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Mübarek Geceleri inkar etmek Bid’atdır 
 
Günümüz’de, bütün Ümmet asırlardır telakki-i bilkabul ettiği Leyle-i 

Regaib, Leyle-i Mirac, Leyle-i Berat gibi mübarek geceleri inkar eden 

bir zümre türedi. Bu gecelere bid’a değip DİNİ TAĞYİR EDEN bu 

kişilerin sebeb oldukları FİTNE aslında bid’anın ta kendisidir. Zira 

Kaynak kitablara bakmadan kendi anlayış ve meyline göre hüküm 
vermek bid’atdır. 6 

İcma' ile cumhurdur, sikke-i şer'i görür. Bir fikre davet 

etmek; zann-ı kabul-ü cumhur, şart-ı evvel oluyor. 

Yoksa davet bid'attır, reddedilir. Ağzına tıkılır, onda daha 
çıkamaz...”  Sözler (705)  6 

Yani Müçtehid olmayan kişi, dinî meselelerde mecburiyetle re’y-i 

cumhurun hükümlerine yani Şeri’atın temel kitablarına bakacaktır. Bir 

çok Âlimler, mezkur geceleri İbadetle geçirilmesi müstehab olan 

geceler olarak nakletmişler. 

Biz de bu Derlememizde Şeriatın temel Kitablarında mübarek 
Geceler ile ilgili neşredilen bölümleri, hem manen vazifedar ve bu 

asrın yegane İmamı olan Bediüzzaman Hazretlerinin tarafından 
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konu ile ilgili iktibasları Risale-i Nur’dan derledik. Şeyh Abdulkadir 
Geylani (k.s.) ise bütün ümmetin üzerinde ittifak ettiği Gavs-ı 
Azam’dır. Onun mübarek Aylar, günler ve gecelerin faziletini anlatan El 

Gunye isimli meşhur eserinin bir bölümünden Ümmetin ittifakla kabul 

ettikleri Rivayetleri topladık. 

 
Hz. Gavs’ın yüksek makamını beyan eden Bediüzzaman Hazretleri 

bunu şöyle özetlemiştir: 6 
Hazret-i Gavs, o derece yüksek bir mertebeye mâlik ve o 

derece hârika bir Keramete mazhardır ki, kâfirlerin bir kısmı 
demiş: "Biz İslâmiyeti kabul edemiyoruz; fakat Abdülkadir-

i Geylanî'yi de inkâr edemiyoruz." Hem Evliyayı inkâr eden 
vehhabî'nin müfrit kısmı dahi, Hazret-i Şeyh'i inkâr 
edemiyorlar. Evliya onun derece-i celaletine yetişmediği, 
bütün ehl-i tarîkatça teslim edilmiştir. 
 Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 150 ) 
 

 

Acaba yerde iken Arş-ı A'zamı temaşa eden, hârika bir Deha-

yı Kudsî sahibi olan ve doksan sene maneviyatta terakki 

edip çalışan ve Hakaik-i İmaniyeyi İlmelyakîn, Aynelyakîn 

hattâ Hakkalyakîn suretinde keşfeden Şeyh-i Geylanî 

(K.S.) gibi yüzbinler Ehl-i Hakikatın ittifak ettikleri, 
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tevhidî ve kudsî ve manevî mes'elelerde, maddiyatın en 
dağınık ve kesretin en cüz'î teferruatına dalan ve sersemleşen 
ve boğulan feylesofların sözleri kaç para eder ve inkârları 
ve itirazları, gök gürültüsüne karşı sivrisineğin sesi gibi 
sönük olmaz mı? 

 
Şualar ( 102 ) 6 

Bu Derlemede neşredilen Rivayetler hakkında hususan İbn Cevzi ‘sahih 

değil’ deyib itiraz etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri o büyük Muhaddisin 

‘’tenkidde ifrat edip, bazı Ehadîs-i Sahihaya da mevzu' ‘’1 dediğini 
belirtmiştir.  

Hangi mes'ele var ki, bazı kitablarda ona ilişilmesin. 
Hattâ İbn-i Cevzî gibi büyük bir Muhaddis bazı Sahih 

Ehadîsi mevzu' dediğini, Ülemalar taaccüble nakletmişler. 
Hem her zaîf veya mevzu' hadîsin manası yanlıştır demek 
değildir. Belki an'aneli sened ile hadîsiyeti kat'î değildir 
demektir. Yoksa manası Hak ve Hakikat olabilir. 

 
Şualar ( 420 )                                                            1 Mektubat ( 94 )  
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...meşhur Allâmelerden ve tashihte çok müşkilpesend, hattâ 

çok sahihlere mevzu' deyip kabul etmeyen İbn-i Cevzî  

 Mektubat – 124 
 

Mevzu'dur manası; bu rivayet an'aneli, senedli hadîs değil 
demektir. Yoksa manası yanlıştır demek değildir. Madem 

Ümmette, hususan Ehl-i Hakikat ve Keşf ve bir kısım Ehl-i 

Hadîs ve Ehl-i İçtihad kabul edip manalarının vuku'larını 
beklemişler. Elbette o rivayetlerin durub-u emsal gibi umuma 

bakan hakikatları vardır. 
 

Şualar - 401 
 
El-Hasıl: Bütün Ümmet bin seneden beri telakki-i bilkabul ettiği ve 

Âlem-i İslâm içinde az bir kısım Ülemanın başka tevillerle bir derece 
za'fiyetine hükmettiklerine mukabil, Cumhur-u Muhaddisîn ve 

Ümmet-i Muhammediye kabul ettiği bu mübarek Gecelerin kabulu 
degil, inkarı: BİD’ATDIR!!! 
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Şeair nedir ? 
 

İslâmdan gelen adetler. Ezan, İslâmî kıyafetler, Tesettür, Selâmlaşmak 

gibi cemiyette yaşanan bütün Dinî Âdetlerdir. Şeairin zıddına bid’at 
denir. 

Çünkü Şeairi yaşamak, İslamiyetin devamına sebeb olduğu 
gibi, Şeairin terkiyle de medenî yaşayış diyerek yaygınlaşan 
bid’aların istilasiyle İslamiyetin isimde kalmasına vesile olup büyük 
mesuliyet getirir.  Bediüzzaman Hazretlerinin bu mevzuuda şöyle bir 
beyanı vardır: 

Nasıl "hukuk-u şahsiye" ve bir nevi Hukukullah sayılan 
"Hukuk-u Umumiye" namıyla iki nevi hukuk var; öyle de: 
Mesail-i Şer'iyede bir kısım mesail, eşhasa taalluk eder; bir 

kısım, umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki; onlara 
"Şeair-i İslâmiye" tabir edilir. Bu Şeairin umuma taalluku 

cihetiyle umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa 
onlara ilişmek, umumun hukukuna tecavüzdür. O Şeairin 

en cüz'îsi (Sünnet kabîlinden bir mes'elesi) en büyük bir 

mes'ele hükmünde nazar-ı ehemmiyettedir. Doğrudan 
doğruya umum Âlem-i İslâma taalluk ettiği gibi; Asr-ı 
Saadetten şimdiye kadar bütün Eazım-ı İslâmın 
bağlandığı o nuranî zincirleri koparmaya, tahrib ve tahrif 

etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki, ne 
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kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve zerre miktar 
şuurları varsa, titresinler!.. Mektubat ( 396 ) 6 

Demek Şeair umumun Hakkı olmakla İslam cemiyetinde Dinden 

gelerek aleni olarak yaşanan ve Ehl-i Sünnet İmamlarınca makbul 
olan anlayışları ve adetler’dir. Mübarek geceler’de Şeair’dir.  

