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103. SOHBET 

Dinî Kültürümüzde Üç Aylar 

Dinî kültürümüzde Receb, Şâban ve Ramazan ayları olarak bilinen, Hicri Takvimin 7, 8 ve 9. 

aylarına üç aylar denilmektedir. Üç ayların fazileti ile ilgili birçok rivayet nakledilmesine karşın bu 

ayları önemli kılan şey üç ayların üçüncüsü olan Ramazan-ı Şerifi müjdeliyor olmalarıdır. Ayrıca dinî 

kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç 

aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî 

duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır.    

Gerek üç aylar gerekse zikredilen mübarek geceler ile ilgili İslam uleması arasında günümüze 

kadar gelen tartışmalar yapılmıştır. Gerek ayların gerekse gecelerin kutsallığı sorgulanmış bir kısım 

ulema tarafından, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi haricindeki ay ve gecelerin kutsal sayılması ve onlara 

özgü ibadetler ihdas edilmesi bidat sayılmıştır. Bir diğer ulema grubu da gerek üç ayları gerekse bu 

aylar içindeki zikredilen geceleri kutsal saymış bu ayları ve geceleri oruç ve namazla ihya etmek 

gerektiğini sünnetin bir gereği olarak vurgulamışlardır.   

Bizim yapmak istediğimize gelince kastımız bu düşüncelerden haberdar olmak ve Kuran ve 

Sünnet çizgisi üzerinde kalarak hareket edebilmektir. 

HARAM AYLAR VE RECEB AYI 

Receb ayı Kuran’da zikredilen dört haram aydan birisidir. Receb ayının “haram aylar” arasında 

sayılması ona şüphesiz belli bir özellik kazandırmaktadır. Zira Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: 

مَ خَلَقَ إلسَّمَاوَإتِ وَإلْأَرْضَ مِنْهَا إَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذََٰلِكَ إِنَّ عِدَّةَ إلشُّهُورِ عِندَ إللَّهِ إثْنَا عَشَرَ شَهْرًإ فِي كِتَابِ إللَّهِ يَوْ 
  إلدِّينُ إلْقَيِّمُ 

“Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan 

dördü haram aylardır. İşte bu, doğru hesaptır.”1 Bu ayette belirlenen haram ayların Zilkade, Zilhicce, 

Muharrem ve Receb ayları olduğu bizzat Peygamber Efendimiz tarafından ifade edilmiştir. Ayet-i 

kerimede ifade edilen ‘din-ul kayyime’  ifadesi için de Zemahşeri ‘İbrahim ve İsmail’in dini’ 

açıklamasını getirmiştir. Yani bu uygulama Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’den bu tarafa devam eden bir 

uygulamadır ve Araplar da bu uygulamayı bu ikisinin dininden almışlardır.2   

Ayrıca 

   يَسْاَلُونَكَ عَنِ إلشَّهْرِ إلْحَرَإمِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ 

“Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: “O ayda savaşmak büyük bir 

günahtır…”3 ayetindeki “haram ay” tabirinden maksadın Receb ayı olduğunu el-Beğavî gibi 

müfessirler söylemişlerdir.4 Bu ay içerisinde savaşmanın büyük bir günah olması yapılacak hayır ve 

hasenatın da büyük ecirleri olacağı anlamına gelmektedir. Bu ayet-i kerimenin mefhumu 

                                                             
1 Tevbe sûresi, 9:36 
2 Keşşâf, II, 261; Tefsîru’l-Beydâvî, Şeyhzâde Haşiyesi ile birlikte, II, 432 
3 Bakara sûresi, 2:217 
4 Tefsîru’l-Beğavî, I, 190 
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muhalifinden çıkan bu anlam yine müfessirler tarafından vurgulanmıştır. Örneğin Katâde şöyle 

demiştir: “Haram aylarda amel-i salih işlemenin ecri (diğer aylarda işlenenlere göre) daha büyüktür. Her 

ne kadar diğer zaman ve durumlarda da zulüm işlemek büyük bir günah ise de, bu aylarda yapılan 

zulmün günahı daha büyüktür.”5 
Çokça bilinen ve zikredilen bir rivayette Enes b. Mâlik (ra)’den şöyle aktarılmaktadır: “Receb ayı 

girdiğinde Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle derdi: 

  إللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ  
 

“Allah’ım! Receb ve Şâban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.”6 Her ne kadar senedinde 

zayıflık var ise de bu hadis, Receb ayının fazileti hakkında rivayet edilenler içinde itimada en fazla 

şayan olandır. İbn Hacer de bu hadisi, Receb ayı hakkında varit olan zayıf rivayetler meyanında 

zikretmiştir. 

Halk arasında meşhur olan, 

يتِمَّإُ رُهْشَ انُ ضَمَرَي ، وَرِهْشَ انُبَ عْشَ، وَ هِإللَّ رُ هْشَ بٌجَرَ      
“Receb Allah’ın ayıdır; Şâban benim ayımdır; Ramazan ise ümmetimin ayıdır” şeklindeki hadis, 

Hasan-ı Basrî (rhm)’ın aradaki sahabî raviyi atlayarak doğrudan Hz. Peygamber (sav)’den aktardığı 

bir rivayettir ki, Hadis Usulü’nde böyle rivayetlere “Mürsel hadis” denir. Aynı hadisin mürsel olmayan 

bir diğer şekli daha vardır. Enes b. Mâlik (ra) kanalıyla gelen bu rivayetin de zayıf olduğu rivayet 

edilmiştir.7 

RECEB AYINA MAHSUS İBADETLER 

Muteber hadis kaynaklarında bu aya ait özel bir ibadetten bahsedilmemektedir. Ne Receb 

ayının oruçlu geçirilmesine yönelik ne de Regaip ve Miraç kandillerinde kılınacak namaz veya 

tutulacak oruçla ilgili olarak sahih kaynaklardan gelen bir rivayet yoktur. Bununla birlikte Hz. 

Peygamber (s.a.v)’den, “Haram aylar ”da oruç tutmaya teşvik eden sahih rivayetler nakledilmiştir. 

Ebû Dâvûd ve İbn Mâce tarafından nakledilen bu rivayetlere istinaden Sahabe ve Selef’ten İbn Ömer 

(ra), Hasanu’l-Basrî ve Ebû İshak es-Sebî’î gibi bu ayda oruç tutan kimselerin varlığı bilinmektedir. 

Ancak bu durum Receb ayının tamamını oruçlu geçirmenin faziletli olduğu anlamına gelmez. İmam 

Ahmed bin Hanbel bu ayların tamamını oruçlu geçirmeyi hoş karşılamamış, İmam Şafi ramazan ayı 

dışında tamamını oruçlu geçiren bir ayı doğru bulmamış, şayet yapılacaksa iki ay birleştirilerek 

yapılmasını salık vermiştir. Süfyan-ı Servi ise haram aylarda oruç tutmanın kendisi için sevimli 

olduğunu beyan etmiştir.  

 

 

 

                                                             
5 Taberî, Camiu’l-Beyân, VI, 366 
6 Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, IV, 18 
77 İbnu’l-Kayyım, el-Menâru’l-Münîf, 95. 
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ŞÂBAN AYINA MAHSUS İBADETLER 

Üsâme b. Zeyd (ra) şöyle demiştir: 

مَالُ إِلَى رَبِّ إلْعَالَمِينَ، فَاُحِبُّ إَنْ ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ إلنَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ إألَعْ 
  يُرْفَعَ عَمَلِي وَإَنَا صَائِمٌ 

“Resûlullah (sav), Şâban ayında tuttuğu orucu hiçbir ayda tutmadı. Kendisine, “Ya Resulallah! 

