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Ayların Fazileti ve Kandiller
&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;&#1603;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575; &#1601;&#1616;&#1610;
&#1585;&#1614;&#1580;&#1614;&#1576;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1588;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;&#15
48;
&#1608;&#1614;&#1576;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1594;&#1618;&#1606;&#1614;&#15
75; &#1585;&#1614;&#1605;&#1614;&#1590;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&nbsp;&ldquo;Allah&rsquo;ım bize Recep ve Şabanı m&uuml;barek kıl ve bizi Ramazana
ulaştır.&rdquo;[1] &Acirc;min. &Uuml;&ccedil; aylar diye bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarına
giriyoruz. 7 Mart 2019 Perşembe g&uuml;n&uuml; Regaip Kandili 8 Mart 2019 Cuma
g&uuml;n&uuml; de Receb-i Şerif başlıyor. Bizleri bu m&uuml;barek aylara kavuşturan Y&uuml;ce
Rabbimize binlerce hamd-&uuml; senalar olsun.&nbsp; Bu ayların rahmet, mağfiret ve bereketi
hepimizin &uuml;zerine olsun. Rabbim c&uuml;mlemizi devamına erdirsin. Bu aylar, imanımızdan
gelen bir heyecanla ibadet hayatımızın daha canlı tutulduğu rahmeti bol, bereketli bir mevsimdir.
&Uuml;&ccedil; aylar kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban ayı ile devam eden
ve Ramazan ayı ile son bulan ayların toplu adıdır. Bir yılda bulunan beş m&uuml;barek kandil
gecesinin d&ouml;rt tanesinin bu &uuml;&ccedil; aylarda bulunması, &uuml;&ccedil; ayların ne
kadar faziletli ve değerli olduğunu bizlere g&ouml;stermektedir Recep ayında, Regaip ve
Mi&rsquo;r&acirc;c; Şaban ayında Berat; Ramazan ayında ise Kadir Gecesi gibi d&ouml;rt ayrı
gece bulunmaktadır. Bu geceler, &uuml;&ccedil; ayların manev&icirc; atmosferinin bereketli ve
hikmetli yıldızları gibidir. Bu geceler halkın din algısında kutsal sayılan gecelerdir. Bu gecelere halk
arasında kandil geceleri de denir. Kandil anlayışı Peygamber Efendimizin uygulamasında yoktur.
Hicri &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; asırda genelde tasavvufi &ccedil;evreler tarafından
kutlanmaya başlanmıştır. Osmanlı da ise ilk kez 2. Selim zamanından itibaren minarelerde
kandillerin yakılmaya başlanması ile beraber Kandil olarak anılmaya başlanmış ve bu
&ccedil;er&ccedil;evede g&ouml;rkemli t&ouml;renlerle kutlanmaya başlanmıştır. Bu aylar, dua ve
yakarışların Allah&rsquo;a (cc) arz edilmesi, pişmanlık g&ouml;zyaşlarıyla g&uuml;nahların
yıkanması, yapılan ibadet ve taatlere verilen sevabın katlanması bakımından
ka&ccedil;ırılmayacak bir fırsattır. &nbsp;Bu g&uuml;nlerde nefisler hesaba &ccedil;ekilmeli, ana
sermayemiz olan &ouml;mr&uuml;m&uuml;z&uuml;n nerede ve nasıl t&uuml;ketildiği g&ouml;zden
ge&ccedil;irilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer g&uuml;n&uuml; kurulacak
b&uuml;y&uuml;k divanın tek H&acirc;kimi Y&uuml;ce Allah&rsquo;ın (cc) hakkımızda nasıl bir
h&uuml;k&uuml;m vereceği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmelidir. Bu aylar dua ve t&ouml;vbelerimizin
kabul edilme &uuml;midini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. İnsan hatasız değildir. Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v.): &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1615;
&#1576;&#1614;&#1606;&#1616;&#1609; &#1570;&#1583;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1582;&#1614;&#1591;&#1617;&#1614;&#1575;&#1569;&#1612;
&#1608;&#1614;&#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1615;

&#1575;&#1604;&#1582;&#1614;&#1591;&#1617;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1578;&#1617;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#1575;&#1576;&#1615;&#16