 Yerine geçirilen bâtıl anlayış ve adetler ise bid’at’dir. Yani bid’a 

ve Şeair, birbirine zıttır. Bid’a, milleti Dinden koparır; Şeair ise, Dine 

bağlar ve Dinî Hayatı yaşatır.  

Şeair bütün Ümmetin hakkı olduğu için muhafazası zaruridir.  6 
Sünnet-i Seniyenin içinde en mühimmi, İslâmiyet Alâmetleri 

olan ve Şeaire de taalluk eden Sünnetlerdir. Şeair, âdeta 
Hukuk-u Umumiye nev'inden cem'iyete aid bir 

Ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cem'iyet umumen 
istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mes'ul olur. 
Bu nevi Şeaire riya giremez ve ilân edilir. Nafile nev'inden de 

olsa, şahsî Farzlardan daha ehemmiyetlidir. Lem'alar ( 54 ) 
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Şeairin tebdili vahim neticeler verir: Umumi Vicdan bozulur. 

Şeairlerin kırılması ile bozulmağa yüz tutan vicdan-ı 
umumîyi,  

Şualar ( 179 ) 6 
Bilirsiniz ki ebedî düşmanlarınız ve zıdlarınız ve 
hasımlarınız, İslâmın Şeairini tahrib ediyorlar. Öyle ise 

zarurî vazifeniz, Şeairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa 

şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şeairde tehavün, 
za'f-ı milliyeti gösterir. Za'f ise düşmanı tevkif etmez, teşci' 
eder... Mesnevi-i Nuriye ( 102 ) 
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 Mübarek Geceler Şeair’dir 
 

Mübarek Gecelerin Şeair olduğunu beyan eden Bediüzzaman 
Hazretleri bu hususu ehemmiyetle nazar verip diyor ki: 6 
İşte bu mes'ele-i Mi'raciye de aynen böyle oldu. Doksandokuz 

gün içinde yalnız Leyle-i Regaib ve Leyle-i Mi'raca yağmur 
Rahmetinin Tevafuku ve o iki gece ve güne mahsus olması, 
daha evvel ve daha sonra olmaması ve ihtiyac-ı şedidin tam 
vaktine muvafakatı ve Mi'raciye Risalesi'nin burada çoklar 
tarafından şevk ile kıraat ve kitabet ve neşrine rastgelmesi ve 
o iki Mübarek Gecenin birbiriyle birkaç cihette tevafuk 

etmesi ve mevsimi olmadığı için acib gürültülerle, 
söylenmeyecek maddî manevî zemin gürültüleriyle 

feryadlarına tehdidkârane ve tesellidarane tevafuk etmesi ve 
Ehl-i İmanın me'yusiyetinden teselli aramalarına ve dalaletin 

savletinden gelen vesvese ve za'fiyetine karşı Kuvve-i 

Maneviyenin takviyesini istemelerine tam Tevafuku, bu 

Geceler gibi Şeair-i İslâmiyeye karşı hürmetsizlik 
edenlerin hatalarına bir tekdir olarak, Kâinat bu Gecelere 

hürmet eder, neden siz etmiyorsunuz? diye manasında, 
kesretli Rahmetle Şeair-i İslâmiyeye karşı, hattâ Semavat 
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ve Feza-yı âlem hürmetlerini göstermekle tevafuk etmesi, 

zerre mikdar insafı olan bilir ki;bu işde hususî bir Kasd ve 

İrade ve Ehl-i İmana hususî bir İnayet ve Merhamettir, 

hiçbir cihetle tesadüf ihtimali olamaz. Demek Hakikat-ı 
Mi'rac, bir Mu'cize-i Ahmediye (A.S.M.) ve Keramet-i 

Kübrası olduğu ve Mi'rac merdiveni ile göklere çıkması ile 
Zât-ı Ahmediye'nin (A.S.M.) Semavat Ehline ehemmiyetini 

ve kıymetini gösterdiği gibi; bu seneki Mi'rac da zemine ve 

bu memleket ahalisine Kâinatça hürmetini ve kıymetini 
gösterip bir Keramet gösterdi. 

Emirdağ Lahikası-1 ( 40 - 41) 6 
Bu iktibas’da görüldüğü gibi, Kainat dahi BU GECELERE HÜRMET 

EDER (TA’ZİM). Kıymetini bilmemek suretiyle Hürmet etmemek azim 

bir hasarettir! 6 
 

اَْنفَُسُكْمََََتْظِلُمواَفَلََ  

"O aylarda kendinize zulmetmeyiniz.”  2                                                            2 Tevbe Suresi 36 
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Allah (cc), bu dört haram ayda, zulm etmeyi yasakladı. Bunun sebebi, 
o ayları ta’zim etmek ve o ayların kıymetini anlatmak, diğer aylara 
göre daha dikkatli olmaktır. 

 

Receb "Tercib" ten gelmiş bir kelimedir. Tercib ise Arablara göre, 

Tazim demektir.  

 

Resûlullah (ASM) şöyle buyurmuştur: 
 

َ َُاْثنَاََعََشَ نَة َ َمَواِتََواْْلَْرَض،َاَلس  َ َمانََُقْدَاْسَتَداَرََكَهْيَئِتِهََيْوَمََخلََقَاهللَُالس  َ الز 
اَأَْرَبَعٌةَحُُرٌم،ََثَلٌثَمَُتَوالَِياٌتَ َُذُوَالَْقْعَدِةََوذُوَالِْحََ:َشْهًرا،َِمْْنَ م َ ِةََوالُْمَحر  َ ج 
يََبْْيََُُجَادََ ِ َ [متفقَعليهَ]َ.ىََوَشْعَباَنََوَرَجُبَمَُضَرَاّل   

 

"Zaman, Allah (cc)'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri 
dönüp durmaktadır Sene on iki aydır Bunlardan dördü haram 

aylardır. Uçü peşpeşe gelir: Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. 
Biri tektir O da Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Recebi 

Mudar'dır.  
 

