Kadir Gecesi, karar gecesi*

Bismillahirrahmanirrahim.
Bizleri bin aydan hayırlı bir Kadir Gecesi’ne kavuşturan Yüce Rabbimiz’e
sonsuz hamd-ü senalar olsun. Hazreti Adem’den Resul-i Ekrem
Muhammed Mustafa’ya (sas) kadar insanlığın yolunu aydınlatan bütün
peygamberlere salat ve selam olsun.
Aziz kardeşlerim!
Bugün burada, Eyüp Sultan Camii’nde, Sevgili Peygamberimiz Muhammed
Mustafa’nın mihmandarı Ebu Eyyüp el-Ensari’nin huzurunda, Kadir
Gecesi’nde bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize ne kadar şükretsek
azdır.
Her sene bu vakitler geldiğinde bütün mümin yüreklerde birbirine zıt iki
duygu, hüzün ve sevinç bir arada yaşanır.
Hüzünlüyüz, çünkü her sene bir gök sofrası gibi önümüze serilen, ilahi bir
armağan gibi gelen Ramazan ayına veda ediyoruz.
Hüzünlüyüz, çünkü her sene bize orucumuzu getiren Ramazan’ın sevincini
taşıyan, teravihin bereketini getiren, bizi kardeş kılan, yüreklerimizi
birleştiren, vatanımızı, bütün İslam ülkelerini, beldelerini bir mabede
dönüştüren mübarek Ramazan ayına veda ediyoruz.
Asıl hüzünlenmemiz gereken husus ise şudur: Hiçbirimiz bir dahaki
Ramazan ayına kavuşup kavuşamayacağını bilmiyor. Her sene bize
Kur’anımızı yeniden getiren mübarek Ramazan ayına bir daha kavuşup
kavuşamayacağımız meçhul.
Ve sevinçliyiz de... Çünkü bize Kur’an’ı getiren, Kur’an’ın kalbinde nazil
olduğu mübarek geceye; Kadir Gecesi’ne ulaşmış bulunuyoruz. Bu
vesileyle Kadir Geceniz mübarek olsun. On dört asır önce nasıl ki Kur’an
geldi ve insanlığın kadrini kıymetini yüceltti, bu ramazanda Kadir
Gecesinde nazil olan Kur’an’ın sizlerin, milletimizin, alem-i İslam’ın
yeniden kadrinin yükselmesine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz
ediyorum.
Değerli kardeşlerim!
Kadr Suresi bize Kadir Gecesi’ni anlatan bir suredir. Bu gece öyle bir
gecedir ki Yüce Rabbimiz ona bir sure tahsis etmiştir. Ve o surede bize
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Kadir Gecesini anlatıyor. Onun için hiç kimsenin Kadir Gecesi’ni yeniden
taltif etmesine ihtiyac yok. Hep birlikte okuduğumuz Kadir Suresi’nde Yüce
Rabbimizin bütün insanlığa ilettiği üç büyük mesajı birlikte gözden
geçirelim.
Birinci büyük mesaj: “Biz o Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik.” Bu ayette
Yüce Rabbimiz bize şöyle seslenmiş oluyor: ‘Ey insanlar, Ey müminler!
Kadir Gecesi’nin faziletini gecenin karanlığında değil bütün karanlıkları
ortadan kaldıran Kur’an’da arayınız. Kadir Gecesini ihya mı etmek
istiyorsunuz? Kadir Gecesi’ni hep birlikte yaşamak mı istiyorsunuz?
Öyleyse on dört asır önce nasıl ki bu gecenin kalbinde Kur’an nazil oldu,
kendi gönüllerinizin semasına da Kur’an’ı öylece indirin.”
Kadir Gecesini ihya etmenin yolu, gönül semamıza Kur’an-ı Kerim’i
indirmekten geçiyor. Kur’an‘la yeniden tanışmaktan, buluşmaktan geçiyor.
Çünkü Kur’an bize varlığımızın manasını, var oluş gayemizi, insanın
değerini anlatıyor. Çünkü Kur’an bütün insanlıkta bir ufuk sıçraması
meydana getirdi ve bütün insanlığı aydınlattı. Onun için Kadir Gecesi’ni
ihya etmenin yolu hep birlikte Kur’an’la ilişkimizi yeniden tanzim etmek ve
gönül semamıza Kur’an-ı yeniden indirmekten geçiyor.
Kadir Suresi’nin ikinci büyük mesajı ise, surede geçen “Kadir Gecesi bin
aydan hayırlıdır.” ayetinde gizlidir. Dikkatinizi buraya çekmenizi istirham
ediyorum. Bin ay, seksen üç yıl eder. Seksen üç yıl Yaratıcının insana
verdiği hayatın neredeyse tamamıdır. Aslında bu ayetle Yüce Rabbimiz her
birimize şöyle sesleniyor: “Ey kullarım! Ben her birinize bir ömür verdim.
