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Ders  : 145  

Konu : ÜÇ AYLAR ve REGAİP GECESİ  

      

     Yüce Rabbimiz, mü’min kullarına çok faziletli ve mübârek gün ve geceler ihsan 

etmiştir. Bu mübârek gün ve gecelerin bir kısmı üç aylar adı verilen Recep, Şaban ve 

Ramazan ayları içerisindedir. Resûlullah (s.a.v.): 

    ‘’Recep Allah’ın ayı, Şaban ayı benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır.’’1 

buyurmuştur. 

     Kandil gecelerinin dördü bu aylar içerisindedir. Bunlar; Regaib, Mirac, Berat ve 

Kadir geceleridir. Recep ayının ilk gecesi Regaib Kandili, 27. gecesi Mirac gecesidir. Şabân 

ayının 15. Gecesi Berat Gecesi, Ramazan ayının 27. Gecesi de Kadir Gecesi’dir. 

     Üç aylar, ibadette yoğunlaşma, arınma ve bağışlanma aylarıdır. Üç aylar, dua ve 

niyaz mevsimidir. Üç ayların başlangıcı da Regâib gecesidir ve Recep ayının ilk Cuma 

gecesidir. 

     Recep, tazim ve saygı anlamına gelir. Receb ayı hicrî ayların yedincisidir. Fazileti 

bakımından ayrı bir yeri vardır. Regaib ve Mi‘rac gibi mübârek geceleri içinde 

bulundurması faziletini daha da arttırmaktadır. Ayrıca, Kur'ân‘da haram ayları olarak 

geçen dört aydan biridir. 

Recep ayı, ‘‘üç aylar‘‘ olarak bilinen mübârek bir mevsimin ilk ayıdır. Bu aylarda 

yapılan ibadetlerin sevabı daha çoktur. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  

رََمَضانََّ َوبَ لِّغ َنا َوَشع َبانَّ رََجبَّ ِفى لََنا بَاِرك َّ اَلَّلُهمََّّ  

      ‘’Allahım! Recep’i ve Şâban’ı hakkımızda hayırlı ve mübârek kıl, bizi Ramazan’a 

ulaştır."2  

       Receb ayının diğer aylardan farklı bir ibadeti de oruçtur. Mümkün mertebe bu ayda 

daha fazla oruç tutulmaya çalışılır. 

      Resûlullah (s.a.v.)  hiç ara vermeden devamlı oruç tutan Mücibettel-Bâhili (r.a.)’a: 

     ‘’Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram 

aylarda tut ve bırak.’’ buyurdu. Bâhili (r.a.) şöyle dedi: ‘’Resulullah ‘tut’ dedikçe, üç 

parmağını yumdu, ‘Bırak’ deyince de üç parmağını bıraktı. Üç gün tut, üç gün ye!’’ buyurdu.3         

       Recep ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevî ecri ve 

sevabı bire yüz verilmektedir. Bunun için mü’minler bu aydaki nasiplerini arttırmak 

                                                           
1 Keşfu’l-Hafa, Aclûnî, C.1, sh.423 
2
 Câmiü‘s-Sağîr,  Suyûtî,  2/90 

3 Ebû Dâvûd, Savm, 54  
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maksadıyla daha çok gayret sarf ederler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler. 

Bazı hikmet ehli âlimler Recep ayı hakkında şu yorumları getirmişlerdir:  

Recep eza ve cefâyı terk içindir, Şâban amel ve vefa içindir, Ramazan sıdk ve safa içindir.  

Recep tevbe ve pişmanlık ayıdır, Şâban muhabbet ayıdır, Ramazan kurbet (Allah‘a 

yakınlık) ayıdır. 

Recep hürmet ayıdır, Şaban hizmet ayıdır, Ramazan nimet ayıdır. 

Recep ibadet ayıdır, Şaban dünyanın safasını terk etme ayıdır, Ramazan ibadetlerin 

mükafatını artıran aydır.  

Büyük tasavvuf ehli Zünnûn-i Mısrî der ki: 

      "Receb ekme ayıdır, Şâban sulama ayıdır, Ramazan derleyip toplama ayıdır. 

