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 FIKIH KÖŞESİ YAZILARI (85) 

SORULAR 

 

1. “Dinimizde kandiller de yok, İsra dışında miraç uydurmadır” gibi ifadeler kullanırsa, 

bunları bidat olarak  görürse o kişinin durumu nedir? Miracı inkar edenin durumu ayeti inkar edenin 

durumu gibi midir? 

Soruya cevap vermek için önce kandiller ne demektir ve bu isimlendirme ne zaman başlamıştır? 

sorularına cevap vermek gerekir.  

Bizim Anadolu kültüründe Mevlid, Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gecelerine kandil geceleri adı 

verilir. Osmanlı sultanlarından II. Selim’in padişahlığı döneminde bu gecelerde camiler aydınlatılmaya ve 

minarelerde kandiller yakılmaya ve kutlanmaya başlanmıştır. O zamandan bu zamana bu gecelere kandil 

geceleri denilmiştir.  Bu gecelerden Mevlid kandili Rabîulevvel ayının on ikinci gecesi, Regaib kandili Recep 

ayının ilk Cuma gecesi, Mirac kandili Recebe ayının yirmi yedinci gecesi, Berat kandili Şaban ayının on 

beşinci gecesi, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir.  

Bizim bu geceleri kutlamamız ve ihya etmemiz bu şekliyle elbette Asr-ı saadetten uzun seneler 

sonrasında gerçekleşmiştir. Ancak bu gecelerin içinde geçtiği aylar ve bu gecelerin önem ve ehemmiyetini 

ifade eden dini temeller söz konusudur. Örneğin Mevlid kandili Hz. Peygamber (as)’ın doğduğu gecedir. 

Recep ayının faziletine dair birbirini destekleyen bir çok hadis-i şerif vardır. Şaban ayının yarısı gecesi olan 

Berat gecesinde Mekke halkının Mescid-i Haram’da namaz kılmak, Kabe’yi tavaf etmek ve Kur’an okumak 

suretiyle geceyi ihya ettiklerine dair çok sayıda örnekler vardır.1 On birinci yüzyılın ortalarından itibaren 

Şam’daki Emeviyye Camii’nde Berat gecesinde kandiller yakılmıştır.2 Duhan suresinin ilk ayetlerinden olan 

“O apaçık Kitab'a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları 

uyarmaktayız.”3 ayetinde geçen “mübarek gece”nin Berat gecesi olduğunu ifade eden müfessirler olduğu 

gibi; Peygamber Efendimiz (as) da “Şaban ayının ortası gecesi olunca gece namaza kalkın, o gecenin 

gündüzünde de oruç tutun. Zira Allah Teala o gece güneş batınca dünya semasına iner ve ta ki güneş 

doğana kadar “Bağışlanma dileyen yok mu, mağfiret edeyim? Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim? (Bir derde) 

müptela olan yok mu, afiyet vereyim?…” buyurur.”4 hadis-i şerifinde yine Berat gecesine işaret edilmiştir. 

Mirac kandili ile ilgili bilgiler ise, hem Kur’an-ı Kerimde hem de hadis-i şeriflerde nass olarak mevcuttur. 

Kadir gecesi hakkında ise, hem Duhan suresinin ilk ayetleri hem de Kadir sûresinin indiği yine alimlerimiz 

tarafından dile getirilmiştir.  

Bu bilgiler ışığında baktığımızda bu gecelerin bu günkü manada kutlanmaları yönüyle sonradan 

ortaya konulmuş adet olarak kabul edilse bile bu gecelerin varlığının sabit olması konusundaki nasslardan 

dolayı bu gecelere bidat gözüyle bakmak doğru olmaz.  

Soruda dile getirilen ve Peygamber Efendimiz (as)’ın en büyük mucizelerinden birisinin gerçekleştiği  

İsra ve Mirac gecesinin varlığında şüphe etmek çok büyük bir imani tehlikedir. Çünkü Miraç mucizesi Hz. 

Peygamber (sav)'e büyük bir ihsan, eşsiz bir armağandır; ümmetinin de bundan büyük bir nasibi vardır. 