(Buhari, 6/83; Muslim, kaseme 29, Ahmed b. Hanbel, 5/37;Ebu 

Davud, 1947, Beyhaki 5/166) 6 
Receb ayının isimlerinden biri olan Münşilû'l-Esinne'ye gelince. Bu 

ismin veriliş sebebi şudur: Bu ayda, mızraklar indirilir, Tazim ve saygı 
ile kılıçlar kınına konurdu. Bundan dolayı bu isim verilmiştir. 
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Şeyh İmam Hibetullah, o Hasan b. Ahmed b. Abdullah Makarri'den, 
Ala İbn Kesir'e dayandırarak, haber verdiğine göre Mekhul şöyle 
demiştir: Bir adam Ebu Derda'ya (ra) Receb orucu hakkında sordu. O da 

şöyle dedi: 
 

"Sen bana cahiliye devrinde bile kendisine Tazim edilen bir 

ay ile ilgili soruyorsun. İslam ise onun değerini ve 
büyüklüğünü daha da artırmıştır.” 
 6 
Rivayete göre, Ömer b. Abdülaziz (ra) Basra'daki Haccac 

b. Eftat'a (yahut Adiy b. Ertat) şöyle yazdı: 
 

َ َبأَْرَبَعَ َعلَْيَكَ نَِةَ ِفَ لَيال  َ ََ الس  ََ فَِان  ْْحَةََ فهِِين ََ يُْفِرغَُ َتَعاٰلَ اهلل ٰ َ َ الر 
ً  َوَ ِافَْراغا

لَُ ِهَيَ َ َُ َوَ  َرَجَبَ ِمْنَ لَْيَل َ اَو  َُ َوَ َشْعَباْنَ ِمْنَ الن ِْصِفَ لَْيَل اِبِعَ لَْيَل َ  َوَ الس 

ينََ ِعَْشِ
َُ َوَ ِنْنََرَجَبَ الْ  الِْفْطِرَ لَْيَل

 

"Senedeki dört geceye dikkat etmen gerekir. Allah Teala o 

gecelerde Rahmetini bol bol indirir. O dört gece, Receb ilk 

gecesi, Şaban'ın on beşinci gecesi, Recebin Yirmi Yedinci 

gecesi, Ramazan Bayramı gecesidir.’’  
(Abdulkadir Geylani, El Gunye 1/327; Münavi, Feyzu’l Kadir no 

3952ö 3/454) 
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Tabi’in ulularından Halid b. Ma'dan'dan rivayet edildiğine göre 
Resulullah (ASM) şöyle demiştir: 
 

َ ََخُْسَ نَِةَ ِفَ لَيال  َ ن ََ َواَظَبَ َمْنَ الس  ن ََ َجاءََ َوَ َعلهَْيِ ًَ َوَ َثَواِِبِ  َتْصِديقا

َُ اَْدَخَلَُ َبَوْعِدِهن ََ َجن َةََ اهلل ٰ
لَُ: الْ َ َُ  َرَجَبَ ِمْنَ لَْيَل َ اَو  َُ َوَ لَْيلََها َيقُوم  َيُصوم

اَرَها َُ َوَ ََنَ َُ َشْعَباْنَ ِمْنَ الن ِْصِفَ لَْيَل َُ َوَ لَْيلََها َيقُوم اَرَهاََوَ َيُصوم َُ ََنَ  لَْيَل

َُ اَرَها يُْفِطُرَ َوَ لَْيلََها الِْفْطِرََيقُوم َُ َوَ ََنَ َُ اْْلَْضٰحَ لَْيَل  يُْفِطُرَ َوَ لَْيلََها َيقُوم

اَرَها َُ َوَ ََنَ َُ َعاُشوَراءََ لَْيَل َُ َوَ لَْيلََها َيقُوم اَرَها َيُصوم  ََنَ

 

 "Sene de beş gece vardır. Bir kimse, Sevabını Allahtan 
umarak, o gecelerde yapılan İbadete karşılık Allahın 

vereceğin tasdik ederek o geceleri İbadetle geçirirse, Allah 

Teâlâ onu Cennete koyar: 
 
 Receb ayının ilk gecesi, gece Namaz kılar, gündüz Oruç 

tutar. İki Bayram gecesi, geceleri Namaz kılar, gündüz Oruç 

tutmadan geçirir. Şaban aynın ortası (on beşinci) gecesi, 
gece Namaz kılarak, gündüz Oruç tutarak geçirir. Aşure 
gecesi, gece Namaz kılar, gündüz Oruç tutar”  

 
(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342) 

 6 
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İmam-ı Şafi’i (r.a.) a ulaşmış olan bu rivayet, Ebu Umame (r.a.) dan 

nakledilen şu Hadis-i Şerif olsa gerektir: 
 

َ ََخُْسَ َُ َْلَ لَيال  َْعَوةَُ فهِِين ََ َتُرد  لَُ ِهَيَ : ال  َ َُ َوَ  َرَجَبَ ِمْنَ لَْيَل َ اَو   لَْيَل

َُ َوَ  َشْعَباْنَ ِمْنَ الن ِْصِفَ َُ َوَ الْجُُمَعِةَ لَْيَل َُ الِْفْطِرََوَ لَْيَل  الن َْحِرَ لَْيَل

 

"Beş Geceye vardır ki, onlarda Dua reddolunmaz. Receb 

ilk Gecesi, Şaban'ın on beşinci Gecesi, Cuma Gecesi, 

Ramazan Bayramı Gecesidir, Kurban Bayramı Gecesi.’’ 
 

(İbni Asâkir, Târihu Dimeşk, 10/408; Deylemi, Müsnedu 'l-Firdevs, 

no:2975 2/196; Beyhaki, Su’abu 'l-imân, no:3440, 5/288; Abdurrezzák, 

elMusannef, no.7927, 4/317)) 

 

Görüldüğü gibi mezkur geceler Ta’zim edilmiştir. 
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 Mübarek Geceler 

 
 

 Malûmdur ki bazı vakit olur, bir dakika; bir saat ve belki 

bir gün, belki seneler kadar ve bir saat; bir sene, belki bir ömür 

kadar netice verir ve ehemmiyetli olur. Meselâ: Bir 

dakikada Şehid olan bir adam, bir Velayet kazanır; ve 

soğuğun şiddetinden incimad etmek zamanında ve düşmanın 
dehşet-i hücumunda bir saat nöbet, bir sene İbadet hükmüne 

geçebilir. 

  Mektubat (466) 
 

Bu kudsi Gecelerin husui bir Tecelliye mazhar olduğunu kabul 
etmeyenler ne kadar zarar ediyorlar: Zira nasılki bir nefer, Bayram 

gibi bir yevm-i mahsusta ferik dairesinde bir ferik gibi padişahın 
bayramına gider ve lütfuna mazhar olur, öylede Kudsi Geceler o 

kadar büyük Lütuf dur ki, Bediüzzaman Hazretleri Tahmidıye namındakı 
Münacatında bu geceler için hususi HAMD VE ŞÜKR ETMİŞTİR:  
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۞۞۞۞۞۞  

۞۞  
۞۞  
۞

۞  
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Bazı Âlimler, İbadetle geçirilmesi müstehab olan geceleri 

saymışlar ve şöyle demişlerdir: Bunlar bir yılda on dört gece olup 
şunlardır: 
 

    Muharem ayının ilk gecesi, Aşure gecesi, Receb ayının ilk 
gecesi, Receb ayının on beşinci gecesi, Receb ayının yirmi 
yedinci gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Arefe gecesi, 

iki Bayram gecesi, beş tanesi de Ramazan ayının sonundaki 
tek geceler yani 21, 23, 25, 27 ve 29. geceler. 

