
MİRAÇ KANDİLİ 

 

Zaman durmadan deveran ediyor, dönüyor. Gündüzler geceleri takip ediyor. Geceler 

gündüzlerin arkasından süratle geçiyor. Ve zaman müstakim bir hat gibi gitmiyor. Bugün birilerine 

bayram yarın başkalarına bayram. Bugün birilerine sevinç yarın başkalarına sevinç. Bugün derenin 

dibinde emekleyenler yarın zirvelerde gezmeye namzet. Zaman kurak ve çorak olabilir, ama bu 

zamanın bağrına ekilen cennetlerden daha kutsi gözyaşları yarını cennetlere çevirecektir.” 

Önümüzdeki ….. gününü ………… bağlayan gece Miraç Kandili…. 

Kelime olarak “yükselmek, yükseğe çıkmak, yükselmeyi sağlayan vasıta” anlamlarına gelen 

Miraç; insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin, Cenab-ı Hakk’ın sonsuz 

kudretinin eserlerini temaşa ederek, O’nun huzuruna yükseldiği mukaddes ve manevî bir yolculuk, 

kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî bir buluşmadır. Yüce Allah, 

gönderdiği peygamberlerini tebliğ görevi ile başbaşa bırakmamış, onları vahiy ile yönlendirdiği 

gibi, zaman zaman çeşitli mucizelerle de desteklemiştir. İşte Peygamberimiz Hz. Muhammed 

(s.a.s.)'in en büyük mucizelerinden biri de Miraç hadisesidir. 

…….. 

Sene Miladi 620…. Mekke'deyiz. Sımsıcak kumlardan yükselen buhar uzaktan bakanlara 

deniz dalgalarını hatırlatıyor. Gölgede bile yakan bir sıcaklık. Her esinti cehennem lavlarını 

hatırlatan bir azap gibi ta saçların dibindeki deriyi kabartıyor. 

Kábe'nin avlusunda yalnız başına bir zat. Düşünceli. Daralıyor anlayışsız insanlardan, 

sevgiye kapalı kalplerden, insan bilmez vicdanlardan, imana kapılarını sımsıkı kapatmış 

beyinlerden. Bir çıkış kapısı arıyor. Mekke'nin zalim, şımarık ve despot yöneticileri yolları 

kesmişler. Peygamberin baş olduğu bütün yolları kapatmışlar. Hem kendilerine hem insanlara. Ebu 

cehil, Ebu lehep, Şeybe gibi 'Mekke'nin patronları' senin getirdiğin dine burada hayat hakkı yok 

ültimatomunu vermişler bile. 

Mekke’de hüzün senesi..   Peygamberimizin çok sevdiği, kendisini çocukluğundan beri 

koruyup kollayan ve bu uğurda her türlü tehlikeyi göze alan, baba şefkatiyle kendisini kucaklayan 

amcası Ebû Talib vefat etmiş, ardından eşi, can yoldaşı, arkadaşı, sırdaşı, Kasım, Abdullah, Zeynep, 

Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma’nın anneleri, ilk iman eden kadın Hz. Hatice vefat etmiş, Allah 

resulü bütün maddi dayanaklarını birbiri ardınca kaybetmiş, korumasız ve yorgun. 

Zulüm ve baskılar artmış, Mekke daralmış... Allah resulü Mekke’ye iki günlük mesafede bir 

yerleşim merkezi olan Taif’e gidiyor… Mukaddes emaneti taşıyacağı bir yürek  arıyor...Yok... 

Üstelik alay ve hakaret var, eza ve cefa var, aşağılama var, hatta öfke var... 



Sonra ayak takımını örgütleyip O güzeller güzelinin üstüne sürme var... 

Yollarda taş sağanağı... 

Nereni savunacaksın... Baş, göz, beden... Allah Resûlü kan revan içinde kalıyor… 

O’nu, atılan taşlardan korumaya çalışan fedakâr sahabi Zeyd b. Hârise (r.a) de yaralanıyor. 

