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ÖNSÖZ

Yüce Allah aylar içinde Ramazaný, geceler içinde Kadir
Gecesi’ni, dünya üzerinde Mekke’yi, insanlar arasýnda Hz.
Muhammed’i (s.a.s.), günler arasýnda Cuma’yý seçmiþtir. Mes-
cid- i Haram, Mescid- i Nebî ve Mescid- i Aksâ’da kýlýnan na-
mazlarýn öteki camilerde kýlýnanlardan daha sevaplý olduðu
hadîs- i þeriflerde açýklanmýþtýr.

Bunun gibi, Ýslâmî kaynaklarda kamerî aylardan Recep,
Þaban, Ramazan aylarýnýn ve bu aylarda sýralanan Regâib, Mi-
raç, Berat ve Kadir gecelerinin, Þevval ayýnda altý gün oruç
tutmanýn, Muharrem ayýnda aþure günlerinin, Rebîülevvel’in
on ikisi kabul edilen Mevlid Gecesi’nin, Zilhiccenin ilk on gü-
nünün, bayram geceleri ve bayram günlerinin, hafta arasýnda
pazartesi perþembe günlerinde oruç tutmanýn ve bilhassa cu-
ma gününün faziletine dair bilgiler buluyoruz. Ne var ki, asýr-
lar içinde bunlar arasýna bazý asýlsýz þeylerin karýþmýþ olma ih-
timali vardýr. Bu yüzden, bu alandaki bilgilerin doðrusunu or-
taya çýkartmak gibi bir zorunlulukla karþý karþýya bulunmak-
tayýz. Kanaatimizce her Müslüman, mübarek gün ve geceler-
le ilgili doðru bilgileri öðrenmeye özen göstermelidir. Böyle-
ce o gün ve gecelerde yapacaðý ibadetleri, tövbe ve istiðfarý,
dua ve zikirleri, tebrikleþmeleri ve nefis muhasebesini (hayatý
boyunca yapýp ettiklerini gözden geçirmeyi) daha þuurlu bir



þekilde ifa edebilme imkânýna kavuþmuþ olacaktýr. Hurafe ve
yanlýþlýklarýn karýþmýþ olma ihtimalini öne çýkararak mübarek
gün ve gecelerin önemini görmezlikten gelmektense bu alan-
daki doðru bilgilere ulaþarak mübarek gün ve gecelerin kültür
tarihimiz açýsýndan taþýdýðý önem üzerinde durmak ve netice
itibariyle meseleyi gerekli zeminine oturtmak suretiyle böyle
gün ve gecelerin bireysel ve toplumsal açýdan saðlayacaðý ya-
rarlar üzerinde durmak daha uygun olur.

Ýþte bu küçük kitapçýk, böyle gün ve gecelerin önemini
doðru bilgilere dayandýrarak kavratmak gayesiyle hazýrlanmýþ-
týr. Bu münasebetle, mübarek gün ve geceler konusuna bu
tarz bakýp da ayrýntýlý ilmî çalýþma yapmak isteyenlere küçük
de olsa bir katký saðlayabilir.

Bu çalýþmada kullanýlan kaynaklar dipnot halinde ilgili
sayfanýn sonunda gösterilmiþtir. Hadisler için Kütüb- i Sit-
te’nin asýllarýyla birlikte yer yer yine onlardan derlenen et- Tâc
ve Riyâzü’s- Salihîn gibi eserler kaynak gösterilmiþtir. Bunun
sebebi, okuyucunun daha kolay ulaþabileceði bu kabil kaynak-
lardaki benzer hadisleri tetkike yol bulabilmesini saðlamaktýr.
Belirli bir hikmete mebni olarak tekrarlanan kaynak bilgisi
için dipnot tekrarý yapýlmamýþtýr. Bilgi ve fikir açýsýndan ya-
rarlandýðýmýz bazý kaynak eserler akýcýlýðý bozmasýn diye dip-
notta gösterilmemiþtir. Buna karþýlýk bunlarýn bir listesi kitap-
çýðýn sonundaki bibliyografyada yer almýþtýr. Birbirine yakýn
konular iþlenirken, ele alýnan meselenin gereði gibi kavranýl-
masýný kolaylaþtýracaðý düþüncesiyle bazý tekrarlara yer veril-
miþtir.

1990’lý yýllarda Nil Yayýnlarý tarafýndan basýlmýþ olan ki-
tapçýk temel alýnmakla beraber, bu yeni baskýda konularýn sýra-
lanýþý deðiþtirilmiþ, yeni sýralanýþta mübarek gün ve geceler ara-
sýndaki anlam iliþkisi dikkate alýnmýþtr. Konular iþlenirken bazý
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eklemeler yapýlmýþ, mübarek gün ve gecelerin kültür tarihimiz-
deki önemi ile ilgili bazý bilgilere ve hatýralara yer verilmiþtir.

Tamamen iyi niyete dayalý bir çalýþmanýn ürünü olan bu
kitapçýktaki eksikliklerin hoþgörü ile karþýlanacaðýný ümit
eder, eserin, gözetilen hedef doðrultusunda hizmet vermesi-
ni yüce Allah’tan niyaz ederim.

Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL
Bursa- 2005
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MÜBAREK GÜN VE GECELERÝN DÝNÎ
HAYATIMIZIN GELÝÞMESÝNE KATKISI VE 

KÜLTÜR TARÝHÝMÝZDEKÝ YERÝ

Mübarek gün ve gecelere geçmeden önce bu konuda ba-
zý ortak hususlarý okuyucularla paylaþmayý uygun buluyorum.

Ýnsan hayatý tek düze deðildir, iniþli çýkýþlýdýr. Ýnsanýn ka-
derinde mutluluklarla üzüntüler iç içedir. Çoðu kez, mutlu ol-
duðumuz kadar üzülür, üzüldüðümüz kadar mutlu oluruz.
Gün güne, ay aya, yýl yýla uymaz. Ýnsan, kendini mesut edecek
güzel geliþmelere tanýk olduðu gibi zaman zaman sarsýcý sý-
kýntýlarla/streslerle ve iz býrakan acýlarla karþýlaþabilir. Çünkü
insan hayatý tek düze deðildir, iniþli çýkýþlýdýr. Ýnsanýn doðu-
mundan ölümüne kadar süren hayatýný düz bir çizgi ile belirt-
mek oldukça zordur. Zira her insan kendi hayat çizgisine dik-
katle bakarsa, bunun çevresinde yer yer yoðunlaþan tepelerin,
oyuklarýn, iniþlerin, çýkýþlarýn olduðunu fark eder. Ýþte bütün
bunlar düz bir çizgi gibi görünen hayatýmýzýn önüne çýkan en-
gelleri ve sýkýntýlarý simgeler.

Böyle durumlarda insana düþen nedir? Ýnsana düþen,
mutlu olduðunda þükretmesini, sýkýntýya düþtüðünde ise sab-
retmesini ve problemlerini soðukkanlý bir þekilde tedbirlerle,
sistemli çalýþmalarla çözmesini bilmektir. Yani þükür, sabýr ve
gayrettir. Çünkü þükür, Yüce Allah’ýn bize lütfettiði güzellik-



lerin çoðalmasýna, sabýr ise sýkýntýlarýn daha kolay atlatýlmasý-
na sebep olur. Ayrýca, þükreden ve sabredenler bunun karþýlý-
ðýnda sevap elde ederler.

Bu durumda mübarek gün ve geceleri, mutluluklarýmýz
için þükrümüzü, sýkýntýlarýmýz için de sabrýmýzý artýrmak için
karþýmýza çýkan önemli bir fýrsat olarak görmek mümkündür.
Düþününüz ki uzun bir yola çýktýnýz; hava sýcak, yoruldunuz,
buram buram ter döküyorsunuz, diliniz damaðýnýz kurudu,
dizlerinizde derman kalmadý, bir bardak soðuk su, bir gölge-
lik yok mu diye elinizle alnýnýzý gölgeleyip uzaklara bakýyorsu-
nuz. Derken, sularýn aktýðý, kuþlarýn öttüðü, serin gölgelikle-
rin bulunduðu güzel bir bahçe ile karþýlaþýyorsunuz. Tabii ki
orada serinlemek, dinlenmek istersiniz. Ýstirahat ettikten son-
ra menzil-i maksudunuza yani gideceðiniz yere ulaþabilmek
ümidiyle rahatça yol alýrsýnýz. Evet, böyle yaparsýnýz deðil mi?

Ýþte mübarek gün ve geceler, yorgunluk veren meþakkatli
iþlerimiz arasýnda dinlenmek, soluklanmak, yolun devamýna
hazýrlanmak, hayatýmýzý gözden geçirmek ve nefis muhasebe-
si (yapýp ettiklerimizi gözden geçirmek) için bir durak, bir is-
tasyon ve bir uðrak yeri gibidir. Hayatýmýzýn hesabýný yaparken
iyiliklerimizi, yararlý ve güzel davranýþlarýmýzý nasýl artýrýrýz?
Hata ve noksanlarýmýzý nasýl giderebiliriz? Bu sorularýn doðru
cevabýný özümüzde bulmaya çalýþýrýz. Günahlarýmýza tövbe
ederiz. Ýbadetlerdeki noksanlarýmýzý bundan böyle gidermeye
azmederiz. Kur’ân okur, dinî bilgilerimizdeki eksikliklerimizi
giderebilmek, doðru bilgilerimizi de geliþtirebilmek için bu ala-
na ýþýk tutan kitap ve dergilere göz atar, konu ile ilgili mevize
ve sohbetleri dinleyerek özellikle Kur’ân ve Sünnet’in anlam
ve mesajý üzerinde düþünürüz, ibret ve ders alýrýz. Bütün bun-
lardan, gönlümüzü aydýnlatacak ýþýklý ilkeler edinerek, dinî ha-
yatýmýzý yeniden deðerlendirme çabasý içinde oluruz.
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Diðer yandan, Ramazan gün ve geceleri, Kadir gecesi,
cuma günü ve gecesi baþta olmak üzere bütün mübarek gün
ve geceleri gereði gibi deðerlendirmenin hatalarýn affýna se-
bep olacaðý müjdesi karþýmýza çok güçlü bir ruh hekimi gibi
çkmaktadýr. Müslümanlar bu tabii hekimden/manevî tabip-
ten ücretsiz olarak yararlanma þansýna sahiptirler.

Düþünelim ki, vücut organlarýmýzdan biri þiddetli bir þe-
kilde aðrýsa ve sancýdan kývranýyor olsak derhal müdavi bir he-
kim/tedavi edici bir doktor aramaz mýyýz? Evet, böyle yaparýz.
Doktora gider, tedavi olur, aðrýlardan arýnmýþ olarak evimize
döneriz. Artýk, saðlýðýmýza kavuþmuþ, huzura eriþmiþizdir.
Þöyle bir oh çeker, dünya varmýþ deriz. Saðlýðýmýza kavuþtuðu-
muz için doktora teþekkür eder, Yüce Allah’a þükrederiz.

Bedenimizin herhangi bir yerindeki aðrýdan kurtulmak
için doktorun verdiði ilacý kullanarak saðlýðýmýza kavuþmayý
nasýl arzu ediyorsak iç dünyamýzý karartan, ruhumuzu saran,
gönlümüzü inciten günahlarýmýzdan kurtulmak için de bir
çaba içine girmemiz uygun olur, öyle deðil mi? Pekâlâ, bu du-
rumda ne yapýlabileceðini birlikte düþünelim: Ýslâmî literatür-
de günahlardan kurtulmak için çaba göstermenin adý tövbe
ve istiðfardýr. Tövbe-istiðfarýn dil ile birlikte gönülden yapýla-
bilmesi için buna yoðunlaþmayý ve odaklanmayý saðlayacak
zaman dilimleri vardýr. Tövbe ve istiðfarýn her zaman yapýla-
bileceðinde hiç kuþku yoksa da yukarýda belirtildiði gibi bazý
zaman dilimleri vardýr ki, bizim, tövbeye odaklanmamýzý, töv-
beyi bütün ruhumuzla yapmamýzý kolaylaþtýrýr. Ýþte mübarek
gün ve geceler bizim tövbe-istiðfara özümüzle yönelmemize
imkân veren zaman dilimleridir. Bu zaman dilimleri, Müslü-
manlarýn, günahlarýndan arýnarak iyiliklere, güzelliklere doðru
ciddi bir adým atmalarý açýsýndan önemli fýrsatlardýr. O gün ve
gecelerde hiçbir aracý olmaksýzýn kiþi kendi iç dünyasý ile baþ
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baþa kalarak Yüce Allah’a yalvarýr, O’nu zikreder, tövbe ve is-
tiðfarda bulunur ve günahlarla yitirdiði iç huzurunu yeniden
yakalamaya çalýþýr. Böylece, mübarek gün ve geceler karþýmý-
za manevî ilaçlarla ruhlarýmýzý tedavi eden bir ruh hekimi gi-
bi çýkar.

Mübarek gün ve gecelerde gözden geçirmemiz gereken
hususlardan biri de sosyal hayatta mahallede komþularýmýz-
la, iþimizde mesai arkadaþlarýmýzla, iþyerimizde ortaklarý-
mýzla, ticarî iliþki içinde olduðumuz insanlarla olan beraber-
liklerimizdir. Biz ayný ülkeyi paylaþýyoruz, ayný inancý be-
nimsiyoruz. Ancak, bazý meselelere bakýþta, bazý hususlarý
algýlamada ve yorumlamada farklýlýklarýmýz olabilir. Bu tür
farklý duruþlarýn kaynaðý bazý hâllerde mizaçlarýmýz da ola-
bilir. Huzurumuzu mizaçlarýmýza kurban etmeksizin birbiri-
mizi farklýlýklarýmýzla birlikte kabul edebiliyor muyuz? Çev-
remizdekilere doðrulukta örnek olabiliyor muyuz? Farklýlýk-
larýmýzla birlikte doðru davranýþta, doðru hizmette birleþe-
biliyor muyuz? Mahallede komþularýmýza, iþ yerinde müþte-
rilerimize veya hizmet ürettiðimiz insanlara güven verebili-
yor muyuz? Biz, güvenilir, iyi geçimli, iyi iliþkiler kurabilen,
selam veren, verilen selamý alan, küçüklere þefkatli, büyük-
lere saygýlý, güler yüzlü, tatlý dilli, sýkýntýlara katlanabilen mü-
samahalý insanlar mýyýz?

Böyle gün ve gecelerde bu kabil sorularýn cevaplarýný ver-
meye çalýþýrsak sosyal hayattaki davranýþlarýmýzda kendimizi
gözden geçirme, yenileme ve deðiþtirme imkâný elde etmiþ
oluruz. Ýnsanoðlu zaman zaman bir deðiþim sürecine girer,
böyle durumlarda deðiþimin yönünü olumluya, yararlýya, salih
olana doðru çevirmek önem taþýr. Ýþte mübarek gün ve gece-
ler bize olumlu deðiþimin kapýlarýný açar. Bu da bizim hayatý-
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mýzdaki engelleri daha kolay aþmamýzý ve baþarý yolunda ge-
liþme kaydetmemizi saðlar.

Hâlbuki biz çoðu zaman ibadetlerimizi yapmaya çaba
gösterirken bu ibadetlerin gerektirdiði iyi ve yararlý davranýþ-
larý yani günlük hayatý ihmal ediyoruz. Böylece, inanç ve iba-
detlerimiz günlük hayatta boyut kazanamýyor. Ýslâm ise, her
yönüyle bir bütünlük arz eder... Ýnancýmýz kulluðu gerektiri-
yor. Kulluk ise namaz, oruç, zekât, hac, kurban gibi ibadetle-
rimiz yanýnda sosyal çevreyi ve hayatýn tamamýný kapsýyor.
Eðer biz adý geçen bu ibadetlerimizi üstün görev bilinci ve
sorumluluk anlayýþý içinde gündelik hayata kaliteli üretim, ya-
rarlý hizmet, faydalý iþ olarak yansýtabilirsek bunlarýn hepsin-
den hem ibadet sevabý elde edebiliriz, hem de kullukta/insan-
lýkta kemâle/olgunluða kavuþmakta mesafe katedebiliriz.

Mübarek gün ve gecelerde oluþan manevî ortamda, inanç
ve ibadetlerimizle gündelik hayattaki davranýþlarýmýzý bu açý-
dan gözden geçirebilirsek Allah’a samimi kul olma yolunda
daha saðlam adým atabileceðimizde hiç kuþku yoktur. Bunu
baþarabilirsek inanç deðerlerimiz kadar ibadet deðerlerimize,
ibadet deðerlerimiz kadar davranýþ deðerlerimize de önem
vermenin gereðini daha iyi kavrayacaðýz ve inanýp ibadet etti-
ðimiz kadar komþularýmýza iyilik etmenin, ticarette dürüst ol-
manýn, üretimde kaliteye önem vermenin, yoksula acýyýp yar-
dýmcý olmanýn da çok sevap kazandýran güzel davranýþlar ol-
duðunu fark edeceðiz.

Öte yandan, evlatlarýmýz ve akrabalarýmýzla olan iliþkile-
rimizi gözden geçirmek için de mübarek gün ve geceler birer
fýrsattýr. Günümüzde genellikle anne, baba, evlat ve akrabalar
arasý iliþkilerde hayatýn zorluklarýndan kaynaklanan sýkýntýlara
rastlanmaktadýr. Çevremizdeki insanlarla bu konuyu dertleþip
konuþtukça hemen hemen herkesin benzer þeyler söylediðini
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görüyoruz. Herkes evlatlarýyla uzun soluklu, içten ve sohbet-
li toplantýlarda daha sýk bir araya gelemediðinden, akrabalarý-
ný yeterince ziyaret edemediðinden, meseleleriyle ilgileneme-
diðinden, acýlarýný ve sevinçlerini paylaþamadýðýndan þikâyet
etmektedir. Ýþte, mübarek gün ve geceler her yaþtaki evlatlarý-
mýzla, torunlarýmýzla, akraba ve dostlarýmýzla bir araya gelme,
tebrikleþme, dualaþma için birer imkândýr. Bunu iyi deðerlen-
dirmek gerekir.

Bizler çocukluk yýllarýmýzý hayal edince, mübarek gün ve
gecelerin, hatýralarýmýzda çok özel bir yere sahip olduðunu
görürüz. Çoðumuz ilk ibadetimize/ilk namazýmýza baba veya
dedelerimizin elinden tutarak ya bir cuma, yahut bayram ve-
ya teravih namazýna gitmekle baþlamýþýzdýr. Ayrýca, anneleri-
mizin o gecelerde yaptýklarý böreklerin, lokmalarýn, helva ve
tatlýlarýn lezzeti hâlâ damaðýmýzda! Bu sebeple anneler baba-
lar dilerlerse mübarek gün ve gecelerin ruhaniyetli atmosfe-
rinde evlatlarýnýn gönüllerine ve iç dünyalarýna daha kolay
ulaþabilirler ve dinî deðerlerimizi onlara daha kolay kazandý-
rabilirler.

Bir baþka açýdan bakýlacak olursa mübarek gün ve gece-
ler folklorik-kültürel ögeleriyle de dikkati çeker. Cuma ve te-
ravih namazlarý öncesindeki tatlý telaþý hatýrlayalým: camilerde
yer bulabilmek için gözler saatte, kulaklar ezandadýr, abdest
alýnýr, yollara düþülür. Mevsimine göre cami içinde veya dýþýn-
da bahçede yer bulduktan sonra gönüller ibadete kilitlenir.
Cuma namazýndan çýkýldýktan sonra vaizin nasihati, hatibin
hutbesi konuþulur, tartýþýlýr, hatta bazen de farklý yorumlar
ileri sürüldüðü için bir bilene sorulur. Teravih öncesindeki
dinî sohbetle ilgili müzakereler de çoðu kez buna benzer or-
tamlarda sürer gider. Bu durum sevimli ve coþkulu bir koþuþ-
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turma arasýnda dinî eksikliklerin giderilmesine, yeni bilgilerin
öðrenilmesine katký saðlar.

Öte yandan iftar sofralarýnýn, dostlarý ve yoksullarý bir
araya getiren toplayýcýlýðý bir yana, Ramazan geleneðimizde
teravih arkadaþlýðý vardýr. Genellikle akran/yaþýt dost ve ar-
kadaþ topluluklarý her gün farklý bir cami olmak üzere neþe
ve þenlik içinde teravihe giderler. Teravih sonrasý sohbetleri,
tatlý ve çay ikramý ile geç vakitlere kadar devam eder. Çoðu
kez bu sohbetler Türk tasavvuf musikisinden örneklerle
renklenir, zenginleþir, insanlar teravihin ifasýndan sonra ya-
pýlan bu sohbetlerde manevî bir neþe içinde gönül huzuru
ile evlerine dönerler. Bu sohbetler ve ikramlar köylerimizde
cami çevresindeki çayhanelerde, köy odalarýnda veya müsa-
it evlerde yapýlýr. Ben Konya’nýn Bozkýr kazasýnýn Baðyurdu
(Sobran) köyünde kýþ aylarýna isabet eden Kadir gecelerinde
geceyi ihya için cemaatin camide ve cami çevresindeki çay-
hanede sahura kadar uyanýk kaldýklarýný, bunu geceyi ihya
maksadýyla yaptýklarýný hatýrlarým. Buna halk arasýnda “Kadir
Gecesi Beklemek” derlerdi. Çocuklar da babalarý, dedeleri ve-
ya aðabeyleri ile yatsý namazýný camide cemaatle kýlarak yaþ-
larýna göre güçleri ölçüsünde bu geceyi ihyaya katýlýrlar,
bundan da hem çocuklar hem de aileleri mutluluk duyarlar-
dý. Mübarek bir geceyi aile bireyleri ve komþularýyla paylaþan
bir çocuðun belleðine bunun tatlý bir hatýra olarak nakþolun-
duðunda hiç þüphe yoktu.

Ýsterseniz, biraz da yediden yetmiþe hepimizin hatýrala-
rýnda unutulmaz bir yer tutan sahur vakti/gece yemeði için
insanlarý uyandýran davulcunun manilerine kulak verelim:

19Mübar ek Gün ve  Gec e l e r



Nûr-i Hudâ dehre dolsun 
Þehr-i rahmet saye salsýn
Aðalarým þehr-i sýyam
Cümleye mübarek olsun

Evveli rahmettir kula
Girelim sýdk ile yola
Hulûs ile eyleyelim
Ta ki dua makbul ola

Bu gece ayýn evveli
Açýldý Ýslâm’ýn gülü
Geldi mübarek Ramazan 
Mesrur etti cân u dili

Geldi bu mâhýmýz kutlu
Teþrîfi þekerden tatlý
Nice canlar eriþmedi
Eren canlara ne mutlu

Âleme rahmetle geldi
Hamd ola izzetle geldi
Cümle mümin kullarýna
Müjde-i cennetle geldi

Kadri âlâdýr bu mâhýn
Artýrýr insanýn câhýn
Dilerim aðam efendim
Ol Hudâ olsun penâhýn

Edelim rahmet bu aya
El kaldýralým duaya
Armaðanýdýr Mevla’nýn
Her sene bay u gedaya
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Âlem bu gece nûr oldu
Kalbimize sürur doldu
Ey benim aðam efendim
Kalkýn vakt-i sahur oldu

Hakk’ýn bize ihsanýsýn
Sen bir saadet kânýsýn
Hem aylarýn sultanýsýn
Ey mâh-ý sultan merhaba

Mesrur ettin geldin beni
Ýman ehli sever seni
Pürnur ettin cân u teni
Ey mâh-ý sultan merhaba

Bu maniler her hâlde hepimizi çocukluk yýllarýmýza götür-
müþ olmalýdýr. Pek çoðumuz geceleyin uykudan hemen uyana-
mayacak kadar küçükken annelerimize, “Ne olur anneciðim,
bu gece beni davulcu geçmeden uyandýr da söyleyeceði mani-
leri ben de dinleyeyim” diye yalvardýðýmýzý hatýrlar gibiyiz. Ba-
balarýmýz da Ramazan ortamýnda bize cömertliði aþýlamak için
davulcunun bahþiþini bizimle gönderirdi. Çocukluk anýlarým
arasýnda bahþiþ verdiðim zaman davulcunun gözlerindeki ýþýl-
damayý ve sevinci hiç unutmam. Bütün bunlar Ramazan gele-
neklerimiz içinde bizim çocukluðumuzun güzel rüyalarýydý.

Ýsterseniz, geliniz, þimdi de bir bayram namazýnda cami
veya bahçesinde yer bulabilmek için insanlarýn heyecanlý tela-
þýný hatýrlayalým: Eline bir seccade alan, bayram sabahý mahal-
le camiinin bahçesine koþar ve genellikle bu koþuda dede ve
babalar camiye biraz daha erken gitse de çýkýþta dede, baba,
oðul, torun eve bir arada dönerler, cemaat ve komþular ara-
sýnda hemen orada coþkulu bir tebrikleþme baþlar, sonra ev-
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lerde tatlý ve þeker ikramlarý ile devam eder. Komþular arasýn-
da bayram tatlýlarýnýn damak tadý konuþulur, öteki bayramlar
için tarifeler alýnýr ve dar alandan geniþ alana doðru yani kom-
þulardan yakýn akrabaya ve meslektaþlara, iþ ortaklarýna, uzak
akrabaya, dost ve ahbaplara uzanan bir bayramlaþma sürecine
girilir. Bu süreç köylerde, kasabalarda ve þehirlerde yöresel
þartlara göre farklý yaþansa da hedef aynýdýr: tebrikleþmek,
hayýrlaþmak, dualaþmak ve iyi dilek ve temenniler sunmak...

Söz buraya gelmiþken köyümüzün bugün için kültür ve
folklor tarihimizde yerini almýþ olan bayram hatýralarýný oku-
yucularýmýzla paylaþmak istiyorum. Çocukluk yýllarýmýzda bay-
ramlarý adeta iple çekerdik. Niçin derseniz, ailemiz bizim için
bayramlýk elbiseler hazýrlardý. Bayram sabahý erken saatlerde
kalkar, tertemiz elbiselerimizi giyer, söðüt ve kavak gibi uygun
aðaç dallarýndan, önceden hazýrlanmýþ ince uzun ve ucu sivri
þiþlerle mahallemizdeki yakýn komþu evlerine giderdik, kom-
þularýmýzýn kimi þeker, kimi para verirdi, kimi de yaðda kýzar-
týlmýþ çöreklerden ikram ederdi, biz de onlarý hemen yemez,
þiþe takardýk ve bir süre sonra evimize halka hâlinde takýlý bir
þiþ dolusu çörekle dönerdik. Tabii ki evimize getirdiðimizden
daha fazlasý komþu çocuklarýna ikram edilerek evimizden çý-
kardý. Böylece, her ev, çocuklar aracýlýðýyla hazýrladýklarý çörek-
leri ve hamur iþlerini birbirine ikram etmiþ olurdu. Bayram na-
mazýndan çýkldýktan sonra her evde bayram için hazýrlanan
özel yemekler sinilere konulur ve gecikmeden mahallelerde
bulunan köy odalarýna taþýnýrdý. Odada yaþlýlar, orta yaþ gru-
bu, gençler ve çocuklar olmak üzere dört yere sofra kurulur-
du. Mahallenin ileri gelen orta yaþ grubu, becerikli gençlerle
birlikte yemekleri gruplandýrarak sýra ile servis yaparlardý.
Böylece, þenlik içinde bayram yemeði yenirdi. Sonra siniler ev-
lere taþýnýr, odalar öteki mahallelerden gelecek ziyaretçilere ha-
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zýr hâle getirilirdi. Çaylar, kahveler ve þerbetler hazýrlanýrdý.
Mahallenin eþrafý/yaþlýlarý ve ileri gelenleriyle ziyaretçilere hiz-
met edecek bir grup genç kalýr, diðerleri köydeki öteki odala-
ra gider ve oda sakinlerini ziyaret eder, bu þekilde hemþehriler
birlerinin bayramlarýný tebrik ederlerdi. Bununla beraber bay-
ram ziyaretleþmesi burada bitmezdi. Özellikle havanýn müsait
olduðu bayramlarda öðleye doðru topluca mezarlýða gidilir,
önce topluca/cemaatle öðle namazý kýlýnýr, namazdan sonra
köy hocasý Yâsîn ve Tebâreke’yi veya bu sûrelerden birini
okur, ölmüþlerimizin ruhuna gönderirdi. Peþinden, büyük ka-
labalýklar hâlinde kabir ziyareti yapýlýrdý. Böylece, bayram gü-
nü, hem dirilerle hem de ölülerle bayramlaþýlmýþ olurdu.

