
	
	

	
	

	

	

 
 

MİRAÇ GECESİ 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Bismillâhirrahmânirrahim  
 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه  لَْیالً مِّ
  َحْولَھُ 

 
“Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilâl mescidil aksallezî 

bâraknâ havlehu” “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.” (İsra Suresi–1) Allah Azze ve Celle böyle 
buyuruyor. Subhan Allah’tır, Allah’tan başkasına bu tazim sözü söylenmez. Allah (c.c.) her 
şeyi yaratır, başkası onu yapamaz.  

Ama insanlar normal hayatlarını, bu hayata gelmelerini, yaşamalarını normal 
zannediyorlar. Uyandırmak için, Allah Azze ve Celle peygamberler gönderip, mucizeler 
göstertiyor. İşte Miraç, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in en büyük mucizelerinden biridir. 
“İsra” dediği, ilk başta Mekke’den Kudüs’e, Beytü’l Makdis’e olan yolculuk İsra’dır. Miraç 
demek yukarı, göklere çıkmasıdır, o da ikinci merhale. 

Birincisi, Beytü’l Makdis’te bütün peygamberlerle namaz kıldı, onlara imamlık yaptı. 
Bu da bir işarettir ki peygamberlerin arasında en büyük, en azametli olan Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’dir. Ama diğer yandan bütün peygamberler aynıdır, hepsini kabul etmek 
gerekir. Bu sapık Hristiyanlardı, Yahudilerdi, Peygamber (s.a.v.)’i kabul etmiyorlar, hata 
yapıyorlar. Zaten kabul etseler kendileri Hristiyan değil de Müslüman olurdu.  

Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i seçmiş, O’nu âlemlere rahmet 
olarak göndermiş. O, Allah’ın sevgilisidir, o gecede Efendimiz (s.a.v.)’e bütün melekûtu  



	
	

 

 

 

 

gösterdi, O’nu huzuruna kabul etti. Büyük bir gecedir bu. Bu geceyi Allah (c.c.) bize, 
Ümmet-i Muhammediye’ye hediye olarak verdi. Allah Azze ve Celle her sene bunun 
faziletini veriyor. İnsanlar bu geceye hürmet gösterirse bir şey eksilmez bilakis Allah Azze 
ve Celle daha fazla memnun olur.  

Onun için, inşallah bu gece mübarek gecedir, ibadetlerimizi yapalım, dualar 
makbuldür. İnsan ne kadar yapabilirse, Allah katında verilecek ecri sevabı başka günlere 
göre çok daha fazladır. İki misli, beş misli değil, bin misli de olur, on bin misli de olabilir.  

Allah Azze ve Celle fazlı kereminden verir. Ne için verdin diye sorulmaz. “Çok mu 
verdi acaba, bu kadar ne yapacağız?” Bu olmaz. Allah verdikten sonra isteyin, Allah’tan 
isteyin, her şeyi isteyebilirsiniz. Bu gece dua edin, inşallah ibadetlerinizi de yaparsınız. 
Yarın da inşallah 27’si. Bugün de oruç tutulsa olabilir ama İsra-Miraç orucu yarın oluyor, 
27’sinde. “27’sinde oruç tutan 60 ay sevabı alır.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Bir 
gün için o kadar sevap alır.  

İnşallah çoğu, bu üç aylarda normalde tutuyorlar. Pazartesi-Perşembe yahut bazıları 
üç ayları olduğu gibi tutuyor. Allah mübarek eylesin. Bu Recep ayı bereketli geçti, inşallah 
Şaban da bereketli olur, Ramazan’a da ulaşırız inşallah. “Allahümme barik lena fi 
Recebe ve Şa'ban ve belliğna Ramazan” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in duasıdır.  

İnşallah bereket olur, iman olur, İslam muzaffer olur inşallah. Bu ayların bereketi 
ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bereketiyle İslam muzaffer olur inşallah. Kâfir ne 
kadar kuvvetliyim zannetse de kuvvetli değildir. Allah ile beraber olmadıktan sonra 
kuvveti yoktur. Allah daima bizimle beraber olsun inşallah.  

 
Amin Velhamdülillahi Rabbil Alemin 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
23 Nisan 2017/26 Recep 1438 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı	


