
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KADİR GECESİ 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 
 Bu Ramazan, mübarek ay gidiyor işte. Son birkaç gün kaldı, on gün bile değil, dokuz 
gün inşallah. Kadir Gecesi bu dokuz gün içinde oluyor. Ramazan’ın içinde olur, başka 
senenin başka günlerinde de olabilir ama çok ekseriyet olarak Ramazan’da olduğu için 
herkes Ramazan’da diyor. Bir de Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Son on günde arayın” 
demiş.  

Bu günler mübarek günlerdir. Allah rızası için, Kadir Gecesi’ne rastlayalım diye dua 
ederiz. Kadir Gecesi mübarek bir gecedir, dualar kabul olur, muratlar hâsıl olur. Ama 
insanlar çoğu zaman nefisleri için, dünya malı için istiyorlar. Dünya malı değil de Allah rızası 
maldan, paradan, puldan çok daha kıymetlidir. İstenecek bunlardan çok daha kıymetli şeyler 
var, onları istemek lazım. Hayırlı evlatlar, hayırlı zürriyet, insanlara hidayet, Müslümanlara 
hidayet, Müslümanlara muhafaza, çoluk çocuğa muhafaza… Müslümanlar her türlü fitneye 
maruz kalıyorlar, imanları tehlikeye giriyor. Paradan puldan daha mühim olan imandır, 
saadettir, Allah’ın rızasıdır, ahireti kazanmaktır. Son nefeste sonumuz iyi olsun diye dua 
ederiz. Sıkıntılar olmasın, Allah Azze ve Celle bize imtihan yüklemesin çünkü “İmtihan 
istemeyin, kolay olanı seçin.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

İmtihanı kimse kaldıramaz, insanlar boş laf atabilir ama imtihan gelince zor oluyor. 
İmtihan istemeyin, kolaylıklar isteyin, helalinden rızık isteyin. En mühimi de imandır. Size, 
ailenize, Müslümanlara hakiki iman isteyin. İyi insanlarla olmak, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’le komşu olmak, bunlardır istenecek, bunlardır kıymetli olan. Bunları istesen, Allah 
bunların yanında her şeyi verir, her güzelliği verir. Dünya, ahiret saadeti olunca o öteki ıvır 
zıvırı söylemeye bile gerek yok, hepsini Allah Azze ve Celle verir. Onun için, bu mübarek 
gece kıymetli gecedir. İnşallah size de nasip olur, isteyene nasip olur. İnsanlar kıymetini 
bilsinler. Allah mübarek eylesin. İnşallah muhafaza olup, imanımıza da kuvvet olur. Her 
türlü iyilik nasip olsun inşallah. Allah mübarek eylesin.  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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