
� � � � � �� � � � � � ��� � � � � �� � �� � � � � � �

� � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � �� � � � � � � � � �

Ramazan'ın Taçlandıran Zaferi

Bin aydan daha hayırlı

İsteğe bağlı gönüllü dualar ve kadir 
gecesi için ÂMEL

Kadir gecesi hepimizin içinde

Kadir gecesi  ve garip geceler  nasıl 
geçirilmeli

Turkish



Kadir gecesi kutsal ramazan ayın taçlandıran zafer gecesidir. Allah'ın son kitabı 
olan Kuran Mecidinin, son Peygamber Muhammed (S.A.V) üzerine insanlığın yol 
göstermesi için indirilmesi ile ilişkilidir. Kur'anı Mecid Geceyi Anlatıyor.

Biz bunu gerçekten vahyettiğimiz (mesaj) kadir gecesinde indirdik. Ve  Kadir 
Gecesinin ne olduğunu size ne açıklayacak? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir 
gecedir. Allah'ın izniyle her görevde Melekler ve Ruh (cebrail) oraya iner: Barış! Bu, 
sabahın yükselişine kadar! "
Kadir gecesi manevi mutluluk gecesidir. Peygamber efendimiz(S.A.V.) Ramazan ayı 
ile ilgili olarak şunları söylediği bildirildi:

“Şüphesiz bu ay size geldi; Ve orada bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. Kim 
ondan mahrum kalırsa, her türlü iyilikten mahrum kalır; ve tamamen talihsiz bir 
kişi dışında hiçbiri iyiliğinden mahrum değildir ”(İbn Mace).
"her kim Kadir gecesinde  imandan ve mükafat ümidinden ayağa kalkarsa, tüm 
eski günahları affedilir".(Tergib)

Bin ay 83 yıl 4 aya eşittir. Bahtı açık olan bu geceyi dua ederek geçiren kişidir. Bu 
hayırlı gecede bütün gece dua eden erkek ya da kadın, ard arda seksen üç yıl dört 
aydır dua etmiş  gibi olur, ve bu süre için nimetleri ve mükafatı hak edecektir. Kadir 
Gecesi bin aydan daha iyi olduğu için, aslında hiç kimse gerçekte ne kadar iyi 
olduğunu ölçemez.

mübarek peygember efendimiz (S.A.V) demişti ki: Kadir Gecesi, Allahu Teala tarafından 
ümmetime (Halka) ihsan edildi. Bundan önce hiç kimseye verilmedi. (Dur Mansoor)

