
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MİRAÇ MUCİZESİ 
 

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. 

İki gün sonra inşallah İsra - Miraç Kandilidir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
mucizelerindendir. Akıllı insanlar onu kabul eder, akılsızlar kabul etmez. Hâlbuki bütün 
ilimlerin kaynağı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. Bismillâhirrahmânirrahim; 

لا /نَع ُقِطْنَي اَمَو
2

 ۜىٰوَه
 

“Vemâ yentiku ‘ani-lhevâ” (Necm Suresi – 3) “Boş konuşmaz.” diyor. O’nun 
gösterdiği her yol, her şey insanlara faydadır, insanların ufkunu açar, ilmini çoğaltır. Nasıl 
oradan oraya bu kadar saatte gider diye şaşırmış eski insanlar. Eski insanlar şaşırabilir, 
onlarda bir ilim yoktu ama bu zamanın insanlarının şaşırması acayiptir çünkü biraz okumuş 
olan insan inanır. Bütün bu nazariyeler var, şeyler var, onların esası gene Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’dir. Zamanın içinde zaman olması, zamansız, mekânsız olan şeyler de bu 
ilmin içindedir. Allah kısmet ederse kâfir olsa bile, Allah onun bir zerresini insanlara verir, 
o zerreden insanlar şaşırıp kalır.  

Onun dediği şeye profesörler, âlimler filan dikkat eder, bakar, ondan büyük neticeler 
çıkarır ama ahmak olan, Müslümanım deyip de Müslümanlığı beğenmeyen, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in getirdiği Müslümanlığı beğenmeyen onu kabul etmez, “Rüyada oldu.” 
der. Rüyada olsa, herkes rüyada görür, onun mucizesi nerede, kerameti nerede? Kimsenin 
ulaşamayacağı yerde, kimsenin yapamayacağı şeyi Allah Azze ve Celle mucize olarak 
göstermiş. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) mübarek vücuduyla bütün bu yerleri gezmiş, 
gitmiş, gelmiş, o da iki saat içinde. O iki saat içinde binlerce senelik hadiseler yaşamış. 

Rüya derler, işte bir yolculuk, uzayda, güneş, ses hızı, ışık hızı filan derler. Onlar çok 
ufak şeylerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gittiği, ulaştığı, manevi olarak başka da 
maddi olarak yapılabilen bir şeydir ama çok büyük bir ilim ister. Ondan ufak bir şey alıp da 
bu son teknolojiydi meknolojiydi, onun zerresinden, zerresinin zerresinden alınan bir 
ilimdir. Teknoloji Allah’ın ilminde sıfır kalır. Onun için Mehdi Aleyhisselam gelince bu 
teknoloji kalkar, başka bir teknoloji gelir ki bu, taş devri gibi kalır onun karşısında.  

 



 
 

 

 

 

 

Yani Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ulaştığı yere kimse, hiçbir insanoğlu yahut 
mahlûk yetişemez. Bütün ilimler Allah’ındır. Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e mahsus 
ilimlerdendir. İnsanlara fayda olsun diyedir, dünya için değil, ahiret için. “İslam’da ilim yok, 
Peygamber’de bir şey yok!” diyenler için en büyük delildir. Kâfir der de Müslümanlarda âlim 
geçinenler var, onlar âlim değil cahildir. Bu şeyi inkar edene âlim denmez, kötü âlim denir. 
Normal insana bir ceza varsa ona iki ceza var. Yoldan çıkarttığı insanların cezası da ona 
olur. Bin adam çıksa kendisine bin tane ceza var çünkü bunların imanlarını götürüyor, 
insanları imansız bırakıyor.  

İman nurdur, cehalet zulmettir, karanlıktır. Allah muhafaza etsin, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in şefaatine nasip etsin. O’nu sevenlerden, her gün daha çok sevenlerden 
eylesin bizi inşallah.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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