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Sözlükte "gücü yetmek; ölçü ile yapmak, 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 Kerlm'de 103 yerde Allah'a nisbet edilmekte olup bunların yetmiş dördü isim. yirmi dokuzu fiil şeklindedir. İsim statüsüne giren kavramlar genellikle "güç yetirmek, ölçülü ve planlı yaratıp düzenlemek" anlamında, fiil kalıplarındaki kavramlar da sözlük manalarında kullanıl
mıştır. Kadir ismi yedi ayette tekil, beş
ayette tazim ifade etmek üzere çoğul slgasıyla Allah 'a izilfe edilmiştir. Bunlardan
başka doksan dokuz isim listesinde bulunmayan kadlr ismi kırk beş ayette,
muktedir ismi de dört ayette (b k. MUKTEDİR) zat-ı ilahiyyeyi nitelemektedir (M.
F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "~dr" md.).
Kadir doksan dokuz isme yer veren rivayetlerde yer almakta (İbn Ma ce, "Du'a,",
10; Tirmizi, "Da'avat", 82), kadlrle birlikte başka hadis rivayetlerinde de Allah'a
nisbet edilmektedir (Wensinck, el-Mu'cem, "Mr" md.) . Hz. Peygamber, önemli
bir işe karar verileceği sırada hayırlı olanın gerçekleşmesi amacıyla yapılmasını

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

tavsiye

ettiği duanın

Naslarda Allah'a nisbet edilen sıfat kakadir, kadir ve muktedir isimlerinin kadirden başlamak üzere daha zengin 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, aklen imkan dahilinde bulunup muhal statüsüne girmeyen her şeye kayıtsız şartsız
gücü yeten" şeklinde anlam vermiş ve
irade sıfatıyla ilişkili ol duğunu belirtmiş
lerdir. Çünkü tabiatta gözlenen çeşitli
nesnelerdeki farklı oluşumlar yaratıcının,
yapısal özellikleri sebebiyle (bi't-tab') değil
lıbındaki
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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 (Matürldl, s. 45; Ebu Bekir ibnü'l-Arabl, vr. 59a) .
Kadir dilerse yapan, dilemezse yapmaGazzall'nin de belirttiği gibi Allah,
şu anda mevcut kozmik düzene son verip 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 olduğu 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.
yandır.

Kadir isminin kadire göre daha vurgulu
bir manaya sahip olduğu kabul edilmiştir.
Kur'an'da kadir insanlara da izilfe edildiği 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 gibi alanlara yönelikken kadir ismi, geçtiği
kırk beş ayetin otuz beşinde birçok konuyu içine aldıktan sonra "her şeye muktedir olan" manasıyla çok zengin bir muhtevaya 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 hakkını kendisinden daha etkin bir şekilde
alacaktır. Bundan dolayı," Allah'tan baş
ka yardımcısı olmayana haksızlık etmekten korkun" denilmiştir (et- Ta/:ıbfr

daki kahhar isimleriyle mana yakınlığı
içinde bulunur.
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Kerim'in indirildiği
mübarek gece.
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Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm,
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 olmuştur. Sürede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin
aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfl't-te?kfr, s. 81).
fessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan
amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir
Ebu Abdullah el-Halimi, kadir ve kadir
gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade etisimlerini "aciz olmayan" manasma alatiğini belirtirler (Taber!, xv. 339) . Ancak
rak bunları zat-ı ilahiyyedeh ~eşbihi nefyeden isimler grubunda mütalaa etmiş- • genel bir rakam konumunda bulunması
ve ism-i tafdllden sonra gelmesi dikkate
tir (el-Minhac fi şu'abi'l-fman,l, 198). Özelalınarak bu sayının çokluktan kinaye olalikle Sünni kelamcılara göre kadir (kuçlret)
bileceğini söylemek de mümkündür (MaAllah'ın zati-sübüti isim ve sıfatları içintürldl, vr. 895 6; Mevdüdl, VII, 187). Kur'an-ı
de yer alır.
Kerim'in başka ayetlerinde de bin ve elli
Kadir, doksan dokuz esrna-i hüsnactan
bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kulyaklaşık aynı anlama gelen kavl ve muklanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Mearic
tedir isimleriyle muhteva ortaklığı, "ira70/4).
desini her durumda yürüten'' manasın
Aliah 'ın insanlara peygamberler vasıta
daki cebbilr, "yenilmeyen , yegane gasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kurlip" anlamındaki aziz ve "yenilmeyen, ye'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir
gane kudret ve tasarruf sahibi" anlamınşeref,

