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BEREKET MEVSİMİ: ÜÇ AYLAR 

Doç. Dr. Ömer MENEKŞE 

Rabbimizin bize sunduğu en büyük nimetlerden biridir zaman… 

Çoğu defa nasıl geçtiğini anlamadan hızla tükeniyor…Her gün ömür takvimimizden bir 

yaprak kopuyor…Her gün biraz daha yaşlanıyoruz… Öteler ötesi âleme doğru süratle koşuyoruz. 

İnsanoğlu her fani gibi kaybolmaya, bir sonbahar yaprağı gibi solmaya mahkûm… 

“Zaman durmaz, ömür akan bir sudur, 

İnsanoğlu yerli değil yolcudur” 

Zamanın Kıymetini Bilmek 

 Zaman hızla durmadan akıp giden bir çağlayan âdeta…İnsanlar da geceler ve gündüzler 

içinden akar... Nereye? Kur’an’ın belirttiği “O gün”e...  

Rabbimizin Kur’an’da ferman buyurduğu üzere bugün insanların dünyada yapıp ettiklerinin 

kendisine gösterilmesi için kabirlerinden çıkarılacağı” bir gündür.  

 O gün onlar, bir hedefe çabucak varmak“ يَْوَم يَْخُرُجوَن ِمَن اْْلَْجَداِث ِسَراًعا َكاَن َُهْم اِٰلى نُُصٍب يُوِفُضونَ 

istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar.” (Mearic, 70/43) 

اْلُقُبورِ  ِفي  َما  بُْعِثَر  اَِذا  يَْعلَُم   .kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman” (Bkz… اََفََل 

Âdiyât, 100/9) 

İşte insanlar süratle öteler ötesi âleme, hesap gününe herkesin kazancının kendisine eksiksiz 

geri verileceği ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir güne... Âhiret gününe!.. doğru 

gitmekte….. 

َ ُوْسَعَها َولََدْيَنا ِكَتاٌب يَْنِطُق ِباْلَحق ِ َوُهْم َْل يُْظلَُمونَ   َوَْل نَُكل ُِف نَْفًسا اِْل 

“Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkası ile yükümlü kılmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen 

bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.” (Müminun, 23/62) 
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Bu zaman;  

ُدورِ  ُ َل َما ِفي الص   Kalblerde gizlenenlerin ortaya çıktığı”, (Âdiyât, 100/10)“ َوُحص ِ

ُ ُوُجوهٌ  ُ ُوُجوٌه َوتَْسَود   ”..Bir takım yüzlerin kararacağı bir takım yüzlerin de ağaracağı“ يَْوَم تَْبَيض 

(Âli İmrân, 3/106) bir zamandır.  

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) zamanın önemini belirtirken, 

ُة َواْلَفَراغُ  َ ح  َاِس ، الص ِ  نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثيٌر ِمَن الن 

“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve 

boş zaman.”  buyurarak “İnsanların en çok gaflet içinde olduğu nimet” (Buharî, Rikak, 1) ifadesini 

kullanmıştır. Bu hadis-i şerif bizlere zamanın ne büyük bir ihsan olduğunu hatırlatırken, kıymeti 

bilinmediğinde geri dönülmez şekilde heba olup gideceğini vurgulamaktadır. 

Zamanın farkına olmak, onu ebedi hayat için sermaye yapmak tüm müminler için 

sorumluluktur. Ne var ki bazen bu sorumluluğumuzu unutup, dünya gailelerine ya da fani zevklere 

aldanıp vakitlerimizi heba edebiliyoruz. Bu halden kurtulmak, kendimize gelip özümüze dönmek için 

bir uyanışa, hatırlayışa, silkelenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bir fırsat ya da vesile bulup, 

yanlışlarımızdan dönmeyi, yüzümüzü ebediyet ufuklarına çevirmeyi arzuluyoruz. 

İşte böyle bir başlangıç için Yüce Mevlâ bizlere bazı kutlu zamanlar bahşetmiştir. Kulluk 

şuurumuzu yeniden hatırlamak, Rabbimize yönelmek için özel ve seçilmiş vakitler… 

Bir kere her günün gündüzünü ve gecesini kapsayan beş vakit, çok özel bir an olarak tahsis 

edilmiş. Müslüman olmanın temel şartlarından olan, “dinin direği” olan, namaza durduğumuzda 

günün o namaza denk düşen kısmını çok çok özelleştirmiş olmaktayız… 

Ayrıca davet ettiğimiz “teheccüd” namazı, gecelerimize daha da bir anlam kazandırmakta… 

Cumalar özel. 

Her yılın bir ayı demek olan Ramazan günleri özel… 

Ömürde bir kere içinden geçip iliklerinize kadar hissedeceğiniz Hac günleri özel. Bütün bu 

özel günler içinde bir de özel geceler var... 

Zamanı değerlendirmek, ömrü boşa geçirmemek için müstesna bir fırsat olan geceler…  
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Mescid-i Aksa’dan Beytü’l-Haram’a Tur-i Sina’dan Medine-i Münevvere’ye… Mekânlar 

içinde mukaddes beldeler… Recep’ten Mirac’a, Şaban’dan Berat’a, Ramazan’dan Kadir’e günlerden 

cumaya, an’lardan sehere zamanlar içinde seçkin vakitler. Andolsun geceye, andolsun gündüze, 

andolsun kuşluğa ve andolsun zamana… 

Zaman ki bazen su olup akar, bazen nakit olup tükenir, an olup secdeye gelir bazen. Gün 

olmuş vakit; dün, bugün, yarın. Dün demişiz geçip gidene, yarın emelin, meçhulün adı olmuş. Bugünü 

ganimet bilip amel saymışız. Yıl olmuş, mevsim olmuş, ekin olmuş, hasat olmuş. Edilen duaların, 

dökülen gözyaşların, yapılan hayırların dalga dalga Allah’a ulaştığı üç aylar olmuş. 

Üç Aylara Doğru 

İşte akıp giden zamanın önemli durakları olan ve içinde kandilleri barındıran… Işıklarıyla 

sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi 

aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran…Mübarek gecelerle dolu Üç Aylar… 

“Geceyi ihya etme”nin “gündüz tutulan oruçla birleştiği mübarek gün ve geceler… 

Regâib Kandili’yle başlayan, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’yle zirveye ulaşan, 

kandiller zincirini içinde barındıran, Ramazan Bayramı’yla da maddî ve manevî alanda “bayram”a 

dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma ayları… 

Üç aylar… bizim için bir fırsatlar silsilesi adeta. 