Tam geceye ilişkin farklı geleneklerde farklı rivayetler bulunsa da, Mübarek gecenin 
Ramazan ayının son on gecesinin birinde ve daha büyük olasılıkla son on tek gecenin 
birinde yani 21., 23., 25. 27. Ya da 29. gecede meydana geldiği konusunda neredeyse 
hemfikirdir. 
fakat halkın görüşü 27. Ramazan Gecesi'nden yana, fakat tabi  bu kesin değil. Gelenekler, 
son on geceden birinde ve tercihen son beş  tek gecede aranacağını göstermektedir. 
Bu nedenle, Ramazan ayının son on günü boyunca camide İtikaf yapmak, Peygamber 
Efendimiz (S.A.V.) ve yoldaşlarının yaptığı uygulamaydı.
Hz. Ayşe  Allahu teala havarisinin şunları söylediğini bildirdi: "Ramazan'ın son on 
gecesinin (gecelerinin) tek (gecelerde) mübarek Gecesini Arayın". (Buhari)
Ramazan ayı tüm ayların Özetidir. İnsanların tüm yaşamlarının özetidir. Takva'ya ulaşmak 
için size yaşamın amacını öğretir ki bu sizi allahu tealanın rızasına götür. 
Allah bize yaşamamız için hayat vermiş, bedenimiz, zihnimiz ve ruhumuzun günahl-
arından oruç tutmamız için talimat verdi. En sonunda hayatımız sona erdiğinde, ölüm 
onun mükafatıdır, çünkü ölüm bile bir mümin için bir armağandır. Ölümün tadı acı 
olduğu için, Meleklerin selamlarını deneyimleyerek aynı zamanda  Allah ve Resülü 
(S.A.V.) ile tanışarak nezaketliği kalbine  ulaştığında, gerçek müminin gönlünü sevinçle 
dolduracaktır.
Her nimetin ahirette bile sonu olmadığı için ziyafeti başlar ve bitmez. Yüce Allah'ın emirl-
erine aykırı davranan ve kendi arzularını yerine getiren, günah ve dünyevi arzularını 
işleyerek orucu bozanlar da, salihler için acı olan dünyayı tadacaklar, fakat kötü insanlar 
bunun tadı en tatlı tat olduğuna inanacaklar.  Aldananlar ise , dünyevin (geçici arzuyu) 
ebedî olan ahirette tatmayı seçerler. Bu insanlar, Allah'ın emirlerini çiğnedikleri ve  
gaflete kapıldıkları için ahirette işkenceyi tadacaklar. 
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Ramazan'da bir orucu kaçıranların telafi etmesi gerektiğinden, kendimize ve başkala-
rına oruç tutmamanın [ve emre uymanın] tehlikelerini hatırlatmalıyız. Ramazan 
ayında günah işleyerek manevi orucu bozanlar hakkında ne söylenir? Günlerini ateşte 
telafi etmek zorunda kalacaklar (Tövbe etmeyenler için) ”.
Buradan orucun gerçek özünü öğreniriz, sadece yiyecek ve içecekten değil, bedenin, 
zihnin, kalbin ve ruhun kötülüklerinden de uzak dururuz. Bu, bizi Yüce Allahu Teala'nın 
mevcudiyetine bağlayan ve bizi bu dünyanın zamansal arzuları yerine ahireti seçmeye 
şartlandıran gerçek manevi oruçtur. 
Bu dünyanın ve bir sonraki dünyanın en iyisini arzuluyorsanız, yerel imamınızla iletişime 
geçerek kendinizi bedenin, zihnin ve kalbin günahlarından nasıl arındıracağınızı 
öğrenebilirsiniz veya isterseniz www.zawiyah.org web sitemizi ziyaret edin .  Alternatif 
olarak, tarikat(yol gösteren) Öğretmeni Muhammdiyah'ın Facebook sayfasını ziyaret 
edebilirsiniz:     

www.facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh

Önceki milletlerde ve geçmiş yıllarda, Ramazan'ın sırları ve mübarek kadir gecesi 
gizlenmişti. Bu Ümmet, Ramazan ayı ile ayrıcalıklı kılınan mübarek millettir. Önceki 
ulusların çoğu yüzlerce yıl yaşadılar (Her ne kadar hepinizin yaşadığı ulusta olmak 
isteseler de).

Yüce Allah, yıl boyunca bu ümmeti bereketle kutsamıştır. Ramazan bir aydır ama 
değeri bin  ydan daha iyidir. 83 yıldan [83 yıl 3 ay] fazla yaşamaya eşittir.
insanlar iyi işler yapmak için uzun ömürler istiyor. Ramazan bir aydır ama ödülü 
1000 aydan daha  iyidir. Tüm Ayların kralıdır ve günleri ve geceleri diğer tüm 
aylardan daha kutsanmıştır.

Önceki ümmetlerin birçoğu yüzlerce yıl yaşamıştır, Allah ( zz eve celle) da bize kısa bir 
ömür vermiştir, fakat onun nimetleri uzun ömürlü olan insanlara ağır basmaktadır.
Yani bu ayda, 83 yıldan fazla bir süredir yaşıyormuşsunuz gibi olur. o zaman insanlar 
neden  böyle nimetleri boşa harcıyorlar, bir iyilik 70 katına eşittir. Kadir gecesine ne 
söylenir , onu bulan talihliler için bütün Ramazan gecelerine eşittir.

Hayatlarımız önceki milletlere göre sayıca az olabilir ama gece ve gündüzün nimetleri 
ibadet ve mükafatta hayatımıza daha ağır basar.

