Kadir Gecesi’nin anlamı*

Bismillahirrahmanirrahim.
Bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz
hamd-ü senalar olsun.
İnsanlığa doğru yolu gösteren Hazreti Adem’den Hazreti Muhammed
Mustafa’ya kadar bütün peygamberlere salat ve selam olsun.
Aziz dinleyenlerim!
Bugünlerde hepimizin yüreğinde bir hüzün ve sevinç birlikte vardır. Hüzün
vardır; çünkü her sene hanemizi onurlandıran Ramazan dediğimiz büyük
konuğumuzu uğurlamakla uğraşıyoruz. Sevinçliyiz; çünkü hem Kadir
Gecesi’ne hem de mübarek Ramazan Bayramı’na kavuşuyoruz.
Ramazan her sene ötelerden, yücelerden gelen kutlu bir misafir olarak
evimize gelir ve bize çok büyük hediyeler getirir. Hayatımızdan, ailemizden
bir parça olur. Onun için onu uğurlarken hep hüzünleniriz. Edebiyatımızda
ilk on beş günde “Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan” deriz, son on beş
günde ise
“Elveda Ya Şehr-i Ramazan” diyerek hüzünlerimizi,
üzüntülerimizi ifade ederiz.
Hepimizin içerisinde bir hüzün vardır ve bilhassa Ramazan’ın bizden
memnun olarak ayrılıp ayrılmayacağı yönünde bir kuşku, bir tereddüt
vardır. Onun için bugünlerde hepimizin arzusu Ramazan dediğimiz büyük
konuğumuzun bizden hoşnut ve memnun olarak ayrılmasıdır.
Bir taraftan da sevinç içindeyiz çünkü Ramazan’ı ramazan kılan Kadir
Gecesi’ne kavuşuyoruz. Çünkü bir ömre bedel Kadir Gecesi’ni idrak
ediyoruz. Sevinçliyiz çünkü inancımızı, tarihimizi, ibadetlerimizi bir sevinç
atmosferinde buluşturan ve bizi geleceğe taşıyan, tarih sahnesinde İslam
milletlerine, İslam ümmetlerine süreklilik kazandıran İslam’ın şeairi
dediğimiz Ramazan Bayramı’na kavuşuyoruz.
Aziz dinleyenlerim!
Kadir Gecesini yine Kadir Gecesi’ni anlatan bir Kur’an suresinden
dinlememiz gerekiyor. Çünkü belki de bir tek gece var ki Kur’an’ Kerim
ona bir sure ayırmıştır. Namazlarımızda okuduğumuz o muhteşem sure...
Bu süre bütün Müslümanlara üç büyük mesaj vermektedir.
Birinci mesaj; Kadir Gecesi’nin kadrini yücelten asıl şeyin o gecede nazil
olan Kur’an’dır. Hatta Ramazan’ı da Ramazan kılan Kur’an değil mi aziz
dinleyenlerim? Nitekim “O Ramazan ayı ki Kur’an onda nazil oldu.” derken
Yüce Rabbimiz Kur’an’la Ramazan’ın olmazsa olmaz ilişkisine işaret eder.
Aynı şekilde Kadir Gecesini Kadir Gecesi kılan bu gecenin kadrini yücelten
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ve bu geceden bütün insanlığın kadrini yücelten asıl unsur, Kur’an’ı
Kerim’in bu gecede nazil olmasıdır: “Biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik”
Onun için aziz dinleyenlerim, Kadir Gecesinin değerini Kadir Gecesi’nin
kadrini gecelerin karanlığında aramayın. Kadir Gecesi’nin kadrini, değerini,
şerefini insanlığı karanlıklardan kurtaran Kur’an’da aramak gerekiyor.
Kadir Gecesi’nin bütün Müslümanlara verdiği mesaj budur. Kadir Gecesi
sadece “Seni yaratan Rabbinin adıyla oku!” ayetini getiren ilk gece değil,
geldiği andan itibaren bize her sene Kur’an’ı yeniden getirir. Bize her sene
Kur’an’ı yeniden inzal eder ve her sene bize “Kadir Gecesi’nin değerini
gecelerde değil, Kur’an’ın insanlığı karanlıklardan kurtaran aydınlığında
aramamızı” emreder. Onun için bu gecede birinci yapacağımız şey, Kadir
Gecesi’nde dünya semasına Kur’an’ın nazil olması gibi kalbimizin de
semasına Kur’an’ı indirmek peşinde olmaktır. Bu gece yapacağımız en
önemli şey kalbimizin semansına Kur’an’ı yeniden indirmek olmalıdır. İşte
Kadir Gecesi’nin birinci büyük mesajı budur.
