
 

 

BERAT KANDİLİ  

İçerik : 
1-BERAT GECESİNİN FAZİLETİ 

2-BERAT NAMAZI VAR MI 

 

Sunum : Mehmet AYAR 

 

Şaban ayının 14.  gününü 15. gününe bağlayan geceye berat gecesi denilmektedir. 

 

 

GECENİN FAZİLETİNE DAİR HADİSLER 

 

فقذخ اىْثٜ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ راخ ىٞيح فخشجد أطيثٔ فإرا ٕ٘ تاىثقٞغ سافؼا سأسٔ إىٚ 

. ٝا ػائشح أمْد ذخافِٞ أُ ٝحٞف هللا ػيٞل ٗسس٘ىٔ، قاىد قذ قيد ٍٗا تٜ رىل: اىسَاء فقاه

 إُ هللا ذؼاىٚ ْٝضه ىٞيح اىْصف ٍِ شؼثاُ إىٚ ٗىنْٜ ظْْد أّل أذٞد تؼض ّسائل، فقاه

 اىسَاء اىذّٞا فٞغفش أل مثشٍِ ػذد شؼش غٌْ مية
 

 

"Allah Teâlâ-rahmetiyle- Şaban’ın on beşinci gecesi dünya semasında 

tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla 

kişiyi bağışlar." (Tirmizî, "Savm", 39; İbn Mâce, "İkâme", 191) 

 

Sahihlik incelemesi 

 

Zayıftır.Çoğunluk zayıf görmüş fakat İbn Hibban sahih görmüştür. 

İbn Recep,Letaiful Mearif,s.261,Daru İbn Kesir,5.Baskı,1999,Beyrut 

 

Zayıftır.Maktu’ hadistir.Raviler arasında geçen Yahya ve Urve’nin bir 

birini görmediğine dair , Buhari,Ebu Zür’a , Ebu Hatim ittifak 

halindedir. 
B.Ayni,Umdetu’l Kari,c.11,s.117, Daru Kütübi’l ilmiyye,1.Baskı,2001,Beyrut 

 

 

__________________________________________________ 

 

ّْثَأََّا  اِق ، أَ صَّ ثََْا َػْثُذ اىشَّ ُه ، َحذَّ ٍّٜ اْىَخَّلَّ ُِ َػيِ ُِ ْت ثََْا اْىَحَس ثََْا َحذَّ ُِ أَتِٜ َسْثَشجَ َحذَّ ٌَ اْت ِٕٞ ِْ إِْتَشا ، َػ

ِِ أَتِٜ طَاىٍِة ، قَاَه  ِّٜ ْت ِْ َػيِ ِٔ ، َػ ِْ أَتِٞ ِِ َجْؼفٍَش ، َػ ِ ْت ِِ َػْثِذ هللاَّ َِٗٝحَ ْت َؼا ٍُ  ِْ ٍذ ، َػ ََّ َح ٍُ  ِِ قَاَه : ْت

 ٌَ َسيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ َػيَ ِ َصيَّٚ هللاَّ ْٞيََٖا ، : " َسُسُ٘ه هللاَّ ٘ا ىَ ٍُ َُ ، فَقُ٘ ِْ َشْؼثَا ٍِ ْٞيَحُ اىِّْْصِف  إَِرا َماَّْد ىَ



 

 

َّْٞا ، فََٞقُُ٘ه  اِء اىذُّ ََ ِس إِىَٚ َس َْ ِْْضُه فَِٖٞا ىُِغُشِٗب اىشَّ َٝ َ َُّ هللاَّ ِ َٖا ، فَإ ٍَ ْ٘ ٘ا َٝ ٍُ ُص٘ َٗ " : ِْ ٍِ أَََل 

ْثرَيًٚ فَأَُػافَُِٞٔ  ٍُ ْسرَْشِصٌق فَأَْسُصقَُٔ ، أَََل  ٍُ ْسرَْغفٍِش ىِٜ فَأَْغفَِش ىَُٔ ، أَََل  ، أَََل َمَزا أَََل َمَزا َحرَّٚ َْٝطيَُغ " ٍُ

  اْىفَْ شُ 

 

 

"Şaban’ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o 

gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana 

kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık 

isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona Afiyet 

vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, 

"İkâme", 191) 

 

Sahihlik incelemesi 

Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, 

bunların senet yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler.(DİB, İslam 

Ansiklopedisi, 5.cilt ,S475) 
 

اتِ أتٜ سثشج/ ىٞس تاىق٘ٛ ػْذٌٕ   :أت٘ أحَذ اىحامٌ     

 

 أت٘ دٗاد اىس سراّٜ : ٍفرٜ إٔو اىَذْٝح   

 üsütfüm nınıklah enideM ireğid nekred liğed ivak iriB

ridetkemed.Dolayısı ile bu ravinin durumuna göre farklı 

değerlendirmeler var.Kimisine göre bu hadis zayıfken kimine göre 

mevzudur. Örneğin Elbani bu hadise Silsile’de senedi mevzu/düzmece  

veya zayıf demiştir.Tahricul Elbani ala süneni ibn 

mace,c.1,s.444,rakam,1388.Ravi hakkında daha geniş bilgi için 

bk.Busiri, Misbahu zücace,c.2,s.10 ; Leknevi , Asarul merfua fil 

ehbaril mevzua,s.81;Tabakatul Kübra,İbn Sa’d,c.2,s.222;İbn Cevzi,el-

Zuafa vel metrukin,c.2,s.131;Ukayli,Zuafa,c.2,s.171;Tehzibu 

tehzib,c.12,s.31;Keşşaf,c.2,s.411 

 

 

-ىٌ أجذ فٜ صً٘ ًٝ٘ ىٞيح اىْصف ٍِ شؼثاُ حذٝثا ٍشف٘ػا صحٞحا ، ٗأٍا حذٝث ػيٜ 

إرا ماّد ىٞيح اىْصف ٍِ شؼثاُ فقٍ٘٘ا ىٞيٖا : اىزٛ سٗآ اتِ ٍاجٔ تيفع - سضٜ هللا ػْٔ

فٞٔ حذٝث آخش - سضٜ هللا ػْٔ-ٗصٍ٘٘ا ّٖاسٕا إىخ فقذ ػشفد أّٔ ضؼٞف جذا ، ٗىؼيٜ 

فإُ أصثح فٜ رىل اىًٞ٘ صائَا ماُ صٞاً سرِٞ سْح ٍاضٞح ٗسرِٞ سْح ٍسرقثيح : ٗفٞٔ 

ٍ٘ض٘ع ٗإسْادٓ ٍظيٌ : ، سٗآ اتِ اى ٘صٛ فٜ اىَ٘ض٘ػاخ ٗقاه    

 



 

 

Tuhfetul Ehvezi (Tirmizi şerhi),Mubarekfuri,Daru kutubil 

ilmiye,kitabu savm,bab ma cae fi leyletin nisf min şaban,c.3,s.85 

 

İsnadı zayıtır. 

