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.

BİBLİYO GRAFYA

:
el-isfahani. el-Mü{redat, "15dr", "Iyi",
"nzl" md.; Ebü'I-Beka. el-Külliyyfıt, "15dr" md.;
el-Muvatta', "i"tikaf" , 1-6; Darimi. "Şavm", 5456; Buhari. "Fai:lu leyleti'l-J5adr", 1-5, " İ'tikaf'' ,
I; Müslim, "Şalatü'l-müsafirin", 175-176,179180, "Şıyam", 205-222, "İ'tikaf", 1-5, 7; İbn
Mace, " Şıyam", 56-58 , "Du'a'", 5; Ebu Davud.
"Şehru Ramazan", ı -7 ; Tirmizi. "Şavm", 72-73,
"Da'avat", 84; Ta beri. Cami'u '/-beyan (S ıd ki
Cemll el-Attar). Beyrut I 4I 5/1995, XV, 327-33 I,
339; Matüridi. Te'vilatü'l-~ur'an, Hacı Selimağa Ktp., nr. 40, vr. 895' -896'; Zemahşeri. eiKeşşaf(Beyrut). IV, 273; Fahreddin er-Razi. MefaW:ıu'l-gayb, XXXII, 27-37; Ebu Şame ei-Makdisi. ei-Mürşidü'l-vecfz(nşr. Tayyar A l tı kulaç).
Ankara 1406/ 1986, s. 9-28; ibnü'l-lraki. Leyletü 'l-~adr: Ma'",ıahfı ve va~teha ve 'd-du'a' fiha,
Kahire 1407 /1987; Manastırlı isınail Hakkı. Şer
hu 's-sadırfi fezaili Leyleti'l-kadr, istanbul 1325;
Isparta lı Zeynelabidin. Türkçe M ev 'ızalarım:
Leyle-i Celile-i Kadir, İzmir 1928; Faruk Hamade. Leyletü'l-~adr fi 'l-Kitab ve's-Sünne ve f:ıa
yati Sele{i'ş-şalif:ıin, Beyrut 1416/1995; Mevdudi. Tefhimü'l-Kur'an(trc . Muhammed Han Kayani v.dğr.). istanbul 1997, VII, 185-188.
Ragıb

~

M . SAiT

ÖZERYARLI

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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Bayram ola gündüzü Kadr ola gecesi" (YOn us Emre); "Gündüzü ıyd u gecesi Kadr
ola dem-be-dem 1 Bari' katında her dileği ola müstecab" (Necati Bey).
Batı

tesiri altında gelişen yeni Türk
devresinde de Kadir gecesiyle
ilgili şiirler kaleme alınmıştır. İsmail Safa ' nın "Kitabullah" adlı şiiri Kur'an-Kadir
gecesi alakasını ele alan bir örnektir: "Sayende azaldı zulümat-ı beşeriyyet 1 Benzer mi fürGğun sönük envarına Bedr'in 1
Caiz sana dense güneşi leyle-i Kadr'in 1
Ey nur-ı hidayet". Rıza Tevfik'in Cünye'de
1351 ( 1933) yılının Kadir gecesinde yazdığı "Kaslde-i Kadriyye" , şairin gurbette
geçirdiği bu gecede Fatih Camii merkezli
bir istanbul hasretini, "Sahlhan gördüğüm bir lem'a-i ayat-ı rahmetmiş 1 Mübarek leyletü 'l-Kadr'in ulüw-i izz ü şa
nından 1 Güzel istanbul'un hatırda hala
yadı kalmıştı " mısralarıyla başlayarak anlatır. Cumhuriyet dönemi şairlerinden
Arif Nihat Asya, Halit Fahri Ozansoy, Cemal Oğuz Öcal, Enver Tuncalp'ın da Kadir ve kandil geceleriyle ilgili şiirleri vardır. Fazı! Hüsnü Dağlarca'nın "Siyah ve
Karanlık" şiirinde olduğu gibi bu devirde
birçok şairin ramazanla ilgili şiirlerinde
Kadir gecesi motif olarak işlenmiştir.
edebiyatı