O, Allah Resûlü’ne atılan taşlara kendi vücudunu siper ederek: 

“–Ey Tâif halkı! Taşladığınız kimsenin bir peygamber olduğunu biliyor musunuz?!.” diyor, 

diyor ama nafile... 

Kendilerini zor-zahmet Mekkelilere ait bir bahçeye, bir hurma ağacının altına atıveriyorlar.. 

Yer ve gök mahzun… Melekler mahzun… 

Birdenbire Cebrail (a.s)  beliriveriyor Ve eğer izin verilirse, çevredeki dağı, bu azgın 

insanların başına geçirebileceğini teklif ediyor.  Allah Resûlü çok rencide olduğu bu dakikalarda 

bile,  "Hayır!" diyor. Evet O, çok ileride bile olsa, onların neslinden (kıyamete kadar) yalnızca 

Allah’a ibadet edip O’na şirk koşmayan birileri çıkacaksa, belâlara karşı "Hayır!" diyor... (Buhârî, 

“Bedü’l-Halk”, 7; Müslim, “Cihad”, 111) 

İşte tam bu ortamda kendisini destekleyen yakınlarının vefatı ve Tâifliler’in eziyetlerinin 

ardından, Hz. Peygamber bir gece evindeyken -veya Kábe'deyken- Cebrail tarafından alınıp önce 

Kudüs'e -Mescid-i Aksa'ya- götürülecek, oradan da göğe yükseltilecektir. Gökte tabaka tabaka 

yükselecek, peygamberlerle görüşecek ve en sonunda Sidre denilen özel bir makama varacak. 

Orada yüce Allah'ın birçok ayeti-mucizesi ile karşılaşacak ve sonra sabah olmadan yeniden 

Mekke'ye döndürülecektir. Mekkeliler bunu duyduklarında inkar edecek, sonra tozu dumana 

katacaklardı. Sonra Peygamberimizin daha önce görmediği Kudüs'ü ve yolları nokta nokta tarifi 

üzerine perişan olacaklardır. İşte bizler bu muhteşem yolculuğa İsra-Miraç yolculuğu deriz. Bu 

yolculuğu hatıraların tazelendiği geceye de Miraç kandili deriz. 

Hicretten bir buçuk yıl önce, sene…Milâdî 621… Receb'in 27. gecesi…âlemlere rahmet 

olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan’ın sonsuz 

kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet 

yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma… 

Miraç; Peygamberimizin amcası Ebu Talib ile eşi Hz. Hatice'nin vefât ettiği, müşriklerin 

baskılarının arttığı, Taif ziyaretinde saldırıya uğradığı ve müşriklerin baskılarına dayanamayan bazı 

Müslümanların Habeşistan'a göç etmek zorunda kaldığı bir zamanda vuku bulan anlamlı gece… 

Miraç…Sevgili Peygamberimiz’in, Burak" adındaki -bizce mahiyeti bilinmeyen- bir binitle 

Mekke'deki Mescid-i Haram'dan alıp, Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürüldüğü, Süleyman 



Çelebinin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki 

ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüştüğü 

kutlu gece…  

Gecelerden bir gece.. 

Hüzün Yılında Mekke 

Amca Ebu Talib'in desteği yok 

Sadık eş Hatice'nin nefesi yok 

Varlık sus pus olmuş sanki.. 

Derken bir ümit sesi.. 

Bir haber iniyor göklerden 

Işıl ışıl ümit, pırıl pırıl sevinç. 

Kâbe’nin bir kösesinde geceyi dinliyor Peygamber. 

Dağılmış yıldızları topluyor gözlerinde. 

Yüzüstü sürünen sermelerin elinden tutuyor tebessümüyle.... 

Umutların hepsi yüzüne koşuyor o en Sevgiliye. 