 
B.Ayni,Umdetu’l Kari,c.11,s.116, Daru Kütübi’l ilmiyye,1.Baskı,2001,Beyrut 

Sahih değildir.İbn Cevzi,İlelu’l Mütenahiye,2,562 

İraki,Muğni an hamlil esfar,1,157 

 

 

__________________________________________________ 

 

 َِ ََ ْٝ ِِ أَ اِك ْت حَّ ِْ اىضَّ َِٖٞؼحَ ، َػ ِِ ىَ ِْ اْت ىُِٞذ ، َػ َ٘ ثََْا اْى ُّٜ ، َحذَّ يِ ٍْ ِِ َساِشٍذ اىشَّ ُِ َسِؼِٞذ ْت ثََْا َساِشُذ ْت َحذَّ

 ِ ِْ َسُسِ٘ه هللاَّ ِّٛ ، َػ ٍَُ٘سٚ اأْلَْشَؼِش ِْ أَتِٜ  ِِ َػْشَصٍب ، َػ ِِ ْت ََ ْح ِِ َػْثِذ اىشَّ اِك ْت حَّ ِْ اىضَّ ، َػ

ٌَ قَاَه  َسيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ َػيَ ِٔ إَِلَّ : " َصيَّٚ هللاَّ ِٞغ َخْيقِ َِ َُ ، فََْٞغفُِش ىَِ  ِْ َشْؼثَا ٍِ ْٞيَِح اىِّْْصِف  َ ىََٞطَّيُِغ فِٜ ىَ َُّ هللاَّ إِ

 ٍِ َشاِح ٍُ  ْٗ ْشِشٍك أَ َُ ُِ َػْثِذ اْىَ ثَّاِس ،  " ىِ ِد اىَّْْضُش ْت َ٘ ثََْا أَتُ٘ اأْلَْس ُِ إِْسَحاق ، َحذَّ ُذ ْت ََّ َح ٍُ ثََْا  ، َحذَّ

ِٔ ، قَاَه  ِْ أَتِٞ ِِ ، َػ ََ ْح ِِ َػْثِذ اىشَّ اِك ْت حَّ ِْ اىضَّ ٌٍ ، َػ ْٞ ِِ ُسيَ ِْٞش ْت تَ ِْ اىضُّ َِٖٞؼحَ ، َػ ُِ ىَ ثََْا اْت : َحذَّ

 ُٓ َ٘ ٌَ َّْح َسيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ُ َػيَ ِّٜ َصيَّٚ هللاَّ ِِ اىَّْثِ ٍَُ٘سٚ ، َػ ْؼُد أَتَا  َِ   َس

 

"Muhakkak ki, Allah Azze ve Celle Şâban'ın onbeşinci gecesinde 

rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. 

Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla 

zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna." (İbn 

Mace,1390) 

 

 

Sahihlik incelemesi 

 

 

Elbani bu hadis için şevahidiyle beraber sahih olarak görür. Silsiletu'l-

ehadisi's-sahiha,c.3,s.135,h.n.1144,Mektebetu’l Mearif 

_______________________________________________ 



 

 

 

 ‘’…Ben Rasûlullah'ın Ramazan’dan başka bir ayın orucunu tamamladığını 

görmedim. Şaban ayındaki kadar da kendisinde çok oruçlu olduğu bir ay 

görmedim.’’ 

 

Buhari,Kitabu savm,52 (1969 numaralı hadis) daha fazla bilgi için bk.Fethul 

Bari,İbn Hacer el-Askalani,c.5,s.386,(30. Kitap,52.bap)Darul Marife,Beyrut 

__________________________________________________ 

 
Elbani,Silsiletu  ehadisiz zaife,c.3,s,649,h.n.1452,Riyad,Mektebetu’l 

Mearif,1988 

_____________________________________________ 

 
Duhân sûresinde (44/3) Kur'an'ın "mübarek bir gecede" nâzil olduğu ifade 



 

 

edilmektedir. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre burada işaret edilen gece 

Kadir gecesidir. Çünkü diğer âyetlerde Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 

2/185) ve Kadir gecesinde (el-Kadr 97/1) indirildiği belirtilmektedir. İkrime b. 

Ebû Cehil'in de dahil olduğu bir grup âlim ise Duhân süresindeki âyetle Berat 

gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur'an'ın tamamının Berat 

gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de âyetlerin 

peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim 

bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir (bk. Elmalılı,V, 4293-4295). 

 

إَب أَضنُبِ فً نٍهخ يجبسكخ إَب كُب يُزسٌٍ فٍٓب ٌفشق كم أيش : اػهى أٌ انًشاد يٍ نٍهخ يجبسكخ فً لٕنّ رؼبنى 

دكٍى ػُذ انجًٕٓس ًْ نٍهخ انمذس ، ٔلٍم ًْ نٍهخ انُظف يٍ شؼجبٌ ، ٔلٕل انجًٕٓس ْٕ انذك ، 

إَٓب نٍهخ انُظف يٍ شؼجبٌ فمذ أثؼذ ، فإٌ َض انمشآٌ أَٓب فً سيضبٌ: يٍ لبل : لبل انذبفظ اثٍ كضٍش    

 

Tuhfetul Ehvezi,Mubarekfuri,Daru kutubil ilmiye,kitabu savm,bab ma 

cae fi leyletin nisf min şaban 
 

‘’Berat gecesidir.’’ Görüşü için bk. Taberi, Câimu’l-Beyan, 25/108-109 

 

Bu iki farklı yaklaşım Kur’ân’ın berat gecesi levh-i mahfuzdan dünya semasına 

inzali, Kadir gecesinde de peyderpey Peygamber Efendimiz’e inmeye başladığı 

şeklinde cem edilmiştir.Bk. 