Bunu hayatým boyunca hep düþünmüþümdür; bayram
günleri öðle namazýný müteakip kabirleri ziyaret etmemiz ba-
na ölümün de hayatýn bir parçasý olduðunu öðretmiþtir. Her
bayram kendimi o selvi ve badem aðaçlarý altýnda yatan dede-
lerimin ruhlarý ile buluþur ve konuþur gibi hissetmiþimdir.

Evet... Kabir ziyaretinden sonra, çocuklarýn alaca karan-
lýkta ince uzun þiþleriyle topladýklarý çörekler kurulan yer sof-
ralarýnda baðlý olduðu çýkýnlardan açýlýr ve öbek öbek insan-
lar, çoluk-çocuk, genç-yaþlý çevrelenip öðle yemeðini birlikte
yerler. Böylece, tam bir bereket sofrasý kurulmuþ olur. Daha
sonra uygun mevsime denk gelen bayramlarda önce çocuk-
lardan baþlamak üzere güreþler baþlar; oldukça iddialý, heye-
canlý ve bir o kadar da neþeli/eðlenceli güreþler yapýlýr, bu iþ-
ten anlayan mahallî cazgýr ve hakemler iþ baþýnda olurlar. Üç-
leyen yani akraný arasýnda üç güreþçiyi yenen güreþçi, grubu-
nun birincisi sayýlýr ve ona, yakýnlarý tarafýndan ödüller verilir.

Köyümün, folklor ve kültür tarihimize geçecek deðerde
bulduðum bayram hatýralarýný bir anekdotla tamamlamak is-
terim. Rahmetli babamdan dinlemiþtim. Benim bir amcam

23Mübar ek Gün ve  Gec e l e r



varmýþ, adý Mustafa, komþular ona, yaþýtlarý/akraný arasýnda-
ki cesaret ve atýlganlýðýndan dolayý Aslan Mustafa derlermiþ.
Bir bayram günü kendi yaþ grubu arasýndaki güreþlerde büyük
bir beceri göstererek, öteki güreþçileri seri oyunlarla yenilgiye
uðratmýþ, bu münasebetle herkes onu ve baþta babasý (benim
dedem) olmak üzere yakýnlarýný/akrabasýný hararetle tebrik
etmiþler ve kendisine hayli önemli bir mükâfat verilmesi için
dedemin üzerinde baský kurmuþlar. Dedemin adý Meh-
med’miþ, Mehmed dedem çok þakacý biriymiþ, etrafýndakile-
re “Haydi sizi kýrmayayým, Aslan Mustafa’ya kel baðý verdim
gitti” demiþ! Buradaki “kel” kelimesi Orta Anadolu’da ayný
zamanda “verimsiz, iþe yaramaz” anlamýnda kullanýlýr. Çevre-
dekiler hayret etmiþler, demiþler ki, “Yahu, kel baðý bu çocuk
ne yapsýn? Ondan sen bile yararlanamýyorsun!” Tabii dede-
min bu latifesi/nüktesi köy odalarýnda ve mahallelerde aylar-
ca konuþulmuþ!

Bütün bunlar bu kabil gün ve gecelerin topluma akseden
kültürel/folklorik görüntüleridir. Ýþte bu kaynaþma, toplumu
uzlaþmaya, birbirlerini anlamaya ve anlaþmaya götürür. Küs-
ler barýþýrlar, barýþtýrýlýrlar. Böylece, sosyal hayat güçlenir, or-
tak paydalar, paylaþmalar artar, millî düþünce geliþir. Millet
kavramýnýn bütünleþtirici yönü mübarek gün ve gecelerde fi-
ilî örnekleriyle açýk bir biçimde ortaya çýkar. Köylümüzde “kö-
yümüz”, kasabalýmýzda “kasabamýz”, mahallelide “mahallemiz”,
þehirlimizde “þehrimiz” ve genel olarak ülkemiz insanlarýnda,
“memleketimiz” kavramlarýna mübarek gün ve gecelerde çok
olumlu anlamlarýn yüklendiði, böyle gün ve gecelerde maþerî
vicdan dediðimiz ortak düþüncenin ve millî þuurun geliþip
arttýðý bir gerçektir.

Bu gerçek, asýrlardan beri manilerimizde, þiirlerimizde,
þarký ve türkülerimizde, hatýralarýmýzda, düþünürlerimizin,
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sosyal bilimcilerimizin eserlerinde varlýðýný sürekli hissettirir.
Bu kýsmýn sonuna doðru yaklaþýrken güzel ülkemizin her

bölgesinde Ramazan geleneklerinin yaygýnlýðýný gösteren bir
hatýramý burada kaydetmek isterim. 1970’li yýllardaydýk. O yýl-
larda Ramazan yaz günlerine geliyordu. Tatile tesadüf ettiði
için o yýl köyümde Ramazan boyunca kalabilmiþ ve köy cami-
inde ikindiden sonra ve yatsýdan önce sohbet edebilmiþtim.
Ýkindi namazý sonrasýndaki sohbette, Kýsas-ý Enbiyâ yani
peygamber kýssalarýný/hayat hikâyelerini, yatsý öncesi sohbet-
te ise sosyal içerikli konularý ele alýyordum. Ömrüm boyunca
bu Ramazanda yaþadýklarýmý hiç unutmadým. Çünkü benim
için hayatýmýn en verimli Ramazan aylarýndan biriydi. Bayra-
ma yaklaþmýþtýk. Köyümüzün tanýnmýþ simalarýndan Hamza
dayý bir gün dedi ki, “Hay yeðenim, Ramazan geldi gidiyor,
bir elveda okuyuvermedin!” Evet, Hamza dayý kendisine gö-
re haklýydý. Ama biz okumuþlar geleneksel Ramazan elveda-
larýna pek aþina deðildik, birikimimiz arasýnda o örneklerden
pek yoktu. Yanýmda o örnekleri ihtiva eden bir kitap da yok-
tu. Hamza dayýnýn þahsýnda köylülerimin gönülleri de hoþ ol-
sun diye kendim bir elveda yazmak ve onu okumak duru-
munda kalmýþtým. Nizamî elvedalarla kýyaslamaksýzýn sadece
þartlarn getirdiði ve o yöredeki Ramazandan izler taþýyan bu
elvedaý okuyucularýmla paylaþmak istiyorum. Gayem, dinin
aslýnda olmasa bile Ramazan kültüründe ve geleneðinde var
olan bazý þeylerin halkýmýz arasýnda ne derece yaygýn olduðu-
nu göstermektir.

Bir gün gibi geldin geçtin, Ey mübarek rahmet ayý Ramazan.
Yürekleri deldin geçtin, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Þeytanlarýn ayaklarý baðlandý, Asilerin yürekleri daðlandý,
Helalinden hoþ taamlar saðlandý, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Ýlâhî rahmetin kapýlarý açýldý, Cennet-i âlâdan çok nimetler saçýldý,

25Mübar ek Gün ve  Gec e l e r



Günahkârlar iþ baþýndan çekildi, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Evimize getirmiþtin bereket, Gönlümüze doldurmuþtun maðfiret,
Köyümüze saðlamýþtýn saadet, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Sabahlarý alnýmýzý pâk ettin, Öðle vakti bizi Hakk’a yönelttin,
Ýkindide dinî sohbet dinlettin, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Akþam oldu soframýzý donattýn, Fakir hanemize bereket kattýn,
Hak önünde yüzümüzü ak ettin, Elveda ey Rahmet ayý Ramazan.
Ýftar ettik teravihlere koþtuk, Va’z u nasihatle hep birden coþtuk,
Dua ile aþýlmaz yollarý aþtýk, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
En sonunda salât-ý vitr’i kýldýk, Salavâtlar ile kalbin pasýný sildik,
Doðru yol ne imiþ açýkça bildik, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Ýmamýmýz bize âmenerrasûlü okudu, Yüce manalarý bülbül þakýdý,
Yüreðinde hile hud’a yok idi, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Sahur oldu Ali dayý uyandý, Elde davul kapýlara dayandý,
Her haneye ayrý ayrý uðrardý, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Günahlara tövbe oldun Ramazan, Dualara Kâbe oldun Ramazan,
Namazlara kýble oldun Ramazan, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Dillerimiz zikirle doldu taþtý, Açýldý mü’minlerin kararan bahtý,
Cenâb-ý Hak bu ayda nûruyla baktý, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.
Hüseyin der, “Biz sana doyamadýk.”, Ahiretimiz için oldun azýk,
Seni tanýmayan kullara yazýk, Elveda ey rahmet ayý Ramazan.

Okuyucularý bir Ramazan hatýrasýna konuk ettim. Bunun
benzerleri pek çok yerde yaþanmýþ ve yaþanmakta olabilir.

O yýl köyün yaþlýlarýndan dinlediðim bazý þeyler beni bir
ilim adamý ve eðitimci olarak hayli þaþýrtmýþtý. Bu hususu da
kýsaca dile getirmek isterim. Meðer bizim köylümüz, eski de-
virlerde, okuyan veya okunup anlatýlanlarý dinleyen insanlar-
mýþ. Þimdi yer yer yýkýk dökük kýrýntýlarýna rastladýðýmýz eski
köy odalarý, gelen geçen misafirlerin konuk edildiði bir han
görevi yaparmýþ, misafire yemek çýkarmak ve odanýn kandili-
ni/lambasýný temizleyip yakmak, vakfý andýran bir anlayýþla
belli ailelerce yürütülürmüþ... Yabancýlarýn misafir olduðu ak-
þamlar en baþta olmak üzere bað bahçe iþlerinin azaldýðý uzun
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kýþ gecelerinde odalar bir nevi halk mektebi vazifesi görmek-
te imiþ. Okuma bilen biri okur, ötekiler ilgi ve heyecanla din-
lermiþ. Peki, acaba neler okunurmuþ? Siyer-i Nebî, Þemâil ve
Hilye-i Þerîf, Kýsas-ý Enbiyâ, Mevlid-i Nebî, Ahmediye, Mu-
hammediye, Gazavatnâme’ler, Hz. Ali ve Battal Gazi Cenkle-
ri, Yunus Emre, Karacaoðlan okunurmuþ! Evet, köylümüz
bunlarý okur veya okuyanlarý dinlermiþ de Peygamber Efen-
dimiz’in þemâil ve hilyesini âdeta ezberleyip özümseyerek yü-
reði Rasûlullah sevgisiyle dolar, Hz.Ali, Battal Gazi, Köroðlu
ve Ulubatlý Hasan’la kahramanlaþýr, Behlüldâne ile düþünür,
Yunus’la ilâhî aþka kulaç atar, Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Þi-
rin hikâyeleriyle âþýk olurmuþ.

Yaþlý kuþaktan test ettim; her biri yukarýda geçenlerden bir
þeyler biliyor ve anlatýyor, ama genç kuþak ayný þansa sahip de-
ðil. Çünkü eski köy odalarýnýn yerini kahvehaneler almýþ, an-
cak, onlarýn misyonunu yürütememiþ... Eski köy odalarýnýn
ilim ve irfana bu katkýsýnýn deðiþen þartlarda daha da geliþtiril-
miþ olarak yürütülemiyor olmasý gerçekten üzüntü veriyor...
Her hâlde köy sosyolojisi ile meþgul olan bilim adamlarýnýn bu
meseleye titizlikle eðilmelerinde yarar olsa gerektir!

Bu kýsmý Yahya Kemal’den bir alýntý ile tamamlamak uy-
gun olacaktýr. Merhum Yahya kemal, “Ezansýz Semtler” adlý ma-
kalesinde, çocuklarýn, ezan seslerini dinleyerek, Ramazan ve
kandil gecelerindeki manevî atmosferi hissederek yetiþmelerini
çocukluk döneminin tatlý bir rüyasý olarak niteler ve þöyle der:

“Ýþte bu rüya, çocukluk dediðimiz bu Müslüman rüyasýdýr ki bizi
henüz bir millet hâlinde tutuyor. Bugünkü Türk babalarý havasý ve top-
raðý Müslümanlýk rüyasý ile dolu semtlerde doðdular, doðarken kulakla-
rýna ezan okundu, evlerinin odalarýnda namaza durmuþ ihtiyar (yaþlý)
nineler gördüler, mübarek günlerin akþamlarý bir minderin köþesinden
okunan Kur’ân’ýn sesini iþittiler; bir raf üzerinde duran Kitabullah’ý
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(Allah’ýn Kitabýný) indirdiler, küçücük elleriyle açtýlar, gülyaðý gibi bir
ruh olan sarý sahifelerini kokladýlar. Ýlk ders olarak besmeleyi öðrendiler;
kandil günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanlarýn, bayramlarýn top-
larý atýlýrken sevindiler. Bayram namazlarýna babalarýnýn yanýnda gitti-
ler, camiler içinde þafak sökerken Tekbir’leri dinlediler, dinin böyle bir
merhalesinden geçtiler, hayata girdiler, Türk oldular.” 1

Yahya Kemal, Büyükada’da bir bayram sabahý, yaþadýkla-
rýný da þöyle anlatýr:

“Dört sene evvel Büyükada’da oturuyordum, bayramda bayram
namazýna gitmeðe niyetlendim; fakat Frenk hayatýnýn gecesinde sabah
namazýna kalkýlýr mý?

Sabah erken uyanamamak korkusu ile o gece hiç uyumadým. Va-
kit gelince abdest aldým. Büyükada’nýn mahalle içindeki sakýt yollarýn-
dan kendi baþýma camiye doðru gittim. Vaiz (cemaate öðüt veren zat)
kürsüde va’zediyordu. Ben kapýdan girince bütün cemaatin gözleri ba-
na çevrildi. Beni, daha doðrusu bizim nesilden benim gibi birini, cami-
de gördüklerine þaþýyorlardý. Orada o saatte toplanan ümmet-i Mu-
hammed, içine bir yabancýnýn geldiðini zannediyordu. Ben, içim hüzün-
le dolu yavaþ yavaþ gittim. Va’zý diz çöküp dinleyen iki hamalýn ara-
sýna oturdum. Kardeþlerim Müslümanlar, bütün cemaatin arasýnda
yalnýz benim vücudumu (varlýðýmý) hissediyorlardý. Ben de onlarýn bu
nazarlarýný (bakýþlarýný) hissediyordum. Vaazdan sonra namazda ve
hutbede onlarýn içine karýþýp Muhammed sesi kulaðýma geldiði zaman
gözlerim yaþla doldu. Onlarla kendimi yek-dil, yek-vücud (gönülleri
uyum içinde ayný duygularý paylaþan bir bütün) olarak gördüm. O sa-
bah o Müslümanlýða az aþina (Müslümanlýðý pek fazla tanýmayan)
Büyükada’nýn o küçücük camii içinde, þafakta ayný milletin ruhlu bir
cemaati (gönülden anlaþmýþ bir topluluðu) idik...” 2
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1 Yahya Kemal, Aziz Ýstanbul, s.126-127
2 a.g.e. s.127-128
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PEYGAMBER SEVGÝSÝ VE TARÝHTEN 
GÜNÜMÜZE KUTLU DOÐUM HAFTASI

Kutlu doðum deyiminin tarihteki en eski adý Mevlid-i
Nebî’dir. Kutlu Doðum (Mevlid-i Nebî) ile ilgili merasim, et-
kinlik ve þenlikler Müslümanlarýn Sevgili Peygamberimiz’e
besledikleri içten sevginin eseri olarak ortaya çýkmýþtýr. Bu et-
kinlikler yýlda bir kere olmak üzere Peygamber Efendimiz’in
doðum yýldönümlerinde yoðunlaþmýþtýr.

Bu noktada karþýmýza çýkan ünlü bir þahýs var: Muzafferüd-
din Gökböri. Kimdir bu zat? Muzafferüddin Gökböri (1154-
1232), Selçuklularýn Erbil Atabey’i olup, Baytigin ailesinden bir
Türkmen beyi idi. Ayný zamanda Eyyûbî Devleti Sultaný Sela-
haddin’in de eniþtesiydi. Gelin, gönlü Peygamber sevgisi ile
dopdolu olan bu Türkmen beyini yakýndan tanýmaya çalýþalým:

Gökböri, çok samimi bir Müslüman idi. Peygamber
Efendimiz’i çok severdi. Türklerin Peygamber sevgisinin
devlet baþkaný düzeyindeki simge isimlerinden biridir. Son
derece hayýrseverdi. Kendi zamanýnda çeþitli yardým kurum-
larý oluþturmuþtu. Yaptýrdýðý konuk evlerinde dýþarýdan gelen
garipler ve yabancýlar huzur içinde dinlenirlerdi. Hastalarýn
tedavisi için hastane, dul kadýnlar için huzur evi, öksüz ve
kimsesiz çocuklar için bir yuva yaptýrmýþtý. Annesi ölen süt
çocuklarý için sütanneleri tutardý. Sakatlar ve görme özürlü-



lerle ilgilenmek amacýyla da özel bir kurum hazýrlamýþtý. Ay-
rýca, muhtaçlara mevsimine uygun olarak erzak daðýtan bir
kurum da oluþturmuþtu. Öðrenciler için orta ve yüksek de-
receli okullar açtýrmýþ, yetenekli ilim adamlarýný oralarda gö-
revlendirmiþti. Bilgi yarýþmalarýna, ilmî tartýþmalara ve soh-
betlere önem verirdi. Çoðu kez kendisi de bu kabil ilmî-kül-
türel etkinliklere bir dinleyici olarak katýlýrdý. Topraklarýndan
geçecek hac yolcularýnýn güvenliðini saðlamak amacýyla gü-
venlik güçleri arasýndan özel ekipler oluþturmuþtu. Mekke-
Medine (Hicaz) yoksullarýna ulaþtýrýlmak üzere yardým ve he-
diyeler yollardý.

Ýþte bu zatýn bu tür yararlý çabalarý her yýl Mevlid-i Nebî
(Kutlu Doðum) haftasýnda en üst düzeye çýkardý. Gökböri,
her yýl Peygamber Efendimiz’in doðumunu takip eden bir
hafta boyunca þenlikler düzenler, hastalarý ziyaret eder, onla-
rý ücretsiz tedavi ettirir, yoksullara, muhtaçlara yardýmcý olur-
du. Söz konusu hafta içinde çocuklar için özel þenlikler dü-
zenlerdi. Bilginleri, þairleri, toplumda hizmetiyle anýlan hatýr-
lý ve yararlý insanlarý öne çýkarýr, onlara ödüller verirdi. Bir
hafta süresince bilhassa ilim adamlarý halka, Peygamber Efen-
dimiz’i anlatýrlar; Kur’ân-ý Kerîm ve Ýslâm diniyle ilgili olarak
halký aydýnlatýrlardý.

Bu anlayýþ içinde gerçekleþtirilen faaliyetlerde çocuk,
genç, orta yaþlý, yaþlý, saðlýklý, hasta, özürlü, tüccar, esnaf, öð-
renci, öðretmen, ilim adamý, mahallî yöneticiler, din hizmetli-
leri, bunun dýþýnda kalan asker ve sivil bürokratlar, özetle her
meslek ve yaþ grubundan insanlar Peygamber sevgisi etrafýn-
da bir araya gelirler, dayanýþma içinde mutlu ve huzurlu olur-
lardý. Bu etkinlikler içinde devlet-millet kaynaþmasý ve yakýn-
laþmasý en üst düzeye çýkardý.
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Mevlid-i Nebî (Kutlu Doðum) etkinlikleri Osmanlýlarýn
bir döneminde zirveye yükselmiþtir. Mevlid Alayý deyimi, Os-
manlý döneminde Peygamber Efendimiz’in doðumu vesile-
siyle yapýlan etkinlikler arasýnda en parlak olanýný simgeler.
Peygamber Efendimiz’in doðum yýldönümünde devrin þey-
hülislâmý, vezirler, devletin diðer üst kademe bürokratlarý,
meþhur bilginler, ünlü vaizler, halk ve padiþah belirli bir dü-
zenleme içinde Ýstanbul’da Sultanahmet Camii’ndeki yerlerini
alýrlardý. Padiþahýn geliþinden sonra dinî sohbetler yapýlýrdý.
Daha sonra Bursalý Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necat adlý
Mevlid’i okunur, en sonunda, Medine’den gelmiþ olan hurma-
lar cemaate ikram olunurdu.

Unutmayalým ki, Peygamber Efendimiz’e beslediðimiz
sevgi, bizi Yüce Allah’ýn rýzasýna eriþtirir. Ýnsanlarla da sevgi
baðlarýmýzý güçlendirir. Günümüzde de ülkemiz insanlarý Pey-
gamber Efendimiz’e besledikleri samimi sevgi ile kaynaþmak-
ta, birleþmekte ve anlaþmaktadýrlar.

Son yýllarda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn öngördüðü bir
program dâhilinde Sevgili Peygamberimiz’in doðum yýldönü-
mü münasebetiyle Kutlu Doðum Haftasý düzenlenmektedir.
Ýslâm bilginleri bir hafta boyunca ülkemizin her köþesinde
Peygamber Efendimiz’i, Ýslâm’ý ve Kur’ân’ý anlatmaktadýrlar.
Ýlâhiyat fakültelerinde görev yapan öðretim elemanlarýyla iþ-
birliði içinde il ve ilçe müftülerimiz kendi bölgelerinde çeþitli
programlar hazýrlamaktadýrlar. Bu programlara katýlan devlet
büyüklerimiz, valilerimiz, kaymakamlarýmýz, askerlerimiz, be-
lediye baþkanlarýmýz, öðretmenlerimiz, öðrencilerimiz, iþçileri-
miz, iþverenlerimiz, esnafýmýz, tüccarýmýz, cami imamlarýmýz,
cami cemaatimiz, çeþitli sivil ekonomik ve hizmet kuruluþlarý-
nýn yöneticileri, köylümüz, þehirlimiz, hülâsa her yaþtan ve her
meslekten insanýmýz, Peygamber sevgisi etrafýnda bütünleþ-
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mektedirler. Böylece, bir hafta boyunca kitlelere ilmin ýþýðýnda
Ýslâm anlatýlmaktadýr. Bu coþkulu beraberlik ve samimi duygu
paylaþýmý, insanýmýzýn ortak paydalarýný artýrmakta, bu da millî
birlik ve beraberliðimize büyük katký saðlamaktadýr.

Evet... Peygamber Efendimiz’e duyulan derin baðlýlýk ve
saygý ile beslenen bu tarihî sevgi pýnarý çaðýldayarak coþkulu
bir þekilde akmaya devam etmelidir. Çünkü Allah ve Peygam-
ber sevgisi, bütün sevgilerin kaynaðýdýr.

Yüce Allah, insanlarý kavga için deðil, kulluk, sevgi ve
hizmet için yarattý. O halde gelin, bu sevgi ýrmaðýný canlý tu-
talým ve Allah’ýn emaneti olan insana bu anlayýþ içinde hasbî
olarak ( hiçbir çýkar gözetmeksizin sadece Allah rýzasý için)
hizmet götürelim.

Hz. Peygamber’i (s.a.s.) gereði gibi sevebilmek, hepimiz
için örnek olan davranýþlarýný tespit ve takip edebilmek için
O’nun hayatýný doðru olarak bilmek durumundayýz. Bu mü-
nasebetle bu kýsýmda Peygamber Efendimiz’in hayatýný Mev-
lid-i Nebî baðlamýnda özet olarak hatýrlatmayý düþünüyoruz.
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PEYGAMBER EFENDÝMÝZ’ÝN HAYATI

Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mek-
ke’de doðdu. Babasý, Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdül-
muttalip, büyük babasý Vehb, babannesi Fâtýma, anneannesi ise
Berre’dir. Doðum esnasýnda Þifâ Hatun ile Fâtýma Hatun ebe
olarak hizmet etmiþler, Ümmü Eymen de onlara yardýmcý ol-
muþtu. Ebe hanýmlarýn tanýklýklarýna göre o esnada evin içi
âdeta nurla dolmuþtu.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), Ýbrahim’in (a.s.) duasýna,
Îsâ’nýn (a.s.) müjdesine, annesi Âmine’nin de rüyasýna eriþ-
miþtir. Hz. Ýbrahim, Kâbe’yi bina ettikten sonra, “Yüce Al-
lah’a itaat ile teslim olan bir ümmet meydana getirmesi, bu ümmet
arasýndan kendilerine ilâhî ayetleri okuyacak, Kitâb’ý ve hikmeti öð-
retecek bir peygamber göndermesi için” dua etmiþti.3 Hz. Îsâ, çev-
resindekilere kendisinden sonra “Ahmed” adlý son peygam-
ber geleceðini müjdelemiþti. Annesi Âmine’ye ise rüyasýnda
þöyle denilmiþti:

“Sen insanlarýn hayýrlýsýna ve bu ümmetin efendisine hamile ol-
dun. O’nu dünyaya getirdiðin zaman her hasetçinin þerrinden korun-
masý için bir ve tek olan (Allah)’a sýðýnýrým de, sonra O’na Ahmed ve-
ya Muhammed adýný koy.”

Ýþte Hz. Peygamber’in (s.a.s.) doðumu, bu duanýn kabu-
lüne, bu müjdenin tecellisine ve bu rüyanýn gün ýþýðýna çýkma-
3 Bakara, 2/129



sýna iþaret ediyordu.
Peygamber Efendimiz’in babasý, henüz O dünyaya gel-

meden ticarî amaçla gittiði bir seyahatten dönerken hastalanýp
ölmüþ ve Medine’de topraða verilmiþti. Dolayýsýyla O, babasý-
ný dünya gözüyle göremedi. Doðduktan sonra dört yaþýna ka-
dar sütannesi Halime’nin yanýnda, bundan sonra iki yýl bo-
yunca da annesi Âmine’nin yanýnda kaldý. Altý yaþýnda iken
annesi O’nu akrabasýyla tanýþtýrmak ve babasý Abdullah’ýn
kabrini ziyaret için Medine’ye götürdü. Zira Peygamber
Efendimiz’in dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selma Haným
Medineli olduðu için orada akrabasý vardý. Babasýnýn kabri de
dayýlarýndan Nabiga’nýn evinin bahçesindeydi. Hz. Âmine,
kocasý Abdullah’ýn kabrini ziyaret etmiþ, Hz. Peygamber
(s.a.s.) de Neccaroðullarý’ndan akrabasýyla tanýþmýþtý. Âmine,
dönüþte Ebvâ denilen yerde hastalanýp öldü ve orada topraða
verildi. Bu sýrada yolculukta kendileriyle birlikte olan Ümmü
Eymen onu Mekke’ye ulaþtýrdý ve dedesine teslim etti. Altý ya-
þýndan sekiz yaþýna kadar dedesi Abdülmuttalib’in yanýnda
kaldý. O da ölünce, vasiyeti üzerine amcasý Ebû Talib’in evi-
ne taþýndý. Ebû Talib, Mekke toplumu içinde saygýn bir konu-
ma sahipti, Abdülmuttalip Oðullarý’nýn da en itibarlýsý olarak
bilinirdi. Ayrýca, Peygamber Efendimiz’in babasýyla hem ba-
ba hem de anne bir kardeþti.

