
 
 

ŞABAN 15’İN FAZİLETLERİ 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
İnşallah bugün bu bereketli gecenin faziletlerini biraz söyleyeceğiz. İnşallah bu 

akşam üç tane Yasin-i Şerif var. Herkes olduğu yerde okuyabilir. Bazı yerlerde tabi 

okunmuyor, bilmiyorlar. Bizim camilerde okunur mu, onu tam bilmiyorum ama Şeyh 

Efendi’nin yaptığı güzel bir adet ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sünneti olarak üç tane 

Yasin okumak çok faziletlidir. Birisi helal rızık için, birisi sağlık afiyet için, birisi de hayırlı 

uzun ömürler, imanla, İslam’la şereflensin diye okunur. Bunun ufak duası var, Yasin 

okunduktan sonra o okunuyor.  

Tabi Şaban’ın on beşi akşamdan sonra başlıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); 

“Ona dikkat edin, gecesinde kalkın, ibadet edin, gündüzünde de oruç tutun.” diyor. 

Bunların çok daha fazla sevabı var o gece. Bu fırsatı insanların kaçırmaması lazım.  

Gündüz dediğimiz, Arabi ayların on beşi akşam namazından sonra başlıyor. 

Cumartesi akşam namazından, ikinci gün akşama kadar, işte o vakit ibadetler yapılıyor. 

İkinci gününde oruç var. Oruç 14-15-16 da olabilir, 14-15 de tutulabilir. Ama esas Şaban 

orucu 15’i, kandil esas Cumartesi gecesi oluyor. Pazar da on beşidir. En çok makbul olan 

oruç odur, Şaban’ın on beşinde. İnşallah nice senelere yetişelim.  

 ﴾ فِيَها يُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ ١﴿ حم
 

Bu gece için “Hâ mîm. Fihâ yufraku kullu emrin hakîm” diyor Kur’an’ı 

Azimüşan’da. (Duhan Suresi 1 ve 4. Ayetler) “Hâ mîm. Bir gece ki, her hikmetli iş onda 

ayırt edilir.” Şimdi yeni çıkan insanlar var, ilk başta Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 

hadislerine hürmet göstermediler. Onu göstermeyince, Allah Azze ve Celle’den onlara 

ceza olarak Kur’an’a da hürmet göstermiyorlar.  

Bu gecenin fazileti Kur’an’da da yazıyor, hadiste de var. Bunu tazim etmek her 

Müslümana vaciptir, ona faydadır. Allah kimseye muhtaç değildir. Allah Azze ve Celle 



 
 

kendi hediyelerinden vermek için böyle güzel münasebetler yapıyor, vakitler tayin ediyor. 

Ama insanlar, istemiyoruz diyorlar. İsteyen bol bol alabilir.  

Allah bizi bu nimetinden mahrum etmesin çünkü bu gece hicri senenin yılbaşısı 

değil de nasıl diyelim? Yılbaşının ticari yılbaşısıdır. Ne olacak? Ne kalacak? Ne kadar 

verilecek? Kaç yıl yaşayacak? Yaşayacak olan, vefat edecek olan, bütün bu şeyler bu gecede 

yazılır.  

Onun için inşallah bu gecede bize hayırlar gelsin. Kötü şey varsa o da iyiye tebdil 

olsun. Allah Azze ve Celle’nin “Ümmül Kitap” dediği Levh-i Mahfuz’dur. İstediğini orada 

yazar, istediğini değiştirebilir. O da bir nimettir. Bazı insanlar, böyle yazıldı diyor. Allah 

Azze ve Celle diyor ki: “Onu tebdil edebilirim.” Gayret edip de dua ederseniz tebdil olur. 

Olmaz diye bir şey yok, Allah’ın dediği oluyor. O öyle dedikten sonra biz de buna iman 

ettik. Bu ibadetleri, şerler hayırlara tebdil olsun diye yapıyoruz inşallah.  

Allah nice senelere yetiştirsin, İslam âleminin üstünde olan zulmeti kaldırsın. 

Kâfirler bize çok oyun oynuyorlar. Ayakta bir tane Müslüman devlet bırakmak 

istemiyorlar. Allah da onların oyunlarını bozacak inşallah. Allah bu sene, inşallah buradaki 

ahaliye, buradaki İslam devletine zeval vermesin, Allah yardım etsin.   

El Fatiha  
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