İşte o an gelip dayanıyor, 

Müjdelerin hepsini, umutların cümlesini, Sevmelerin en sevmesini 

Bir mavi gök eyleyip indiriyor Peygamberin yüzüne, 

Ve onun yüzünden ebedi bahar düşüyor nasibimize. 

Subhandır O Allah ki Kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıdı. 

Peygamberimiz; Kabe'nin hüzünlü gecesini Mescid-i Aksa'nin göz bebeğine taşırıyor. 

EN SEVGiLiMiZ....... 

 

Mescid-i Aksa ki Peygamberlerin geçidi... 

Mescid-i Aksa ki Hz. Süleyman Şehri... 

Mescid-i Aksa ki Mukaddes Kudüs çevresi... 

Kudüs tertemizlerin beldesi.. 

Kudüs Hz. Meryem'in adanış çilesi... 



Kudüs Hz. Ibrahim'in ateşten kurtuluş ertesi.. 

Kudüs Müslümanların ilk Secdesinin adresi.... 

Kudüs Son Peygamberin ilk Kıblesi... 

Kudüs ki bir okul, sabrın Rahlesi sabredenlere... 

Şükrün alfabesi ,şükredenlere.. 

KUDÜS işte O OKUL ve KUDÜS'te O KUL...... 

Yüreğinde ki kutsal emanetle, kâinatın rengini değiştirecek nur yüreğinde. 

Sonsuz mutluluğun kapısını açacak anahtar elinde. 

İbrahim’in Duası evlatların en hayırlısı MUHAMMED, aleyhisselatu vesselam KUDÜS'te. 

İsa’nın müjdesi, kardeşlerin en Salihi AHMED, KUDÜS'te 

Musa’nın ümidi, Kulların birincisi seçilmiş MUSTAFA , KUDÜS'te... 

Yusuf’ları kuyudan çıkaran, Yakub'ların gönlünü açan Gül Kokulu MUHAMMED 

MUSTAFA, aleyhisselatu vesselam KUDÜS'te 

 

Ve MiRAC başlıyor; 

O Kul çağırılıyor bizim yerimize, 

O Kul çağırılıyor bizim önümüzde. 

Kalk Ya MUHAMMED insanlık müjdeni beklemekte. 

Aç gözlerini Ey AHMED varlık senin gözlerinden teselli emmekte. 

Yürü Ya MUSTAFA biçare Yunuslar yüzün izine sürmekte. 

İşit Ey Sevgili Kul, çölde susuzlar sözlerini içmekte. 

Gel Ey MUHAMMED MUSTAFA yeryüzü, gökler senin yüzünü özlemekte. 

İçimizden biri, bizim gibi 

Bir kul olarak bizim gibi.. 

Miraç’ın eşiğine koyuyor her birimizi. 

Yakarışlarımızın sancısı bir kutlu bakışın kucağına düşüyor, 

Gül oluyoruz zamanın avuçlarında 



İlk defa, yumuşacık, tazecik... 

Cennet, bahçesine buyur ediyor en günahkarımızı bile.. 

En ümitsizimizi bile, yüzünün haresine çağırıyor. 

Başının secdeye değdiği o yerde, tutuyor yüreğimizden 

Yüzümüzü kaldırıyor yerden, utancımızı yok ediyor hepten. 

Rüku Rüku doğrultuyor eğriliklerimizi.. 

Secde Secde Cennete taşırıyor yüreklerimizi.. 

Yeryüzü seccadesinde bir inci eyliyor bedenimizi.. 

Simdi MiRAC'a katıyor nefeslerimizi 

…………… 

Kuran-ı Kerim'deki Necm ve İsra sureleri bu büyük olaydan bahsederler. 

Birçok hikmet ve ilâhî sırları bünyesinde barındıran bu gece, İsra sûresinin ilk ayetinde 

şöyle ifade edilmektedir:  

لَُُ لِنُِرََُُ ِمْن ٰاََاَِِنا  ُسْبَحاَن ال َ۪ذ۪ٓي َاْسٰرى بَِعْبِد۪ه لَْيًلا ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِالَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا ال َ۪ذي بَاَرْكَنا َحوْ   

۪ميُع اْلَب۪صيرُ  َ  ِان َُُ ُهَو الس 
 “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece 

Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. 

Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”  

Mescid-i Aksa'dan sonraki Miraç yolculuğu hakkında bilgilerimiz Peygamberimizin hadisi 

şeriflerine dayanmaktadır. Bu konudaki hadislerde özetle; Peygamberimizin Cebrail'in refakatinde, 

hiçbir insana nasip olmayacak bir şekilde, zaman ve mekân boyutlarını aşarak göklere yükseldiği, 

pek çok manevî makam ve mevkinin kendisine gösterildiği, nihayet Yüce Allah’ın huzuruna çıktığı 

geniş bir şekilde anlatılır.(Geniş bilgi için bkz. Buhârî, “Bed’ül-Halk”, 6; Müslim, “İman”, 264) Ayrıca 

Mirac’ın sırlarla dolu bu bölümü Necm sûresinde şöyle ifade edilmektedir: 

َكاَن قَاَب قَْوَسْيِن َاْو َاْدٰنۚى ﴿ َعل ََمُُ َش۪دَُد اْلُقٰوۙى ﴿﴾ ذُو َ َدنَا َفتََدل ٰۙى ﴿﴾ ف َ ة   َفاْستَٰوۙى ﴿﴾ َوُهَو بِاْْلُفُِق اْْلَْعٰلى  ﴿﴾ ثُم  َ ﴾ ِمر 
نَْزلَةا اُْخٰرۙى ﴿﴾ ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنتَٰهى  ٰاهُ َفاَْوٰح۪ٓى ِاٰلى َعْبِد۪ه َم۪ٓا َاْوٰحى  ﴿﴾ َما َكَذَب اْلُفٰؤادُ َما َرٰاى ﴿﴾ َاَفتَُماُرونَُُ َعٰلى َما ََٰرى ﴿﴾ َولََقْد رَ 

ْدَرَة َما ََْغٰشۙى ﴿﴾ ِ َةُ اْلَمأْٰوى  ﴿﴾ ِاْذ ََْغَشى الس   ﴿﴾ ِعْنَدَها َجن 



ُِ اْلُكْبٰرى ﴿﴾  َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما طَٰغى ﴿﴾ لََقْد َرٰاى ِمْن ٰاََاِت َرب ِ  

“(Kur’an’ı)  ona,  üstün  güçlere  sahip, muhteşem  görünümlü   (Cebrail)   öğretti. O en  

yüksek ufukta bulunuyorken  (aslî suretine girip)  doğruldu.”  “Sonra (ona)  yaklaştı, derken sarkıp 

daha da yakın oldu.”“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut da az oldu.” 

“Böylece Allah, kuluna vahy edeceğini vahyetti.” “Kalp, (gözün)gördüğünü yalanlamadı.” (şimdi 

siz)  gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?“Andolsun ki, O, Cebrail’i bir başka inişte 

daha (aslî suretiyle) görmüştü.” “Sidret’ül-Müntehâ’nın yanında.” “Me’vâ cenneti onun 

(Sidre’nin) yanındadır.” “O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.” “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve 

(onu) aşmadı.” “Andolsun o,  Rabbinin  en  büyük  alâmetlerinden bir kısmını gördü.”(Necm, 5-18)  

Miraç’ın, müminleri ilgilendiren yönü, mahiyetinden daha çok sonucu ve bu sonuçtan 

alınabilecek işaret ve mesajlardır.  

Peygamberimizin, Yüce Allah’ın huzuruna yükseldiği en manalı ve en büyük 

mucizelerinden biri olan Miraç, Resulullah’ın şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir yükseliş 

ufkudur. Bu hadisede; maddî ve manevî yükselişe, bütün süfli duygulardan, her türlü kötülüklerden 

arınarak gerçek kulluğa, en yüce mertebeye erişmeye işaret vardır. Miraç’ta; çalıştığı zaman insanın 

maddî ve dünyevî mesafeleri kısaltabileceği, yerlere, göklere ve denizlere hakim olabileceği 

mesajları mevcuttur.  

