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Gizliliği ve aşikârı bilen, nehirde akan damlaların sayısını bilip sayan,                                         

bazı mahlûkatı bazılarına üstün tutan,  öyle ki bazı zaman dilimlerini dahi bazısına üstün  kılan 

Allah’a hamd olsun. Salat ve selâm kendisinden sonra nebinin gelmeyeceği Allah’ın Rasulü 

Muhammed (s.a.v.)’me,âl ve ashabına olsun. 

Değerli kardeşlerim! Allah (c.c) oruç tutanlara sayısızca faziletleri ihsan eylemiştir, 

bunlardan biri de Kadir gecesidir. Kadir gecesiyle ilgili rabbimiz “Kadir suresinde” şöyle 

buyururlar; “    ْن أَْلِف َشْهر ُل اْلَمََلئَِكةُ إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِةاْلقَْدِر  َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر لَْيلَةُ اْلقَْدِرَخْيٌر م ِ  تَنَزَّ

وُح فِيَهابِإِذْنِ   َوالرُّ

ن ُكل ِ أَْمر   َسََلمٌ ِهَي َحتَّى َمْطلَعِ اْلفَْجِر     َرب ِِهم م ِ “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde 

indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha 

hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”1       

Meşhur Ehli Sünnet âlimi Ebu Verrâk söz konusu geceye bu isimin verilmesini şöyle 

açıklar; Kadir gecesinde, kadr’u kıymeti büyük kitap, yine kadr’u kıymeti büyük peygambere 

kadr’u kıymeti büyük ümmet için bu gecede indirildi. 

Allah Rasulü (s.a.v.) bu gece hakkında şöyle buyurmuşlar;  َابًا، سَ تِ حْ اِ انًا وَ يمَ إِ  رِ دْ لقَ اْ  ةَ لَ يْ لَ  امَ قَ  نْ م

هِ بِ نْ ذَ  نْ مِ  مَ دَّ قَ ا تَ مَ  هُ لَ  رَ ُغفِ   “Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini 

değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”2 

Bu mübarek gece hakkında inen Kadir suresi ile Efendimizin (s. a. v.) irat ettiği hadisi 

şerife baktığımızda genel olarak bizlere bu gecede şu faziletler verilmiştir; 

1-Allah (c.c.) bu gecede yüce Kur’ân’ı Levhi mahfuzdan dünya semasına indirmekle 

gecenin değerini yükselti. 

2-Rabbimiz gece ile ilgili  “Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!  Şeklinde                                    

sual etmesi gecenin manevi kıymet ve değerini daha da yükseltmiştir. 

3-Bu gece bin aydan daha hayırlıdır, yani içinde kadir gecesi bulunmayan 83 (seksen 

üç) küsur yıldan daha da hayırlıdır. 

4-Her şeye kâdir olan Allah bu surede “Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin 

izniyle her türlü iş için iner de iner.” Buyurup yer ve göğün meleklerle dolup daralacağını haber 

vermiştir. 

5-Mübarek geceyi ibadet ve ihlas ile ihya edenin her türlü kötülük ve şerlerden selamette 

olması gecenin ayrı bir faziletidir. 

                                                           
1 Kadir Suresi, 1-5. 
2 Buhari, İman 25. 



Kıymetli Mü’minler! Mübarek gece ilgili sure-i celile ve hadislere baktığımızda Kadir 

gecesinin ne kadar muazzam hazinelerle dolu olduğunu açık bir şekilde müşahede etmekteyiz. 

Ancak ne var ki bu gecenin Ramazan ayının hangi gecesinde olduğu kesin değildir. Hz. 

Peygamberin (s.a.v.) hadislerine ve İslam âlimlerinin beyanatlarına baktığımızda söz konusu 

gecenin; “Ramazan ayının tümünde, son on gecede, son on gecenin tekli olan gecelerinde veya 

tarih boyunca ihya edildiği gibi Ramazan ayının 27. Gecesinde olduğu görüşüne varılır. 

Biz Müslümanlara düşen vazife böylesi manevi hazinelerle dolu geceyi günahlarımıza 

tövbe ve istiğfar edip, bol bol Kur’ân-ı Kerîm okumak, varsa kaza namazlarını kılmak, nafile 

ibadetle meşgul olmak, sadaka vermek, sıla-i rahimi ziyaret etmek. Kul hakkı geçmişse helallik 

almaktır.  

Son olarak konu ile ilgili sohbetimizi şu hadisi şerif ve dua ile bitirelim; “Bu gece 

hakkında Hz. Aişe Validemiz (r.a.) Efendimize şöyle bir soru yöneltmiştir:  Ey Allah'ın Resulü! 

Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. 

"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.” 3 

Geliniz! Dua edelim. Duamıza Amin diyelim 

Ya Rabbi! Zalimlerin zulmü tüm Müslüman Kardeşlerimizi sardı. Bu gece hürmetine 

artık zalimlere fırsat verme. 

Ya Rabbi! Mazlumların feryadı Arşa dayandı. Mazlumlara yardımını gönder. Şehit 

olanlara rahmet eyle. Şefaatlerine nail eyle. Son aylarda bütün insanlığa musallat olan bu corona 

virüsünü def eyle, bulaşan hastalarımıza acil şifalar ver. Kardeşlerimizin yar ve yardımcısı ol. 

Vefat edenlerin mekânını cennet eyle. 

Ya Rabbi! Bizleri kadir-kıymet bilenlerden eyle. Bizleri kadir gecesinin sırrına 

erenlerden eyle. 

Kadir gecemiz mübarek olsun. Âmin. 

                                                                                           Mehmet Hadin TURABİ 

     Bingöl İl Müftü Yardımcısı 

                                                           
3 Riyazü’s-salihin, 1198. 