Ramazan manileri içinde Kadir gecesi
kaleme alınmış olanlar daha ziyade bu gecenin dini özelliklerini ortaya
koyar: "Olundu aleme müjde 1Getirir alemi vecde 1 Ağaçlar ediyor secde 1 Mübarek Kadir gecesi ll Cümle alem mesrOr
olur 1 Hep günahlar mağfGr olur 1 Cümle
yer gök pür- nur olur 1 Mübarek Kadir gecesi". "Kadir gecesinde doğmak", "Annesi
onu Kadir gecesi doğurmuş" gibi deyimlerle Kadir gecesinde doğan çocuklara
Kadir ve Kadriye adlarının konulması da
Türk halk kültüründe bu geceye verilen
önemi gösterir.
Kadir gecesi özel ibadet ve duaları,
bunlarla ilgili donanımları . teşrifat ve merasimleriyle Osmanlı toplum hayatında
zengin bir gelenek oluşturmuştur. Ramazan la başlayan hatimierin Kadir gecesinden önce tamamlanması ve o gece duasının yapılmasına dikkat edilmiş, değişik
camilerde hi!ıfızlar ve duahanlar tarafın
dan sanatkarane ifadelerle duada bulunma adet haline gelmiştir. Büyük camilerde bu duaların sabah narnazına kadar devam ettiği bilinmektedir. Bunun yanında
cami ve tekkelerde vaaz ve irşadda bulunulur, bunlara halktan başka ulema,
meşayih ve devlet ileri gelenleri de katı
lırdı (Selanik!, ll, 600) . Bu vaazların başın
da "tasliye" adıyla Arapça okunacak muhakkında
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kaddime ile sonunda yapılacak Türkçe
dualar da geceye has uygulamalar olarak
zikredilebilir (örnekler için bk. Mehmed
Fevzi , s. 12- 13, 46-47) . Kadir gecesinden
nasibini almak isteyenlerin yatsı namazı
nı cemaatle kılmalarının yeterli olduğuna
dair rivayetler. padişahların bu gece yatsı
ve teravih namazlarıyla Osmanlı kroniklerinde "Kadir namazı " adıyla anılan tesbih namazını selatin camilerinden birinde halkla beraber kılmalarına vesile olmuştur. Bu durum Osmanlı teşrifatında,
padişah ve saray halkıyla devlet erkanı
nın iftardan sonra Kadir kutlamalarının
yapılacağı camiye giderken geçeceği güzergahta "kadir alayı" adıyla bir merasim
yürüyüşü düzenlenmesine de sebep olmuştur. Bundan dolayı alayın geçeceği
güzergahtaki yollar önceden tamir edilir,
fenerler, çarkıfelekler, kandiller ve meşa
lelerle donatılarak aydınlatılır, binalar elden geçirilip boyanırdı. Güzergahın uygun yerlerinde halkın alayı rahatça seyretmesi için oturma yerleri yapılır, bilhassa harem arabalarıyla seyre gelecek olanlar ve diplomatlar için özel alanlar ayrılır
dı. Kadir gecesini ihya merasimleri fetihten itibaren önceleri Ayasofya'da, daha
sonraları ise padişahın arzusuna göre belirlenen bir selatin camisinde düzenlenirdi. XVI. yüzyıldan bu yana gerçekleştiril
diği anlaşılan bu kutlamalar hakkında bilhassa XIX ve XX. yüzyıl kaynaklarında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Buna göre
hünkar imamı ve müezzinleri de törenIerin yapıldığı camilerde halkın karşısına
çıkarlar, bu ise şehirde ayrı bir heyecana
sebep olurdu . Büyük kalabalıkların katı
lımıyla gerçekleşen bu merasimler. güzel sesli imamların her rek'atı farklı bir
makamda kıldırdıkları teravih ve Kadir
namazları, müezzinlerin cumhur müezzinliği tarzıyla ve rek'at aralarında okudukları "elveda" nakaratlı ramazan ve Kadir gecesi ilahileriyle bir mOsiki ziyafetine dönüşürdü. Yaz mevsimine rastlayan
ramazanlarda padişah ve devlet erkanı
sahilsaraylarda kaldıkları için önce deniz
yoluyla Topkapı Sarayı'na gelinir, burada
iftar edildikten sonra başta Ayasofya olmak üzere Sultan Ahmed, Beyazıt , Fatih,
Süleymaniye, Eyüp Sultan gibi camilere
gidilirdi. Tayyarzade Ata Bey, Tarih'inde
bizzat şahit olduğu bu alaylar ve Kadir
gecesinin Ayasofya Camii'nde ihyası hakkında bilgi vermektedir (ı. 220- 22 1) . Osmanlı ·teşrifatındaki bayram alayı ve cuma selamlığı törenlerine benzeyen bu
merasim yürüyüşü gece yapıldığından
deniz yolculuğu kısmı donanma, kara yolculuğu kısmı ise fener alayı mahiyetini ta-

