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BİR ÖMRE BEDEL KADİR GECESİ  
 

Muhterem Müminler!  

Mübarek Ramazan ayının sonlarına geliyoruz. Yüce 

kitabımız Kur’an’ı Kerim’in inmeye başlamasının sene-i 

devriyesi olan Kadir gecesine yaklaşıyoruz. Kadir gecesi, 

kıymet, şeref, değer gecesidir. Ramazan ayını ve ondan 

önceki iki ayı da değerli, kıymetli kılan bir gecedir. 

Şüphesiz bu geceyi değerli kılan şey âlemlere rahmet 

Kur’an-ı Kerim’dir. Yüce Rabbimiz bu gecenin önemini 

şöyle ifade buyurmaktadır: “Biz Kur’an-ı mübarek bir 

gecede indirdik. Doğrusu biz, insanları uyarmaktayız. 

Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede 

hükmedilir.”3  “Doğrusu, Biz, Kuran'ı kadir 

gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu 

sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 

Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her 

türlü iş için yeryüzüne inerler. O gece, tan yerinin 

ağarmasına kadar bir esenliktir.”4 buyrulmaktadır.   

  

Kıymetli Müslümanlar!  

Kadir gecesinde yapılacak ibadetin başka zamanlarda 

yapılacak ibadetten binlerce kat daha faziletli olduğunu 

biliyoruz. Bu gecenin diğer gecelerden kat kat üstün 

olmasının sebebi Kur’an’ın bu gecede inmiş olmasıdır.  

Allah Kur’an-ı Kerim’i tüm insanlığın kurtuluş ve 

mutluluk rehberi, hayat kaynağı, hayat kitabı olarak 

indirmiştir. Kur’an’ın bir adı da ruh’tur.  Çünkü Kur’an 

manevî olarak ölü olanları dirilten, ruh veren, hayat veren 

bir kitaptır.  Başka bir adı zikir’dir. Zikir, öğüt, nasihat 

anlamına geldiği gibi şeref ve üstünlük anlamına da gelir. 

Kur’an-ı Kerim kendisini rehber edinen hayatını ona göre 
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yaşayan her insana en güzel şeref ve değeri kazandırır. 

Dünyasını ve ahiretini mutlu ve huzurlu bir şekilde 

yaşamasını sağlar.   

  

Aziz Kardeşlerim!  

Kur’an’ın inmeye başlaması neden bu kadar önemlidir? 

Kur’an bir geceyi neden bu kadar değerli ve kıymetli 

kılıyor. Bunu Kur’an’ın insanlık tarihinde 

gerçekleştirdiği değişim ve yeniliklerden anlayabiliriz.  

Kur’an Allah’ın birliğine inanmayı, tevhidi ve sadece 

O’na kulluk etmeyi getirdi. Böylelikle insanları diğer 

varlıklara kulluk etmekten kurtardı. İnsanı insanın 

sömürüsünden kurtardı. İnsana değer ve kıymetini 

hatırlattı. Irkçılığı kaldırdı ve insanların üstünlük 

anlayışını değiştirdi. Üstünlüğün takvada olduğunu 

bildirdi. Allah yüce kitabı Kur’an da haksız yere bir 

insanın canına kıyan tüm insanlığı öldürmüş gibidir 

buyurarak her bir insanın canının ne kadar değerli 

olduğunu ve dokunulmaz olduğunu öğretti. Zinayı 

yasaklayarak insanların izzet ve şerefine uygun 

yaşamalarını sağladı. İçki, uyuşturucu ve kumarı 

yasaklayarak insanı diğer varlıklardan üstün kılan özgür 

iradesini ve aklını koruma altına aldı. Kur’an-ı Kerim, 

zayıfın, yetimin malını yemeyi, hırsızlığı, gasp, rüşvet, 

kumar ve faizi yasaklayarak emeğe saygıyı öne çıkardı. 

Emek sahibi yoksula yapılan haksızlığı, insanı faiz ve 

tefecilikle sömürmeyi şiddetli bir şekilde yasakladı. 

Kur’an sırf dünya çıkarı için yapılan çatışma ve savaşlara 

son verdi. Bunun yerine zulmü ortadan kaldırmak ve 

insanların özgür iradesiyle Allah’a kulluğu 

seçebilmelerini sağlamak için çalışmayı emretti. Kur’an-

ı Kerim’in inmeye başlamasıyla zulmün ve haksızlığın 

egemen olduğu cahiliye çağı kapanıp aydınlık ilim, irfan 

ve medeniyet çağı başladı.   

  

Muhterem Kardeşlerim!  

Ramazan ayı Kur’an ayıdır. Kur’an Yüce rabbimizin her 

birimize özel olarak gönderdiği bir mektup gibidir. Dünya 

ve ahiretimizi huzur ve mutlu kılacak öğüt ve nasihatlerle 

doludur. Bu nasihatleri öğrenmek için Kur’an’ı her zaman 

okuyalım. Çünkü Kuran kalplerimizdeki her türlü manevi 

hastalıklara şifa, bizleri her türlü felaket ve kötülükten 

koruyan en sağlam rehberdir.  Kur’an’ın canlı şekli olan 

Hz. Muhammed (sav) in hayatını iyi öğrenelim. Dinimizi 

en iyi öğrenmenin yolunun Hz. Peygamberin mektebine 

talebe olmaktan geçtiğini unutmayalım. İbadetlerimizi 

sadece bir gece, bir ay ile sınırlandırmayalım. Hayatımızın 

her anını ibadet şuuru ile yaşayalım. Çünkü ibadetlerimiz 

3 Duhan,44/2-5. 
4 Kadir, 97/1-5. 



bizlere Rabbimiz ile doğrudan muhatap olma, O’na 

halimizi arz etme fırsatı verir. Özellikle Ramazan ayının 

son on gününe girdiğimiz bu günleri ibadet ve tefekkür ile 

değerlendirelim. Unutmayalım ki Kur’an-ı Kerim’i ve 

Rasülullâh (sav) in hayatını anlayıp amel edersek işte o 

zaman Kur’an kalbimize, benliğimize ve hayatımızın her 

alanına inmiş olur. Böylelikle hayatımız, ömrümüz tıpkı 

kadir gecesi gibi değerli, şerefli ve kıymetli olur. Bela ve 

musibetlerden kurtuluşumuza vesile olan zekât, fidye ve 

fitrelerimizi son güne bırakmadan verelim. Zekât, fidye ve 

fitrelerimizi dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan muhtaç 

kardeşlerimize ulaştırmak için Hollanda Diyanet Vakfına 

bağışlayalım. Bizlerden yardım uman kardeşlerimizin 

umudunu boşa çıkarmayalım. Rabbim cümlemizi Kadir 

gecesini ihya edenlerden eylesin. Bu kutlu gecede inmeye 

başlayan Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamayı ve 

hayatımızda yaşamayı lütfeylesin. Ümmeti Muhammed’in 

ve insanlığın kurtuluşuna vesile eylesin. Hutbemi bir 

hadisi şerifle bitiriyorum: “Kim inanarak ve sevabını 

Allah’tan umarak kadir gecesini ihya ederse geçmiş 

günahları bağışlanır.”5     

   

Hollanda Diyanet Vakfı  
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