Miracın hediyeleri*
Bismillahirrahmanirrahim.
Bizleri yoktan var eden Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun.
Hazreti Adem’den Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa (sav)’e kadar bütün
peygamberlere salat ve selam olsun.
Çok kıymetli kardeşlerim!
Bursa’mızda Şeyh Edebali Camii’nde bulunan aziz cemaatimiz!
Televizyonları başında bizleri izleyen kıymetli kardeşlerim!
Sözlerime başlarken hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Allah’ın
selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Miracımız; milletçe, alemi İslam olarak yükselmemize ve yücelmemize
vesile olsun.
Aziz kardeşlerim!
Sevgili Peygamberimizin peygamberlik hayatında bir yıl var ki biz ona
“Senetü’l-Hazen” yani “Üzüntü Yılı” diyoruz. Çünkü Resul-i Ekrem (sav)
her türlü zorluk, sıkıntı ve meşakkate katlanmış, zorlu ayları tam sona
ermişken iki büyük hamisini kaybetmiştir.
Vahyin ilk dakikalarından itibaren daima yanında olan Hazreti Hatice
Validemizi önce kaybetti, sonra Amcası Ebu Talib’i. Bütün bu üzüntüleri
yaşarken Resul-i Ekrem bir “Medine” arayışı için Taif’e seyahat etti.
Taaiflileri İslam’a davet etti. Ancak maalesef taşlanarak kovulmak gibi
şedid bir durumla karşı karşıya kaldı.
Resul-i Ekrem bütün bunları yaşarken Yüce Rabbimiz bir gece O’nu
Mescid-i Haram’dan aldı, Mescid-i Aksa’ya götürdü. İsra Süresi’nde Yüce
Rabbimiz bize şöyle buyurur: “Kulunu ayetlerimizden bir bölümünü
kendisine gösterelim diye bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini kutsal
kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü eksiklikten uzaktır.
Şüphesiz O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir.” Bu ayetin manasından
hareketle şu soruyu sormalıyız: Kendi gönül dünyamızın semasına
yükselebiliyor muyuz? Kendi gönül dünyamızın semasına doğru miraca
çıkabiliyor muyuz?
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Toplum olarak şunu sormalıyız: Bizi biz kılan yüce, ahlaki ve manevi
değerlerle yücelebiliyor muyuz, yükselebiliyor muyuz?
Bugün insanlık gelişme, ilerleme ve yükselme kriterlerini yeniden gözden
geçirmek zorundadır.
Tarih bize şunu gösteriyor aziz kardeşlerim. Hiçbir millet sadece siyasi
kudretle, sadece teknolojik kalkınmayla, sadece maddi refahla
yükselmemiştir. Bilakis bunlarla birlikte manevi değerlerle, insani
değerlerle yücelmenin yollarını aramalıyız.

Aziz kardeşlerim!
Resul- Ekrem (sav) Miraç’tan üç büyük hediye ile döndü.
Birincisi namaz. Resul-i Ekrem’in “Gözümün nuru” dediği namaz.
Miraç’ta Resul-i Ekrem ile Yaratıcımız olan Alemlerin Rabbi arasında geçen
diyalog ve selamlaşmanın, tahiyyatın ve tayyibatın namazımıza
yerleştirilmiş olması çok manidardır. Oradaki diyaloğu hep birlikte
hatırlayalım.
Yüce Peygamber Alemlerin Rabbi’nin huzuruna vardığında “Ettehıyyatü
Lillahi Ve’s-Selevatü Ve’t-Tayyibat: Yeryüzünün ve bütün kainatın, canlı
bütün varlıkların selamlarını ve ihtiramlarını, bütün dualarını, bütün
niyazlarını, bütün güzel sözlerini dille, kalple ve organlarımızla yaptığımız
bütün güzellikleri Sana takdim ediyorum, bütün bunlar Sen’in içindir Ya
Rabbi.” diye buyurdu.
Yüce Rabbimiz de “Esselamü Aleyke Eyyühe’n-Nebiyyü: Selam Sen’in
üzerine olsun Ey Nebi!” buyurdu.
Sevgili Peygamberimiz “Esselamü Aleyha Ve Ala İbadi’l-lahi’s-Salihin:
Selam hem benim üzerime, hem de dünyada güzel işler yapan bütün salih
kullarının üzerine olsun.” dedi.
Bu diyaloğa şahit olan Allah’ın melekleri hep birlikte “Eşhedü En La İlahe
İllellah Ve Eşhedü Enne Muhammeden Abdühü Ve Resulüh” buyurdular.
Bu kutsi sohbet, bu büyük diyalog, bu büyük selamlaşma Peygamberimiz
tarafından namazlarımıza yerleştirildi. Çünkü namaz müminlerin miracıdır.
Miraç’tan gelen ikinci büyük hediye; az önce namazda okuduğum
Bakara Süresi’nin son ayetleridir. Orada hem imanımızın esaslarını; Allah’a
iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere imanı öğreniriz.
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Hem de evrensel bir prensibi öğreniriz. “Biz peygamberler arasında ayrım
yapmayız.” deriz. Sonra üç tane daha evrensel prensibi bizlere öğretir bu
ayetler.
Birincisi; “Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez.”
İkincisi; “İnsanların
kendinedir.”
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Üçüncüsü; “Allah, hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez.”
Sonra dualar öğretir bizlere bu ayetler:
“Rabbimiz, eğer unutur ve hata edersek bizi sorumlu tutma!
Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de çekemeyeceğimiz
yükleri yükleme!
Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği, takatimizin yetmediği şeylerden
dolayı bizi sorumlu tutma!
Rabbimiz, bizi affet!
Rabbimiz, bize mağfiret et!
Rabbimiz, bize rahmet et!
Rabbimiz, bizi kafirlere
muzaffer eyle!”

karşı, inanmayanlara

karşı

dünyada daima

Miracınız kutlu olsun. Milletimizin, Alem-i İslam’ın miracı kutlu olsun.
Miracımız yükselmemize vesile olsun. Miracı düşünürken miracın
topraklarını unutmayalım. Miracın topraklarında on yıllardan beri meydana
gelen zulümlerin ve haksızlıkların bir an önce ortadan kalkması için hep
birlikte Allah’a dua edelim.
Yanı başımızda dost kardeş Suriyeli akrabalarımızın içine girdikleri kaos ve
sıkıntıdan yükselerek kurtulmaları için dua edelim.
Kendimize, annelerimize, babalarımıza ve bütün Müslüman kardeşlerimize
dua edelim.
Kandiliniz tekrar mübarek olsun.

* Mirac Kandili Konuşması, Bursa, 29/06/2011
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