                                                                    

1 Ahbâru Mekke, III, 84 

2 İbn Kesîr, XIV, 247 

3 Duhan, 44:3 

4 İbn Mâce, İkâme, 191 



FIKIH KÖŞESİ YAZILARI (85)  

  

 2   15.04.2016 

 

Ayrıca Mirac mucizesi diğer mucizeler gibi aynı ehemmiyete sahip olmasının yanında, hatta müslümanlar 

için bile büyük bir imtihan olmuş, bir çok insanın bu büyük mucize karşısında ayağı kaymıştır. Bundan 

dolayıdır ki konu Akaid kitaplarına dahi girmiştir. Akaid metinlerinde İsra ve Miraç mucizelerine iman 

etmenin önemi anlatılmış, bu büyük mucizenin İsra kısmına ki, Kâbe’den Mescid-i Aksa’ya bir gece 

uyanıkken, ruh ve bedenle gidip gelmek demektir; iman etmek farz, inkar eden küfre gider denilmiştir. 

Miraç kısmına ki, Mescid-i Aksa’dan yedi kat semayı aşarak Sidre-i Münteha denilen yere ve daha ilerisine 

yükselmek demektir;  iman etmenin de lüzumu üzerinde durulmakla birlikte inkar edenin küfre düşmese de 

bidatçı ve günahkâr olduğu bildirilmiştir.5 Bu farklılık ise, İsra hadisesinin ayetle sabit olmasından, Miracın 

ise, Sünnetle sabit olmasından kaynaklanmıştır.        

2. Beş vakit namazın miraç hadisesi ile birlikte farz kılındığı biliniyor. Yani miraç hadisesi 

Hicretten bir ve bir buçuk yıl kadar önce vuku bulmuştur. Buna göre beş vakit namaz hicretten bir yıl 

önce farz kılınmıştır. Dolayısıyla sahabe ondan önce beş vakit namaz kılmıyor muydu? 

İslâmiyet’te bugün bilinen şekliyle beş vakit namaz hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mirac 

gecesinde farz kılınmıştır.6 Aslında Namaz bütün semavi dinlerde emredilen bir ibadettir. Peygamber 

Efendimiz (as) ise, Namaz beş vakit olarak farz kılınmadan önce günde iki vakit namaz kılardı. Bu namazları 

sabahleyin güneş doğmadan önce, akşam da güneş battıktan sonra kıldığını biliyoruz. Hadis kitaplarında yer 

alan bilgilerden de namazların önce ikişer rek‘at olarak farz kılındığı, hicretten kısa bir süre sonra öğle, ikindi 

ve yatsı namazlarınınfarzlarının dörder rek‘ata çıkarıldığı anlaşılmaktadır.7  

3. Namazın beş vakte indirilmesi hususunda Peygamber Efendimiz (as)’ın Hz. Musa (as) 

ile Allah Teâlâ arasında gidip gelmeleri sonunda namazın beş vakte indirildiği anlatılıyor. Bu 

anlatılanları nasıl anlamalı ve nasıl iman etmeliyiz? Zira Allah Teâlâ ile bir pazarlık yapıldığının (haşa) intibaı 

doğuyor.  

En temel ve en güçlü hadis kitaplarımızda Miraç bahsi ve Namaz ibadetinin farz kılınması konusu 

anlatılırken, Namaz elli vakit olarak farz kılındıktan sonra Peygamber Efendimiz (as)’ın Hz. Musa (as) ile 

karşılaşmaları konu edilir. Örneğin Buhari’de şu rivayet vardır. İbn Hazm ile Enes ibn Mâlik şöyle demişlerdir: 

Peygamber (as) şöyle buyurdu: "(O zaman) Allah, ümmetime elli namaz farz etti. Bu farzı yüklenerek 

döndüm. Derken Musa'ya rast geldim. Mûsâ: “Allah ümmetine neyi farz etti?” diye sordu. “Elli namaz farz 

etti” dedim. “Rabb'ına dön, çünkü senin ümmetin buna takat getiremez”, dedi. Müracaat ettim. Allah bir 

kısmını indirdi. Ben yine Musa'nın yanına dönüp: “Bir kısmını indirdi”, dedim. O yine: “Rabb'ına müracaat et, 

çünkü senin ümmetin takat getiremez”, dedi. Bir daha müracaat ettim. Allah bir kısmını daha indirdi. 