şırdı. Hızır İlyas Çelebi de 1228 ( 1813) yılı

Kadir gecesinde Ayasofya Camii'ne gidiş 
merasirnde gördüklerini anlatır (Tarih-i Enderün, s. 61).
XIX. yüzyılda artık Beşiktaş. Dolmabahçe gibi sahilsaraylarda oturan padişahlar
bölgede bulunan Kılıç Ali Paşa . Nusretiye, Dolmabahçe. Sinan Paşa ve Yıldız camilerine gittiklerinden alay da bu saraylarla camiler arasındaki güzergahta düzenlenirdi. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey,
Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz devirlerinde Nusretiye Camii'ndeki alaylar (bk.
dönüş dolayısıyla yapılan

Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, s. 23 3),

Halit Ziya Uşaklıgil ise saltanat kayıkları
ile denizden yapılan ve Tophane Camii'nde ifa edilen merasimler (Saray ve Ötesi,
s. 22 7) hakkında bilgi vermektedir. Emin
Nihad Bey'in Müsameretnam e'sinde,
"Atiyye Hanım yahut İhsan Hanım ile Uş
şakının Sergüzeşti " adını taşıyan üçüncü
hikayede, 1265 ( 1849) yılında Topkapı
Sarayı ile Beyazıt Camii arasında yapı
lan kadir alayı sırasındaki törenler canlı
bir şekilde tasvir edilmiştir (s. 163-170) .
Kadir gecesi kutlamalarında Ayasofya
Camii etrafında adeta özel bir falklor ve
gelenek oluşmuştur. Fatih Sultan Mehmed zamanından başlayarak müzeye çevrilişin e kadar beş asra yakın bir süre Ayasofya Camii'nde düzenlenen Kadir gecesi
kutlamaları, İslam dünyasında hiçbir camiye nasip olmayan bir ihtişamla yapıla
gelmiştır. Evliya Çelebi , 1045 senesi Ramazan ının (Mart 1636) Kadir gecesinde
Ayasofya müezzin mahfelinde Kur'an
okurken güzel sesini duyan IV. Murad'ın
iltifatına mazhar olarak Enderun'a alın
masını , Kadir gecesini Ayasofya'da ihya
etmesinin bereketi olarak izah etmektedir. Ayasofya ' nın Kadir gecesi bakımın
dan önemli bir özelliği de İstanbul'daki
sefırlerden başlayarak pek çok yabancı
nın buradaki kutlamaları caminin üst katında takip edebilmesine imkan verilmesidir. Uygulamanın ne zaman başladığı
tesbit edilemese de Paul Herigaut adlı
bir Fransız'ın kaleme aldığı ve Ahmed İh
san Bey'in Rus Ateşi adıyla Türkçe'ye çevirdi ği işgal yılları İstanbul'unu anlatan
bir romanda (İ stanbul ı 926 , s. 54-60) bunun uzun uzadıya anlatılması konunun
yabancılara ne kadar ilginç geldiğini göstermektedir.
Minarelere Kadir gecesine has mahyalar çekilmesi , tek mi nareli camilere "kaftan giydirme" denilen uygulama (Ali Rı
za Bey, s. 195; Ünver, s. ll), Osmanlı ülkesinin Ortadoğu ve Mısır gibi bölgelerinde
minarelerde kandil yakılarak bayrak çekilmesi, camiierin iç mekanlarının bu ge-
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ce daha özenle ayd ınlatılması . İstanbul'a
ait bir özellik olarak mihrap üstünde iç
mahya kurulması da (a.g.e., a.y.) bu geceye ait uygulamalar arasındadır. Şina
si'nin, Sultan Abdülmecid'in Kadir gecesinde Tophane'yi ziyaret etmesi dolayısıy
