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ÜÇ AYLAR

Üç Aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade

eden bir tabirdir.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’den bu ayların faziletine dair gelen

rivayetler ve kandil olarak isimlendirilen bazı önemli gecelerin

bu aylarda olması sebebiyle üç aylara önem verilmiştir.

ةَََِّّإن َّ َهاََّواْْلَْرضََّّالس َماَواتَََّّخَلقََّّيَ ْومَََّّالل وََِِّّكَتابَََِّّّفيََّشْهًراََّعَشرََّّاثْ َناَّالل وََِِّّعْندََّّالشُُّهورََِِّّعد  َِّمن ْ
ينَََّّذِلكََُّّحُرمٌَََّّأْربَ َعةٌَّ ََّكاف ةًَََّّّيُ َقاتُِلوَنُكمَََّّْكَماَََّّكاف ةًَََّّّاْلُمْشرِِكينَََّّوقَاتُِلواََّأنْ ُفَسُكمََِّّْفيِهن َََّّتْظِلُمواََّفَلََّّاْلَقيِّمََُّّالدِّ

َّاْلُمت ِقينَََّّمعَََّّالل وََََّّأن َََّّواْعَلُموا
Şüphesiz Allâh'ın yeri ve gökleri yaratırken koymuş olduğu

astronomik ölçüye göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan

Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce, savaş edilmesi yasak

olan kutsal aylardır. Dosdoğru hesap işte budur. Öyleyse bu

aylarda savaşarak kendinize yazık etmeyin. Fakat müşrikler

topluca sizinle savaşırlarsa, siz de onlarla topluca savaşın.

Allâh'ın kulluk bilincinde olanlarla beraber olduğunu bilin.(Tevbe
9/36)



ÜÇ AYLAR

َّرََجبََِّّفيَّلََناَّبَاِركََّّالل ُهم ََّّقَالََّّرََجبَََّّدَخلَََِّّإَذاََّوَسل مََََّّعَلْيوََِّّالل وَََُّّصل ىَّالن ِبيَََُّّّكانَّ
رََمَضانَََِّّفيَّلََناََّوبَاِركَََّّوَشْعَبانَّ

Hz. Peygamber (s.a.s) Recep ayı girdiğinde şöyle

dua ederdi: “Allâh’ım Recep ve Şaban ayını bize
mübarek kıl, Ramazan ayını da bize mübarek kıl.” (İbn

Hanbel, Müsned, 4/180)

المكفرَّورمضانَّالمطهرَّوشعبانَّاهللَّشهرَّورمضانَّشهرىَّشعبان
“Şa’bân benim ayım, Ramazan Allâh’ın ayıdır.

Şa’bân temizleyici, Ramazan günahların keffaretidir.”
(Burhân Furî, Kenzü’l-Ummâl, 12/323)

أمتيَّشهرَّورمضانَّشهري،َّوشعبانَّاهلل،َّشهرَّرجب
“Receb Allâh’ın ayı, Şa’bân benim ayım, Ramazan

da ümmetimin ayıdır.” (Burhân Furî, Kenzü’l-Ummâl, 12/310)



KANDİL GECELERİ

Kandil, Müslümanlarca mübarek sayılıp

kutlanan özel geceler.

Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566-

1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller

yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil

geceleri denilmiştir. Bunlar Mevlîd, Regâib,

Mi'râc, Berat ve Kadir geceleridir.

َلةََِِّّفيَّأَنْ َزْلَناهََُِّّإن ا َلةَََُّّماََّأْدرَاكَََّّوَماَّ(1)َّاْلَقْدرََِّّلَي ْ َلةََُّّ(2)َّاْلَقْدرََِّّلَي ْ رََّّاْلَقْدرََِّّلَي ْ َِّمنَََّّخي ْ
ََّحت ىَِّىيَََّّسَلمٌََّّ(4)ََّأْمرٍََُّّكلَََِِّّّّمنََّّرَبِِّهمََّّْبِِإْذنََِّّفيَهاََّوالرُّوحََّّاْلَمَلِئَكةََُّّتَ نَ ز لََّّ(3)ََّشْهرٍََّّأَْلفَّ

(5)َّاْلَفْجرَََِّّمْطَلعَّ
(Kadr 97/1-5)



KANDİL GECELERİ

ََّّقالَّ:أدعو؟َّماَّالقدرَّليلةَّوافقتَّإنَّأرأيتَّاهللَّرسولَّياَّقالتَّأنهاَّعائشةَّعن
.(عنيَّفاعفَّالعفوَّتحبَّعفوَّإنكَّاللهمَّتقولين)

Hz. Âişe, Hz. Peygamber (s.a.s)’e, “yâ Rasûlallâh,

kadir gecesine ulaşırsam nasıl dua edeyim?” diye

sorunca o, “Allâh’ım şüphesiz sen çok affedicisin ve
affetmeyi seversin, o halde beni de affet. diye dua et”

buyurdu. (İbn Mâce, “Duâ”, 5)

Recep Ayının ilk Perşembe gecesinin Regâib

Kandili olduğuna dair Kur’ân ve sünnette bir delil

yoktur. Hele bu gecenin Rasûlullâh (s.a.s.)’in ana

rahmine düştüğünü söylemek, delilsiz olmasının

yanında ayıp; Hz. Peygamber ve annesine saygısızlıktır.