Musa'nın yanına yine döndüm. O yine: “Rabb'ına dön. Zîra ümmetin buna takat getirmez”, dedi. Bunun 

üzerine tekrar Allah'a müracaat ettim. Allah (cc): "Onlar beştir ve yine onlar ellidir. Benim nezdimde söz 

tebdil olunamaz" buyurdu.8  

Namazların Miraç gecesinde farz kılındığını ifade eden rivayetlere baktığımızda genellikle 

Peygamber Efendimiz (as)’ın Hz. Musa ile olan bu mülakatından söz edilmektedir. Bu rivayetlerde Cenab-ı 

Hakla pazarlık yapıldığına dair bir görüş ortaya konmamıştır. Fakat Efendimiz (as)’ın tekrar tekrar sayının 

azaltılarak sorumlu olunan ibadetin hafifletilmesi talebi, Cenab-ı Hak’tan bir duadır ve Allah (cc)’la yapılan 

                                                                    

5 Aliyyu’l Kari, Emali Şerhi, Shf. 20  

6 Buhârî,  Salat, Keyfe Furizeti’s Salati Fi-l İsrai, H. No: 336 (Mektebetu Şamile)  

7 Buhârî, Salât, 1; H. No: 337  

8 Buhari, Salat, 1; Müslim, İman, 74; Sünenü Nesei, H. No: 444 
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pazarlık ve zorlama değildir, denilmiştir.9 Yine aynı kaynaklarda Hz. Musa (as)’ın Peygamber Efendimiz (as)’ı 

tekrar tekrar huzur-u ilahiye göndermiş olması, Hz. Musa (as)’ın isteyip de göremediği şeylere nail olan 

Peygamber Efendimiz (as)’ın görebildiği makamları tekrar temaşa etmesini istemek olduğu da ifade 

edilmiştir.10 Biz bu hadis-i şeriflerin rivayeti sırasında bilinçli olarak Hz. Musa (as)’la ilgili kısımların birileri 

tarafından bu metinlere eklendiğini ve rivayetlerde tahriflerin yapıldığını kabul etmiyoruz.        

4. Recep ayının üç aylardan hariç diğer bir özelliği haram aylardan biri olmasıdır. Bu 

bağlamda Müslümanlar bu ayda ne yapmalı, nasıl davranmalılar? 

İfade edildiği gibi Recep ayı Üç ayların ilki ve haram aylardan birisidir. İlk Cuma gecesi Regaib kandili 

27. Gecesi ise Miraç kandili gecesidir. Yılın bütününü bilinçli bir kulluk programı çerçevesinde 

değerlendirmek gerektiği gibi; Cenab-ı Hakk’ın müminlere hediye eylediği bu mübarek gün, gece ve aylara 

daha bir özen göstermek gerekir. Çünkü böyle bereketli zamanlar afv ve mağfirete nail olma, ecr ve sevap 

kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleridir. 

Başta Recep ayı olmak üzere üç ayların tamamında şu güzel ibadetler yapılabilir: 

Kur'ân–ı Kerim okunabilir, okuyanlar dinlenebilir. Böylece, Kelamullah olan Kur’an-ı Kerim’e sevgi, 

saygı ve bağlılık duyguları yenilenmiş ve kuvvetlendirilmiş olur. Peygamber Efendimiz (as)’e salât ü selâmlar 

getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.  

Varsa kaza, ilaveten nafile namazlar kılınmalıdır. Bu aylarda gelen mübarek gecelerin ihyası ile ilgili 

hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet–i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile bu geceler ihya 

edilebilir. Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete 

de istinad etmezler. Ancak bu durum, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd 

ve nafile namazları teşvik eden bir çok rivayet vardır. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha da 

faziletlidir.”11   

Bu aylarda tefekkürde bulunulmalı; “kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden 

istekleri nelerdir” gibi konularda beyin fırtınası yapılmalıdır. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; 

günün ve geleceğin plân ve programı çizilmelidir. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; bu 

günler son fırsat bilinmeli ve yapılmış olan hatalara nedamet duyulmalıdır.  

Bol bol zikir, evrad ve ezkarda bulunulmalı; mü’minlerle helalleşilmeli ve rızaları alınmalıdır. Küs ve 

dargın olanlar barışmalı ve barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmelidir. 

Müslümanlar kendi şahısları için akraba ve taallukatı ve diğer mü’minler için dualar etmelidir. 

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâk ve edepleri canlandırılmalıdır.   

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, engelli, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, 

hediye ve sadakalarla mutlu edilmelidir. Mali ibadetlerin bihakkın yerine getirilmesi için müslümanlar 

kendilerini hazırlamalıdır.  

Bilhassa kandil gecelerinden önceki günü oruçlu olarak geçirmeli; böylece Ramazan ayına madde ve 

mana ile hazırlıklı bir şekilde girilmelidir.  

M. Hulusi Ünye  

                                                                    

9 Fethu’l Bari, 1/463 (Mektebetu Şamile) 

10 A.g.e., aynı yer 

11 İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte, 3/289  