08;&#1606;&#1614; "İnsanoğlunun herbiri hatak&acirc;rdır. Ancak hatak&acirc;rların en hayırlısı
tevbek&acirc;r olanlarıdır.&rdquo; [2]buyurmuşlardır. Y&uuml;ce Rabbimiz de Kur&rsquo;an-ı
Kerim&rsquo;de:
&#1608;&#1614;&#1578;&#1615;&#1608;&#1576;&#1615;&#1619;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;
&#1580;&#1614;&#1605;&#1770;&#1610;&#1593;&#1575;&#1611;
&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#1615;&#16
08;&#1606;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1615;&#1601;&#1618;&#1604;&#1616;&#1581;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Ey m&uuml;minler! Hepiniz Allah&rsquo;a t&ouml;vbe edin, umulur ki kurtuluşa
erersiniz!&rdquo; [3]buyurmaktadır. Ramazan ayına bir hazırlık olmak &uuml;zere Recep ve
Şaban aylarını daha verimli olarak değerlendirmeli, m&uuml;mk&uuml;n olabildiğince kendimizi
g&uuml;nahlardan korumaya &ccedil;alışmalı ve ayrıca bol bol t&ouml;vbe etmeliyiz. Unutmayalım
ki Mevla&rsquo;mız bu aylar (Recep, Şaban) vesilesi ile bizlerin ibadet ve taat olarak &ccedil;ok
yoğun ge&ccedil;ecek olan Ramazan&rsquo;a hazırlanmamızı istiyor. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;
Ramazan bizler i&ccedil;in artık hasat vaktidir. Aslında her kandil lisanı hali ile bize bunu
hatırlatmaktadır. İnsanlar, d&uuml;nyevi işlere kendilerini bazen &ccedil;ok fazla kaptırıyorlar ve
uhrevi g&ouml;revlerini ikinci plana itiyorlar. Zamanın normal seyri sırasında rutin meşguliyetlerle
devam eden hayat sıradanlaşıyor hatta sıkıcı olmaya başlıyor. Allah Te&acirc;l&acirc; hem manevi
hayattan uzaklaşmamızı &ouml;nlemek hem de sıradanlaşan zamana ve hayata manevi bir
canlılık katmak i&ccedil;in bazı ay, hafta ve g&uuml;nlere &ouml;zel bir değer atfetmiştir. Bunlar,
bayram g&uuml;nleri ve geceleri, Cuma geceleri, &uuml;&ccedil; aylar diye adlandırdığımız Recep,
Şaban ve Ramazan ayı ve Kandil geceleridir.&nbsp; &Uuml;&ccedil; aylar mevsimi aynı zamanda
kandiller mevsimidir. İnsanımız bu g&uuml;nlere &ouml;zel &ouml;nem vermiş ve kandilleri, dini
duygunun geliştirilmesi i&ccedil;in vesile saymıştır. Bu gecelerde &ouml;zellikle aile
b&uuml;y&uuml;klerinde bir araya gelinir, uzakta bulunan akrabalar aranarak hal hatır sorulur,
b&ouml;ylece sılayı rahim terk edilmemiş, akrabalık bağları kavileştirilmiş olur. Peygamberimiz
&uuml;&ccedil; aylar girince ş&ouml;yle dua ederdi:
&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;&#1603;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575; &#1601;&#1616;&#1610;
&#1585;&#1614;&#1580;&#1614;&#1576;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1588;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;&#15
48;
&#1608;&#1614;&#1576;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1594;&#1618;&#1606;&#1614;&#15
75; &#1585;&#1614;&#1605;&#1614;&#1590;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;&nbsp;
&nbsp;&ldquo;Allah&rsquo;ım! Recep ve Şaban ayını bize m&uuml;barek kıl ve bizi ramazana
kavuştur.&rdquo;[4] &Uuml;&ccedil; aylar ve kandiller muhasebe zamanı olarak &ouml;nemlidir;
Her şeyden &ouml;nce bir nefis muhasebesi yapmak mecburiyetindeyiz. Biz kimiz? Ni&ccedil;in ve
kimin i&ccedil;in yaşıyoruz? Bu soruların cevabını şu m&uuml;barek g&uuml;nlerde fert fert
herkesin kendisine sorarak aklıselim ile cevaplandırması, verdiği cevaba uygun bir hayatı da
yaşaması gerekir. Allah (cc) ile aram nasıl? Onun istediği bir kul olabildim mi? Beni ondan

uzaklaştıran k&ouml;t&uuml; alışkanlıklarım var mı?&nbsp; Her an &ouml;l&uuml;m gelecek
hassasiyeti ile buna ne kadar hazırlıklıyım? Ahretimi mamur yapacak bir hazırlığım var mı? vs