Peygamber Efendimiz, bütün bu acýlarý çocuk yaþlarýnda
yaþadý. Ancak metanetini yitirmedi. Mekke otlaklarýnda am-
casýnýn koyunlarýný güttü. Evde elinden gelen her iþi seve se-
ve yaparak amcasýnýn aile bütçesine katkýda bulundu. Doðru-
su, yengesi Fâtýma haným da ona öz evladý gibi davrandý, onu
hiç üzmedi. O yýllarda sütannesinin evi dahil, Peygamber
Efendimiz’in bulunduðu her yerde bolluk ve bereket gözleni-
yordu. Nitekim Ebû Talip o yýllarda zengin bir kiþi olmadýðý
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halde Sevgili Peygamberimiz’in intikalinden sonra evde bol-
luk ve bereket olduðu kaynaklarda belirtilir.

On üç yaþýndan itibaren amcalarý ile ticarete atýldý. Uzun
bir süre ticaretle meþgul oldu ve bu alanda doðrulukla, dürüst-
lükle tanýndý. Henüz yirmi yaþýnda iken hýrsýzlýk, gasp, eþkýya-
lýk, zulüm ve haksýzlýklara karþý bir tedbir almak amacýyla bazý
Mekkelilerin oluþturduðu Hýlfulfudûl adlý kuruluþa katýldý ve
etkili bir üye olarak görev yaptý. Yirmi beþ yaþýna geldiðinde
Hz. Hatice ile evlendi. Hz. Hatice bu esnada kýrk yaþýnda idi
ve onunla evlenmeye karar veriþinde Sevgili Peygamberimiz’in
“el-Emîn: Güvenilir, dürüst” olarak tanýnmasý birinci derecede
rol oynamýþtý. Otuz beþ yaþýna geldiðinde Kâbe hakemliði yap-
tý; Kâbe’nin tamiri sýrasýnda Hacerü’l-esved’in yerine konul-
masý sýrasýnda ortaya çýkan anlaþmazlýðý, taþý bir yaygý üzerine
koyup tüm kabile reislerine taþýtmak suretiyle giderdi, böylece
kabileler arasýnda çýkmasý muhtemel bir kavgayý önlemiþ oldu.

Peygamber Efendimiz kýrk yaþlarýna yaklaþtýðýnda kendi-
sinde insanlarýn arasýndan uzaklaþýp tabiatla baþ baþa kalmak
(inziva), yaratýlýþýn ve evrenin inceliklerini düþünmek (ibret ve
tefekkür) arzusu uyandý. O, tertemiz bir çocukluk ve gençlik
dönemi yaþamýþtý. Þimdi geri dönüp baktýðýnda insanlarýn hâl
ve gidiþindeki bozukluklar, ahlâkýndaki düþüklükler O’nu de-
rinden üzüyordu. Bu münasebetle belli sürelerle Hira-Nur
daðýndaki maðarada kalmaya baþladý. Bir süre kaldýktan son-
ra þehre döner, daha sonra tekrar giderdi. Bu gidiþ geliþler es-
nasýnda kayalýklar ve aðaçlar arasýndan “Ey Muhammed!” diye
sesler duymaya, peþinden de sadýk rüyalar görmeye baþladý,
öyle ki geceleyin gördüðü rüyalar ertesi gün aynen çýkýyordu.

Nihayet kýrk yaþýnda iken 610 Ramazan ayýnda bir gün
Cebrail Aleyhisselâm geldi ve vahiy süreci baþlamýþ oldu. Ýlk
vahyedilen ayetler, “Yaratan Rabb’inin adýyla oku!..” diye baþlý-
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yordu. Böylece, Yüce Allah tarafýndan peygamberlikle görev-
lendirilmiþ oldu.

Peygamber Efendimiz’in Ýslâm davetine evet diyerek ilk
inanma þerefine Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Harise ve
Hz. Ebû Bekir eriþtiler. Bunlarý Hz. Osman, Abdurrahman b.
Avf, Sa’d b. Ebi Vakkas, Talha ve Zübeyr Hazretleriyle diðer-
leri takip ettiler. Baþta Sevgili Peygamberimiz olmak üzere ilk
Müslümanlar, puta tapýcý inkârcýlardan çok eziyet gördüler.
Hatta Hz. Yasir ve eþi Sümeyye Hatun gibi ilk Müslümanlar
Allah yolunda þehitlik mertebesine eriþtiler, canlarýný Ýslâm
uðrunda feda ettiler. Hz. Bilâl-i Habeþî, Hz. Ebû Fükeyhe,
Hz. Habbab b. Eret gibi erkek, Hz. Ümmü Abis, Hz. Neh-
diyye ve Hz. Zinnîre gibi haným Müslümanlar da çok sýkýntý
çektiler. Bunlar Mekke toplumu içinde zayýf bir statüye sahip-
lerdi. Köle ve cariye statüsünde olan bu kabil Müslümanlar
inkârcý sahiplerinin eziyetine uðruyorlardý.

Bu ilk Müslümanlarýn inançlarýndaki direniþleri gerçek-
ten de Ýslâm’ýn yayýlmasýnda çok etkili oldu. Nitekim pey-
gamberliðin ilk altý yýlý dolarken Hz. Hamza ve Hz. Ömer gi-
bi yiðitlik ve cesaretiyle tanýnan zatlarý inanmýþ olarak Pey-
gamberimiz’in yakýn çevresinde görüyoruz. Ýslâm’a girenler
arttýkça puta tapýcýlar da yayýlmayý önlemek için tedbirlerini
artýrýyorlardý. Peygamberliðin beþ ve altýncý yýllarýnda bazý
Müslümanlar Peygamber Efendimiz’in izniyle Habeþistan’a
göç etmek zorunda kaldýlar. Ýnkârcýlar, peygamberliðin yedin-
ci yýlýndan itibaren Müslümanlarý bir mahalleye hapsederek
sosyal boykot uyguladýlar. Ticareti, seyahati, insanî iliþkileri
yasakladýlar. Bu, üç yýl sürdü. Onuncu peygamberlik yýlýnda
peþ peþe Hz. Hatice ve Ebû Talib ölünce düþmanlarýn eza ve
cefalarý bir kat daha arttý. Çünkü bunlar hatýrlý insanlardý, çev-
releriyle Peygamberimiz’e destek veriyorlardý. Bu sýrada Hz.
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Peygamber, dýþ destek saðlamak amacýyla Taif ’e gitti. Ne var
ki Taifliler Ýslâm’ý kabul etmediler, Hz. Peygamber’e destek
vermediler, üstelik onu taþlattýlar, üstü baþý kan içinde kaldý,
Taif dýþýnda bir baða sýðýnarak taþlanmaktan kurtulabildi.
Peygamberimiz burada dinlenirken Yüce Allah’a sunduðu ya-
karýþýnýn bir yerinde, görevini hakkýyla yapabilmiþse baþýna
gelen bu sýkýntýlara aldýrýþ etmeyeceðini söylüyordu. Þüphesiz
O, vazifesini hakkýyla yapmýþ, sorumluluðunun gereðini yeri-
ne getirmiþti. Buna raðmen böyle demesi O’nun görev ve so-
rumluluk anlayýþýný göstermekteydi.

Bu esnada þehir meclisinde, O’nun þehre alýnmamasýna
karar verilmiþti. Bu nedenle O, Kureyþ ileri gelenleri arasýnda
geçerli olan ve yaygýn olarak kullanýlan himayecilik töresinden
yararlanarak þehre, Mekkeli bir müþrik olan Mut’im b.
Adiyy’in himayesinde girebildi.

Ardý arkasý kesilmeyen bu sýkýntýlar devam ederken ayný
günlerde Sevgili Peygamberimiz Miraç’ta ilâhî ikramlarýn do-
ruðuna eriþtirildi, Yüce Allah’ýn huzuruna yükseltildi ve ilâhî
buyruklarý, aracý olmaksýzýn dinleme ve alma imkânýna kavuþ-
turuldu. Bu gece Sevgili Peygamberimiz’e nice hükümler in-
dirildi. Ýsrâ Sûresinin 22-39. ayetlerinde ortaya konulan on iki
emir de bu gece bildirilenler arasýndaydý. Bunlarý þöyle sýrala-
mak mümkündür:

1. Allah’tan baþkasýna kulluk etmeyin.
2. Ana ve babaya iyi davranýn.
3. Hýsýma (akrabaya, yakýnlara), yoksula, yolda kalmýþa

hakkýný verin.
4. Cimri ve israfçý (savurgan) olmayýn.
5. Evlatlarýnýzý yoksulluk korkusu ile öldürmeyin.
6. Fuhuþ ve zinaya yaklaþmayýn.

37Mübar ek Gün ve  Gec e l e r



7. Cana kýymayýn.
8. Yetimin malýna doðru olmayan bir surette yaklaþma-

yýn (yetimin malýna haksýzlýkla el koymayýn).
9. Ahdi yerine getirin (verilen sözü tutun).
10. Ölçü ve tartýda doðruluða dikkat edin.
11. Hakkýnda bilgi sahibi olmadýðýnýz þeyin ardýna düþmeyin.
12. Yeryüzünde gurur ve kibirle yürümeyin (kendini be-

ðenmiþlik ve büyüklük taslamayýn).
Peygamber Efendimiz’e bu derece parlak bir mucizenin

bahþediliþi Ýslâmiyet’in er geç yayýlacaðýna bir iþaretti.
Bütün zorluklara raðmen Hz. Peygamber Ýslâm’ý yayma

(teblið) çabalarýný sürdürüyordu. Özellikle teblið çalýþmalarýný
þehre dýþarýdan gelenlerin girebileceði yol kavþaklarýna yoðun-
laþtýrmýþ bulunuyordu. Nihayet, Medine’den gelen bazý kiþiler-
le þehir dýþýnda görüþtü. Görüþtüðü kiþiler Allah’ýn lütfuyla
Müslüman oldular. Peþinden birer yýl arayla 1.ve 2. Akabe Bi-
atlarý yapýldý. Bunu takip eden zaman diliminde Yüce Allah’ýn
izni ve buna baðlý olarak Hz. Peygamber’in müsaadesi üzerine
Müslümanlar Mekke’den Medine’ye göç ettiler. Ýslâm tarihi li-
teratüründe buna, “hicret” denilmiþtir. En sonunda Sevgili Pey-
gamberimiz de Hz. Ebû Bekir’le birlikte Medine’ye göç etti. Bu
göç, Mekkeli puta tapýcýlarýn Sevr maðarasýndan baþlayarak he-
men hemen Medine’ye kadar süren þiddetli takipleri altýnda
çok zor oldu. Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebû Bekir çok teh-
likeler geçirdiler, saldýrýlara uðradýlar, ama Kubâ’ya/Medine’ye
ulaþmayý baþardýlar. Mekkelilerin aksine Medineliler Peygam-
ber Efendimiz’i baðýrlarýna bastýlar. O’nun çevresinde bütün-
leþtiler. Ýslâm’ýn yayýlýþý amacýyla Allah rýzasý için evini-barkýný
terk ederek göç eden Müslümanlara destek oldular. Bu neden-
le Kur’ân-ý Kerîm’de Yüce Allah Medineli Müslümanlara
“Ensâr =Yardýmcýlar” adýný vermiþtir. Esasen Hz. Peygamber
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hicretten hemen sonra Muhacirlerle Ensâr arasýnda kardeþlik
kurdu. Böylece söz konusu yardýmlaþmaya manevî bir boyut
kazandýrdý. Psikolojik sýkýntýlarýn önüne geçti. Muhacirler (göç-
menler) de din tecrübelerini kardeþleri olan Ensâr’a aktarmak
imkânýna kavuþtular. Kýsa sürede çarþý-pazar kurularak Muha-
cirlerin, geçimlerini kendi emekleriyle kazanmalarý gerçekleþti.
Böylece þehrin ekonomik hayatýnda Müslümanlarýn yararýna
çok olumlu bir geliþme ortaya çýktý.

Bütün bunlar Mekkeli puta tapýcýlarý korkuttu. Bu neden-
le iyice güçlenmeden Müslümanlarý yok etmeyi düþündüler.
Bunun sonucu olarak puta tapýcýlarla Müslümanlar arasýnda
Bedir, Uhud, Hendek, Müreysi’ gibi savaþlar oldu. Medine
çevresinde öteden beri yerleþmiþ olan Yahudiler vardý. Kay-
nukaoðullarý, Nadîroðullarý ve Kureyzaoðullarý adýný taþýyan
bu Yahudi kabileleri Müslümanlara cephe aldýlar, antlaþmala-
ra uymadýlar, dolayýsýyla, iþledikleri suçlara ve þartlara göre
sürgün edildiler ve cezalandýrýldýlar. Yarýmada’daki Ýslâm
aleyhtarý güçleri finanse eden, onlara parasal destek veren
Hayber Yahudileri de etkisiz hâle getirildi. Hz. Peygamber’in
saðlýðýnda Ýslâm elçisini dokunulmazlýðý olduðu halde öldüren
ve Medine’ye saldýrmayý tasarlayan Hristiyanlara karþý da Mu-
te ve Tebük seferleri düzenlendi.

630 yýlýnda Mekke fethedildi. Hz. Peygamber, çýkmaya
mecbur olduðu vatanýna üstünlük saðlayarak girdi. O’nun gaye-
si, Kâbe’deki putlarý temizlemek, Kâbe ve civarýný Hz. Ýbrahim
devrindeki tevhide uygun kimliðe döndürmekti. Bu nedenle,
intikamcý davranmadý, kin gütmedi. Ýsteseydi puta tapýcýlarýn
hepsini cezalandýrabilirdi. Çünkü onlar yirmi yýlý aþkýn bir za-
mandan beri düþmanca davranýþlarýyla bunu hak etmiþlerdi.
Ama O, genel af ilan etti. Güçlü iken affetmek büyüklüðünü
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gösterdi. Zira O, Kâbe’yi tevhidle, tekbirle þanlandýrmayý plan-
lýyordu, küçük iþlerle kaybedecek zamaný yoktu. Nitekim fetih
günü Peygamberimiz’in müezzini Bilâl-i Habeþî, öðle vaktinde
Kâbe damýnda okuduðu ezanla Mekke semasýnda tevhid ve
tekbirin üstünlüðünü ilan etmiþ oluyordu.

Bu geliþmeleri hazmedemeyen, gurur ve kibre kapýlarak
Müslümanlarýn geliþmesini engellemek isteyen Hevazin Ka-
bilesi bu planýnda baþarýlý olamadý. Meydana gelen savaþta
Müslümanlar karþýsýnda yenilgiye uðradý. Sonuçta, baþta Hi-
caz bölgesi olmak üzere Arap Yarýmadasý’nýn her yanýnda
Ýslâm’ýn sesi duyulmuþ oldu. Peygamberimiz Medine’ye dön-
dükten sonraki bir yýl içinde, yarýmadadaki yüzlerce kabile
temsilcisini konuk etti. Onlarýn çoðu Müslüman olarak kabi-
lelerine döndüler.

Peygamber Efendimiz vefatýndan önce son kez, Bizans
tehdidine karþý Tebük Seferi’ni tertip etti. Rumlar, sayýlarý
otuz bine ulaþan Ýslâm ordusunun karþýsýna çýkamadýlar. Hz.
Peygamber (s.a.s) bu son seferinden de zaferle döndü.

Peygamber Efendimiz, 632 yýlýnda hac esnasýnda Mek-
ke’de Arafat’ta yüz binden fazla Müslüman’a bir konuþma
yaptý. Ýslâm düþüncesinin bir özeti olan ve insan haklarý baký-
mýndan çok mükemmel prensipler içeren bu konuþma Ýslâm
tarihinde “Veda Hutbesi” diye anýlmaktadýr.

Ýslâmiyet’i sabýrla, azimle, cesaretle insanlara ulaþtýran
Sevgili Peygamberimiz, 8 Haziran 632 Pazartesi günü hayata
gözlerini yumdu, Allah’ýn rahmetine kavuþtu, cenaze namazý
erkekler, kadýnlar ve çocuklar olmak üzere sýra ile cenazenin
bulunduðu hücre-i saâdette kýlýndý ve orada topraða verildi.

Sevgili Peygamberimiz’in yaþadýðý döneme “Asr-ý Saadet:
Mutluluk devri, kutlu zaman dilimi” denilmektedir. Kutlu zaman
diliminde Peygamber Efendimiz, temelini Muhacirler ve
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Ensâr’ýn oluþturduðu “ashâb” denilen bir nesil yetiþtirmiþtir.
Bu nesil, inançlý, bilgili, güzel davranýþ sahibi, gayretli, sabýrlý
ve becerikli insanlardan oluþuyordu.

Asr-ý Saadet’te Sevgili Peygamberimiz’den feyiz alarak ye-
tiþenler, onun eðitiminden geçenler, ince zevkli, nazik, kibar
ve zarif kiþilerdi, gösteriþ ve savurganlýktan kaçýnýrlardý. Es-
tetik duygularý geliþmiþti, cömert ve yardýmsever idiler. En üst
düzeyde birlik, beraberlik ve dayanýþma bilincine sahiptiler.
Çalýþma hayatýnda dürüst idiler, hile yapmazlar, zulümden,
haksýzlýktan kaçýnýrlar, kendi haklarýný da sonuna kadar ko-
rurlardý. Büyüklerine saygýlý, küçüklerine þefkatli idiler. Yalan
söylemezler, onun bunun aleyhinde konuþmazlar, lâf taþý-
mazlar, ara bozuculuk yapmazlar, eksik araþtýrmazlar, birbir-
lerinin eksiklerini teþhir etmezler, aksine kapatýrlardý. Kýsaca
onlar, inançlý, bilgili, becerikli, hayýrlý ve yararlý kiþilerdi.
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MÜBAREK CUMA GÜNÜ

Mübarek bir gün olarak cumanýn önemine geçmeden ön-
ce Yüce Allah’ýn cuma namazý hakkýndaki buyruðuna bir göz
atalým. Hak Teâlâ bu konuda Kur’ân’da þöyle buyurmaktadýr:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çaðrýldýðý (ezan okundu-
ðu) zaman, hemen Allah’ý anmaya koþun ve alýþveriþi býrakýn. Eðer
bilmiþ olsanýz, elbette bu, sizin için daha hayýrlýdýr. Namaz kýlýnýnca
artýk yeryüzüne daðýlýn ve Allah’ýn lütfundan isteyin. Allah’ý çok zik-
redin, umulur ki kurtuluþa erersiniz.” 4

Bu ayet, cuma namazýnýn farz oluþunun Kur’ân’dan delilidir.
Cuma günü çok deðerli ve mübarek bir gündür. Bu ko-

nuda Peygamber Efendimiz (s.a.s.) þöyle buyurmaktadýr:
“Bizler Ehl-i Kitab’a göre en son gelmiþken, kýyamet gününde fazi-

letçe en baþa geçecek olanlarýz. Þundan dolayý ki, bizden evvel onlara Ki-
tap verildi de Allah’ýn onlara farz buyurduðu gün bu cuma günü iken,
onlar anlaþmazlýk çýkarýp baþka günlere saygý gösterdiler. Bize ise o gü-
ne itibar etmek hususunda Hak Teâlâ hidayet verdi (doðru yolu göster-
di). Artýk bu hususta insanlar bizden geri kalmýþ oldular. Yahudilerin
ibadet günü yarýn (cumartesi), Hristiyanlarýnki ise öbür gündür (pazar).5

“Âdem o gün yaratýldý, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbe-
si kabul edildi ve o gün vefat etti, kýyamet de o gün kopacaktýr. Ýns ve
4 Cum’a, 62/9-10
5 Sahîh-i Buhârî Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, III, 3; Müslim, Cum’a, 19,20



cinden baþka hiç bir yaratýk yoktur ki, tan yeri aðardýktan gün doðun-
caya kadar -kýyamet belki bu gün kopar korkusu ile- kulak kabart-
masýn. Bir de o günün içinde öyle bir an vardýr ki, bir Müslüman kul,
o esnada namaz kýlýp Allah Teâlâ Hazretlerinden bir hacetini dilerse
(ihtiyacý olan bir þeyi yürekten isterse) arzusunu Yüce Allah muhak-
kak yerine getirir.” 6

“Cumada öyle bir an vardýr ki, o an içinde bir Müslüman kalkýp
namaz kýlar da o saate rast getirerek Allah’tan bir hayýr dilerse Al-
lah dilediðini muhakkak kendisine verir.” 7

Cuma gününün fazileti hakkýnda buyrulan bu kabil
hadîs-i þerîflerden dolayý Ýslâm bilginleri arasýnda konuþulan
ve halka mal olarak darbýmesel hükmüne gelen bazý güzel söz
ve deðerlendirmeler vardýr. Mesela denilmiþtir ki, “Cuma haf-
tanýn, Ramazan yýlýn, Hac ise ömrün ölçüsüdür.” Yani þuurlu bir
þekilde cuma namazýný kýlan; bugünü, Ýslâmî literatürde belir-
tilen bilgilere göre deðerlendiren kiþi bir hafta boyunca bunun
feyiz ve bereketinin tesirinde yaþar, her cuma bu tekrarlandýk-
ça ömür boyu aydýnlýk bir hayat yaþamýþ olur. Bunun gibi Ra-
mazan ayýný ayet ve hadislerin ýþýðýnda deðerlendiren mü’min
onun feyziyle senenin bütün ay ve günlerini kýymetlendirebi-
lir. Hac ibadeti kendisine farz olan zengin mü’min de bu iba-
deti samimi bir þekilde yerine getirirse günahlarý baðýþlanýr ve
eðer hac süresince edindiði manevî ýþýðý iyi kullanabilirse bir
ömür boyu mutlu olur.

Yine, denilmiþtir ki: “Cuma içindeki icabet saati (dua ve dilek-
lerin kabul edildiði an), Ramazan içindeki Kadir gecesi gibidir.”

Cuma günü gusletmek (tepeden týrnaða yýkanmak), gere-
ken temizlikleri yapmak, diþleri fýrçalamak, hoþ-hafif koku
sürünmek, temiz elbiseler giyinmek, güler yüzlü ve sevinçli
6 Sahîh-i Buhârî Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, III, 4-5; Müslim, Cum’a, 18
7 Müslim, Cum’a, 15
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olmak iyi görülmüþtür. Peygamberimiz (s.a.s.) Medine civa-
rýndaki köylerden toz ve ter kokusu ile cumaya gelenlere “Ba-
ri bu gününüz için iyice yýkanýp temizlenseniz!” 8 buyurmuþtur.
Hadîs-i þerîfte geçen “bu gününüz” ifadesi cumanýn önemine
iþaret sayýlýr. Dolayýsýyla Müslümanlar açýsýndan önem taþýdý-
ðý için cumaya maddi ve manevî tüm kirlerden arýnarak terte-
miz bir vaziyette girmek gerekir.

Peygamber Efendimiz, dikkatli bir þekilde abdestini alýp
cuma namazýný kýlmak üzere camiye giden ve dikkatli bir þe-
kilde hutbeyi dinleyerek namazý kýlan mü’minlerin iki cuma
arasýnda meydana gelecek günahlarýnýn baðýþlanacaðý müjde-
sini vermiþtir.9

Tabii ki bu müjdeyi doðru okumak, doðru anlamak gere-
kir. En baþta þunu söylemek gerekir ki, mü’min, böylesine
önemli bir günün ve ibadetin manevî havasýna girmeli, dua ve
tövbe etmeli, dua ve tövbesini dualarýn müstecâb olacaðý müj-
delenen saate isabet ettirmeye çalýþmalý, Kur’ân okumalý, an-
lamlarý üzerinde düþünmeli, Sevgili Peygamberimiz’e salât ü
selâm getirmelidir. Böylece, icabet saatini yakalamak ümidiyle
yaptýðý dua, tövbe ve istiðfarýnýn kabul olacaðý ümidiyle iç hu-
zuruna erer. Nihayet, cuma namazýný samimi bir niyetle kýlan
mü’min bu müjdeye göre ruhu kötülüklerden arýnmýþ olarak
tertemiz bir kalple camiden çýkar, tertemiz duygularla dolu
olarak iþine veya evine gider. Bu durum, onu olumsuzluklara
karþý caydýrýcý ve frenleyici bir rol oynar. Cuma namazýný bu
bilinçle deðerlendiren kiþi sürekli gönül huzuru içinde yaþar.