 
(Abdulkadir Geylani, El Gunye) 

 6 

 
Hz. Ali (r.a.) senenin şu dört gecesinde kendini İbadete verirdi:  
 

Receb ayının ilk gecesi, Ramazan ayının Bayram gecesi, 

Kurban Bayramı gecesi, Şaban ayının ortasındaki gece, yani 

on beşinci gecesi.  
 

(Abdulkadir Geylani, El Gunye) 
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Hz. Ali (r.a.) o gecelerde şu Duayı okurdu:  
 

 
 

 

(Abdulkadir Geylani, El Gunye) 
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Receb ay’ın ilk Cuma gecesi: Leyle-i Regaib  
 
 

Şeyh Eb'ül-Berekât Hibetullah es-Sakaü şu rivayet silsilesiyle haber 
vermiştir: Kadı Ebul Fazl Cafer b. Yahya b. Kemal Mekki, Ebu Abdullah 
b. Hüseyin b. Abdülkerim b. Muhammed b. Muhammed Cezeri, 

Mekke'de Mescid-i Haramdan, Eb'ül Hasan Ali b. Abdullah b. Cehdam 

Hemedani, Eb'ül Hasan Ali b. Muhammed b. Said Sa'di Basri, o 

babasından, o da Half b. Abdullah Sağani'den, o Humeyd Tavil'den o da 

Enes b. Malik'ten rivayet ettiğine göre, Resûlullah (ASM) şöyle buyurdu: 6 
"Receb, Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayım, Ramazan 
Ümmetimin ayıdır. 

…… 

 

Ama siz, Receb  ayının ilk Cuma gecesini gaflet içinde 

geçirmeyin. Çünkü o geceyi Melekler "Regaib Gecesi" 

diye anarlar. Şöyle ki: Gecenin üçte biri geçince, bütün 

göklerde ve yerde ne kadar Melek varsa, hepsi Kâ'be yanında 

toplanırlar Allah (c.c.), onların bu durumunu görmekte ve 

bilmektedir ve şöyle buyurur: 
 

‘‘Ey Meleklerim! Ne istiyorsanız benden isteyin.” Melekler 
şöyle derler: 
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"Ey Rabbimiz! Senden isteğimiz, Receb ayında Oruç tutanları 
bağışlamandır '  

(Abdulkadir Geylani, El Gunye) 

 6 
Bediüzzaman Hazretleri Leyle-i Regaib‘in Kıymetini  bir Tebriğinde şu 
şekilde nazara veriyor:  
Sizin, bu mübarek Şuhur-u Selâse ve içindeki kıymetdar 
Leyali-i Mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, herbir 

geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i 

Kadir kıymetinde size Sevab versin, âmîn. 

 

Kastamonu Lahikası ( 84 ) 6 
Bir başka Mektubunda Leyle-i Regaibin KUDSİYETİNİ ve Kainatça 
makbuiyetini beyan etmiştir: 
 

iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her 
tarafta daima Namazlardan sonra pek çok Duaların akîm 
kaldığı ve herkes me'yusiyetten derd-i maişet endişesiyle 
kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaib -bütün ömrümde hiç 

mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği- üç saatte yüz 
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defa, belki fazla tekrar ile Melek-i Ra'dın yüksek ve şiddetli 
Tesbihatıyla öyle bir Rahmet yağdı ki; en muannide dahi 
Leyle-i Regaib'in Kudsiyetini ve Hazret-i Risalet'in bir 

derece, bir cihette Âlem-i Şehadete teşrifinin umum 
kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve 
Rahmeten lil'âlemîn olduğunu isbat etti ve Kâinat o geceyi 

alkışlıyor diye gösterdi 
 

Emirdağ Lahikası-1 ( 37 ) 
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   Receb Ayının Yirmiyedinci gecesi (Leyle-i Mi’raç) 
 

 

Gelecek Hadis-i Şerif şu senetle gelmiştir: 
 

Şeyh Ebul-Berekât Hibetullah es-Sakati, Şeyh Hafız Ebu Bekir Ehmed 

b. Ömer Hafız, Ebu Bekir Nasr b. Ceyşun b. Musa Hulal, Ali b. Said 

Deylemi, Damra b. Rebia Kuşeyri, İbni Sevzeb, Matar Varrak, Şehr b. 
Havşeb. Bunlar rivayetlerini Ebu Hüreyre'ye (r.a.) dayandırmaktadırlar. 
Ebu Hüreyre'nin (r.a.) rivayetine göre Hz. Peygamber (ASM) şöyle 
buyurdu:  
"Bir kimse Receb ayının yirmi yedisinde Oruç tutarsa, ona 

altmış yıllık Oruç Sevabı yazılır O gün Cebrail'in Hz. 

Peygamber'e (ASM) Peygamberliği getirdiği ilk gündür."   
(El-İthaf; 5/207; el- Muğni an-Hamli’l Esfar, 1 /367) 6 

Resulullah (ASM )dan şöyle rivayet edilmiştir: 
 

ينََ َوَ الَساِبِعَ َيْومََ َصامََ َمْنَ َقَ َوَ َرَجَبَ ِمْنَ الِْعَْشِ َ َُ َكَتَبَ فِيهَِ َتَصد   َلَُ اهلل ٰ
َ اَلَْفَ ِبِصَياِمهَِ  َ اَلِْفَ َوِعْتَقَ َحَسنَة   َرَقَبة 
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‘’Her kim Recebin 27. günü Oruç tutup, o gün sadaka 

verirse, Allah-u Teala Orucuna karşılık o kişiye bin Hasene ve 
iki bin köle azadı (Sevabı) yazar.’’  
 

