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Soru:
Kadir gecesi, her yıl belirli bir gece ile sâbit midir,
yoksa her yıl bir geceden başka bir geceye mi
geçmektedir?
Cevap:
Kadir gecesinin Ramazan'da olduğunda şüphe
yoktur.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
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"Şüphesiz biz bu Kur’ân’ı Kadir gecesinde
indirdik."1
Allah Teâlâ başka bir âyette Kur’ân’ı Ramazan
ayında indirdiğini açıklayarak şöyle buyurmuştur:
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"Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğru
yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık
delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır."1
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Kadir gecesini
aramak için Ramazan’ın ilk on gününde itikâfa girerdi.
Sonra ortasındaki on gününde itikâfa girdi. Sonra onu
Ramazan’ın son on gününde gördü.2 Sonra pek çok
sahâbî onu Ramazan'ın son yedi gününde görmekte
birleştiler.
Bunun üzerine Nebi -sallallahu aleyhi ve sellemşöyle buyurdu:
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Bakara Sûresi: 185
Buhârî, Kadir gecesinin fazîleti, Kadir gecesini arama bâbı, hadis no:

2016. Müslim, Oruç, Kadir gecesinin fazîleti bâbı, hadis no: 215.
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"Görüyorum ki rüyalarınız, Ramazan'ın son yedi
gecesinde birbirine denk gelmektedir.Artık kim Kadir
gecesini

arayacaksa,

gecesinde arasın."
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Bu rivâyet, Kadir gecesini belirli bir zamana tahsis
etme konusundaki en asgari olanıdır.
Kadir gecesi hakkında gelen delilleri incelediğimizde bu gecenin yıldan yıla değiştiğini ve her yıl belirli bir
gecede olmadığını bize göstermektedir. Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-, Kadir gecesinin sabahında su ve
çamurun arasında secde ettiği rüyasında kendisine
gösterildi. Bu rüyayı da Ramazan’ın yirmi birinci gecesi
görmüştü.2
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Buhârî, Kadir gecesinin fazîleti, Kadir gecesini arama bâbı, hadis no:

2015.Müslim, Oruç, Kadir gecesinin fazîleti bâbı, hadis no: 215.
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Önceki kaynak.
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"Kadir gecesini, Ramazan’ın son on gününde

arayın."1
Bu, Kadir gecesinin belirli bir geceyle sınırlı
olmadığına

delâlet

eder.

Böylelikle

bütün

deliller

birleştirilmiş olur.
İnsan son on gecenin her birinde Kadir gecesine
rastlayacağını umabilir. O gecenin Kadir gecesi olduğunu
bilsin veya bilmesin, îmân ederek ve sevabını Allah’tan
umarak geceyi ibâdetle geçirirse, Kadir gecesinin
sevabını elde eder.
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Buhârî, Terâvih namazı, Kadir gecesini, Ramazan'ın son on gününün tekli

gecelerinde ayarın bâbı, hadis no:1913. Müslim, Oruç, Kadir gecesinin fazîleti
bâbı, hadis no: 1169.

6

Zirâ Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda
şöyle buyurmuştur:
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"Kim îmân ederek ve sevabını Allah’tan ümit

ederek Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş
(küçük) günahları bağışlanır."1
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Kadir gecesine
isabet ettiğini bildiğin zaman dememiştir. Çünkü Kadir
gecesinin sevabını elde etmek için o geceyi ibâdetle
geçiren kişinin, bizzat o gecenin Kadir gecesi olduğunu
bilmesi şart değildir.
Fakat kim, Ramazan'ın son on gecesinin hepsini
îmân ederek ve sevabını Allah’tan ümit ederek ibâdetle
geçirirse, bu on günün ister başında, ister ortasında,
isterse sonunda olsun, mutlaka Kadir gecesine isabet
edeceğini kesin olarak söyleyebiliriz.
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Buhârî, Kitâbu’l-Îmân, Ramazan gecelerini nafile ibâdetle geçirmek

îmândandır bâbı, hadis no: 37. Müslim, Kitab Salati’l-Musafirin, Ramazan
gecelerini ibâdetle geçrimeyi teşvik bâbı, hadis no: 173.
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