la Nusretiye Camii minareterine mahya
olarak çekilmesi için yazdığı, "Ferr ü şev
ketle bu şe b azm ederek şah-ı cihan 1 Oldu tophanesine bedr-sıfat nür-efşan //
Leyle-i Kadr'i kadar kadr bulup her gecesi 1 Eyleye her günü mahiyyet-i ıyde rüçhan" beyitleri. son devirlerde Kadir geceleri padişahın gideceği camide kurulan
mahyaların mahiyeti hakkında fikir verdiği gibi bu tarz dualara örnek olması bakımından da önemlidir. Süheyl Ünver de
Osmanlılar'ın son döneminde Süleymaniye mahyacısının. Kadir gecesinde minareler arasında köprü üzerinde hareket eden
araba ve altında balıklar resmederek hareketli mahya kurmasını anlatır (a.g.e.,
S . 10).
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9 Reblülewel 336'da (28 Eylül 947) Bağ
dat'ta doğdu. Annesi Dimne bir cariye idi.
Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim gördü; Ebu Bişr Ahmed b. Muhammed elHerevl'den Şafii fıkhı tahsil etti. Babası
nın ölümünden sonra miras yüzünden anlaşmazlığa düştüğü kız kardeşi tarafın

dan Halife Tai'- Lillah'a hilafeti ele geçirmeye çalıştığı söylenerekjurnal edildi. Yakalanmaktan korktuğu için bir süre Bağ
dat'ta gizlendikten sonra Batlha'ya giderek Vali Mühezzibüddevle'ye sığındı (379/
989-90) . Burada kaldığı yaklaşık üç yıl boyunca Mühezzibüddevle ona çok iyi davrandı. Büveyhl Hükümdan Bahaüddevle
tarafından hal'edilerek tutuklanan amcası Mutl' -Lillah'ın oğlu Tai'- Lillah'ın yerine 12 Ramazan 381 'de (22 Kasım 991)
Ka dir- Billah lakabıyla halife ilan edildi.
Dönemin büyük şairlerinden Şerif er-Radi uzun bir kasideyle onu övdü (Divan, ı.
546) . iktidarı boyunca Büveyhller'in hakimiyeti altında hüküm süren Kadir- Billah,
Bahaüddevle'ye hil'at ve şehinşah unvanı verdi. Bahaüddevle. Kadir-Billah'a itaat edeceği ne ve biat şartlarına uyacağına
söz verirken halife de ona karşı vefakar
ve samimi olacağına and içti (ibnü'I-Eslr,
IX, 79) . Kadir-Billah. Bahaüddevle'nin halefleri zamanında da Büveyhller'in denetimi altında yaşadı.
Ka dir- Billah devri. Abbas! iktidarının
güç kaybettiği ve başşehir Bağdat'ta bile
hakimiyetin zaman zaman aksadığı bir
dönem oldu . Bağdat'ın Şii mahallelerinde hutbe Fatımi Halifesi Hakim-Biemriilah adına okundu . Kaynaklarda iç karışık
Iıkiara ve buna bağlı olarakyağma ve hır
sızlık olayiarına sık sık atıflar vardır. iktidarı süresince kendi varlığının tek belirleyicisi olan hutbelerin adına okunınası için
özel gayret gösteren Kadir-Billah'ı daha
çok Abbas! topraklarında yoğun olarak
faaliyet gösteren Fatımiler ve menfaatlerine göre davranan mahalli emirler meş
gul etti. İktidarının ilk günlerinde Horasan'da hutbe bir süre daha Tai' -Lillah
adına okundu. Kadir-Billah hilafete geldiği zaman Mekke 'de hutbe Fatımiler
adına okunuyordu . Mekke şerifine çeşitli

