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Kitap Okuma Duası 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyunuz. , okuduğunuz her şey aklınızda 
kalacaktır. Dua şöyledir: 

 

Tercüme 

Ey Allah’ım  bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize 

rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz. 
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Bu risaleyi, Şeytan milyon kere hile ve desiseyle sizlere engel 

olmaya çalışsa da mutlaka okuyunuz.  kalbinizde olan 

oruç tutma ve ibadet şevkinin  arttığını hissedeceksiniz.  

Peygambere Salavat Getirenlerin Makamı 

Şeyh Ebu Bekir Şiblî bir gün ilim merkezi olan 

Bağdat’ın ünlü alimi Hazreti Seyyid Ebu Bekir bin Mücahid 

’in yanına teşrif buyurdu. Mücahid, hemen ayağa 
kalkıp onun boynuna sarıldı ve alnından öperek büyük bir 

hürmetle yanına oturttu. Oradakiler, ‘Ya Seyyid! Siz ve Bağdat 

halkı bugüne kadar onun sıradan biri olduğunu söylerdiniz. 
Bugün ona neden bu kadar hürmet gösterdiniz?’ şeklinde sual 

1 Bu risale, Ehlisünnet Âliminin (Allah’ın bereketi hep onun üzerine olsun) 

Kur’an tebliği faaliyetlerini gayr-i siyasi olarak sürdüren Davet-i İslami 

Hareketinin Karaçi’de bulunan uluslararası Merkezi konumundaki Babül 

Medine’deki haftalık toplantısında yaptığı vaazından alıntı yapılarak yazıya 

geçirilmiş ve istifadenize sunulmuştur. (26 Receb, 1431) 
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ettiklerinde, “ ’ Bildiğiniz gibi değil. Zira gece öyle bir 

rüya gördüm ki imanım daha da kuvvetlendi. Gördüğüm rüya 
şöyleydi; “Ebu Bekir Şiblî,  Peygamber Efendimiz 

’ in huzuruna geldiğinde Âlemlerin Efendisi, 

İnsanlığın rehberi, Nurlu Nebimiz  ayağa 

kalkarak onun omuzlarından tuttu, alnından öptü ve yanına 

oturttu. “Ya Resulullah  Şibli’ye neden bu kadar 

muhabbet besliyorsunuz? diye sual ettim. Allah ’ın 
mahbubu, gaybın sırlarına vakıf, kusurlardan münezzeh 

Efendimiz (gaybten haber vererek): ‘Bu zat her 

namazdan sonra. Laqad caeküm rusulün 

  

şeklindeki Tevbe Suresinin 128. ayetini okur ve sonra bana 

salavat getirir.’ buyurdu. 

Şaban Ayının Faziletleri 

Resul-i Ekrem, Nurlu Efendimiz  Şaban ayı 

hakkında şöyle buyurdu:  “Şaban 
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benim ayımdır Ramazan da Allah’ın ayıdır” 

 

Şaban Ayının Beş Fazileti 

Noksan sıfatlardan uzak olan Allah yi ne kadar övsek de 

azdır Şaban-ı şerif ayı hakkında Mekke ve Medine’nin Efendisi 
’in. “Benim ayım” şeklinde buyurması bu ayın 

ne kadar faziletli olduğunu anlatmaya kâfidir. Gavs-ı Azam 

Şeyh Abdulkadir Geylani Şaban kelimesinin beş 

harfi olan : , , ,   ile ilgili 5 manayı şöyle 

nakleder :  Şın harfinden maksat ‘Şeref’ tir. Yani 

büyüklüktür.  Ayn harfi ‘Üstünlük’ yani yüksekliktir.  

be harfi iyiliğe işaret eder.  Elif ise ‘Ülfet’e delalet eder.  

Nun da ‘Nur’a delalettir. Rahmetlerin tümü bu ayda Allah 

 tarafından kula ihsan edilir. Hayr kapıları bu ayda açılır. 

Bu ayda kullara bereketler iner. Bu ayda hatalar bir yana atılır. 
Bu ayda günahlar silinir. Bu ayda yaratılmışların hayırlısı 

Rasulullah  Efendimize çokça salâvat-ı şerife 

okunur. Bu son Nebi ’a salavat gönderme 

ayıdır.  

Sahabe-i Kiram ’ınCoşkusu 

Hazreti Enes bin Malik  şöyle buyurmuştur: 

“Sahabe-i Kiram Şaban hilâlini görünce, kendilerini Kur’an-ı 
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Kerîm okumağa verirler, çokça ve devamlı salât ü selâm 

getirirlerdi. İhtiyaçlarını alabilsinler, sıkıntılarını giderebilsinler 
ve Ramazan orucunu kolayca eda edebilsinler diye mallarının 

zekâtını hesap edip fakirlere dağıtırlardı. Kadılar, hüküm 

giymiş mahkûmlarla görüşür, ekseriyetini affedip, salıverirlerdi. 
Ticaret erbabı borçlarını öderler, alacaklarını tahsil ederlerdi. 

(Bu sayede Mübarek Ramazan ayını vecd içinde karşılarlardı.) 

Ramazan hilali görününce de gusül abdesti alır (bazıları) 
itikâfa girerdi.  