Herkes ne ekerse onu biçer, ne yaparsa cezasını çeker. Bir kimse ekimi bırakırsa, 

hasat zamanı ekmediğine pişman olur. Kıyamet gününde ise çok kötü duruma 

düşer.‘‘4 

        Regâib, çok bağış ve bol ihsan anlamına gelen ‘’rağibe’’ kelimesinin çoğuludur. Bu 

gecede Allah mü’minlere rahmet ve mağfiretini bolca verir.5  Regâib, aynı zamanda 

rağbet edilen, yönelinen bol ihsan ve hediyeler demektir. Recep ayının ilk Cuma 

gecesinde bol ihsan ve ikram beklendiği için bu geceye ‘’Regâib Gecesi’’ denmiştir.6  

Yüce Rabbimiz: 

  َوَسارُِعوا ِإَلى َمغ ِفَرة َّ مِّن رَّبُِّكم َّ َوَجنَّة َّ َعر ُضَها السََّماَواتَّ َواأَلر ضَّ ُأِعدَّت َّ ِلل ُمتَِّقينَّ

   ‘’Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve 

yer kadar olan cennete koşun.’’ 7 buyurmaktadır. 

       Hayat anlamsız değildir. İnsanlar, insanlık şerefini korumaya çalışırlar. 

Müslümanlar ise hem İslam’ın izzetini korumak, hem de insanlığın kurtuluşunu 

sağlamakla mükelleftirler. Bu sebeple sorumluluğumuz  büyük ve vazifelerimiz de 

çoktur. İslam’ın, Müslümanların ve insanlığın izzetini korumak için de; Allah’a teslim 

olmak, O’nun dininin hakim olması için görevlerimizi ihmal etmemek gerekir. Bu 

mübârek gün ve geceler de muhasebemizi yapabileceğimiz, Rabbimizin mağfiretine, 

affına sığınacağımız ve O’nun yardımını ihlas ve samimiyetle talep edeceğimiz en kıymetli 

vakitlerdir. Bu vakitleri boş ve faydasız işlerle geçirmemeliyiz.  

        Şöyle bir hikâye anlatılır:  Bir padişaha yakınları: 

       -Falan kişi çuvaldızın deliğinden hiç sektirmeden yüz dikiş iğnesini geçiriyor, 

demişler. Bunu duyan padişah, adamı çağırarak bunu yapmasını istemiş. Adam hiç 

sektirmeden yüz dikiş iğnesini yine çuvaldızın deliğinden geçirmiş. Padişah, adamlarına: 

                                                           
4 Üç aylar ve Faziletleri, Abdürkadir Geylani, 
5 Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.550 
6 İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.3, sh.1434 
7 Âl-i İmrân suresi, 133. ayet 
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       -Bu adama yüz altın verin, ama yüz sopa vurun’’ emrini vermiş. Adam sopayı yiyince 

padişaha: 

       -Efendim, altınlar iyiydi, ama sopa niçindi?, diye sorunca padişah: 

       -Zeki olduğun için yüz altın verdim, fakat boş ve faydasız işlerle uğraştığın için de yüz 

sopa vurdurdum’’ cevabını vermiş.    

Bugün Müslümanların çoğunluğu asıl görevlerini terkettiği ve lüzumsuz ve 

faydasız işlerle uğraştığı için, İslam’a sahip çıkmadığı için, rağbet ve yönelmelerini başka 

yönlere çevirdikleri için; İslam coğrafyasında, sıkıntılar, dertler, zulümler, perişanlıklar 

artarak devam etmektedir. Mazlumların  kanları heder edilmekte, gözyaşı 

dinmemektedir.  

Resûlullah (s.a.v.):  

ِمنَّ ِفيهَِّ اََذلََّّ ِمن َّ َشاتِهَِّ  يَأ ِتى عَلى النَّاسَّ زََمان َّ َيُكونَّ ال ُمؤ 

    ‘’İnsanların üzerine öyle bir zaman gelir ki, o zamanda mü’min koyundan daha 

değersiz olur.’’8 buyurmaktadır. 