Kurtubî, el-Câmi, Duhan suresi, 3-4.ayetlerin tefsiri; Elmalılı, Hak Dini Kur’ân 

Dili, Duhan suresi, 3-4.ayetlerin tefsiri. Aliyyü’l-Kâri, Mirkatü’l-Mefatih, 3/385 

 

Sonuç 
 

1-Şaban’ın 15. Gecesini ihya etmek ;Hanefi , Şafii ve Hanbeli mezhenin 

cumhuruna göre menduptur/tavsiye edilen bir eylemdir. (Merakil 

fellah,s.218;Haşiyetu İbn Abidin,1,460;Şerhul Minhac,2,127;Bahru’r raik,4,264) 

 

2-Ulemanın cumhuru , bu geceyi ihya için toplanmayı mekruh görür.Hanefi 

mezhebi de bu görüştedir. (Merakil felah,s,219; Mevahibul celil,1,74) buna 

gerekçe olarak,geceleri ihya için toplanmanın nakl edilmemiş olmasını (bidat 

oluşunu) gösterdiler.Öte yandan Lokman bin Amir ve İshak b. Rahuye (İmam 

Buhari’nin hocalarından) , ihya etmek için toplanmayı müstehap görmüştür.El-

Mevsuatul fıkhiyye,Kuveyt,14,2,309;İbn Recep , Letaiful mearif,1,151 

3- 

 إٌ انذػبء ٌغزجبة فً خًظ نٍبل فً نٍهخ انجًؼخ ٔنٍهخ االضذى ٔنٍهخ انفطش ٔأٔل نٍهخ يٍ سجت ٔنٍهخ 

  انُظف يٍ شؼجبٌ

İmam Şafii,el-Umm,1,264; Muğnil muhtac ila marifeti elfazil minhac,4,130 

4- 



 

 

(ٕـ1353: اىَر٘فٚ )ٝق٘ه أت٘ اىؼَّلء ٍحَذ تِ ػثذ اىشحَِ تِ ػثذ اىشحٌٞ اىَثاسمف٘سٙ   

َُّ ىََٖا  َُُ٘ػَٖا َُٝذهُّ َػيَٚ أَ  ْ ٍَ جُ أََحاِدَٝث  َُ ِػذَّ ِْ َشْؼثَا ٍِ ْٞيَِح اىِّْْصِف  َسَد فِٜ فَِضٞيَِح ىَ َٗ ُ قَْذ  ٌْ أََّّٔ اِْػيَ

  أَْصًَّل 

 صػٌ أّٔ ىٌ ٝثثد فٜ فضٞيح ىٞيح اىْصف ٍِ شؼثاُ ػيٚ ٍِفٖزٓ األحادٝث تَ َ٘ػٖا ح ح 

  شٜء ، ٗهللا ذؼاىٚ أػيٌ

Tuhfetul Ehvezi,Mubarekfuri,Daru kutubil ilmiye,kitabu savm,bab ma 

cae fi leyletin nisf min şaban 
 

5- 

(ْـ970: انًزٕفى )ٔلبل انؼاليخ صٌٍ انذٌٍ ثٍ إثشاٍْى ثٍ َجٍى ، انًؼشٔف ثبثٍ َجٍى انًظشي انذُفً   

ٔيٍ انًُذٔثبد إدٍبء نٍبنً انؼشش يٍ سيضبٌ ٔنٍهزً انؼٍذٌٍ ٔنٍبنً ػشش ري انذجخ ٔنٍهخ انُظف يٍ 

(انظهٕاد انًغَُٕخ كم ٌٕو : انجذش انشائك )شؼجبٌ كًب ٔسدد ثّ األدبدٌش    

6- 

(ْـ885: انًزٕفى )ٔلبل يذًذ ثٍ فشايٕص انشٍٓش ثًُال خغشٔ انذُفً   

ٔيٍ انًُذٔثبد إدٍبء نٍبل انؼشش األخٍش يٍ سيضبٌ ٔنٍهزً انؼٍذٌٍ ٔنٍبنً ػشش ري انذجخ ٔنٍهخ انُظف 

(رذٍخ انًغجذ : دسس انذكبو ششح غشس األدكبو )يٍ شؼجبٌ    

7- 

(ْـ1353: انًزٕفى )ٔلبل انؼاليخ يذًذ إَٔس شبِ ثٍ يؼظى شبِ انكشًٍشي انُٓذي   

ْزِ انهٍهخ نٍهخ انجشاءح ٔطخ انشٔاٌبد فً فضم نٍهخ انجشاءح ، ٔأيب يب ركش أسثبة انكزت يٍ انضؼبف 

   (2/172:انؼشف انشزي ششح عٍُ انزشيزي )ٔانًُكشاد فال أطم نٓب ، 

8- 

(ْـ960: انًزٕفى )ٔلبل ششف انذٌٍ يٕعى ثٍ أدًذ ثٍ يٕعى أثٕ انُجب انذجبٔي  

اإللُبع فً فمّ اإليبو أدًذ ثٍ )ٔأيب نٍهخ انُظف يٍ شؼجبٌ ففٍٓب فضم ٔكبٌ فً انغهف يٍ ٌظهً فٍٓب 

(1/154: دُجم   

9- :فً انًٕعٕػخ انفمٍٓخ    

 ٌَ ٍْ َشْؼجَب ٍْهَِخ انُِّْظِف ِي ُُٕٓس اْنفُمََٓبِء إِنَى ََْذِة إِْدٍَبِء نَ ًْ ٌَ ___ َرََْت ُج ٍْ َشْؼجَب ٍْهَخُ انُِّْظِف ِي ْذ نَ اْخزُظَّ

ٍْ أََدبِدٌَش َطِذٍَذٍخ فًِ فَْضهَِٓب  َسَد ِي َٔ ب  ًَ ُِٕٓس ؛ نِ ًْ َُْذ اْنُج ٍْم:انًٕعٕػخ انفمٍٓخ )ثِبْعزِْذجَبِة لٍَِبِيَٓب ِػ (إِْدٍَبُء انهَّ   
10- ًّ ٔأطٕنّ ثجبيؼخ ديشك   ًّ أعزبر ٔسئٍظ لغى انفمّ اإلعالي ٍْهِ َد ْْجَخ انضُّ َٔ :كهٍَّّخ انشَّشٌؼخ- ٔلبل انشٍخ   

