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ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم ّ�ِ الرَّ
ا اَْدٰریَك َما لَْیلَةُ اْلقَْدِرۜ اِنَّٓا اَْنَزْلنَاهُ فِ  لَْیلَةُ  ي لَْیلَِة اْلقَْدِرۚ َوَمٓ

وُح فِ ُل تَنَزَّ  اْلقَْدِر َخْیٌر ِمْن اَْلِف َشْھٍرۜ  یَھا اْلَمٰلٓئَِكةُ َوالرُّ
ِھَي َحتّٰى َمْطلَعِ اْلفَْجرِ  َسَالمٌ  بِِاْذِن َربِِّھْمۚ ِمْن ُكّلِ اَْمرٍۙ   
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Muhterem Mü’minler! 
Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da 
cehennemden kurtuluş günleri olan Ramazan-ı 
şerifin çok önemli bir zaman dilimine daha 
kavuşmak üzereyiz. Nasip olursa yarın akşam, 
bütün ömrümüzün bereketi kadar değerli ve 
faziletli bir geceyi, Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. 
Şimdiden Gecemiz hayırlı ve mübarek olsun.  
 
Değerli Mü’minler! 
Kur’an-ı Kerim, insanı kurtarmak, insanı faziletli 
bir hayata kavuşturmak, insana hürriyeti, 
adaleti, insan olmanın şeref ve haysiyetini 
öğretmek, bütün beşeriyetin huzurunu temin 
etmek için Kadir Gecesi’nde indirilmiştir. 
 
Kadir Gecesi, karanlıkları söküp kâinatı 
aydınlatan Kur’an gecesidir. Bu gece, ahlak ve 
fazilet yönünden ölmüş olan ruh ve gönülleri 
“imanla” dirilten gecedir. Bu gece, cehalet ve 
uyuşukluk perdelerini “oku!” emriyle kaldıran 
marifet gecesidir. Bu gece, âlemlere rahmet 
olarak gönderilen Hz. Peygamber (s.a.s)’in, 
insanlığı hidayete çağırdığı gecedir. Bu gece, bin 
aydan daha hayırlı olan, meleklerin sağanak 
sağanak yeryüzüne indiği, çok faziletli, hayırlı, 
nurlu ve huzurlu bir gecedir. 1 Kutlu olsun! 
Gecemiz, sizlere, İslam âlemine ve tüm insanlığa 
hayırlar getirsin. 
 
Değerli Kardeşlerim! 
Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve 
mükâfatların sınırsız olarak verildiği bu gecede; 
özümüze dönerek gaflet içinde geçen 
                                                           
1 Kadir, 97/1-5. 
2 Buharî, Teravih, 2; Müslim, Salât, 25. 

günlerimizi sorgulamalı, kendimizle 
hesaplaşmalı, iyi ve güzel davranışlarımızı 
artırmaya, kötü davranışlardan uzaklaşarak 
kalbimizdeki manevi kirleri temizlemeye 
çalışmalıyız. Zira Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir 
hadis-i şeriflerinde Kadir Gecesi hakkında bizlere 
şu müjdeyi vermektedir: “Kim, faziletine 
inanarak ve mükâfatını Allah’tan umarak Kadir 
gecesini ihya ederse, geçmiş günahları 
affolunur.”2  
 
Bu gece; Yüce Rabbimizin bizlere bilgi, anlayış ve 
ihlas vermesi; doğruyu bulduktan sonra 
kalplerimizi saptırmaması ve bizi affetmesi için 
dua edelim. Dünyada meydana gelen açlık ve 
felaketlerin, acı ve gözyaşlarının dinmesi; suçsuz, 
günahsız insanların ölmemesi için neler 
yapabileceğimizi düşünelim. 
 
Hutbemizi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in Hz. 
Âişe validemize, bu gecede yapılmasını tavsiye 
ettiği dua ile bitirelim. “Ey Rabbimiz! Sen 
affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de 
affeyle.”3 Âmin. 
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