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يمس  مس اهللس اْلرَّْحمَنس اْلرَّحس ْ  ِبس

َّا أَْنزَلْ  ( َوَما أَْدرَاَك َما لَْيلَةُ  1نَاهُ ِفس لَْيلَةس اْلقَْدرس )إسن
ْن أَْلفس َشْهرٍ )( لَْيلَةُ اْلقَدْ 2اْلقَْدرس ) َُّل  3رس َخْْيٌ مس ( تَََن

سإسْذنس   سكَةُ َوالرُّوُح فسيهَا ب ْن ُكِلس أَْمرٍ )اْلمَََلئ سْم مس (  4رَِّبس
 َ  (  5 َحَّتَّ َمطْلَعس اْلفَْجرس )َسََلمٌ هس

إسيمَانًا َواْحتسَسابًا غُفسرَ لَهُ َما تَقَدَّمَ   اْلقَْدرس  َمْن قَامَ لَْيلَةَ 
ْن ذَْنبسهس َوَمْن َصامَ رََمَضاَن إسيمَانًا َواْحتسَسابًا غُفسرَ لَهُ   مس

ْن ذَْنبسهس   َما تَقَدَّمَ مس

         KADİR GECESİ 
 

Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayet-i kerimelerde Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Şüphesiz, biz 

Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Sen 

Kadir gecesinin nasıl bir gece olduğunu 

bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha 

hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrail 

rablerinin izniyle her türlü iş için 

yücelerden iner dururlar. O gece, tan yeri 

ağarıncaya kadar huzur ve esenlik 

doludur.”1 Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.s) bizleri şöyle 

müjdeliyor: “Kim inanarak ve sevabını 

Allah’tan umarak Kadir gecesini ihyâ 

ederse geçmiş günahları bağışlanır.”2 
 

Aziz Müminler! 

Önümüzdeki Cumartesi gününü Pazar’a 

bağlayan gece Kadir gecesini idrak edeceğiz 

inşallah. İnsanlık tarihinin en önemli 

hadisesi, kıyamete kadar önümüzü 

aydınlatacak olan Kur’an’ı Kerim’in 

gönderilmesidir. Bizleri karanlıklardan 

aydınlığa çıkartan, Yüce Allah’a götüren bu 

yüce kitap kadir gecesinde indirilmeye 

başlamıştır. Kadir gecesi bizleri Allah’a iman 

ile dirilten, hayatımızın her anını bayram 

sevinci ve mutluluğu ile dolduran yüce 

Kur’an’ın geldiği bir gecedir.  Kendisi 
 

1 Kadr Suresi, 1-5. 
2 Buhari, Fadlu Leyleti’l Kadr, 3.  

değerli ve kıymetli olduğu için indirildiği 

geceyi bin aydan daha değerli kılmıştır. O’nu 

kendine rehber edinen her insanı da değerli 

ve aziz kılar. İnsan bu kitabi rehber 

edindiğinde dirilir ve hayat bulur. Bütün bela 

ve musibetlerden emin olur.  Her amel ve 

davranışı değerli olur. Kur’an bizlere Allah’a 

iman ve ahlakı öğreten Yüce rabbimizin 

kurduğu, her insanın okuyabileceği bir 

medrese bir okuldur. Öğrettiği hayat dolu 

ders ve hikmetlerle bizleri mahlukatın en 

şereflisi kılar. Kur’an bizlere her türlü iyiliğin 

kapılarını açan ve kötülüklerden koruyan 

yüce bir kitaptır. 
 

Aziz Cemaat 

Kur’an bir nehir gibidir. Nehir, akıp geçtiği 

her toprak ve kara parçasına hayat verdiği 

gibi Kur’an da bizlere hayat verir. Kur’an’da 

hayat bulmak için ona kulak vermek gerekir. 

Hikmet dolu öğüt ve nasihatlerine sımsıkı 

sarılmak gerekir. Bu kitap bizi öyle bir yola 

davet eder ki bu yolda yürüyen bir müminin 

kıldığı iki rekat namaz dünya ve içindeki 

maddi zenginlik ve servetten daha değerlidir. 

Böyle bir kitaptan haberdar olupta yokmuş 

gibi yaşayan, emir ve yasakları ile 

dirilemeyen her insan tarifi imkansız bir 

kayıp içindedir. Geliniz bu Kadir gecesini 

hayatımızı imar ve ihya etmek için bir fırsat 

bilelim.  Bütün mahlukatın Allah’a kulluğa 

kıyam ettiği bu gecede bizlerde zikir ve dua 

ile geceyi ihya edelim.  Hutbemi bizlere yüce 

kitabımızı tanıtan şu ayet mealleri ile 

bitiriyorum. “Ey insanlar! İşte size 

rabbinizden öğüt ve nasihat, manevi 

hastalıklar için şifa, aynı zamanda 

inananlar için rehber ve rahmet kaynağı 

olan Kur'an geldi. [Ey Peygamber!] De ki 

onlara: " [Sahip olduğunuz başka bir şey 

sebebiyle değil] Allah'ın bu lütuf ve 

rahmetiyle, evet O'nun size lütfettiği 

Kur'an ve İslam nimetiyle sevinip mutlu 

olun. Çünkü Kur'an ve İslam, 

biriktirdiğiniz dünya malının tümünden 

çok daha değerli bir nimettir" 3 
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3 10 Yunus, 57,58. 