، ٔنٍبنً انؼشش األخٍش يٍ سيضبٌ إلدٍبء نٍهخ انمذس،  (انفطش ٔاألضذى)ٌُٔذة إدٍبء نٍبنً انؼٍذٌٍ 

ٔنٍبنً ػشش ري انذجخ، ٔنٍهخ انُظف يٍ شؼجبٌ، ٌٔكٌٕ ثكم ػجبدح رؼى انهٍم أٔ أكضشِ، نؤلدبدٌش 

(299|2: انفمّ اإلعاليً ٔأدنزّ )انظذٍذخ انضبثزخ فً رنك، ٌُٔذة اإلكضبس يٍ االعزغفبس ثبألعذبس    
11-   ًِ خًظ نٍبل ال رشدُّ فٍٍٓ انذػبء نٍهخ انجًؼخ ٔأٔل نٍهخ يٍ سجت ٔنٍهخ انُظف يٍ شؼجبٌ ٔنٍهز

 İbn Ömer  انؼٍذٌٍ
Musannef,Abdurrezzak,c.4,s.317 
ٌَّ انذذٌش ضؼٍف نًب عجك فً أٔل انكزبة أٌ  -12 ًُّ ٔاألطذبُة اإلدٍبء انًزكٕس يغ أ ٔاعزذتَّ انشبفؼ

 أدبدٌش انفضبئم ٌزغبيخ فٍٓب ٌٔؼًم ػهى ٔفك ضؼٍفّ

,umceM5,43iveveN,  

ُ ٌَمَُغ فٍٓب َيْغفَِشحٌ َيْخُظَٕطخٌ ): اثٍ دجش انٍٓزًً سدًّ هللا  -13 أَََّّ َٔ ٍْهَِخ فَْضالا  ِِ انهَّ ٌَّ نَِِٓز اْنَذبِطُم أَ َٔ
اَلِح  ب انَُِّضاُع فً انظَّ ًَ إََِّ َٔ َػبَء ٌُْغزََجبُة فٍٓب  ٌَّ انذُّ ُ ػُّ إ ًُّ سضً هللاَّ بفِِؼ ٍْ صَىَّ لبل انشَّ ِي َٔ اْعزَِجبثَخٌ َيْخُظَٕطخٌ  َٔ
ِْْم  ٍَ يٍ أَ ٌَّ انزَّبثِِؼٍ ٌْ جبء أَ إِ َٔ َُُغ يُٓب فَبِػهَُٓب  ًْ ذ أَٓب ثِْذَػخٌ لَجٍَِذخٌ َيْزُيَٕيخٌ ٌُ ًْ ٍْهَزَٓب ٔلذ َػهِ ْخُظَٕطِخ نَ ًَ اْن

ُُْْٓى أََخَز انُبط يب  َػ َٔ ٌَ فٍٓب ثِبْنِؼجَبَدِح  ُِٓذٔ ٌَْجزَ َٔ َََٕٓب  ًُ ِْْى ٌَُؼظِّ ٍِْش َغ َٔ  ٌَ ب ًَ نُْم َٔ  ٌَ َخبنِِذ ثٍ َيْؼَذا َٔ ْكُذٍٕل  ًَ بِو َك انشَّ

ََْكَش  ٍْ صَىَّ أَ ِي َٔ ب اْعزََُُذٔا ثِآصَبس إْعَشائٍِهٍٍَِّخ  ًَ ُْى إََّ ٍْ صَىَّ لٍَِم إََّٓ ِي َٔ اْثزََذُػُِٕ فٍٓب ٔنى ٌَْغزَُُِذٔا فً رنك نَِذنٍٍِم َطِذٍٍخ، 



 

 

َيبنٍِك  َٔ  ًِّ بفِِؼ ُل أَْطَذبِة انشَّ ْٕ ِذٌَُخ ْٕٔ لَ ًَ فُمََٓبء اْن َٔ ٍَْكخَ  ٍِ أثً ُيهَ اْث َٔ بء اْنِذَجبِص َكَؼطَبٍء  ًَ رنك ػهٍٓى أَْكضَُش ُػهَ

ِْْى، لبنٕا ٍِْش َغ ٌء ػٍ انُجً : َٔ ًْ َرنَِك ُكهُُّّ ثِْذَػخٌ، إْر نى ٌَْضجُذ فٍٓب َش طهى هللا ػهٍّ ٔعهى-َٔ  

El-Fetava’l Fıkhiyyetul kübra,c.2,s.80  
ًِ انؼٍذٌٍ ٔنٍبنً ػشش ري انذجخ، ٔنٍهخ )  -14 َٔذة إدٍبء نٍبنً انؼشش األخٍش يٍ سيضبٌ ٔإدٍبء نٍهزَ

 انُظف يٍ شؼجبٌ، ٌٔكشِ االجزًبع ػهى إدٍبء نٍهخ يٍ ْزِ انهٍبنً فً انًغبجذ

 , hazi luruN1,63  
 

 

 

 

Berat gecesini camide topluca ihya etmek bidat ise ne olur ?  

Cevap : Bidat ikiye ayrılır: 1- Hasene 2-Seyyie 

 

’’Her kim din iĢlerimizde bir Ģey ihdas ederse/yeni bir Ģey getirirse o merduttur/reddedilmiĢtir. ’’ (Buhari,el Camiu’s Sahih,2697 

numaralı hadis (Kitabu’s Sulh),Daru Ġbn Kesir,DımaĢk-Beyrut,1.Baskı,2002) 

’’…َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ َوِإنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َضََللَةٌ    

Hiç Ģüphesiz ki uydurulan her Ģey/asılsız olan her Ģey ,bidattır.Yine hiç Ģüphesiz ki her 

bidat sapıklıktır.’’ (Ebu Davut,Sünen,Kitabu’s Sünnet,Babu fi luzumis’sünnet,5,13-

15;Tirmizi,Ebvabu’l Ġlm,4,408;Ġbn Mace,Mukaddime,babu ittibau sünneti’l hulefai’r 

RaĢidin,1,71-72;A.B.Hanbel,Müsned,4-126-127/Ġmam Tirmizi bu hadis için hasen-sahih 

demiĢtir. 

