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Adını anlattığı kadir gecesinden alan sure 5 ayettir. Nüzul sıralamasında Abese suresinden, tertip sırasında 
Alak suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin birinci evresinde inen surelerdendir. Konusu 
vahyin indiği geceye kattığı değerdir.  
 
Abese suresinden yaklaşık 4 yıl sonra indiğini tahmin ettiğimiz Kadr suresi ile Abese suresi arasında bir 
mana bütünlüğü vardır. Abese suresinde Rabbimiz: “Bu bir öğüttür, bu bir zikirdir, bu bir hatırlatmadır 
sözünde toplumun sulhu için gerekli olan bütün bilgiler, öğretilerin temelinin bu dört yıl içinde atıldığından 
bahsetmektedir. Ve Kadr suresi de bunun önemini, ne kadar değerli olduğunu, kadr kıymetini bize 
anlatacak. Bu temelin sağlam olması, bizi inşa eden Mekki surelerin, vahyin doğru anlaşılmasına bağlıdır. 
 
Abese suresinde Rabbimiz “Bu bir öğüttür, bur bir zikirdir, bu bir hatırlatmadır. Muhatap bu bir hatırlatmadır 
sözünde şöyle bir yanılgıya düşebilir. Yani bunun önemi nedir ki, başka şeyler de hatırlatma olur, başka 
şeylerde öğüt olur, fakat Rabbimiz bu hatırlatmanın bin aydan daha değerli olduğunu Kadr suresinde 
ifade ediyor. Muhatap o yüz çeviren müstağni insanın neye sırtını döndüğünün farkına varması için 
uyarmaktadır.  
 
Kadr suresi az kelime ile çok şeyin soyut olarak anlatıldığı bir suredir. O yüzden çok dikkatli okumak 
lazımdır. Surenin somutlaştırılıp güne dair sunduğu çözümleri ortaya koymak için surenin kavramlarının 
zihnimizde doğru oturması lazımdır. Kadr ne demek? Ruh deyince ne anlıyoruz? Melekler nedir? gibi. Bu 
kavramlarla ilgili aklımızda kavramsal doğru bir çatı olursa, bu az öğütten çok hikmetler çıkarabiliriz. 
 
Ayetleri incelemeden önce daha iyi anlayabilmemiz için sorularımızı Kur’an’ı Kerim’e sorup ayetleri o 
nispette anlamaya çalışalım. 
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ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمِْسب  
Bismillâhirrahmânirrahîm  

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla  

(Kadir 97/1) 

َّنِا 	ِۚرَْدقْلا َِةلَْیل ي۪فُ هَانْلَزَْنا آ
İnnâ enzelnâhu fî leyleti-lkadr(i) 

 

Muhakkak ki Biz o’nu Kadir gecesinde indirdik.  

Sorumuz:  
 
Rabbimiz bu ayette neden “Biz “ dedi de “ Ben “ demedi?  
 
“O’nu “dediği vahiy mi? Kur’an mı?, Furkan mı? Başka bir şey mi?  
 
Vahiy ise indirmeye başladık demez mi? Çünkü vahiy 23 yılda indi. Kur’an’ı Kerim Kadir gecesinde 
inmedi. Yani burada “inzal” ile “tenzil” arasında bir fark var.  
 
Tenzil’de böyle aşama aşama, parça parça indirme varken, İnzal da ise birden indirme vardır ve burada 
indirdik diyor. Bu kadar. Net bir hüküm.  
 
Neden gece? 
 

Ayette “Biz” ifadesinin kullanılma sebebi için şöyle bir hikmet düşünüyoruz. Allah hiçbir yerde “Bize” kulluk 
edin demez, “Biz’den başka ilah yok demez. Dikkat ederseniz, burada “Biz” indirdik diyerek çoğul 
kullanmaktadır.  

Bunun hikmeti şu olabilir. Meleklerin de bu süreçte kullanılmasına binaen tercih edilmiş olabilir. Çünkü 
melekler de inecek, çoğul . 

