
Kadir Gecesi Rehberi
Hayat rehberimiz Kuran-ı Kerim’in Yüce Mevla 

tarafından Cebrail (As) aracılığı ile Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (SAV)’e indirilmeye başlandığı ve 

bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir 
Gecesi’nin rahmet ve bereketinden bir nebze de 

olsa faydalanabilmek amacıyla sizlere evlerinizde 
yapabileceğiniz ve bu gecenin önemini anlatan bir 

rehber oluşturduk.



Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik.
Bilir misin nedir Kadir gecesi? 

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 4. O gece melekler ve ruh, 
rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. 

O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

۪حيم ْحٰمِن الَرّ ِبْسِم اهللاِّٰ الَرّ
ِ

ا َأنَزلَْناُه ِفي َلْيَلِة الَْقْدِر ﴿1﴾ َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة  ِإَنّ
ُل ْن َألِْف َشْهٍر ﴿3﴾ َتَنَزّ  الَْقْدِر ﴿2﴾ َلْيَلُة الَْقْدِر َخْيٌر ِمّ
ن ُكِلّ َأْمٍر ﴿4﴾ ِهم ِمّ وُح ِفيَها ِبِإْذِن َرِبّ  الَْمَالِئَكُة َوالُرّ

﴾ َ ِ   َسَالٌم ِهَي َحَتّى َمْطَلِع الَْفْجر﴿5



Kadir Gecesi Nedir?
Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özel-
likle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yü-
celttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir.

Gelenekte genel olarak Ramazan’ın 27. gecesinde değerlendirilmiştir.

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.  Bu geceye ulaşmak için Ramazan 
ayını çok iyi değerlendirmeliyiz,  ancak son on gün içinde olma ihtimali daha 
güçlüdür. Bunula birlikte, son on günün tek geceleri çok daha önemlidir. 

Beyhaki’nin Mücahide dayandırdığı rivayette:

"Nebî (sav), İsrail Oğulları'ndan silahlanıp da tam bin ay Allah yolunda cihad 
eden bir adamı zikretti. bundan dolayı Müslümanlar hayretler içinde kaldılar. 
Bunun üzerine Allah Teala bu ayetleri indirdi. Nebî (sav) buyurdu ki: "Yani 
Kadir Gecesi, silah kuşanıp cihad eden adamın bir ayından daha hayırlıdır"



Kadir Gecesi Nedir?
 İmam-ı Malikin Muvattadaki Nakli Şöyledir:

“Rasülullah’a (SAV) ümmetlerin ömürleri gösterildi ve ümmetinin ömrünü kısa 
buldu. Diğer ümmetlerin yaptığı hayırlı işlerin yanında kendi ümmetinin kısa 
ömürle yapamayacağından endişe etti. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak O’na 
Kadir Gecesini verdi.
Aişe Validemiz: Peygamberimizin Ramazanın son on gecesi girdiğinden, İba-
detlerine daha bir önem verirdi, eşlerini de geceleyin ibadet için uyandırırdı.  

Ramazanın son on günü, Salihlerin Allah’a yaklaştıracak ibadet ve taatte yarıştı-
ğı önemli bir mevsimdir. Müminler bu günlerde müjdelenen cehennemden 
kurtuluşa ermek için yarış halindedirler.

Ayrıca Resulullah (s.a.v.) Ramazanda diğer aylarda olduğundan daha bir cö-
mertti.
 
Hadisi Şerifte “inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ 
edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir” 
(Buhârî, “Fażlu leyleti’l-Kadr”, 1; Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 175-176).



Kadir Gecesinin Fazileti
“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” Diyerek bir gecenin 
bin aydan daha değerli olması cihetiyle faziletlidir.

O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her 
bir iş için iner dururlar” diyerek melekleri ve Cebrail’i 
Müslümanlara dua etmelerini ve işlerini kolaylaştırmaları 
için indirmesi cihetiyle faziletlidir.

“O Gece fecrin doğuşuna kadar esenlik doludur” diyerek 
Müslümanların huzur içerisinde olmaları cehetiyle 
faziletlidir.



Bol bol ibadet etmeliyiz.

Hz. Aişe validemiz, “Şayet Kadir Gecesi’ne tevafuk edersem nasıl 
dua edeyim?” diye Allah Resulü’ne sormuş Peygamber Efendimiz 
(sallallahu aleyhi ve sellem) de ona,
اَللَُّهمَّ  إِنََّك  َعُفوٌّ  تُِحبُّ الَْعْفَو فَاْعُف َعنِّي

Allah’ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de 
affet. (Tirmizi, Da’avât 89) duasını öğretmiştir.
Kuran-ı Kerim ve mealini, tefsirini okumalıyız.

Kendimize, ailemize ve bütün Müslümanlara dua etmeliyiz.
Gücümüz yetiyorsa bol bol infakta bulunmalıyız.

İyiliği emretme ve kötülüklerden alıkoyma mücadelesi vermeliyiz

Kaza Namazı ve Nafile Namazlar kılmalıyız. 

Kadir Gecesi’nde Ne Yapmalıyız



1.Kaza Namazı
Kur’an’da vaktinde kılınamayan na-
mazların kaza edilmesi ile ilgili 
olarak açık bir ifade bulunmamak-
la birlikte, Hz. Peygamber (s.a.s.) 
vaktinde kılamadığı namazları 
kaza etmiş ve ashabına da bunu 
tavsiye etmiştir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Kim namazı 
unutursa veya uyuyup kalırsa hatır-
layınca onu kılsın. Onun keffâreti 
ancak budur.” 
(Buhârî, Mevâkîtü’s-Salât, 37; Müslim, 
Mesâcid, 315) buyurmuştur. 

2.Teheccüd Namazı
Yatsı namazından sonra, daha uyu-
madan veya bir miktar uyuduktan 
sonra, kılınacak nafile namaza 
"gece namazı" denir. Bir miktar uyu-
duktan sonra kalkılıp kılınırsa "Te-
heccüd" adını alır. Teheccüd 
namazı iki rekâttan on iki rekata ka-
dardır. İki rekâtta bir selam verilme-
si daha faziletlidir. (Muhammed Bin 
Abdullah Hanî, Âdâb, s. 264)

3.Tesbih Namazı
Tesbih namazı, mendup (sevabı 
çok) olan namazlardan biridir. 
Arapça bir kelime olan tesbih, Al
lah`ı noksan sıfatlardan tenzih 
etme ve ululama manasına gelir. 
Dört rekat olan bu namazda 
üçyüz defa "Subhânellâhi 
ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illal
lâhü va'llâhu ekber" dendiği için 
bu adı almıştır.

4.Hacet Namazı Kılınışı
Dünyası ya da ahireti için bir 
isteği, dileği bulunan kişinin kıldı
ğı dört rekatlık bir namazdır.
Hâcet namazı dört veya on iki 
rek‘at olarak kılınır. Dört rek‘at 
olarak kılındığı takdirde birinci 
rek‘atında Fatiha'dan sonra üç 
Âyete'l-Kürsî, diğer üç rek‘atında 
ise Fâtiha'dan sonra birer kere 
İhlas, Felak ve Nas sûreleri 
okunur.

Kılabileceğimiz Nafile Namazlar