Cuma günleri sabah namazýnda Peygamber Efendimiz,
Secde ve Dehr (Ýnsan) sûrelerini okurdu. Bunun sebebi bu
sûrelerin cuma günü, olmuþ ve olacak olaylarý ihtiva etmesidir.
8 Müslim, Cum’a, 9
9 Müslim, Cum’a, 27
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Dolayýsýyla bu sûreler okunduðu takdirde Hz. Âdem’in yaratý-
lýþý, ahiret hayatýnýn tasviri, insanlarýn öbür âlemde yeniden di-
riliþi gibi cuma günü cereyan etmiþ ve edecek olan hâdiseler ha-
týrlanmýþ, bunlara olan îman tazelenmiþ olacaktýr. Secde sûre-
si’nde Cenâb-ý Hak, Kur’ân-ý Kerîm’in, insanlarýn uyarýlmasý
için indirilmiþ bir gerçek olduðunu belirttikten sonra göklerin
ve yerin yaratýlýþýný hatýrlatýr ve “O’ndan baþka bir dostunuz ve þe-
faatçiniz yoktur. Düþünmüyor musunuz? ”10 diye sorar. Ýnsanýn
yaratýlýþýna deðinir ve “...Size kulaklar, gözler, kalpler verilmiþtir.
Öyleyken, pek az þükrediyorsunuz!” 11 buyurarak insanlarý uyarýr.
Sûrenin devamýnda Yüce Allah sapýklarýn dünyada iken ahiret-
te tekrar diriltilmek konusunda inkâra gittiklerini hatýrlatarak,
böylelerinin öldükten sonra öbür âlemdeki piþmanlýklarýný þöy-
le açýklar: “Suçlularý, Rablerinin huzurunda baþlarý önüne eðilmiþ
olarak, Rabb’imiz! Gördük, dinledik, artýk bizi dünyaya geri çevir de
iyi iþ iþleyelim; doðrusu kesin olarak inandýk, derlerken bir görsen! ” 12

Diðer taraftan, Allah’ýn ayetlerine inananlar, kendilerine
öðüt verildiðinde büyüklük taslamayarak secdeye kapanýrlar,
Cenâb-ý Hakk’ý hamd ile tesbih ederler, korku ve ümit içinde
Yüce Allah’a yalvarýrlar, kendilerine verilen rýzýklardan Allah
yolunda harcarlar. Buna karþýlýk onlarý mutluluklar beklemekte-
dir. Çünkü gerçek mü’minlerle yoldan çýkmýþ asiler bir olamaz-
lar. Kuþkusuz, iman edip de inandýðý deðerleri güzel davranýþa
dönüþtürerek yaþadýðý dünyayý iyilikleriyle (salih, güzel, yararlý
davranýþlarla) kýymetlendirenler, yaptýklarýna karþýlýk olarak
cennetteki makamlarýna eriþeceklerdir. Yoldan çýkanlar ise ce-
hennem ateþiyle karþýlýk göreceklerdir.13 Secde sûresinde belir-
tilen bir gerçek de “ En zalim kimselerin, kendilerine Allah’ýn ayet-
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leri hatýrlatýlýnca onlardan yüz çevirenler” olduðudur.14

Sûrenin son kýsmýnda Yüce Allah inkârcýlara þöyle sesle-
nir: “Þimdi yurtlarýnda gezip dolaþtýklarý, kendilerinden önceki nice
nesilleri yok etmiþ olmamýz onlarý doðru yola sevk etmez mi? Bunlar-
da þüphesiz ibretler vardýr. Dinlemezler mi? Kuru yerlere suyu gönde-
rip, onunla hayvanlarýnýn ve kendilerinin yedikleri ekinleri çýkardýðýmý-
zý görmezler mi? Görmüyorlar mý? ”15

Dehr (Ýnsan) sûresinin ilk ayetlerinde Yüce Allah, insanýn
bir nutfeden yaratýldýðýný belirttikten sonra ona görme ve iþitme
verildiðini ve doðruyu bulmak için yol gösterildiðini ifade eder.
Sûrenin devamýnda açýklandýðýna göre insanlar bu dünyada im-
tihan üzeredirler, ama bazýlarý þükrederler, diðer bazýlarý ise nan-
körlük ederler, Yüce Allah, bu sûrenin beþinci ayetinden itiba-
ren iyilerin ahirette karþýlaþacaðý sonsuz mükâfatý tasvir eder:

“Þüphesiz iyiler kâfur katýlmýþ bir tastan içerler. Bu ancak, Al-
lah’ýn kullarýnýn taþýra taþýra içebileceði bir pýnardýr. Onlar verdikleri
sözleri yerine getirirler, fenalýðý yaygýn olan bir günden korkarlar. On-
lar içleri çektiði halde, yiyeceði, yoksula, öksüze ve esire yedirirler. “Biz
sizi ancak Allah rýzasý için doyuruyoruz. Biz karþýlýk ve teþekkür
beklemiyoruz. Doðrusu biz, çok asýk suratlarýn bulunacaðý bir günde
Rabb’imizden korkarýz.” derler. “Allah da onlarý bu yüzden o günün
fenalýðýndan korur, onlarýn yüzüne parlaklýk ve neþe verir. Sabýrlarý-
nýn karþýlýðý, cennet ve oradaki ipeklerdir. Orada tahtlara yaslanýrlar;
orada yakýcý sýcak ve dondurucu soðuk görmezler. Meyve aðaçlarýnýn
gölgeleri üzerlerine sarkmýþ ve onlarýn koparýlmasý kolaylaþtýrýlmýþtýr.
Çevrelerinde gümüþ kaplar ve billur kâseler dolaþtýrýlýr. Billurlarý gü-
müþ gibi parlaktýr, onlarý ölçüp ölçüp daðýtýrlar. Orada zencefil karý-
þýk bir tasla içirilirler. O pýnara (Selsebil) denir.”16
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Bu sûrede yer alan ayetlerin devamýnda cennetliklere ve-
rilecek mükâfatlarýn tasviri tamamlandýktan sonra bütün bu
güzelliklerin inananlarýn çabalarýnýn karþýlýðý olduðu vurgula-
nýr. Devamýnda Rasûl-i Ekrem’e (s.a.s.), “Günahkârlara ve za-
limlere deðil, Allah’ýn hükmüne boyun eðmesi, sabah akþam Rabbi’nin
ismini anmasý, gecenin bir kýsmýnda O’na secde etmesi, yine gecenin
uzunca bir bölümünde de O’nu tesbih etmesi ” hatýrlatýldýktan sonra
þöyle denilerek çok önemli bir gerçeðin altý çiziliyor:

“Þu insanlar, çarçabuk geçen dünyayý seviyorlar da önlerindeki çe-
tin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar. ”17

Cuma günü ve cuma namazý Ýslâm’a mahsus en büyük þi-
ar ve sembollerdendir. Kurban bayramýndan önceki arife gü-
nü Arafat’ta hac için bir araya gelen mü’minler, hac farizasý-
nýn bir gereði olarak yýlda bir kere büyük kalabalýklar hâlinde
toplanýrlar. Bunun dýþýnda mü’minlerin büyük kalabalýklar
hâlinde ibadet ortamýnda kendiliðinden en çok bir araya gel-
diði günler bayram namazlarý ve cuma namazýdýr. Özellikle
cuma namazýnýn her hafta yeniden tekrarlanmasý, Müslüman-
larýn her hafta bir bayram sevinci içinde bir araya gelmeleri
açýsýndan ayrý bir önem taþýmaktadýr.

Bu konuda nakledilen haberlere göre cumanýn önemini
kavrayan, onu önemseyen ve o günü anlam ve önemine uy-
gun olarak deðerlendirenlerin duyarlýlýklarý artar, gönülleri ay-
dýnlanýr. Bunun aksi ise dinî duyarlýlýðýn azalmasýna ve gönül-
lerin kararmasýna yol açar.

Cuma günü ve gecesi Hz. Peygamber’e (s.a.s.) salavât
getirmenin sevap ve fazileti büyüktür. Çünkü mü’minler sa-
hip olduklarý iman selâmetini ve Ýslâm saadetini O’na borçlu-
durlar. Yüce Allah O’nun hürmetine hem dünyevî hem de
uhrevî saadet ve hayrý mü’minlere bahþetmiþtir. Onlara veri-
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lecek ilâhî lütuf ve ihsanlar cuma günü ellerine geçecek, cen-
netteki makamlarýna o gün gönderileceklerdir. Cennete gir-
dikleri zaman mü’minlere beklediklerinin çok üstünde ziyade-
siyle ilâhî lütuflarýn yaðdýrýlacaðý “Mezid günü” o gündür.

Ayrýca, dünyada o gün mü’minler için bayramdýr, o gün
içtenlikle Yüce Allah’a uzanan eller geri çevrilmez; çünkü ica-
bet saati (dua ve dileklerin kabul edildiði an) o günün içinde-
dir. O günü bayram þuuru içinde idrak eden evler bereketle,
hazla dolar.

Ýþte bütün bunlar Hz. Peygamber’i tasdikin ve onun izin-
den ayrýlmaksýzýn yürümenin hayýrlý meyveleridir. Daha evvel
de deðinildiði gibi, bu þuur içinde cuma gecesi ve günü,
mü’minlerin, saadet sebebi olan Hz. Muhammed’e (s.a.s.)
çokça salavât getirmeleri uygun olur. Nitekim kaynaklarda
naklolunduðuna göre Hz. Peygamber (s.a.s.) Müslümanlara,
cuma günü kendisi için çok salât ü selâm gönderilmesini tav-
siye etmiþ ve salât ü selâmlarýn o gün kendisine arz olunaca-
ðýný haber vermiþtir.

Hâsýlý cuma günü, Müslümanlarýn manen çok feyizli ve
bereketli bir günüdür. Bu günün faziletleri saymakla bitmez.
Bu münasebetle Müslümanlar cuma günü, ibadetlerine daha
çok dikkat etmeli ve Sevgili Peygamberimiz’e salât ü selâmda
bulunmalýdýrlar. O’nu daha çok sevmeli, gönül dünyalarýnda
O’nun muhabbetine daha kapsamlý bir yer ayýrmalý, öðüt ve
uyarýlarýný anlamak için daha duyarlý davranmalýdýrlar.

Cuma günü Kehf sûresini okuyanlara uhrevî mükâfat
müjdelenmiþ, her cuma namazýnýn diðer cumaya kadar günah-
lara kefaret olduðu belirtilmiþtir. Cuma günü yoksullara yapý-
lan yardýmýn sevabý da boldur. Cuma günü, va’z ü nasihat gü-
nüdür. Cuma vaazýnda ve hutbesinde konular, Müslümanlarýn
önemli meselelerine ýþýk tutar ve herkes bu manevî aydýnlýk
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içinde hatalarýný düzeltmeye, eksiklerini gidermeye çalýþýr.
Yüce Allah, aylar içinde Ramazan’ý, geceler içinde Kadir

Gecesi’ni, dünya içinde Mekke’yi, insanlar arasýnda Hz. Mu-
hammed’i (s.a.s.) seçtiði gibi günler içinde de cumayý seçmiþtir.

Cuma ibadeti ve cuma psikolojisinin ilmî bir analizinin
yapýlmasý durumunda ortaya çok önemli sonuçlar çýkabilir.
Çünkü cuma gecesinden (perþembeyi cumaya baðlayan gece-
den) itibaren tövbe-istiðfar, zikir, dua ve salavâtla yoðunlaþan
gecenin devamýnda cuma namazý hazýrlýðý, va’z ü nasihat ve
hutbe, icabet vaktini (dualarýn kabul edileceði müjdelenen
vakti) yakalayabilme arayýþý, kulu son derece duyarlý hâle geti-
rir. Bunun her hafta tekrarlanmasý kiþide iyilik duygularýnýn
geliþmesine, kötülük duygularýnýn azalmasýna yol açar. Böyle-
ce, öncesi ve sonrasýyla cuma ibadeti, karþýmýza bir manevî
eðitici olarak çýkar.

Cuma konusunda son bir noktaya dikkat çekmek uygun
olacaktýr. Yukarýdan beri anlatýlanlar ve ileri sürülen deliller
sebebiyle cuma gün ve gecesini daha duyarlý geçirmek gerek-
tiðini anlýyoruz. Ancak nafile namazý hiçbir gece kýlmayýp da
sadece cuma gecesi kýlmak, nafile orucu haftanýn diðer gün-
lerinde deðil de sadece cuma gününde tutmak doðru deðildir.
Ama diðer gecelerde kýlýnan nafile bir namazýn cuma gecesin-
de de kýlýnmasýnda veya diðer günlerde baþlayan bir orucun
cuma gününde de tutulmasýnda bir sakýnca yoktur.18

Bu uyarý ile mü’minlerin sadece belirli gün ve gecelerde
deðil, ömür boyu her gün, her gece duyarlý davranmalarý ge-
rektiði anlaþýlmaktadýr.
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NAFÝLE ORUÇ KAVRAMINA BÝR BAKIÞ VE BAZI
GÜNLERDE ORUÇ TUTMANIN FAZÝLETÝ

Hz. Âiþe’nin bildirdiðine göre Peygamber Efendimiz Ra-
mazan ayý dýþýnda nafile oruç tutardý. Ama bu nafile oruç baþ-
tan sona bir ay süresince olmazdý. Her ayda bazen oruçlu
olur, bazý günlerde de oruca niyet etmezdi. Bu hususa dair
Ashab-ý Kirâm’dan nakledilen hadîs-i þerîfleri incelersek me-
sele daha iyi anlaþýlacaktýr. Bu konuda Peygamberimiz’e
(s.a.s.) dair en saðlam gözlemlere sahip olan mü’minlerin an-
nesi Hz. Âiþe þöyle der:

“Rasûlullah (s.a.s.), bazen biz onu bu ayda hiç iftar etmiyor de-
yinceye kadar oruç tutardý. Bazen de biz, kendisi bu ayda hiç oruç tut-
muyor diyecek kadar oruçsuz bulunurdu. Ben, Rasûlullah’ýn Rama-
zan’dan baþka bir ayýn orucunu tamamladýðýný asla görmedim. Þaban
ayýndaki kadar çok oruçlu olduðu bir ay da görmedim.”19

Yine Hz. Âiþe’den nakledildiðine göre Hz. Peygamber
(s.a.s.) þöyle buyurmuþtur:

“Amellerden (mukavemetine) güç yetirebileceðiniz ibadetleri alý-
nýz. Çünkü sizler ibadetten býkýp usanmadýkça Allah Teâlâ sevap ver-
mekten asla býkmayacaktýr... Allah’a göre en sevimli amel, az olsa da
sahibinin devamlý yaptýðý ameldir. ”20

19 Müslim, Sýyâm, 175
20 Müslim, Sýyâm, 177



Nafile ibadetlerde orta yolu sürdürebilmekle ilgili kap-
samlý bir hadîs-i þerîfi tanýtýrsak sanýyorum mesele daha net
anlaþýlacaktýr. Bu hadisi nakleden zat bizzat olayýn kahramaný
olan Amr b. As Hazretlerinin oðlu Abdullah’týr. Bu zat ashâb
arasýnda zühd ve takvasý ile tanýnýrdý. Ýþte bu zatýn, “Hayatta
bulundukça geceleyin namaz kýlacaðým, gündüzleyin de oruç tutacaðým.”
diye yemin ettiði duyulunca, Sevgili Peygamberimiz bunu ön-
ce araþtýrdý, Abdullah’a böyle söyleyip söylemediðini sordu,
söylediðini öðrenince de þöyle buyurdu:

“Sen bu aðýr ibadeti yerine getirmeye güç yetiremezsin. (Bana kalýr-
sa) sen, bazen oruç tut, bazen ye. (Geceleyin de) bazen uyu, bazen namaz
kýl. Her aydan üç gün oruç tut. Güzel ve yararlý olan her þeye (her hase-
neye, her ibadete) on katý mükâfat verileceðine dair Allah’ýn vadi vardýr.
(Yüce Allah), “Kim (Allah’ýn huzuruna) bir iyilikle gelirse ona getirdi-
ðinin on katý vardýr...”21 (buyurmaktadýr). (Buna göre) her ayda
tutulacak üç gün oruç bütün sene orucu gibidir. (Yani her ay
üç gün oruç tutan kiþi bütün seneyi oruçlu geçirmiþ gibi se-
vap kazanýr.)

Abdullah (r.a.), daha fazlasýna gücünün yeteceðini söyleyin-
ce Peygamber Efendimiz ona “Bir gün oruç tutup iki gün yemesini”
tavsiye etti. Fakat Abdullah, daha fazlasýna gücünün yetebilece-
ðinde ýsrar edince Peygamberimiz (s.a.s.), ona dinî literatürümü-
ze Hz. Davud orucu diye geçen gün aþýrý oruç tutmasýný, yani
bir gün oruç tutmasýný, bir gün yemesini tavsiye etti. Hz. Abdul-
lah, bundan daha fazlasýna da güç yetirebileceðini belirtmiþse de
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bundan efdal oruç yoktur.” 22 buyurdu.

Abdullah b. Amr Hazretleri yaþlanýp da daha önce üst-
lendiði yoðun ibadetleri yerine getirmekte zorlanýnca,
“Rasûlullah’ýn söylediði, her ayda üç gün oruç tutmayý kabul etmiþ ol-

52

21 En’am, 6/160
22 Müslim, Sýyâm, 181

Mübar ek Gün ve  Gec e l e r



manýn, kendisi için daha uygun bir tercih olacaðýný itiraf ettiði” 23 nak-
lolunur.

Peygamber Efendimiz’in tavsiyelerinden anlaþýlýyor ki,
mü’min þüphesiz, dinî konularda duyarlý davranmaya özen
göstermelidir. Ancak bu, güç yetmez nafilelerle vücudu zayýf
düþürmek ve bedenine, ailesine, topluma karþý sorumlulukla-
rýnýn gereðini ihmal etmek tarzýnda algýlanmamalýdýr. Bunun
yerine az da olsa devamlý yapýlan ibadet anlayýþýný benimse-
mek daha uygundur. Esasen Hz.Peygamber’in (s.a.s.) bazý
günlerde oruç tutmanýn fazileti ile ilgili tavsiyelerinden de bu
sonuç çýkmaktadýr. Nitekim þu hadîs-i þerîf, bunu daha da an-
laþýlýr hâle getirmektedir. Peygamber Efendimiz buyurur ki:

“Her aydan üç gün oruç ve bir de Ramazandan Ramazana oruç
tutmak, bütün zamaný (bütün ömrü) oruçlu geçirmek gibidir. Arife gü-
nü oruç tutmaya gelince, Allah’ýn bununla önceki ve sonraki senenin
günahlarýný örtmesini ümit ederim. Aþure günündeki oruca gelince, yi-
ne Allah’ýn bunu da önceki senenin günahlarýna kefaret yapmasýný
ümit ederim.” 24

Bunun gibi Peygamber Efendimiz’den, haftanýn pazartesi
ve perþembe günlerinde oruç tutmanýn müstehab olduðuna
dair bazý hadis kaynaklarýnda yer alan rivayetler de vardýr. Ni-
tekim Hz. Âiþe’nin verdiði habere göre “Peygamber Efendimiz
(s.a.s.), pazartesi ve perþembe günlerinde oruçlu olmaya çalýþýrdý.” 25

Keza bu konuda Peygamber Efendimiz’in þöyle buyur-
duðu naklolunur:

“Pazartesi ve perþembe günü amellerin (yapýlan ibadet, iþ, davra-
nýþ ve hizmetlerin) arz olunduðu günlerdir. Ben de amellerimin, oruçlu
iken arz olunmasýndan hoþnut olurum.”26

23 Müslim, Sýyâm, 181
24 Müslim, Sýyâm, 196
25 Riyâzü’s-Sâlihîn, II, 512.
26 Riyâzü’s-Sâlihîn, II, 511.
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Muharrem ayýnda tutulan orucun fazileti ile ilgili olarak
da Ebû Hureyre Hazretlerinden nakledilen hadîs-i þerîfte
Peygamber Efendimiz þöyle buyurmaktadýr:

“Ramazandan sonra en faziletli oruç ayý, ‘þehrullâh: Allah ay’ý’
olan Muharremdir. Farz olan namazlardan sonra en faziletli namaz
ise geceleyin kýlýnan namazdýr. ” 27

Peygamber Efendimiz’in sahabeden bazýlarýna Recep,
Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarýnda üçer gün oruç tut-
malarý doðrultusunda tavsiyelerine dair rivayetler de vardýr.28

Bütün bunlardan anlaþýlýyor ki, Hz. Peygamber (s.a.s.),
Müslümanlara, farzlar dýþýnda aðýr ibadet yükleri yüklememiþ,
bununla beraber dinî duyarlýlýðýn devamýný saðlamak için ba-
zý nafileleri öðütlemiþtir. Yine anlaþýlýyor ki, Peygamber Efen-
dimiz’in nafileler için koyduðu ölçü, usanç ve býkkýnlýk uyan-
dýrmayacak miktarda, bedenî, ailevî ve sosyal yükümlülüklere
engel olmayacak boyutta ve sürekli ifaya çaba gösterilmesidir.
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ÜÇ AYLAR

Hz. Peygamber’in hicretini esas alan ay takviminde yer
alan “Receb, Þaban, Ramazan” aylarý, aþaðýda belirtilecek sebep-
lerden dolayý halk arasýnda kutlu ve mübarek aylar diye taný-
nýr. “Üç Aylar ” ifadesi ile de bu aylara yüklenen faziletlerin
kastedildiði söylenebilir.

Dinî literatürümüzde ve yüz yýllardan beri akýp gelen
þifahî ananede (dilden dile aktarýlan) bilgiye göre üç aylara
yüklenen (atfedilen) faziletlerin ana sebebi, mübarek geceler-
den Regâib ve Miraç kandillerinin Receb ayýnda, Berat kan-
dilinin Þaban ayýnda, Kadir gecesinin ise Ramazan ayýnda ol-
masýdýr.

Biz üç aylar konusuna kýsaca deðinirken bu aylara þeref
kazandýran kandil geceleri hakkýnda da sýrasý geldikçe bilgi
vermeye çalýþacaðýz.

RECEB VE ÞABAN AYLARI
Hemen þunu söylemeliyiz ki, her konuda olduðu gibi üç

aylarý manen deðerlendirme konusunda da örneðimiz Hz.
Muhammed’dir (s.a.s.).

Peygamber Efendimiz’in Ramazan ayý dýþýnda en çok Re-
ceb, Þaban, Muharrem ve Þevval aylarýnda tam ayý kapsayacak
tarzda olmamakla birlikte nafile oruç tuttuðunu Ashâb-ý
Kirâm bize haber vermektedir.



Receb ayý girdiðinde Peygamber Efendimiz’in þöyle dua
ettiði naklolunur:

“Allah’ým! Hakkýmýzda Receb ve Þabaný mübarek kýl ve bizi
Ramazan’a eriþtir!”

Receb ayýndan sonra Þaban ayý girer. Hz. Âiþe, “Rasûlul-
lah’ýn Þaban ayýndaki kadar oruçlu olduðu bir ay görmedim.” 29 de-
mektedir.

Sevgili Peygamberimiz’in ashâbtan bir zat ile aralarýnda
geçen konuþma Þaban ayýnda oruç tutmanýn önemini yansýtýr
mahiyettedir. Bu konuþma kaynaklarda þöyle yer alýr:

Peygamber (s.a.s.) bir kimseye hitaben, “Sen bu ayýn (Þaba-
nýn) ortalarýnda bir oruç tuttun mu? ” diye sordu. O zat, “Hayýr,
tutmadým ” deyince, Rasûlullah (s.a.s.),“O halde Ramazan’dan çý-
kýp iftar ettiðinde (yani bayramdan sonra) o tutmadýðýn oruç yerine iki
gün oruç tut.”30 buyurdu.

Mübarek Berat gecesi de Þaban ayýný þereflendirmektedir.

Bu Aylarda Peygamber Efendimiz’in ve Ashâb-ý
Kirâm’ýn Dikkat Ettiði Hususlar

Hadîs-i þerîflerden anlaþýlýyor ki Peygamber Efendimiz
(s.a.s.), Receb ve Þaban aylarýnda daha çok oruç tutar, farz na-
mazlardan baþka nafile kýlar; zikir ve tesbihini (Yüce Allah’ý
noksan sýfatlardan münezzeh-kemâl sýfatlarýyla muttasýf ola-
rak kalb-i selîm ile vecd üzere anmasýný), hamdini ve þükrünü
daha da artýrýr, yoksullara daha çok sadaka verirdi.

Ashâb-ý Kirâm da bu aylarýn faziletine eriþmek için var
güçleriyle çalýþýrlardý. Farza ilaveten nafile ibadetlerini artýrýr-
lar, çok tövbe ve istiðfar ederler, yoksullara yardým ederler;
yetimleri, kimsesizleri, düþkünleri, ilgiye muhtaç yaþlýlarý se-
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vindirirlerdi. Bilhassa Þaban’dan sonra Ramazan geleceði için
bu huzur ve sevinç ayýna yoksullarýn da hazýrlýklý girmeleri
için ellerinden gelen her yardýmý yaparlardý.

Görüldüðü gibi üç aylarda yoðun bir ibadet hayatý yaþa-
manýn yani ibadetler konusunda daha duyarlý davranmanýn
sonuçlarý insan kiþiliðinin olumsuzluklara kaymasýnýn önüne
geçilmesi, kiþilerin iyilik duygularýnýn geliþmesi, ilgiye, deste-
ðe, yardýma muhtaç toplum kesimlerine de gereken ilginin
artmasý tarzýnda yansýmaktadýr. Dolayýsýyla bu aylarda, kiþiler,
kullukta daha duyarlý davranma ihtiyacýný hissederler demek,
o kiþilerin her konuda olumlu davranýþlarýný daha da artýrma
çabasýna girmeleri, hayýr hasenat tarzýndaki hizmetlerine de
önem vermeleri anlamýna gelmektedir. Bundan da hem birey
hem de toplum fayda görmektedir.

Üç aylar psikolojisi ile ilgili yapýlacak ilmî analizler bu ay-
larýn ahlâk eðitimi açýsýndan bireye ve topluma kazandýrdýðý
güzellikler hususunda daha net sonuçlar sunabilir.

REGÂÝB KANDÝLÝ

Receb ayýnýn ilk cuma gecesine “Leyle-i Regâib: Regâib Gece-
si” denir. Bu gece, Müslümanlarýn mübarek gecelerinden biridir.

Kelime olarak regâib, ragîbe’nin çoðuludur. Ragîbe, “nefis,
kýymetli, deðerli, ihsan” gibi manalara gelir. Buna göre Leyle-i
Regâib denilince “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kýymeti ve deðeri büyük,
iyi deðerlendirilmesi gereken gece ” anlaþýlýr. Ýslâm âlimlerinin açýkla-
malarýna göre bu gecede Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir takým
tecellilere bilfiil mazhar olmuþ, nuranî mevhibelere (Cenâb-ý
Hakk’ýn lütuf ve ihsanýna) eriþmiþ, bu vesile ile Yüce Allah’a
hamdetmiþ, þükretmiþ, dua ve istiðfar ile namaz kýlmýþtýr.

Halk arasýnda “Bu gece, Âmine Hatun’un Peygamberimiz’e ha-
mile kaldýðý gecedir.” tarzýnda yanlýþ bir kanaat yaygýndýr. Esasen
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Peygamber Efendimiz’in doðum tarihi böyle bir kanaati doð-
rulamamaktadýr. Þu kadar var ki, Âmine Hatun, Resûl-i Ek-
rem’e (s.a.s.) hamile olduðunu bu gece fark etmiþ olabilir.
Halk arasýnda yaygýn olan kanaatin böyle yorumlanmasý daha
uygun olmalýdýr.

Kelime olarak düþünülünce bile, adý üstünde anlaþýlýyor
ki, bu gece, manevî açýdan çok bereketli, bu sebeple de Müs-
lümanlarca iyi deðerlendirilmesi gereken gecelerden biridir.
Bu gecenin bir özelliði de “Mübarek Ramazan Ayý ”nýn ilk ha-
bercilerinden olmasýdýr. “Receb, Þaban ve Ramazan” aylarý peþ
peþe olup, Müslümanlar bu aylar ve günlerde daha kontrollü
davranmak durumundadýrlar. Recebin ilk cuma gecesiyle gi-
ren bu kandil, halk arasýnda on bir ayýn sultaný olarak bilinen
Ramazan ayýný gönlünü, ruhunu ve zihnini yanlýþlýklardan
arýndýrarak güzel bir þekilde karþýlamaya hazýrlanmasýný Müs-
lümanlara hâl dili ile hatýrlatmaktadýr.

Demek ki, Regâib gecesi, Müslümanlar yanýnda manevî
deðeri çok büyük olan mübarek Ramazan ayýnýn ilk müjdecisi ve
habercisidir. Psikolojik açýdan bu, çok önemlidir; çünkü bu psi-
kolojiye bürünen kiþi bir çeþit ruhî hazýrlýða giriþir, günlük iba-
detlerini, hayr u hasenatýný, bireysel ve ailevî sorumluluklarýný,
toplumsal hizmetlerdeki çabalarýný gözden geçirerek kendisini
yararlý bir nefis muhasebesine yöneltir. Kiþilerde iyiliklere yönel-
me ve kötülüklerden arýnma hususunda azim ve istek uyanýr.