Kadir Gecesi’nin ikinci büyük mesajı ise ikinci ayette gizlidir. “Kadir Gecesi
bin aydan daha hayırlıdır.” Bin ay bir ömürdür; seksen üç yılı karşılar. Bu
bütün insanlığa şu mesajı verir: “Ey insanlar! Eğer şu ana kadar size
verdiğim hayatı değerlendirmediyseniz, eğer şu ana kadar verdiğim hayatı
Kur’an’sız geçirdiyseniz, eğer şu ana kadar verdiğim hayatı günah ve isyan
ile anlamsızlıkların peşinde koşturarak geçirdiyseniz, o zaman size büyük
bir fırsat veriyorum. Size öyle bir gece bahşediyorum ki o bir insanın
ortalama yaşadığı bütün hayata bedeldir. Ve siz o gece yeniden Kur’an’la
tanışırsanız nasuh bir şekilde tevbe eder, kalbinizin semasına Kur’an’ı
indirirseniz, o taktirde geçmişte yaşadığınız bütün olumsuzlukları bertaraf
etme, yaşadığınız anlamsız hayatı yeniden anlamlandırma imkanına
kavuşmuş olursunuz.”
Aziz dinleyenlerim!
Yaratıcımız bu imkanı bu fırsatı her sene bütün müminlere tanımaktadır.
Her sene Ramazan ayında, Kadir Gecesi’nde bütün insanlığa çağrıda
bulunarak “Eğer daha önce yaşadığınız hayatı doğru yaşamadıysanız, eğer
Kur’an’dan uzak yaşadıysanız size bir gece lütfediyorum. Siz o geceyi
değerlendirip nasuh bir tevbe ile tevbe ederek Kur’an’la yeniden
tanışırsanız, kalbinizin semasına Kur’an’ı yeniden indirirseniz, o taktirde de
bütün bu zararları telafi etme imkanına sahip olursunuz.” Bu da Kadir
Gecesi’nin ikinci büyük mesajıdır.
Kadir Gecesi’nin üçüncü büyük mesajı da; ondan sonraki ayetlerde gizlidir.
Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa’ya ilk vahyi getiren Vahiy Meleği,
Namus-u Ekber, Cibril-i Emin başta olmak üzere o gece bütün melekler
dünya semasına inerler ve yerle gök birleşir. Meleklerle insanlar buluşur ve
o gece melekler yeryüzüne barış ve esenlik getirirler. Tanyeri ağarıncaya
kadar yeryüzüne selam getirirler. Melekler insanlara selam verirler. Bu da
bize verilen üçüncü büyük müjde.
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Burada da eğer meleklerin getirdiği barış ve esenlik mesajlarını öğrenmek
istiyorsak, o zaman Kur’an’ın hak, hakikat, adalet, ahlak, iman, ibadet,
barış ve esenlik mesajlarına dikkat kesilmemiz gerekiyor. Aslında Cebrail
(as)’ın meleklerin başında gelmesi zımnen şu mesajı içeriyor: “Ey insanlar!
Barış ve esenlik istiyorsanız, yeryüzünden zulmün karanlıklarının ortadan
kalkmasını istiyorsanız, hakkı, hakikati, adaleti ve ahlakı istiyorsanız, nasıl
ki Kur’an on dört asır önce geldi ve cehaletin karanlıklarını ortadan kaldırdı
ise, siz de Kur’an’ı kalbinizin semasına yeniden indirirerek, kendi
dünyanıza da selamı, barışı ve esenliği getirmiş olursunuz.”
İşte Kadir Suresi’nin Kadir Gecesi ile ilgili bütün insanlığa verdiği üç büyük
mesaj bunlardır.
Aziz dinleyenlerim!
Tekrar bu mesajlara göz atalım: Birinci mesaj zaten açık. Kur’an’ın bu
gecede nazil olduğunu, Kadir Gecesi’nin kadrinin yüceliğinin Kur’an’ı
Kerim’in o gecede nazil olmasına bağlı olduğunu, Kadir Gecesi’ni ihya
etmek istiyorsanız, kadrini, değerini Kadir Gecesi’nin karanlığında değil
bütün insanlığı karanlıklardan kurtaran, bütün insanlığı aydınlığa
kavuşturan Kur’an’ın ikliminde ve mesajlarında arayınız.