(El-Cami 'u 'ş-şâfifi 'i-va 'zı 'l-kâfi, Safiırî, Nüzhetii 'I-mecâiis, 1/141) 6 

Hibetullah, Hasan-ı Basri'nin şöyle dediğini haber verdi:  
 

َِ َعْبدَُ َكاَنَ َ ْبِنَ اهلل ٰ َاس  َُ َرِضَيَ َعب  َُ َكاَنَ ِاذَا  َعنْهَُ َتَعاٰلَ اهلل ٰ اِبِعَ َيْوم َ  َوَ الس 
ينََ ِعَْشِ

ًَ أْصَبَحَ  َرَجَبَ ِمْنَ الْ َ َوَ مُْعَتِكفا َ ًَ َظل   فَِاذَا الظ ُْهِر، َوْقِتَ ِاٰلَ مَُصل ِيا

َ َلَ الظ ُْهَرَ َصل ٰ َ ََ َهنهَِيةًَ َتنَف  َ ُث  َ اَْرَبَعَ َصل ٰ َُ َرَكَعات  َ ِفَ َيْقَرأ ِ َ كُل      َرْكَعة 

َِ اَلَْحْمدَُ ةًَ ....هلِل ٰ َ َ َمر  ذََتْْيِ ةًَ َوالُْمَعو ِ َ َ َ َوَ َمر  ََُاِان  نَاه
ًَ .....الَْقْدِرَِۚلَْيَلََِىفَاَْنَزلْ ََوَ َثَلثا

ََُُهَوََقُْلَ ةًَ ََخِْسْيََ اََحٌدَِۚاهلل ٰ َ ََ َمر  َُ ُث  َُعاءَِ ِاٰلَ يُخاِْل  َوَ الَْعْصِرَ َوْقِتَ ِاٰلَ ال 
َِ َرُسولَُ َيْصنَعَُ َكاَنَ ٰهَكَذا :  َيقُولَُ َ اهلل ٰ َُ َصل ٰ  َعلَْيهَِ َتَعاٰلَ اهلل ٰ

 الَْيْوِمَ ٰهَذا ِفَ َسل ََمَ َوَ 

 

Recebin yirmi yedinci günü olunca, Abdullâh ibni Abbâs 

(r.a.) sabahleyin İtikâfa girip öğlen vakti(nden önceki kerâhat 
saati)ne kadar Namaza devam ederdi. Öğleni kılınca, kısa bir 
nâfile (öğlenin son Sünnetini) kıldıktan sonra dört rekât kılar 
ve her rekâtta bir Fâtiha, birer tane Mutavvizeteyn (Felak ve 
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Nas Sûreleri), üç Kadir Sûresi ve elli İhlâs Sûresi okurdu. 
Daha sonra ikindi vaktine kadar duaya devam eder ve: 

Resûlullah'ın (ASM) da o günde bu şekilde yaptığını 
söylerdi.' 

 

(Abdulkadir Geylani, El Gunye) 

 6 
Ebu Hüreyre (r.a.) ve Selman-ı Farisi (r.a), Resûlullah'ın (ASM) şöyle 
buyurduğunu rivayet etmişlerdir: 
 

 َصامََ َكَمْنَ كاَنَ ال َْيَلََ ِتْلَكَ َقامََ َوَ الَْيْومََ ٰذلَِكَ َصامََ َمْنَ لَْيَلٌَ َوَ َيْومٌَ ِفََرَجَبَ

َْهِرِمائَةََ ِمنََ َ ال  َ ِمائَةََ َقامََ ُهَوَ َوَ َسنَة  َ ُهَوَ َوَ َسنَة   َرَجَبَ ِمْنَ َبِقْيََ لِثََلث 

ٌدَ بُِعَثَ فِيهَِ َوَ َ َ مَُحم  َُ َصل ٰ  َسل ََمَ َوَ َعلَْيهَِ َتَعاٰلَ اهلل ٰ

 

"Receb ayında bir gün ve gece vardır ki, kim bu günde Oruç 

tutar, o geceyi de Namaz kılarak geçirirse, o 

kimseye yüz sene Oruç tutmuş, geceleri de Namaz kılmış gibi 
Sevap verilir.”  O gün, Receb ayının sonundan üç gün 
önceki gündür. O gün Hz. Peygamber'in (ASM) 

Peygamber olarak gönderildiği gündür.  
 

(Beyhakî, Fedâilü 'l-evkât, no:11, s:95-96: u'abu'I Îmân, no:3530, 
5/345; Îbni Asâkir, el-EmâIî, Fadlu Receb, sh:6, Abdulkădir el-GeyIânî, 

el-Gunye, 1/332; Îbni Hacer, Tebyînu'I-aceb,sh:58;Deylemî,Musnedu'I-
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Firdevs,no:4381 3/142; Suyutî, Cem'u'I-cevâmi',1/591:ed-Durru'I-

mensur,4-186; Ali el-Miittaki, Kenzu'l-ummcil, no:35269, 12/312;Arrâk, 

Tenzîhu ' - erî'a, 2/161) 6 
Bediüzzaman Hazretleri Leyle-i Mi’rac‘ın ehemmiyetini yazdığı 
Tebriklerde şu şekilde bildirmiştir: 
 

    Leyle-i Mi'rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. 

Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine 

çıkar. Şirket-i maneviye Sırrıyla, inşâallah herbiriniz kırkbin 
dil ile tesbih eden bazı Melekler gibi, kırkbin lisan ile bu 

kıymetdar gecede ve Sevabı çok bu çilehanede İbadet ve 

Dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir 
zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki İbadet ile 

şükredersiniz.  
Şualar ( 499 ) 

 

Umum kardeşlerime birer birer Selâm ve kârı binler olan 

Leyle-i Mi'racınızı tebrik ederim.  

 Tarihçe-i Hayat ( 477 ) 
 

Bu Şuhur-u Selâse, seksen küsur sene bir ömrü 

kazandırıyor. Elbette sizler gibi Mücahidler, onu kazanmağa 
çalışacaksınız. Cenab-ı Hak her bir gecesini sizin 
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hakkınızda Leyle-i Mi'rac ve Leyle-i Berat ve Leyle-i 

Kadir kadar kıymetdar eylesin, âmîn. 

 

Kastamonu Lahikası ( 86 ) 
 

Leyle-i Mi'racın, aynı Leyle-i Regaib gibi hiç inkâr 

edilmez bir tarzda, bir nevi Mu'cize-i Ahmediye gibi bir 

Kerametini ve kâinatça hürmetini gözümüzle gördük. Şöyle 
ki: 

 

Nasıl evvelce yazdığımız gibi, iki ay kuraklık içinde burada 
hiç yağmur gelmediği, güya Leyle-i Regaib'i bekliyor gibi o 

Mübarek Gecenin gelmesiyle emsalsiz bir gürültü ile 

Kudsiyetini burada gösterdiği gibi; aynen öyle de: O 

geceden beri buraya bir katre yağmur düşmediği halde, yirmi 

günden sonra aynen Mi'rac gecesi birdenbire öyle bir 

Rahmet yağdı ki, dinsizlerde şübhe bırakmadı ki; Sahib-

ül Mi'rac Rahmeten Lil'âlemîn olduğu gibi, onun Mi'rac 

gecesi de bir Vesile-i Rahmettir. Hem Ehl-i İmanın İman-

larını kuvvetlendirdiği gibi, me'yusiyetlerini de bir derece 
izale etti.  Sikke-i Tasdik-i Gaybi ( 206 ) 

 

Bu  gecelerin kıymetini inkar etmek ne büyük hasarettir 
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     Şaban Ayının On Beşinci Gecesi (Leyle-i Berat) 
 
Bu konuda, Resulullahın (ASM) muameleleri bize şu raviler yoluyla 

gelmiştir: 

 

Şeyh Ebu Nasr Muhammed, babas Ebu Ali Hüseyin, Ebu Hüseyin Ali 

b. Ahmed b. Ömer b. Hafs Cafer Makarri, Ebu Bekir Muhammed b. 