MÝRAÇ

Yüce Allah yüksek ilâhî mükâfatlarla þereflendireceði kul-
larýný çeþitli imtihanlardan geçirmiþtir. Bütün peygamberler
bu kaderi paylaþýrlar. Bir insaný davasýndan döndürecek bütün
olumsuz þartlar Hz. Peygamber’i (s.a.s.) zorladýðý halde O,
hiçbir menfaat gözetmeksizin, Allah’ýn adýný yüceltmek (i’lâ-
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yý kelimetullah) mücadelesindeki kararlýlýðýný ve çabasýný her
zaman sürdürmüþtü. Günün birinde Ýslâm’ýn geniþ kitlelerce
kabul göreceðine dair olan ümidinden de hiçbir þey kaybet-
memiþti. Bu yüzden de kendilerinden sürekli sýkýntý gördüðü
Mekkeliler ve Taiflilerin ýslah olmalarý yönünde dua ediyordu.

Ýþte miraç, O’nun samimi mücadelesinde zirveye týrman-
dýðý, buna karþýlýk düþmanlarýn da en ziyade vahþileþtiði bir
ortamda gerçekleþmiþtir.

Miraç, kuvvetli görüþe göre Medine’ye hicretten önceki
bir buçuk yýl içinde (621) Receb ayýnýn yirmi altýsýný yirmi
yedisine baðlayan gece vuku bulmuþ ve Cenâb-ý Hak hususî
bir surette Hz. Peygamber’i (s.a.s.) huzuruna yükselterek doð-
rudan vahye muhatap kýlmýþtýr.

Nakledildiðine göre Peygamberimiz (s.a.s.) önce Burak ad-
lý bir binitle Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya iletilmiþ,
oradan manevî bir urûc (yükseliþ) ile Cebrail (a.s.) ile birlikte
gök katlarý aþýlmýþ, Sidre-i Müntehâ’ya varýlmýþtýr. Cebrail (a.s.)
oradan öteye gitmemiþ, o noktadan itibaren Refref adlý özel bir
görevli Peygamber Efendimiz’i, zamandan, mekândan ve ci-
hetten münezzeh olarak Rabbü’l-âlemîn’in huzuruna ulaþtýr-
mýþtýr.31 Orada selamlama tarzýnda konuþma vuku bulmuþ ve
Hz. Muhammed (s.a.s.) nice vahye, nice sýr ve hikmetlere, nice
nuranî tecelliyata eriþtirilmiþ, beþ vakit namaz farz kýlýnmýþ, dö-
nüþte cennetlik ve cehennemliklerin vasýflarý gösterilip tanýtýl-
mýþ, haksýz yere ona buna çamur atan, iftira eden, dedikodu ya-
parak onu bunu çekiþtiren, ara bozuculuk yapan, yalancý, iki
yüzlü ve sahtekârlarýn acýklý sonlarýna dikkat çekilmiþtir.

Saniyeler dilimi içinde olup biten bu geliþmeleri Hz. Pey-
gamber (s.a.s.), Mekkelilere anlattýðý zaman müþrikler inkâr
etmiþler; Resûl-i Ekrem (s.a.s.), bu sýrada, Kudüs’e dair soru-
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lan sorulara doðru cevap verdiði ve dönmekte olan bir kerva-
nýn yerini bildirdiði halde inkârlarýný sürdürmüþlerdir. Hz.
Ebû Bekir gibi zatlar ise tereddütsüz tasdik ederek, “Sýddîk:
haberin doðruluðunu tereddütsüz kabul ile tasdik eden” laka-
býný hak etmiþlerdir.

Kur’ân-ý Kerîm’de Ýsrâ sûresinde bu olaya iþaret edilir.32

Ýsrâ kelime olarak “geceleyin yürümek” anlamýndadýr. Miraç’ta
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Ak-
sa’ya geceleyin yürütülmesi söz konusu olduðundan kaynak-
larda Ýsrâ, Miraç’la yan yana geçer. Hz. Peygamber’in (s.a.s.)
Kudüs’teki Beyt-i Makdis’te bütün peygamberlere namaz kýl-
dýrmasýndan bahseden kaynaklar bunun Miraç öncesinde mi,
yoksa dönerken mi olduðunda ihtilâf etmiþlerdir.

Her peygamber ayrý derecelerde Miraç’a erdirilmiþse de
kuþkusuz en yücesi Sevgili Peygamberimiz’e nasip olmuþtur.

Þunu da ifade etmek gerekir ki, Miraç’ýn gerçekleþme bi-
çimi kadar bu esnada indirilen ilâhî hükümlerin incelen-
mesine de aðýrlýk vermek gerekir. Bu münasebetle, Miraç ge-
cesinde nazil olan on iki emrin, önemine binaen burada sýra-
lanmasý uygun olacaktýr.

1. Allah’tan baþkasýna kulluk etmeyin,
2. Ana-babaya iyi davranýn,
3. Hýsýma, yoksula, yolda kalmýþa hakkýný verin,
4. Cimri ve israfçý olmayýn,
5. Evladýnýzý yoksulluk korkusuyla öldürmeyin,
6. Fuhuþ ve zinaya yaklaþmayýn,
7. Cana kýymayýn,
8. Yetimin malýna doðru olmayan bir surette yaklaþmayýn,
9. Ahdi yerine getirin (sözünüzde durun),
10. Ölçü ve tartýda doðruluða dikkat edin,
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11. Hakkýnda bilgi sahibi olmadýðýnýz þeyin ardýna düþmeyin,
12. Yeryüzünde gurur ve kibirle yürümeyin. Büyüklük

taslamayýn.33

Dikkatle düþünülür ve incelenirse erken devirde (henüz
Mekke döneminin sonlarýnda) verilen bu ilâhî mesajlar
Ýslâmiyet’in inanç ilkeleriyle birlikte hayatý kuþatan bir bütün
olduðunu, insan için inanç ve ibadetlerin gereði olan davranýþ
boyutunun önem taþýdýðýný göstermektedir.

Allah’tan baþkasýna kulluk etmemek ilkesiyle hayatý tev-
hid üzere yaþamanýn önemi vurgulanmýþ, ana-babaya, hýsýma,
yoksula, yolcuya iyilikle, sosyal içerikli dayanýþmanýn, yardým-
laþmanýn gereðine iþaret edilmiþ, cimrilikten/pintilikten, israf-
tan/savurganlýktan sakýndýrmakla kazancýn kullanýmýnda orta
yol/iktisat hedeflenmiþ, çalýþýldýðý sürece Allah’ýn herkese ih-
tiyacý olan rýzký vereceðini iþaret için yoksulluk korkusuyla ev-
latlarýn öldürülmemesinin altý çizilmiþ, fuhuþ ve zinanýn top-
lumu helake götüren büyük tehlikeler arasýnda olduðuna dik-
kat çekmek için bu kötülüklerden kaçýnýlmasý gereði ifade
edilmiþ, adam öldürmenin ne kadar kötü bir þey olduðunu an-
latmak için de Allah’ýn verdiði cana kýyýlmamasý üzerinde du-
rulmuþ, yetime haksýzlýk yapýlmamasý, malýna haksýzlýkla el
konulmamasý açýkça belirtilmiþ, sözünde durmanýn toplumda
güven duygusunun yaygýnlaþmasýndaki önemini kavratmak
için ahde riayet prensibinden bahsedilmiþ, ölçü ve tartýda
doðruluðun önemi vurgulanmýþ, istikamet sahibi olmanýn
önemini belirtmek için de aslý bilinmeyen þeylerin ardýna dü-
þülmemesi, gururdan, kibirden büyüklük taslamaktan uzak
kalýnmasý hatýrlatýlmýþtýr.

Miraç’ta ümmet için üç adet de armaðandan söz edilir:
1. Muhammed ümmeti içinde Allah’a ortak koþmayanla-
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rýn, günahlarýnýn karþýlýðýný gördükten sonra er geç cennete
gireceði vaat olundu.

2. Beþ vakit namaz farz kýlýndý. Hz. Peygamber de bunun,
ümmeti için Miraç olduðunu belirtti.

3. Rivayete göre Bakara sûresinin son iki ayeti (Âmener-
rasûlü) bu gece müjdeler yüklü olarak nazil oldu. Bir kere ilk
ayette iman esaslarý bütünüyle sýralanýyordu. Bu ayette daha
evvelki peygamberlere ve onlara indirilen kitaplara iman da
emrediliyor ki, bu durum, büyük bir hoþgörü ve toleransý
kapsýyordu. Bu tolerans, yeryüzünde mevcut din ve ýrk fark-
lýlýklarýna raðmen insanlar arasýnda bir sulh ve sükûn meyda-
na getirme potansiyeline sahipti. Tarih boyunca Ýslâm devlet-
leri bu ayete dayanarak gayrimüslimlere sulh ve adalet göster-
miþlerdir. Sonuncu ayette de herkesin, Ýslâm’ý, gücüne ve ka-
biliyetine göre yaþayabileceði belirtiliyordu. Kimseye gücünün
yetmeyeceði bir yük yüklenmeyecekti. Böylece, çeþitli zekâ ve
kabiliyet derecelerinde olan her Müslüman, kendi gücüne gö-
re Ýslâm’ý yaþama imkânýný elde etmiþ oluyordu.

Netice itibariyle Miraç, hicretin de müjdecisi olmuþtur.
Böylece Miraç, Ýslâm’ýn yükseliþini, engellerin mutlaka aþýla-
rak ilerleme ve yayýlma dinamizmini, Ýslâm’ýn baþarýsý için sü-
rekli ümit içinde bulunmayý, gereðince çalýþýldýðý takdirde ilâhî
destekle zafere kavuþulabilineceðini sembolize etmektedir.

Bu yüzdendir ki, bir insaný davasýndan çevirecek bütün
olumsuzluklar Hz. Peygamber’i (s.a.s.) tehdit ettiði halde O,
Ýslâm’ýn, günün birinde geniþ kitlelerce kabul göreceðine dair
ümidini asla kaybetmemesinin bir mükâfatý olarak Miraç’la
þereflendirildi. Miraç’ýn mesajýný tam olarak anlayan Hz. Pey-
gamber (s.a.s.), Ýslâm’ýn istikbalde geniþ kitlelerce paylaþýlaca-
ðýna dair ümidini daha da artýrmýþ olarak çalýþmalarýna coþku
ile devam etti.
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BERAT GECESÝ
Mübarek üç aylardan Þaban ayýnýn on beþinci gecesi her

yýl, biz Müslümanlar tarafýndan manevî bir coþku ile kutlan-
maktadýr. Çünkü bu gece, ifade ettiði anlam ve taþýdýðý deðer
itibariyle çok mübarek olan Berat Gecesi’dir.

Bu gece Ýslâm bilginleri tarafýndan “Mübarek, Berâet, Sâk
(Berat, Ferman, Rahmet) ” gibi isimlerle anýlagelmiþtir. Bereket-
li, manen verimli, feyizli ve kutlu bir gece olduðu için “Müba-
rek”, iyi deðerlendirildiði takdirde günahlardan arýnma ve suç-
lardan temize çýkma imkâný Yüce Allah tarafýndan Müslü-
manlara ihsan edildiði için “Berâet ”, þanýna uygun ameller ya-
pýldýðý takdirde (bu gece, derinliðine uygun bir duyarlýlýkla de-
ðerlendirilebildiði takdirde) Yüce Mevla’nýn seçip beðendiði
kullar arasýna ayrýldýðý için “Sâk (Berat),” rahmetiyle muamele
eden, baðýþlayan Cenâb-ý Hakk’ýn ihsanýna eriþildiði için de
“Rahmet” isimleri verilmiþtir. Her bakýmdan bereket dolu olan
bu gece memleketimizde, “Berat Gecesi/Berat Kandili ” terimle-
riyle anýlmakta ve kutlanmaktadýr.

Bu Gecenin Anlam ve Önemi
Yüce Allah Kur’ân-ý Kerîm’inde Duhân sûresinin 1-4.

ayetlerinde þöyle buyurmaktadýr: “Apaçýk olan Kitab’a andolsun
ki, biz onu (Kur’âný) mübarek bir gecede indirdik. Kuþkusuz biz uya-
rýcýyýzdýr. Katýmýzdan bir emirle her hikmetli iþe o gecede hükmedilir.”

Ayette geçen “mübarek gece”yi bazý bilginler “Kadir gecesi ”,
bazýlarý da “Berat gecesi ” olarak yorumlamýþlardýr. Diðer ba-
zý bilginler ise bu iki görüþü þöyle birleþtirmiþlerdir: “Gecenin
mübarek oluþu Kur’ân-ý Kerîm’in indirilmesinden kaynaklanmakta-
dýr. Kur’ân-ý Kerîm, Þabanýn on beþinci gecesinde (yani Berat gecesin-
de) bir defada dünya semasýna indirilmiþ, Kadir gecesinde ise görevli
kâtipler tarafýndan istinsahýna ve Hz. Muhammed’e (s.a.s.) Cebrail
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Aleyhisselâm aracýlýðý ile kýsým kýsým indirilmeye baþlanmýþtýr. Bu
sebeple buradaki mübarek geceden Berat gecesinin de kastolunmuþ ol-
masý Kur’ân-ý Kerîm’in Kadir Gecesi’nde indirilmeye baþlandýðýna zýt
düþmez...”34

Bu Gecede Mevcut olan Beþ Haslet ve 
Þefaat Meselesi

Ýslâm kaynaklarýnda bu gecede beþ hasletin varlýðýndan
bahsolunur:

1. Her önemli iþin o gecede hikmetli bir þekilde ayrýmý ve
seçimi yapýlýr.

2. O gecede yapýlan ibadetlerin (kýlýnan namazlarýn, okunan
Kur’ân’ýn, yapýlan dua ve zikirlerin, tövbe ve istiðfarlarýn), gün-
düzünde tutulan orucun ve ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

3. Ýlâhî ihsan, feyiz ve bereketle dopdolu bir gecedir.
4. Maðfiret (baðýþlama) gecesidir.
5. Sevgili Peygamberimiz’e bu gece þefaatin tamamý veril-

miþtir. Þöyle ki, Resûl-i Ekrem (s.a.s.), Þaban’ýn on üçüncü ge-
cesi Yüce Allah’tan ümmeti hakkýnda þefaat istemiþ, üçte biri
verilmiþ, on dördüncü gecesi yine istemiþ, üçte biri daha ve-
rilmiþ, on beþinci gecesi (Berat gecesi) tekrar istemiþ ve bu ge-
ce þefaatin tamamý verilmiþtir.

Þaban’ýn on beþinci gecesi ile ilgili þu hadîs-i þerîf çok
dikkat çekicidir.

Peygamber Efendimiz buyurur ki:
“Þaban ayýnýn yarýsý oldu mu, o geceyi ibadetle ihya edin (geceyi,

mana ve önemine uygun olarak deðerlendirin). Gündüzünde de oruç tu-
tun. Çünkü Allah Teâlâ o akþam, gurup vakti dünya semasýna tecelli
eder ve ‘Ýstiðfar eden yok mu ki, affedeyim. Rýzýk isteyen yok mu ki, ona
rýzýk vereyim. Hastalýða uðramýþ yok mu ki, ona þifa/afiyet vereyim.
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Yok mu ki yok mu ki ’ diyerek sabaha kadar devam eder.”35

Nafile ibadetlerden bahsedilen kýsýmda da deðinildiði gi-
bi Hz. Peygamber (s.a.s.), Þaban ayýnýn ortasýnda oruç tutma-
dýðýný bildiði bazý sahâbîlere Ramazan çýktýktan sonra Þaba-
n’ýn ortasýnda tutmadýklarý oruca karþýlýk bir veya iki gün oruç
tutmalarýný tavsiye etmiþtir.36

Müslümanlar Ýçin Önemli Bir Fýrsat

Görüldüðü gibi Yüce Allah kendi dergâhýna yönelen, suç-
larýndan tövbe ederek secdeye kapanan, hatalarýna gözyaþý dö-
ken her kulunu affedeceðini; bereketi, feyzi, ihsaný ile Berat ge-
cesini þenlendireceðini açýkça ilan ediyor. Kullarýný, yapýp ettik-
lerini gözden geçirmeye/nefis muhasebesine çaðýrýyor. Öte
yandan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), ümmetine þefaat için
Cenâb-ý Hakk’a yalvarýyor ve kendisine “Þefaat-ý Tâmme” verili-
yor. Ümmetinin menfaatini isteyen, herhangi bir zarar görme-
lerinden endiþe eden ve onlarýn dertleriyle dertlenip acýlarýyla
aðlayan o mübarek Peygamber elini açmýþ, “Yok mu þefaatimden
istifade etmek isteyen?” derken, bu davete ve gayrete ilgisiz kal-
mak her hâlde uygun olmaz. Uygun olan, sevgi ile onun öðüt ve
uyarýlarýný daha iyi anlama doðrultusunda çaba göstermektir.

Ýslâm kaynaklarýnda belirtildiðine göre: “Büyücüler, kindar-
lar, sarhoþluk verici içkilere ve uyuþturucu maddelere müptela olup, vaz-
geçmek için çaba göstermeyenler, ana-babasýný incitenler, zina etmekte
ýsrar edenler” bu gecenin baðýþýndan, bereketinden ve þefaatin-
den yararlanamazlar. Herkes bu gecenin feyzinden nasibini
alýrken bir kýsým insanlarýn bundan mahrum kalmamasý için,
içini dýþýný tasfiyeye tabi tutmasý (kötülüklerden arýndýrmaya
çalýþmasý), kendini hesaba çekmesi ve bu geceyi fýrsat bilerek
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kalbini/zihnini bütün kötülüklerden arýndýrmaya yönelmesi
uygun olur. Bu gece “Artýk ben günah yýðýnýna batmýþým, benim
için kurtuluþ umudu kalmadý.” diyenler için de bir fýrsattýr. Bun-
lar da bu gecede Hakk’ýn dergâhýna yüz sürerler, camilere ko-
þarak cemaate karýþýrlar, ibadet ederler, Kur’ân dinlerler, dua
ederler, ilâhî baðýþa eriþmek için yalvarýp yakarýrlar. Böyle ya-
parak gecenin manevî havasýný yeterince teneffüs ettikleri tak-
dirde sabaha kötülük duygularýndan arýnmýþ, kötü davranýþ-
lardan uzaklaþmaya azmetmiþ, iyilik duygularýyla bezenmiþ ve
iyi davranýþlara yönelmiþ olarak ulaþabilirler.

MÜBAREK GÜN VE GECELERÝ NASIL
DEÐERLENDÝRELÝM?

1- Þartlar ve imkânlar elveriyorsa, saðlýðýmýz yerinde ise
mübarek gün ve gecelerde namazlarý camiye giderek cemaat-
le kýlmaya gayret etmek uygun olur. Böylece, hem daha çok
sevap elde ederiz, hem de iþyeri muhiti ve mahallemizdeki in-
sanlarla bu feyizli atmosferde bir araya gelme, onlarla selam-
laþma imkâný elde etmiþ oluruz.

2- Böyle gün ve gecelerde yetiþkin ve büyüme çaðýndaki
evlatlarýmýzla birlikte camiye gitmek, onlarýn dinî dünyalarý
açýsýndan önem taþýr. Onlar, cemaat olmanýn, dayanýþmanýn,
birlik ve beraber olmanýn önemini böylesine coþkulu günler-
de daha kolay kavrayabilirler.

3- Mübarek gün ve gecelerde akraba, komþu ve dostlarý-
mýzla tebrikleþme imkâný aramak, karþýlýklý olarak hal-hatýr
sormak birbirimizin sevinç ve üzüntülerine, baþarý ve prob-
lemlerine müspet doðrultuda katýlma imkâný verir.

4- Böyle gün ve gecelerde mümkün olduðu kadar Kur’ân
okumak, Kur’ân dinlemek, Kur’ân ve hadis sohbetlerine ka-
týlmak, va’z ü nasihat dinleyerek, dinî öðütlere kulak vermek,
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insanlarla bu manevî atmosferi paylaþmak kiþiye huzur verir.
Özellikle Kur’ân ve hadislerin anlamlarý üzerinde düþünmek,
din alanýndaki bilgi eksikliklerimizi giderir, bu alanda derin-
leþmeyi saðlar.

5- Bu gün ve gecelerde Yüce Allah’ý zikretmek, tövbe ve
istiðfar etmek, O’na dua etmek kiþinin kulluk þuurunu kuv-
vetlendirir.

6- Mübarek gün ve gecelerde namazla Yüce Allah’ýn rýza-
sýna daha kolay eriþme imkâný doðar. Çünkü kulun Allah’a en
yakýn olduðu an namaz anýdýr. Namaz en büyük zikirdir. Bu
gün ve gecelerde bu kapsamlý ibadet için ayrý bir özen göster-
mekte yarar vardýr.

7- Böyle gün ve gecelerde millî birlik ve beraberliðimiz,
millet olarak güven ve huzurumuz, gerek ülkemizin, gerek
Ýslâm dünyasýnýn, gerekse insanlýðýn her çeþit felâketten ko-
runmasý için Yüce Allah’a samimiyetle yalvarmak gerekir.
Böyle bir anlayýþ, kiþiye, insanlýk camiasýnýn yararlý bir ferdi
olma þuurunu kazandýrýr.

8- Bu gün ve gecelerde kulluðumuzu gözden geçirmeli-
yiz. Baba, anne olarak, evlat olarak, iþ adamý olarak, hoca ola-
rak, talebe olarak, yönetici olarak, yurttaþ olarak, görevlerimi-
zi tam yapabiliyor muyuz? Böyle gün ve gecelerde bir otokri-
tik (nefis muhasebesi) yapmak suretiyle eksiklerimizi, hatala-
rýmýzý tespit etmeli, daha yararlý, daha baþarýlý, daha üretken
olma azim ve ümidini taþýmalýyýz.

RAMAZAN AYI
Ramazan ayý, sahuruyla, iftarýyla, teravihiyle bereketli bir ay-

dýr. Peygamber Efendimiz bu ay hakkýnda þöyle buyurmaktadýr:
“Ramazan geldiðinde cennet kapýlarý açýlýr, cehennem kapýlarý

kapanýr, þeytanlar da baðlanýr.” 37
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“Ramazan olduðu zaman rahmet kapýlarý açýlýr, cehennem kapý-
larý kapanýr ve þeytanlar zincire vurulurlar.” 38

Ramazanda sahur vardýr, iftar vardýr, teravih vardýr.
Sevgili Peygamberimiz, sahurla ilgili olarak þöyle buyur-

maktadýr:
“Sahur yemeði yiyin. Çünkü sahurda bereket vardýr.”39

Yine bir hadisinde Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) “Bizim
orucumuzla Kitap ehli olan (Yahudi ve Hristiyan)larýn arasýný ayýrýcý
fark, sahur yemeði yemektir.” buyurmuþtur.40

Ýftarda acele etmek tavsiye edilmiþtir. Resûl-i Ekrem
(s.a.s.) þöyle buyurmaktadýr:

“Ýnsanlar (sünnete uygun olarak) iftar etmeye acele davrandýklarý
sürece daima hayýrla yaþarlar.” 41

Ashâb-ý Kirâm’ýn nakline göre, “Peygamberimiz (s.a.s.) iftar-
da da, akþam namazýnda da acele ederdi, bunlarý tehir etmezdi/gecik-
tirmezdi.” 42

Sevgili Peygamberimiz’in Ramazan deðerlerini aramakta
ve Ramazan usullerini takipte çok titiz davranan Anado-
lu’muzda güzel bir gelenek vardýr. Akþam namazý için camiye
giden oruçlu cemaat, yanlarýna, zeytin vs. iftariyelik alýrlar.
Ezan okununca birbirlerine de ikram ederek, iftar edip nama-
zý kýlarlar. Böylece Peygamberimiz’in (s.a.s.) sünneti üzere
hem iftarý, hem de namazý geciktirmemiþ olurlar.

Ramazan ayýnda umre yapmýþ olanlar iftarda acele etme
sünnetinin Mekke ve Medine’de de yaygýn biçimde devam ettiði-
ne þahit olurlar. Gerçekten de milyonlara ulaþan Müslümanlar
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebî’de iftara yakýn saatlerde pra-
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tik olarak hazýrlanmýþ iftar sofralarýna otururlar, hurma, zemzem
gibi gýdalarla oruçlarýný açtýktan sonra namazý cemaatle kýlarlar.

Ýsterseniz tekrar Ramazan ayýna ve o aydaki manevî gü-
zelliklere dönelim:

Bir gün Hz. Peygamber (s.a.s.), Sa’d b. Ubâde Hazretleri-
nin yanýna geldiðinde Hz. Sa’d bir parça ekmek ve zeytin çý-
kardý. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) bunlarý yedi. Sonra, “Sofranýzda
oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size
dua etsin! ” buyurdu.43

Peygamber Efendimiz, “Bir kiþi oruçlu birine ikram ile iftar
ettirirse oruçlunun sevabý gibi sevap kazanacaðýný, oruçlunun sevabýn-
dan da hiçbir þeyin eksilmeyeceði ” ni müjdelemiþtir.44

Ramazan ayýnda yatsý namazýna ilave olarak, vitirden ön-
ce kýlýnan teravih namazýnýn da insanlarýn günahlarýnýn affýna
vesile olacaðý bildirilmiþtir. Peygamber Efendimiz bu konuda
þöyle buyurmaktadýr:

“Bir kimse Ramazan-ý Þerîfin gecelerinde ibadetin sevabýna ina-
narak ve mükâfatýný sadece Allah’tan umarak O’nun rýzasý için tera-
vih namazýný kýlarsa, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr.” 45

“Faziletine inanarak ve mükâfatýný umarak Allah rýzasý için
Ramazan gecelerini ibadetle geçiren kimsenin geçmiþ küçük günahlarý
baðýþlanýr.” 46

Ramazanda oruç tutmanýn sevabý o kadar bol olacaktýr
ki, bunu herhangi bir ölçüye sýðdýrmak mümkün olmaz.
Oruçlu kiþi eline, diline, gözüne de sahip olmalý, kimse ile çe-
kiþmemelidir. Bütün bunlarý ihtiva eden bir hadisinde Resûl-i
Ekrem (s.a.s.) þöyle buyurur:
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“Aziz ve Celil olan Allah: ‘Âdemoðlunun iþlediði her hayýr ve iba-
dette kendisi için (bir menfaat düþüncesi var)dýr. Fakat oruç böyle deðil-
dir. Çünkü oruç, halis Benim (rýzam) için yapýlan bir ibadettir. Onun
mükâfatýný da Ben veririm.’ buyurdu. Oruç bir kalkandýr. Herhangi
biriniz (bilhassa) oruçlu bulunduðu gün, artýk kötü söz söylemesin ve
baðýrýp çaðýrmasýn. Eðer biri kendisine söver veyahut onunla dövüþmek
isterse hemen ‘Ben oruçluyum’ desin! Muhammed’in caný elinde olan
Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun (aðzýndaki açlýk) kokusu kýyamet
gününde Allah katýnda misk kokusundan daha temizdir. Oruçlunun,
kendileriyle ferahlanacaðý (iki mühim) sevinci vardýr: Ýftar ettiði vakit if-
tarýyla sevinir; Rabb’ýna kavuþtuðu zaman da oruç(unun mükâfatý) ile
ferahlanýp sevinir.” 47

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), samimiyetle Ramazan oru-
cunu tutanlarýn, cennete, özel bir kapýdan alýnacaklarýný da
müjdelemiþtir:

“Cennette Reyyan denilen bir kapý vardýr. Bu kapýdan kýyamet
gününde (cennete) yalnýz oruçlular girer. O kapýdan onlardan baþkasý
giremez. (Kýyamet gününde) “Oruçlular nerede?” diye nida edildiðinde,
oruçlular kalkýp oradan girerler. Oruçlularýn sonuncusu içeriye girdiði
zaman kapý kapatýlýr ve oradan içeriye (oruçlulardan) baþka hiç kim-
se giremez !” 48

Ashâb-ý Kirâm’ýn haber verdiðine göre, “Resûl-i Ekrem
(s.a.s.) insanlarýn en cömerdi idi. Bilhassa Ramazanda Cebrail (a.s.)
ile karþýlaþtýðý zaman cömertliði son dereceyi buluyordu. Cebrail Aley-
hisselâm, Ramazanýn her gecesinde Peygamber (s.a.s.) ile buluþup nö-
betle Kur’ân okurlardý. Ýþte böylece Rasûlullah (s.a.s.) Cebrail ile bu-
luþtuðunda insanlara rahmet getiren rüzgârdan daha cömert, daha fay-
dalý olurdu.” 49
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Burada geçen iki unsurdan biri cömertlik, diðeri Kur’ân
kýraatýdýr. Hadîs-i þerîfte geçen bu iki unsur bütün Ýslâm dün-
yasýnda ve özellikle ülkemizde çok yaygýn Ramazan gelenek-
leri arasýnda yer alýr. Bütün Ýslâm dünyasýnda gerçekten Müs-
lümanlar, Ramazan ayýnda her zamankinden daha cömert,
daha sehavetli, daha gönül alýcý olurlar; maddî imkâný olanlar,
yoksullarýn ihtiyaçlarýný gidermek için çaba gösterirler. Kur’ân
okurlar, Kur’ân dinlerler. Özellikle ülkemizde Ramazanda ca-
milerde ve evlerde insanlar mukabeleye devam ederler. Seçkin
hafýzlarýn tatlý bir eda ile okuduklarý Kur’ân, cemaat tarafýn-
dan takip edilir. Otuz cüz tamam olunca hatim gerçekleþmiþ
olur ve topluca dua edilir. Böylece insanlar gündelik hayatýn
stres ve telaþý içinde yýpranmýþ olan ruhlarýný Kur’ân nuruyla
dinlendirme imkânýný elde ederler, Kur’ân’ýn huzur ikliminde
gezinirler.