Günümüz Müslümanlarının Coşkusu 

Her halleriyle bizlere örnek olan önceki Müslümanlar ibadetin 

hakkını ne de güzel vermişler. Ne yazık ki günümüz 

Müslümanları hala daha çok mal biriktirmeyle meşgul 
olmaktadırlar. Maneviyatı özümsemiş önceki Müslümanlar ise 

bereketli ve mübarek günlerde mahlûkatın Rabbi  ye 

çokça ibadet ederek ona yakın olmaya gayret ederlerdi. Şimdiki 
Müslümanlar, mübarek günlerde özellikle de mübarek 

Ramazan günlerinde rezil şekilde dünyalık biriktirmenin çeşit 

çeşit yollarını aramaktadırlar. Allah  kullarına merhamet 

ederek yapılan iyilikler karşılığında ecir ve sevapları 
arttırmaktadır. Fakat dünyalık mal mülk derdine düşenler 

Mübarek Ramazanda eşyalarına yenilerini katmak suretiyle bir 

bakıma fakir Müslümanların üzüntülerini de çoğaltmaktadırlar. 
Milyonlarca kere yazıklar olsun! Onların bu hali samimi 

Müslümanların da şevklerini kırmaktadır.  
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Nafile Oruçlar için En Güzel Ay 

Değerli kardeşlerim! Gönlümüzün huzuru, iki cihan serveri, 
 Şaban ayında genellikle oruç tutmayı nasihat 

etmiştir. Abdullah bin Ebi Kays  ten gelen rivayete 

göre müminlerin annesi Aişe Sıddık  ın şöyle anlattı: 

‘Enbiyaların Efendisi, Miracı nurlandıran Peygamberimiz 

’in en sevdiği ay Şaban ayı idi. Zira bu ayda 
oruç tutar. Böylece mübarek Ramazan’a ulaşırdı.’

 

İnsanların Gaflette Olduğu Şey 

Hazreti Üsame bin Zeyd  bir hadisi şöyle nakleder: 

Bir keresinde Resulullah ’e “Ya Resulullah! 

Senin hiç bir ayda Şaban’daki tuttuğun kadar oruç tuttuğunu 
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görmedim’ dediğinde Allah Resulü : “Bu ay 

Recep ile Ramazan arasındadır. İnsanların kendisinden gafil 
oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. 

Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim.” 

buyurdu.  

Ölüm Listesinin Hazırlandığı Ay 

Hazreti Aişe Sıddık dan rivayetle: ‘Resulullah 
’e şöyle sordum: ‘Görüyorum ki Şaban ayında 

daha çok oruç tutuyorsun. Bana şöyle ‘Ya Aişe! Bu ay 

öyle bir aydır ki gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri 

ölüm meleğine bu ayda yazılıp verilir. İstiyorum ki; İsmim 
ölüm meleğine verilecek ise ancak oruçlu olduğum halde 

verilsin.’ 

Efendimiz Şaban Ayında Çokça Oruç Tutardı 

Buhari’de geçen bir hadiste Aişe  şöyle rivayet 

etmiştir: “Resulullah  senenin hiçbir ayında 

Şaban ayındakinden fazla oruç tutmazdı ve şöyle buyururdu: 
‘Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, 

Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında 

amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği 
ameldir.’ 

 

www.dawateislami.net



Peygamber efendimizin Ayı, Şaban 

 

7 

Hadis-i Şerifin Şerhi 

Buhari’yi şerh eden Allame Muhammed Şerifu’l Hak Emced

bu hadis konusunda der ki: ‘Şaban ayında genellikle 

oruç tutmak ifadesinde geçen ‘Tagl ben’ kelimesiyle anlatılmak 
istenen ‘Çoğunluk yani ziyade’ dir. ‘Kül’ kelimesi de ‘Bütün’ 

anlamındadır. Yani ‘Bütün ayda çoğunlukla oruç tutmak’ 

şeklinde yorumlanmıştır. Nasıl ki ‘Falanca kişi gece boyu 
ibadet etti’ cümlesinden, falanca kişinin gece yemek de yemiş 

olabileceği, ihtiyaçlarını gidermek için ibadetine ara vermiş 

olabileceği anlaşılıyorsa aynı şekilde hadisi de bu şekilde 
anlamak gerekir. Burada ‘Çoğunlukla’ ifadesi ‘Bütün’ şeklinde 

beyan edilmiştir’ Emced  hadis konusunda şunu da ilave eder; 

‘Bu hadisten anlaşılmaktadır ki Şaban ayında güç yettiğince 
oruç tutulmalıdır. Gücü yetmeyenler tabi ki oruç tutmamalıdır. 

Zira Ramazan oruçlarının da olumsuz etkilenme ihtimali 

vardır. Burada maksat, hadiste geçtiği üzere Şaban ayının 
yarısından sonra oruç tutulmamasıdır.’  

Davet-i İslami Hareketinin Oruç Konusundaki 

Tavsiyeleri 

Davet-i İslami Hareketinin yayınevi Mektebetül Medine’nin 

yayımladığı 1548 sayfadan ibaret “Feyzan-ı Sünnet” adlı 
kitabın birinci cildinin 1379. sayfasında Hüccetül İslam 

Muhammed Gazali, şöyle der: “Bahse konu olan 

hadiste Şaban ayı boyunca tutulacak oruçtan maksat Şaban 
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ayının ekseriyetinde (ayın yarısından fazla) oruç tutmaktır. 

 Eğer bir kimse Şaban ayı boyunca oruç 
tutmak isterse buna da bir engel yoktur. Allah  ye hamd 

olsun ki dünya çapında gayri siyasi hareket olan Davet-i İslami 

Hareketine gönül veren kardeşlerimiz Recep ve Şaban aylarında 

oruç tutmaya özen göstermeye devam etmektedirler ve 
tuttukları bu oruçlarla mübarek Ramazan ayına kavuşmak 

tadırlar.  

Şaban Ayını Genellikle Oruçlu Geçirmek Sünnettir 

Hazreti Aişe validemiz  şöyle rivayet etmiştir: 

“Huzur-u Ekrem, Nurlu Efendimiz ’i hiç bir 

ayda Şaban’daki tuttuğu kadar oruç tuttuğunu görmedim” 
Efendimiz  birkaç gün dışında bütün ay 

boyunca oruç tutardı.”  