A.B.Hanbel’in Müsned’inde geçen hadisin ravileri için cerh-ta’dil: 

)ضحاك بن مخلد  Dahhak b.Mahlad b.Dahhak) 

)ثور  Sevr b.Yezid b. Ziyad) 

)خالد بن معدان  Halid b.Me’dan) 

)عبد الرحمن بن عمرو السلمي  Abdurrahman b.Amr Sülemi) : Makbul ravidir. 

)عرباض بن سارية  Ġryaz b.Sariye) 

Ravilerin birisi makbul,gerisi sikadır.Bak.Ġbn Hacer,Takrib.) Hafız Ġbn Receb bu hadisin 

Ģerh ederken ’’Bu hadis dinin asıllarından bir büyük asıldır,hiç bir Ģey bu asıldan hariç 

tutulamaz.’’ der. (Camiul ulum ve’l Hikem,2,128) 

 

Bidatı hasenin var olduğunu ileri süren alimler genelde 4 delile dayanır : 

1-Güzel bir yol açmaya dair hadis  
2-Hz.Ömer’in Ne güzel bidat sözü  



 

 

3-Hadid,27 numaralı ayet  
4- Mezhepler arası icma’  
5-Her bidatı yasaklayıcı hadisin, kötü olan her bidat manasına geleceğine olan kanı. 

 

Ayrıntı için bk. http://ulumulislam.com/bidat-nedir-bidat-kaca-ayrilir 

Sunum : Mehmet AYAR 

 

Mezheplere göre bidat taksimi : 

ġafii mezhebi : 

I.     Ġmam ġafii’nin tarifi Ģöyledir :’’Sonradan ortaya çıkan Ģeyler ikiye ayrılır ; 1- 

Kitap,sünnet,eser ve icma’ın zıttına olmayanlar bidatı hasendir. 2-Bu sayılanlara zıt 

olansa, zem edilmiĢ bidattır. (Menakibu’Ģ ġafi,1,468-469) 

II.     Suyuti’nin taksimi :’’ Sonradan meydana gelen Ģeyler güzel ve çirkin bidat olarak 

ikiye ayrılır.Güzel bidat olan eylemlerin cevazı üzerine ittifak vardır.’’ (el Emru bi’l ittiba’ 

ve’n nehyu ani’l ibtida’,s.12) 

III.     Ġbn Hacer Ģöyle tarif eder :’’Peygamber devrinde olmayıp sonradan ortaya çıkan 

her Ģey bidattır.Ondan hasen olanı da bunun zıttına olanı (zem edilmiĢ bidat) da 

vardır.’’ (Fethul Bari,2,394,Darul Marife,Beyrut) 

IV.     Ġmam Ğazzali’nin tarifi Ģöyledir :’’Tüm bidatlar yasaklanmamıĢtır.Sabit olan 

sünnete zıt düĢenler yasaktır.’’ (Ġhya-u Ulumi’d -Din,2,248) 

Hanefi mezhebi : 

I.     Ġbn Abidin:’’Bidat (yapmak) bazen vacip olur ; sapık fırkalara reddiye için delil 

hazırlamak,Kur’an ve sünneti doğru anlamak için Nahiv (Arap grameri) öğrenmek 

gibi.Bidat yapmak bazen mendub olur;Medrese yapmak gibi.Bazen bidat yapmak 

mekruh olur ; mescitleri süslemek gibi… (Reddül Muhtar,HaĢiye,1,376) 

II.     Bedreddin Ayni, Buhari Ģerhinde Ģöyle der :’’ Peygamberimiz zamanında var 

olmayan Ģeye bidat denilir.Sonra bidat ikiye ayrılır; 1-Hasen, 2-Seyyie.’’(Ayni,Umdetu’l 

Kari,c.11,126) 

Maliki mezhebi : 

Ġmam Muhammed Zürkani:’’Bidata dair 5 hüküm vardır ; 1-Vacip 2-Mendup 3-Mübah 

4-Mekruh 5-Haram.’’der.Ġmam Malik’in görüĢü de meĢhurdur.( Muvatta Ģerhi,c.1,238 ; 

Ġmam Malik, ’’ Ġnsanların gözüne hoĢ gözükse bile bidat ortaya koyan kiĢi,Muhammed 

(A.Selam)’in kendi risaletine hiyanet ettiğini ileri sürmüĢ olur çünkü Allah teala 

’’...Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim...’’ (Maide,3’ten) buyurmuĢtur.Din o gün 

tamam olunca,bugün uydurulan Ģey dinden olamaz.’’ der. (ġatibi,Ġ’tisam,1,62)) 

Hanbeli mezhebi: 

ġemsettin Muhammet b.Ebi’l Feth :’’Bidat ikiye ayrılır;1-Bidatı dalalet 2 – Hüda 

bidatı.Bidat hüküm itibari ile beĢe ayrılır. ’’(el-Mubdi’ fi Ģerhi’l Mukni’,s.334) 



 

 

 

 

Zayıf hadis ile amel etmenin hükmü nedir ? 

 

 

 

a- Bazı alimler helal,haram,farz,vacip,terğib ve terhib ve diğer tüm konularda zayıf 

hadisle amel edilir demiĢ ve amel edilebilmesi için iki Ģart öne sürmüĢtür;1-

Hadis,Ģiddetli zayıf olmayacak. 2-Aynı konuda bu zayıf hadisin zıttını ifade eden sahih 

bir hadis olmayacak.( Nureddin Itr, Menhecu’n Nakd fi ulumil hadis,s.291,Daru’l 

Fikr,2.Baskı,2010) Bu görüĢte olan alimlerden bazıları Ģunlardır; 

I.     Ġmam Ahmet b.Hanbel (Fethu’l Muğis,1,333; Nureddin Itr, Menhecu’n Nakd fi 

ulumil hadis,s.291,Daru’l Fikr,2.Baskı,2010) 

II.     Ġmam ġafii (Aksini gösteren hadis olmadıkça mürsel hadisle amel etmiĢtir. Fethu’l 

Muğis,1,333) 

