Kadir Gecesi’nin bize söylediği..*

Bismillahirrahmanirrahim.
Bize kadrimizi yüceltmek için Yüce Kur’an’ı bahşeden Yüce Rabbimize
sonsuz hamd ve senalar olsun.
Hazreti Adem’den Hazreti İbrahim’e (as), makamında bulunmakla müftehir
olduğumuz Hazreti İbrahim’den zürriyetinden olmakla iftihar ettiğimiz
Resulü Ekrem Muhammed Mustafa’ya (sas) kadar insanlığın yolunu
aydınlatan bütün Peygamberlere sonsuz salat ve selam olsun.
Hazreti İbrahim’in makamını, Halilürrahman’ın Dergahı’nı bir Kadir
Gecesi’nde dolduran çok kıymetli kardeşlerim! Sözlerime başlarken
hepinizi Allah’ın selamı ile selamlıyorum; Allah’ın selamı, rahmeti,
bereketi, feyzi ve fazileti üzerinize olsun. Sizin şahsınızda ekranları
başında bizi izleyen bütün kardeşlerimizin Leyle-i Kadirleri’ni kutluyoruz.
Kadir Gecesi’nin milletimize, Alem-i İslam’a ve bütün insanlığa barış,
esenlik ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.
Kardeşlerim!
Gerçekten çok müstesna bir anı birlikte yaşıyoruz. Ramazan ayının son on
gününde, Kadir Gecesi’nde Hazreti İbrahim’in makamında, iftar vaktinde,
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Halilürrahman Sofrası’nın etrafında bizleri buluşturan, kalplerimizi
kaynaştıran Yüce Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.
Kadir Gecesi’ni, Kadir Gecesi’nde gelen Kur’an, müstakil bir süre ile bize
anlatıyor. Bu sure bize Kadir Gecesi ile ilgili üç tane mesaj getiriyor.
Birincisi; Kadir Gecesi’ni Kadir Gecesi yapan Kur’an’ı Kerim’in onda nazil
olmasıdır. Kadrin, kadrini yücelten şey, Kur’an’ın nüzulüne şahit olmasıdır.
Öyleyse Kadir Gecesi’ni ihya etmek için Kur’an’la işe başlamak lazım.
Kadir Gecesi’ni, Kadir Gecesi’nin karanlığında aramayınız. Bütün insanlığı
karanlıktan aydınlığa çıkaran Kur’an’da arayınız. Kadir Süresi’nin birinci
mesajı bu.
İkinci mesajı ise “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” Yani seksen üç
yıllık bir ömre bedeldir. Bu ayeti kerime zımnında iki müjdeyi beraberinde
getiriyor.

Birincisi; hayatını şu ana kadar kısmını eksikliklerle, hatalarla yaşayan
insanlar, eğer “nasuh” bir tevbe ile ve karar gecesinde, Kadir Gecesi’nde;
Kur’an’la, onun hak, hakikat, adalet ve ahlak dünyası ile buluşurlarsa, bin
aylık, seksen üç yıllık yani bir ömürlük fırsatı kazanmış oluyorlar. Böylece
Yaratıcımız bir gecede seksen yıllık bir ömürlük bir sıçramayı, manevi bir
gelişme imkanını bize lütfediyor, bahşediyor.
Kadir Gecesi’nin üçüncü büyük müjdesi ise sürenin sonunda. Kur’an’ı
Kerim’i bize getiren Hazreti Cebrail ve onunla birlikte bütün melekler o
gecede yeryüzüne inerler. Ve yeryüzüne barış ve esenlikler getirirler.
Gökyüzü ve yeryüzü birleşir. İnsanlar ve melekler kaynaşır. Birlikte
yeryüzünde barışı ve esenliği tesis etmek için çaba gösterirler.
Kardeşlerim!
Öyleyse Kadir Gecesi’nin bu üç mesajını hiçbir zaman unutmayalım. Kadir
Gecesi’nin bin aylık, bir ömürlük fırsat tanıdığını unutmayalım. Meleklerin
Hazreti Cebrail ile birlikte yeryüzüne barış ve esenlik getirdiğini
unutmayalım.
Öyleyse bugünde itibaren bize, kadrimizi yüceltmek için gelen Kitabımız
Kur’an’ı Kerim ile yeni bir ilişki içerisine girerek Rabbimiz ile diyalog olan
hayatın ve varlığın anlamını, nihai manasını, anlam haritasını bize sunan
Yüce Kur’an ile buluşmaya vesile olsun. Bol bol dua edelim.
“Nasuh” tevbeler ile geçmişe yönelik kusurlarımız için Rabbimize
yalvaralım. “Allah’ım sen affedicisin. Affı seversin. Bizi affet.” diye
yalvaralım.
Ayrıca başta Afrika ve Somali’dekiler olmak üzere açlık, kıtlık ve sıkıntı
içerisinde olan kardeşlerimizi asla unutmayalım.
Şunu bilelim ki bu Ramazan ayında milletimiz oruçlu iken Somali’de açlık
çeken kardeşlerimizin, milletimizin gündemine girmiş olmasının Allah’ın bu
millete bir fazlı, bir keremi, bir lütfu, bir ihsanı olduğunu asla
unutmayalım.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak başlattığımız “Her evden bir fitre bir iftar
Afrika’ya” kampanyasına milletimizin gösterdiği teveccüh, sadece
milletimiz adına değil bütün insanlık adına umut verici olmuştur. Ancak
bugün Halilürrahman’ın Dergahı’nda, sizin huzurunuzda gelin ikinci bir
kampanya başlatalım. Ve diyelim ki: “Somali’deki çocuklar da bayram
yapsın.”

Biz oruç tutarken açlığımızı paylaştık. İftar sofralarında iftarlarımızı
paylaştık. Gelin hep birlikte bayram sevincimizi de paylaşalım. Somali de
bayram yapsın. Somali’deki çocuklar da bayram yapsın. Somali’deki
anneler de bayram yapsın diye yola koyulalım. Ve bayramla birlikte
hepimiz seferber olarak anneler, babalar, çocuklar, kadınlar, erkekler; hep
birlikte bayramda yüreğimizdeki sevinci paylaşalım. Ki Somali’deki
kardeşlerimiz bizimle birlikte bayram yapsın.
Yüce Rabbimiz kadrinizi, kadrimizi yüce kılsın. Leyle-i Kadriniz mübarek
olsun. Leyle-i Kadrimiz bizi ebediyete kadar Allah’ın nezdinde kadirli,
kıymetli birer insan kılsın.
Amin, amin, amin.
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