Kısaca, &#1581;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;&#1576;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1614; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1615;&#1581;&#1614;&#1575;&#1587;&#1614;&#1576;&#1615;&#1608;&#1575;
&nbsp;&ldquo;Hesaba &ccedil;ekilmeden &ouml;nce kendinizi hesaba &ccedil;ekiniz.&rdquo; [5]
hadis-i şerifinin gereğini yapabiliriz. İşte, m&uuml;barek &Uuml;&ccedil; Aylar ve bunlarda
peşi-peşine sıralanan m&uuml;barek geceler bizim, hangi noktada olduğumuzu
d&uuml;ş&uuml;nmemiz a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir. Durum muhakemesi ve muhasebesi
yapmamız, tefekk&uuml;r etmemiz, kendi dışımızda yaşayan din kardeşlerimizi
d&uuml;ş&uuml;nmemiz a&ccedil;ısından &ouml;nemlidir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; m&uuml;barek
g&uuml;n ve gecelerin asıl kutsiyeti bizi nefis muhasebesine davet etmesi sebebiyledir. Bizler
inananlar olarak bu davete icabet etmek durumundayız. Kefaret ve kaza borcu olanlar bu aylarda
oru&ccedil;larını tutabilirler. Nafile namazlar, hayır ve hasenatlar &ccedil;oğaltılabilir. Kandiller birer
nimettir: Evet, nimetler ayağımıza geliyor. &Uuml;&ccedil; aylar ve kandiller, i&ccedil;inde
yaşadığımız fakat farkında olmadığımız nimetlerdir.
&#1610;&#1614;&#1570;&#1575;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1614;&#1606;&#1618;&#1592;&#1615;&#1585;&#16
18; &#1606;&#1614;&#1601;&#1618;&#1587;&#1612; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1602;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1604;&#1616;&#1594;&#1614;&#1583;&#1613;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614; &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1582;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1585;&#1612;
&#1576;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Ey iman edenler! Allah&rsquo;tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın.
Allah&rsquo;tan korkun &ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah yaptıklarınızdan haberdardır.&rdquo;[6]
&Uuml;&ccedil; aylar mevsimi ve kandiller, bu ayetin gereği olarak yani yarınlarımız i&ccedil;in
hazırlık yapmak i&ccedil;in bir fırsattır. Tabii ki kastımız b&uuml;t&uuml;n bir yaşamı
&uuml;&ccedil; aylar ile sınırlandırmak değil tam tersine biten enerjimizi, boşalan
ak&uuml;m&uuml;z&uuml;n yeniden doldurulması i&ccedil;in bu İlahi feyiz ve bereketin zirve
yaptığı zaman dilimlerinden en &uuml;st derecede istifade etmektir. Her biri m&uuml;minlerin
şuurlanmalarına vesile olabilecek bu m&uuml;barek aylar, her sene m&uuml;minlere hayatın
b&uuml;y&uuml;k bir s&uuml;ratle akıp gittiğini haber vermek &uuml;zere gelen birer ikazcı
niteliğindedir. &Ouml;mr&uuml;m&uuml;z nice ihtar ve ikazlarla ge&ccedil;ip gidiyor. Asli
g&ouml;revimizin; D&uuml;nya ve Ahretimizin kurtulması i&ccedil;in, &ccedil;alışmak olduğunu
anlayabiliyor muyuz? Yani Allah&rsquo;la (cc) beraber bir hayat s&uuml;rd&uuml;rmek olduğunu,
bu hayatı yaşamaya &ccedil;alışırken kimin gibi yaşamalıyım? Sorusuna Peygamber efendimiz
gibi diye cevap verebiliyor muyuz b&uuml;t&uuml;n mesele bu olsa gerek. &Ouml;m&uuml;r su
gibi akıp ge&ccedil;iyor, bunun farkına varabiliyor muyuz? İşte &uuml;&ccedil; aylar bu akışı haber
vermek &uuml;zere her yıl bir daha geliyor, tabir caizse bir daha kapımızın ziline basıyor. Bu sesi

duyabilenlere, bu ikazla kendini toparlayabilenlere m&uuml;jdeler olsun! M&uuml;barek
&uuml;&ccedil; aylar i&ccedil;inde &ouml;yle feyizli geceler vardır ki, Allah (c.c.)&rsquo;in sonsuz
rahmeti bereketi bu gecelerde (daha fazla) yağmur gibi m&uuml;minlerin &uuml;zerine iner.