III.     Ebu Davut Sicistani (Nureddin Itr, Menhecu’n Nakd fi ulumil hadis,s.291,Daru’l 

Fikr,2.Baskı,2010;Ġbn Mendeh’in anlattığına göre ;Ebu Davut Sicistani bir konuda sahih 

hadis olmayınca isnadı zayıf hadis tahric ederdi çünkü ona göre zayıf hadis,insanların 

görüĢlerinden daha güçlüdür;Ulumu’l Hadis,Ġbn Salah,33-34) 

Hatta Ebu Musa el Medeni’nin belirttiğine göre A.B.Hanbel ’’ Ey oğlum sana hadisteki 

yolumu tarif edeyim ; Aksini gösteren (sahih hadis olmadıkça) , ben zayıf hadise 

muhalif olmadım.’’ demiĢtir. (Hasaisu’l Müsned,s.27,tahkik : Ahmet ġakir) 

Ġbn Receb , A.B.Hanbel’in bu sözüne Ģöyle yorumda bulunur:’’A.B.Hanbel,zayıf hadisin 

zıttını gösteren hadis yoksa, zayıf hadisle delil getirirdi.Onun zayıf hadisten kastı 

Tirmizi’nin ’’hasen’’ ile murat ettiğine yakındır.’’(ġerhu Ġlelu’l Tirmizi,1,344) ġatibi ise 

A.B.Hanbel’in bu anlayıĢına pek de sıcak bakmaz ve Ģöyle der ’’O görüĢ bir müctehidin 

görüĢüdür.Onun ictihadı doğruya da hataya da ihtimal taĢır çünkü onun bu 

görüĢünün bir delili yoktur...( Ġ’tisam,2,16-17) 

Ġmam Nevevi , konuda ihtiyat olunca ahkam (Haram-helal,bey’ , nikah,talak vb.) 

konularında bile zayıf hadisle amel edilir ,ihtiyat dıĢında ise zayıf hadisle amel 

edilmez,demiĢtir.Aynı GörüĢü Suyuti de paylaĢmaktadır. (el 

Ezkar,s.47;Tedribur’ravi,1,351) 

Bu alimler kendi görüĢlerine delil olarak ’’ O hadisin asıl hükme isabet etmesi 

muhtemeldir.Ġsabet ederse,peygamberin sözüne uymaktan ötürü sevap alınır.O hadis 

asla isabet etmezse sevap alınmayacağı gibi günaha da dahil olmaz.Öte yandan o 

hadisle amel etmek,diğer adamların görüĢlerinden daha faziletlidir.Ayrıca hadisi ihmal 

etmektense onunla amel etmek fazilettir.’’ düĢüncesine dayanmıĢtır. 

b-Bazı alimler zayıf hadisle hiç bir konuda amel edilmez demiĢtir.Bu görüĢte olan 

alimlerden bazıları Ģunlardır; 

I.     Ġmam Buhari 



 

 

II.     Ġmam Müslim 

III.     Ebu Zür’a el-Razi 

IV.     Ebu Hatim el-Razi 

V.     Ġbn Hibban 

VI.     Hattabi 

VII.     Ġbn Hazm (Zahiri mezhebinin ikinci imamı) 

VIII.     Ġbn Arabi 

IX.     Ġbn Teymiyye (Çok tartıĢmalı bir isim) 

X.     ġevkani 

XI.     Elbani (MüteĢeddit) (GeniĢ bilgi için bak.Said B.Nasır Ğamidi,Hakikatu’l bid’ ve 

ehkamiha) Bu alimler kendi görüĢlerine delil olarak ’’Zayıf hadis zan ifade eder.Zan 

Ģüphe demektir ve nebimiz Ģüpheli Ģeylerden uzak durmayı (Tirmizi,2518; Tirmizi’nin 

belirttiğine göre bu hadis hasen-sahih’tir.Hakim ve Ġbn Hibban isnadı sahih demiĢtir, 

bakınız:Mekasidul Hasene fima iĢtehera alel elsine,c.1,s.257(manası zaten sahihtir.) 

Hadisin ’’ Sana Ģüphe veren Ģeyleri terk et, Ģüphe vermeyen Ģeyleri yap.’’ kısmı pek 

çok kitapta geçer;Nesai,Sünen-i suğra;Sünen-i Darimi;A.B.Hanbel,Müsned;Ġbn 

Huzeyme,Sahih;Ġbn Hibban,Sahih;Hakim,Müstedrek;Nesai,Sünen-i 

Kübra;Beyhaki,Sünen-i Kübra;Ebu Davut Tayalisi,Müsned;Müsned,Bezzar;Müsned-i 

Ebu Yala;Metalibu Aliye,Ġbn Hacer;Müsned-i 

ġamiyyin,Taberani;Abdurrezzak,Musannef;Ġbn Ebi ġeybe,Musannef;Taberani,Mucemül 

Kebir;Ġbn Arabi,Mucem;ġuabul Ġman,Beyhaki;el Tahkik fi mesailil hilaf,Ġbn Cevzi;el 

Zühd,A.B.Hanbel…) emretmiĢtir.’’ fikrine sarılırlar. 

c- Sakındırmak-teĢvik etmek ve fazilet bahislerinde zayıf hadisle amel edilir.Bunun 

dıĢında kalan farz,vacip,haram,helal ve akait... konularında amel edilmez.Bu görüĢ, 

kabul edilen görüĢtür. 

Allame Suyuti’nin Kifaye’ye (s.163) dayandırarak Tedrib’te (Tedribu’r Ravi Fi ġerhi 

Takribi’n Nevevi,Allame Suyuti,s.351,Mektebetu’l Kevser,Riyad) belirttiğine göre ’’Ġbn 

Hanbel,Ġbn Mehdi,Ġbn Mübarek ’Helal ve haram konusunda rivayette bulunurken 

Ģiddetli/ince eleyip sık dokuyan oluruz ; faziletli konularda rivayet ederken 

müsamahakar/zayıflığa çok dikkat etmeyen oluruz.’demiĢlerdir. 

