
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

Allah bu İsra - Miraç gecesini mübarek etsin. Bu gece olacak inşallah. Bu gece 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bütün, Allah’ın yarattıklarını, Allah’ın mülkünü, bir kısım 
ahireti, cenneti, cehennemi, yedi kat arşı, gökleri gördüğü, Allah’ın huzurunda, mekân, 
zaman olmayan, Allah’ın kendi bildiği şekilde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ikram olan, 
hiçbir mahlukun çıkamadığı, erişemediği mertebeye Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ulaştığı 
gecedir.  

Hepsi O’na şeref olarak, insanların en üstünü, peygamberlerin sultanı, Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’e bu gecede ikram olmuş, O’na gösterilmiş bir mucizeler gecesidir. Bu 
yirmi yedinci gece, bu akşamdan sabaha kadar mübarek bir gecedir. Vahabisidir, bilmem 
nesi, Selefisi filan, onlar dinleseler Kur’an’da iki yerde bu mübarek gece geçiyor. Subhan 
dediği, Allah Azze ve Celle’nin azametine, kudretine olan tazimdir. Başka hiçbir kimseye 
söylenmez. 

Allah istediği vakit mekân zaman diye bir şey kalmaz. İşte Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in mucizesi olarak, insanlar, “Cennete giden, gelen var mı?” diye sorar, var. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sadık-ul emin, en sadık olan insandır. O bize tebliğ etti, O’nun 
tebliği yeter. Zaten imanlı olan insan başka şey istemez. Müslümanım diyen insan onu inkâr 
edemez. Bu güzel şeyleri ancak kâfir olan inkâr eder, kabul etmez.  

Bu gecede Allah Azze ve Celle çeşitli hediyeler verdi, farzlar kıldı, namazı elli vakitten 
beş vakitte kadar indirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) itiraz etmedi ama Hazreti Musa 
Aleyhisselam bize acıdı, beş vakit bile fazla dedi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de “Yok, 
ben bundan daha azını istemeye utanırım, beş vakti kabul ederim, ümmetime yeter.” dedi. 
Yoksa elli vakit kılmak lazımdı ama elli vakti kimse yapamazdı. Hazreti Musa Aleyhisselam 
“Bunlar kaldıramaz.” dedi. Biz onlardan da daha zayıf olduğumuz için beş vakit bile kılan 
az insan var.  

Sultanın yanına varan insana ne kadar hediyeler olursa, Allah Azze ve Celle de 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hediyeler verdi. Bu geceye, Allah’a tazim edene, Peygamber  

 



 
 

 

 

 

 

Efendimiz (s.a.v.)’i sevene, bu hediyeleri onlara da Peygamber Efendimiz (s.a.v.) vermiştir. 
Bu gecede, binlerce senedeki olacak şeyi bir gecede, dünya saatiyle iki saat gibi bir zamanda, 
zamanı, mekânı Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e açtı,  O da bütün şeyleri 
gördü, ikramlarla döndü. Bu tazim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ümmetine olan 
tazimdendir, Allah’a şükür. 

Allah mübarek eylesin. Bu gece mübarek bir gecedir, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz 
ama zikir, hatme hacegan yapıp, ondan sonra tesbih namazı ve iki rekât da Miraç namazı 
var. Miraç namazında her rekâtta yirmi ihlas okunacak, ondan sonra kısa bir duası var. Onu 
da yapıp, ondan sonra isteyen kaza namazlarını kılar, isteyen Kur’an yahut Yasin’ler okur, 
istediği gibi devam edebilir. Bu geceyi ihya etmiş sayılır. Bunları yapıp, sahura kalkıp, ondan 
sonra oruç olması da sünnettendir. Mübarek gün olduğu için onun da fazileti çoktur. O 
günde de yarında da bin ihlas yapsın herkes. Onun sevabı büyüktür.  

Yapılan her türlü hayır hasenatı, sadakaları Allah kabul etsin, muhafazamıza vesile 
olsun inşallah. Allah İslam’ın, Müslümanların nice daha iyi vaziyette Miraçlara yetişmesini 
nasip etsin. Allah bize sahip göndersin, İslam’ı, Müslümanları muhafaza etsin. Allah 
hainlerin şerrinden muhafaza etsin, küffarın şerrinden, şeytanın şerrinden, nefsimizin 
şerrinden muhafaza etsin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 10 Mart 2021/26 Recep 1442 Tarihli Sohbeti 
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