     

  

Rahmet Kapılarının Açıldığı Geceler 

Hazreti Aişe validemiz  şöyle anlatmıştır: Bir 

keresinde Nebi-i Kerim, Ümmetin derdiyle dertlenen 
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Efendimiz ’in şöyle buyurduğunu işittim: 

“Allah  (özellikle) şu dört gecede rahmet kapılarını açar. O 

gecelerde yapılan dua, tövbe reddedilmez. Birincisi Ramazan 
Bayramının birinci gecesi. İkincisi Kurban Bayramının birinci 

gecesi. Üçüncüsü, Şaban ayının on beşinci gecesi yani Berat 

gecesi. Bu gecede o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm 
sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, Hac edeceklerin isimleri, yani 

her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Dördüncüsü ise Arefe gecesi. 

(Yani Zilhiccenin 8’ini 9’una bağlayan gece) gece namazından 
tan vaktinin ağarmasına kadar olan süredir. 

Önemli Kararların Alındığı Gece 

Kıymetli kardeşlerim! Şaban ayının on beşinci gecesi çok 

önemlidir. Kimin kısmetine ne yazılacağını kim bilebilir? Bazen 
insan bir anlık bir gafletle ayağı tökezleyip düşebilir ve 

sonunun ne olacağı belli olmayan hiç ummadığı bir aksilikle 

karşılaşabilir. “Günyetüt Talibin” adlı eserde geçtiği üzere pek 
çok kişi, çarşı, pazar gezerken kendi kefenlerinin yıkanıp 

hazırlanmakta olduğundan habersizdir. Pek çok insan büyük 

bir neşeyle kendini dünyaya kaptırmışken farkında olmadan 
aslında kabirleri hazırlanmaktadır. Bunların içinde bazıları da 

o sırada gülüp eğlenerek vakit geçirmektedir. Hâlbuki onların 

öleceği vakit gelip çatmıştır. Pek çok lüks mekân imar 
edilmekte ve belki de bitirilmiş olmaktadır. Ancak diğer 

yandan o mülk sahiplerinin ömürlerinin son bulacağı vakit 

yaklaşmış da olabilir. 

www.dawateislami.net



Peygamber efendimizin Ayı, Şaban  

 

10 

 

Günahları Bağışlanmayacak Olanlar 

Hazreti Aişe validemiz radyallahu  dan gelen 

rivayete göre, Nurun kaynağı, feyz hazinesi Efendimiz 
 şöyle buyurdu: “Yanıma Cebrail geldi ve dedi 

ki, Şaban ayının on beşinci gecesinde Allah  rahmetiyle 

Kelb Kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok 

sayıda günahkârı affeder. Ancak Allah'a ortak koşanlar, 

kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan 
başka bir şey düşünmeyenler, Müslümanların arasına fitne 

sokanlar, akraba bağını koparanlar, gurur ve kibir sebebiyle 

elbiselerini yerde sürüyenler, anne ve babalarına isyanda 
devam edenler, devamlı içki içenler, Allah'ın rahmet ve sonsuz 

şefkatinden mahrum bırakılacaklardır.”  Hadiste 

gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenlerden 
maksat kibirli şekilde uzun elbiseler giyerek salınarak 

yürüyenlerdir. Sayısız talebe yetirtirmiş olan Hanbeli 

mezhebinin imamı Ahmed bin Hanbel ın Abdullah 

ibn Amr  dan rivayet ettiği nakilde, bu günahkarların 

içinde katilin de bulunduğunu zikreder.  
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Hazreti Kesir bin Mürre  tan gelen rivayete göre, 

Peygamber Efendimiz  şöyle buyurdu: “Allah 

 Şaban ayının on beşinci gecesinde müşrikler ve birbirine 

düşman olanlar hariç yeryüzündeki herkese rahmet ihsan 
eder.”  

Hazreti Davud ’ın Duası 

Müminlerin dördüncü Halifesi, Ali Mürteza, Allah’ın Aslanı 

 Şaban ayının on beşinci gecesi yani Berat 

gecesinde genellikle dışarı çıkardı. Bir keresinde yine Berat 

gecesinde dışarı çıktı ve gökyüzüne doğru bakarak şöyle 
buyurdu: “Allah Teâlâ’nın Nebisi Hazreti Davud 

Şaban ayının on beşinci gecesinde gökyüzüne doğru baktı 

ve dedi ki “Allah ’ın kendisine kim, ne şekilde dua edip 

günahlarından istiğfar ettiyse, onların dua ve istiğfarını kabul 

ettiği vakit, işte bu vakittir. Ancak zorla vergi alanlar, büyü 
yapanlar, kahinler ve müzisyenler müstesna.” Sonra şöyle dua 

etti. “Allahüme rabbe Davud  agfir limen 

duake fi: 

  

 

Yani Ey Allah’ım! Ey Davud’u gözetip kollayan! Bu gece sana 

kim dua eder de bağışlanma dilerse onların dualarını kabul 

eyle.”  
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Nasipsiz Kimseler 

Muhterem Kardeşlerim! Berat çok çok önemli bir gecedir. Bu 

geceyi asla gaflet içinde geçirmemek gerekir. Bu gecede bol bol 
rahmetler iner. Bu mübarek gecede Rabb u Te l  Kelb 

Kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok sayıda 

günahkârı affeder. Kitaplarda da geçtiği üzere, Kelb Kabilesi 
Arap kabileleri içinde en fazla koyun besleyen kabileydi1. Vah 

vah! Bazı öyle nasipsiz insanlar var ki onlara Berat gecesinin 

yani günahlardan arınma gecesinin lütfu bahşedilmez. Hazreti 
İmam Beyhaki Şafi “Fedailul Avukat” adlı eserinde 

naklettiği üzere, Nurlu Efendimiz, Resul-u Ekrem 

 in şu hadisi ibret doludur: “Altı kişiye bu gecede lütufta 

bulunulmaz.  

