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Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 
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Sözlükte "gücü yetmek; ölçü ile yap
mak, planlamak; kıymetini bilmek; rız
kını daraltmak" anlamlarına gelen kadr 
(kudret) kökünden sıfat olup "her şeye 
gücü yeten" demektir (Ragıb el-isfahanl, 
el-Müfredat, "Mr" md.; Lisanü'l-'Arab, 
"~dr" md.). Kudret kavramı Kur'an-ı Ke
rlm'de 103 yerde Allah'a nisbet edilmek
te olup bunların yetmiş dördü isim. yir
mi dokuzu fiil şeklindedir. İsim statüsü
ne giren kavramlar genellikle "güç yetir
mek, ölçülü ve planlı yaratıp düzenle
mek" anlamında, fiil kalıplarındaki kav
ramlar da sözlük manalarında kullanıl
mıştır. Kadir ismi yedi ayette tekil, beş 
ayette tazim ifade etmek üzere çoğul sl
gasıyla Allah 'a izilfe edilmiştir. Bunlardan 
başka doksan dokuz isim listesinde bu
lunmayan kadlr ismi kırk beş ayette, 
muktedir ismi de dört ayette (b k. MUK

TEDİR) zat-ı ilahiyyeyi nitelemektedir (M. 

F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "~dr" md.). 

Kadir doksan dokuz is me yer veren riva
yetlerde yer almakta (İbn Ma ce, "Du'a,", 
10; Tirmizi, "Da'avat", 82), kadlrle birlik
te başka hadis rivayetlerinde de Allah'a 
nisbet edilmektedir (Wensinck, el-Mu'
cem, "Mr" md.) . Hz. Peygamber, önemli 
bir işe karar verileceği sırada hayırlı ola
nın gerçekleşmesi amacıyla yapılmasını 

tavsiye ettiği duanın (istihare duası) baş
langıcında kudret-i ilahiyyeye şu şekilde 
vurgu yapmıştır : "Allahım! Senden, se
nin ilim ve kudretinden hayır beklerim. 
Senin büyük lutfundan talep ederim. Sen 
kadirsin, benim gücüm yetmez; sen bi
lirsin, ben bilmem; sen bütün gizlilikleri 
bilensin" (Buhar!, "Teheccüd", 25, "Tev
l).fd", ı O; Ebu Davud, "Vi tir", 31; Tirmizi, 
"Vitir", 18). 

Naslarda Allah'a nisbet edilen sıfat ka
lıbındaki kadir, kadir ve muktedir isimle
rinin kadirden başlamak üzere daha zen
gin manalı bir ilahi kudreti ifade ettiği 
belirtilir (İbnü'l-Eslr, en-Nihaye, "Mr" md.; 
Abdülkahir el-Bağdadl, vr. 155b) . Alimler 
kadir ismine genellikle "aciz olmayan, ak
len imkan dahilinde bulunup muhal sta
tüsüne girmeyen her şeye kayıtsız şartsız 
gücü yeten" şeklinde anlam vermiş ve 
irade sıfatıyla ilişkili olduğunu belirtmiş

lerdir. Çünkü tabiatta gözlenen çeşitli 
nesnelerdeki farklı oluşumlar yaratıcının, 
yapısal özellikleri sebebiyle (bi't-tab') değil 
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irade ve ihtiyar yoluyla her şeyi meydana 
getirdiğini kanıtlamaktadır. Bir fiilin iradi 
olarak gerçekleşmesi mutlaka kemal 
mertebesindeki bir kudretle mümkün 
olur. Bunun yanında kadirin ilim sıfatıyla 
olan irtibatına da dikkat çekilmiştir (Ma
türldl, s. 45; Ebu Bekir ibnü'l-Arabl, vr. 59a) . 