Regaip Kandili, Allah-u Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın kullarına bağışta ve bol ihsanda bulunduğu bir
rahmet gecesidir. Reg&acirc;ip, arap&ccedil;a bir kelimedir ve "reğa-be" k&ouml;k&uuml;nden
gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu
elde etmek i&ccedil;in &ccedil;aba sarf etmek demektir. "Reğ&icirc;b" kelimesi ise, "reğabe"'den
t&uuml;remiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir.
Regaip gecesi denilince; &ldquo;&Ccedil;ok l&uuml;tuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri
b&uuml;y&uuml;k, &ccedil;ok iyi değerlendirilmesi gereken gece&rdquo; manası anlaşılır. Bu
gecede Y&uuml;ce Allah l&uuml;tuflarını sağanak sağanak yağdırır. &nbsp;Recep ayının ilk cuma
gecesine Regaip Gecesi denir. Bu geceye Regaip gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma
gecesi başlı başına kıymetli bir gecedir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, &ccedil;ok daha
kıymetli oluyor. Allah Te&acirc;l&acirc;, bu gecede, m&uuml;minlere, bir&ccedil;ok ihsanlar ve
ikramlar yapar. Bu geceye h&uuml;rmet ve ihya edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur,
namaz, oru&ccedil;, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Pazartesi ve perşembe
g&uuml;nleri oru&ccedil; tutup, gecesini de ihya etmek ayrıca &ccedil;ok sevaptır. &nbsp;Recep
ayında oru&ccedil; tutmak ise başlı başına faziletlidir. Peygamberimiz (sav) in Ramazan ayından
sonra en &ccedil;ok oru&ccedil; tuttuğu ay, Recep ve Şaban aylarıdır. Bu aylarda oru&ccedil;
tutmanın kişiye kazandıracağı sevapları &ccedil;oktur. &nbsp;İslam &acirc;limlerinin bildirdiğine
g&ouml;re, bu ay ekim ve ziraat ayıdır. Sevaplı işler, oru&ccedil; tutmak, t&ouml;vbe etmek vs.