Yaratılış gayemizi düşünmemiz, Yaratan ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi 

değerlendirmemiz için bir fırsat… 

Sanal dünyanın sosyal paylaşım platformlarında harcadığımız enerjiye rağmen paylaşmayı 

neredeyse unutur hale geldiğimiz bir zamanda sorumluluklarımızı yeniden hatırlamak için bir 

fırsat… 

Hayatı soluk soluğa yaşarken unuttuklarımızı hatırlamak, sükûnetin ferahlatıcı etkisini duygu 

dünyamıza taşıyan ibadetlerle ruhumuzu zenginleştirmek için bir fırsat... 

Gündelik hayatın karmaşası içerisinde bunalan ve daralan ruhumuzun inşirahı; genişliği ve 

ferahlığı için bir fırsat... 

Her şeyden öte arınmak için eşsiz bir fırsat... 
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İşte günahlarla kararan yüreklerimizi, merhametten yoksun paslı vicdanlarımızı tövbelerle ve 

pişmanlık gözyaşlarıyla arındırıp, tertemiz bir hale getirebilmek için önümüzden akıp giden rahmet 

pınarıdır Üç Aylar… 

Her gün ömür takvimimizden bir yaprak koparken, süratle ömür sermayemiz tükenirken, 

akıbetimiz olan ölüme hızla koşarken, şu fani olan hayat yolunda, dünyanın ötelere bir hazırlık yeri 

olduğunu idrak etmek, asıl ve ebedî olan ahiret yurduna hazırlanmak ve az zamanda çok kazanma 

vaktidir Üç Aylar… 

Kalan günlerimizin, yaşayıp geride bıraktıklarımızdan daha az olabileceğinin idraki içinde 

hayırlı işlerde yarışmak, faydasız uğraşlardan kaçınmak, günahlara dur deyip, sevaplarla buluşmak 

zamanıdır Üç Aylar. 

Günlük hayatın koşuşturması ve yoğun temposu içinde gafletle kapanmış gözlerimizi basiretle 

açmak, katılaşmaya yüz tutan kalplerimizi Allah’ın zikri ile yumuşatmak, kibirle dikleşen başlarımızı 

tevazuyla eğip alnımızı secdelere koymak ve bağışlanmak ümidiyle yakarış anıdır Üç Aylar. 

Dua ve münacatların semaları titrettiği, Rahmeti Rahman’ın mahzun gönüllere sağanak 

sağanak indiği, bir ânı bir ömre bedel bereketli günlerdir Üç Aylar… 

Zamanı yaratan ve ona hükmeden Allah’a hamdolsun, bizleri yeniden bu kıymetli zamanlarla 

buluşturdu. 

Üç Aylar müminler için ruhen, fikren ve bedenen bir tazelenme ve toparlanma dönemidir. 

Değeri büyüktür.  

Elbette tüm mekânlar Allah’ın, tüm zamanlar Allah’a aittir. Ancak yaşanılan telaşlar, peşinden 

koşulan hazlar yaratıcı ile münasebetleri gözden geçirmeye fırsat bırakmayabilir. Üç aylar mevsimi 

kazançların ve kayıpların gözden geçirildiği zaman ve zemin olur.  

َرب ُِكْم   ِمْن  َمْغِفَرٍة  ُٓوا  اِٰلى   Rabbinizin mağfiretine ve cennetine koşun.” (Âl-i İmran, 3/133.)“ َوَساِرُع

çağrısına kulak verip genişliği gökler ve yeryüzü kadar olan cennete talip olunur. 

Yol belli, yolcu bilinen; yol ve yolcunun sahibi gözleyen. Aslında tüm seferlere hazırlık yol 

gözükünce başlar. Yolun ve yolculuğun farkına varmaktır üç aylar. Ertelenmiş hazırlıklara hız 

vermek, fırsatları bohça yapıp yükün sahibine sunmaktır. Herkes yarın için önceden ne göndermiş 

olduğuna bakmalıdır.  

Öyle buyurur Rabbimiz: 
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َمْت لَِغٍدٍۚ  َ َ َوْلَتْنُظْر نَْفٌس َما قَد  ُٓا اَي َُها ال َ۪ذيَن ٰاَمُنوا ات َُقوا اّلل ٰ َ َخ۪بيٌر ِبَما تَْعَملُونَ يَ َ اّلل ٰ ََۜ اِن  َوات َُقوا اّلل ٰ  

“Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın! 

(Evet) Allah’a itaatsizlikten sakının; şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden tamamen 

haberdardır.”(Haşr, 59/18.) 

Üç aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar, rahmet 

dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardır.  

Peygamberimiz (s.a.s) Receb ayı girdiğinde şöyle dua etmiştir: 

َ بَاِرْك لََنا ِفي َرَجَب َوَشْعَباَن َوبَل ِْغَنا َرَمَضانَ  ُهم   اَلل ٰ

“Allah’ım! Receb ve Şâban’ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan’a ulaştır...”. (Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, I, 259; Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189) 

Receb ayının çok kıymetli bir ay olduğunu Peygamberimiz bildiriyor. Kur’an-ı Kerim’de de 

dört tane ayın haram aylardan, mübarek aylardan olduğu beyan ediliyor. 

 

ُم  ِ يُن اْلَقي  ُٓا اَْربََعٌة ُحُرٌمَۜ ٰذلَِك الد ۪ ٰمَواِت َواْْلَْرَض ِمْنَه َ ِ يَْوَم َخلََق الس  ِ اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ۪في ِكَتاِب اّلل ٰ ُهوِر ِعْنَد اّلل ٰ ُ َة الش  َ َ ِعد  اِن 
َ اَْنُفَسُكمْ   َفََل تَْظِلُموا ۪فيِهن 

“Allah’ın gökleri ve yeri yönettiği günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan 

dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin...” 

(Tevbe, 9/36.) 