Kadir gecesi, kişinin gücünü bulmaya çalıştığı zamandır, sadece Ramazan ayında değil, 
aynı zamanda hepinizin içinde.Kadir Gecesi, hayatınızı Peygamber Efendimizin 
Sünnetinin hayatına değiştirecek gücü bulduğunuz zamandır.

Bu değişim gücü için dua etmek gerekir ki sadece Ramazan'da değil etkisi Ramazandan 
sonra da içinizde kalsın. Bu kalplerinizi zenginleştirmesini sağlamak içindir.

Hz. Ayşe başka bir sözden rivayet etmiştir:
Sordum: Ey Allah'ın Resulü! Söyle bana, bir Kadir Gecesi bulursam, orada 
ne okumalıyım? "Kutsal peygamber efendimiz (S.A.V) ona bunları okumasını 
tavsiye etti:

Allahım! Sen bağışlayansın, sen  affetmeyi sevensin, bu yüzden beni affet. 
(Buhari)

Bu ramazanı farklı yap ve de ki : İnşallah, günahkar yaşam tarzımı değiştirmiye 
niyetliyim. İnşallah, imanım ve  İslamiyet hakkında daha çok şey keşfedip 

öğreneceğim, temel Fıkıh bilgisini inceleyip uygulayacağım ve en önemlisi 
bedenimi, zihnimi, kalbimi ve ruhumu arındıracağım, Rabbimin rızasına 

kavuşmaya çalışırken öleyim diye,  Allah Azze ve celle ”.
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Gece boyunca farklı ibadetler yapılabilir. Aşağıda bazı amel örnekleri mevcut-
tur.
1-içten yapılmış tövbe ile iki rekat tesbih namazı, yalvarma, pişmanlık 
duymak ve kişinin yollarını karanlıktan ışığa, kötülükten doğruluğa ve 
gerçekten değişime boyun eğmek.
Allahu Teala'nın emrine uymaktaki tüm eksiklikler ve son Peygamberinin 
(S.AV.) yaşam tarzını takip etmedeki eksiklikler için geçmişinize gerçekten 
yalvarıyorum. Ayrıca Allahu Teala'nın yakınlığına ulaşmanızda  mutlaka sizi 
destekleyen Murşid / Rehber'in eksikliklerinden de af dileyin.
2-Allahu Teala'nın verdiği nimetler, Ramazan nimetleri,kadir  gecesi, size 
yollarımı ve görülen ve görülmeyen tüm nimetleri hatırlatan Mürşid / rehber-
lere yürekten şükranla  iki rekat şükür namazı. Her şey için Allaha asla şükür 
edilmez çünkü Allahu Teala'nın bize bahşettiği, kutsamaların her zaman 
kişinin yaptığı şükranlardan daha ağır basacağıdır.
3-Iki rekat istihare namazı, Allah'a yalvararak bu hayat boyunca Allahu 
Tea'la'nın memnuniyeti  için size rehberlik etsin ki Allahu Tealanın alemine 
Peygamber'in ayak seslerinin sırrının gücünü bulmanız için. İnsanın rehber-
liğine her zaman ihtiyaç duyulduğu için, kişinin kendi karanlığı yolu kapatır. 
Dünyanın yolunu Allah rızasına açmasını daima Allah'a rica edin.(azze ve 
celle)
4-Iki rekat hacet namazı, İhtiyaç duası, Allahu Teala'ya yakınlığı için 
yalvar,onun memnuniyeti, ve isteğin gücü/ Allahu Teala'nın kalplerinizde 
olmasını arzulayın. İnsan, geçmişte güvendiğiniz tüm diğer sahte tanrıları, 
insanlara, topluma, hükümete ve kendine güvenmeyi bırakmalıdır. Şimdi 
gerçekten Allahu Teala'ya güvenin ve ruhlar dünyasında olduğu gibi yakın-
lığına dönmesi için yalvarın.