1. Alkolik olan. 

2. Anne babasına isyankâr davranan.  

3. Zina işlemekte ısrar eden.  

1 Mirkat. 
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4. Aile bağlarını kesen.  

5. Resim yapan.  

6. Gıybet eden. .  

Aynı şekilde kâhin, büyücü, gurur ve kibir sebebiyle 

elbiselerini yerde sürüyen ve bir Müslümana şer’i icazet 

olmadan buğzeden ve kin güden kimseler de bu gecede 
bağışlanma saadetinden mahrum kalacaklardır. Dolayısıyla 

Müslümanlar, (Allah  etmesin) yukarıda bahsedilen 

günahlardan herhangi birisine bulaşırsa, özellikle o günah 

başta olmak üzere bulaştığı bütün günahlardan Berat gecesi 
gelmeden önce hakkıyla tövbe etmelidir. Eğer bir kulun 

hakkına girmişse hakkına girdiği kimseden helallik de 

istemelidir.  

Ehlisünnet Âlimi ’ten Bütün Müslümanlara 

Mektup 

Ehlisünnet Âlimlerinden, Değerli hocam, Velinimet, Peygamber 

dostu, Hanefi mezhebinin büyük mücedditlerinden, Hafız, 

Kari Allame Mevlana İmam Rıza Han  itikatlı 

birisine Berat gecesinden önce tövbe edip, helallik isteme 
konusunda mektup göndermişti. Gelin “Külliyat-ı Mekatib-i 

Raza” adlı eserin birinci cildinin 356-357 sayfalarında yer 

verilen o mektuba birlikte bir göz atalım: 
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“Berat gecesi gelmek üzere. Bu gecede bütün kulların amelleri 

Rabbimizin katında arz olunur. Mevla  Pek şefkatli 
Efendimiz Resul in hatırı için Müslümanların 

günahlarını bağışlar. Ancak onlardan bazılarını bağışlamaz. 

Bunlara, birbirlerini dünyevi sebeplerden dolayı inciten iki 

Müslüman da dâhildir. Onlar hakkında: “Aralarında sulh 
sağlayacakları zamana kadar kendi hallerine bırak” buyrulur. 

Bundan dolayı ehlisünnet dairesinde olan kimselere yakışan, 

Şaban ayının 14.günü akşamına kadar anlaşmazlıklara son 
vermek ve haklarını birbirlerine helal etmektir ta ki Allah’ın 

izniyle kul hakkına girmemiş olarak amellerimiz Allah’ın 

katında arz edilsin. Allah’ın hakkı konusundaki kusurlar için 
ise tövbe-i sadıka (hakkıyla yapılan tövbe) yeterlidir.  

Hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi: ettaib min ezzenube 

 Yani “Günahlarından tövbe 

eden kimse, hiç günah işlememiş gibidir.”   

Böyle bir durumda Allah’ın izniyle bu gecede günahların 

bağışlanması konusunda samimi bir inanç taşımalı ve tam bir 

teslimiyet içinde olmalıdır. (O, günahları 

temizleyen ve rahmet edendir.) Kardeşlerin arasını bulmak, 

helalleşmek ve bunun gibi benzeri alışkanlıklar, Allah’a hamd 

olsun ki buradaki Müslümanlar arasında sürüp giden güzel bir 
alışkanlık. Ümit ederim ki siz de yaşadığınız yerdeki 

Müslümanlar arasında bu davranışı yayarsınız. Min sünne fi:  
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Yani (Her kim İslam’da güzel bir çığır açarsa onun ecrini görür 

ve onun başlattığı salih ameli devam ettirenlerin sevaplarının 
aynısı kıyamete kadar onun hanesine de yazılır. Bu ameli 

sürdürenlerin sevaplarında azalma da olmaz.) Bu fakir için 

Allah’tan mağfiret ve afiyet dileyiniz ve dua ediniz. Bu fakir de 
sizin için duacıdır. Bütün Müslümanlar şunu iyice idrak 

etmelidir ki Allah katında sırf dille istiğfar dilemek yeterli 

değildir. Nifaktan arınmış, halis bir kalple samimi olarak 
bağışlanma dilemelidir. Vesselam. 

Faqeer Ahmad Raza Qadiri  
Bareilly  

Şaban Ayının 15.Gününde Oruç Tutmak 

Hazreti Ali Mürteza, Allah’ın Aslanı den 

gelen bir rivayete göre, Nebi-i Kerim Efendimiz 

 şöyle buyurdu: “Şaban ayının on beşinci gecesine 

eriştiğinizde ibadete kalkınız. Ve o gecenin gündüzünde 

(kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş 
batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: “Benden 

mağfiret dileyen yok mu, ona mağfiret edeyim. Benden rızık 
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isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ 

olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur.” 

Sevap İçin Bir Fırsat 

Berat gecesinde amel defteri değiştirilir. Bu nedenle amel 
defterinin arz edileceği bu son günde, o deftere geçsin diye 

Şaban ayının 14. gününde oruç tutmak tavsiye edilir. Şaban’ın 

14. gününde ikindi namazını cemaatle kılınız. Nafile 
ibadetlerinizi eda ediniz, itikâfa giriniz ve akşam namazının 

vaktini mescitte oturarak bekleyiniz ta ki amel defterinin 

değiştirileceği son anları mescitte geçirerek, itikâf içinde 
namazı beklediğiniz için o deftere sevap yazılsın. Hatta 

mümkünse bütün geceyi ibadetle geçiriniz. 

Yeşil Kâğıt  

Hazreti Ömer bin Abdulaziz  bir keresinde Şaban 

ayının 15. gününde yani Berat gecesinde ibadetle meşgul idi. 
Başını kaldırdığında nuru gökyüzüne kadar uzanan yeşil bir 

kâğıt gördü. Üzerinde şu yazılıydı haze beraetün ennari 

 

Yani her şeyin sahibi ve her şeye gücü yeten Allah tarafından 

‘Bu kağıt, Allah’ın kulu Ömer bin Abdulaziz’e lütfedilen bir 
kanattır. Ta ki onu cehennem ateşinden kurtarsın.’  
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 Kıymetli kardeşlerim! Yukarıdaki bahse konu olay, 
bir yandan Müminlerin Emiri Ömer bin Abdulaziz  

ın büyüklük ve olgunluğunu ortaya koyarken diğer yandan da 

Berat gecesinin önemini ve asaletini göstermektedir. 
bu mübarek gece, cehennemin azap dolu ateşinden 

kurtulma gecesidir. İşte onun için bu geceye “Arınma gecesi” 
denmiştir. 