KANDİL GECELERİ

َعاءََُِّّفيِهن ََّّيُ َردَََُّّّلََّّلََيالَََّّخْمسَّ َلةََُّّ:الدُّ َلةٍَََّّوَأو لََّّاْلُجُمَعِة،َّلَي ْ َلةََُّّرََجَب،َِّمنََّّْلَي ْ ََّشْعَباَن،َِّمنََّّْالنِّْصفَََّّولَي ْ
َلةَُّ َلةََُّّاْلِعيدَََّّولَي ْ الن حرََّولَي ْ

“Duaların reddedilmediği beş gece vardır, onlar: Cuma

geceleri, Recep ayının ilk gecesi, Şa’bân ayının yarısı gecesi,

Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesidir.”
(Abdurrazzak, Musannef, 4/317; Beyhaki, Şuabu’l-Îmân, 5/288)

َّلغروبَّفيهاَّينزلَّاهللَّفإنَّ.َّنهارىاَّوصومواَّليلهاَّفقومواَّشعبانَّمنَّالنصفَّليلةَّكانتََّّإذا
َّمبتلىَّألَّفأرزقوَّمسترزقَّمنَّألَّلوَّفأغفرَّليَّمستغفرَّمنَّألَّفيقولَّ.َّالدنياَّسماءَّإلىَّالشمس
الفجرَّيطلعَّحتىَّكذاََّّألَّكذاََّّألَّفأعافيو

Şa’ban ayanın yarısı gecesi olunca gecesinde namaz kılın,

gündüzünde oruç tutun. Allâh Teâlâ, bu gece güneş batınca

rahmetiyle dünya semasına iner ve sabaha kadar “Benden

bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım; benden rızık

isteyen yok mu, ona rızık vereyim, bir belaya düşen yok mu, onu

kurtarayım, şunu isteyen yok mu, vereyim…” der. (İbn Mâce,
İkametü’s-Salât, 191)



KANDİL GECELERİ

َّأنَّتخافينَّأكنتَّفقالَّبالبقيعَّىوَّفإذاَّفخرجتَّليلةَّوسلمَّعليوَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّفقدت
َّاهللَّإنَّفقالَّنساءكَّبعضَّأتيتَّأنكَّظننتَّإنيَّاهللَّرسولَّياَّقلتَّ؟َّورسولوَّعليكَّاهللَّيحيف

كلبََّّغنمَّشعرَّعددَّمنَّْلكثرَّفيفغرَّالدنياَّالسماءَّإلىَّشعبانَّمنَّالنصفَّليلةَّينزل
Rasûlullâh (s.a.s)’i bir gece yanımda bulamadım; onu

aramaya çıktım ve onu Bakî’ mezarlığında gördüm. Bana, “Allâh

ve Rasulünün sana haksızlık yapacağından mı korktun?” dedi.

Ben, “yâ Rasûlallâh, başka bir eşine gittiğini düşündüm.” dedim.

Bunun üzerine o, “Şa’bân ayının yarısı gecesi olunca, Allâh

Teâlâ, dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının

tüyünden daha çok kişiyi affeder.” buyurdu. (Tirmizî, “Savm”, 39)



ÜÇ AYLAR ORUCU

َّيصومَّلَّنقولَّحتىَّويفطرَّيفطرَّلَّنقولَّحتىَّيصومَّسلمَّوَّعليوَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّكان
َّصياماَّأكثرَّرأيتوَّوماَّرمضانَّإلَّشهرَّصيامَّاستكملَّسلمَّوَّعليوَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّرأيتَّفما
شعبانَّفيَّمنو

Rasûlullâh (s.a.s). oruç tutardı; öyle ki biz artık iftar

etmeyecek derdik. Sonra iftar ederdi; bu sefer oruç tutmayacak

derdik. Rasûlullâh (s.a.s)’in Ramazan’dan başka hiçbir ayı tam

olarak oruçlu geçirdiğini görmedim. O, Şa’bân ayında

tuttuğundan daha fazla başka bir ayda oruç tutmamıştır. (Buhârî,

Savm, 51)

ََّّوسلمَّعليوَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّأنَّعباسَّابنَّأخبرنيَّرجبَّصيامَّعنَّجبيرَّبنَّسعيدَّسألت
َّليصومَّنقولَّحتىَّويفطرَّليفطرَّنقولَّحتىَّيصومَّكان

Rasûlullâh (s.a.s). oruç tutardı; öyle ki biz artık iftar

etmeyecek derdik. Sonra iftar ederdi; bu sefer oruç tutmayacak

derdik. (Müslim, “Sıyam”, 179; Ebû Dâvûd, “Sıyâm”, 55)



ÜÇ AYLAR ORUCU

َّفيَّمنوَّصياماَّأكثرَّالسنةَّمنَّالشهرَّفيَّسلمَّوَّعليوَّاهللَّصلىَّاهللَّرسولَّيكنَّلم
ََّّتملواَّحتىَّيملَّلنَّاهللَّفإنَّتطيقونَّماَّاْلعمالَّمنَّخذواَّيقولَّوكانَّشعبان

Rasûlullâh (s.a.s), Şa’bân ayında tuttuğundan daha fazla

başka bir ayda oruç tutmamıştır. Fakat o şöyle de derdi:

Gücünüzün yettiği kadar ibadet edin. Çünkü Allâh bıkmaz,

fakat siz bıkar/yorulursunuz. (Müslim, “Sıyam”, 177)

َرَمَضانَََّّيِجيءََََّّحت ىََّصْومََََّّفَلَََّّشْعَبانََِّّمنََّّالنِّْصفَََّّكانَََِّّّإَذا
Şa’bân ayının yarısı olunca, artık Ramazan ayı gelinceye

kadar oruç yoktur. (İbn Mâce, “Sıyam”, 5)

تصوموهَّفلَّشعبانَّمنَّنصفَّبقيَّإذا
Şa’bân ayının yarısı kalınca artık oruç tutmayın. (Tirmizi,

Savm, 38)
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