
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MİRAÇ GECESİ 
 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 İnsanlar bir telaşın içinde, bu gece İsra, Miraç gecesidir, mübarek bir gecedir. Sayılı 
gecelerdendir, çok mübarektir. İnşallah bu geceyi yâd edip, dua etmek lazım. Duaların kabul 
olduğu bir gecedir bu. Bunu Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hediye 
olarak verdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çok üzüntülüydü. Hem Mekke’de eziyet verdiler 
hem Taif’e gitti, orada da eziyet verdiler.  

Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i en yüksek makamlara, kimsenin 
erişemeyeceği makamlara yükseltti. Allah Azze ve Celle O’na hitap etti. Nasıl hitap etti? Tabi 
bu Allah’ın ilmindedir. Sidretül Münteha denilen en yüksek makamlardır. Cenab-ı Allah 
zamandan ve mekândan münezzehtir. Nasıl olduğu O’nun kendi ilmindedir ama bu 
mertebeye başka bir mahlûk yetişemedi. Allah’ın mahlûkatı çoktur ama bu mertebeye ancak 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nâil oldu. O da oranın faziletini, bereketini ümmetine hediye 
etti. İşte bu gecede o bereket var. 

Onu ihya edin. İhya edin dediğimiz, önce yatsıdan sonra bir yatmak lazım ki 
teheccüde kalkıp değerlendirsin. Bunu yapan fazilete nâil olur, inşallah duaları kabul olur. 
Bu gecenin hürmetine Allah’ın verdiği bu ceza ümmet-i Muhammediye’ye gelmez, biter 
inşallah. “Şöyle teknoloji yaptık, böyle yaptık…” derler ama onların zaten hiçbir faydası yok. 
Allah’ın lütfu inayeti olacak ki bu musibet insanların üzerinden kalksın. Onun için bu, inat 
edenlere, İslam’ı kabul etmeyenlere olsun. Çünkü bu kadar şeye rağmen hâlâ firavun gibi 
inkâr ediyorlar. Ondan sonra da oldu, olmadı diye konuşur dururlar. Ama inşallah Allah’ın 
lütfu inayetiyle inananlara bir şey olmaz, onlar muhafaza olurlar inşallah. Allah yardımcımız 
olsun.  

Bu gece yapılacak ibadetler; kaza namazları, tesbih namazı, iki rekât da Miraç namazı 
var. Miraç namazında her rekâtta yirmi İhlas okunacak, ondan sonra hediye edilecek. 
İnşallah bereketli olur, hayırlı olur, hayırlara vesile olur, Allah Azze ve Celle bu sıkıntıyı da 
üzerimizden atar. Allah mübarek eylesin, nice senelere yetiştirsin inşallah. Seneye ümit 
ederiz ki Mehdi Aleyhisselam’a yetişelim inşallah. 
Ve Min Allahu Tevfik                                            Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
El Fatiha                   21 Mart 2020/26 Recep 1441 Tarihli Sohbeti 
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