Akşam Namazından Sonra 6 Rekat Nafile Namazı 

Büyük evliyaların  alışkanlık haline getirdikleri 

ibadetlerden olan, akşam namazının farz ve sünnetinden sonra 

ikişer rekâtlar halinde eda edilen 6 rekât nafile namazına 
devam ediniz. İlk iki rekâttan önce: “Ey Allah’ım  bu iki 

rekâtın bereketiyle bana hayırlı uzun ömür ihsan eyle” diye 

dua ve niyet ediniz. İkinci iki rekâttan önce ise: “Ey Allah’ım 
 bu iki rekâtın bereketiyle beni belalardan muhafaza eyle” 

şeklinde dua ve niyet ediniz. Üçüncü iki rekâttan önce de: “Ey 

Allah’ım  bu iki rekâtın bereketiyle beni kimseye muhtaç 

etme.” diye dua ve niyet ediniz. Bu 6 rekâtlarda Fatiha Suresinden 

sonra herhangi bir zammı Sure okuyabilirsiniz. İstenirse her 
rekâtta Fatiha Suresinden sonra üçer defa İhlas Suresi de 

okunabilir. Her iki rekâttan sonra 21 defa İhlas Suresi ya da bir 

defa Yasin Suresi okunabilir. İstenirse ikisi de okunabilir. Hatta 
başka birisi yüksek sesle Yasin Suresini okurken diğeri de onu 

sessizce dinlerse bu şekilde de olabilir. Ancak bu durumda 
sessizce dinleyen kişinin dışından Yasin Suresini okumaması 
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gerekir. Şunu akıldan hiç çıkarmamalıdır ki Eğer birisi Kur’an-

ı Kerim’i dışından okuyorsa, orada bulunanların onu sessizce 

dinlemesi farz-ı ayndır. gece başlayınca sevaplar 
yerini bulacaktır. Her defasında Yasin Suresi okunduktan 

sonra Nısf-ı Şaban (Şaban'ın ortası) duası da okunmalıdır. 

Nısf-ı Şaban Duası 

Allahümme ya zel menni ve la yemunnu aleyhi 

�
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Manası: 

Ey, kullarına sayısız lütuf ve ihsanlarda bulunan, onların 

karşılığına ihtiyacı olmayan Allah’ım! Celal ve Kerem 

sahibi Rabbim! Biz âciz kullarına sonsuz nimet ve imkânlar 

bahşeden Sensin! Senden başka ilah yoktur! Sana sığınıp 

yalvaranlara yardım edersin! Korkanların güvenip sığınacağı 

yegâne mercii yine Sensin! 

Ya Rabbi!  Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz’da 

şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir 

insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, 

mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat 

geçirmeye mahkûm bir fakir insan oluşuma ait yazgımı 
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siliver Allah’ım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, 

salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan 

ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver. 

Allah’ım! Seninq sözün haktır. Nebiyyi Zişan 

 in lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle 

buyurdun: “Allah dilediğini siler. Dilediğini de sabit bırakır. 
Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır”  

İlahî! “Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır” 
buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük 

tecellin ile bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve 

musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz 
Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan 

Rabbimizsin! 

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed 

 e, Ehl-i Beyt’ine, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı 

tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine 

kabul eyle! 

Müellifin Ricası 

Medine’ye hizmetkâr olmak için çırpınan şu aciz 
kul yıllardır. Berat gecelerinde yukarıda bahsedilen amellere 

uygun davranmaya gayret etmektedir. Akşam namazından 
sonra bu ibadet nafile hükmündedir. Farz ya da vacip değildir. 

Akşam namazından sonra nafileleri eda etmenin önünde ise 
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hiçbir engel yoktur. Hazreti Allame İbn Recep Hanbeli 

şöyle der: “Şam sakinlerinden olan pek kıymetli Tabiin 

Hazreti Halid bin Ma’dan, Hazreti Mekh l, Hazreti Lokman 
bin mir ve diğerleri Berat gecesine çokça değer 

verirlerdi ve ihlasla ibadet ederlerdi. Diğer Müslümanlar da 

onlardan bu mübarek geceye büyük değer vermeyi öğrendiler. 

  

Hanefi Mezhebinin muteber kitaplarından Dürrü'l-Muhtâr’da 

şöye geçmektedir: “Berat gecesini uyanık kalarak ibadetle 
geçirmek müstehaptır, (Burada anlatılmak istenen bütün 

geceyi uyanık geçirmek değildir). Gecenin genelinde uyanık 

kalmak da geçerlidir.  Rica: Eğer 
mümkünse bütün kardeşlerimiz mescitlerde akşam namazından 

sonra 6 rekat nafile namazlarına devam etsinler ve diğer 

ibadetlere de özen gösterip çokça sevap kazansınlar. Hanım 
kardeşlerimiz de evlerinde buna riayet etsinler. 

Büyüden Korunmak 

Davet-i İslami Hareketinin Yayınevi Mektebetül Medine 

tarafından basılan 166 sayfalık “Dini Hayat” adlı kitabın 135. 

sayfasında şöyle geçmektedir: “Eğer bu gece (Berat gecesi) 7 
tane Hünnap ağacının yaprağını suda kaynatıp (Su duş alma 

kıvamına gelince) bu suyla gusül abdesti alınırsa sene 

boyunca büyünün etkisinden koruyacaktır. 
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Berat Gecesi ve Kabir Ziyareti 

Hazreti Aişe validemiz şöyle anlatıyor: “Bir gece 

Resulullah  i yatakta yanımda göremedim, evi 

aradım evde de bulamayınca dışarı çıktım. Nihayet Bâki 

mezarlığında O’nu  buldum. Baktım ki, yüzünü 
kıbleye çevirmiş, ellerini kaldırmış dua ediyor. Benim ayak 

seslerimi işitince: “Ya Aişe sen mi geldin? Yoksa senin gecende 

diğer hanımlarımın yanına gideceğimden mi korktun? diye 
sordu. Bunun üzerine ben de: “Ya Resulullah! Seni yanımda 

görmeyince, seni aramak üzere buraya geldim, dedim. 