Bu ayet-i kerimede işaret edilen haram ayların Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları 

olduğunu Hz. Peygamber şu hadisleriyle açıklamışlardır: 

َنُة اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ، ِمْنَها أَْربََعٌة ُحُرٌم ثََلٌَث   َ َمَواِت َواألَْرَض ، الس  َ ُ  الس  َماُن قَِد اْسَتَداَر َكَهْيَئِتِه يَْوَم َخلََق اّلل ٰ َ الز 
ُم ، َوَرَجُب ُمَضَر ال َِذى بَْيَن ُجمَ ادَ ى َوَشْعَبانَ  َ ِة َواْلُمَحر  َ  ُمَتَوالَِياٌت ُذو اْلَقَعَدِة َوُذو اْلَحج 

“Muhakkak zaman Allah’ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. 

Bunlardan dördü haram aylardır. Bunlardan üçü peşpeşedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de 

Cemaziyel-ahir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesinin ayı Recep’tir” ( Buhâri İlim 9; Müslim, 

“ Kasâme”, 29)  
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Bu receb ayı da, o dört haram aydan birisi... Yâni zilkàde, zilhicce, muharrem peşpeşe geliyor, 

hac yapılıyor. Hacca gidiliyor, hacdan dönülüyor. Ama bu receb ayı da onlardan beş ay sonra gelmiş. 

Sayalım: Muharrem, safer, rebîül-evvel, rebîül-âhir, cemâziyelevvel, cemaziyel-âhir, receb... Onun 

için bu muhterem aya, recebül-ferd derler. Hürmet, izzet, ikram ve itibar, ceng ü cidalden uzak 

durmak aynen receb ayında da var... 

Bir de bu ayda sevaplar kulların defterlerinin sevap hanelerine, bol bol dökülmesi dolayısıyla 

da recebül-esabb denmiştir. Yâni, sevapların bol bol, şırıl şırıl, gürül gürül döküldüğü ay demek... 

Sabbe, Arapçada dökmek demek... Nehrin de böyle dağlardan çağlayarak şırıl şırıl akıp da döküldüğü 

yere münsab derler; o da aynı kökten... Recebül esabb; Allah’ın rahmetinin cûşa gelip, ikram ü 

ihsanâtının çağlayan gibi güldür güldür kullara geldiği ay demektir. 

 Bir sıfatı daha var, recebül-esamm; yâni sağır... Yâni, kullar düşmanlarını görseler 

görmezlikten geliyor; senin filânca hasmın falanca yerden geçiyor deseler, duymazlıktan geliyor. 

Onun için böyle demişler. Çeşitli izahları yapılmış. Hâsılı, rivayetlerde çok kesin olarak bildiriliyor 

ki, receb ayı enteresan, dikkat çekici mühim bir aydır.  

Arifler, din alimleri kitaplarında yazmışlar ki: 

“Yıl, ağaç gibidir. Receb ayı ağacın yapraklı, şaban meyveli, Ramazan ise meyvesinin 

toplanacağı zamanı gibidir.”  

Nitekim Zünnun-i Mısri üç aylar hakkında şöyle demiştir: 

ٌ يَْحُصُد َماَزَرَع َو يُْجِزى  َماَصَنعَ  ْقِي َوَرَمَضاُن َشْهُر اْلَحَصاِد َوُكل  َ ْرِع وَ َشْعَباُن َشْهُر الس  َ  َرَجُب َشهْ ُر الز 

َُه َمَع ُسوِء َمَعاِدهِ  ْرَعَة نَِدَم يَْوَم َحَصاِدِه َواَْخلََف َظن  َ ََع الز    َوَمْن َضي 
“Receb tohum ekme ayıdır, Şaban sulama ayıdır, Ramazan hasat ayıdır. Herkes ne ekerse 

onu biçer. Ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ziraati zayi etse hasat günü ekemediğine pişman olur. 

Kıyamet gününde kötü vaziyete düşer ve dünyadaki zannının aksi zuhur eder.”  

Abdülkādir-i Geylânî hazreleri de Günyetü’t-tâlibîn adlı eserinde şöyle demektedir: 

“Receb: tevbe; Şa’ban muhabbet; Ramazan da Hakk’a kurbiyet ve vuslat ayıdır.” 

“Receb: Günahı, zulm ü cevri terketme; Şa’ban: Salih amel işleyip vefa gösterme; Ramazan 

ise Sıdk u safaya erme ayıdır.” 

“Receb’de şevkle girişilen tevbe ve hasenât, kabule mazhar olur; Şa’ban’da işlenmiş eski 

seyyiat, afv ü mağfiret kılınır; Ramazan’da ise kula, ilâhi ihsan ve ikramlar bahşedilir.” 
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Hülasa: Receb hürmet, Şaban hizmet, Ramazan ise nimet ayıdır. 

Demek ki receb ayı, bizi ramazana hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olmuş oluyor. 

Ramazan da onbir ayın sultanı... Ona birden, hemencecik insan girmiyor, kendisini 

hazırlayarak, derleyip toparlayarak giriyor. Onun için, “Receb ayı tevbe ayıdır.” demişler. Yani kul 

ne yapacak?.. “Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hata etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; 

beni affet...” diyerek hatasını itiraf edip, hatasından dönerek, Cenâb-ı Hakk’ın yoluna girecek. Receb 

ayı tevbe ayıdır. 

 Şa’ban ayı ibadetlere devam etme ayıdır. Ramazan da mükâfatlarını alma ayıdır. Böyle çeşitli 

kelimelerle bu ayların birbirleriyle irtibatlı olduğu beyan edilmiştir. 

تِ ي َ ِ ، وَ شَ عْ بَ اُن شَ هْ رِ ي، وَ رَ مَ ضَ انُ  شَ هْ رُ  أُ م   رَ جَ ُب  شَ هْ رُ  اّلل ٰ

“Receb şehrullah; Allah’ın ayı, Allah’ın tevbeleri kabul ettiği ay... Şa’ban benim ayımdır. 

Ramazan da ümmetimin ayıdır.” (Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358) buyurmuş Peygamber 

(s.a.s)... Demek ki, Receb’de tevbe edeceğiz, Allah’ın affını mağfiretini isteyeceğiz. Şa’ban’da 

Peygamber Efendimiz’in has ümmeti olmağa çalışacağız. Ramazan’da da Allah’ın lütfuna ermeğe, 

ümmet olarak mükâfatları kazanmağa gayret edeceğiz. 