Eğer bu ömrünüzü beyhude geçirdiyseniz, eğer hayatınızı gerçek anlamda
yaşamadıysanız, eğer hayatınız içinde isyan var ise, eğer hayatınızı
günahlarla geçirdiyseniz, eğer Allah’ın size verdiği saniyeleri saliseleri,
günleri, geceleri, ayları ve yılları değerlendirmediyseniz ben size bir
ömürlük bir gece ikram ediyorum.” Her birimize her sene bir ömürlük bir
gece daha ikram ediyor Rabbimiz. Seksen üç yıla denk bin aya bedel bir
gece... Bu gecede yaşayacağınız manevi gelişmeler seksen yıla bedel
olabilir. Kaybettiğimiz hayatı bir gecede kazanma imkanına hep birlikte
sahibiz. Ama tevbe-i nasuh ile Yüce Yaratıcıya yönelmek ve bir daha o eski
hayata dönmemek şartıyla.
Eğer yeni bir hayat kurmak istiyorsanız o zaman bu gecenin kalbinde nazil
olan Kur’an-ı Kerim’de bütün hayatın programı mevcuttur. İnsanın
Yaratıcısı ile ilişkisi, insanın insanlarla ilişkileri, insanın Allah’a iyi bir kul
olması, insanın iyi bir evlat, iyi bir eş, iyi bir anne ve baba, iyi bir komşu
olması… Bütün insanlarla, kainatla ilişkilerimiz, tabiatla ilişkilerimiz...

2

Bütün bunları yeniden gözden geçirerek Yaratıcının bize ikram ettiği bir
ömre bedel geceyi bu gece yeniden ihya edelim.
Onu ihya etmenin yolu da yine Kur’an’dan geçiyor. Sevgili Peygamber
Efendimiz (sas) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. “Kıyamet günü
geldiği zaman hiç kimse adımını atamaz, beş şeyden sorulmadıkça.
Ömrünü nerede geçirdin? Gençliğini nerede çürüttün? İlminle ne amel
ettin? Malını nereden kazandın ve nereye harcadın?” İnsanlar bu beş
şeyden sorulacak. Ama en başta “ömrünü ve gençliğini nerede tükettiği”
sorulacak. Eğer ömrümüzü ve gençliğimizi beyhude geçirdiysek, eğer
Yaratıcı’nın arzu ettiği istikamette ömrümüz geçmemişse işte bin aya
bedel bir ömre bedel bir geceyi Kadir Gecesi’ni hepimize Yüce Allah ikram
ediyor.
Hep birlikte bu geceyi değerlendirdiğimizde bir ömürlük amele sahip
olabiliriz ama en güzel bir şekilde devam etmek şartıyla.
Aziz kardeşlerim!
Kadir Suresi’nin bize verdiği üçüncü büyük mesaj ise son ayetinde ifade
ediliyor. On dört asır önce Kur’an-ı Kerim’i getiren daha önceki bütün İlahi
vahiyleri bütün peygamberlere getiren Hazreti Cebrail (as) başta olmak
üzere bütün melekler yeryüzüne iner. Yerle gök buluşur, birleşir bu gece.
Bu gece insanlarla melekler birbirine karışır. Melekler insanlara bu gece
selam verirler. Hazreti Cebrail ve diğer melekler fecrin doğuşuna kadar
yeryüzüne barış ve esenlik getirirler. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
zımnen bize şöyle buyuruyor: Eğer meleklerin Kadir Gecesi’nde size
getirdiği barış ve esenlik mesajlarını öğrenmek istiyorsanız, o zaman yine
Kadir Gecesi’nde nazil olan Kur’an-ı Kerim’e bakınız. Oradaki barış ve
esenlik mesajlarını yeniden okuyunuz.
Kardeşlerim!
Son yıllarda ramazanlara biraz daha fazla buruk girmeye başladık. Çünkü
yeryüzünde bütün Müslümanlar bütün İslam coğrafyasında büyük zulümler
büyük sıkıntılar var. Kardeş kavgaları, kalpler arasında nefret, kin, öfke…
Bütün bunların ortaya çıkardığı çok büyük olumsuz tablolarla karşı karşıya
kaldık. Oysa bizi kardeş kılan bir kitabın inananlarıyız.
Yüce Kur’an kalplerimizi birleştirmeye geldi. Aynı kıbleye yönelen, birlikte
aynı Rabbe secdeye, aynı Rabbin huzurunda rukua varan, aynı oruçları
tutan, iftar sevincini, sahurun bereketini birlikte yaşayan mümin kardeşler
arasındaki bu sorunlar Kur’an’ın o rahmet yüklü mesajına uzak
olmamızdan kaynaklanıyor.