Yaklaşık 27 den fazla sure okuduk, Rabbimiz “Biz o’nu indirdik” derken şu ana kadar 4 yıl boyunca indirilen 
ayetlerin kastı olduğu kanatindeyim.  

“enzelna” inzal demektir. İnzal, indirmek manasındadır. Bu kelimeden aynı kökten gelen nüzul, yüksekten 
aşağı inmek, düşmek manalarına geliyor.  

Tenzil ve inzal farklıdır. Kur’an’ı Kerim’de bu iki kavram farklı farklı kullanılmıştır fakat meallerde ikisine de 
“indirmek” denmiştir.  

Tenzil, iniş sürekliliğine işarettir. Yani 23 yılda tenzil edilmesi. İnzal ise bir anda inmesidir. Kur’an için 
kullanıldığında tenzil, parça parça, ayet ayet, sure içerisinde inmesini anlatıyor. Tenzilden 
bahsedildiğinden vahyin indirilişine, Allah’tan gelişine, asıl kaynağına bir atıftır.  
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İnzalden bahsedildiğinde ise muhataplara, o indirilen vahye, vahyin kadr-i kıymetine bir atıftır. Tenzilde 
kaynağa bakıyor, inzalde mesaja ve o mesajın ulaştıklarına bakıyor. Yasin suresi 5nci ayeti hatırlayalım: 

“Aziz ve Rahim olan tarafından indirilmiştir bu vahiy, bu hikmetli Kur’an.” O yüzden kaynağa atıfla tenzil 
kullanılmıştır. 

İnzalden bahsedildiğinde bu vahyin içeriğine, kadr-ü kıymetine, metoduna ve hükümlerine atıf olduğunu 
söyleyebiliriz. İnzal edilenin bu yüzden tebliğ edilmesi gerekir. İnzal geçtiği zaman Resullük ile ilgili bir 
kavramdır. Yani risalet gerekir.  

Mesela Bakara suresi 22 de olduğu gibi “yağmurun gökten indirilişine” benzetebiliriz. Çünkü Rabbimiz 
burda enzelna kelimesini kullanıyor. Yağmuru gökten indirirken. “Ve gökten su indirdik.” Yağmur asıl 
kaynağından insanlara ulaşıyor. İnsan yağmurun suyunu kullanıp işlemeli ki bir faydası olsun. Kur’an’ın 
tenzili denirken, vahyin asıl kaynağı olan Allah ile arasındaki dikey ilişki anlatılır. O vahyin nebiden sonra 
insanlara ulaşmada da yatay bir ilişki olan risaleti anlatılır.  

Kadr suresinde vahyin hayata bakan yönü ve önemi dile getirildiğinden dolayı inzal kullanılmıştır. Vahyin 
kaynağı değil, hayata bakan yönü, vahyin değeri nedir? Bin aydan hayırlı olması. O yüzden burada tenzil 
değil, inzal kullanılmıştır.  

Araf suresi 26 ya bakalım. Takva elbisesinin indirilmesi için inzal kullanılmış.  “Ey Ademoğulları sizlere ayıp 
yerlerinizi gizleyip, örtecek elbise ve süslenecek şeyleri ve takva elbisesini indirdik.” Yâ benî âdeme kad 
enzelnâ ‘aleykum libâsen yuvârî sev-âtikum verîşâ(en)(s)velibâsu-ttakvâ żâlike ḣayr(un)(c) żâlike min 
âyâti(A)llâhi le’allehum yeżżekkerûn(e) (A’raf 26) 
 
Takva elbisesi gökten düşmedi. İndirmek burada vahiy ile birlikte takvalı olmayı öğretmektir. Mesela Allah 
demiri indirdi ne demek? Hz. Davut demirden zırh yapmayı Allah ona öğretmiştir. Vahiy indirdi, er-Rahman 
Kur’an’ı öğretti.  Bakın! İnzal hem ikram dır, hem öğretmektir. 
 