Allame Celalettin Suyuti , hadis ekolü ve diğer ekollere göre zayıf hadisin rivayetine 

dikkat etmek gerekir. ’’Zayıf hadis rivayet etmek istediğin zaman ’’ Kale 

resulullah(Allah’ın resulu buyurdu/söyledi) deme.Aksine rivayet edildiğine göre,bize 

ulaĢtığına göre,nakl edildiğine göre,hikaye edildiğini göre...’’ de.Hadisin sahih veya 

hasen olduğu aĢikar olunca ’’Kale resullah/Allah’ın resulu buyurdu.’’ de. (Nureddin 

Itr,Menhecu’n Nakd fi ulumil hadis,s.296,Daru’l Fikr,2.Baskı,2010) 

Hadis senetleri alanında ince elemek gerekmez ve mevzu hadis hariç,zayıf hadisle 

onun zayıf olduğunu beyan etmeden amel emek caiz olur.ġu kadar var ki helal,haram 

gibi hükümler ve Allah’ın sıfatları alanında zayıf hadisle amel olmaz.Daha açık ifade ile 

akait ve ahkamda zayıf hadisle amel edilmez.’’ (Tedribu’r Ravi Fi ġerhi Takribi’n 

Nevevi,Allame Suyuti,s.350,Mektebetu’l Kevser,Riyad;Nureddin Itr,Menhecu’n Nakd fi 

ulumil hadis,s.296,Daru’l Fikr,2.Baskı,2010) 



 

 

Bu alimler kendi görüĢlerine delil olarak ’’Amel ettiğimiz bu hadis sahihse/doğruyu 

içeriyorsa hakka muvafakiyet gösterir ve bunda bir sorun olmaz.Bu hadis zahiren zayıf 

olduğu gibi batınen de zayıf olursa bu durumda biz bu hadisle hüküm bina 

etmediğimiz için üzerine mefsedet terettüp etmez.Bu amel bireyseldir.Yapılan Ģey 

dine aykırı olmayınca en kötü ihtimalle sevap alınmasa da günah da 

alınmayacaktır.Oysa en iyi ihtimalle hadisin ardından gidildiği için sevap alınacaktır.’’ 

fikrine sarılırlar ve zayıf hadisle amel için bazı Ģartlar ileri sürerler.Bu Ģartlar Ģunlardır ; 

1-Zayıf olan bu hadis,Ģiddetli zayıf olmayacaktır. 

2-Bu hadis,aslı olmayan/yeni bir Ģey getirmeyecek,genel bir aslın içine haml 

edilebilecek bir Ģey ifade ediyor olması gerekir.Yani zaten var olan bir Ģeye dahil 

edilebiliyor olması gerekir. 

3-Bu hadisle amel ederken kesin olarak sevap alacağım Ģeklinde inanmamak 

gerekir.Bu hadisle sadece ihtiyat gereği amel edildiği bilinmelidir. Bu ikinci ve üçüncü 

maddeyi Ġbn Dakik ile Ġbn Adis’selam’ın zikrettiği söylenmiĢtir. 

4-Sadece faziletli ameller konusunda amel edilir. 

5-Bu zayıf hadisimizin zıttını gösteren sahih bir hadis olmamalıdır. 

6-Bu madde sadece Ġbn Hacer’e ait olduğundan yazılmadı. (el Ehadisu’s Zaife ve’l 

Mevzuatu elleti yustedellu biha ala bid’i fi’l ibadat,Camiatul islami (Üniversite),Ramiz 

Halid Hacı Hasan,Mektebetu’l Mearif,Riyad,1.Baskı,2008,s.84-85,c.1 ;Tedribu’r Ravi Fi 

ġerhi Takribi’n Nevevi,Allame Suyuti,s.351,Mektebetu’l Kevser,Riyad) 

Zayıf hadisle amel konusunda orta görüĢü tercih ederiz.Orta görüĢ Ģudur ; 

I.     Ġmam Nevevi Ģöyle der:’’Ulema, zayıf hadisle fezaili amalde (faziletli amellerde) 

amel etme hususunda ittifak etmiĢtir. ’’ (el-Erbeun,s.12 ; ġerhu Sahih-i Müslim,1,85) 

II.     Ġbn Hacer el-Heytemi :’’Zayıf,mürsel,mudal,munkatı’ hadislerle fezaili amal 

alanında amel edileceğine ittifak edilmiĢtir.’’ (Fetava’l hadis,s.132) 

III.     Aliyyül Kari : ’’ Ġttifakla sabittir ki , zayıf hadisle fezaili amal (faziletli ameller) 

alanında amel edilir.’’ (el-Esraru’l Merfua,s.315;Mirkatu’l Mefatih,2,381) 

IV.     Abdurrahman b. Mehdi :’’ Biz sevap,ceza ve fezaili amal rivayet ederken 

hadislerin senetlerinde müsamahakar oluruz;helal ,haram ve ahkam hadisleri rivayet 

ederken hadis senetlerinde Ģiddetli/çok titiz oluruz.’’ (el Medhal,s.29) 

V.     Ġbn Ebi Hatim:’’ TeĢvik,sakındırma,zühd,adab konularında zayıf hadis yazılır.Helal 

ve haram konularında ise bu hadislerle delil getirilmez.’’ (el Cerh ve Ta’dil,1,10) 

VI.     Beyhaki : ’’Bir kısım hadis vardır ki bunların senetlerinde yer alan raviler 

meçhuldür veya yalancılıkla itham edilmiĢtir veya getirdiği haberi kabul etmemizi 

gerektiren diğer Ģartlar ek* Yasak Kelime Kullandınız *.Dolayısı ile o hadis zayıftır.Bu 

hadis hüküm alanında kullanılmaz.Dualar,sakındırma ve teĢvik etme ve meğazi 

alanında ise bu hadis kullanılabilir.’’ (Delailu’n Nübüvve,1,34) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERAT NAMAZI İNCELEMESİ 

 



 

 

 

Ġmam Nevevi Ģöyle demiĢtir :’’(Ġlgili namaz) Reğaib namazı adı ile bilinir.O 

namaz,12 rekattır.Recep ayında ilk Cuma gecesi , akĢam ile yatsı arasında 

kılınır…ġaban ayının ortasında 100 rekatlık namaz vardır.Bu iki 

namaz,münkerdir,bidattır,çirkindir. Bu iki namazın “Kutul-Kulub” ve 

“İhyau Ulumi’d-Din” adlı kitaplarda zikredilmesine ve bu iki kitapta 

zikredilen hadise aldanılmaması gerekir çünkü bütün bunlar 

batıldır.Hadisin hükmü kendisine karmaşık gelen bazı imamların bu 

namazın müstehap olduğunu yazmalarına aldanılmaması gerekir 

çünkü böyle diyen imamlar, bu konuda hata etmişlerdir 

.Ġmam Ebu Muhammed Abdurrahman b. Ġsmail el-Makdisi bunların batıl 

olduğuna dair nefis bir kitap yazmıĢtır…’’(Ġmam Nevevi, el-Mecmû, c,3, s, 

548,Mektebetu’l ĠrĢad,Memleketu’l Arabiyyetu’s Suudiyye) 

__________________________________ 

Ġmam ġevkani 



 

 

 

el-Fevaidu’l Mecmua,kitabu’s salat,babu tadavvu’ , 8. 