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Öyleyse hep birlikte bu gece dua etmeliyiz. Hep birlikte önce kendimize
dua etmeliyiz. Ve bizim duamız kararımız olmalı. Çünkü Kadir Gecesi aynı
zamanda bir karar gecesidir. Hep birlikte karar vereceğiz. Yüce Rabbimizin
bize bahşettiği bir ömre bedel bu gecede öncelikle Rabbimizle misakımızı,
ahdimizi yenileme imkanımız var. Yeni bir başlangıç imkanımız var. Hayata
yeniden başlama imkanını lütfediyor Yüce Rabbimiz bize. Hiçbirimiz
gelecek sene bu imkana kavuşamayabiliriz. Yüce Rabbimiz uzun ömürler
versin. Ama hiçbirimizin elinde gelecek sene Kadir Gecesi’ne kavuşacağına
dair bir senet yok. Onun için bu geceyi hep birlikte iyi değerlendirelim. Bu
geceyi önce kendimiz için bir karar gecesi kılalım.
Geçmiş, geçmişte kaldı. Rabbim Sen onların hepsini affeyle. Yeni bir
başlangıç yapalım. Ve sonra kendimize dua edelim. Rabbimize yalvaralım.
Bütün yeryüzündeki Müslüman kardeşlerimize Irak’ta, Suriye’de, Mısır’da,
Mynmar’da, Doğu Türkistan’da; dünyanın neresinde olursa olsun zorluk ve
sıkıntıda olan kardeşlerimize dua edelim. Kalplerimizi birleştirelim.
Kalplerimizi aynı duada birleştirdiğimiz zaman Yüce Rabbimiz bu duaya
icabet edecektir. O’na olan inancımız tam olsun. Çünkü Rabbimiz “Kullarım
beni sana soruyorlar. De ki ben onlara daha yakınım.” Bize şah
damarından daha yakın bir Rabbimiz ve Yaratıcımız var. Yüce Rabbimiz
Kadir Gecesi hürmetine kadrimizi yeniden yüceltsin.
Bu gecenin kalbine nazil olan Kur’an-ı Kerim aynı zamanda insanın kadrini,
onurunu, şerefini yüceltmek için gelmiştir. Bugün bütün İslam
beldelerindeki
en
büyük
sorun
insana
verdiğimiz
değerin
zayıflamasındandır. İnsanın, Müslüman’ın kadrini yeniden yüceltsin Kadir
Gecesi. Kadir Gecesi’nde nazil olan Kur’an’la birlikte yeniden yücelmeyi
Yüce Mevla’m hepimize nasip eylesin. Kadir Gecesi’nde kalbimizin
semasına Kur’an-ı Kerim’i indirmeyi Yüce Rabbimiz hepimize nasip eylesin.
Bin aya bedel bu gecede bin aylık ameller yapmayı, nasuh bir tevbe ile
kendisine yönelmeyi hepimize Yüce Rabbimiz nasip eylesin. Ve Allah’ın
melekleri bugün yeryüzüne indiklerinde, bilhassa İslam beldelerinden,
İslam ülkelerinden her türlü kötülüğü, öfkeyi, kini, nefreti, savaşı ortadan
kaldıracak şekilde getirdikleri barış ve esenlik mesajları bütün yeryüzünü
sarsın. Bütün insanlık Allah’ın meleklerinin yeryüzüne getirdiği barış ve
esenlik mesajlarından nasibdar olsun. Bütün kardeşlerimizi en kısa
zamanda her türlü kötülükten muhafaza eylesin.
Önümüz bayram. Bayrama kavuşmak üzereyiz. Yüce Rabbimiz hepimizi
birlikte barış, huzur içerisinde kalplerimizi bir kez daha birbiriyle
kaynaştırarak bayramın sevincini doya doya yaşamayı hepimize ve bütün
İslam alemine nasip eylesin. Yüce Rabbimiz bayram vesilesiyle tarihi,
inancı ve ibadeti bir sevinç atmosferinde buluşturan ve tarih sahnesinde
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süreklilik kazandıran bayramlarımızı doya doya yaşamayı, çocuklarımızı,
gençlerimizi, ailelerimizi bayramın sevinciyle buluşmalarını ve her türlü
kötülükten muhafaza ederek, gelecekte bu vatan topraklarını, İslam
beldelerini gerçek anlamda Daru’s-selam ve barışın yurdu olarak bütün
insanlığı hakkı, hakikati, adaleti, ahlakı gösteren ve yaşayan, hayatında
bütün insanlara örnek olan Müslümanlar olmamızı Yüce Rabbimizden niyaz
ediyorum.
Bu vesileyle tekrar kandiliniz mübarek olsun. Kadriniz yüce olsun. Gönül
coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin, İslam dünyasındaki bütün
kardeşlerimizin ve hatta sizin kalplerinizdeki imanınıza ve sizin dualarınıza
umut gözüyle bakan bütün insanlığın bu güzelliklerden, Kadir Gecesi’nin
insanlığa taktim ettiği iyiliklerden güzelliklerden nasibdar eylesin.
Amin.

*Kadir Gecesi Konuşması, Eyüp Sultan Camii, 03.08.2013
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