Regaip Kandili 

Aslında müminler için tüm zamanlar, günler, geceler, haftalar, aylar ve seneler, Allah’a kulluk 

şuuruyla ve Rabbimizin rızasına ermek amacıyla yaşanır. Ancak her yıl gelen Regaib gecesi, üç aylar 

olarak bilinen ve manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimlerinin 

başladığını haber verir. Kur’an ve oruç ayı Ramazan-ı şerifin müjdesini getirir. Günahlardan arınmak 

için sunulan imkân ve fırsatları; Rabbimizin sonsuz rahmet ve mağfiretini bizlere hatırlatır. Her yıl 

gelen regaib gecesi rahmeti, bereketi ve mağfireti bol Üç Ayların manevi iklimine girildiğinin 

habercisidir. Regaib, Recep ayının da ilk cuma gecesi…  

Allah resulü (s.a.s) şöyle buyurur: 

ِْصِف ِمْن َشْعَباَن َولَْيلَُة اْلُجُمَعِة َولَْيلَُة اْلِفْطِر  ُل لَْيلٍَة ِمْن َرَجٍب َولَْيلَةُ  الن  َ ْعَوُة: أَو  َ َ اَلد  ُ ِفيِهن  َخْمُس لَياٍل َْل تَُرد 
َْحرِ   َولَْيلَُة الن 

https://www.ensonhaber.com/
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“Beş gece vardır ki, onda yapılan dua geriye çevrilmez: Recep ayının ilk, Şaban ayının 

onbeşinci, Cum’a, Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.” (Abdurrezzak, el-Musannef, IV, 317, Hadis 

No: 7927) 

Regaip, herhangi bir şeyi istemek, arzu duymak, meyletmek, bu emeller doğrultusunda 

tutkuyla çaba sarf etmek demektir. Regaip Kandili ise geleceğe, istikbale yönelik arzu ve 

isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren, her türlü rağbet ve regaibimizi 

iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate ve Rabbimize yöneltmemiz, , bütün işlerimizi 

O’nun rızasına uygun hale getirmemiz gerektiğini hatırlatan mübarek bir gecedir. Arzularına gem 

vuramayan, isteklerini dizginleyemeyen, hırslarını terbiye edemeyen, güç, servet ve şehvet 

tutkusunun önüne bir türlü geçemeyen günümüz insanı için Regaib gecesi, tüm yapıp etmelerinde ne 

kadar Allah’ın rızasını aradığını sorgulaması açısından büyük bir fırsattır.  

Regaib…Allah’ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı 

bir rağbet gecesi…İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. 

İçtiği kaynağın berraklığına göre berrak sözler söyler. 

Mevlânâ “Nereye gidiyorsun sen? İşte o’sun sen.” der. Vahye râm olan vahiyden bahis 

açarken, kötülüğe rağbet eden de kötüye vurgu yapar. Kısaca rağbet ettiğini heceler insanoğlu. 

Peygamberler tarihi, rağbet edenler ile rağbet görenlerin hikâyesidir.  

Nuh’un çağrısına ‘evet’ diyenlerin rağbeti ile ‘hayır’ diyenlerin rağbeti. 

Hz. Musa’nın sabırlı davetine rağbet edip denizi onunla geçen, geçtikten sonraki davetine ise 

rağbet etmeyenlerin öyküsü.  

Rabbinin burhanı sayesinde harama rağbet etmeyen Yusuf’un (a.s.) rağbet etmemesi de bir 

rağbet. 

“Bir elime ayı bir elime güneşi verseniz yine davamdan vazgeçmem.” diyen Hz. Peygamber 

(s.a.s.)’in dünyalık tekliflere rağbet etmemesi de bir rağbet. Yüce Allah, bizim neye ve kime rağbet 

edip yönelmemiz gerektiğini şöyle açıklıyor: 

ُسوِل اَِذا َدَعاُكْم لَِما يُْح۪ييُكْم  َ ِ َولِلر  ُٓا اَي َُها ال َ۪ذيَن ٰاَمُنوا اْسَت۪جيُبوا ّلِل ٰ  يَ
“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Râsulünün 

çağrısına uyun…”(Enfal, 8/24) 
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ِ َراِغُبونَ  ُٓا اِلَى اّلل ٰ َ ُُٓۙٓ اِن  ُ ِمْن َفْضِل۪ه َورَ ُسولُُه ُ َسُيْؤ۪تيَنا اّلل ٰ ُ َوَرُسولُُه َوقَالُوا َحْسُبَنا اّلل ٰ ُٓا ٰاٰتيُهُم اّلل ٰ  َولَْو اَن َُهْم َرُضوا َم
“Eğer onlar Allah ve Râsulünün kendilerine verdiğine razı olup, ‘Allah bize yeter, yakında 

bize Allah da lütfundan verecek, Râsulü de. Biz yalnız Allah’a rağbet edenleriz.’ deselerdi (daha iyi 

olurdu).” (Tevbe, 9/59) 

 َفِاَذا َفَرْغَت َفاْنَصبُْۙٓ ﴿7﴾ َواِٰلى َرب َِك َفاْرَغْب ﴿8﴾ 
“Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine rağbet edip O’na yönel.”(İnşirah, 

94/7, 8) 

Miraç Kandili 

Miraç; recebin 27. gecesi… Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, 

Mekke döneminde bir gece, Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ya, oradan da semaya yaptırılan 

hikmet yüklü yolculuk… 

Süleyman Çelebi’nin “Şeş cihetten ol münezzeh zülcelâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl.” 

şeklindeki ifadesiyle; mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde Yüce Allah ile 

görüşen sevgili Peygamberimizin, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara sûresinin son 

iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle Yüce Âlemlerden döndüğü gece… 

İsra sûresinin başlangıç ayetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:  

ُسْبَحاَن ال َ۪ذُٓي اَْسٰرى ِبَعْبِد۪ه لَْيًَل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا ال َ۪ذي بَاَرْكَنا َحوْ لَُه لُِنِريَُه ِمْن ٰايَاتَِناَۜ 
۪ميُع اْلَب۪صيرُ  َ  اِن َُه ُهَو الس 

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescidi 

Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç 

şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” 