Mesela Enam suresi 6 ya bakalım. “Sizi tek bir nefisten yarattı. Sonra ondan (o tek hücreden) zevcesini 
(mitoz bölünme ile iki hücre oluşmuştur)yarattı. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan sekiz çift indirdi.”  
 
Ne demek bu? 
 
Yani evcil hayvanları, bu hayvanlar yabani olsa siz bunları eğitemezsiniz, kullanamazsınız. Bu hayvanlar 
sizin yükünüzü taşıyor, soğuktan koruyor vs. Bu hayvanlar eğitilecek fıtratta yaratılmıştır. Buda size bir 
ikramdır, inzaldir. Bu hayvanlar gökten düşmedi ki.  
 
Bu ayetlerden anladığımız inzal; idrake, arkasından hayata inmesi, yani aşkın olanın tenezzülü, tenzili 
beşeri sahada kullanılabilir şekle indirilmesi, öğretilmesidir.  
 
“Leyl” nedir? “Biz onu Kadr gecesi indirdik- leyleti-lkadr”  
 
Leyl Kur’an’ı Kerim’de doksan yerde geçer. Bu kelimenin bildiğimiz gündüzün arkasından gelen gece gibi 
maddi, somut, karanlık manası olduğu gibi, Rabbimiz bu gecenin karanlığını kullanarak manevi bir 
bilinmezlik, cahiliye karanlığına da atıf yaptığı ayetler var.  
 
Bu nedenle şöyle bir benzetme yapabiliriz. Dünya imtihan perdesinin olduğu Biz melekleri görebiliyor 
muyuz? Göremiyoruz. Cenneti, cehennemi görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. O zaman dünya leyl dir, 
gecedir.  
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Çünkü imtihan perdesi var. Her şey net değil. İman bile bir kanaat ile oluşuyor. Gündüz gibi net bir şekilde 
görüp şahadet ettiğimiz değil. Ahiret ne oldu bu bağlamda. Gündü oldu. Her şey ayan beyan, açık, 
imtihan perdesi yok. Defterler açık, her şey gözüküyor. Geceyi biz dünyaya, gündüzü de ahirete 
benzetebiliriz.  
 
Kur’an cahiliye karanlığından ahiret sabahına çıkarana kadar bize yol gösteren bir nurdur, bir ışıktır. 
Kur’an’ın bir isminin nur olması gece inmesindendir. Bunu sadece maddi karanlık veya Ramazan’ın son 
günü aranan gece olarak düşünmeyin. Sizin bir bilinmezlik haliniz bile gece halidir. Bunun delili Hadid 
suresinin 9ncu ayetidir.  
 
“Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O’dur. Ve muhakkak ki Allah, sizin için 
elbette Rauf’tur (çok şefkatli), Rahim’dir (pek merhametli). (Hadid 9) 
 
Allah vahyi bize neden indirmiş? Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için. Yaşadığımız karanlık 
dünyadan aydınlık bir cennete uyandırmak için.  
 
Eğer biz leyl e böyle bakarsak herhangi bir gecede aramayız. Gecenin hikmeti nedir ki? Gece ne ise 
gündüz de odur. Güneşin dönmesinden oluşan gündüz ve karanlık.  
 
Yani Kur’an’ın indiği gece dünyanın yarısı gündüzdü. Sadece Arapistan’ın bulunduğu bölge geceydi. 
Dünyanın diğer yarısı gündüzdü. Maddi gece ve gündüzü anlamamak lazım. Bu tedebbürü bir bakıştır. 
İnsan gündüz içindeyken bile karanlığı yaşayabilir. Cahiliye karanlığı gece değil bir dönemdir.  
 
Kadr bir şeyin miktarını, değerini ve sonucunu belirtir. Allah’ın el-Kadr diye bir esması var. “her şeyi 
yapmaya kudret sahibi olan.” Allah her şeyi yapmaya kadirdir gibi. Her şeye bir ölçü, kader tayin eden, 
her şeyin kadrini, kıymetini belirleyen demektir.  
 
