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anlamlar, getirdiği ahlak ve erdem ilkeleri hep taze ve
yeni kalan Kur’an-ı Kerim idi.
İşte Kur'an’ın nüzulünün 1411. yılında, onu
yeniden okumak, onu anlamak ve yaşamak için hep
beraber Hikmet-i Rahim’e kulak verelim:
“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir
gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu
bilir misin? 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.”2
Değerli Mü’minler!

KUR’AN VE KADİR GECESİ
Aziz Mü’minler!
1411 yıl önceydi... Bir Kitap indirildi
göklerden... “Oku!”1 diye başlayan ve bütün insanlığı
sayfa sayfa, okuyan bir kitap… Allah katından bir nur;
hakikatleri açıklayan bir Kitap… Ortaya koyduğu
delillerle, açtığı ufuklarla hayatı içine alan bir kitap…
Bir kitap ki, karanlığı ve karanlıkta kalanları
aydınlattı. Bizi bize anlattı, bize Rabbimizi tanıttı. Bir
kitap ki, kâinatın, yaratılışın ve ebedi hayatın sırlarını
tanıttı.
1411 yıl önceydi... Bir Kitap indirildi göklerden
insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için...
İnsanları hep düşünmeye ve hakikate çağırdı. Kendisini
bilen insanın Allah’ı bileceğini, kainatı tanıyacağını ve
mutlu olacağını haber verdi. Kendisine inananları yüce
bir ahlaka eriştirdi. İnsanın kendisiyle, komşularıyla,
akrabalarıyla barışık bir şekilde yaşamasını öğütledi.
İçindeki hükümlerle toplumun sevgi ve kardeşlik
bağları ile birbirine bağlanmasını istedi. Bütün
kitapların ön sözü de son sözü de o oldu...
Kıymetli Kardeşlerim!
1411 yıl önceydi... Kutlu bir geceydi, kutlu bir
ayda, kutlu bir emre muhatap oluyordu insanlık…
Bir ramazan ayında, bir Kadir gecesinde inmişti
o Kitap... Bir Kadir gecesinde akmıştı gönül
dünyamıza... “Bin geceden daha hayırlı bir geceydi
Kadir gecesi...” Tüm insanlık için bir armağandı bu
gece gelen…
Bu kitap; insanlığın ufkunda parlayan ve her
dönem insanlığın yolunu ve gönlünü aydınlatan hakikat
bilgisi idi. Bu kitap her şey eskirken, taşıdığı değer ve

Manevi ve ahlaki değerlerin zayıfladığı, aile
değerlerinin ve toplumun ortak bağlarının yok olmaya
yüz tuttuğu günümüzde, Rabbimizin rahmet yüklü
mesajı Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamaya, bunun için
de onun değerlerini yaşamaya, yaşatmaya son derece
ihtiyacımız var... Çünkü Kur’an, bize 14 asırdır yol
gösterdi, dünya hayatının engebeli yolculuğunda
dimdik ayakta durmamızı ve dosdoğru yol üzere
yürümemizi sağladı. Rabbimiz Kur’an’ı korudu. O da
biz müminleri korudu.
Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim!
Yarın akşam idrak edeceğimiz Kadir gecesi
vesilesiyle herkesi, “Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp
öğüt almak için kolaylaştırdık. Yok mu düşünüp
öğüt alan?”3 ilahî daveti çerçevesinde başta Yüce
kitabımız olmak üzere insanı ve varlık âlemini konu
edinen, insanı yücelten ve hayatı anlamlı kılan her şeyi
okumaya ve anlamaya davet ediyoruz.
Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyor, Yüce
Mevlâmız’dan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm
ibadetlerimizi kabul etmesini, bu gecede yapılan dua ve
yakarışların, İslam âleminin birlik, dirlik ve
beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine,
insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını
niyaz ediyorum.
Hutbemi bir hadis-i şerif mealiyle bitiriyorum:
“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek
Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları
affolunur.”4
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