g&uuml;zel şeyler yapılır. Bir mahsul&uuml;n ekilmesi gibi ziraat ve ekim ayıdır. Şaban ayı bakım
ayıdır. Ramazan ayı bi&ccedil;im ayıdır, yani mahsul&uuml;n alındığı aydır demişler. Demek ki
Recep ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan mağfiret mevsimin ilk ayı, Regaip de ilk kandili olmuş
oluyor. Onun i&ccedil;in, "Recep ayı t&ouml;vbe ayıdır." demişler. Yani kul ne yapmalı? "Y&acirc;
Rabbi! Ben anlayamamışım, hat&acirc; etmişim, bilememişim, su&ccedil;luyum, kusurluyum; beni
affet..." diyerek hatasını itiraf edip, hatasından d&ouml;nerek, Cen&acirc;b-ı Hakk'ın yoluna
girmelidir. Bizi de bu Hakk yola girenlerden eylesin. Regaip ile ilgili ayet-i Kerimeler: Regaip
kelimesi Kur'an'da ge&ccedil;memektedir. Ancak "reğabe"den t&uuml;remiş olan &ccedil;eşitli
kelimeler, Kur'&acirc;n'da sekiz yerde ge&ccedil;mekte ve "reğabe"nin if&acirc;de ettiği mana
i&ccedil;in kullanılmaktadırlar. Ayrıca, &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1593;&#1616;&#1583;&#1617;&#1614;&#1577;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615;&#1608;&#1585;&#1616;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1579;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1588;&#1614;&#1585;&#1614;
&#1588;&#1614;&#1607;&#1618;&#1585;&#1611;&#1575; &#1601;&#1616;&#1609;
&#1603;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616; &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#16
16; &#1608;&#1614;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1576;&#1614;&#1593;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1581;&#1615;&#1585;&#1615;&#1605;&#1612;
&#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1616;&#1610;&#1606;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1614;&#1610;&#1617;&#1616;&#1605;&#1615;

&#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1592;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1608;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1588;&#1618;&#1585;&#1616;&#1603;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &#1603;&#1614;&#1575;&#1601;&#1617;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1603;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1615;&#1602;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;&#1604;&#1615;&#1608;&#1606;&#16
14;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1603;&#1614;&#1575;&#1601;&#1617;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1593;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &nbsp;"Ş&uuml;phesiz Allah&rsquo;ın g&ouml;kleri ve yeri yarattığı g&uuml;nk&uuml;
yazısına g&ouml;re ayların sayısı on ikidir. Bunlardan d&ouml;rd&uuml; haram aylardır. İşte bu,
Allah&rsquo;ın dosdoğru kanunudur. &Ouml;yleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin."[7] Hz.
Peygamber&rsquo;in (sav) bir hadisinde, ayet-i kerimede işaret buyurulan &ldquo; haram ayların,
Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu vurgulanmaktadır:
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1586;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&#1602;&#1614;&#1583;&#1616;
&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1583;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;
&#1603;&#1614;&#1607;&#1614;&#1610;&#1618;&#1574;&#1614;&#1578;&#1616;&#1607;&#16
16; &#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1605;&#1608;&#1575;&#1578;&#1616;
&#1608;&#1575;&#1604;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1614; :
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1606;&#1577;&#1615;
&#1575;&#1579;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575; &#1593;&#1614;&#1588;&#1614;&#1585;
&#1588;&#1614;&#1607;&#1618;&#1585;&#1575;&#1611; &#1548;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1576;&#1614;&#1593;&#1614;&#1577;&#1612;
&#1581;&#1615;&#1585;&#1615;&#1605;: &#1579;&#1614;&#1604;&#1575;&#1579;&#1612;
&#1605;&#1615;&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#15
75;&#1578;&#1612; : &#1584;&#1615;&#1608;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1593;&#1618;&#1583;&#1577;
&#1608;&#1614;&#1584;&#1608;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1616;&#1580;&#1617;&#1614;&#1577;&#1616; &#1548;
&#1608;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1581;&#1585;&#1617;&#1614;&#1605;&#16
15; &#1548; &#1608;&#1614;&#1585;&#1580;&#1615;&#1576; &#1575;&#1604;&#1584;&#1610;
&#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;
&#1580;&#1615;&#1605;&#1575;&#1583;&#1614;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1588;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;
&ldquo;Zaman, Allah&rsquo;ın g&ouml;kleri ve yeri yarattığı g&uuml;nk&uuml; şekliyle
d&ouml;nmektedir. Bir yıl on iki aydır. Bunlardan d&ouml;rd&uuml; haram olan aydır.