Burada belirlemiş mi? Belirlemiş. Ne belirlemiş? Bin aydan daha hayırlıdır, demiş. Allah bin aydan daha 
hayırlıdır diyerek bir kader, bir takdir, bir kıymet, bir miktar belirlemiş, bir ölçü koymuştur. Bu değerin 
ölçüsünü el-Kadr olan Allah 3ncü ayette “Bin aydan daha hayırlıdır” olarak ifade etmiştir. Bu nedenle bin 
ayı çokluktan kinaye değil, bir ölçü, miktar, değer olarak alıyoruz.  
 
Mesela dersiniz: “Bir şeyin fiyatı ne kadar? Ona bir fiyat biçtiğiniz zaman, kadar, kaderden gelir. Miktar, 
değer, ölçüden gelir. Dersiniz ki, bu malın fiyatı şu kadar. Ne yaptınız? O mala bir takdir, bir değer 
belirlediniz. Rabbimiz de bir değer belirliyor, bin ay diyor.  
 

(Kadir 97/2)   

ِۜرَْدقْلاُ	َةلَْیل	اَم	َكیٰرَْدا	آَمَو 	
Vemâ edrâke mâ leyletu-lkadr(i) 

 
Ve 'Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin?  

Yanıtımız: 

Bilmiyorum Rabbim! Anlat bana Kadir gecesi nedir? 

Rabbimiz Kadir gecesinin ne olduğunu bilmemiz gerektiğini, idrak etmemiz gerektiğini bize vurguluyor. 
Çünkü Allah Resulü vahyi aldığı geceyi biliyordu değil mi?  
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Neden net bir gece söylemiyor?  

Ramazan’da arayın, son on günde, üç gününde arayın, diyor.  Çünkü murad Kadir gecesinin bilinmesi 
değil, murad Kadir gecesinin idrak edilmesi, değerinin kıymetinin anlaşılması. Herhangi bir gece olmadığı 
gibi gündüzde olabilir. Buradaki “gece” senin bilinmezlik ve cahiliye karanlığındır. 

İdrak ne demek? Bilmek ne demek? 

İdrak, bir şeyi en özel nitelikleri ile ve bir bütün olarak kavramaktır. İlimden daha özeldir. İlim daha geneldir. 
Ben felsefeyi biliyorum başka bir şey, felsefenin şu konusunu idrak ettim (üzerinde çalıştım, düşündüm, 
tedebbür ettim) başka bir şey. 

Mesela Araplar çocuğun ergenlik çağına ulaşmasına “idrakus gulam” diyorlar. Bilinen bir şeyin 
olgunlaşması bizde idraka dönüşüyor.  

Bu sorudan şunu anlıyoruz. Allah Resulü kadir gecesini biliyor, fakat mahiyeti konusunda bunun bir 
olgunlaşma sürecini yaşıyor. Daha henüz olgunlaşmamış. O yüzden “ne olduğunu bilir misin?”diye bir soru 
ile muhatap oluyor ki, Rabbimiz bu soruyu nerede sormuşsa mutlaka hemen altında cevabı vermiştir. 

“Vemâ edrâke mâ-l’akabe(tu)- Akabenin ne olduğunu bilir misin?” (Beled 12) Akabenin ne olduğunu 
herkes biliyor, sarp yokuş demek. Fakat Rabbimiz onun idrak edilmesini istiyor.   
 
Sarp yokuşu alıyor, bir tutsağı, bir bağımlıyı, zor zamanlarda açları, yetimleri doyurmak olarak, bilinen şeyi 
idrake dönüştürüyor, olgunlaştırıyor, akabeye bir mana yüklüyor. 
 
O yüzden nerede “Vemâ edrâke (Sen bilir misin?) kalıbı geliyorsa Rabbimiz devam eden ayette bunu 
detaylı bir şekilde bize açıklıyor. 
 
Birde “Vemâ yudrike (Sen bilemezsin, sen kim onu bilmek kim?gibi)“ Mesela  “son saat” bağlamında 
kullanılmıştır. 
 