Berat Kandili 

Ramazan’ın müjdecisi… Şaban ayının on beşinci gecesi… Berat…Berat… Borçtan, 

hastalıktan, suç ve cezadan beraat etme, kurtulma… günahlardan arınma, temize çıkma, ilâhî af ve 

rahmete nâil olma… 

Hz. Peygamber şöyle buyurur: 
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ْمِس إِلَى َسمَ اِء  َ َ يَْنِزُل ِفيَها لُِغُروِب الش  َ َ اّلل  إَِذا َكانَْت لَْيلَُة الن ِ ْصِف ِمْن َشْعَباَن َفُقوُموا لَْيلََها َوُصوُموا يَْوَمَها . َفإِن 
َى يَْطلَُع اْلَفْجرُ  ْنَيا َفَيُقوُل أَْلَ ِمْن ُمْسَتْغِفٍر َفأَْغِفَر لَُه أَْلَ ُمْسَتْرِزٌق َفأَْرُزقَُه أَْلَ ُمبْ َتلًى َفأَُعاِفَيُه أَْلَ  َكَذا أَْلَ َكَذا َحت  ُ  الد 

“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu 

gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim? Yok mu 

rızık isteyen, rızık vereyim? Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim... Yok mu başka isteği olan ona da 

istediğini vereyim?” (İbn Mâce, “İkâmet”, 191) 

Kadir Gecesi 

Maddi ve manevi pek çok hikmet ve rahmeti, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran 

Ramazan ayında yer alan, Yüce Yaratan’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur’an’ın indirilmeye 

başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin 

kabul edildiği kutlu gece… Leylei Kadir… Kadrü kıymet bilme, Rabbimiz’ in bizlere sunduğu sayısız 

nimetlerin farkında olma zamanı… 

ُل   َ ُٓا اَْدٰريَك َما لَْيلَُة اْلَقْدِرَۜ ﴿2﴾ لَْيلَُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن اَْلِف َشْهٍرَۜ ﴿3﴾ تََنز  ُٓا اَْنَزْلَناُه ۪في لَْيلَِة اْلَقْدِرٍۚ ﴿1﴾ َوَم َ اِن 
ى َمْطلَِع اْلَفْجِر ﴿5﴾   ٌ۠ۛ ِهَي َحت ٰ ِ اَْمرٍُۙٓۛ ﴿4﴾ َسََلٌم وُح ۪فيَها ِبِاْذِن َرِب ِهْمٍۚ ِمْن ُكل  ُ ُِٓئَكُة َوالر   اْلَمٰل

“Şüphesiz biz onu Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin (o büyük fazlu şerefini) sana 

bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Rûh, Rableri’nin izni ile, her bir 

iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır.” (Kadir, 97/1-5) 

ÜÇ AYLARI  DEĞERLENDİRME YOLLARI 

 

Üç aylarda üç hususun vurgulandığını görmekteyiz ki bunlar; gece, Peygamber ve 

Kur’ân’dır. 

1-Gece: Allah’ın varlığını ve tekliğini gösteren ayet (delil)’lerden biridir. sayılan 

gece (leyl)  O’nun kasemine de konu olmuş bir zaman parçasıdır. 

Rabbimiz  ِاَِذا يَْغٰشى  َوال َْيل  “(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun” (Leyl, 92/1) buyurarak 

ona kasem etmiştir.  

Ülkemizde kandiller diye bilinen mübarek geceler yüce kitabımız Kur’ân’da “leyle-i 

Mübarek, leyle-i isra ve leyle-i Kadir” gibi tamlamalarla kullanılmıştır. Bu ifadelerle altı çizilmek 

istenen “gece kavramı” dır. 
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Yüce önderimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in hayatında meydana gelen en önemli olay şüphesiz 

"risalet (peygamberliğin verilmesi)’dir. Risalet, ona Kur’ân verilerek peygamberlik görevinin 

bildirilmesidir. İşte bu anlamlı hadise gece vuku bulmuştur. 

Mukaddes ve eşsiz kitabımız Kur’ân-ı Kerîm gece nâzil olmaya başlamış ve indiği gece 

gecelerin sultanı, indiği ay ayların sultanı, indiği Peygamber resullerin sultanı ve indiği ümmet de 

ümmetlerin sultanı olmuştur. 

ُٓا اَْنَزْلَناُه ۪في لَْيلٍَة 2﴾ َواْلِكَتاِب اْلُم۪بينُِۙٓ ﴿1ٰحمَُٓۜ ﴿ َ َا ُمْنِذ۪ريَن ﴿﴾ اِن  ُ اَْمٍر َح۪كيٍمَۜ 3ُمَباَرَكٍة اِن َا ُكن  ﴾ ۪فيَها يُْفَرُق ُكل 
َا ُمْرِس۪ليَنٍۚ ﴿4﴿ ۪ميُع اْلَع۪ليمُُۙٓ ﴾ َرْحمَ 5﴾ اَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَاَۜ اِن َا ُكن  َ ًة ِمْن َرب َِكَۜ اِن َُه ُهَو الس   

“Hâ Mîm. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. 

Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, 

Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.” (Duhân, 44/1-6) 

Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semalara yapılan,  َقَاَب قَْوَسْيِن اَْو اَْدٰنى  َفَكان  

“O kadar (yaklaştı) ki iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu.”  (Necm, 53/9 ) âyetinde 

ifadesini bulan nokta da Allah katına konuk olan Efendimiz’in bu esrarengiz yolculuğuna “İsrâ ve 

Mi’rac” ismi verilmiştir ki, gece vuku bulmuştur. 

İslam’ın devlete yolculuğu diye de ifade edebileceğimiz Hicret, gece başlamıştır. 

Böylesine büyük olaylara sahne olan gece, fertlerin şahsiyet eğitiminde ve iç zenginliği elde 

etmelerinde önemli bir zaman unsurudur. Bu itibarla olmalı ki, Yüce Rabbimiz özellikle Sevgili 

Peygamberimize gece yarısı ibadetle meşgul olmasını tavsiye etmişti. Vahyin başladığı dönemlerdi. 

Efendimiz elbisesine sarılmış yatarken Cebrail gelmiş ve  

ُٓا لُُۙٓ  يَ م ِ َ َ قَ۪ليَلًُۙٓ  ُقمِ  ﴾1﴿اَي َُها اْلُمز  ُٓ  ﴾2﴿ال َْيَل اِْل  ﴾ 3﴿اَِو اْنُقْص ِمْنُه قَ۪ليَلًُۙٓ  نِْصَفُه  

“Ey örtüsüne bürünen (sarılan) Peygamber! Kalk ve azı hariç gece, uzun uzun ibadet et.” 

(Müzzemmil, 73/1-3) âyetlerini getirmişti. 

