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Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuş. 5 âyet, 30 kelime, 112
harften ibarettir. Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gece m e
leklerin yeryüzüne inişlerinden bahsedilir.
Kadir gecesi, senenin içinde bir gecedir. Hangi gece olduğu
beyân buyurulmamıştır. Ekser Ulem â; "Kur'ân'ın Ram azan'da nü
zulüne has olduğundan, Ramazan gecesinden biridir" demişlerdir.
Fakat hangisi olduğu tayin edilmemiştir.
Birçokları; "Ram azan'ın son on gününün gecelerinden biri ol
duğunda, ihtimâldir" demişler. İmâm-ı Şâfi; "Yirmi üçüncü gece
olması m uhtem eldir" der. İmâm-ı Âzam Ebû Hânife Radıyallâhû
Anh da "Yirmi yedinci gece olduğunu ümid ederim " demiştir. Ç o
ğunluğunun görüşü budur.
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Kadir Gece'sinin bazı alâmetlerini bildirmişler. O gecede kö
peklerin havlaması azalır. Merkeplerin sesleri olmaz. Acı sular, tatlı
su gibi olur. Her şey eşya secdede görünür. Zikr-i İlâhi her taraftan
kâlp ile zuhur eder. (Bütün bunlar az bir zam an içinde olur.) Biz
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Azim üşşân, (Kur'ân-ı Kerim'i) Kadir gecesi, (Levh-i Mahfuz'dan
dünya sem âsına) inzal ettik.
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Ey Habibim SaNâNâhû Aleyhivesellem , Kadir Gecesinin o bü
yü k fazl-ı şerefini sana kim bildirir? Ancak Ben bildiririm.
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Kadir Gecesi, (içinde Kadir Gecesi bulunm ayan) bin aydan ha
yırlıdır. Önce gelen ümmetlerin bin senede yapam ayacakları bir
hayır, size Kadir Gecesi'nde verilmiştir.
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Zira o gecede, her iş hakkında birtakım em irler alarak, Rab'lerinin em riyle m elekler ve Ruh (Cebrail Aleyhisselâm ) yere iner.
Meleklerin inişinin Âllâh'ın em riyle olduğu bilinirken, bunu açık
lamanın faydası bu işin özellikle önem ve büyüklüğüne işarettir.
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O gece selâmettir, esenliktir. Fecrin doğuşuna kadar devam
eder. (O gece Âllâh-û Teâlâ, selâm etten gayrı bir şey takdir et
mez. Kadir gecesinde duâ etm ek çok bereketlidir. Zirâ kabûl v a 
kitlerinden biridir.
Aişe Radıyâllâhû Anhâ şöyle demiştir. Dedim ki; "Yâ Rasûlûld
lah,

Kadir gecesine

rastlarsam

ne duâ edeyim ?

Buyurdu

ki;

"Âllâhüm m e inneke afûvvûn tühibbûl afve fa'fü a n n â ." (Âllâh'ım
şüphe yok ki Sen, çok affedicisin, affı seversin. O hâlde bizi affet)"
de.
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Süfyân-ı Sevri; "O gece duâ istiğfar etm ek, nam azdan sevim 
lidir. Kur'ân okuyup sonra duâ etm ek daha güzeldir. Rasûl-û Ek
rem SaNâNâhû Aleyhivesellem , Ramazan geceleri cehd ile çalışır
ve tertil ile Kur'ân okurdu. Rahmet âyeti geçtikçe ister, azap âyeti
geçtikçe iltica ederdi" denilmiştir.