&Uuml;&ccedil;&uuml; birbiri ardınca gelen, zilkade, zilhicce ve muharremdir. Biri ise
cemaziyel&acirc;hir ile ş&acirc;b&acirc;n arasında bulunan ve Mudar kabilesinin daha &ccedil;ok
değer verdiği receb ayıdır.&rdquo;[8] Receb Ayı ve Regaib Gecesi ile İlgili Bazı Hadis-i Şerifler:
&ldquo;Receb-i şerifin bir g&uuml;n başında, bir g&uuml;n ortasında ve bir g&uuml;n de sonunda
oru&ccedil; tutana, Recep&rsquo;in hepsini tutmuş gibi sevap verilir.&rdquo;[9] Şu beş gecede
yapılan du&acirc; kabul edilir, geri &ccedil;evrilmez. Regaip gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma
geceleri, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geceleri.)[10] İbn-i Abbas (ra) hazretleri:
&ldquo;Resulullah (sav) Recep ayında bazen o kadar &ccedil;ok oru&ccedil; tutardı ki, biz
O&rsquo;nu hi&ccedil; iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar &ccedil;ok iftar ederdi ki,
biz O&rsquo;nu hi&ccedil; oru&ccedil; tutmayacak zannederdik.&rdquo;[11] buyurmuştur.
&#1585;&#1614;&#1580;&#1614;&#1576;&#1615;
&#1588;&#1614;&#1607;&#1618;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1588;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1606;&#1615;
&#1588;&#1614;&#1607;&#1585;&#1616;&#1610;
&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&#1605;&#1614;&#1590;&#1614;&#1575;&#1606;&#1615;
&#1588;&#1614;&#1607;&#1585;&#1615;
&#1575;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610; "Recep ayı Allah&rsquo;ın ayı,
Şaban benim ayım, Ramazan da &uuml;mmetimin ayıdır."[12] Eb&ucirc; Muhammed Kim Recep
ayında, takva &uuml;zere bir g&uuml;n oru&ccedil; tutarsa, oru&ccedil; tutulan g&uuml;nler dile
gelip &ldquo;Ya Rabbi! onu mağfiret et&rdquo; derler. &Uuml;&ccedil; Aylarda Oru&ccedil;
Tutmanın H&uuml;km&uuml; Peygamber efendimizin recep ve şaban aylarının tamamını
oru&ccedil;lu ge&ccedil;irdiğine dair hadis varid olmamıştır. Receb ayında devamlı olarak bir ay
boyu oru&ccedil; tutmanın uygun g&ouml;r&uuml;lmeyişinin sebebi, Receb ve Şaban aylarının
Ramazan ayına benzemesinden ka&ccedil;ınılmasıdır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; hi&ccedil;
kesintisiz bir ay boyunca oru&ccedil; tutmak sadece Ramazan ayına mahsustur. Hatt&acirc;
Receb ayında bir ay s&uuml;resince oru&ccedil; tutmanın mendup bile olmadığını s&ouml;yleyen
İmam Gaz&acirc;l&icirc; ve İbni Kayyim el-Cevz&icirc; gibi m&uuml;&ccedil;tehidler, Ramazan
ayına benzememesi i&ccedil;in diğer aylardan farklı olarak Receb ayında devamlı bir ay boyu
oru&ccedil; tutmayı mekruh g&ouml;r&uuml;rler.[13] Diğer aylarda nasılsa, Receb ayında da ayın
ortasında veya belli g&uuml;nlerinde, pazartesi ve Perşembe g&uuml;nlerinde, yahut
&uuml;&ccedil;er g&uuml;n ara vermek suretiyle oru&ccedil; tutulması tavsiye edilmektedir.
