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Kıymetli Müslümanlar! 

Okuduğum sure-i celilede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Şüphesiz, biz o (Kur’an)’ı Kadir 

Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir 

Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin 

izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan 

yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”1 

 

Aziz Müslümanlar! 

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının sonlarına 

yaklaşmış bulunmaktayız. Bir ay boyunca evlerimize, 

gönüllerimize rahmet ve bereketiyle misafir olan bir 

Ramazan ayını daha uğurlamanın hüznünü yaşıyoruz. 

Bu manevi ayı değerli kılan pek çok sebep vardır. Bu 

sebeplerden biri de gecelerin en faziletlisi, Ramazan 

ayının kalbi olan Kadir Gecesi’dir. Önümüzdeki 

Çarşamba inşallah Kadir Gecesini idrak edeceğiz 

 

Kadir Gecesi ömre bedel bir gecedir. Bu gecede, tüm 

insanlığa hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim 

indirilmeye başlanmıştır. Bu gece dünya semasına 

inen Kur’an’ın nuru, içerdiği ilahi mesajları, yönünü 

kaybetmiş olan insanlara bir rahmet, bir umut olmuş, 

varoluş amacından kopmuş insanlığa unuttuklarını 

yeniden hatırlatmıştır. 

 

Değerli kardeşlerim! 

Bu gecenin kıymetini ve anlamını gerçekten idrak 

edebilmenin yolu,  Yüce Allah’ın bir lütfu olarak 

gelmiş Kur’an’a gönlümüzü, yüreğimizi açmaktan, 

O’nu kalbimize tekrar indirmekten geçmektedir. Bu 

gecenin bir ömre bedel olduğunun farkına vararak, 

hayatımızın muhasebesini yaparak, hatalı, kusurlu 

davranışlarımızdan tevbe ve pişmanlık ile 

Rabbimizden af dileyerek hayatımıza tertemiz bir 

sayfa açabiliriz. Bu gecede gönülden Rabbine 
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yalvaran; günahlarından, ayıplarından ve 

kusurlarından dolayı Rabbine sığınan kimseler için 

Sevgili Peygamberimiz (sas) şu müjdeli haberi 

veriyor: “İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak 

Kadir Gecesi’ni ihya edenin geçmiş günahları 

affedilir.”2 

 

Aziz Müminler  

O halde Ramazan ayının şu son günlerini ve özellikle 

de Kadir gecesini çok iyi değerlendirelim. Peygamber 

Efendimiz (sav) de özellikle Ramazan’ın son on 

gününe daha bir önem verir, bol bol Kur’an okur, hayır 

ve hasenatta bulunur, bu geceleri değerlendirme 

noktasında hem kendisini, ailesini hem de bütün 

insanları teşvik ederdi. O bu günlerde, artık unutulmuş 

ve terkedilmiş bir sünnet olan itikâfa girmeye özen 

gösterir, böylece Ramazan’ın feyiz ve bereketinden 

daha fazla istifade etmeye çalışırdı. Bundan dolayı 

Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on günü içinde 

aranması gerektiğini ifade buyurmuşlardır.3  

 

Aziz Müslümanlar! 

Bu duygu ve düşüncelerle, siz kıymetli cemaatimizin 

ve tüm İslam âleminin gelecek Çarşamba akşamı idrak 

edeceğimiz Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, güven ve 

huzur gecesi olan bu gecenin esenliğinden bütün 

insanlık ailesinin nasipdar olmasını Yüce Rabbimden 

diliyorum. Son zamanlarda dünya genelinde artan 

şiddet ve terörün son bulmasını, huzurun, barışın ve 

güven duygusunun dünyamızın dört bir tarafına hakim 

olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.  

 

Hutbemi Efendimiz’in Hz. Aişe validemize tavsiye 

ettiği şu dua ile bitirmek istiyorum: Allah’ım! Sen 

affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi affeyle!4 

 

 

Hutbe Komisyonu 
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