KADiR GECESi
dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın
gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.
Kadir gecesinin önemine işaret eden bir
hadiste, önceki ümmetierin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma
imkanına sahip bulunmalarına karşılık
müslümanlara Kadir gecesinin verildiği
belirtilir (el-Muvatta', "İ'tikaf" , 6) . Kadr
suresinde bildirildiğine göre bu gecede
Allah ' ın izniyle melekler ve Cebrail yeryüzüne iner ve gece boyunca yer yüzüne barış ve esenlik hakim olur.
Kadr suresinde verilen bilgiler, Kurramazan ayında (ei-Bakara 2/185)
ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı
mübarek bir gecede (ed-Du han 44/3 -4)
indirildiğine dair ayetlerle birlikte ele
alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı
içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu
gecenin daha çok ramazanın son on veya
yedi günündeki tekli gecelerde aranması
gerektiğine dair hadisler (Buharl. "Fa2lü
leyleti'l-~dr", 2-3; Müslim, " Şıyam", 205220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları
vermektedir. Bu hususta sahabeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, "Şalatü'l
m üsafirln". ı 79- ı 80, "Şıyam" , 22 o- 22 ı ;
Ebu Davud , "Şehru Ramazan", 2. 6; Tirmizi. "Şavm", 72) bu rivayetler ihtilaflı
olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber'in Kadir gecesinin vakti ni haber vermeye teşebbüs ettiği. ancak o sırada bir konuda
anlaşmazlığa düşen iki sahabinin Resulullah'a başvurması üzerine buna fırsat
bulamadığı , daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (BuhM, "Fa2lü
leyleti'l-1\adr", 4; Müslim, "Şıyam", 21 7;
Dariml, "Şavm", 56).
' an'ın

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran alimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu
söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmi belirsizlik sayesinde müminlerin
Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygTsızlık göstermeleri
veya tazirnde aşırıya kaçmaları önlenmiş
olur (Zemahşerl, IV, 273 ; Fahreddin er-Razi, XXXII, 28-29).
Bir hadiste inanarak ve mükafatını Allah 'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya
edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buharl, "Fa2lu ley-

leti'l-1\adr;,, ı; Müslim, "Şalatü'l-müsafi
rin", ı 75-176). Ramazanın son on gününe
girildiğinde Hz. Peygamber dünyevl iş
lerden uzaklaşıp i'tikafa çekilir, geceleri
daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği
gibi ailesini de uyanık tutardı (Buharl,
"Fa2lu leyleti'l-~dr", 5; "İ'tikaf", ı; Müslim , "i<tikaf'', l-5;Tirmizl, "Şavm", 73) . Bir
hadiste ResGl-i Ekrem'in Kadir gecesinde,
" Ailahım! Sen affedicisin, affı seversin,
beni de affet!" şeklinde dua edilmesini
tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizi, "Da'avat",
84; İbn Mace, "Du'a'", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini
ve özellikle alimierin çoğunluğunun işa
ret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde
ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.
Kadir gecesi hakkında birçok risale yaBunlar arasında Bedreddin elKarafi (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
3582; TSMK, lll. Ahmed , nr. 545). Ali el-Karl
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3666;
Ha c ı Mahmud, nr. 329), Ahmed b. Ali elSuni (Süleymaniye Ktp. , Carullah Efendi ,
nr. 2083). Süleyman b. İbrahim el-Alevi
(İÜ Ktp., AY, nr. 3280). Muhammed Abdürrauf el-Münavl (Beyazıt Devlet Ktp.,
Bayezid, nr. 239) ve Aziz Mahmud Hüdayl'nin (Gazi Hüsrev Bey Ktp., Karagöz Bey,
nr. 357 ı) eserleri sayılabilir ( ay rıca b k.
bi bl.).
zılmıştır.
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Edebiyat ve Sosyal Hayat. Kadir gecesinin Kur'an-ı Kerim ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan

ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu
geceyi ihya edenlerin günahlarının bağış
lanacağına dair Hz. Peygamber'in açıkla
maları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer
kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına,
örf ve adetleri n zenginleşmesine vesile
olmuştur. Divan edebiyatında Kadir gecesi kasidelerin dua kısımlarıyla ramazaniyye, bayramiyye, rubai ve tuyuğlarda,
yeni edebiyatta ise müstakil dini manzumeler yanında ramazan ve kandillerle ilgili şiirlerle bu gece indirilmeye başlan 
dığından Kur'an'dan bahseden şiirlerde
işlenmiştir.

Kadir gecesinin divan şiirinde "leyle-i
Kadr, şeb-i Kadr, şam-ı Kadr" gibi terkiplerde gerçek ve mecaz anlamlarıyla ve
cinas, tevriye, iham, iham-ı tenasüb gibi
edebi sanatlarla zengin bir kullanım alanı
vardır. Gökten rahmet ve bereketin sabaha kadar yağdığını anlatmak için "nur-ı
Kadr, nur-ı şeb-i Kadr'': sevgilinin yerini
ifade için "saray-ı Kadr, kuşe-i Kadr"; sevgiliye kavuşma için "Kadr-i visal, Kadr-i
vas!" gibi terkipler kullanılmıştır. Kadir
gecesinin lutuf ve ihsan gecesi olduğu
Şeyhülislam Yahya'nın . "Gün gibi tuiG etti bu şeb necm-i hidayet /lyd etti şeb-i
Kadr'e erip ehl-i velayet" beytiyle Naili-i
Kadlm'in, "Eylemez seede-i eşci'ır-ı şeb-i
Kadr'i nigah 1 Cilve-i karnet-i kaddinden
olanlar agah" beytinde ifade edilmiştir.
Enderunlu Vasıf bu gecenin bütün insanlara mağfiret getireceğini. "Bil kadrini
zira ki bu şehrin şeb-i Kadr'i 1 Bl-şek sebeb-i mağfiret-i alemiyandır" beytiyle anlatır. Böylece "kıymet" anlamındaki kadr
kelimesiyle geceyi belirten Kadir'in aynı
kökten gelişi çeşitli kelime oyunlarına yol
açmıştır. Divan şiirinde çok değerli olan
geceler de mecazen "kadr'' kelimesiyle
anlatılır: "Varan u m ey ü bade buluştuk
bu gece 1 el-minnetü Iiilah bu şeb Kadr
oldu" beytiyle Ahmed Paşa'nın, "Kadr
derdim sohbetine her gece olsaydı Kadr 1
lyd derdim devletine olmasa payan-ııyd"
mısraları bu anlayışı aksettirir. Sevgilinin yüzü. saçı ve gerdam Allah'ın leyle-i
Kadr'de indirdiği veya değer verdiği kullarına seyrettirdiği nur gibidir. Bu sebeple sevgilinin, yüzünü gösterdiği gece ne
kadar karanlık olsa Kadir gecesi aydın
lığında ve değerindedir: "Nur-i hüsnü n
berk urur zülfün dününde der gören 1 Bir
mübarek ayda Kadr olmuş şeb-i yeldayı
gör" (Ahmed Paşa) . Şairler memduhları
na dua ederken gecelerinin Kadir, günlerinin bayram gibi olmasını dilerler: "Dördüncüsü hakikat ere eksik bakmaya 1
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