      Koyunlardan biri kesilmeye giderken, öbürü hiç aldırmaz, sıranın kendisine 

geleceğini düşünmez, sürekli otlamakla, midesini doldurmakla meşgul olur.  

      Dünya zevklerinden başka bir şey düşünmeyen, sadece daha iyi yaşamayı, mal 

biriktirmeyi, zevk ve eğlenceyi düşünenler de aynı durumdadır. Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur:  

     ‘’Dünya tatlı ve hoştur. Allah sizi ona varis kılacak ve nasıl hareket ettiğinize 

baka-caktır…’’9 Rabbimizin şu hitabına kulak verelim ve rağbetimizi gözden geçirelim: 

 فَِإَذا فَ َرغ تَّ فَانَصب َّ*َوِإَلى رَبِّكَّ فَار َغب َّ*

       ’’O halde bir işi bitirince hemen (başka işe) sarıl.  Ancak Rabbine rağbet et.“ 10 

         Durmak yok, yorulmak yok, başardım deyip, bayram etmek yok. ‘’Bir işi başarınca 

hemen yeni bir hizmete kalk“ diyor Allah.  

      Bir ibadeti, bir görevi yerine getirip boş kaldığın, bir zorluktan bir kolaylığa 

geçtiğin, biraz dinlendiğin vakit yine yorul. İş bitti diye kendini rahata kaptırma. İşim bitti 

zannetme. Yine zahmet yolunu seçip başka bir ibadete kalk, çalış, yorul. Böylece 

kolaylıklar da çoğalsın. Sen de şükrünü sürdürmüş olasın.11      

                                                           
8 Feyzü’l-Kadir,  Münâvî, C.6, sh. 456 
9 Müslim, Zikr, 99; Tirmizî, Fiten, 26 
10 İnşirâh suresi, 7-8. ayetler 
11 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalı M. Hamdi Yazır, C. 8, Sh. 529 
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           Bu âyetteki ‘’Nasab“ kelimesi yorgunluk demektir. Bu kelime şu şekilde 

açıklanmıştır: 

a- Dünya işlerini bitirince kalk ve namaz kıl,  

b- Namazlarını bitirdiğinde, dünya ve âhiretin için duâ et. 

c- Farz namazlarını bitirdiğinde, gece namazı kılmaya kalk,  

d- Eğer sıhhatin yerinde ise, boş zamanını ibadet ile geçirmek için kalk, 

farzlardan sonra nâfile kıl. 

e- Bir ibadeti bitirdiğinde başka bir ibadete başla.12  

f- Önemli işlerinden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki, 

vakitlerini önemli işlerde değerlendirmiş olasın,  

g- Şahsınla ilgili dünyevî zarurî işlerini bitirdin mi, hemen İslâmî hizmetlere 

koş, Allah için fedakârlığa katlan... 

Bu âyette Resûlullah (s.a.v.)‘e ve onun şahsında Müslümanlara bütün vakitlerini 

hayırlı ve faydalı çalışmalarla değerlendirmeleri istenmektedir. İbadet, dua, cihad, tebliğ 

ve irşad gibi dinî faaliyetlerinde dikkatli, duyarlı, olmaları emredilmiştir. Yine, çalışma, 

üretme, öğrenme ve öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevî faaliyetlerin de 

hakkını vermeleri istenmiştir.  

       Çünkü müslümanların devamlı ve hayırlı güzel faaliyetlerde bulunmaları gerekir. 

Müslümanlar, tembel olamaz, daima ilerlemeye, güçlü olmaya ve geleceklerini temine 

gayret etmelidirler.  

      Yani, ancak Rabbine rağbet et, yönel. Ne istersen O‘ndan iste. O‘nun dışındaki 

sebeplere, amaçlara takılıp kalma, başka maksada bağlanma. O‘na yönel. Sadece O‘nun 

rızasını kazanmaya çalış. Sadece O‘nun râzı olacağı işler yap. Sana nimet vereni unutup, 

nimete takılıp kalma. Nimetin sahibini gör. O‘na karşı gelmekten sakın. O‘nun sevgisini 

kaybetmekten endişe et. O‘nun yardımını iste ve O‘na tevekkül et. 