Abdulah Şafi, İshak b. Hasan, Abdullah b. Seleme, Malik b. Enes, Ömer 

b. Abdülaziz'in kölesi Ebu Nadr, Ebu Seleme b. Abdurrahman 

Peygamber'in (ASM) Zevcesi Hz. Aişe (r.a.). 

 
Hz. Aişe (r.a.) şöyle dedi: 
 

َُ َكاَنَ َُ َشْعَباَنَ َيُصوم َ َِ َرُسولَُ َيا: قُْلُتَ  كُل  َ  اهلل ٰ ُ ُهوِرَ أََحب  ُ  أَْنَ ِالَْيَكَ الش 

ََ  :َقاَلَ  َشْعَباَن؟ َتُصوَمهَُ ََ ِان  َ َعٰلَ فِيهَِ َيْكتُُبَ اهلل ٰ ِ َ كُل  َةََ نَْفس  نَِةَ ِتْلَكَ َمنِي  َ  الس 

َ ُ  َصاِئٌمَ اََنا َوَ أََجِلَ َيأِْتَينِي أَْنَ فَأُِحب 

 

"Resûlullah (ASM) öyle Oruç tutardı ki, biz artk hiç 

Orucunu açmayacak derdik. Bazen de Oruç tutmazdı. Biz bu 

defa da, artk hiç Oruç tutmayacak sanırdık 

…. 
Resûlullah (ASM) şöyle buyurdu: 

 

-Ey Aişe! O öyle bir aydır ki, ölüm Meleğine gelecek sene 
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içinde kimlerin Ruhunu alacağı yazılıp verilir. İsmim 
verilecekse, Oruçlu olduğum halde verilmesini istiyorum.  
 

(Buhari, Siyam, bab 52) 

 6 
 

Enes b. Malik'ten (r.a.) gelen rivayete göre şöyle demiştir:  
 

"Hz. Peygamber'in (ASM) Ashabı, Şaban ayının hilalini 
gördükleri zaman, Kur'an okumaya kapanırlardı.  

 
(Abdulkadir Geylani, El Gunye) 6 

Leyle-I Berat’da okunan Kur’anın Fazileti hakkında Bediüzzaman 
Hazretleri şu hususa dikkat çekmiştir: 

 

Kur'an-ı Hakîm'in herbir harfinin bir Sevabı var, bir 
Hasenedir. Fazl-ı İlahîden o harflerin Sevabı sünbüllenir, 
bazan on tane verir, bazan yetmiş, bazan yediyüz (Âyet-ül 

Kürsî harfleri gibi), bazan binbeşyüz (Sure-i İhlas'ın harfleri 
gibi), bazan onbin (Leyle-i Berat'ta okunan Âyetler ve 

makbul vakitlere tesadüf edenler gibi) ve bazan otuzbin 
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(meselâ haşhaş tohumunun kesreti misillü, Leyle-i Kadir'de 

okunan Âyetler gibi).  Sözler ( 346 ) 6 
 

Allah (c.c.) Duhan Suresinde şöyle buyurmuştur:  
َ َ اَ۞ََواْلِكَتاِبََ۞ٰحم  ََُِان  نَاه

 ََاَْنَزلْ
َمَُباَرََلَْيَل َ  3ينَََكُن َاَِان َاََكة 

 
 İbn-i Abbas demiştir ki: 
 

" ََ  şu manaya gelir: Allah (c.c.) Kıyamet kadar olacak ne "ٰحم 

varsa, hepsinin hükmünü vermiştir. 

 

" َِكَتاِبَ " ise Kur'an-ı Kerim'dir. "Biz Onu idirdk' 

denirken sözü edilen Kur'an-ı Kerim'dir.                                                             3 Duhan Suresi 1-3 
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" ََلَْيَل ََ َمَُباَرَكة  " ifadesindeki gece, Şaban ayının on beşinci 

gecesidir, bu da Berat gecesidir.”  

 
(Abdulkadir Geylani, El Gunye) 6 

Kur'an'da 'mübarek” ismi alanlardan biri de  "Berat” Gecesidir. Bunun 

sebebi, bu gecede, Allah'ın Rahmetinin, Bereketinin Hayır, Af, tüm 

yeryüzü halkına inmesidir. Bu manada, bize Şeyh Ebu Nasr'ın, 
babasından, onun Muhammed'den, onun Abdullah b. Muhammed'den, 

onun İsmail b. Omer Beceli'den, onun Omer b. Ali b. Ebu Talib'ten, 
onum Zeyd b. Ali'den, onun babasından, onun da Ali b. Ebu Talib'ten 
(r.a.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (ASM) şöyle buyurmuştur: 

 

"Şaban'ın yarısı olduğu gece (15. gece) Allah Teâlâ 

dünyanın Semasına nüzul eder ve bütün Müslümanları 
mağfiret eder. Ancak, müşrik, bidat ehli, sıla-i rahimi kesenler 

ve namusunu satan kadın hariç.”  
(İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38 Ed-Dürrül-

Mensur 6/27) 6 
Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî 

çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin 
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proğramı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in 

Kudsiyetindedir. Herbir Hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin 

olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir Amel-i Sâlihin ve 

herbir Harf-i Kur'anın Sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte 

on ise, Şuhur-u Selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî 

Leyali-i Meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere 

çıkar. Bu Geceler, elli senelik bir İbadet hükmüne 

geçebilir.  

 

Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve 

Salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. 
 

Said Nursî 

 

Şualar ( 505 ) 6 
Demek ki, Leyle-i Berat’ta Kur’an, İstiğfar ve Salavatla meşgul 

olmak Sünnet’tir. Bunu teyid eden rivayetler şunlardır: 
 

Rasûlulllâh (ASM) 'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 
 

ِي َ َ َبَعثَنِي َواّل  ِ َحق 
ًَ ِبالْ َ َمْنَ َنِبي ا َ ََ َصل   َثَواَبَ يُْعٰطى ال َْيَلَِ ٰهاِذهَِ ِفَ َعَل 

ُمْرَسِلْيََ َوَ الن َِبى ِْيََ
 اَُْجَِعْيََ الن َاِسَ َوَ الَْمَلِئَكِةَ َوَ الْ
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"Beni Hak Peygamber olarak gönderen Zât'a yemin olsun ki, 

bu gece bana Salavat okuyana, tüm Nebîlerin, Resullerin, 

Meleklerin ve İnsanların Sevabı ihsan edilir.” 

