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ِْبس
ِ اّلل ال ٰ َّرحْ هم ِن ال ٰ َّر ۪ح
ِ

) َّو َّما أ َّ ْد َّرا َّك َّما1( إِ ٰنَّا أ َّ ْن َّز ْلنَّا ُه ِفي لَّ ْيلَّ ِة ْال َّق ْد ِر

) لَّ ْيلَّ ُة ْال َّق ْد ِر خَّ ْي ٌر ِمنْ أ َّ ْل ِف شَّ ْه ٍر2( لَّ ْيلَّ ُة ْال َّق ْد ِر

ْوح ِفي َّها ِبإِ ْذ ِن َّر ِٰب ِهمْ ِمن
ُ ) تَّ َّن ٰ َّز ُل ْال َّم ََّلئِ َّك ُة َّوال ُٰر3(
)5( ) َّس ََّل ٌم ِه َّي َّح ٰ َّتى َّم ْطلَّ ِع ْال َّفجْ ِر4( ُك ِٰل أ َّ ْم ٍر
َّ َّ اّلل
َّ َّق
ُ ال َّر ُس
اّلل َّعلَّ ْي ِه َّو َّس ٰلَّ َّم
ِ َّ ٰ ول
ُ َّ ٰ ص ٰلى

َّمنْ قَّا َّم لَّ ْيلَّ َّة ْال َّق ْد ِر إِي َّمانًا َّواحْ ِت َّسا ًبا ُغ ِف َّر لَّ ُه َّما

تَّ َّق ٰ َّد َّم ِمنْ َّذ ْن ِب ِه

GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİREN DEĞER:
KADİR GECESİ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum
ayet-i
kerimelerde
Yüce
Rabbimiz Kadir gecesini bize şöyle
bildiriyor: “Şüphesiz, biz Kur’ân’ı Kadir
gecesinde indirmeye başladık. Kadir
gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Cebrâil o gece, Rablerinin
izniyle her türlü iş için iner de iner. 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
Kıymetli Kardeşlerim!
Önümüzdeki çarşamba gününü Perşembe’ye
bağlayan gece Kadir gecesini idrak edeceğiz.
Kur’an’ı Kerim Kadir gecesinde indirilmeye
başlamıştır. Bu gece kıymetini Kur’an-ı
Kerim’den alır. Zira Kur’an, bütün insanlığı
şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından
İslam’ın aydınlığına çıkaran rabbimizden
gelen bir rahmettir. İnsana aklını kullanmayı
öğreten en güzel muallimdir. En güzel öğüt,
kalplere
şifadır.
İnananların
yolunu
aydınlatan bir nurdur. Sözlerin en güzeli,
Yüce Rabbimizin biz kullarına en büyük

ikramıdır. Okumak, anlamak ve yaşamak için
gönderilen bir hayat kitabıdır. Kur’an,
insanlığın her konuda muhtaç olduğu en
mükemmel rehberliğe sahiptir. Nitekim Yüce
Rabbimiz “Bu Kur’an, bizim indirdiğimiz
mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve
günahtan korunun ki size rahmet
edilsin.”3 buyurmaktadır.
Aziz Müminler!
Kur’an’ı Kerîm indiği geceyi, bin aydan daha
hayırlı, indiği ayı, ayların sultanı,
gönderildiği
Peygamberimizi
alemlere
rahmet mertebesine çıkarmıştır. Şüphesiz
Kur’an’ı kendisine rehber edinen her insan
bu izzet ve şereften hissedar olacaktır. Yüce
Kur’an
hayatımızı
karartan,
yaşama
sevincimizi yok eden her türlü manevi
hastalıklara
şifa
kaynağı
olarak
gönderilmiştir. Bu şifanın gönüllerimizde
hissedilmesi rehber edinmemize bağlıdır. Bu
sebeple Yüce Allah’ın her bizimize
gönderdiği özel bir mektup gibi olan bu
kitabı okuyalım, hikmet ve hakikatlerini
tefekkür edelim. Yaratılış gayemizi tefekkür
edip Rabbimize kulluk ahdimizi yerine
getirelim.
Muhterem Müminler!
Kadir gecesi, insanı Rahman’ın affıyla,
insanlığı Kur’an’ın aydınlığıyla buluşturan
eşsiz bir gecedir. Bu müstesna zaman
diliminin kadr ü kıymetini bilen ve onu ihya
etmek isteyen her mümin, elbette öncelikle
Kur’an’a yönelmelidir. Geliniz Kur’an’ı
okumak, anlamak ve ahlaki ilkelerini
hayatımıza taşımak için daha fazla gayret ve
çaba gösterelim. Kur’an ile bizi buluşturan
bu geceyi ibadet ve taatle, zikir ve tesbihle,
tövbe ve istiğfarla ihya edelim. Sevgili
Peygamberimizin: “O ayda bir gece vardır
ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim onun
hayrından mahrum kalırsa pek çok
şeyden mahrum kalmıştır” 4 buyruğunu
unutmayalım. Hz. Aişe validemize öğrettiği
ve bu gece yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı
dilimizden düşürmeyelim: “Allah’ım! Sen
affedicisin, affetmeyi seversin, beni de
affet!”5
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