Yine Ashâb-ý Kirâm, bize, Peygamber Efendimiz’in Ra-
mazanýn son on gününde itikâf ettiðini bildiriyor.

Ýtikâf, camide veya cami hükmündeki bir yerde ibadet ni-
yetiyle bir süre kalmaktýr. Bu sayede kiþi belirli bir süre dün-
yevi iliþkilerden sýyrýlarak Cenâb-ý Hakk’a yakýnlaþmak, dinî
duyarlýlýðýný artýrmak için çaba gösterir, beþer olarak hatalarý-
ný gözden geçirir (nefis muhasebesi yapar), ilâhî lütuf ve fey-
ze eriþmeyi gaye edinir.

Hz. Âiþe annemiz, Peygamber Efendimiz’in Ramazan-ý
þerîfin son on gününü nasýl ihya ettiðini (deðerlendirdiðini)
bize þöyle bildirmektedir:

“Rasûlullah (s.a.s.) Ramazanýn son on günü girince, geceleri (diðer
gecelere göre daha bir duyarlýlýkla) ihya eder (deðerlendirir), ehil ve ailesini
(aile bireylerini ibadet için) uyandýrýr, ibadete daha fazla önem verir, diðer
vakitlere göre daha çok bir ibadet gayretine ve çalýþmasýna girerdi.” 50
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Yüce Allah tarafýndan Kur’ân’da, içinde “Kadir gecesi” ol-
mayan bin aydan hayýrlý olduðu müjdelenen mübarek “Kadir
gecesi ” de Ramazan ayýndadýr.

MÜBAREK RAMAZANIN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ

Ramazan orucu, faziletine inanarak ve mükâfatýný uma-
rak tutan kiþi için kâmil bir mürþit ve mürebbi (iyi bir yol
gösterici ve eðitici) vazifesini görür. Çünkü Ramazan, af,
maðfiret, lütuf ve ihsan ayýdýr. Bu münasebetle bu ayda içten-
likle, ellerini Cenâb-ý Hakk’ýn divanýna açan ve tövbe eden ki-
þinin günahlarý baðýþlanýr; gönlü mutlulukla dolar; yüzlerde
tebessüm, ellerde cömertlik dalgalarý eksik olmaz.

Bu ayda iftarýn sevinç ve huzuru, sahurun bereketi vardýr
ve bu huzurla bereketli zamaný yudum yudum yaþayan
mü’min vardýr, o zamanýn içinde eriyen ve gönlünü de eriten;
gururdan, kibirden uzaklaþarak tevazua bürünen Müslüman
vardýr. Yaratýlmýþlarýn en þereflisi olduðunu hatýrlayan insan
vardýr. Ve mü’minin orucu Allah içindir. Bu sebeple, ölçüyle
sýnýrlanamayacak derecede bol olan ecrini de Yüce Allah verir.

Mü’min, bu duygu ve bu niyetle dolu olup, bu ayda mut-
ludur, bahtiyardýr. Mü’min bilir ki, bu ayda cennet kapýlarý
açýlmýþ, cehennem kapýlarý kapanmýþ, þeytanlar da baðlanmýþ-
týr. Bu ayda içtenlikle oruç tutarak ruhunu, gönlünü ve zihni-
ni olumsuzluklardan arýndýran kiþiye þeytanýn hile ve tuzaðý
zarar veremez. Çünkü bu ibadetin önemini kavrayan için
oruç manevî bir kalkandýr, kötülüklere karþý en donanýmlý en-
gelleyicidir. Ve insan, meleklerle iç içedir bu ayda. Onlarla yan
yanadýr ve meleksi duygularýn coþkun esintisi içindedir.

Ramazanda içtenlikle oruç tutan için günah duygularý ku-
rumuþ, sevap hisleri coþmuþtur; bu coþku içinde mü’min hay-
ra, iyiliðe koþar da koþar. Þer tükenmiþtir bu ayda, bitmiþtir.
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Ýnsana sürekli güzelliklere koþmayý hedef gösteren ve kö-
tülüklerden sakýnma bilinci kazandýran bir rehbere/yol göste-
riciye sahip olmayý kim istemez?

Bu mutluluk kýlavuzunu görmezlikten gelen her hâlde zi-
yanda olsa gerektir!

Sahurdan iftara kadar açýkta ve gizlide, halk arasýnda ve
tenhada yemek, içmek ve her çeþit orucu bozucu þeylerle, ma-
nen bozucu kötü huylardan korunmakla kiþi, nefisini ne güzel
terbiye etmektedir! Bu, sözden ibaret bir þey deðil, yaþanan bir
hâldir, nefeslenen, yudumlanan haz dolu bir deðerdir.

Ramazana ait söylenen her þeyin o ayýn gecesinde veya
gündüzünde bir karþýlýðý vardýr.

Ramazanda kalpler dirilmiþ, gönüller uyanmýþ, zihinler
durulmuþ, ruhlar arýnmýþ, idrak sayfalarý temizlenmiþ ve ira-
deler bilenmiþtir. Hangi düþman bu ayda mü’mini yakalayabi-
lir, hangi günah bu ayda Müslümaný peþinden sürükleyebilir?

Bu oldukça zordur. Çünkü bu ayda Müslüman, þerre, gü-
naha, harama, maddi-manevî zararlý her þeye karþý donaným-
lýdýr, özel manevî muhafýzlarla korunmuþtur.

Bu ayda akýl da aydýnlanmýþtýr, hem de vahyin sönmeyen
ýþýðý ile Kur’ân’ýn nuru ve Sünnet’in þefkat eli ile... Bu nur ve
aydýnlýk deryasýnda hangi akýl sapýtýr?

Ramazanda acaba sadece mideler mi aç kalýr? Orucun
anlamý bu mu? Yoksa insanlar bu ayda kendilerini evlerine
mahkûm edip dýþarýya çýkmazlar mý? Orucun anlamý bu mu?
Mide aç kalýrken, dil yalanla dolanla, küfürle, iftira ile dedi-
kodu ile onu bunu çekiþtirme ile zehir týkýnmaya devam
ederse; mide aç kalýrken iman mahalli olan kalp, fitne ve fe-
sat ocaðý hâline gelirse, böyle aç kalmanýn kiþiye sadece yor-
gunluk ve ýstýraptan baþka nesi kalýr? Ama oruçlu böyle ol-
maz; oruçlunun dili ya hayýr söyler ya da susar. Oruçlunun
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dili zikir ve dua eder, iyiliði tavsiye anlamýndaki sözleri söy-
ler. Ýman mahalli olan kalpten vehimler, vesveseler, þüphe-
ler, fitne ve fesatlar çýkýp kaçar; bunlarýn yerini þuurlu inanç,
olgun ahlâk alýr; zihinlerden bencillikler, kendini beðenmiþ-
likler, çýkarcýlýk kokan hilekâr ve bozguncu düþünceler gi-
der.

Oruç ibadetini gerçek amacýna uygun olarak ifa eden insa-
nýn midesi ile beraber eli, dili ve kalbi de oruç tutar. Tüm or-
ganlar orucun deðerlerini paylaþýr, orucun amacýný benimser.

Oruç bir nefis muhasebesi kaynaðýdýr, tefekkür atmosfe-
ridir. Ramazanýn semasý her zaman rahmet olarak yaðmaya
hazýr dualý bulutlarla doludur. Ýhmallerle çorak kalan gönüller
bu rahmetle yeþerir; el, dil ve gönül iþ birliði rahmet bulutlarý
altýnda buluþur, kaynaþýr...

Oruç, iç düzendeki bozukluklarý, arýzalarý gidermek için
bulunmaz bir fýrsattýr. Yorgun beden organlarý istirahattadýr
bu ayda... Ellerde cömertlik rüzgârlarý eser, öksüzler güler,
yoksullar sevinir, dedeler umutlu, nineler mutlu olur bu ay-
da... Her yýl Ramazan ayýnda manilerle yükselen davul sesinin,
çevreye nur saçan kandillerin, kulaklarý okþayan ezan sesleri-
nin, sahur farklýlýðýnýn, iftar telaþýnýn ve teravih koþuþturma-
sýnýn rüyasýný gören çocuklar ise, severler sevilirler bu ayda,
bütün müjdeler, muþtular onlarýndýr... Her Ramazan onlarý
yepyeni ve güzel anýlarla karþýlar...

Ýç dünyasýnda dirliði, nizamý kuran mü’min, elini gariple-
re, muhtaçlara, yardýma muhtaç olanlara uzatýr bu ayda... Ki-
mi paraya, kimi þefkate, kimi acýmaya, kimi sevmeye muhtaç-
týr, kiminin yüzü gülmeyi unutmuþtur da bir anlýk tebessüm
özlemiyle yanmaktadýr...

Bu ay, bütün beklentileri karþýlayacak bir manevi potansi-
yele sahiptir, bu ay, bütün dertlerin devasýdýr.
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Ramazan müdavi bir hekimdir samimi olana, riyasýz ola-
na, ibadetini Allah için yapana... Kul olana, Yüce Allah’a kul-
luðunu içtenlikle sunana...

Yalansýz, dolansýz, hilesiz, dedikodusuz, þefkatli, merha-
metli, sýcak ve sevimli yüzüyle yaþayan bir deðerdir Rama-
zan... Müjde o güzelliði yaþayana, o deðeri yudumlayana; müj-
de sevene, sevilene; müjde bu gönül alýcý deðerler ve ahlâk
sergisinden çiçekler, güller derene...

Ramazan, ýþýklarýný el sýkýlýðý yapmaksýzýn güneþ gibi etra-
fa uzatýyor... Yediden yetmiþe, çobandan sürü sahibine, öð-
renciden öðretmene, iþçiden iþverene her can ondan, içtenliði
ve kabiliyeti ölçüsünde nasibini alýyor... Ailede ve toplumda
en çok ihtiyaç hissedilen gönül birliðini kuruyor...

Ramazan! Ailede dirlik, gönüllerde birlik, toplumda iyilik ayý!

RAMAZAN AYI ÝLE ÝLGÝLÝ SOHBET

Bir eðitimci olarak Ramazan ayýný nasýl
deðerlendiriyorsunuz?
Ramazan ayý yediden yetmiþe bütün insanýmýzýn ilgisini

çekmektedir. Çocuklar minarelerin ýþýklandýrýlmasý, mahyalar
ve davulcunun Ramazan manilerine ilgi duymakta, yaþlýlar bu
rahmet ayýna ulaþmýþ olmayý büyük bir saadet saymakta, bu-
nu kendilerine bahþeden Yüce Allah’a hamdetmektedirler.
Yoksullara gelince, bu ay, onlar için ayrý bir deðer taþýmakta-
dýr. Yoksul ailelerin bayramýdýr bu ay. Çünkü varlýklý Müslü-
manlar, “Komþusu açken evinde rahatça uyuyan gerçek mü’min deðil-
dir.” hikmetinin inceliði içinde yoksullarý düþünmekte, sofra-
sýndaki üç çeþit yemeðin birini olsun onlara ikram etmekte,
çarþýya, pazara, kasaba gidip alýþveriþ yapabilmesi için cebine
para koymakta, bayrama onlarýn da sevinerek girmelerini sað-
lamaktadýr.
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Ramazanýn pek çok fonksiyonlarý yanýnda “Yoksullarýn
yüzlerinin güldürülmesi ve toplumda sosyal adaletin saðlanmasýna yar-
dýmcý olmasý” tarzýnda ortaya çýkan sosyal yansýmasý bir eðitim-
ci olarak her zaman dikkatimi çekmektedir.

Üstelik Ramazan ayýnda, dinî ölçüye göre zengin sayýlan
Müslümanlarýn yoksullara vermek zorunda olduðu “fýtýr sada-
kasý” vardýr. Böylece, bu ayda yoksulu gözetmek, bir gönül ve
merhamet iþi olmaktan çýkarýlmýþ, bir yükümlülük ve sorum-
luluk hâline getirilmiþtir.

Ayrýca, eðitim açýsýndan konuya baktýðýmýzda bu ay ço-
cuklara ve gençlere iyi alýþkýnlýklarýn kazandýrýlmasýnda, siga-
ra, içki, kumar gibi kötü alýþkanlýklara müptela olmuþ kiþilerin
bunlardan kurtarýlmasýnda önemli bir fýrsat olarak görün-
mektedir. Gerçekten de diðer zamanlarda sigara içmeden bir
saat bile durmakta zorlanan aþýrý tiryakilerin imsakten iftar
vaktine kadar dayanabilmeleri þaþýlacak bir durumdur. Hiç
kuþkusuz bunun psikolojik bir izahý olsa gerektir. Ýþte bu du-
rum, insanlarý kötü alýþkanlýklardan uzaklaþtýrýp güzel davra-
nýþlara, yararlý iþlere yönlendirmekte, Ramazanýn sanýlandan
daha çok öneme sahip olduðunu göstermektedir.

Bu açýdan bakýlacak olursa, din eðitimcilerine ve din hiz-
metlilerine önemli vazifeler düþmektedir.

Ramazan ayýnýn fert ve toplum üzerindeki tesiri
nedir?
Ramazan ayýnýn fert ve toplum üzerinde büyük tesiri var-

dýr. Konuya fert açýsýndan baktýðýmýzda þunlarý görüyoruz: Bu
ayda oruç tutan bir fert adeta manevî bir çekaptan geçmekte-
dir. Yaratýlýþýn, insan olmanýn sýr ve hikmetlerini tefekkür et-
mekte, inancýný kuvvetlendirmekte, iyilik duygularý geliþmekte,
kötü alýþkanlýklarýn tutsaðý olmaktan kurtulmaktadýr. Çünkü
bu ayda Müslümanýn midesi ile birlikte elleri, ayaklarý, kulakla-
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rý ve zihni de oruç tutmaktadýr. Diller dedikodu, yalan, iftira,
arabozuculuk ve gýybetten uzak durmakta, eller dinî açýdan
haram olan iþlerden uzak durmakta, ayaklar haram olan iþlere
gitmemekte, kulaklar haram olan laflarý dinlememekte, zihin
ve kalp de fitne ve fesattan uzaklaþmaktadýr. Böylece, ferdin
ahlâkýnda müspet yönde geliþmeler olmaktadýr.

Ayrýca, fert, Ramazan süresince imsak vaktinden iftara ka-
dar aç kalmakla iyi bir irade eðitiminden geçmekte, yani iradesi-
ni kuvvetlendirmekte, kendine güven ve hâkimiyeti artmaktadýr.

Ramazanýn fert üzerindeki tesirini kýsaca bu þekilde be-
lirttikten sonra toplum üzerindeki tesirini anlamak kolaylaþa-
caktýr. Bu konuda özet olarak þöyle diyebiliriz:

Ramazan ayýnda toplum, manevî bir süzgeçten geçer. Bu
ayda insanlarýn mutluluk ve huzuru hissedilir derecede artar.
Sahurda aile bireyleri arasýndaki kaynaþma ve dayanýþmanýn
belirli bir düzeye yükselmesi, iftar sofralarýnda dost ve akraba
gruplarýnýn, zengin ve yoksullarýn, gençlerin, yaþlýlarýn ve ço-
cuklarýn buluþmasý toplumsal dayanýþmayý kuvvetlendirir.
Özellikle modern çaðýn girift iþ ortamýnda belirli bir sofrayý
bir anlam ve deðer bütünlüðü içinde paylaþamayan insanlarýn
iftar sofralarýnda bir Ramazan anlamý, deðeri ve ortamý için-
de buluþabilmeleri ve bunu, zorlanmaksýzýn, öz iradeleriyle
yapabilir olmalarý Ramazanýn topluma yansýmalarý açýsýndan
fevkalâde önemlidir. Ýftardan sonra teravihe gösterilen yoðun
ilgiyi de buna eklemek gerekir. Anadolu’da teravih arkadaþlýðý
diye bir gelenek vardýr. Ayný apartmaný, sokaðý ve mahalleyi
paylaþan dost ve akraba gruplarý her gece ayrý bir camide te-
ravih kýlmak üzere sözleþirler, anlaþýrlar ve teravihi cemaatle
ifa ederler. Çoðu kez gittikleri caminin görevlilerinin veya ta-
nýdýk dostlarýn, aþina çehrelerin çay ikramýna kalýrlar, sohbet-
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ler olur, hem dinlenirler hem öðrenirler... Bütün bunlar, Ra-
mazan bereketiyle toplumda oluþan canlýlýðýn göstergeleridir.

Ýstatistikî veriler de Ramazan ayýnda diðer aylara nispet-
le suç oranýnýn düþtüðünü göstermektedir. Bu da Ramazanýn
toplum hayatýna olumlu tesirine baþka bir örnektir.

On iki ay içinde bir ay oruç tutmanýn sizce 
hikmeti nedir?

On iki ay içinde bir ay oruç tutmanýn hikmeti hususunda
önce þu ön bilgiyi vermekte yarar vardýr. Ýslâm’da ibadetler
Allah rýzasý için yapýlýr. En makbul ibadet de “Yüce Allah em-
rettiði için ve sadece O’nun rýzasý için yapýlan ” ibadettir.

Bununla beraber ibadetlerin sýr ve hikmetleri açýsýndan
düþünüldüðünde yýlda bir ay süreyle oruç tutmanýn sýr ve in-
celikleri üzerinde çok þeyler söylenebilir.

Oruç, Allah’ýn hoþnutluðunu celbeden, kulun Hakk’ýn rý-
zasýna eriþmesine vesile olan ibadetlerimizin baþýnda gelir. Ni-
tekim Peygamberimiz’in (s.a.s.) bildirdiðine göre Müslüman,
yalnýz Allah için orucunu tutar, ibadetine riya karýþtýrmaz. Do-
layýsýyla orucun sevabý ölçüye tartýya sýðmayacak kadar büyük-
tür. Oruç tutan Müslümanlarýn þefkat ve merhamet duygularý
geliþir. Yoksullarýn, açlarýn ne durumda olduklarýný tecrübe ile
öðrenmiþ olurlar. Oruçlu, açlýða, susuzluða tahammülü öðre-
nip, sabýr ve sebat duygularý geliþir. Orucun bedene de yarar
saðladýðý doktorlarca ifade edilmekte, organlarý dinlendirdiði
için beden saðlýðýna çok faydalý olduðu bildirilmektedir. De-
mek ki oruç, kiþilerin hem beden, hem de ruh saðlýðýna kavuþ-
malarýna yardýmcý olur. Otokontrol (nefis muhasebesi) imkâný
verir. En zor iþlerden biri, kiþinin kendini hesaba çekmesi,
kendini tenkit ederek hatalarýný düzeltmeye azmetmesidir. Ka-
naatimizce Ramazanýn hikmetlerinin en önemlilerinden biri,
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insana bu azmi ve kararlýlýðý kazandýrmasýdýr.
Bedenimizi ve ruhumuzu her yönüyle kuþatýcý ve kapsa-

yýcý durumda olan Ramazan orucu, her yýl Müslümanlar için
sýhhat, afiyet, saadet, huzur ve mutluluk kaynaðý olmaktadýr.

Peygamber Efendimiz zamanýndaki Ramazanlar
hakkýnda bilgi verir misiniz?

Hiç kuþkusuz Peygamber Efendimiz zamanýndaki Rama-
zanlar her yönüyle daha feyizli ve manen daha bereketli idi.
Çünkü âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberi-
miz, yediden yetmiþe her Müslümanýn manen kâr etmelerini
arzu etmekte, zarara uðramalarý onu üzmekte idi. Peygamber
Efendimiz (s.a.s.) daha önce de nakledildiði gibi “Ramazan oldu-
ðu zaman rahmet kapýlarý açýlýr, cehennem kapýlarý kapanýr ve þeytanlar
zincire vurulurlar.” buyurarak ashâbýna müjdeler vermekte idi.
Onlara sahura kalkmalarýný, sahur yemeðinde bereket olduðu-
nu bildirmekte, iftarda acele etmelerini tavsiye etmekte idi. Ke-
za, iftarda hayýr ve iyilik sahibi kimselere ikram edilmesini bil-
dirmekte ve þöyle buyurmaktaydý: “Sofranýzda oruçlular iftar etsin,
yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin! ” Ayrýca,
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Bir kimse Ramazan-ý Þerîfin gecelerinde iba-
detin sevabýna inanarak ve mükâfatýný umarak Allah rýzasý için teravih
namazýný kýlarsa geçmiþ günahlarý baðýþlanýr.” buyurarak ashâbýný
teravihe teþvik etmekte, ayný duygular içinde Ramazan gecele-
rini ihyaya da özendirmekte idi.

Ashâb-ý Kirâm’ýn haber verdiðine göre, “Resûl-i Ekrem
(s.a.s.), insanlarýn en cömerdi idi. Özellikle Ramazanda Cebrail Aley-
hisselâm ile karþýlaþtýðý zaman cömertliði son dereceyi buluyordu. Ceb-
rail Aleyhisselâm, Ramazanýn her gecesinde Peygamber (s.a.s.) ile bu-
luþup nöbetle Kur’ân okurlardý. Ýþte böylece Rasûlullah (s.a.s.) Cebra-
il ile buluþtuðunda insanlara rahmet getiren rüzgârdan daha cömert,
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daha faydalý olurdu.”
Keza, Hz. Âiþe’nin haber verdiðine göre “Rasûlullah

(s.a.s.) Ramazandan son on gün girince geceleri ihya eder, ehil ve ailesi-
ni (ibadet için) uyandýrýr, ibadete daha fazla önem verir, diðer vakitler-
den daha çok bir ibadet gayretine ve çalýþmasýna girerdi.”

Görüldüðü gibi Peygamber Efendimiz devrindeki Rama-
zanlarda Müslümanlar sahura, iftara, teravihe, geceleri ihyaya
gereken önemi vermekte, Kur’ân-ý Kerîm okumakta ve dinle-
mekte (mukabele), yoksullara daha çok yardým etmekte, her
zamankinden daha çok ibadet gayretine girmekte, yetimlerin
yüzlerini güldürmekte, çocuklarý da sevindirmekte idiler.

Peygamber Efendimiz zamanýndaki Ramazanlarda Müs-
lümanlarýn birbirlerine muhabbeti, dostluðu, desteði ve iyiliði
o kadar artmakta idi ki, dýþarýdan bakan biri onlarýn arasýnda-
ki yüce kardeþlik ve beraberlik duygusunu sezmekte gecik-
mezdi. Çünkü onlar, Resûl-i Ekrem’e (s.a.s.) sadakatle baðlý
olup, onun izinden ayrýlmýyorlardý.

KADÝR GECESÝ
Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafýndan Ramazanýn yirmisinden

sonraki gecelerinde aranmasý tavsiye edilen Kadir gecesi, öte-
den beri bu ayýn yirmi yedinci gecesi kabul edilerek kutlana
gelmiþtir.

Ýsterseniz, Sevgili Peygamberimiz’in bu konuda bize tut-
tuðu ýþýðý birlikte takip edelim:

Peygamber Efendimiz buyurur ki:
“Ýçinizden bazý insanlarýn rüyasýnda, Kadir gecesi ilk yedide gös-

terildi. Yine içinizden bazý kimselere de son yedide gösterildi. Siz onu
son onda arayýn.” 51

“... Siz onu son ondaki tek gecelerde arayýn.” 52
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Bu konuda en kapsamlý rivayetlerden biri Ashâb-ý
Kirâm’dan Ebû Said el-Hudrî Hazretlerinin rivayetidir. Bu
zat, þöyle nakleder:

“Hz. Muhammed (s.a.s.), Ramazanda ilk on günde itikâf et-
ti. Sonra ortadaki on günde keçeden yapýlmýþ bir Türk çadýrýnda
itikâf etti. Çadýrýn kapýsý yerinde bir hasýr bulunuyordu. Rasûlullah
bu hasýrý eliyle aldý, çadýrýn bir tarafýna koydu. Sonra baþýný çýkar-
dý. Mescitte bulunan insanlara hitap etmeye baþladý. Halk O’na yak-
laþtý. O da kendilerine hitaben: ‘Ben þu Kadir gecesini arayarak ilk
on günde itikâf etmiþtim. Sonra ortadaki on günde itikâfa devam et-
tim. Sonra bana melek geldi ve Kadir gecesi son on gündedir.’ dedi ve
‘Benimle beraber itikâfta bulunanlar dilerlerse son on günde de itikâf
etsinler.’ buyurdu. O insanlar da Rasûlullah ile beraber itikâf eyle-
diler. Peygamber (s.a.s.) þöyle dedi: ‘Bana Kadir gecesi tek gecede gös-
terildi.’ ” 53

Ashâb-ý Kirâm’dan Ubeyy b. Ka’b Hazretleri, kardeþinin,
Kadir gecesinin yirmi yedinci geceye rastladýðýný, Peygamber
Aleyhisselâmýn o günün belirtilerine dair verdiði bilgilere da-
yanarak tespit ettiðini söyler. 54

Görüldüðü gibi Peygamber Efendimiz’in hadislerinde
Kadir gecesinin daha çok, Ramazanýn son on gününde ve
tekli gecelerde olabileceðine dair kuvvetli iþaretler vardýr. Pey-
gamberimiz’in (s.a.s.) Ramazanýn son on günü içinde daha
yoðun bir ibadete yönelmesi, aile fertlerini bu doðrultuda
yönlendirmesi ve yine Ramazanýn son on gününde itikâfa gir-
mesi de bunu göstermektedir.