 
(Mişkat-ul Envar, Durretu-Nasihin, S 259) 6 

 

Leyle-i Berat’ı İstiğfar ile geçiren Resulullah (ASM) bu gecenin 

bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin 
proğramı nev'inden olması cihetini gelecek rivayette ifade buyuruyor:  

Ebu Nasr'ın, babasından, onun Yahya b. Said'ten, onun Utve'den, 
onun da Aişe'den (r.a.) rivayet ettiğine göre, Hz Aişe (r.a.) şöyle rivayet 

etmiştir: 
 

"Şaban ayının yarısındaki gece (15. gece) olunca, Resûlullah 

(ASM) yanımdan ayrıldı. 
 

….. 
 

Kalktım evin içinde aramaya başladım. Ararken elim 

ayaklarına dokundu. O Secdedeydi. Ben Resûlullah'ın (ASM) 

okuduğu Duayı ezberledim. Şu Duayı okuyordu: 
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Bu hal içinde, kalktı oturdu ve İbadete devam etti. Nihayet 

sabah oldu. Ayakları şişip ağrımaya başladı. Ben bir yandan 

Resûlullah'ın (ASM) ayaklarını ovuyor, bir yandan da şöyle 

diyordum: 

  

‘’Anam babam sana feda olsun! Allah (c.c.) senin geçmiş ve 
gelecek günahlarını bağışlamamış mıydı?’’ … 

 

Bunun üzerine Resûlullah (ASM) şöyle buyurdu: 
 

‘’Ey Aişe! Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Sen bu 

gecede ne tür Hayırlar olduğunu biliyor musun?’’ 
 

Ben sordum ‘’Bu gecede olan şey nedir?’’ 
 

Buyurdu ki:  
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‘’Bu gece bu sene doğacak olan bütün çocuklar yazılır, ve bu 

Gece, bu sene içinde ölecek olanlar yazılır. Yine bu Gece 

kullara rızıkları paylaştırılır. Bunlardan başka, bu Gece 

kulların yaptıkları amelleri Allah katına çıkarılır.’’ 
 

(Abdulkadir Geylani, El Gunye) 

 6 
Ebu Nasr, Babası, Muhammed b. Ahmed Hafız, Abdullah b. 

Muhammed, Ebu Abbas, Hiravi, İbrahim b. Muhammed b. Hasan, Ebu 
Emir Dimeşki, Velid b. Müslim, Hişam b. Gar, Süleyrnan b. Müslim, 
Mekhul, Hz. Aişe (r.a.). Hz. Aişe'den livayet edildiğine göre, Resûlullah 
(ASM) şöyle buyurmuştur: 

 

‘’Ey Aişe! Bu gecenin nasıl bir gece olduğuna biliyor 
musun?’’ 

 

Hz. Aişe (r.a.) şöyle dedi: 
 

‘’Allah ve Resûlü daha iyi bilir.’’ 
 

Bunun üzerine şöyle buyurdu: 
 

‘’Bu Gece Şaban ayının yarısıdır (on beşinci gecesidir). Bu 
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Gece insanların Amelleri Allah'a arz olunur. Allah bu 

Gece cehennemden Kelb kabilesinin koyunlannın kılları kadar 

İnsanı azat eder. Bu gece bana izin verir misin?’’ 
 

‘’Tabi izin veririm’’, dedim. 

 

Ve kalktı, Namaza durdu. Ayakta fazla durmadı. Fatiha ve 
kısa bir Sûre okudu. Sonra Secdeye vardı ve ta gecenin 

yarısına kadar Secde’de kaldı. 
 

Sonra ikinci rekâta kalktı. İlk rekâttakine benzer, bir Fatiha ve 

Sure okudu ve Secdeye vardı. Bu Secdesi de ta tan yeri 

ağarıncaya kadar sürdü. 

 

Hz. Aişe (r.a.) diyor ki: 

 

‘’Ben Onu seyrediyordum. Hatta Allah Teâlâ, Resûlünün 

Ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, yanına 
yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket etti ve 

bende Onun Secdede iken şöyle dediğini duydum: 
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Ben dedim ki. 

 

‘’Ya Resûlullah! Bu Gece sen Secdede iken bir şeyler 
okuduğunu duydum. Ama daha önce bunlan hiç duyma-

mıştım.Ve şöyle buyurdu. 
 

‘‘O duyduklarını öğrendin mi?‘‘ 
 

Ben  
‘‘Evet, öğrendim‘‘, dedim. 

 

Bunun üzerine şöyle buyurdu: 
 

‘‘Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret. Çünkü 
Cebrail (a.s.) onları Secdede iken okumamı bana emretti.‘‘ 

 

(Et-Tergib, II, 119, 120.) 6 
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Leyle- i Berat’ın bütün senede bir Kudsî Çekirdek hükmünde ve 

mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev'inden olması ciheti Duhan 
Suresinin 4. Ayetinde ifade edildiğini İbn Abbasın (r.a.) kölesi İkrime 
(r.a.) şöyle beyan  etmiştir: 

ََيُْفَرُقََ  ُ ََكُل   َاَْمر 
 

"O gece Hikmet inceliği taşıyan her iş tefrik edilir.” 

(Duhan Suresi 4) 

 
 İbn-i Abbas'ın azatlı kölesi İkrime, bu Ayet hakkında şöyle demiştir: 
 

"Ayette geçen gece, Şaban ayının yarısıdır. Ölecek olanlar 

yazılır. Hac için Beytullah'a gidecekler de yazılır. Bu 
yazılanlardan ne bir eksik, ne de bir fazla olur, sayı değişmez.”  

 
(Abdulkadir Geylani, El Gunye) 

 6 
Ebu Nasr'ın, babasından, onun Malik b. Enes'ten onunda Hişam b. 

Uhve'den onunda Aişe'den (r.a.) rivayet ettiğine göre, Hz. Aişe (r.a.) 

şöyle demiştir: 
 

'Ben Hz. Peygamber'in (ASM) şöyle buyurduğunu işittim: 
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"Allah (c.c.) şu dört gecede, Hayır kapılarını açar ve cömert 

bir şekilde verir: 

 

1- Kurban Bayramı gecesi. 
 

2 Ramazan Bayramı gecesi. 
 

3- Şaban ayının on beşinci gecesi. 
Allah (c.c.) bu gecede, eceli gelenleri ve Rızıkları yazar 

Bu gecede, Hacca gidecekler de yazılır. 
 

4- Sabah Ezan vaktine kadar Arefe gecesi.   
(Ed-Durru’l Mensur, 6/26) 

 6 

Ebu Hüreyre'nin (r.a.) rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (ASM) şöyle 
buyurmuştur: 

 

"Şaban ayının yarısı (15. gece) Cebrail (a.s.) bana gelerek 

şöyle dedi: 
 

’’Ey Muhammed! Başını semaya kaldır.’’ 
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 Ben de ona sordum: 

 

’’Bu gece nasıl bir gecedir?’’  
 