Rivayete göre şanlı Peygamberimiz ve seçkin arkadaşları beş vakit namazın farziyyetinden 

önceki on yıllık süre içinde zorunlu olarak gece (teheccüd) namazı’na devam etmişlerdir.  Bu, 

İslâm’ın tüm yükünü omuzlarında taşıyacak olan çekirdek kadronun şahsiyet eğitiminin ifadesidir. 
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ْد ِب۪ه نَاِفلًَة لََكَۗ   َ   Ve gece’nin bir kısmında nafile (teheccüd) namaz kıl”, (İsra, 17/79)“ َوِمَن ال َْيِل َفَتَهج 

ِْحُه لَْيًَل َط۪ويَلً   َوِمنَ  ال َْيِل َفاْسُجْد لَُه َوَسب   “O’ na secde et ve uzun uzun gecelerde O’nu tesbih et.”  

(İnsan,76/26)
    âyetleri ile Allah Rasul’üne talimat verilmiş ve  ََوِباْْلَْسَحاِر ُهْم يَْسَتْغِفُرون “onlar seherlerde 

istiğfarda bulunurlar.” (Zariyat, 51/18)
 buyruğu ile de olgun müslümanların özelliklerinden 

bahsedilmiştir. 

Geceler, sînesinde taşıdığı seherlerle ayrı bir ruhaniyet taşımakta ve onda yapılan amellere 

makbûliyet kazandırmaktadır. Zamanın altın parçası geceler ve gecelerin kalbi seherler, nice oluş ve 

erişlerin zamanıdır. İşte gecenin dilimlerinden biri olan seher vakti de böyledir. Seher… ilâhî rahmet 

ve bereketin sağanak sağanak yağdığı demler… Derin tefekkürün zikirle buluştuğu sular, hikmet 

susuzluğunun giderildiği, saniyelerin saat, saatlerin gün olduğu zamanlar... Allah’a gönül verenlerin 

ibadet, dua ve zikirleriyle gergef gergef işlediği mübarek saatler… Vaktin kadrini bilenler için 

bulunmaz şevk serinliği, istemenin en verimli anları…  

Seher vakti günün en sessiz, en huzur dolu vaktidir. Uyku halinin en ağır bastığı bu zaman 

diliminde Allah’a sunulacak dilekler, sessizliğin koynunda adeta billurlaşır, sâfiyâne dilekler halinde 

hedefini bulur. 

Onun için hak aşığı Yunus şöyle seslenir: 

 “Geceler uykudan uyan, 

Gizli sırlar olur ayan, 

Mahrum kalmaz Allah diyen 

Yalvar kul Allah’a yalvar.” (Yûnus Emre) 

Gece’nin bereketli anlarından yararlanmayı gaye edinen Peygamberimiz de (s.a.s)  mecbur 

kalmadıkça yatsıdan hemen sonra yatmaya özen göstermiş ve buna ters davranışı da hoş görmemiştir.  

Hülasa mü’min gecenin abidi, gündüzün yiğidi olmaya talip olmalı, gecesini diriltemeyenin 

gündüzünün de ölü sayılacağını bilmelidir. 
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Peygamber ve Kur’ân 

Üç aylar’da vurgulanmak istenen ikinci husus Peygamber, üçüncüsü de Kur’ân’dır. Bu 

durumda Hz. Muhammed (s.a.s) hem gecenin, hem de Kur’ân’ın konusudur. Yani ikisinde de 

kahraman Efendimiz (s.a.s)’dir. Hem de ikisini kullanmakla, yaşamakla ve hazmetmekle yükümlü 

kahraman. Gece ve Kur’ân’la barışık ve tanışık olmayan Peygamber düşünmek mümkün olmadığı 

gibi, tersi de mümkün değildir. Bu nedenle gece ona örtü, Kur’ân ona hilye olmuştur. Şairin biri de 

bu gerçeği ifade ederken “Allah lisanıyla söylenmiş hilyedir sana Kur’ân” demektedir. Kimileri de 

ona “Canlı Kur’ân” demişlerdir. Yani lafzı Kur’ân okuduğumuz, canlı Kur’ân gördüğümüz 

Peygamberdir. 

Kur’ân, Peygamber (s.a.s)’e gece inmeye başlamış, Peygamberimiz de onu gece yaşayarak 

abid, gündüz de yiğit olmuştur. Üçü de birbirinin âşıkı ve mâşuku durumundadırlar. 

Özetle olgun mü’minlerin yolu Kur’ân, Hz. Peygamber ve gece üçlüsüyle tanışmak ve 

kucaklaşmak olmalıdır. Ki bu ermenin ve olmanın da yoludur. İşte “üçaylar” ile verilmek istenen 

asil mesaj budur. 

İyi Bir Muhasebe 

Üç aylar, günümüzün yoğun ve karmaşık hayat akışı içinde kaybolup giden ve öze dönüşünü 

ihmal edenler için bir nefis muhasebesi, bir öz denetim yapma fırsatıdır. 

Zira malayani ve dünyanın meşgalesi bize bu nefis muhasebesini yapmamızı unutturuyor. Üç 

aylar kendimizle baş başa kalıp nefis muhasebesi yapmamız için çok büyük bir imkândır.  

Nefis muhasebesi, Yüce Allah’la iletişimimizi sorgulama; geçmişimizi, içinde bulunduğumuz 

durumu, geleceğimizi gözden geçirmedir. Kendimizle hesap günü gelmeden önce hesaplaşmaktır. 

Manevi kayıplarımıza nedamet, yaptığımız ibadetlerin ilahî rahmete vesile olup olamayacağını 

tefekkürdür.  

َُرونَ  َُروَن   Düşünmez misiniz?” (En’am, 6/50)“ اََفََل تََتَفك   لََعل َُكْم تََتَفك 

“Umulur ki tefekkür edersiniz.” (Bakara, 2/266) diye buyururken Rabbimiz,  

 َحاِسُبوا أَْنُفَسُكْم قَْبَل أَْن تَُحاَسُبوا 

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz.”(Tirmizî, “Kıyame”, 25) derken kutlu Nebi; 

tefekküre davet eder insanı… 
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Hayatımızın her anında hataya düşen biz kullar için vazgeçemeyeceğimiz en temel husustur 

tevbe ve istiğfar.  