“vemâ yudrîke le’alle-ssâ’ate tekûnu karîbâ(n)- Sen bilemezsin belki de o saat yakındır.”(Ahzap 63)deyip 
Allah bundan sonraki ayetlerde  bunun cevabını vermez. 
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(Kadir 97/3)   

ٍۜرْھَش	ِفَْلا	ْنِم	ٌرْیَخ	ِرَْدقْلاُ	َةلَْیل 	
Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr(in) 

 
Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.  

Sorumuz: 

Nasıl hayırlı oluyor? Veya niçin hayırlı? Neden bin ay? Bin yıl veya bin asır, yüzyıl değil? Buradaki ayın 
hikmeti nedir? 

Elf, bin demektir. Çokluktan kinaye olarak da kullanılır. Fakat biz burada minelfi senet-bin asır veya bin 
sene gibi veya minelfi dehri-uzun bir zaman gibi bir kullanımı yok, ay kullanımı var. Ay kullanımından dolayı 
bunun çokluktan kinaye den ziyade, bir kadir kıymet, değerleme olarak alıyoruz. O da bin ay, 83 yıla 
denk gelen bir süre, bu da ortalama bir ömürdür.  

Şu anda iyi şartlarda yaşayan toplumlara bakın ortalama yaş Japonya’da 81 yıl, İskandinav ülkelerinde 
82 yıl. İdeal stresten uzak, düzgün beslenen, spor yapan insanların ortalama ömrü 83 yıl. 

Ortalama bir ömürde huzur ve selamet için tecrübeyi bilgi ve bu tecrübenin oluşturduğu melekeleri, 
hayatın amacı ve ruhunu vahiy muhatabına çok hızlı ve kısa bir sürede kazandırmaktadır. Onu karanlıktan 
aydınlığa çıkaracağı belakati yüksek bir şekilde kadir suresinde bize anlatılmıştır. 

 

(Kadir 97/4)   

ٍۛرَْما	ِّلُك	ْنِم	ْۚمِّھِبَر	ِنْذِاِب	اَھی۪ف	ُحوُّرلاَوُ	ةَكِئٰٓلَمْلا	ُلََّزَنت 	
Tenezzelu-lmelâ-iketu ve-rrûhu fîhâ bi-iżni rabbihim min kulli emr(in) 

 
Melekler ve rûh bütün emirler için Rabb’lerinin izniyle onda sürekli inerler.  

Sorumuz: 

Melekler çoğul ruh tekil? Sürekli inmekten bahsediliyor fecre kadar. Fecr den sonra neden inmiyor. Bütün 
emirlerin Allah’ın izniyle sürekli inmesi nedir? 

Ayete dikkat ederseniz “o gece inerler” demedi. Leyl var mı? bu ayette. Buradaki “fîhâ“ daki “hâ“ zamiri 
en yakın müennes çoğula gider, o da meleklerdir. “Meleklerin yanında ruhla birlikte inerler.” Kural gereği 
bunu buradan alıp yukardaki Kadir gecesine götürmek uzak ihtimaldir. 

Meleğin çoğulu melâikedir. “Melk” den türemiş olan kelimelerin ortak mana yönü, güç, kuvvet ve 
kudrettir.  Melekler “ruh” getiriyor. Ruh’un ne olduğunu bilmemiz gerekir ki, Kadir suresini idrak edebilelim. 
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Rûh kelimesi Kur’an-ı Kerim’de 21yerde; “rûhu’l-Kudüs” 4 yerde, rûh kelimesi ile aynı kökü paylaşan 
kelimeler de toplam olarak 57 yerde geçer. Yani ruhla ilgili Rabbimiz bize yeterince bilgi vermiştir, detaylı 
olarak Kur’an’ı Kerim de anlatmıştır. Ruhu anlam ve amaç veren ilahi bilgi olarak düşünebiliriz. Hayatımıza. 
Ruh katması demek, hayatımıza anlam ve amaç kazandırması demektir. Vahyin fonksiyonu burada bize 
bir amaç ve anlam katmasıdır. Hayatımıza bir ruh katıyor. O yüzden Kur’an’ı Kerim de vahyin bir ismi de 
ruh tur.  