Nevi,S.63,Mektebetu’l Ġslami,3.Baskı,1987 

__________________________________ 

اػهى أٌ انًزكٕس فً انآلنئ أٌ يبئخ سكؼخ فً َظف شؼجبٌ ثبإلخالص ػشش : لبل انمبسي فً انًشلبح 

  يشاد فً كم سكؼخ يغ طٕل فضهّ نهذٌهًٍٕغٍشِ يٕضٕع

Tuhfetul Ehvezi,Mubarekfuri,Daru kutubil ilmiye,kitabu savm,bab ma 

cae fi leyletin nisf min şaban 

 
__________________________________ 



 

 

 

şevkani fevaidi mecmua s63 mektebetul islami 1987  3. Baskı 

ٔكزا طالح ػبشٕساء ٔطالح انشغبئت يٕضٕع ثبالرفبق، ٔكزا طالح نٍبنً سجت ٔنٍهخ انغبثغ ٔانؼششٌٍ 

يٍ سجت ٔنٍهخ انُظف يٍ شؼجبٌ يبئخ سكؼخ فً كم سكؼخ ػشش يشاد اإلخالص، ٔال ٌغزش ثزكش رنك 

   . فً لٕد انمهٕة ٔإدٍبء ػهٕو انذٌٍ ٔرفغٍش انضؼهجً ٔغٍشْى

Aşure namazı ve Receb ayının ilk Cuma gecesi kılınan reğaib namazı hakkında ki 

hadisler ittifakla uydurma hadislerdendir. Aynı şekil de Receb ayının diğer 

gecelerin de ve yirmi yedinci gecesin de ve Şaban ayının on beşinci gecesin de 

her rek’atın da yirmi kere ihlas suresinin okunmasınya kılınan yüz rek’atlık 

namaz hakkında ki hadislerde uydurma hadislerdendir. Bu gibi hadislerin kutu’l 



 

 

kulub, ihyau ulumi’d-din ve tefsiru sa’lebi gibi kitablar da geçmesi seni 

aldatmasın. (Keşfü'l-Hafa ve Müzilü'l-İlbas amma İştehera mine'l-Ehadisi ala 

Elsineti'n-Nas, c.2, s.410, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye) 

__________________________________ 

 

Aliyyül Kari,el-Esraru’l Merfua fi’l ehbari’l mevzua,s.396,Mektebetu’l 

İslami,2.Baskı,1986,Beyrut 

__________________________________ 

ٌمشأ فً كم سكؼخ صالصٍٍ  (فً نفظ صُزً ػشش سكؼخ  ) يٍ طهى نٍهخ انُظف يٍ شؼجبٌ صالس يئخ سكؼخ 

 يشح لم ْٕ هللا أدذ شفغ فً ػششح لذ اعزٕججٕا انُبس

Keşful hafa,2,566 

________________________________ 



 

 

 

Zehebi,Mizanul itidal,c.5,s.372,Daru kutubil ilmiye,Beyrut,1.Baskı,1995 

Kaynakların belirttiğine göre Berat gecesine ait özel bir namaz yoktur. Gazzâlî, 

bu gece her rek'atında Fâtiha'dan sonra on bir İhlâs okunmak suretiyle kılınacak 

yüz rek'at veya her rek'atında Fâtiha'dan sonra yüz  İhlâs okunan on rek'at 

namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet naklettiği halde (lhyâ\ I, 203), 

İhyû'ü ulûmi'ddin'deki hadisleri tenkide tâbi tutan Zeynüddin el-lrâkî (el-Muğnî 

an hamli’l-esfar ,1, 203, dipnot 1) ile Nevevî bunun aslının olmadığını 

söylemişlerdir. Bu namazın bir bid'at olduğunu kaydeden Nevevî, bu konuda 

Kütul-kulûb ve İhyâ'ü 'ulûmi'd-dîn'de geçen rivayete aldanılmaması gerektiğini 

söylemekte (el-Mecmu, IV, 56), Ali el- Karî de bu rivayetin uydurma olduğunu 



 

 

belirterek Berat gecesi namazının 400 (1010) yılından sonra Kudüs'te ortaya 

çıktığını kaydetmektedir (el-Esrârül merfu’a, s. 462). Bu namazın ilk defa 448 

(1056) yılında Kudüs'te Mescid-i Aksâ'- da kılındığına ve zamanla yaygınlık 

kazanarak sünnet gibi telakki edildiğine dair bir rivayet de nakledilmektedir (Ali 

Mahfûz, s. 288). Ancak Fâkihî'nin (ö. 272/ 885'ten sonra) Mekkeliler'in bu 

geceyi Mescid-i Harâm'da ihya ettiklerine ve bazılarının 100 rek'atlı bir namaz 

kıldığına dair rivayeti (bk. Ahbâru Mekke, III, 84) dikkate alınırsa bu namazın 

daha önceden de kılındığını söylemek mümkündür.(DİB, İslam Ansiklopedisi, 5.cilt 

,S475) 
 

__________________________________ 



 

 

 

Leknevî, el-Asaru’l-Merfua,s.79,Daru kutubil ilmiye,Beyrut,1.Baskı,1984 



 

 

 

_______________________________ 

 

Ali Kari,Mirkatul mefatih şerh mişkatil mesabih,c.3,s.350,Daru kutubil 

ilmiye,1.Baskı,2001 

 

B.Ayni,Umdetu’l Kari,c.11,s.116, Daru Kütübi’l ilmiyye,1.Baskı,2001,Beyrut 

 

B.Ayni,Umdetu’l Kari,c.11,s.117,(52.Bap) Daru Kütübi’l 

ilmiyye,1.Baskı,2001,Beyrut 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