Miraç olayının, müslümanlar için önemli sonuçlarından birisi hiç şüphe yok ki, İslâm 

dininin temel direği ve müminlere bir Miraç hediyesi olan namazdır. Onun içindir ki, "Namaz 

mü’minin Miracı" olmuştur. Nasıl ki, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), Miraç'ta vasıtalardan arınmış 

olarak, Mevlâsı ile buluştu ise; mümin de namazda vasıtasız olarak doğrudan doğruya Rabbinin 

huzuruna çıkar, sadece O'na kulluk etme ve sadece O'ndan yardım isteme fırsatı bulur. Öyle ise, 

mümin günde beş vakit namazını dikkatle ve huşu içerisinde kılacak olursa, o namaz onun için bir 

Miraç olur ve kul onunla Hakk'a yol bulur.  

Evet, Namaz günde beş vakit Yüce Rabbimizle buluşma vaktimizdir. Secde anı Rabbimize 

en yakın olduğumuz andır. Kadelerde okuduğumuz tahiyyat Efendimizin Miraç anını yaşama 

zamanımızdır. Tahiyyat’ın anlamı şöyledir: 

et- Tahiyyâtü lillahi: Senâ, selam ve merhaba sana ey yüce Allahım!  

Ve's-salevâtü: Niyaz, dua, yalvarış sana ey yüce Allahım!  

Ve't-tayyibât: Arınmışlığın ve güzelliğin en hoşusun. Senden güzel, senden hoş ve arınmış 

olamaz.  



es-Selâmü aleyke eyyühe'n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh: Bu selâm, rahmetim 

ve bereketim ilâvesiyle senin üzerine olsun ey sevgili Peygamberimiz!  

es-Selâmü aleynâ ve lâ ibâdillahi's-sâlihin: Yâ rabbi! Bu selâm bizim ve salih kullarının 

üzerine de olsun.  

Miraç'ın diğer bir önemli sonucu, Bakara sûresinin son iki ayetinin nazil 

oluşudur."Amenerrasûlü" diye de anılan ve ülkemizde yatsı namazlarından sonra mihrâbiye olarak 

bu mübarek ayetlerde; ilâhî emirler karşısında mutlak itaate yönelen müminlerin inançlarındaki 

sadakatleri ifade edilmektedir.  

Miraç'ın bir başka sonucu ise, Hz. Peygamber'in ümmetinden, Allah'a şirk koşanlar 

dışındakilerin affedilebileceklerinin va'd edilmiş olmasıdır. İnsan bilerek ya da bilmeyerek günah 

işleyebilir. İşlenen günahlardan dolayı pişmanlık duymak ve Allah'tan af dilemek, bir daha günah 

işlememeye azmetmek kaydıyla, Allah Teâlâ işlenen günahları affedebilir. Nitekim bu konuda 

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır:  

ِ َفَقِد ا ۪ٓاُءۚ َوَمْن َُْشِرْك بِاّلل ٰ ُ۪ َوََْغِفُر َما دُوَن ٰذلَِك لَِمْن َََش َ َْل ََْغِفُر َاْن َُْشَرَك بِ َ اّلل ٰ اا ِان  اا َع۪ظيم ْفتَٰر۪ٓى ِاثْم  

"Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bunun dışında kalan 

(günahlar)ı ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah 

işleyerek iftira etmiş olur." (Nisa, 4/48) 

Her mirac bir sınavdır. Tıpkı Hz. Peygamber`in Mirac`ının hem kendisi hem de 

etrafındakiler için bir sınav olduğu gibi. Mirac, sınav özelliği sayesinde kazandırır "sıddîkları". Her 

mirac bir `insan eleği`dir; sadıkı kâzipten, dostu düşmandan ayırır. 