Tövbe-istiğfar; kulun günahını ve hatasını terk edip, dua ve niyaz ile Rabbinden bağışlanma 

dileyip bütün varlığıyla O’na dönmesi, Cenab_ı Hak’kın da kuluna af ve mağfiretle mukabelede 

bulunmasıdır. 

Yapmış olduğumuz hatalarımızı gözden geçirmenin en güzel anlarından biride bu kandil 

geceleridir. Bu gece Rabbimizin bizlerden istediği Nasuh tövbesi için bir fırsat gecesidir. 

Bir dönüştür, yanlışlarla yüklü geçmişe bir kalem çekiştir tövbe. Tek şartı samimi olarak 

yapılmasıdır. Kur’an’ın “Nasûh tövbe” diye adlandırdığı da samimi tövbedir.  

Ayette; 

ِ تَْوبًَة نَُصوًحا ُٓوا اِلَى اّلل ٰ ُٓا اَي َُها ال َ۪ذيَن ٰاَمُنوا تُوبُ  ”!Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin“ يَ

(Tahrîm, 66/ 8) buyrulmaktadır. Neden, tövbe etmemizin cevabını yine Kur’an’dan öğrenmekteyiz. 

Rabbimiz şöyle buyurmakta. 

َُكْم تُْفِلُحونَ  ِ َج۪ميًعا اَي َُه اْلُمْؤِمُنوَن لََعل  ُٓوا اِلَى اّلل ٰ   َوتُوبُ

“…Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, 

umduğunuzu elde edebilirsiniz.”(Nur, 24/31)  

Bu sebeple, üç aylarda, Yüce Rabbimize yapmış olduğumuz günah, hata ve isyanlarımız için 

tevbe edelim, istiğfarda bulunalım. Günahlar insanların sırtında yüktür. Bu aylar ise bu yükü 

hafifletme vaktidir. Onun yolu ise tövbedir. 

İşte Üç Aylar, keşkelerin öğütülüp iradî başlangıçların yapıldığı anlar… 

Tevbe ve istiğfar ile günahlardan arınmanın, işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı pişmanlık 

duyarak O’ndan af dilemenin, onları bir daha işlememek için kararlı bir duruş sergilemenin en güzel 

fırsatı… 

Yüce Mevla’nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyarak, günahlara bir daha dönmemek 

üzere yüz çevirerek, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme anı… 



15 

 

Kur’an Üzerinde Çalışma 

Değeri Kur’an’a dayanan kutlu gecenin ve ayın değerlendirilmesi, ancak Kur’an’a 

yönelmekle, onu okumak ve öğrenmekle, onun eşsiz mesajını anlamak ve onun mana ikliminde yol 

almakla mümkün… 

Kur’an; insanlığın ufkunda bir ışık gibi yanan ve her dönemde insanların yollarını, kalplerini 

ve gönüllerini aydınlatmaya devam eden bir meşaledir. 

Kur’ân, Kelâmullâh’dır, Kitâbullâh’dır. Allah’a ait olduğu için, “Sözlerin en güzeli”dir. 

(Zümer, 39/23.) Peygamberimizin ifadesiyle,  

دٍ  َ َوأَْحَسَن اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحم   ِ َ َ أَْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اّلل   ;Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kelâmı“ …إِن 

hâl ve tavrın en güzeli ise Muhammed’in hâl ve tavrıdır.”(Nesâî, Îdeyn, 22.)  

Kur’ân-ı Kerîm kıyamete kadar her çağda ve her coğrafyada insanlara en doğru yolu gösteren 

rehberdir. Kur’ân ruhlara şifa, kalplere rahmettir. Kur’ân, bize Rabbimizi tanıtır, sorumluluğumuzu 

bildirir, ahireti hatırlatır. İnsan olmanın anlamını ve insanca yaşamanın sırlarını öğretir. 

İnsanlığı aydınlatmaya başladığı günden beri ışığından hiç bir şey kaybetmeyen, taşıdığı değer 

ve anlamlar, getirdiği ahlak ve erdem ilkeleri hep taze ve yeni olarak kalan varlık ve varoluş bilgisinin 

ders kitabı, bütün kâinatın özeti ve Yüce Yaratan’ın bizlere uzattığı kurtuluş halkası Kur’an’la 

buluşma.. Kur’an’a yönelme, eşsiz mesajını okuma, anlama ve yaşamaya çalışma… 

Nafile İbadetleri Çoğaltma 

Üç Aylar; sarsılan rûhî dünyamızı onaracağımız, yitirdiğimiz, kaybettiğimiz değerleri yeniden 

bulacağımız, merhametin kuşatıcılığını derinden hissedeceğimiz, kalbî seviye kazanacağımız, 

hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olacak manevi bir iklim… 

Zamanımızda "Üç aylar" kış mevsimine rastlamaktadır. Efendimiz (s.a.s )’in ifadesiyle “kış 

mü’minin ilk baharıdır.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 75.) Bu itibarla üç ayları bahara dönüştürmek 

için namaz, oruç ve benzeri nafile ibadetleri arttırmak gerekir. Zira namaz kötülüklere set, oruç takva 

aracıdır. 

Yetimin başını okşayan el, dertli yüreklere şifa sunan dil, gülmeyi unutmuş yüzlere sürur 

olma... kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi olma. Nafile namaz ve oruçlarla, yapılacak hayır ve 

hasenatla Üç Ayları değerlendirme… 

https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kisi/Baskan/11614/cuma-hutbesi-oruc-ve-kurn-ayi-ramazan#_edn6
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Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile 

oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında 

yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız 

olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde 

bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. 

Bir gerçeği de unutmamalıyız ki üç aylar içerisinde idrak edilen kandil gecelerine ait özel bir 

namaz sahih kaynaklarımızda mevcut değildir. Nebevi öğreti de asıl olan az ve devamlı bir ibadet 

düzenidir. 

