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 Aziz Müminler! 
       Bilindiği gibi zaman ve mekanlar, değer ve 
kıymetlerini içlerinde barındırdıkları manevi 
anlamlarından almaktadırlar. Kadir Gecesi 
değer ve kıymetini insanlığın hem dünya hem 
de ahiret mutluluğunu hedefleyen, müminlere 
şifa ve rahmet kaynağı olan Kur´an-ı Kerim´in, 
bu gecede indirilmeye başlanmasından 
almaktadır.  Nitekim Cenab-i Hak Yüce 

Kitabı‘nda şöyle buyurmaktadır: “Ramazan 
öyle bir aydır ki, insanlara yol gösteren, 
doğrunun belgelerini içeren ve doğruyu 
yanlıştan ayıran Kur'ân o ayda 
indirilmiştir...”1   
        
Kıymetli Din Kardeşlerim! 
        “Kadr” kelimesi sözlükte “güç, hüküm, 
takdir, şeref, ululuk” gibi anlamlara gelir. 
Ramazan ayı'nın yirmi yedinci gecesi olan  
Kadir gecesi, yalnız Ümmet-i Muhammed’e 
bahşedilmiş, müstesnâ bir lütuf, af ve 
merhamet gecesidir. Rabbimiz bu geceyi ihyâ 
edenlere bin ayın, yâni 83 küsûr senenin 
mükafatını lutfeder. Kadir gecesi, gecelerin en 
feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede 
yapılan ibadet, Kadir Gecesi bulunmayan bin 
ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim 
bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle 
buyurulur:  
1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde 

indirdik. 2. Bilir misin nedir Kadir gecesi? 3. 

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. O 

gece melekler ve Ruh, rablerinin izniyle her 

bir iş için iner dururlar. 5. O gece şafak 
sökünceye kadar esenlik doludur. 2 
     Yukarıda okumuş olduğum ayeti kerimeler 
Kur´an-ı Kerim´deki 97. sırada bulunan Kadir 
Suresi´ne aittir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede 
indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve 
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kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona 
bu isim verilmiştir.     
      Hz. Peygamber, Ramazan-ı şerifin son 
on gününde, her zamankinden daha  fazla 
ibadet eder,  aile fertlerini de ibadet için 
uyandırırdı.3 

 

      
Muhterem Müslümanlar! 
        Bu gecede yapılan ibadet-ü taat diğer 
gecelerde yapılanlardan daha faziletlidir. 
Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde 
şöyle buyurmaktadır:  "Kim Kadir gecesini, 
faziletine inanarak ve alacağı sevabı 
Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla 
geçirirse geçmiş günahları bağışlanır".4 
Bundan dolayı Kadir gecesini, namaz 
kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, 
istiğfâr ederek ve dua yaparak 
değerlendirmeli ve dolu dolu geçirmeliyiz.   
Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: 
– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi 
gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl 
dua edeyim? diye sordum. Efendimiz (sav) 
şöyle buyurdular: "Allahım! Sen çok 

affedicisin, affetmeyi seversin. Beni 
bağışla! diye dua et"

5
 Ecdadımızda  ne 

güzel söylemis: Her geleni Hızır; her 

geceyi Kadir bil! 

     Her şeye Kadir olana inananlara 

selam olsun! Kadir gecesinin armağanı 

Kuran-ı Kerim´i okuyup anlamaya 

çalışanlara selam olsun! Kadir gecesinin 

kadrini bilenlere selam olsun! 

 
         Bu dileklerle Kadir Gecenizi tebrik 
ediyor, Đslam alemi ve tüm insanlık için 
huzur ve barışa vesile olmasını Cenab-ı 
Hak´tan niyaz ediyorum. 
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