Mirac, bir görev tekmilidir. Sorumluluğunun bilincinde olanlar ve onu yerine getirenler 

sorumlu oldukları makama `tekmil/hesap vermek` için can atarlar. Sorumsuzların hesap vermeye 

can attığı nerede görülmüş? Onların adetidir hesaptan kaçmak. Çünkü, sorumluluklarını yerine 

getirmemiş, hak ve yükümlülüklerine sahip çıkmamıştır. 

Bütün bu özellikleriyle, her miraç bir "ödül töreni" bir "teselli mükafatı"dır. "Sevgi" 

eksenine oturtulmuş bir insan-Allah ilişkisi, aşk ehlinin "gülden terazi yaparlar/gül ile gülü 

tartarlar/gül alırlar gül satarlar/çarşı pazarı güldür gül" dediği gibi; zahmeti aşk, sorumluluğu aşk, 

hakkı aşk, görevi aşk, ödülü aşk, teşekkürü aşk olan bir `muhabbet kaynağı` olur. 

Her peygamberin miracı var. Her peygamber, hayatlarının "bittim" noktasında miraçla teselli 

edilmiştir. Peygamberlerin "bittim" niyazı "abduhu: O`nun kulu" gerçeğinin, Allah`ın "yettim" 



mesajı "rasuluhu: O`nun elçisi" gerçeğinin ifadesidir. Aslında miraç, peygamber gayretine 

sunulmuş ilahi bir teselli armağanı, manevi bir hediyedir. 

Ademoğlu`nun sembol atası Adem`in miracı Allah`a karşı hatasından dolayı yaşadığı 

hüznün zirvesinde gerçekleşti. Af müjdesini işte böyle bir miracın sonunda almıştı. Kur`an`ın 

ifadesiyle "Adem Rabbinden kelimeler almış/Adem`e Rabbinden kelimeler ulaşmıştı" (ayet iki 

anlama da açıktır). Tevatüre göre bunun mekanı Arafat idi. Arafat, yani marifet, yani 

kendini/haddini/kadrini bilme mekanı. Zaten insan ucunda marifet yoksa, niçin "yükselir", nice 

yücelir, nasıl miraç eder ki? 

Nuh Peygamber`in miracı hüznünün zirvesinde gerçekleşmişti. Bir insanın şu dünyada 

yaşayabileceği en uzun ömrü tasavvur edin. İşte o, çocukluk süresi hariç, böyle bir ömrü davet 

yolunda harcamış, fakat li-hikmetin, ancak bir avuç insana ulaşabilmişti. Onlar arasına onca 

çabasına rağmen bazı yakınlarını katamamıştı. Karada gemi yapma emri, onun miraç hediyesiydi. 

Tufan, tuğyan ehli için bir felaket haberi, iman ehli için bir kurtuluş müjdesi oldu. 

İbrahim Peygamber`in miracı ateşin içinde gerçekleşti. O, kendisine yardım için gelen vahiy 

meleğine, işte bu ruhi yüceliş sayesinde "Rabbim bana yeter" diyebilmişti. Hiçbir ateşin böylesine 

saf bir aşk ve imanı yakamayacağının örneğini ortaya koydu. 

Oğlu İsmail peygamber kurban edilirken, Yusuf peygamber kuyuya atılırken, Yunus 

peygamber denizden kurtulurken, Musa peygamber büyütüldüğü saraya peygamber olarak 

atanırken, İsa peygamber düşmanları kendisini astıklarını sanırken miraçlarını yaşadılar. 

Peygamberimiz de davet sürecinin en zor yıllarında miracla ödüllendirildi. Bedenin bittiği 

an, ruhun önünde ufuklar açılırdı. Miraçla bu gerçek gösterildi. Onun son miracı, çevrenin 

baskısının en şiddetli anında yaşanmıştı. 