      Cihad için hazırlanmak gerekir. Çünkü bu yolda azık gerekir. Azık işte buradadır. 

Yani Allah’a yönelmede, O’na güvenmededir. Yardım da, zafer de; tek Ma’bud, tek Mâlik 

ve tek hâkim olan O’nun takdiriyledir.  

        Rağbetini ve arzunu ancak Allah’a tahsis et. İnsanları da buna teşvik et. 

Müslümanlar için diğer bir önemli husus hayatlarını cemaat olarak birlikte 

yaşamalarıdır. Dinimiz bizlere cemaat olmamızı emretmektedir. Dolayısıyla inancımızın 

gereğini yerine getirme zorunluluğu da bizi bu görevi ifa etmeye teşvik etmektedir. 

Hadîs-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.):  

“Kurt sürüden ayrılan koyunu sever, şeytan da cemaatten ayrılan Müslüman’ı 

sever.” buyurarak hayati bir konuya dikkatlerimizi çekmiştir. İnsanları cemaate çağırmak, 

                                                           
12 Tefsir-İ Kebir, Fahrüddin er-Râzî, C. 23, Sh. 237 
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bir cami çatısı altında bir araya getirmek yaşadığımız zaman içinde çok önemlidir. 

Fiiliyatta hemen her insan, gönül verdiği ve kendisini bağlı hissettiği, ya bir kulübün, ya 

bir eğlence mekânının, ya bir spor camiasının veya çeşitli hobilerin paylaşıldığı 

mekânların üyesidir. Hem dinîmizin gereği olduğu için, hem de zamanın ihtiyaçları 

sebebiyle insanları cami üyeliğine çağırmak, dünya ve ahiret hayatımız için bir 

mecburiyettir. Kişi bir camiye üye olmakla çok geniş, aktif bir sosyal ve kültürel çevreye 

sahip olacağı gibi, çocuklarının eğitimi hususunda da birçok zorluğu aşabilecek imkâna 

kavuşacaktır. Bundan dolayı maneviyatın yüksek olduğu bu mübarek aylarda 

insanlarımızı camimize üye olmaları konusunda ikna etmek için çalışmalı ve bundan 

sonrasında camimizin bir müdavimi olmalarına vesile olmalıyız. 

 

Alınacak Dersler: 

1- Hayat, anlamsız değildir. Hayatın asıl anlamı, Allah’a gerçek manada kul olmaktır.  

2- Üç aylar rahmet, bereket ve mağfiret aylarıdır. Bu mübârek mevsimi iyi 

değerlendirmelidir.  

3- Gelecek yıl üç aylara ulaşıp ulaşmayacağımız belli değildir. Öyleyse bu şuurla 

hareket etmeliyiz. 

4- Regâib gecesi; rağbet, bol ihsan, mânevi hediye ve af gecesidir. Bu geceyi iyi 

değerlendirmeliyiz. 

5- Bu maneviyat yüklü aylarda insanlarımızı camilere üye olmaya davet etmeliyiz. 

                     Hesap günü gelmeden nefsini hesaba çek, 

                     Amellerini tart ki, ne varsa görülecek! 

                                                            (M. Necati Bursalı) 

 

Bu Hafta: 

        1-Resûlullah (s.a.v.)’in; ‘’ Allahım! Receb’i ve Şâban’ı hakkımızda hayırlı ve mübârek 

kıl, bizi Ramazan’a ulaştır.’’ hadisini ezberleyelim ve her gün okumaya gayret edelim. 

      2-Bu gece yeryüzündeki mazlum ve mağdurları daha fazla düşünelim, Ümmetin ve 

tüm insanlığın  kurtuluşu için çok dua edelim. 

       3-Akrabalarımızı ve mü’min kardeşlerimizin kandilini tebrik edelim. 

 