Senin, Şâban ayında tuttuğun orucu başka bir ayda tutmadığını gördüm” dedim. Şöyle buyurdu: 

“Şâban, Receb ile Ramazan arasında insanların gafil bulunduğu ve amellerin, âlemlerin Rabbi olan Allah 

(cc)’ye yükseldiği aydır. Ben de amelimin (Allah Teâlâ’ya) oruçlu olduğum halde yükselmesini 

seviyorum.”8  
Şâban ayının özelliği hakkındaki bu hadis, bu aya –tıpkı Efendimiz (s.a.v)’in yaptığı gibi– özel bir 

önem atfetmemiz için yeterlidir. Dolayısıyla bu ayı da ihya etmeye gayret göstermeli ve hadiste 

işaret edilen gaflete düşmemeliyiz. Peki, bu ayı nasıl ihya etmeliyiz? 
Şâban ayının büyük kısmını ya da tamamını oruçlu geçiren Hz. Peygamber ramazan dışındaki 

en faziletli orucun Şâban ayında tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir.9 Bundan dolayı Şâban ayında 

oruç tutulması çoğunluk tarafından mendup sayılmakla birlikte Resûl-i Ekrem’in ramazan ayından 

başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislere10 ve Şâban ayının on beşinden sonra 

orucun terkedilmesine yönelik rivayetlere dayanan bazı âlimler, orucu farz olan ramazan ayına şevkle 

girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle bu ayın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüştür. 

Beraat Kandili ile ilgili olarak İbn Mâce’nin Ebû Mûsâ el-Eş’ari (ra)’den rivayet ettiğine göre Hz. 

Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 

إلشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ كَانَتْ لَيْلَةُ إلنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوإ لَيْلَهَا وَصُومُوإ نَهَارَهَا فَاِنَّ إللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ إِذَإ  
لَأ مُبْ لَأ مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهُ إَ لَأ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَاَغْفِرَ لَهُ إَ لَأ كَذَإ حَتَّى يَطْلُعَ إلدُّنْيَا فَيَقُولُ إَ لَأ كَذَإ إَ تَلًى فَاُعَافِيَهُ إَ

   إلْفَجْرُ

“Şâban ayının ortası gecesi olunca gece namaza kalkın, o gecenin gündüzünde de oruç tutun. Zira 

Allah Teâla 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) mübtela olan yok mu, afiyet 

vereyim?” buyurur.”11 Allah’ın dünya semasına inmesi temsili bir anlatımdır. Allah meleklerini 

göndererek manevi bir ortam oluşturur ve kullarını affetmek için tövbe ve duaya davet eder. Bu 

rivayetlerde zikredilen “Allah Teâla’nın dünya semasına inmesi” konusu, yukarıdan aşağıya inmek 

olarak anlaşılmamalıdır. Burada ya Allah Teâlâ’nın, rivayette geçtiği gibi nida eden bir melek 

göndermesi mecazen anlatılmakta veya Allah Teâlâ’nın, rahmet ve rızık kapılarını sonuna kadar 

açtığı ifade edilmektedir. 

Bu gecede kılınması gereken özel bir namaz yoktur. Her ne kadar bazı kitaplarda ayrıntılı 

açıklanan özel namazlar olsa da bu konuda sahih ve bağlayıcı bir delil söz konusu değildir.  

                                                             
8 Nesâî, Sıyâm, 70 
9 Tirmizî, Zekât, 28 
10Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 175, 178 
11İbn Mâce, İkâme, 191 
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Yüce Allah Receb ve Şâban aylarını sizler için hayırlı kılsın.  Sağlık ve afiyet içerisinde sizleri 

Ramazan-ı Şerife ulaştırsın. Âmin 

Alınacak Dersler: 

1. Üç ayları biraz daha bilinçli ve şuurlu bir şekilde değerlendirelim. 

2. Bu aylarda gelecek kandilleri oruç, dua ve diğer ibadetlerle değerlendirelim. 

3. Bu aylarda mali ibadetlerimizi de yerine getirelim. 

4. Bu ayların feyiz ve bereketinin ibadetlerimize yansıması için dualar edelim. 

5. Dualarımızı bütün Müslümanları kaplayacak şekilde ifa edelim.  

Ödev:  

1. Kandil gecelerinden önce ve sonrasında oruçlu olmaya gayret edelim. 

 