Kadir dilerse yapan, dilemezse yapma
yandır. Gazzall'nin de belirttiği gibi Allah, 
şu anda mevcut kozmik düzene son ve
rip kıyameti kurmaya muktedir olmakla 
birlikte bunu irade etmemiş, buna dair 
iradesini ilminde belirlediği bir zamana 
tahsis etmiştir ( el-Ma~şadü '1-esna, s. 
145) . İnsanların da bir kudrete sahip ol
duğu şüphesizdir. Ancak onların kudreti 
ilahi emanet niteliğinde olup sınırlıdır, 

imkan çerçevesine giren bazı hususlarda 
belli şartlarla geçerli olabilmektedir; bu 
açıdan ilahi ve beşeri kudretler sebebiyle 
yaratanla yaratılanlar arasında herhangi 
bir benzerlik meydana gelmez. 

Kadir isminin kadire göre daha vurgulu 
bir manaya sahip olduğu kabul edilmiştir. 

Kur'an'da kadir insanlara da izilfe edildi
ği haldekadir sadece Allah'ı nitelemiştir. 
Kadir'in yer aldığı ayetlerde ilahi kudret 
ayet indirmek, azap göndermek, ölüleri 
diriltmek, tabiatın ve sosyal hayatın işle
yişini ilgilendiren kanunları yürütmek gi
bi alanlara yönelikken kadir ismi, geçtiği 
kırk beş ayetin otuz beşinde birçok konu
yu içine aldıktan sonra "her şeye mukte
dir olan" manasıyla çok zengin bir muh
tevaya sahiptir. 

Abdülkerim el-Kuşeyri, Allah'ın kadir 
olduğu şuurunu taşıyan kimsenin uğra
dığı haksızlıktan ötürü intikam almaya 
kalkışmayacağını söyler, çünkü bu kişinin 
inancına göre Cenab-ı Hak onun hak
kını kendisinden daha etkin bir şekilde 
alacaktır. Bundan dolayı," Allah'tan baş
ka yardımcısı olmayana haksızlık et
mekten korkun" denilmiştir (et- Ta/:ıbfr 
fl't-te?kfr, s. 81). 

Ebu Abdullah el-Halimi, kadir ve kadir 
isimlerini "aciz olmayan" manasma ala
rak bunları zat-ı ilahiyyedeh ~eşbihi nef
yeden isimler grubunda mütalaa etmiş- • 
tir ( el-Minhac fi şu'abi'l-fman,l, 198). Özel
likle Sünni kelamcılara göre kadir (kuçlret) 
Allah'ın zati-sübüti isim ve sıfatları için
de yer alır. 

Kadir, doksan dokuz esrna-i hüsnactan 
yaklaşık aynı anlama gelen kavl ve muk
tedir isimleriyle muhteva ortaklığı, "ira
desini her durumda yürüten'' manasın
daki cebbilr, "yenilmeyen , yegane ga
lip" anlamındaki aziz ve "yenilmeyen, ye
gane kudret ve tasarruf sahibi" anlamın-

daki kahhar isimleriyle mana yakınlığı 
içinde bulunur. 
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Kur'an-ı Kerim'in indirildiği 
mübarek gece. 

-, 
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Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, 
şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. 
Dini literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklin
de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin 
adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. 
süre bu gecenin fazileti hakkında nazil ol
muştur. Sürede Kur'an'ın Kadir gecesin
de indirildiği ve sözü edilen gecenin bin 
aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Mü
fessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan 
amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir 
gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade et
tiğini belirtirler (Taber!, xv. 339) . Ancak 
genel bir rakam konumunda bulunması 
ve ism-i tafdllden sonra gelmesi dikkate 
alınarak bu sayının çokluktan kinaye ola
bileceğini söylemek de mümkündür (Ma
türldl, vr. 8956; Mevdüdl, VII, 187). Kur'an-ı 
Kerim'in başka ayetlerinde de bin ve elli 
bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kul
lanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Mearic 
70/4). 

Aliah ' ın insanlara peygamberler vasıta
sıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur
'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir 