İsteğe bağlı gönüllü dualar ve kadir gecesi için ÂMEL

    Kişi her Rekatt'a aşağıdaki konsept ile dua etmelidir:
bir (1) x fatiha süresi



kişinin bu hayattan çıkıp Allah'ın alemine yürürken kendini hayal etmesi  gerekir. Vücu-
dun Allah'ın(azze ve celle) sözleriyle kazındığını hayal edin. Vücudunuzun, isteğinizin 
kazınmış harfleri haline geldiğini hayal edin (Sadece  vücudunuz değil, kalp bu istek için 
duygularınızı gösteren organdır.)
Bedeninizi, Allahu Teala'nın emrine uymaktaki tüm eksiklikler  için duygularınızı yazdığınız 
bir kağıt olarak hayal edin. Allahu tealanın kutsanmış isimleriyle İsteğiniz kutsanmış  
affetme sözleriyle cevaplanırken, kutsanmış kelimelerin vücudunuzu yavaşça aydınlatma-
ya başladığını hayal edin.
Karanlığın dışarı atıldığını ve yayılan ışığın içeriye yerleştirildiğini hayal edin. Kendinizi 
yürürken, koşarken ve Allahu Teala'nın yakınlığına doğru uçarken hayal edin.  Allah'ı 
isteyenler onun yakınlığını ve rahmetini alacaklardır.
10 dakika boyunca Allah'ın mübarek ismiyle Arabuluculuğu yapmalıdır Allahu Teala'nın 
mübarek isminin kalbinizde aydınlanıncaya kadar tüm vücudunuza kazındığını hayal 
edin. Kalbinle Allahı( azze ve celle)çağır ki seni her zaman onların anılarında tutsun. Bu 
mübarek ismin tüm vücudunuza hakim olmasına izin verin (Gördüklerin, duydukların, 
tüm organların, bu hayatta ne için yaşadığını) Böylece tüm beden zihniniz ve kalbiniz 
ölene kadar Allahu Teala'nın anısına yaşıyor olacak. (Kalbiniz çok uzun süredir Allah'ın 
gerçek anısından uzak kaldı, bu yüzden şimdi onu Allahu Teala'ya getirin ki anma ışığı 
içeri girebilsin.)
Gece boyunca şu zikir kılınmalıdır:
1.20 dakika boyunca Allah, Allah denmelidir, Arayıcı, tüm vücudu, kalbi ve zihniyle Allah'ı 
çağırmalı ve hepsinin  Allahu Teala'nın adına olmasını sağlamalıdır.
Allah'ın huzurunda olduğunuzu hayal edin. Ne kadar süre af dileyeceksin ondan? 
(eksiklerinden kusurlarından bahsedecek misin? Gerçekte kim olduğunu ve neler 
yaptığını? Nereden başlayacaksın, sözlerle mi , gözyaşlarıyla mı yoksa ikisiyle mi? Allah 
her şeyin farkında peki sen neler yaptığının farkında mısın?).
Onları çağırmak için hangi manevi sözleri kullanacaksın? 
( Allahu tealayı boş sözlerle mi çağırırsın yoksa tüm kalbinle mi çağırırsın? Nasıl çağırırsın? 
Eksiklerin için başkalarını mı suçlarsın yoksa  kabullenip tüm eksiklerin için kendini mi 
suçlarsın?) 
Allahu Teala'nın buyruğuna uymamaktan utanç içinde, tövbe ile tamamen teslim olun. 
Yürüdüğünüzü ve sonra Allahu Teala'nın memnuniyetine doğru gittiğinizi hayal edin.
Allahu Teala'nın isminden gelen ışığın anılarınıza - kalbinize - ruhunuza hükmeden 
hatırlama sözlerine girdiğini hayal edin. Affedilmek için ne yaparsın, onu memnun 
etmek için ne kadar ileri gidersin?
Allah sizden sadce tek bir şey istiyor, sadece kalbinizi istiyor. O yüzden kalbinizi verin ve 
her iki dünyada da her şeye sahip olacaksın.