Cebrail (a.s.) bana dedi ki: 

  

’’Bu gece Allah Subhanehu Rahmet kapılarnıdan üç yüz 

tanesini açar. Kendisine bir şeyi ortak koşmayan herkesi 
mağfiret eder. Ancak, büyücü, kâhin, devamlı şarap içen, 

daima faizcilik ve zina eden kimseler hariç. Bunlar ise tevbe 

ederlerse Allah onlarıda mağfiret eder, yoksa bağışlamaz. 

 
(İbni Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38) 

 

 Gecenin dörtte biri olunca, Cebrail (a.s.) yine geldi ve 

şöyle dedi: 

 

’’Ey Muhammed! Başını kaldır!’’ 
 

Resûlullah (ASM) başını kaldırdı. Bir de ne görsün Cennetin 

kapıları açılmış. 
 

Cennetin birinci kapısı önünde bir Melek, şöyle sesleniyordu: 
 "Ne mutlu bu Gece rükû edenlere. "  

 

Cennetin ikinci kapısında da bir Melek şöyle sesleniyordu: 
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 "Ne mutlu bu Gece Secde edenlere... " 

 

Cennetin üçüncü kapısında da bir Melek şöyle sesleniyordu: 
"Ne mutlu bu gece Dua edenlere. "  

 

Cennetin dördüncü kapısında da bir Melek şöyle sesleniyordu: 

"Ne mutlu bu Gece zikredenlere. "  

 

Cennetin beşinci kapısında da bir Melek şöyle sesleniyordu: 
"Ne mutlu bu Gece Allah korkusundan ağlayanlara."  

 

Cennetin altıncı kapısında da bir Melek şöyle sesleniyordu: 
"Ne mutlu bu gece Müslümanlara. "  

 

Cennetin yedinci kapısında da bir Melek şöyle sesleniyordu: 

"Bir şey isteyen yok mu, istediği verilsin?" 

 

Cennetin sekizinci kapısında da bir Melek şöyle sesleniyordu: 
"Bağışlanma dileyen yok mu, bağışlansın. " 

  

Ben dedim ki: 

 

"Ey Cebrail! Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak? " 

 

Dedi ki: 
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"Gecenin başından ta tan yeri ağarıncaya kadar açık kalacak." 

 

Cebrail (a.s.) sonra şöyle dedi 
 

” ََ َ ََوَجل  َ َََعز  َ َاهلل  َ ُْنَياََينِْزُلَلَْيَلََالن ِْصِفَِمْنََشْعَباَنَِإن  َماِءَال  َ ِإَلَالس 
َ ََكْلب  ََغََنِ ”فََيْغِفُرََْلْكثََرَِمْنََعَدِدََشْْعِ  

 

Allah (c.c.) Şaban ayının yarısı gecesi (Berât Gecesi) Kelb 

kabilesinin koyunlannın tüyleri kadar kimseyi cehennemden 

azad eder." 

 
(Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118.) 6 

Peygamber Efendimiz (ASM) bizlere de şöyle buyurmuştur 

 

   “Şaban ayının yarısı (Berât Gecesi) gelince: gecesini 

Namazla, gündüzünü Oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o 
gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: 
Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok 
mu; Rızık vereyim. Şifâ dileyen yok mu; Şifâ vereyim.“ 
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   “Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci gecesi (Berât gecesi) 

tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar 
dışında bütün kullarını bağışlar. “ 

(İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38) 6 
Muaz ibni Cebel (r.a.)'dan rivayet edilen bir Hadîs-i şerifte Rasûlullâh 
(ASM) şöyle buyurdu: 
 

"Allâh-u Te'âlâ, Şa'bânın yarı gecesinde, tüm yaratıklarına 
nazar eder de, müşrik yahut müşahin (cemâatini terk eden, 

bid'at sâhibi, mezhebsiz kimse) dışında tüm kullarını bağış-

lar.” 

َُ يُط َِلعَُ  فََيْغِفَرلَِجِميِعَ لَْيَلَِالن ِْصِفَِمْنََشْعَباْنََ ِفَ  َخْلِقهَِ ِاٰلَ َتَعاٰلَ َتَباَرَكَ اهلل ٰ

َٰ َخْلِقهَِ َ ِاْل  ك   مَُشِحْنَ اَْوَ لُِمَْشِ

 

(Beyhaki. Şu'abu-l İman, no:3833, İhni Mace: no: 1390, Ahmed ibn 

Hanbel 2/176  ,Suyuti, ed-Durru-l Mensur. 13/257) 

   İşte bu kat’i beyanlar, Mübarek Gecelerin Tasdik ve Tazimini 

netice vermesi lazımdır 
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 Netice  
Görüldüğü gibi: Bütün Ümmet bin seneden beri telakki-i 

bilkabul ettiği ve Âlem-i İslâm içinde az bir kısım Ülemanın başka 
tevillerle bir derece za'fiyetine hükmettiklerine mukabil, Cumhur-u 

Muhaddisîn ve Ümmet-i Muhammediye kabul ettiği; Şuhur-u 

Selase’deki Mübarek Gecelere hiç bir Müslüman yanlış diyemez. 

Çünkü bu Ümmetin telakkisine İhanet ve Hadîsleri inkârdır.  

Ve "Mübarek Gecelere dair hiçbir Hadîs yoktur, varsa 

mevzudur." diyen kişiler; biri bir milyon, diğeri beşyüz bin Hadîsi 

hıfzına alan İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel ve İmam-ı Buharî gibi 
Müçtehidlerin, böyle küllî ve umumî bir tarzda cesaret edemedikleri 

halde, o kişiler küllî bir surette ve umumî bir tarzda haddinden binler 

defa tecavüz edip büyük bir hatayı irtikâb etmiş. Farz-ı muhal olarak 
Hadîs de olmasa, Ümmet-i İslâmiyede bir hakikat-ı içtimaiye hükmünde 

olan bu Şeaire dokunmaları azim bir hatadır! 

Bir milyon Hadîsi hıfzına alan İmam-ı Ahmed İbn-i 

Hanbel ve beşyüz bin Hadîsi hıfzeden İmam-ı Buharî'nin 
cesaret edemedikleri ve o nefyin isbatı kabil olmadığı ve 

bütün Hadîs kitablarını GÖRMEDİĞİ ve Ümmetin 

ekseriyeti her asırda o rivayetlerin manalarının zuhurlarını 
veya o küllînin bir ferdini görmesini bekledikleri ve Ümmetçe 

telakki-i bilkabul derecesine yakınlaşmış ve Ayn-ı Hakikat 

bazı nümune  
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ve ferdleri meydana çıkıp görüldüğü halde, o rivayetleri 

külliyetle inkâr etmek on cihetle hatadır.  

Şualar (401)  
Bu Derlemedeki Rivayetlerin, ahkâm için değil, ibret için pek cüz’î 
mikdarı nazara verildi.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52  

 

 

 Kaynaklar 
Kur’an-ı Kerim 

Risale-i Nur 

El-Gunye (Abdulkadir Geylani) 

Muhtelif Derlemeler 

 

 

 

 