Bir insan ruhunu kaybederse intihara yönelir. Hayatın anlamı yok, amacı yok, hedef yok, yapmak istediği 
bir şey yok. Ruhu kaybeden ceset hemen ölmeye meyleder. Adem’e üflenen ruh, esma bilgisiydi. 
Adem’e üflenen ruh ile Adem bir amaca, bir hedefe kavuştu. Sonra bir ev yaptı. Böylece beşerlikten 
insanlığa yükseldi. Ruh insana yaşama enerjisi sağlayan, bir hedef belirleyen ilahi bilgi. 

İnsanların hayattan ukbaya, ahirete uzanan bir yaşama amacı vardır. Bu amaç hayvanlarda yoktur. O 
yüzden hayvanlarda ruh yoktur. 

Anlam ve amacını kaybeden beşerin bu şekilde kaderi değişiyor. O yüzden kadir suresi. Kadir suresinin 
bağlamı vahiydir. Kur’an muhatabına yaşam amacı ve anlam katan vahyedilmiş bir ruhtur.  Bunu Şura 
suresi 52den okuyoruz. 

“Ve işte böylece sana emrimizden bir rûhu vahyettik. Ve sen, kitap nedir ve îmân nedir bilmiyordun (ruh 
neymiş? Hayata mana katan kitabi bir bilgiymiş. Yani kitabla bir ruh, anlam ve amaç kazanan. Bu anlam 
ve amacın hak olduğuna güvenmeye de biz iman diyoruz.) velâkin O'nu “nur” kıldık. Kullarımızdan 
dilediğimizi O'nunla hidayete erdiririz…” (Şura:52) 

Peki melekler resullere indi, bize iner mi? Bunun için Fussilet suresi 30 a bakacağız. 

“Muhakkak ki: 'Rabbimiz Allah’tır. (Bir güven var, iman var),  deyip, sonra istikamet üzere olanlara (yani 
muttaki olanlar)  melekler sürekli inerler ( Bakın burada resullere iner, velilere iner, zatlara iner demedi.)  
Rabbimiz Allah’tır deyip istikamet üzere olanlara sürekli melekler iner)…” (Fussilet 30) 

Niçin iner? Bunun cevabını da Fussilet suresi 31 vermiştir. 

“(Melekler) Biz dünya ve ahirette sizin dostlarınızız.” (Fussilet 30) 

Dünya hayatında ve ahiret hayatında melekler iman eden ve istikamet üzere olanların dostlarıymış. 

Hz. Adem ruh üflendikten sonra secde eden meleklerde bu bağlamdadır. Melekler bizim dostumuz 
olduğu için, bize yardım ettiği için, buradaki secde de kulluk manasında değil, itaat manasındadır. Aynnı 
Yusuf’un kardeşleri Yusuf’a secde etti ya, onun gibi meleklerde insana secde ediyor.  

Allah’ın sünnetine, emirlere uyarak yaşayanlar istikamet üzere olurlar, istikamet üzere olanlara melekler 
tenezzül edip itaat eder. Bu şekilde insanı beşerlik seviyesinden yeryüzünün halifesi düzeyine çıkarır. 
Demirin meleği bize secde etmeseydi, biz demiri işleyemezdik. Bütün tabiattaki elementlerin birer meleği 
vardır. Biz onları bilgi ile kullanabiliyorsak, bunların melekeleri, güçlerinin bize boyun bükmelerindendir.  

Özetle, Allah’ın izni Allah’ın sünnetidir, yani yasalarıdır. Bu yasalara uygun davrananlarda ilahi bilgi 
melekeye dönüşerek hayata bir rûh/anlam ve amaç katar. Vahiy melekeye dönüşürse kıyametin fecrine 
kadar hayatınızda selam, barış, sulh hâkim olacaktır. Çünkü…  



 K u r ’ a n – ı  K e r i m M e a l i   v e   T e f s i r i                                                                                                            S a y f a | 260  

  

Doğrusunu Allah bilir….  

