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KADİR GECESİ 

Muhterem Mü’minler! 

Rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma 

ayı olan Ramazan-ı Şerifin sonlarına 

yaklaşırken, Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 

bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir 

gecesine yaklaşmanın sevinç ve mutluluğunu 

yaşıyoruz. 

Kadir gecesi; Yüce Rabbimizi bizlere 

tanıtan, insanlığın kararan gönüllerini 

aydınlatan, nasıl bir hayat yaşayacağımızı 

ortaya koyan ve inanıp yararlı işler yapmamızı 

öğütleyen yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in 

indirilmeye başlandığı gecedir.  

Kadir gecesi; rahmet ve bereketin her 

tarafa yayıldığı, sema kapılarının açılıp, dua ve 

tövbelerin kabul edildiği kutsal bir gecedir. 

Kadir gecesi; gecelerin en faziletlisidir. 

Çünkü Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi 

bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu 

gecenin önemiyle alakalı Yüce Rabbimiz şöyle 

buyurmaktadır: 

“Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde 

indirdik.  

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir 

misin? 

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. 

O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve 

Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. 

O gece, esenlik doludur. Ta fecrin 

doğuşuna kadar.”
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Hz. Aişe annemiz ise bu geceyi ihya 

hususunda Peygamber Efendimize: “Ey Allah’ın 

Rasûlü! Kadir gecesine rastladığım zaman nasıl 

dua edeyim?” diye sorunca Peygamberimiz: 

“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, 

beni de affet” diye dua etmesini tavsiye 

etmiştir.
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Aziz Kardeşlerim! 

Kadir gecesi bize, dünyanın geçici 

hayatında durup düşünme ve iç dünyamıza 

dönerek geçen ömrümüzün bir muhasebesini 

yapma fırsatı sunmaktadır. Gelin bu fırsatı iyi 

değerlendirerek Rabbimizin huzuruna çıkalım, 

af ve mağfiret dileyelim. Günahlarımızdan 

pişmanlık duyarak tövbe edelim ve hayatımızda 

yeni bir sayfa açalım. İmanımızın 

kuvvetlenmesini, iyi amellerimizin artmasını, 

kötülüklerin azalmasını ve ahlâkımızın 

güzelleşmesini isteyelim. 

Kıymetli Mü’minler! 

Kadir gecesinin, Ramazan’ın son on 

gününde aranmasını tavsiye eden
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 Peygamber 

Efendimiz (s.a.s), başka bir hadis-i şeriflerinde 

Ramazanın son on günündeki tekli gecelerde 

Kadir gecesinin aranması gerektiğini ifade 

etmiştir.
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 Bu da bizlere, içinde bulunduğumuz 

Ramazan ayının bu son günlerinin tamamını 

özel bir hassasiyetle değerlendirmemiz 

gerektiğini bizlere bildirmektedir. Ancak buna 

gücü yetmeyenlerin, en azından 27 Nisan 

Çarşamba akşamını ibadetle geçirmesi tavsiye 

edilmiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz, Kadir 

gecesiyle ilgili şöyle buyurmuştur: 

“Kim faziletine inanarak ve alacağı 

sevabı Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini 

ibadet ve tâatle geçirirse, geçmiş günahları 

bağışlanır.”
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