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  ‘ 
  
ا ﴾1﴿اَْنَزْلنَاهُ ۪في لَْيلَِة اْلقَْدِرۚ  اِنَّٓا  ﴾2﴿اَْدٰريَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِرۜ  َوَمٓ

لُ  ﴾3﴿اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن اَْلِف َشْهٍرۜ  لَْيلَةُ  وُح ۪فيَها  تَنَزَّ اْلَمٰلٓئَِكةُ َوالرُّ
﴾5﴿ِهَي َحتّٰى َمْطلَعِ اْلفَْجِر  َسَالمٌ۠  ﴾4﴿  َربِِّهْمۚ ِمْن ُكّلِ اَْمرٍۙ بِِاْذنِ   

 
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمْ  َّ ِ َصلَّى  َّ :قَاَل َرُسوُل   

 اللَُّهمَّ إِنََّك َعفُوٌّ تُِحبُّ اْلعَْفَو فَاْعُف َعنِّي
 

KADİR GECESİ 

Kardeşlerim! 

Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem 
azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayınının 
son günlerine yaklaşmanın hüznünü yaşıyoruz. Aynı 
zamanda bir ömre bedel, bin aydan daha hayırlı olan 
Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu 
akşam idrak edeceğimiz Kadir Gecesini büyük bir 
heyecan içinde bekliyoruz. 

Cenab-ı Hakk, en büyük mucizesi olan Kur’an-ı 
Kerim’i, Peygamber Efendimize mübarek Kadir 
gecesinde indirmiştir. Kur’an-Kerim öyle büyük bir 
rahmet deryasıdır ki, indirildiği geceyi bin aydan daha 
hayırlı yapmıştır. Hayatımıza rehber ettiğimiz zaman 
da her anımızı böyle bereketlendirmektedir. Bizleri 
Yüce Rabbimize kulluk bilinci ile diriltmektedir. 
Kur’an’ı Kerim’i okumak, doğru anlamak ve en güzel 
şekilde yaşamak hepimiz için hayatın ana gayesi 
olmalıdır. Zira bizim kurtuluş reçetemiz Kur’an’dır. 
Bu Yüce Kitap, kendisine inanıp rehber edinenleri her 
iki cihanda da saadet ve mutluluğa ulaştırır. “En doğru 
yola ulaştırır. İyi davranışlarda bulunan müminlere 
kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”  

Yüce Rabbimiz  Kur’an’ın hayatımıza getirdiği 
rahmet ve bereketi Kadir Suresinde şöyle ifade 
etmektedir: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde 
indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir 
misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 
Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin 

                                                           
1 Kadir, 97/1-5. 

2 Tirmizî, Daavât, 84. 

izniyle her iş için iner de iner. O gece, tan yerinin 
ağarmasına kadar bir esenlik vardır.”1  

Kıymetli Müminler! 

Bir ömre bedel ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir 
Gecesini gereği gibi anlayıp hakkıyla 
değerlendirmenin yolu, Kur’ân-ı Kerîm’in eşsiz 
mesajlarını anlamaktan geçer. Kadir gecesinde, 
İslam’ın fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşama ve her 
türlü kötülüğü terketme sözleşmemizi yenileyelim. 
Kadir gecesini tam bir gönül uyanıklığı ile Kur’an-ı 
Kerim okuyarak, namaz kılarak, tevbe ve istiğfar 
ederek, salâvatı şerife getirerek, büyüklerimizi, akraba 
ve yoksulları sevindirerek, geçmişlerimizi rahmetle 
anarak geçirmeye çalışalım. Bu gecede bize düşen, 
Rabbimizin sonsuz kudreti karşısında acizliğimizi; 
ebediliği karşısında, faniliğimizi itiraf ederek 
pişmanlık ve gözyaşlarıyla rahmet-i Rahman’a 
sığınmaktır.  

Kardeşlerim! 
Peygamber Efendimizin Hz. Aişe annemize Kadir 
Gecesinde okumayı tavsiye ettiği duâyı bu gece bol 
bol yapalım. “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi 
seversin, beni de affet”2   

Bu mübarek geceyi gafletle geçirmeyelim. Bu gece; 
Yüce Allah’a, bizlere doğru bilgi, ihlaslı salih amel 
nasip etmesi için dua edelim. Acı ve sıkıntı içindeki 
yüzlerin gülmesi ve gözyaşı dökerek yaşamak zorunda 
kalan insanların kurtuluşu için neler yapabileceğimizi 
düşünelim. Rengi, ırkı, dili, mezhebi ne olursa olsun 
açlık, susuzluk, darlık ve zulümle mücadele eden 
kardeşlerimizi de unutmayalım. Fitrelerimizi 
bayramdan önce verelim. Zekat ve sadakalarımızı 
vererek ömrümüzü bereketlendirelim. Hollanda 
Diyanet Vakfımız, sizlerle ihtiyaç sahipleri arasında 
köprü olmaya devam etmektedir. Hutbemi Peygamber 
Efendimizin (s.a.s) bir hadisi ile bitirmek istiyorum: 
"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı 
sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla 
geçirirse geçmiş günahları bağışlanır"3 
HOLLANDA DİYANET VAKFI 

3 Buhârî, Savm, 6 