Mali İbadetleri Çoğaltma 

Sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda infak etme. Yedirme, içirme, giydirme, borç verme, 

muhtaca yardım etme, akrabayı gözetme şeklinde ikram ve ihsanı ihtiyaç sahibiyle buluşturma… 

Zekat, sadaka, hayır ve hasenatta yarışma… Cömertlikte zirveye ulaşma… 

İbadetlerde ve infakta daha cömert davranacağımız günlerdir, bu aylar. Deyim yerindeyse 

kendimize cimri, Rabbimize ve ihtiyaç sahipleri kullarına cömert davranacağımız zaman dilimidir, 

üç aylar. 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’i Daha İyi Tanımaya Yönelik Çalışma 

O ki, âlemlere, insana, hayvana, nebatata rahmet…O ki, müminlere karşı merhametli bir 

“Rahmet Deryası” Ve onun bütün çağları aş an ve geride bırakan sevgi ve hoşgörü anlayışı... Nice 

merhamet tabloları ile dopdolu hayatı… Üç Aylar onu daha iyi tanımak için bir fırsat… Şüphesiz 

ibadet bilinci içinde onu öğrenmeye sadece bir zamanı değil, her ve pir zamanı ayırmak en büyük 

vazife… 

Kazanılanları Kaybetmeme 

ى يَأْتَِيَك اْلَي۪قينُ   Ölüm gelinceye kadar Rabbına ibadete (devam) et.” (Hicr, 15/99)“ َواْعُبْد َرب ََك َحت ٰ

buyuruyor Rabbimiz,  

ِ أَْدَوُمُه َوإِْن قَل َ  َ َ اْلَعَمِل إِلَى اّلل  َ أََحب   ”.Amellerin en sevimli olanı az da olsa devamlı yapılanıdır“ إِن 

(Buhârî, “Rikak”, 18; “İman”, 32; Ebû Dâvûd, Tatavvu", 27) der Kutlu Nebi (s.a.s.) 
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Nimete ermek, nimetle sürekli kalmak değildir. Kaybetmemek için birtakım sebeplere riayet 

edilir. Buna rağmen nimette kalmak da yine O’nun iznine bağlıdır. Üç Aylar bir nimet… Ramazan 

bir ganimet… Ancak nimetler bunlarla sınırlı değil… 

O halde ibadeti yalnız bu aylara hasretmek de yanlış… 

Üç Aylar, yaşantımızda kalıcı değişiklikler meydana getirmediği müddetçe tam anlamıyla 

idrak edilmiş olamaz. 

Öyleyse Sonsuza akıp giden zaman içerisinde bize sunulan ömrümüzü, bütünüyle Yüce 

Yaratıcı’yı tanıma ve sevme imkânı olarak, mübarek gün ve geceleri, ay ve mevsimleri de özümüze 

dönerek gaflet ve duyarsızlık içinde geçen günlerimizi sorgulamak, kendimizle hesaplaşmak, iyi ve 

güzel davranışları artırmak, kötü davranışlarımızı terk ederek kalbimizdeki manevi kirleri 

temizlemeye çalışmak için bize tanınmış özel imkanlar olarak değerlendirmeliyiz. İnsanlarımızı 

ayrımcılığa tabi tutmadan ve yargılamadan anlamaya, kendimiz ve çevremizle barışık olmaya, 

paylaşmaya, ümitlerini yitiren ve ahlaki değerlerini kaybedenleri kazanmaya çalışmalıyız. 

Bunun için de üç aylarda sadece namaz, oruç, Kur’an okuma ve dua değil geniş anlamıyla 

ibadet sayılan her türlü yararlı işe yönelmemiz gerekir. 

Kur’an’ın ifadesiyle belirtmek gerekirse, gerçekte kalıcı olan, işleyeceğimiz yararlı 

amellerdir. Öyleyse, bu müstesna günleri sadece kendimiz için değil yakınlarımız, çevremizdeki 

insanlar, muhtaç ve garipler, yuva ve yetiştirme yurtlarındaki çocuklar, huzurevlerindeki yaşlılar ve 

kimsesizler, özürlüler, tutuklu ve hükümlüler, küçük yaştaki çalışan çocuklar, velhasıl toplumun 

bütün kesim ve grupları için yararlı olacak, onlara bir ışık ve umut götürecek çaba ve katkılarla 

dolduralım. Birbirimizi sevdiğimizi ve kardeşliğimizi sadece sözlerimizde bırakmayalım, 

davranışlarımız aksettirelim. Toplumumuzda boynu bükük, gözü yaşlı, dışlanmış kimse varsa onun 

derdini dert edinelim. 

Her ayı Ramazan ve her gün ve geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmek, dargınlık, 

kırgınlık, kin ve nefretin yerine; sevgiyi, merhameti, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak, yetimlerin, 

kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmek şiarımız olsun. 

Nice birlik ve beraberlik içinde af ve mağfirete vesile olan mübarek aylara ve kandillere… 
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ÜÇ AYLAR 

Uyanın gaflet uykusundan bayanlar baylar 

Geldi mağfiret menba-ı mübarek üç aylar 

Haram aylar diye bilinir Recep Şaban Ramazan 

Çelebi diyor “Dökülür cümle günah misli hazan” 

 

Bu konuda en makbul söz Yüce Peygamberindir: 

“Recep Allah’ın, Şaban benim, Ramazan ümmetimindir.” 

O’ nun gibi dua eder her mümin her ehli akıl: 

“Allah’ım Recep ve Şabanı bize mübarek kıl 

 

Bizi Kuranın nazil olduğu Ramazana ulaştır” 

Sen de öyle dua et! Dilini bu duaya alıştır 

Reğaib’ de kabul olur müminlerin duası 

Malum Reğaibtir. Recebin ilk cuması 

 

Recebin yirmiyedisi Leyle-i Miraç’ tır 

Gufran gecesidir yaralı yüreklere ilaçtır 

Aşıkların dilinde denilir bu geceye Mirac-ı Güzin 

Efendimize verildi Kab-ı Kavseyn’ e çıkmaya izin 

 

O gündüz saim gece kaim olur çok az yatardı 

Neredeyse Şabanın tamamında oruç tutardı 

Şaban-ı Şerifin on beşinci gecesi Berattır 

Müminlerin beraati için büyük fırsattır 

 

Ramazan gelince Cennet kapıları açılır 

Bağlanır şeytan alemlere rahmet saçılır 

Ramazan gufran ayı rahmet ayı Kur’an ayıdır 

Ondadır Leyle-i Kadir ki bin aydan hayırlıdır 

 

Manevi haz ve ikramlar o gecede çıkar zirveye 

Paha biçilemez seksen sene değerinde bu geceye 

Allah’ım bizi mahrum etme bu ayların feyizinden 

Kana kana içmeyi nasip kıl rahmet denizinden 

 

                          Sadık ALTINKAYNAK 


