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Soru: 

Ben, bir kitapta; Şaban ayının yarısının gündüzünde (15. günde) tutulan orucun 

bid'at türlerinden birisi olduğunu okudum. Başka bir kaynakta ise oruç tutulması müstehap 

olan günlerden birisinin Şaban ayının yarısında (15. günde) tutulan oruç olduğunu 

okudum... 

Bu konudaki kesin hüküm nedir? 

Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Şaban ayının gecesinin fazîletli olduğuna ve fezâil konusunda onun gibisiyle amel 

edildiğine dâir, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e nisbet edilen sahih bir hadis 

sâbit olmamıştır.Aksine tâbiînden bazı kimselerden senedi kesik bazı eserler ve hadisler 

gelmiştir. Bunların en sahih olanı ya uydurmadır, ya da çok zayıftır. Nitekim cehâletin 

hüküm sürdüğü birçok ülkede, bu gecede eceller ve ömürlerin yazılması gibi, rivâyetler 

yaygın hâle gelmiştir. 

Buna göre, bu geceyi ibâdetle geçirmek ve gündüzünde oruç tutmak meşrû değildir. 

Bu geceyi belirli bir ibâdete tahsis etmek de meşrû değildir. Birçok câhil insanın bu gece 

ve gündüzünde yaptıkları şeylere de itibar edilmez.  

Allah Teâlâ en iyi bilendir. 

Değerli âlim Abdullah b. Cibrîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir: 

""""Bir kimse, bu geceyi, senenin diğer günleri gibi, fazla bir amel yapmaksızın, ek bir Bir kimse, bu geceyi, senenin diğer günleri gibi, fazla bir amel yapmaksızın, ek bir Bir kimse, bu geceyi, senenin diğer günleri gibi, fazla bir amel yapmaksızın, ek bir Bir kimse, bu geceyi, senenin diğer günleri gibi, fazla bir amel yapmaksızın, ek bir 

çalışma sarfetmeksizin ve herhangi bir şeyle tahsis etmeksizin ihçalışma sarfetmeksizin ve herhangi bir şeyle tahsis etmeksizin ihçalışma sarfetmeksizin ve herhangi bir şeyle tahsis etmeksizin ihçalışma sarfetmeksizin ve herhangi bir şeyle tahsis etmeksizin ihyâ ederse, bunda bir yâ ederse, bunda bir yâ ederse, bunda bir yâ ederse, bunda bir 

sakınca yoktur.Aynı şekilde Eyyâmu'lsakınca yoktur.Aynı şekilde Eyyâmu'lsakınca yoktur.Aynı şekilde Eyyâmu'lsakınca yoktur.Aynı şekilde Eyyâmu'l----Bîyz olarak bilinen hicri ayın Bîyz olarak bilinen hicri ayın Bîyz olarak bilinen hicri ayın Bîyz olarak bilinen hicri ayın 13131313. . . . 14141414. . . . ve ve ve ve 15151515. . . . gününe gününe gününe gününe 

denk gelen Şaban ayının denk gelen Şaban ayının denk gelen Şaban ayının denk gelen Şaban ayının 15151515. . . . günü oruç tutarsagünü oruç tutarsagünü oruç tutarsagünü oruç tutarsa, , , , bunda sakınca yokturbunda sakınca yokturbunda sakınca yokturbunda sakınca yoktur....Veya Pazartesi ve Veya Pazartesi ve Veya Pazartesi ve Veya Pazartesi ve 

Perşembe günleri oruç tutan kimsenin orucuPerşembe günleri oruç tutan kimsenin orucuPerşembe günleri oruç tutan kimsenin orucuPerşembe günleri oruç tutan kimsenin orucu, , , , 15151515. . . . günü Pazartgünü Pazartgünü Pazartgünü Pazartesi veya Perşembe gününe esi veya Perşembe gününe esi veya Perşembe gününe esi veya Perşembe gününe 

denk gelirse bunda bir sakınca yokturdenk gelirse bunda bir sakınca yokturdenk gelirse bunda bir sakınca yokturdenk gelirse bunda bir sakınca yoktur....Fakat Fakat Fakat Fakat 15151515. . . . günün diğer günlerden daha fazîletli veya günün diğer günlerden daha fazîletli veya günün diğer günlerden daha fazîletli veya günün diğer günlerden daha fazîletli veya 

daha fazla sevaba sahip olduğuna inanmaması gerekir.daha fazla sevaba sahip olduğuna inanmaması gerekir.daha fazla sevaba sahip olduğuna inanmaması gerekir.daha fazla sevaba sahip olduğuna inanmaması gerekir.    

Allah TeâlâAllah TeâlâAllah TeâlâAllah Teâlâ    en iyi bilen iyi bilen iyi bilen iyi bilendendendendir."ir."ir."ir."    
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