Resulullah Efendimiz  bana: “Ya Aişe! Bugün 

hangi gece olduğunu bilir misin? diye sorunca: “Allah ve 
Resulü bilir, diye cevap verdim. Ve bana dedi ki; “Ya Aişe! Bu 

gece Şaban’ın yarısı gecesidir. Bu gecede, Allah kullarına 

rahmet, şefkat ve lütuf ile tecelli eder. Ve mahlûklarından Benî 
Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısınca kişileri af ve 

mağfiret eder. 

Havai Fişek Patlatanlar 

Muhterem kardeşlerim! Berat gecesi cehennem 
ateşinden arınma yani kurtulma gecesidir. Ancak ne yazık ki 

bazı Müslümanlar ateşten sakınmak için çaba harcamak yerine 

havai fişek patlatma gibi kendilerini ateşe atacak fuzuli şeylere 
paralar harcayarak adeta bu cehennmem ateşini satın almakta 

ve boş işlerle zaman geçirerek bu mübarek gecenin 

maneviyatını heba etmektedirler. Müfessir Müfti Ahmet 
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Ahmed Yar Han  “İslami hayat” adlı eserinde şöyle 

demektedir: “Bu geceyi günah geçirerek heba etmek büyük 
ecirlerden mahrum olmak demektir. Havai fişek, İlahlık 

iddiasında bulunan Nemrut’un icadıdır. Hazreti İbrahim 

Halilullah in ateşe atılması ve ateşin gül 

bahçesine dönmesi hadisesinde Nemrud’un adamları büyükçe 
bir ateş hazırlayıp İbrahim Halilullah ın o 

ateşte yanmasını amaçlamışlardı.

Berat Gecesinde Havai Fişek Patlatmak Haramdır 

Ne yazık ki! Berat gecesinde “Havai fişek patlatma” alışkanlığı 

Müslümanlar arasında yaygın şekilde devam etmektedir. 

“İslami Hayat” kitabında da belirtildiği gibi Müslümanlar bu 
geleneğin yaşatılması için tonlarca para harcamaktadırlar. Her 

yıl pekçok yerde sayısız evin bu havai fişekleri hazırlarken 

yanıp kül olduğunu ve insanların yanarak hayatlarını 
kaybettiğini haberlerde de sık sık görmekteyiz. Bu geleneğin 

yaşatılması, mal ve can kaybı riskini de beraberinde getiriyor. 

Canımızı ve mallarımızı kendi ellerimizde berbat etmenin 
yanında Allah Teala’nın emirlerine karşı gelme gibi bir vebal 

ile de karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle Allah  nin hatırı 

için bu boş ve haram işlerden elimizi ayağımızı çekmeliyiz. 

Çocuklarımızı ve akrabalarımızı sakındırmalıyız. Dünyadan 
habersiz gaflet içindeki çocukların havai fişeklerle oynadıkları 

yerlere bu gösterileri izlemeye bile gitmemeliyiz.  
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Havai fişeklere ödenen paralar bir yandan hem israftır, hem de 

fuzuli bir harcamadır. Dolayısıyla havai fişeğin caiz olmadığı 
yani haram olduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde havai fişeğin 

yapılması, hazırlanması, satılması ve satın alanması da şer’an 

yasaklanmıştır.”  Kıymetli büyüğüm, Ehlisünnet 
alimlerinden İmam Ahmed Raza Han  der ki: 

“Nikah düğünlerinde, Berat gecesinde yaygın olarak 

yapılagelen havai fişek gösterileri şüphesiz haramdır ve de 

cürümdür. Zira bunda israf söz konusudur.”  

Havai Fişeğin Caiz Olduğu Yerler 

Berat gecesindeki havai fişek gösterilerinde maksat oyun ve 
eğlence olduğu için günahtır ve haram olup cehenneme 

gitmeye yol açan bir ameldir. Elbette havai fişek göterilerinin 

caiz olduğu durumlar da vardır. Değerli Hocamız e 

alimlerin havai fişek yapmanın ve havaya fırlatmanın haram 
olup olmadığı konusundaki görüşleri sorulduğunda şöyle 

cevap vermiştir: “Alimler bunun yasak ve günah olduğunu 

söylemişlerdir. Ancak lehuve ve leib ve tedbir ve israf Yani 
oyun ve eğlence maksadı taşımayan ve israfa yol açmayan 

durumlar bu kapsamın dışındadır. Örneğin, hilalin 

göründüğünü haber verme ya da ihtiyaç halindeki durumlarda 
insanların yaşadığı yerlerin selameti için havai fişeğin atılması 

gibi. Veya insnalara zarar verebilecek hayvanların uzaklaştırılması 

gibi nedenlerle havai fişek atılabilir. Yine buna benzer şekilde, 
tarlalardan ve meyve bahçelererinden hayvan ve kuşların 
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uzaklaştırılması için havai fişek atılmasında herhangi bir 

sakınca yoktur.  

 

Berat gecesinde ibadet coşkusunu arttırmak, bu mübarek 

gecede havai fişek fırlatma başta olmak üzere diğer bütün 
günahlardan korunmak, hatta kendimizi takva ehli bir 

Müslüman olarak olgunlaştırmak için Kur’an ve Sünneti tebliğ 

faaliyetlerini uluslararası alanda sürdüren Davet-i İslami 
Hareketininin kafilesiyle sürekli iletişim halinde olmalıyız. 

Ayda en az üç gün Peygamber sevdalıları ile sünnetleri ihya 

etmek için yolculuğa çıkan kafileye katılmalı ve manevi 
nimetlere mazhar olarak hayatı idame ettirmeye çalışmalıyız. 