Ýslâm kaynaklarýnda yer alan bilgilere göre Kadir gece-
sinden baþka “Cuma günü içinde icabet saati (duanýn kabul oluna-
caðý an), beþ vakit içinde salât-ý vustâ, ilâhî isimler arasýnda ism-i
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azam, bütün taat ve ibadetler içinde rýzâ-yý ilahi (Allah’ýn rýzasý), za-
man içinde kýyamet, hayat içinde ölüm ” gizlenmiþtir. Bunun gaye-
si, mü’minleri Allah’a karþý olan yükümlülüklerinde sürekli bir
duyarlýlýk içinde bulundurmaktýr.

“Kadir” kelimesi Ýslâm bilginleri tarafýndan üç þekilde yo-
rumlanmýþtýr:

1. “Hüküm gecesi ” demektir. Buna göre Kadir gecesi deyin-
ce, “Takdir-i ilâhî’de hükmolunmuþ iþlerin ayýrt edildiði gece ” anlaþýlýr.
Buradaki takdirden maksat, ezelî hükmün açýða çýkmasýdýr.

2. “Þeref ve azamet ” anlamýna gelir. Buna göre Kadir gece-
si, “þeref ve azamet gecesi yani çok þerefli ve çok deðerli bir gece” demektir.

3. “Tazyik ” anlamýna gelir. Buna göre Kadir gecesi, “taz-
yik gecesi” diye de yorumlanmýþtýr. Zira denilmiþtir ki, o gece
inen meleklere yeryüzü dar gelir. Ýslâm bilginlerine göre tazyik-
ten maksat, “Sonunda büyük hayýrlarýn gerçekleþeceði deðerli iþlerin or-
taya çýkmasýdýr. Hatýrlanacaðý üzere Kur’ân’ýn, Sevgili Peygamberimiz’e
ilk vahyi Cebrail Aleyhisselâmýn tazyiki/sýkýþtýrmasý ile baþlamýþtý. ” 55

Kadir Sûresinin Meali

“Biz onu (Kur’ân’ý) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne
olduðunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayýrlýdýr. O gecede,
Rabb’lerinin izniyle melekler ve ruh (Cebrail), her iþ için iner dururlar,
o gece, esenlik doludur. Ta fecrin doðuþuna kadar.” 56

Bin Aydan Hayýrlý Gece

Yukarýda mealini verdiðimiz sûrede Kadir gecesinin,
“içinde Kadir gecesi olmayan bin aydan hayýrlý ” olduðu bildirilmek-
tedir. Bu ilâhî müjde hiçbir yoruma gerek býrakmayacak kuv-
vet ve netliktedir. Dolayýsýyla bu durum, Kadir gecesinin yük-
sek faziletine en parlak ve en kuvvetli delildir.
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Peygamber Efendimiz’den nakledilen þu haber de Kadir
gecesinin önemini kavramak bakýmýndan önemlidir:

Sevgili Peygamberimiz’e kendisinden önceki insanlarýn
ömürlerinin ne kadar olduðu gösterildi. Peygamber (s.a.s.) bu-
nu görünce kendi ümmetinin ömürlerini kýsa buldu. Uzun
ömürlü olan diðerlerinin iþledikleri salih amelleri (güzel ve ya-
rarlý iþleri) iþleyemezler diye düþündü. Bunun üzerine Yüce Al-
lah, O’na, bin aydan hayýrlý olan Kadir gecesini ihsan etti.57

Kur’ân-ý Kerîm’in Ýnzal Olduðu Gece

Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sýðmaz faziletlerinin bir
kaynaðý da bu gecede Kur’ân’ýn Peygamberimiz’e (s.a.s.) indi-
rilmeye baþlanmasýdýr. Kur’ân-ý Kerîm, Peygamberimiz’e
(s.a.s.) Cenâb-ý Hak tarafýndan verilmiþ ebedi bir mucizedir.
Kur’ân’ýn eþsizliði, mucizeliði kýyamete kadar devam edecektir.

Ýnsan yüreði Kur’ân ile þenlenir, kalbi Kur’ân’ýn ince ve
yüksek manalarý ile kuvvetlenir, zekâsý keskinleþir. O halde
Kur’ân’ý sevelim, okuyalým, dinleyelim, öðrenelim, öðretelim;
öðrenilmesini, okutulmasýný teþvik edelim. Ayrýca, Kur’ân
ayetlerinin derin anlam ve inceliklerini de öðrenmeye çalýþa-
lým, Kur’âný iyi anlayanlardan bu konuyu dinleyelim!

Bu Geceyi Nasýl Deðerlendirelim?

Sevgili Peygamberimiz, “Kim Kadir gecesini sevabýna inanarak
içtenlikle ihya ederse, geçmiþ, günahlarý baðýþlanýr.” buyurmuþtur.58

Bu mübarek geceyi önemine uygun þekilde deðerlendir-
melerine yardýmcý olur ümidiyle okuyuculara birkaç hususu
hatýrlatmak isterim:

1- Bu gece Allah rýzasý için ibadet edilmeli, namaz kýlýn-
malý, kulluk duygusu geliþtirilmeli.
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2- Kur’ân-ý Kerîm okunmalý, okuyanlar dinlenmeli, an-
lamlarý üzerinde düþünülmeli, Kur’ân-ý Kerîm’e sevgi ve bað-
lýlýklar tazelenmeli.

3- Peygamberimiz’e (s.a.s.) salât ü selâm getirilmeli,
O’nun þefaati ümit edilmeli, O’nun ümmetinden olmanýn þu-
uruna erilmeli, O’na olan sadakat tazelenmeli.

4- Va’z ü nasihat ve sohbet dinlenmeli, gündelik hayatýn
sýkýntýlarý ve zorluklarý içinde kalbe giren gaflet ve duyarsýzlýk
sisleri daðýtýlmalý.

5- Gecenin önemine dair veya gece merkeze alýnarak ak-
tüel dinî konularda yetenekli/ehil bilim adamlarýnca prog-
ramlanan sohbetlere iþtirak edilmeli. Zira sohbet, kendini
dinlemeye, kiþisel iç dünyayý gözden geçirmeye, yanlýþlarýn al-
týný çizmeye, noksanlarý gidermeye, ayrýca, ülfet, dostluk, mu-
habbet, birlik ve beraberliðin kuvvetlenmesine vesile olur.

6- Tövbe ve istiðfar yapýlmalý, ciddi bir nefis muhasebesi
ile hatalardan dönmeye azmedilmeli, hayra yönelme istikame-
tinde iradeler kuvvetlendirilmeli.

7- Zikir yapýlmalý, tefekkür edilmeli. Zira Allah Teâlâ’nýn
zikriyle kalpler itminan bulur.

Cenâb-ý Hakk’ýn sonsuz kudretiyle yoktan var ettiði
kâinatýn inceliklerini tefekkürle, gönüllerde iman kuvvetlenir.

8- Bol bol dua edilmeli. Zira dua, kullarý, Cenâb-ý Hakk’a
yaklaþtýran en ulvî vasýtadýr. Peygamber Efendimiz’in bu ge-
ce çokça þu duayý yaptýðýný kaynaklar nakleder: “Allâhümme in-
neke afüvvün tuhibbü’l-afve fa’fü annî: Allahým! Sen affedicisin, affet-
meyi seversin, beni de affet! ”

9- Kadir gecesinin gündüzünü de týpký gecesi gibi deðer-
lendirmek büyük sevaptýr. Böyle yapýlýrsa mübarek gecenin
ruhlara aktardýðý manevî ýþýðýn izleri Müslümanlarýn kalplerin-
de derinden hissedilecektir.
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10- Bu gecenin hürmetine, Rabbimiz’den bütün Müslü-
manlarýn baðýþlanmalarýný dilemeliyiz. Kadir gecesinin hayýrla-
ra vesile olmasýný, kardeþlik ve sevgi-saygý baðlarýnýn kuvvet-
lenmesini, Ýslâm âleminin birliðine vesile olmasýný ve bütün in-
sanlýðýn belâ ve musibetten uzak olmasýný niyaz etmeliyiz.

RAMAZAN BAYRAMINA GÝRERKEN

Mü’minler olarak bir ay boyunca Allah için oruç tuttuk.
Feyizli sahuruyla, neþeli iftarýyla, coþkulu teravihiyle herkesi
kucaklayan bir oruç... Þairin dediði gibi, “Donandý her yer kan-
diller ile/Doldu camiler mü’minler ile ”

Oruç ayýna önce hoþ geldin dedik, sonra merhaba, daha
sonra da elveda! Bugün ona elveda demenin hüznü ile dolu-
yuz. Ancak, Yüce Allah’ýn rýzasýna eriþme hayali içinde nice
Ramazanlara kavuþabilme ümidiyle bir elveda!... Demek ki
bu, bildiðimiz türden bir elveda deðil, sonsuza kadar bir hoþ
geldin... Bir vuslat...Ayrýlmamacasýna bir kavuþma...

Þükür Mevla’ya, binlerce þükür, Allah’ýn rahmetine, mað-
firetine eriþme, ve cehennemden azat yolunda ümitlendik, hýz
kazandýk bu ayda…

Yolda kalan zavallýyý, açta açýkta kalan fakiri, pideyi bakla-
va niyetine yiyen miskini düþündük bu ayda. Yetimin elinden
tuttuk, zekât verdik, fýtýr sadakasý daðýttýk, Allah kabul eder
ümidiyle ve herkes sevinsin, gülmeyen bir yüz, ferahlamayan
tek bir ev bile kalmasýn diye... Millî ve manevî dertlerimiz için
aðladýk, gözyaþý döktük bu ayda. Dua ve niyazlarýmýz hicabý,
engeli aþabildi mi? Aþabildi diye ümitlendik bu ayda.

Cennet kapýlarý ardýna kadar açýldý, cehennem kapýlarý so-
nuna kadar kapandý bu ayda... Nefs-i emmâreden levvâmeye,
levvâmeden mutmainneye doðru kanatlandýk, ümitlendik bu
ayda.
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Herkesin bu mutluluk kervanýna katýlabilmesi için dua et-
tik, yalvardýk yakardýk bu ayda... Her þeye raðmen “görmez,
duymaz, hissetmezler” var ise Yunus’umuzun, “Kördür münkirin
gözü âlem münevver ise ” mýsrasýný tekrarladýk bu ayda, hâlâ gaf-
lette olanlar için hayýflandýk bu ayda...

Öyle bir bayrama giriyoruz ki, gönül alýþveriþimiz doruða týr-
manacak; dargýnlar, barýþmak bir yana dostlaþacaklar; yüzler güle-
cek, gülücükler yaðdýracak, küçükler mutlu, büyükler hem mutlu
hem de umutlu, evlatlar, öðrenciler taatli, saygýlý, anne babalar, öð-
retmenlerse dualý, niyazlý olacaklar bu bayram günlerinde...

Son söz Yunus’un: “Þükür minnet ol Allah’a gönlümüzü þad
eyledi.”

RAMAZAN BAYRAMI
Peygamber Efendimiz Medine’yi teþrif buyurduklarý za-

man Medinelilerin iki bayramlarý olduðunu görmüþtü, o gün-
lerde oyunlar oynuyorlar, þenlik yapýyorlardý. Buna tanýk olan
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) þöyle buyurdu:

“Yüce Allah iki bayrama bedel daha hayýrlýlarýný, lyd-ý Fýtr (Ra-
mazan Bayramý) ile lyd-ý Edhâ (Kurban Bayramý) günlerini tahsis et-
miþtir.” 59

Böylece, Asr-ý Saadet’ten beri bütün Ýslâm dünyasýnda
bir yýlda iki defa dinî bayram kutlana gelmiþtir.

Müslümanlar, bayramlarýn huzurlu sabahýnda o günlerin
manevî havasýný ortaklaþa hissetmenin bahtiyarlýðýna ererler.

Baðýþlama ve Mükâfat Günleri
Müslümanlar bir ay boyunca sahura kalktýlar, besmele ile sa-

hur yemeðini yediler; seherde Hakk’ýn divanýna el açýp yalvardýlar,
yakardýlar, tövbe, istiðfar, dua ve niyaz ettiler. Gündüz vaktinde
de Allah rýzasý için her türlü meþakkate katlanarak aç susuz kaldý-
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lar, sabýr ve tahammül gösterdiler, hem bedenî hem de ruhî riya-
zet yaparak yani hem midelerine hem de dil ve gönüllerine hâkim
olarak oruçlarýný tamamladýlar, kulluk imtihanýndan baþarý ile geç-
tiler, akþam ezanýyla dualarla iftar ettiler; ruhî ve manevî hazzýn
doruðuna týrmandýlar; sofralarýnda yoksullarý, yetimleri, kimsesiz-
leri doyurdular; ailece, çoluk çocuk iftarýn sevincini paylaþtýlar...
Teravihe gittiler, o coþkun cemaatin içinde rükûya eðilip, secdeye
kapandýlar; kalplerindeki kinleri, hýrslarý, düþmanlýklarý birer birer
attýlar ve mütevazý, olgun, samimi birer kul oldular.

Bir ay boyunca her gelen günü öncekine göre daha da þu-
urla deðerlendirdiler; gün geldi kendilerini nefis muhasebesi-
ne tâbi tuttular, iç dünyalarýnda kendileriyle hesaplaþtýlar, so-
nunda maðrur baþlar secdeye kapandý, Hakk’a kul olmanýn
zevkine erdi. Günah vadilerinde bilinçsizce koþanlar o þerli
yollardan çoktan döndüler, sevaplara, hayýrlara ve iyilik yolla-
rýna yöneldiler.

Mü’minler bir ay boyunca sadece aç kalmadýlar, sadece
midelerine oruç tutturmakla yetinmediler; ellerini, ayaklarýný,
dillerini, gözlerini, kulaklarýný dinimizce haram olan ve yasak
olan her söz ve davranýþtan sakýndýrdýlar... Bu ayda midelerle
beraber bütün diðer organlarýmýz da oruç tuttu. Ayaklar kö-
tülüðe yürümedi, eller zulme aracý olmadý, gözler þerri gör-
medi, kulaklar ahlâka uymayan sözleri dinlemedi, diller dedi-
kodu ve gýybetten sakýndý.

Ýþte bu ciddi çabanýn ürünlerini mü’minler bu bayram
günü devþirecekler; bugün ilâhî baðýþa erecekler, bugün yüz-
ler gülecek, gönüller sevinçle dolacak, evler þenlenecek.

Kardeþlik-Birlik-Dayanýþma Günleri

Bayram günleri kardeþlik duygularýnýn en geniþ bir þekil-
de ortaya çýktýðý günlerdir. Bugün dargýnlar barýþýr, dostlar
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kaynaþýr, büyük küçük herkes üzerine düþeni yapar... Akraba-
lar ve komþular birbirlerini ziyaret ederler, anne babalarýn el-
leri öpülür, hâl ve hatýrlarý sorulur, baba dostlarý ziyaret edi-
lir... Mahallede hatýrlý olanlar dargýnlarýn barýþtýrýlmasý için te-
þebbüste bulunurlar... Herkes de böyle giriþimleri destekler...
Bugün çocuklar en güzel elbiselerini giyinirler, yetimler, yok-
sullar, kimsesiz çocuklar ihmal edilmez... Unutmayalým ki bir
öksüzün ayaðýný rahatsýz eden diken çýkarýldýðýnda, Cenâb-ý
Hak o dikenden nice manevî güller açtýrýr ve kabir hayatýnda
o hayýr ve iyilik sahibini mutlu kýlar. Kabirlerinin gül bahçesi-
ne benzemesini isteyenler bayramda yoksullarýn, öksüzlerin,
kimsesizlerin gönüllerini alýrlar, onlarý yardýmlaryla sevindirir-
ler... Yine unutmayalým ki, kimsesiz bir çocuðun ayaðýna giy-
dirdiðimiz bir çift pabuç, mahþer gününde, bizim en sýkýntýlý
zamanýmýzda þefkat ve rahmet vesilesi olarak karþýmýza çýkar.

Hasýlý, yapacaðýmýz her çeþit hayýr, iyilik ve yardým asla
karþýlýksýz kalmaz!..

Bugün Hiç Kimse Unutulmamalý

Bugün iþimiz, bayramýn öngördüðü kardeþlik halkasýný
geniþletmek ve bayramýn huzurunu teneffüs etmek, bayramýn
mutluluðunu özümsemek ve içselleþtirmektir. Bugün hiç kim-
se ihmal edilmemelidir. Bugün aðlayan gözler gülmeli, inleyen
hastalar teselli edilmeli, kederli gönüller þenlendirilmeli, bü-
yükler ziyaret edilmeli, küçükler sevindirilmeli, dostlarýn hâl
ve hatýrlarý sorulmalý, uzakta olan akraba ve dostlara tebrikler
yollanmalý, bilhassa asker ocaðýndaki evlatlarýmýzla da mek-
tup, tebrik, telefon gibi araçlarla iliþki kurularak bu sevinç gü-
nünde onlarýn bayram sevincine de iþtirak edilmelidir.

Bayramlar sevinç ve meserret günleridir. Peygamber
Efendimiz bayram günlerinde Habeþlilerin kýlýç-kalkan ile
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harp oyunu oynamalarýna, ashâbýnýn da onlarý seyretmesine
izin vermiþtir. 60

Yine böyle bir bayram gününde def çalýp ezgiler söyleyen
kýzlarý seyreden Hz. Âiþe’yi bundan engellememiþtir. 61

Ýslâm bilginleri, Asr-ý Saâdet’te yaþanmýþ olan bu örnek-
leri, bayram günlerinde çeþitli eðlenceler yapýlabileceði tarzýn-
da deðerlendirmiþlerdir. Tabii ki, bu eðlencelerin, dinimizin
helal ölçüsü dýþýna çýkmamasý gerekir.

Mademki bayramlar sevinç ve neþe günleridir, o halde
bayramlarýn sevinç ve mutluluðunu engelleyecek en küçük
hatalardan bile kaçýnmamýz gerekir.

Bayram Namazý

Dinî telâkkiye ve geleneðe göre bayram sabahý erken kalký-
lýr, imkânlar elveriþliyse banyo yapýlýr, deðilse abdest alýnýr, terte-
miz çamaþýrlar ve elbiseler giyilir. Camiye gidilirken acele etme-
den vakur adýmlarla yürünür, Allah’ý zikrederek tekbir getirilir.

Ramazan Bayramý’nda bayram namazý için evden çýkma-
dan bazý tatlý þeyler yenilmesi, Kurban Bayramý’nda ise o gü-
nün ilk yiyeceðinin kesilen kurban etinden bir þeyler olmasý
sünnet olan davranýþlardýr. (Ancak günümüzde büyük þehir-
lerde kurban kesme iþi her zaman süratli olamayacaðýndan bu
son söylenileni gerçekleþtirme imkâný olamayabilir.) Keza,
bayram namazýna genç, yaþlý, hatta çocuklarýn bir arada veya
peþ peþe gitmeleri, bilhassa gençlerin ve çocuklarýn bu vesile
ile namaza özendirilmesi çok isabetli olur.

Bayram münasebetiyle ilk defa namaza gelenlere de hor
gözle bakýlmaz, öylelerine þefkatle yaklaþýlýr ve güler yüz gös-
terilir. Bu durumda olan kiþilere sevgi ve þefkat merkezli dav-
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ranýlýrsa ümit edilir ki, bu vesile ile onlarýn da dinî hayatý sev-
meleri saðlanmýþ olur.

Bayram namazý kýlýndýktan ve bayram hutbesi dinleyerek
dua edildikten sonra cami çevresinde, mahallede, evde, köy
odalarýnda ve þehirlerde örfe göre bayramlaþma, tebrikleþme
baþlar.

Burada þunu da hatýrlatalým ki, bir gün öncesinden bay-
ram namazýnýn kýlýnýþý hakkýnda bilgi edinmek yararlý olur. Bu
alandaki bilgi eksikliði bir din hizmetlisinden (müftüden, va-
izden, imamdan) sorarak giderileceði gibi, evlerimizde bulu-
nan “ilmihâl” kitaplarýndan okuyarak da karþýlanabilir. Böyle-
ce, senede sadece iki defa kýlýndýðý için unutulmuþ olan bilgi-
ler tazelenmiþ olur. Ertesi sabah bayram namazý kýlarken, her-
hangi bir þaþýrma ve yanýlmaya da meydan verilmemiþ olur.

ÞEVVAL AYINDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMÝ
Hicrî takvime göre Ramazan ayý çýktýktan sonra Þevval

ayý girer. Ramazan Bayramý idrak edildikten sonra Þevval ayý
içinde altý gün oruç tutmanýn sevap olduðu Peygamber Efen-
dimiz tarafýndan bildirilmiþtir. Bu konudaki hadîs-i þerîf
mealen þöyledir:

“Her kim Ramazan orucunu tutar ve sonra Þevvalden altý gün daha
oruç tutup onun ardýndan gönderirse bu, bütün sene orucu gibi olur.” 62

Görüldüðü gibi burada verilen büyük müjde, Ramazan-
dan sonra Þevvalde altý gün oruç tutan Müslümanýn bütün se-
ne oruç tutmuþ gibi sevaba eriþeceðidir. Bir Müslüman diðer
ibadetlerinde ve sosyal hayattaki iþ, hizmet ve davranýþlarýnda
da duyarlý olmak kaydýyla her sene bunu yaparsa umulur ki
tüm ömrünü oruçlu geçirmiþ gibi sevaba eriþir.

Ýlmî açýdan bakýldýðý zaman bu müjdenin sosyal ve eði-
tim boyutu üzerinde durulabilir ve bu bakýþ açýsýyla þunlar
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söylenebilir:
Müslümanlar bir ay boyunca hem bedenen hem de ruhen

oruç tutarak kötülüklerden, kötü alýþkanlýklardan uzaklaþmýþ-
lar, günahlarýna tövbe etmiþler, dargýn olduðu kiþilerle barýþýp
helalleþmiþler, gönül güzelliðini edinmiþler, yoksullara yar-
dýmcý olmuþlar, kimsesizlerle ilgilenmiþlerdir. Toplumda yüz-
ler gülmüþ, gönüller aydýnlanmýþtýr. Bir manevî süzgeçten ge-
çerek olumlu bir deðiþimi gerçekleþtirmiþ olan insanlarýn bu
birikimin/enerjinin dikkatsiz hareketlerle kaybolmasýný önle-
mek uygun olur. Ýþte, Þevval ayýndaki oruç günleri, Ramazan-
da saðlanan birikimin/manevî sermayenin kaybýný önlemekle
kalmaz, ayný zamanda daha da verimli olmasýna yol açar.

ZÝLHÝCCE AYI

Bilindiði gibi hac ibadeti, terviye günü, arife günü, teþrik
günleri ve Kurban Bayramý Zilhicce ayýndadýr. Bütün bunlar
ve bu günlerde yapýlan ibadetler, bu ayýn Müslümanlar arasýn-
daki önemine iþaret eder.

Ýbn-i Abbas Hazretleri bu ay ile ilgili olarak Peygamber
Efendimiz’den bir hadis nakletmektedir. Bu hadiste Sevgili
Peygamberimiz þöyle buyurmaktadýr:

“Zilhiccenin ilk on gününde yapýlan ibadetler, diðer aylarda yapý-
lan iyi ve yararlý iþlerden Allah katýnda daha sevgilidir. ”

Peygamber Efendimiz’in bu müjdesi üzerine orada bulu-
nanlar, “Ey Allah’ýn Resûlü! Allah yolunda cihad da Zilhiccede ya-
pýlan ibadetten daha deðerli deðil midir? ”diye sorunca, Peygambe-
rimiz (s.a.s.) þöyle cevap verdi:

“Evet o da sevgilidir/deðerlidir, ancak, malýný canýný tehlikeye so-
karak cihada çýkýp da dönmeyen (þehit olan) kiþinin cihadý bundan
sevgilidir. ” 63
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Yukarýda belirtildiði gibi, hac ibadetinin de bugünlere
rastladýðýný düþünürsek Zilhicce’nin ilk on gününde yapýlan
ibadetlerle hayýr ve hasenatýn neden bu derece makbul ve fa-
ziletli olduðunu daha kolay anlayabiliriz. Evet, bugünler, gü-
nümüzde, milyonlara ulaþan hacýlarýn, telbiye, tekbir ve tehlil
getirdikleri manen çok verimli, çok bereketli günlerdir. O
günlerde hacýlarýn diline telbiyeler, tekbirler, tehliller ve
salavât-ý þerîfe yoldaþ olur:

Lebbeyk Allâhümme lebbeyk, lebbeyke lâ þerîke leke lebbeyk, in-
ne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk, lâ þerîke lek: Allahým! Daveti-
ne icabet ediyorum. Emrine boyun eðiyorum. Bütün varlýðýmla sana tes-
lim oldum. Senin hiçbir ortaðýn yoktur. Tekrar tekrar davetine icabet
ediyorum. Þüphesiz hamd, nimet ve mülk sana mahsustur/aittir. Se-
nin hiçbir ortaðýn yoktur. (Telbiye)

Allâhu Ekber Allâhu Ekber, lâ ilâhe illâllahu vallâhu Ekber,
Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd: Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Allah’tan baþka hiçbir ilâh yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür.
Hamd Allah’a mahsustur. (Tekbir)

Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ þerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-
hamdu ve hüve alâ külli þeyin kadîr: Allah’tan baþka hiçbir ilâh yok-
tur. O, tektir, ortaðý yoktur. Mülk ve hamd/övgü O’na mahsustur. O,
her þeye gücü yetendir. (Tehlil)

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ
Muhammed. Kemâ salleyte alâ seyyidinâ Ýbrâhîme ve alâ âl-i seyyidinâ
Ýbrâhîm. Ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ
Muhamammed. Kemâ bârekte alâ seyyidinâ Ýbrâhîme ve alâ âl-i seyyi-
dinâ Ýbrâhîme fi’l-âlemîn. Ýnneke Hamîdün Mecîd: Allahým! Efendi-
miz Hz. Ýbrahim ve ailesine rahmet ettiðin gibi, Efendimiz Hz. Mu-
hammed ve ailesine de rahmet et. Efendimiz Hz. Ýbrahim ve ailesine
âlemler içinde nice hayýrlar verdiðin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve
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ailesine de bol bol hayýrlar ihsan eyle. Muhakkak Sen, övgüye lâyýk
olansýn, þâný yüce olansýn. (Salavât-ý þerîfe)

Hacýlar, dillerinde telbiye, tekbir, tehlil ve salavâtla gönül-
leri nurla dolmuþ olarak arife günü Arafat’ta vakfe ve dua ya-
parlar, devamýnda Müzdelife vakfesini yaparlar, müteakiben
Mina’da Cemretü’l-Akabe’yi (büyük þeytaný) taþlarlar, kurban
keserler, Kâbe’yi tavaf ederler, diðer günlerde taþlamalarý ta-
mamlarlar... Bütün bunlar yapýlýrken hacýlar kendilerinden ge-
çerek, dünya ve içindekilerden sýyrýlmýþ olarak en samimi, en
halis dualarýný yaparlar, gözyaþlarý içinde Yüce Allah’a tazarru
ve niyazda bulunurlar, yalvarýp yakarýrlar.

Zilhicce ayýna kavuþan her Müslüman, dünyanýn nere-
sinde olursa olsun gönül dünyalarýnda o mübarek yerlerde
bulunan hacýlarla birlikte olurlar, dualarýnda, “Allah’ým! Þu
dualarýmý Mescid-i Haram’da, Beytullah’ta, Mescid-i Nebî’de, Mes-
cid-i Kubâ’da yapýlan dualara ilhak eyle/onlar arasýna kat ” diye-
rek hacýlarla âdeta bütünleþirler. Týpký bunun gibi, tüm ha-
cýlar da o esnada o mübarek yerlerde bulunamayan din kar-
deþleri için hayýr dua ederler yani dualarýna onlarý da ortak
ederler.