vaadlerde bulunmasına rağmen kendi
adına hutbe akutmaya muvaffak olamadı. 386'da (996) Mekke şerifi Ebü'l-Fütüh'tan hac yapmaları için lraklılar'a izin
vermesini ve kendisine biat etmesini istedi. Kadir- Billah'ın biat teklifini reddeden Ebü'l-Fütüh, lraklılar'a Abbasi halifesinin adına hiçbir resmi alarnet taşıma
maları şartıyla hac için izin verdi. KadirBillah yine büyük gayret göstermesine
rağmen hac yollarının güvenliğini sağla
yamadığı için Iraklılar birçok yıl hacca gidemediler. Bu dönemde Fatımller'in Abbasi topraklarındaki hakimiyetleri sadece
Haremeyn ile sınırlı değildi; 401 (1010)
yılında Musul. Küfe ve Enbar'da hutbe
Fatımiier adına okunuyordu. Kadir- Billah. Kadı Ebu Bekir ei-Bakıllani'yi hutbenin kendi adına okunması için Bahaüddevle'ye gönderdi. Bahaüddevle'nin çabalarıyla hutbe yeniden Kadir- Billah adına
okunmaya başladı. Sultan Mahmud-ı Gaznevi. Kadir- Billah adına hutbe okuttuğu
nu Bağdat'a bir elçi göndererek kendisine
bildirdi. Bundan çok memnun olan KadirBillah Sultan Mahmud'a h il' at. taç , bayrak ve saltanatını tasdik ettiğini belirten
bir menşur gönderdi. Mahmud, çıkmış
olduğu seferleri ve fetih haberlerini sık
sık Bağdat'a bildirerek ele geçirdiği ülkelerdeki hakimiyetini tasdik eden menşur göndermesini halifeden istedi ve iktidarı süresince Kadir- Billah ' ı metbü tanıdı . Kaı;lir- Billah, Karahanlılar tarafından
tanınan ve sikkeleri üzerine ismi yazılan
ilk Abbas! halifesidir.
Hastalığı sırasınd a oğlu Ebu Ca'fer Kaim - Biemrillah Abdullah'ı veliaht ilan eden
ve adına h utbe okutan Ka dir- Billah i 1
Zilhicce 422 (29 Kas ım 1031) tarihinde vefat etti. Darülhilafe'ye defnedilen cenazesi ertesi yıl adet üzere büyük bir törenle
Rusafe'ye nakledildi (26 Zilkade 423 1 3 Kasım ı 03 2). Ka dir- Billah yumuşak huylu .
hayır ve hasenatı bol. ilim adamlarını himaye eden bir halifeydi. Sık sık tebdilikı
yafetle halkın arasına karışır, ikta arazilerinin gelirlerinden fakiriere tahsisat ayı
rırdı. imar faaliyetleriyle de ilgilenmiş,
başta Harbiye Mescidi olmak üzere bazı
ibadet mekanlarının bakım ve onarımına
önem vermiştir. Onun pazartesi ve perşembe günleri Divan-ı Mezalim'e katıla
rak halkın şikayetlerini dinlediği kaydedilmektedir.

Büveyhller'e karşı çıkıp Abbasi Devleti'ne itibarını yeniden kazandıran halife olarak bilinen Kadir-Billah. Bahaüddevle'nin
Sünni başkadı yerine Şii başkadı tayin et-
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