Bu konuda sizleri teşvik edecek ve azminizi arttıracak şu iki 

tavsiyeye kulak veriniz. 

1) Berat Gecesinin Feyzi 

Kardeşlerim! Geliniz evliyalar şehri Lahor’dan bir kardeşimizin 
yazısından yaptığımız alıntıya bir göz atalım: “Kur’an ve 

Sünneti tebliğ faaliyetlerini uluslararası alanda sürdüren Davet-i 

İslami Hareketininin kafilesine katılmadan önce ( ) dini 
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bakımdan hoş olmayan sohbet ortamlarında çokça bulunmak 

suretiyle büyük günahlar işlemekte, türlü türlü günahlara 
batmış bir haldeydim. Ne yazık ki gece gündüz film ve diziler 

izlemek, gayri ahlaki yerlerde zaman geçirmek ( ) bana 
büyük bir haz veriyordu. Çok şükür ki günah dolu o karanlık 

geceler artık geride kaldı ve benim için bereketli sabahlar 
başladı. Bu güzel başlangıç, Müslüman bir kardeşimizin şahsi 

gayretleriyle oldu Hanjarwal’de Berat gecesi münasebetiyle 

samimi kardeşlerimiz tarafından oluşturulan Sünnetlerin 
yaşatıldığı maneviyat ortamını teneffüs etmek bana da nasip 

oldu.  

Davet-i İslami Hareketi tarafından düzenlenen sohbette vaizin 

hitabeti o kadar etkileyici ve duygu yüklüydü ki 

günahlarımdan pişmanlık duyup gözyaşlarına boğuldum. 
Allah nin razı olmayacağı bir kul olmaktan öyle korktum 

ki ağlamaktan gözyaşlarım sel oldu. Sohbetin sonunda 

yaşadığım yerin bölge sorumlusu kardeşimiz benimle ilgilendi 

ve bana üç gün boyunca kafileye katılarak bu manevi havayı 
doyasıya teneffüs edebileceğimi söyledi. Böylece bir kardeşimin 

ilgisi sayesinde içime bir feyz doldu ve bu manevi ortamın bir 
yolcusu oluverdim. Bu kafilede Peygamber sevdalılarının şefkat 

dolu sohbetine katılarak, Efendimizin manevi nimetlerini 

ihtiva eden sünnetlerini öğrenme mutluluğuna eriştim. 

 önceki bütün günahlarımdan tövbe ettim. Mübarek 

Ramazan ayı geldiğinde de Peygamber dostlarıyla birlikte son 
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on gün itikafa girmek nasip oldu. 27’nci gecedeki o itikafta bu 

kısmetli Müslümana  iki cihan Efendisi Nurlu 
Efendimiz  i ziyaret etmek nasip oldu. Bu 

önemli olay içimdeki Davet-i İslami Hareketine olan 
muhabbetimi daha da arttırdı ve bu sayede hareketin manevi 

iklimine giriverdim.”  

 

 

2) Film Delisi 

Babül Medine’nin bulunduğu Karaçi’deki Bara Board 

bölgesinden başka bir kardeşimizin anlatımı ise kısaca şöyle: 

‘Önceleri topluma adapte olamayan bir gençtim. Her gün 
sürekli film ve diziler izlediğim için mahallede film delisi 

olarak bilinirdim. Tövbe etmeme sebep olan olay şöyle gelişti. 

Bir kardeşimizin tavsiyesiyle, Karaçi’nin Gulbahar Bab- Babül 
Medine bölgesindeki Khajji ground denilen yerde Kur’an ve 
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Sünnet tebliği faaliyetleri yürüten uluslararası Davet-i İslami 

Hareketinin Berat gecesi programına katılma saadetinde 
bulundum. Orada beni gözyaşlarına boğan “Kabirdeki ilk gece” 

adlı vaazı dinledim. Kalbimin derinliklerinde Allah 

korkusunu hissettim. Önceki günahlarımdan tövbe ettim ve 
Davet-i İslami’nin ortamına girdim. Ev halkım batılı bir hayat 

tarzı yaşamaktaydı. benim de çabalarımla beş 
kardeşim de bu hareketin manevi iklimine girdiler ve İslami 

kıyafet giyinmeye başladılar. Evimize manevi açıdan huzur 

geldi. Şu anda bu satırları yazarken de bu sohbet halkasının bir 
ferdi olarak sünnete hizmet etmekteyim. Sünnete riayet ederek 

kafileyle bu manevi yolculuğa çıkmak bana büyük bir şevk 

veriyor. her ay düzenli olarak üç gün boyunca 
Peygamber dostlarıyla birlikte bu kafilede yerimi alıyorum.  
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Değerli kardeşlerim! Satırlarıma burada son verirken birkaç 

sünneti sizlerle paylaşmak istiyorum. Nübüvvetin baştacı, 
nebilerin nebisi, hidayet nuru, cennet ehlinin kısmeti 

 in hadis-i şerifindeki pek kıymetli buyruğu şöyledir: 

“Kim benim sünnetimi ihya eder ve yaşatırsa, beni sevmiş olur. 

Kim de beni severse, cennette benimle birlikte olur.”  

Şaban Ayında Kabir Ziyaretiyle İlgili 11 Tavsiye 

1. Pek şefkatli Efendimiz, Nebi-i Kerim  

şöyle buyurdu: “Sizlere daha önce kabir ziyaretini 

yasaklamıştım. Artık ziyaret edebilirsiniz. Zira kabirler 

dünyaya meyletmekten sizleri sakındırır ve ahireti 
(ölümü) hatırlatır.”  

2. (Allah dostlarının kabirlerini) ya da bir Müslümanın 

kabrini ziyaret etmek gerektiğinde müstehap olan şudur; 
mekruh olmayan bir vakitte iki rekat nafile namazı kılınır. 