G&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; gibi Receb ayında tamamen oru&ccedil;lu ge&ccedil;irme
hususunda bir hadis ve rivayet yoktur. &Uuml;&ccedil; ayları hi&ccedil; ara vermeden tutmak
s&uuml;nnet ve m&uuml;stehap da değildir, sadece s&acirc;lih zatların g&uuml;zel bir
&acirc;detidir. Receb ayını tam olarak tutanlara &ldquo;Tutma&rdquo; denilmez, ama fıkhı olarak
da h&uuml;km&uuml;n&uuml; belirtmek gerekir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu arada Ramazan
ayında bozmuş olduğu bir oru&ccedil;tan dolayı kefaret orucu tutmak isteyenler i&ccedil;in Receb
ve Şaban ayı iyi bir fırsattır. Mira&ccedil; kandili, dinimizin direği namazımızın m&uuml;minlere farz
olduğu bir m&uuml;barek gecedir. Beraat kandili, Allah&rsquo;a şirk koşmayan b&uuml;t&uuml;n
inan&ccedil;lı kulların g&uuml;nahlarından kurtuldukları bir kurtuluş gecesidir. Kadir Gecesi,
İbadetle ge&ccedil;irilmiş bin aydan daha hayırlı bir gecedir. İşte &Uuml;&ccedil; Ayların faziletini
artıran, bereketine bereketler katan bu gece ve g&uuml;nd&uuml;zler eğer inananları, kendilerini
bulmaya vesile olmadan ge&ccedil;iriliyorsa m&uuml;minlerin daha &ccedil;ok &ccedil;ekecekleri
var demektir. D&uuml;nya bizi aldatmasın&hellip; Huzurumuz, İslam&rsquo;ın yaşanmasına
bağlıdır. İnandık, derken inanmayanlar gibi yaşamanın, iman ve kurtuluş a&ccedil;ısından
hi&ccedil;bir &ouml;nemi yoktur. Bu g&uuml;nleri hasseten akrabalık bağlarının

g&uuml;&ccedil;lenmesi, M&uuml;sl&uuml;manların arasındaki birlik, beraberlik, kardeşlik
duyguların pekişmesine vesile yapmamız gerekir. İsl&acirc;m ile gelen şeyler bir hatıra unsuru
olarak değil, yaşanmak i&ccedil;in gelmiştir. Hi&ccedil;bir m&uuml;barek g&uuml;n ve gecenin
bug&uuml;n anlaşılan manada bir merasime ihtiyacı yoktur. Merasimlerle oyalanmak yerine
İsl&acirc;m ile yeniden dirilmeye talip olmalıyız. Artık bazı maddi ve manevi değerlerin kabuğuyla
oyalanmak yerine &ouml;z&uuml;ne inmeliyiz. Tabiidir ki; M&uuml;sl&uuml;man senenin her
g&uuml;n&uuml;nde her ayında, her saatinde, her dakikasında, her saniyesinde Rabbi ile beraber
olmak durumundadır. Ama bazı g&uuml;nler vardır ki; o g&uuml;nlerde M&uuml;sl&uuml;manlar
daha da hassas olmak zorundadır. İnanıyoruz ki; İmanla yaşayıp, imanla ahirete g&ouml;&ccedil;
eden kimse kesinlikle mahzun olmayacaktır. Allah (cc) en değerli varlığımız olan imanımızı
elimizden almasın. Allah (cc)&nbsp; bizi d&uuml;nyada Peygamber Efendimizin (sav), yolundan,
tarzından ve s&uuml;nnetinden uzak eylemesin. Ahrette Peygamber Efendimizin (sav)
şefaatinden, muhabbetinden, yakınlığından ve beraberliğinden ayırmasın. Bize O&rsquo;nun
s&uuml;nnetini ve getirdiklerini g&uuml;c&uuml;m&uuml;z yettiğince anlama ve yaşama nimeti
l&uuml;tfetsin. Bizi Peygamber efendimize (sav) karşı, dinimiz Islama karşı, Kitabımız Kurana
karşı, vurdumduymaz ve duyarsız kılmasın. Bizi Rahmetinden mahrum eylemesin. Bu
m&uuml;barek ayları ve i&ccedil;erisinde bulunan kandillerimizi c&uuml;mlemiz hakkında
hayırlara, iyiliklere, g&uuml;zelliklere vesile eylesin. Feyzinden, bereketinden c&uuml;mlemizi
hissedar eylesin&hellip; &Acirc;min. UNUTMAYALIM Kİ; Recep tohum ekme, Şaban sulama,
Ramazan ise hasad
ayıdır.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; Yıl; ağa&ccedil; gibidir. Recep; ağacın yaprakları, Şaban; meyvelerin olgunlaşması,
Ramazan ise olgunlaşmış olan meyvelerin toplanmasıdır. &nbsp;
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