2.‘Allahumme inneke  affüvvün tuhibbul afva fahvfu anni’ ‒ 20 dakika boyunca

Kişi Allahı kalbin ve ruhun sözleriyle çağırmalı. Allah rızası için bu isteği göndermenin 
anahtarıdır.
Allahu Teala'nın mübarek huzurunda secdede olduğunuzu, kişinin yaptıklarının ve 
amellerinin tüm eksiklikleri için yalvardığınızı hayal edin. Allaha (cella ve celaluhu) 
vücudun ve kalbin gözyaşları ile yalvarın Allahu Teala'nın huzurunda dönüş aleminde 
kişinin ruhunun çığlıkları ile(Allahu tealanın huzurundan geri dönücek başka yer yok)
Allahu teala bizi hiçbir zaman unutmadı ne de bizi terketti, bizi her zaman sevip 
affediyor. Yüz çeviren ve geriye hiç bakmayan bizleriz.
Şimdi geriye bakmanın vakti geldi ve pişmanlıkla eksikliklerimizle yüzleşip Allaha(cel-
la ve celaluhu)  dönmemiz gerekiyor , utançla, kabullenerek, çaba ve güçle Allahu 
Teala'nın memnuniyet aracına dönüşmek için.
Gerçekten dönüp yalvaranlar, yaptıklarını temiz bir sayfa haline getirme şansı ile 
affedilecektir.
Bu özel gecede, Peygamber Efendimiz'in(S.A.V.) sahabelerine de selam ve salâhın en 
güzel şekilde gönderilmesi gerekir.
10 dakika boyunca yürekten (Münacaat) gelen sessiz iletişim yoluyla kişi kendini 
düşünmelidir. Kişi Allahu Teala'nın huzurunda kusurlarını göstermeli ve Rabbiyle 
olan ilişkilerini çözmede çözüm ve şifa dilemeli. Elbette, her şeye tam bir teslimiyet 
ve tercih vermekle olur. Allahla (azze ve celle) sorunları konuşun, kalbindeki belirli 
günah arzularını ve Allah'a ulaşmada karşılaştığınız mücadeleyi gösterin. Şüphesiz 
Allahu Teala size çözümleri ve şifayı gösterecektir. Düşünenler şifayı  Muhammadi-
yan'ın tarikasında (yolunda) ve Sünnet'te göreceklerdir.

Unutmayın ki kadir gecesi, nimetlerin kalbinize girmesine izin verdiğiniz zamandır, 
böylece değişimin gücü, Allahu Teala ve Resulünü (S.A.V.) gerçekten takip etmek için 
içinize gelir. kadir gecesi hepinizin içinde olsun, böylece değişimi getirebilsin ve kendini-
zi arındırma yolculuğunuza başlayın, böylece tüm kalpleriniz tohumdan çiçeğe, 
kayadan dağa, acıdan tatlıya kadar  tüm ruh, son Peygamber ve Resul'ün vücut bulmuş 
hali olur.
Bazıları Kadir gecesini arar ama bulamaz. Ama bu yüreklerinde ve hayatlarında mukad-
des kadir gecesine izin vermeyen insanlardır.
Yanlış yerlere bakıyorlar. Kadir gecesi her kalptedir ama onu göremeyi başaramıyorlar. 
Bu kutsamayı hayatınıza getiren, değişimin kalbidir.
Allah(azze ve cella) için yaratılmış olduğunuz gibi, Allah Teala'nın memnuniyeti  için 
hepiniz bu  potansiyele sahipsiniz. Bu yüzden  doğru olana dönüşme gücünü bulun ve o 
kalbi bulduğunuzda(Allahu Teala'ya isteyerek teslim olan) Geceyi bulacaksın, kadir 
gecesini bulacaksın. Bu, kalplerinizi Peygamberlik kalbini takip etmeye dönüştürmenin 
gücüdür. Onu arayanlar kadir gecesini bulacaklar.
Hepiniz gerçek kullar olarak dönme ve Allah'ın(azze ve celle) alemi'ne girme gücünü 
bulmanızı dilerim. Hepiniz Allahu Teala'nın kulu olun ve her zaman Sıraat ul 
Mustaqeem'in(düz yol)  yolunda yaşayın. Rehberliğimizi izleyerek bu nimeti gerçekten 
takdir edebilirsiniz. Her zaman Allahın(azze ve celle) huzurunda olun.

Kadir gecesi hepimizin içinde