Böyle müstesna bir gece vesilesiyle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e 

vahyedilen, insanlığı mutluluğa götürecek prensipleri de hatırlamak lazımdır. Çünkü Kur'an-ı 

Kerim'de Miracın ruhî hallerinden söz edilirken:  

ْوٰح۪ٓى ِاٰلى َعْبِد۪ه َم۪ٓا َاْوٰحى  َفاَ   

"Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti"(Necm, 10) buyurulmaktadır.  

Bu vahyedilen hakikatleri şöylece özetleyebiliriz: 

Yalnız Allah'a ibadet etmeli, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamalı, anne-babaya iyi davranmalı, 

hısım akrabaya, fakir ve yoksullara yardım etmeli, israf ve cimrilikten sakınarak kazancı yerinde 

harcamalı, çocukları öldürmemeli, toplumu ve aileyi temelinden sarsan zinaya ve ona teşvik eden 

sebeplere yaklaşmamalı, insan hayatına saygı gösterilmeli, yetimlere iyi davranarak onların 



haklarını korumalı, verilen sözde mutlaka durmalı, ölçü tartıda ve her söz ve davranışımızda 

doğruluğa dikkat etmeli, hile yapmamalı, bilinmeyen bir şeyin ardına düşüp körü körüne onun 

peşinden gitmemeli, yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmemelidir.(İsra, 17/26-38) 

Bu sayılan prensipler; fert ve toplumun manevî huzuru, iyilik ve güzelliklerin kaynağı ve 

ahlâkî seviyenin yükselmesi için gerekli olan evrensel prensiplerdir.  

İşte Miraç gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken bu gecede vah-yedilen 

üstün gerçeklere kulak vermeli, Miraç Kandili aydınlığını fırsat bilerek çeşitli sebeplerle lekelenen 

kalplerimizi önce tevbe ve istiğfar ile temizlemeli, sonra da Allah’a ve O’nun yarattıklarına karşı 

sevgi ile doldurarak iyi bir kul, olgun bir mümin olmaya gayret göstermeliyiz. Fitne, fesat, gıybet ve 

iftira gibi bizi birbirimize düşman eden kötülükler-den uzak durmalı, dargınlık ve kırgınlıkları 

ortadan kaldırarak kucaklaşmalıyız. 

Bu kandilin ışığında, "Müminler ancak kardeştirler." (Hucurât, 49/10),  

قُوا   َ اا َوَْل ََِفر  ِ َج۪ميع  َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اّلل ٰ

"Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin." (Âl-i İmrân, 

3/103) ayetlerindeki tavsiyeleri bir kere daha düşünmek suretiyle, birlik ve beraberlik, kardeşlik ve 

yardımlaşma, sevgi ve saygı gibi duygularımızı pekiştirmeliyiz. 





MİRAÇ  

 

Kapatın gözlerinizi  

Ve karanlığı seyredin.  

İşte böyle bir gece.  

Mekke’de bir gece  

 

Yorgunluk havada  

Gariplik suda  

Simsiyah bir sessizlik  

Uyku bile uykuda.  

 

Kâbe’nin hatîm kısmında  

Yanı üzre yatan biri var  

Yıl hüzün yılı  

Ebu Talib yok  

 

Yıl hüzün yılı  

Vefakâr eş  

Haticetül kübrâ yok.  

 

Kâbe’nin hatîm kısmında  

Yanı üzre yatan biri var  

Teselli arayan kalp  

Hüzünle çarpan kalp  

O’nun kalbi.  

 

Ve ayak sesleri  

Yıldızlar ışıldıyor.  

Bu ayak sesleri göklerden  

Yol veriyor yıldızlar.  

 



 

Semâdan inenler var.  

İzin verseydi Allah  

Kâinat inerdi yere  

Çünkü kâbe’nin hatîm kısmında yatan  

Sultân-ı levlâk’tır.  

Habîb-i zîşândır o  

Nur-u hüda’dır.  

Merhamet ufkunun nazlı güneşi  

Kainatın biricik çiçeğidir o.  

