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                    21.03.2020 

 

Kıymetli Gönül Dostumuz;  

Miraç; “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki “urûc” kökünden türemiş bir isimdir ve kelime olarak 
“yukarı çıkma vasıtası, merdiven” anlamına gelmektedir. Terim olarak ise, Hz. Peygamber Efendimizin 
(sav.) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. 

Bizler de, 21 Mart Cumartesi gününü Pazar’a bağlayan bu gece; mukaddes bir yolculuğun, mânevî bir 
yükselişin ve Efendimizin (s.a.v.) bütün insanlığı temsilen, Cenab-ı Hakkın yüksek huzurlarına kabûlünün bir 
ifâdesi olan, içinde birçok ilâhî hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran, Miraç Kandilini idrak etmiş olacağız. 

Miraç hadisesi; Hicret’ten önce, Milâdî 621 yılında; İslâm tarihinde “hüzün yılı” olarak adlandırılan, Sevgili 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin zevcesi Hz. Hatice’tül Kübrâ (r.anhâ) validemizin, 
amcası Ebû Tâlib’in âhirete göç ettiği, ayrıca Müslümanların Ebû Talib Mahallesi’nde sosyal ve iktisâdî 
boykota tâbi tutuldukları, tabiri câiz ise, muhasara altına alındıkları, türlü çile, eza, cefa, eziyet, zûlüm ve 
işkencelere katlanmak zorunda kaldıkları bir dönemde meydana gelmiştir. Cenab-ı Hak (c.c.), işte böyle 
sıkıntılı bir dönemde,  Peygamber Efendimizi  (s.a.v.), Miraç müjdesi ile mutlu etmiştir. 

Nitekim Cenâb-ı Allah (cc.), İsra Sûre-i Celilesinin birinci Âyet-i Kerîmesinde; “Kendisine âyetlerimizden bir 
kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed'i) bir gece, Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz 
Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” 
buyurmuştur. Bu apaçık bir mucizedir ki bundan 1400 küsür yıl önce, en hızlı ulaşım aracının at veya deve 
olduğu düşünülürse, Mescid-i Haram’la Mescid-i Aksa arasındaki (1461 km) yolun bir gecede kat edilmesi 
mümkün değildir. 

Sevgili Peygamberimiz (sav.) için pek büyük şan ve şerefle dolu olan bu gece, biz Müslümanlar için de ilâhî 
rahmet ve lütuf ile doludur. Bu mübârek gecede beş vakit namaz farz kılınmış; Bakara Sûre-i Celilesinin, 
Âmenerrasûlü diye bildiğimiz ve yatsı namazlarından sonra okuduğumuz son iki âyet-i kerimesi nazil olmuş; 
ayrıca, Allah’a (cc.) şirk koşmayanların, tevbe ettikleri takdirde, Allah (cc.)  tarafından bağışlanacağı 
müjdesi de, yine bu gece verilmiştir. 

O sebeple, bizler de bu geceyi; Kur’ân-ı Kerîm okumak, dost, yâren ve akrabalarımızla helâlleşmek, 
küskünlük ve dargınlıkları gidermek, tevbe-i istiğfar etmek, gece ve gündüz nâfile ibadetleri arttırmak ve 
dualar etmek için fırsat bilip değerlendirebilir ve istifade edebiliriz.  

Bu süreçte, millet olarak birlik ve beraberlik içinde, ülkemizi de içine alarak çok geniş alanlara yayılan, Dünya 
Sağlık Örgütü tarafında “pandemi” olarak ilân edilen “Koronavirüs” salgınıyla ilgili maddî ve mânevî tedbirler 
alarak mücadele ediyoruz. Mânevî tedbirler ayağında, Enfâl Sûre-i Celilesi’nin 33. Âyet-i Kerîmesi içimizi 
ferahlatıyor, Sevgili Peygamberimize olan muhabbetimizin artmasını temin ediyor ve O’nun (sav.) sünnet-i 
seniyyesini benimseyip hayatımızda uygulamanın, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor:  

“Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez, tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap 
etmeyecektir.” 

Şükür ki; Hz. Peygamber (as) Efendimiz, sünnet-i seniyyesiyle aramızdadır. Şükür ki; “Kişi sevdiğiyle 
beraberdir.” Yine Âyet-i Kerîmeden hareketle, millet olarak topluca tevbe etmek suretiyle, Rabbimizin 
imtihanlarından kurtulabiliriz. Dede-nine-ana-bana-çoluk-çocuk, hep birlikte ve her gece, bilhassa da Miraç 
Gecesinde, Rabbimize yönelelim ve hakkıyla kulluk edemeyişimize, bizlere verilen nimetlerin şükrünü 
lâyıkıyla yapamayışımıza, işlediğimiz hatalara, kusurlara, günahlara, tevbe edelim.    
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Ve Miraç hediyelerinden olan, Âmenerrasûlü’nün son bölümünde yer alan duaların mânâlarını hep birlikte 
okuyalım ve bu sıkıntılı süreçte Rabbimize, çokça, bu dualarla iltica ederek yönelelim: 

Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük 
yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri üzerimize yükleme! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize 
rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize 

yardım et! 

Bu vesileyle; kullukta ve insanî değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesinin, 
zihinlerimize berraklık, kâlplerimize ferahlık, akıllarımıza genişlik, hayatımıza huzur ve saadet, hanemize ve 
rızkımıza bolluk ve bereket getirmesi; Rabbimizin bütün Ümmet-i Muhammed’i ve milletimizi her türlü âfet, 
musibet, illet, yokluk, kıtlık ve salgın hastalıktan muhafaza ve emin kılması dua ve niyazı ile; yıllardır, 
gençlerimize; eğitim, kültür ve sanat alanlarında hizmet etmeye çalışan TÜRK GENÇLİK VAKFI olarak, 
hepinizin Miraç Kandilinizi kutlarız.  
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