Her rekatta Fatiha Suresinden sonra bir kez Ayetel Kürsi 

ve üç defa İhlas Suresi okunur. Bu namazın sevabı kabir 
sahibine gönderilir. Allah Teâlâ, merhumun yattığı o 

kabri nurla dolduracaktır. Sevabı gönderen kimsenin 
hanesine de çokça sevap yazılacaktır.   
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3. Türbe ya da kabir ziyareti için yola çıkıldığında gereksiz 

işlerle meşgul olmamak gerekir  

Mezarlığa girerken daha önce Müslümanların defnedilmemiş 

olduğu yoldan girmelidir. Yani yeni yapılmış olan bir 

yoldan girmemelidir. Reddül Muht r adlı eserde mezarlıkta 
eski mezarların üzerine yapılan yeni yollardan geçmenin 

haram olduğu belirtilmektedir. . Yeni yapılan 

yolun hangisi olduğu konusunda kuvvetli bir tahmin olsa 

bile o yolda yürümek caiz değildir, günahtır

5. Pek çok evliyanın yattığı mezarlıklarda ziyaretçilere 

kolaylık olsun diye Müslümanların mezarları yıkılarak 
yani kırıp dökülerek boş alanlar açılmaktadır. Böyle 

yerlerde uzanmak, yürümek, dikilmek, Kur’an okumak ve 

zikirle meşgul olmak vesaire için oturmak haramdır. 
Bunun yerine uzakta durarak Fatiha okunmalıdır. 

6. Meyyitin yattığı kabri ziyaret sırasında muvacehe 

tarafında (yani onunla yüz yüze gelecek şekilde) 

durmalıdır. Kabir ehli ile yüzyüze gelmek için onun ayak 
tarafından karşısına geçmelidir. Başucu tarafından 

geçilmesin ki görüş açısına denk gelsin.  

7. Ziyaretçi, mezarlıkta sırtı kıbleye dönük, kabir ehli ile yüz 
yüze gelecek şekilde durmalıdır. Sonra da “Esselamü 

aleykum ya ehli kubur 
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Yani Ey kabir ehli sana selam olsun. Allah bizlere ve sana 

mağfiret etsin. Sen bizden gittin. Biz de senden sonra 
geleceğiz.” desin. 

8. Mezarlığa giren kimse şunu söylemelidir;  

 

Yani, Ey Allah’ım Ey çürümüş bedenlerin ve harap olmuş 

kemiklerin Rabbi! Dünyadan imanlı olarak göçüp gidenlere 

rahmet eyle benim de selamımı ulaştırıver.” Bu şekilde dua 
edene, Hazreti Adem  dan şu zamana kadar ne kadar 

göçüp giden mümin varsa hepsi mağfiret diler.

 

9. Şefaati bol Efendimiz  şöyle buyurmuştur: 
“Her kim kabristana girer de Fatiha, İhlâs, Tekasür 

Surelirini okur ve Ey Allah’ım  okuduğum Kur’an’ın 

sevabını bu kabristandaki mümin erkek ve mümin 

kadınlara ulaştır diye dua ederse, kıyamet gününde bütün 
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o inananlar onun için şefaatçi olurlar.”  

Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, “Kim mezarlıklardan 
geçer ve orada 11 defa İhlâs Suresini okur da sevabını  

ölmüşlere bağışlarsa ölüler adedince ona sevap yazılır.” 

 

10. Kabrin üzerinde tütsü çubukları yakılmamalıdır. Zira bu, 

meyyitlere saygısızlık olur ve onlara rahatsızlık verir. 

Amaç ziyaretçilere güzel koku yaymaksa mezarın yanında 
boş yer varsa oracıkta yakılmasında bir sakınca yoktur. 

. Değerli Hocamız başka bir 

yerde de şöyle der: “Sahih-i Müslim’de, Hazreti Amr bin 
s ın vefatına yakın bir vakitte oğluna 

“Öldüğüm taktirde benimle beraber ne ağıt yakıcı bir 

kadın, ne de bir ateş gelmesin.” şeklinde vasiyette 

bulunduğu rivayet edilmiştir.  

11. Kabrin üzerine mum ya da tütsü çubukları gibi şeyler 

yakılıp konulmamalıdır. Ancak gece vakti yolda 
yürüyenler için yolu aydınlatmak amaçlanırsa kabrin 

yanında boş bir alanda yakılabilir. 

Sünnete uygun binlerce güzel örneği öğrenmek için 

Mektebetül Medine tarafından basılan, 312 sayfadan ibaret 

“Bahar-ı Şeriat” ve 120 sayfadan oluşan “Sünnetler ve adab” 
adlı iki kitabı temin edebilirsiniz. Sünnete dair bilgilerin en 

güzel öğrenileceği yollardan birisi de Davet-i İslami’nin 
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kafilelerine katılıp Peygamber dostlarıyla birlikte Sünnete 

uygun yolcluklara çıkmak olacaktır. 

 

Bu Risaleyi Okuduktan Sonra Sevabına Başkalarına da 

Veriniz 

Gerek nikâh ya da doğum günü gibi mutluluk merasimlerinde 

gerekse, matem gibi acılı günlerde bir araya geldiğinizde 

‘Mektebetül Medine’ tarafından basılan hazine değerindeki bu 
risaleleri dağıtarak sevaba eriniz. Müşterilerinize hediye olarak 

dağıtmak için dükkânınızda bulundurmayı alışkanlık edininiz. 

Gazete dağıtanlar ya da çocuklar vasıtasıyla evlere ayda en az 
bir kere dağıtarak onları iyiliğe davet ediniz ve bu sevaptan siz 

de payınızı alınız. 

Güzel Kıyafetlerle Namaz Kılmak 

İmam Azam Ebu Hanife, Numan bin Sabit gece 

namazı kılmadan önce pahalı ve güzel bir cübbe giyerdi. Her 
gece namazını bu şekilde kılardı ve “Eğer pahalı ve güzel 

cübbemiz varsa Allah Teâlâ’nın huzuruna neden bu pahalı 

cübbeyle çıkmayalım ki” derdi.  
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