 

İzin verseydi Allah  

Âlemler inerdi yere  

Oysa emir yalnız cebrail’e  

Ve yalnız cebrail iner yere  

 

Kalk ya rasulallah  

Semada melekler seni bekler  

Taif’te taşlanan yüzüne hasret  

Alaya alınan sözüne hasret  

Seni bekler melekler.  

 

 

Yer yüzünde vefa yok mu?  

Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin.  

Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinden?  

Davetini hafife mi aldılar?  

Üzülme ve aç gözlerini  

Öteler bekliyor seni  

 

Bu gece kainat adını anacak,  

Aç gözlerini ki âlemler nazarına kanacak.  

Burak, senin için uçacak.  



Aç gözlerini ya habiballah  

Bu gecenin adına isra diyecek Allah.  

 

Ey yedi kat sema aç kapılarını,  

Ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere  

Deki hazreti Adem’e;  

Cennetin kapısına adı yazılan  

İsminin hatrına af istediğin  

Salih oğul geliyor.  

 

Söyle İsa’ya:  

Kuytu köşelerde  

Havarilerinle Allah’a sığınırken,  

Bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın  

Ve insanlığa gelişini müjdelediğin  

Ahmet geliyor.  

 

Yusuf’a, İdris’e, Harun’a söyle  

Musa’ya deki:  

Vasıflarına hayran olup da  

Ümmetinden olmak istediğin  

Salih kardeş geliyor.  

 

Müjde ver İbrahim Peygamber’e:  

Dua dua yalvarıp  

Gelmesini istediğin oğul geliyor  

 

Aç kapılarını ey yedi kat sema  

Bu gelen Muhammed Mustafa  

 

Cebrail yol gösterir  

Ve yürür sultanlar sultanı  

 



Bu nasıl bir yürüyüştür.  

Bu nasıl bir eda?  

 

İnci inci ter mübarek alınlarında  

Baştan ayağa edep var  

Attığı her adımda.  

Sultanım,  

 

Cennetler gösterilirken o gece  

Ümmetini hayal ettin mi cennette?  

 

Cehennemin alevleri selamlarken seni,  

Gözyaşlarını gördü mü Cebrail?  

Ümmetim dedin mi?  

Sen unutmazsın bizi bunda kuşku yok  

Tahiyyat duası haber verdi bize  

Sen bizi hiçbir yerde  

Hiçbir zaman unutmadın  

 

İnşallah biz de seni unutanlardan olmayız.  

Allah seni unutturmasın bize.  

Bir söz sultanının dediği gibi  

 

Eğer günahlarımızdan dolayı girersek cehenneme  

Ve Allah biran olsun açarsa ufkumuzu  

Talaal bedru aleyna diyeceğiz.  

 

Miraç gecesi  

Yürüdü rasulullah  

Cebrail önde  

Bir gece yürüyüşüyle  

Yürüdüler… Yükseldiler.  

Yükseldikçe yükseldiler.  

Cebrail durdu birden,  



Ya rasulallah, benimle buraya kadar.  

Efendimiz niçin diye sordu  

Burası sidre-i münteha’dır  

Bir adım daha atarsam, yanarım, kavrulurum.  

 

Allah rasulu, sordular:  

Nasıl gidilir sidre-i münteha’da?  

Cibril-i emin cevap verdi:  

Aşkla!  

 

Aşkla gidilir ya rasulallah  

Aşkla gidilir ya habiballah  

Aşkla gidilir ya nebiyyallah  

 

Yürü sultanım yol senindir!  

Aşk vadisinde mühür senin.  

Söz senindir hal senindir.  

Muhabbetin adı sensin.  

Varlıkların tadı sensin  

 

Gözü yaşlı ümmetinin  

Sensiz bunca yetimin  

İlet selamını  

 

Ahir zamanın ahını  

Yüceler yücesine ilet  

 

Sultanım  

Sen dönerken miraçtan  

İlahi hediyelerle  

Bizim için miraç olan  

 