İkinci mesaj; bir ömre bedel seksen üç yıllık manevi bir gelişme yaşamak
istiyorsanız o taktirde yine Kur’an’a döneceksiniz. Kur’an’ın hak, hakikat,
adalet mesajlarına bakıp onunla yeniden tanıştığınızda, kalbinizin
semasına Kur’an’ı yeniden indirdiğinizde; o taktirde seksen üç yıllık
manevi bir gelişmeyi bir anda yoğunlaşarak yaşama imkanına sahip
olursunuz.
Üçünü mesaj yine Kur’an’la ilgili. Eğer başta Cebrail olmak üzere
meleklerin yeryüzüne barış ve esenlik mesajlarını yeniden getirmesini
istiyorsanız, Cebrail’in on dört asır önce Sevgili Peygamberimiz
Muhammed Mustafa’ya (sas) getirdiği barış ve esenlik mesajlarını içeren
hakkı, hakikati, adaleti ve ahlakı anlatan Kur’an’ın mesajlarına yeniden
dikkat kesilmemizi bizlere ifade etmiş oluyor.
Aziz dinleyenlerim!
Son olarak bir hususa işaret ederek sözlerimi bitirmek istiyorum.
Son yıllarda Ramazan ayına daha buruk bir şekilde giriyoruz. Çünkü İslam
dünyası bir önceki Ramazan’dan daha büyük zorluklar yaşamaya başladı.
Etrafımıza baktığımız zaman bütün dünyada; Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da,
Myanmar’da, Pakistan’da, Afganistan’da bütün Müslümanların büyük
zorluklar içerisinde olduklarını, İslam’ın emrettiği o kardeşlikten ne kadar
uzaklaştıklarını, Kur’an’ın ifadesiyle “Birliği, beraberliği terk ettikleri için
ateş dolu bir çukurun kenarında yaşadıkları için ne büyük zorluklar
içerisinde olduklarını” hepimiz biliyoruz. Onun için bilhassa bugünlerde,
Ramazan’ın bu son on gününde ve bilhassa bu Kadir Gecesi’nde, duaların
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reddedilmeyeceği o muhteşem gecede hepimize düşen bir vazife vardır ki
o da şudur:
Kalben yanlarında olduklarımızı ikrar etmek, ifade etmek. Kalben zalim
olmamamız gerekiyor. Başkaları zaten silahlarla, şiddetle, güçle
zulmediyor, bari biz kalbimizle onlara zulmetmeyelim.
Kalbimizle biz nasıl zulmetmiş oluruz?
Eğer biz yaşadıkları o zorlukları onaylarsak, eğer zalimlerin mazlumlara
yaptıklarını kabul edersek kalben zulmetmiş oluruz. Eğer dilimizle bunu
ikrar etmiş olursak, dilimizle zulmetmiş oluruz.
Hazreti Musa’nın Kur’an’da muhteşem bir duası vardır. Ben o duayı Kadir
Gecesi’nin öncesinde, Kadir Gecesi’nde, Arefe gününde ve Bayram’dan
önce bütün Müslüman kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Der ki Hazreti
Musa: “Rabbim! Bana öyle bir nimet ver ki, ben o nimet sayesinde hiçbir
zalime destek, mücrime arka çıkmayayım. Hiçbir zalimin, mücrimin,
suçlunun destekçisi konumunda olmayayım.” Belki bu günlerde İslam
dünyasında olup bitenleri izlerken Hazreti Musa’nın bu duasını hatırlamak
lazım. Ve tabi ki Hazreti Musa’nın bu duası ile başka duaları da hatırlamak
lazım. Ve Müslüman kardeşlerimize dua etmemiz lazım.
Dualarımızı birleştirerek yerle göğün buluştuğu bu gecede, meleklerin
aramızda dolaştığı bu mübarek gecede kalplerimizi birleştirerek dünyanın
her tarafında zorluk ve sıkıntı içerisinde olan, zulme maruz kalan bütün
kardeşlerimize dua etmek, en azından dua etmek, asgari mümin açısından
büyük bir vazifemizdir.
Ve ben sözlerimi bu dua ile bitiriyorum.
Rabbimiz! Kalplerimizi yeniden birleştir. İslam dünyasında yakılmak
istenen fitne ve tefrika ateşine son ver. Bütün mümin kardeşlerimizin,
içine düştükleri bu derekeden, bu zor durumdan kurtulmalarını Sen nasip
eyle.
Rabbimiz! Sen İslam ümmetini yeniden aziz eyle. İslam ümmetine izzet
nasip ederek her türlü zilletten ve kötülükten, her türlü zulme uğramaktan
ve zulmetmekten muhafaza eyle.
Amin. Ve selamün alel mürselin. Vel hamdülillahi rabbil alemin.

*Diyanet Radyo’da Yayınlanan Kadir Gecesi Mesajı, 26/08/2013
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