  

 

(Kadir 97/5)   

ِرَْجفْلاِ	َعلْطَم	ىّٰتَح	َيِھ	ٌۛمَالَس 	
Selâmun hiye hattâ matla’i-lfecr(i) 

 

O selamdır, fecrin doğuşuna kadar.  

Sorumuz : 

Fecr den sonra neden inmiyor? Neden kesiliyor fecr de. Allah Resulü Hıra’da güneş doğana kadar sürekli 
vahiy mi aldı? Eğer biz bunu kadir gecesine götürürsek. Hayır. Sadece Alak suresinin 5 ayetine aldı, kaçtı. 
Aynı Hz. Musa gibi. Ondan sonraki ayetler zaman içerisinde peyderpey aldı.  Müşrikler ne diyor du? Bu 
Kur’an ona bir defada indirilmez miydi? Allah’ta diyor ki : “ Biz hayatın içerisine, senin kalbine sindirerek 
anlatıyoruz. Hayatta bir olay oluyor, onun üzerine iniyor ve Resul o olayın vahiy ile bağlantısını kuruyor. 

Fakat biliyoruz ki o gece Allah Resulü’ne sabah namazına kadar, fecre kadar vahiy inmedi. Birde bazen 
sabahta vahiy almıştır Allah Resulü. 

Peki fecrin doğuşundan sonra selam, barış, sulh bitiyor savaş mı başlıyor? Neden selam, barış, fecr den 
sonra devam etmemiştir? Biz bilmekteyiz ki Allah Resulü gece, gündüz her vakit vahiy alıyordu. Bu olay 
miladi 6ncı yüz yılda yaşanmış bir geceden bahsediyorsa bize yansıması nedir? 

Rabbimiz, kaderimizi değiştiren, hayatımıza anlam ve amaç katan ruhla birleşmemiz sonucunda, hayatın 
selam olacağından bahsetmektedir.  

Selâm; barış, huzur, esenlik, saadet, manalarını kapsar. Bu selamete ulaşmanın şartı Rabb'in iznidir. O izin, 
Allah’ın emir ve yasalarına uygun davranmaya bağlıdır. Allah’a iman etmemiş birinin dahi fıtratına uygun 
yaşadığı, Allah’ın yasakladığı kötülüklerden uzak durduğu ve iyiliği de yaydığı ortam barış ve selamet 
ortamı olacaktır.   

1, 4 ve 5. Âyetler de ''onu, onda ve o'' zamirleriyle kastedilenin vahiy olduğu anlaşılmaktadır. Esasen bu 
üç zamirle vurgulanan; vahyin bir yer, zaman ve insana inzal olduğunda o yer, zaman ve insanı nasıl 
değerli bir hâle getirdiğidir. Kadir Gecesi de bu değerini vahiyden almaktadır. Yoksa yer, zaman ve 
insanın tek başına bir değeri yoktur.   

Fecr, gece karanlığının yırtılıp sabahın ilk beyazlığına denir. Dünya, imtihan gereği geceyi yaşarken son 
saat ile bu perde yırtılıp, ahiretin sabahı her şeyi ayan beyan ortaya çıkaracaktır. O zamana kadar iç ve 
dış, bireysel ve toplumsal selamet, barış ve huzura hızlı ve etkili kavuşmanın yolu ilahî bilgi olan rûhun 
inzalini kabul etmektir. Eğer bu anlam ve amacı kabul edersek hayatımız selama dönüşecek son saatin 
fecrine kadar, kıyamete kadar. 

Buradan şu çıkar: Eğer bizim yaşantımız, halkımız, bireylerimiz barışı, sulhu, hayatlarında gösteremiyorlarsa 
onlara ruh inmemiş demektir. Onlar maalesef İslam değil. İslam’ın indiği insan sürekli içinde ve dışında 
huzuru yaşar.  