Ayrýca, Zilhicce ayýnda arife günü sabah namazýndan
baþlayýp, dördüncü bayram günü ikindi namazýna kadar de-
vam etmek üzere yirmi üç vakit farz namazlarýn sonunda teþ-
rik tekbirlerini söylemek gerekir. Teþrik tekbiri, yukarýda da
“Tekbir” kaydý adý altýnda anlamý ile geçtiði gibi þöyledir:
“Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe illâllahu vallâhü Ekber.
Allâhü Ekber ve lillâhi’l hamd.”

Görüldüðü gibi Zilhicce ayýnýn ilk on üçünde hac günle-
ri vardýr. Kurban Bayramý günleri vardýr, teþrik tekbirleri gün-
leri (eyyâm-ý teþrîk) vardýr. Bilmek gerekir ki, bugünlerde iba-
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detin, duanýn, iyiliðin, hayýr hasenatýn sevabý pek çoktur. Dinî
konularda daha duyarlý davranmak, nefis muhasebesi yap-
mak, tövbe etmek, beþer/insan olmak hasebiyle hata ve ek-
sikleri gözden geçirmekle bu aya deðer kazandýran feyizli ve
bereketli günler lâyýk-ý vechile kýymetlendirilmiþ olur.

KURBAN BAYRAMI

Kurban, belirli bir hayvaný, belirli bir vakitte ibadet niye-
tiyle kesmektir. Belirli bir hayvandan, “Koyun, keçi, sýðýr ve deve
gibi kurban edilmesi dinen caiz olan hayvanlar” kastolunmaktadýr.
Belirli vakit ise Kurban Bayramý günleridir.

Ýmam-ý A’zam Hazretlerine göre kurban kesmek Müslü-
manlara vaciptir. Kur’ân-ý Kerîm’den delili, “O halde Rabb’in
için namaz kýl ve kurban kes.” 64 ayetidir.

Fýkýh âlimleri kurbanýn vücubuna delil olarak bazý hadis-
leri de gösterirler. Bunlardan bazýlarýný burada zikredelim.
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyurmuþtur ki:

“Kurban kesin. Zira o, babanýz Ýbrahim’in sünnetidir.” 65

“Hâli vakti yerinde olduðu halde (dinî ölçüye göre zengin sayýldý-
ðý halde), kurban kesmeyen kiþi bizim musallâmýza (namazgâhýmýza,
mescidimize) yaklaþmasýn!” 66

Kurbaný Kimler Keser?

“Hür, mukim (yolcu deðil), Müslüman ve dinî ölçüye göre zengin sa-
yýlan (nisaba malik olan) kiþiler” kurban kesmekle mükelleftirler.

Kimi âlimlere göre akýllý olmak ve erginlik çaðýna girmiþ
olmak da þart gösterilmiþse de Ýmam A’zam ve Ýmam Ebû
Yusuf ’a göre veli konumunda olanlar bu iki þartýn bulunma-
dýðý durumlarda böyleleri adýna kurban keserler.
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Kurbandaki dinî zenginliðin ölçüsü aynen fýtýr sadakasýn-
daki ölçü gibidir. Kurbandaki dinî zenginlik ölçüsüne göre bir
ticaret malýnýn veya kazanýlmýþ paranýn üzerinden zekâtta ol-
duðu gibi bir yýl geçmesi þart deðildir, artýcý nitelik taþýmasý da
aranmaz. Bu sebeple daha evvel fakir iken, kurban bayramý
günlerinde aniden kazanç saðlayan kiþiye kurban vacip olur.
Daha evvel zengin olup da kurban günlerinde aniden yoksul
düþen kiþiye ise vacip olmaz.

Yukarýda naklettiðimiz ikinci hadisten anlaþýldýðýna göre
Sevgili Peygamberimiz, zengin olduðu halde kurban kesme-
yen Müslümanlar hakkýnda aðýr sayýlabilecek bir deðerlendir-
me yapmýþtýr. Bu sebeple, varlýklý Müslümanlarýn kurbanlarý-
ný kesmeleri, birtakým bahanelerle bu önemli ibadeti terk et-
memeleri uygun olur.

Kurban Edilebilen Hayvanlar
Koyun ve keçi (bir yaþýný bitirmiþ olmalý veya yedi sekiz

aylýk olduðu halde, bir yaþýný bitirmiþ gibi semiz olmalý), sýðýr
(iki yaþýný bitirmiþ olmalý), manda (iki yaþýný bitirmiþ olmalý),
deve (beþ yaþýný bitirmiþ olmalý).

Bir koyun veya bir keçi yalnýz bir kiþi adýna kurban olabi-
lir. Bir deve veya sýðýr ise bir ila yedi kiþi arasýnda olabilir. An-
cak, bu takdirde, iþtirak edenlerden her biri Müslüman olma-
lý, her biri hayvanýn yedide birine malik olmalý ve Allah rýzasý
için kurban kesecek bir niyet taþýmalýdýr.

Kurbanlýk hayvanýn iki veya bir gözünün kör olmasý, diþ-
lerinin çoðunun düþmüþ olmasý, kulaklarýnýn kesilmiþ olmasý
boynuzlarýnýn birinin veya her ikisinin kökünden kýrýlmýþ ol-
masý, kulak ve kuyruðunun yarýsýndan fazlasýnýn kopmuþ ol-
masý, doðuþtan kulaklarý veya kuyruðunun bulunmamasý, ke-
mikleri içinde iliði kalmamýþ derecede zayýf olmasý, kesileceði
yere yürüyemeyecek kadar topal veya hasta olmasý gibi kusur-
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lar böyle bir hayvandan kurban olmayacaðýný gösterir.
Hayvanýn þaþý olmasý, topal olmasý (fakat yürüyebilmesi),

doðuþtan boynuzlu veya boynuzsuz olmasý, boynuzunun bi-
razý kýrýk olmasý, kulaklarýnýn delinmiþ veya enine yarýlmýþ ol-
masý, kulaklarýnýn uçlarýndan kesilip sarkýk durumda olmasý,
diþlerinin bazýsýnýn düþmüþ olmasý, burma olmasý gibi husus-
lar ise kurbana engel teþkil etmez.

Kurban Nasýl Kesilir?
Kurban, bayramýn ilk üç gününde kesilebilirse de, ilk gü-

nünde kesilmesi daha faziletlidir. Elinden gelirse sahibi kes-
melidir. Aksi halde bir Müslüman kardeþine kestirir. Kurban,
kesilirken kýbleye doðru yatýrýlýr, “Allâhümme hâzâ minke ve iley-
ke: Allah’ým! Bu, Sen’dendir ve Sana’dýr.” dedikten sonra, “ Ýnnî
veccehtü vechiye lillezî fetarassemâvâti ve’l-arda hanîfen ve mâ ene mi-
ne’l-müþrikîn: Þüphesiz ben, bir muvahhid olarak, yüzümü, o gökleri
ve yeri yaratmýþ olan Allah’a çevirdim. Ben müþriklerden deðilim,” 67

ve “ Ýnne salâtî ve nüsukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi’l-âlemîne
lâ þerîke leh: Namazým, ibadetlerim, hayatým ve ölümüm, âlemlerin
Rabb’i olan Allah içindir.” 68 ayetleri okunur ve “Bismillâhi Alla-
hü Ekber” diyerek kurban kesilir. Baþkasýna kestiren kiþinin
kesenle beraber “Bismillâhi Allahü Ekber” demesi uygundur.
Yukarýda mealleriyle birlikte verilen ayetleri bilmeyenlerin
hulûs-i kalple/içtenlikle Allah’a yönelmiþ olarak temiz bir ni-
yetle “Bismillâhi Allahü Ekber” demeleri de yeterli olur.

Kurban kesimi esnasýnda býçaðýn bilenmiþ olmasý, hayva-
na herhangi bir þekilde eziyet edilmemesi, kurban kesim yeri-
nin temizlik kurallarýna göre uygun olarak hazýrlanmýþ bir yer
olmasý, kurbaný kesecek kiþinin de bundan anlayan ehil/yete-
nekli olmasý, kesim tamamlandýktan sonra da herhangi bir ar-
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týk býrakýlmamasý ve kesim yerinin tertemiz ve tertipli olarak
terk edilmesi uygun olur.

Ashâbtan Cabir Hazretlerinin kurbanla ilgili Peygamber
Efendimiz’den naklettiði bir hadisi burada kaydetmek yerinde
olacaktýr. Bu zat diyor ki:

“Peygamber Efendimiz, kurban kesme gününde boynuzlu, semiz
ve burulmuþ iki koç kesti. Onlarý kesmek için yönelttiði zaman “Ben
yüzümü gökleri ve yeri yaratana doðru çevirdim. Ben Allah’a þirk ko-
þanlardan deðilim; namazým, öteki hak ibadetlerim, saðlýðým ve ölü-
müm bütün âlemlerin Rabb’i olan Allah’ýndýr. O’nun ortaðý yoktur.
Ve ben Müslümanlardaným. Ya Rabbi bu kurban Sen’dendir, Senin
içindir, Muhammed’in (s.a.s.) ve ümmetinin adýna Bismillâhi Allâhü
Ekber” dedi ve kurbaný kesti.” 69

Peygamber Efendimiz, “Kurbanlarýnýzdan yiyin, tasadduk
edin ve biriktirin.” buyurmaktadýr.70 Bu hadîs-i þerîften anlaþýl-
dýðýna göre bir Müslüman, kesmiþ olduðu kurbanýn etinden
bir miktarýný ziyarete gelen misafirlerine ikram eder, bir mik-
tarýný yoksullara ve muhtaçlara daðýtýr. Bir miktarýný da çoluk
çocuðuna (aile fertlerine) ayýrýr.

Kurban kesen kiþi kurban derisini bir hayýr kurumuna ve-
rebileceði gibi seccade tarzýnda bir amaçla evinde kullanabilir
veya satarak parasýný yoksullara daðýtabilir. Kurban derisinin
satýþý ile elde edilecek parayý kurban sahibi harcayamaz.

Kurban kesen kiþinin iki rekât namaz kýlarak Yüce Al-
lah’a hamd ü sena etmesi, dua etmesi ve kurbanýn Hak katýn-
da kabulü için yalvarmasý uygun görülmüþtür.

Peygamberimiz’in Müjdesi
Bir Müslüman samimiyetle kurbanýný keserse kýyamet gü-

nünde karþýlýðýný kat kat görecektir. Peygamberimiz (s.a.s.) bu
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konuda þöyle buyurmaktadýr: “Ýnsanoðlu Allah nezdinde kurban gü-
nünde kurban kesmekten daha sevgili bir iþ iþlememiþtir. O kurban, ký-
yamet gününde boynuzlarý, postu ve týrnaklarý ile gelir. Kurban kanýnýn
Allah katýnda büyük itibarý vardýr. Kan akýp yere düþmeden kurban ka-
bule geçer, kurbaný temiz ve halis bir kalp ile Allah’a takdim edin.”71

Kurbanýn Hikmeti

Toplumda zenginler ve orta hâlliler yanýnda aylarca et yü-
zü göremeyen, yarý aç yarý tok gezip de durumlarýný belli et-
meyen onurlu, þahsiyetli yoksullar vardýr. Çoðu defa bunlar
yüzsuyu dökmezler, kimseden bir þey istemezler. Ýþte bu tip
yoksullar için Kurban Bayramý Yüce Allah’ýn bir ziyafetidir.
Bu ilâhî ziyafetle yoksullarýn da gönülleri þenlenir ve toplum-
daki refahtan paylarýný almýþ olurlar. Bu da sosyal adaletin
yaygýnlaþmasýnda ve insanlarýmýz arasýndaki sevgi baðlarýnýn
kuvvetlenmesinde etkili olur.

Kurbanýn sosyal ve ekonomik açýdan bu türlü hikmetleri
olduðu gibi bireyin huzur ve mutluluðunun yakalanmasýnda
ve bireysel olgunluðun kazanýlmasýnda da çeþitli yararlarý var-
dýr. En baþta, kurban kesen bireyin gönlünü ilâhî bir rahmet
kaplar, bundan da kalb-i mutmainne hâsýl olur. Yani gönül ay-
dýnlanýr, kiþinin dili ve kalbi barýþýr, dilin zikrini gönül özüm-
ser ve içselleþtirir. Bunun sonucu olarak da insan davranýþla-
rýnda olumlu geliþmeler ortaya çýkar. Böylece kurban, hamde,
þükre, sabra, paylaþmaya vesile olmasý itibariyle hem bireysel
hem de toplumsal hayatý besler.

Bugün bütün Müslümanlarýn kalbi, dostluk, kardeþlik,
sevgi saygý, acýma, yardýmseverlik ve dayanýþma duygularý ile
dolar... Bugün nefretler erir, kinler yok olur, düþmanlýklar,
dargýnlýklar sona erer.
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Dua edelim ki Yüce Allah’ýn rýzasýný kazanmak için akýtý-
lan kurban kanlarý, insanlarýmýzýn kalplerinden küskünlükleri,
dargýnlýklarý alýp götürsün! Yerinde sevgi çiçekleri açsýn! Ne
mutlu, kurbanlarla beraber kalplerindeki husumet duygularýný
da kurban ederek ruhlarýný arýndýrabilenlere!

MUHARREM AYI, NUH TUFANI VE AÞURE
Hicrî takvime göre Muharrem ayý “Eþhürü’l-Hurum ”dan-

dýr. Yani savaþýlmasý yasaklanmýþ (haram aylardandýr), hür-
metli aylardandýr. Eþhürü’l-Hurum’dan olarak diðerleri Zilka-
de, Zilhicce ve Receptir. Muharrem ayý hakkýnda Peygambe-
rimiz’den (s.a.s.) bazý hadisler nakledilmiþtir. Peygamber
Efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki: “Ramazan orucundan
baþka en faziletli oruç, Allah’a izafeten þereflendirilen (yani þehrullah
olan) Muharrem ayýnda tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en
faziletli namaz ise geceleyin kýlýnan namazdýr. ” 72

Abdullah Ýbn Abbas’ýn (r.a.) nakline göre “Hz. Peygamber
(s.a.s.) Medine’ye geldiðinde Yahudilerin aþure gününde oruç tuttukla-
rýný görünce onlara bunun sebebini sordu. Bunun üzerine onlar ‘Bu, bü-
yük bir gündür. Allah o günde Mûsâ’yý ve kavmini kurtardý, Fira-
vun’u ve kavmini ise helâk etti. Mûsâ da bir þükür olarak o gün oruç
tuttu. Bizler de onun için oruç tutuyoruz. ’ dediler. Bunun üzerine
Rasûlullah (s.a.s.), ‘Biz, Mûsâ’ya sizden daha ziyade haklý ve yaký-
nýz.’ buyurdu ve müteakiben hem kendisi aþure gününde oruç tuttu hem
de tutulmasýný emretti.”73

Diðer bazý rivayetlere göre Hz. Peygamber, Ramazan
orucu farz kýlýnmadan önce aþure günü oruç tutmayý ashâbý-
na tavsiye etmiþti, hatta yukarýdaki nakilden anlaþýldýðýna gö-
re emretmiþti. Ramazan orucu farz kýlýndýktan sonra ise,
“Þüphesiz ki aþure, Allah’ýn günlerinden bir gündür. Artýk, dileyen o
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gün oruç tutar, dileyen de o gün oruç tutmaz. ”74 buyurarak bu konu-
da serbestlik getirdi.

Bir baþka hadisinde ashâbtan birine “Recep, Zilkade, Zilhic-
ce ve Muharrem aylarýnda üç gün oruç tutmasýný” tavsiye etmiþtir.75

Bir baþka hadiste de bu üç gün, “Aþure’den önceki gün, aþure gü-
nü ve aþureden sonraki gün” olarak belirtilmiþtir.

Aþure günü, Muharrem ayýnýn onuncu gününe denir. Ke-
lime olarak anlamý da “onuncu gün” demektir. Ayrýca, “Hak
Teâlâ o gün on peygamberine on ihsanda bulunmuþtur. Veya ümmet-i
Muhammed’e ihsanda bulunduðu için bu güne aþure günü denilmiþtir.”
tarzýnda görüþlere de rastlanýr.

Aþure gününün geçtiði aya halk arasýnda aþure ayý denil-
miþtir. Gerçi, aþure günü hakkýnda çok çeþitli rivayetler varsa
da bu ayýn (Muharremin) dokuz, on ve on birinci günlerinin
faziletli, mübarek günler tarzýnda bilinmesi ve algýlanmasý
önemli bir ayrýntý sayýlýr.

NuhTufaný
Aþure gününde cereyan ettiði rivayet edilen pek çok

önemli hâdise arasýnda Ýslâm dünyasýnda ve özellikle ülkemiz
Müslümanlarý arasýnda dilden dile anlatýlan “Nuh Tufaný”
hadisesi vardýr. Tufanýn o günlerde cereyan ettiði ve Hz.
Nuh’un gemisinin Cûdi daðýna selamet içinde aþure günü in-
diði söylenir. Yine rivayete göre Hz. Nuh, Allah’a hamd ve
þükür amacýyla aþure günü oruç tutmuþtur.

Hz. Âdem ve Hz. Ýdris’ten sonra insanlarda hakikatten
sapmalar baþ gösterince Cenâb-ý Hak bunlar üzerine Hz.
Nuh’u peygamber olarak göndermiþti. Hz. Nuh, insanlara,
tevhid inancýný anlatýyor, onlarý hak yola davet ediyor ve put-
lara tapmaktan men ediyordu.
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Hâlbuki onlar Hz. Nuh’un teblið ve davetindeki inceliði,
güzelliði keþfedecek ruh yüceliðinden mahrum idiler. Kur’ân-
ý Kerîm’de buyrulduðuna göre “zalimdiler, azgýndýlar, fasýktýlar,
kötüydüler, kalp gözleri kapalýydý, vicdansýzdýlar, doðru yoldan çýkmýþ-
lardý, günahlara dalmýþlardý...”

Hz. Nuh, iþte, böylesine azgýn bir millet üzerine peygam-
ber olarak görevlendirilmiþ bulunuyordu. Kur’ân-ý Kerîm’in
beyanýna göre onlarý, “Allah’a ibadete ve ondan baþkasýný ilâh ta-
nýmamaya” çaðýrdý. Onlara: “Allah’a karþý gelmekten sakýnmaz mý-
sýnýz? Doðrusu ben size gönderilmiþ, güvenilir bir peygamberim. Al-
lah’tan sakýnýn ve bana itaat edin... Buna karþý sizden bir ücret iste-
miyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabb’ýna aittir. Artk, Al-
lah’tan sakýnýn ve bana itaat edin... Ben sizin için apaçýk uyarýcýyým.
Allah’tan baþkasýna kulluk etmeyin. Doðrusu ben, hakkýnýzda can
yakýcý bir günün azabýndan korkuyorum.” 76 dedi.

Azgýnlarýn Cevabý
O milletin inkârcýlýkta ileri gelen azgýnlarý, Hz. Nuh’un

kutsal çaðrýsý ile alay ettiler, “Sen de bizim gibi bir insansýn... Hem
baksana! Bizim içimizden sana ilk inananlar ayak takýmýdýr... Ayak
takýmý dýþýnda sana kimsenin inandýðýný görmüyoruz... Bizden üstün
bir yanýnýz yok...”77 dediler. Hz. Nuh’u ve çaðrýsýna uyarak iman
edip Allah’ýn sevgili kullarý arasýna yükselen yoksul kiþileri hor
gördüler, onlarla ayný çatý altýnda bir arada bulunamayacakla-
rýný söylediler, büyüklendiler... Onlar, üstünlüðün parada, mal-
da, mülkte deðil, tevhidde, güzel ahlâk sahibi olmada ve top-
luma yararlý iþler yapmada olduðunu kavrayamýyorlardý.

Hâlbuki onlarýn ayak takýmý diyerek küçük gördüðü kiþi-
ler, Hak Teâlâ katýnda onlardan kat kat faziletli kimselerdi.
Dolayýsýyla Hz. Nuh, milletinin azgýnlarý istedi diye bu saygý-
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deðer yoksullarý yanýndan uzaklaþtýramazdý, onlara sýrt çevire-
mezdi. Nitekim o, bu yolda tahammül ve sabýr gösterdi.

Ne yazýk ki, kavminin ileri gelenlerinden hiç de takdir gör-
müyordu. Üstelik o, maddî bir karþýlýk da istemiyordu... Yeter ki
Allah’a iman etsinler. Ama nerede? Ýman etmek þöyle dursun,
ona deli demeye kadar azýttýlar ve onun davranýþlarýný kontrol
altýnda tutmaya, göz hapsine almaya karar verdiler.

Hz. Nuh, tüm sýkýntýlara raðmen davasýndan yine de vaz-
geçmeyince bu sefer onu ölümle tehdit ettiler... Ölüm tehdidine
de tahammül ve sabýr gösteren Nuh Aleyhisselâm tevhid ve
iman bayraðýný var gücü ile taþýmayý sürdürdü. Ne var ki, hak
yolu gören göz, gerçeði duyan kulak, Hakk’ý zikreden kalp, doð-
ruyu savunan yürek azdý... Nihayet Hz. Nuh, “Rabbim! Milletim
beni yalanladý, benimle onlarýn arasýnda Sen hüküm ver. Beni ve berabe-
rimdeki insanlarý kurtar.” 78 diyerek Allah’a yalvarýp yakardý.

Yüce Allah, peygamberinin duasýný kabul buyurdu ve
ona evvelâ bir gemi yapmasýný vahyetti. Böylece, inananlar,
Hz, Nuh’un denetiminde gemi yapýmýna baþladýlar. Gemi ya-
pýmý ilerledikçe sapýk ve azgýnlar, Hz. Nuh ve ona baðlý
mü’minlerle alay ediyorlardý... Hz. Nuh ise, bir gün alay etme
sýrasýnýn kendilerine geleceðini, o zaman azgýnlarýn yok olaca-
ðýný hatýrlatýyordu... Fakat inkârcýlarda hâlâ uyanýþ belirtisi
yoktu. Onlar, “Haydi bakalým, çok konuþup durduðun azap gelsin
de görelim.” diye alay etmeye devam ediyorlardý.

Tufan Baþlýyor
Cenâb-ý Hakk’ýn emri üzere her cinsten birer çift ile

mü’minler, kendileri gibi inançlý aile fertleriyle gemiye bin-
diler. Adeta gök kapýlarý açýldý, sular boþalmaya baþladý. Yer-
yüzünden de kaynaklar fýþkýrdý. Her iki su kaynaðý karýþýp
birleþti. Hz. Nuh’un karýsý ve oðullarýndan biri de inanma-

102

78 Þuarâ, 26/117-118

Mübar ek Gün ve  Gec e l e r



yanlar arasýndaydý. Hz. Nuh onlarý defalarca uyarmýþtý... Fa-
kat onlar da diðer inanmayanlar gibi böyle bir felaket gelse
bile daðlarýn tepelerine týrmanarak kurtulabileceklerini saný-
yor, bir türlü iman etmeye yanaþmýyorlardý. Mü’minler, ge-
minin içinde emniyette iken, inkârcýlar birer birer boðuldu-
lar; alay ettikleri azap, onlarý enselerinden tutup ölüm girda-
býna sürükleyiverdi.

Hz. Nuh, gemidekilerin bereketli, sakin bir yere indiril-
mesi için dua etmiþti, duasý kabul edildi. Zira o, duasý kabul
edilenlerdendi. Cenâb-ý Hak emir verdi: “Ey arz, suyunu yut!
Ve ey gök, yaðmuru tut!” 79 Bu emir üzerine göðün gürlemesi,
yerin fýþkýrmasý kesildi, gemi Cûdi daðý üzerine oturdu. Böy-
lece, Allah’a ve Peygamberine inananlar kurtuldular.

Kýssadan Hisse
Kur’ân-ý Kerîm’in ayrýntýlý bir þekilde nakletmiþ olduðu

bu kýssadan çýkarýlmasý gereken hisse, “Zalimlerin, azgýnlarýn,
sapýklarýn, gerçekleri duymazlýktan, görmezlikten gelenlerin, peygam-
beri ve ona uyan yoksullarý hor görenlerin, Allah’ýn ayetlerini çiðneyen-
lerin her zaman acýklý bir âkýbete yuvarlanacaklarý, Allah’a ve pey-
gamberine iman edenlerin ise baþarýlý ve mutlu olacaklarý, inanmýþ gö-
nüllerin daima ilâhî yardýma eriþeceði gerçeði”dir.

Aþure Tatlýsý
Rivayete göre iman edenler tufandan kurtulduklarýnda

azýklarýný açtýlar, buðday, nohut, fasulye vs. yiyecek maddele-
rinden karýþtýrarak piþirdiler... Piþirilen aþ öyle bereketlenmiþ-
ti ki, herkes doymuþtu.

Aradan nice bin yýllar geçmesine raðmen iman edenlerin
kurtuluþ günü, zaman içinde aþure denilen bir tatlý yapýlarak
anýlýr ve yaþatýlýr oldu. Özellikle milletimizin örf ve âdetleri
arasýnda aþure tatlýsý yaparak eþe dosta, konu komþuya ikram
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etme hususu vazgeçilmeyecek ölçüde yerleþmiþtir. Her yýl
Muharrem ayýnda köylüsü ile kentlisi ile aileler aþure sofrala-
rýnda bir araya gelerek Hz. Nuh’a inananlarýn kurtuluþunu ve
sapýklarýn acýklý sonunu hatýrlarlar; bundan, kendilerine ders
ve ibret çýkarýrlar.

Pek çok geleneklerimiz vardýr ki, yediden yetmiþe bütün
millet fertlerini birleþtirir, kaynaþtýrýr, dayanýþmaya, iþbirliðine
vesile olur. Aþure geleneðimiz de bir tatlý ikramý gibi görün-
mekle beraber, sembolize ettiði manevî deðer ve meydana ge-
tirdiði kardeþlik atmosferi bakýmýndan mühimdir.

Biz burada Muharrem ayýnda cereyan ettiði söylenen ve
aþure geleneðinin kaynaðý olarak bilinen bir tarihî olayý nak-
lettik. Esasýnda Muharrem ayýnda cereyan ettiði rivayet edilen
baþka tarihî olaylar da vardýr. Mesela, Hz.Ýbrahim’in atýldýðý
ateþten kurtulmasý, Hz. Eyyûb’un yakalandýðý aðýr hastalýktan
þifa bulmasý, Hz. Mûsâ’nýn kavmiyle beraber Kýzýl Deniz’i
geçmesi bunlardan bazýlarýdýr.

Bütün bu hâdiseler yanýnda 10 Muharrem 61 (10 Ekim
680) yýlýnda meydana gelmiþ acýklý bir hâdise vardýr ki, inanç-
lý gönülleri sýzlatýr, onlara gözyaþý döktürür. Bu tarihte Hz.
Ali ve Hz. Fatýma’nýn deðerli evladý, Sevgili Peygamberimiz’in
gözbebeði sevgili torunu Hz. Hüseyin, Kerbelâ denilen yerde
Emevî yönetimi tarafýndan görevlendirilen zalimlerce, hun-
harca vurulmuþ, þehit edilmiþtir.

Biz Müslümanlar, bir yandan Hz. Nuh’un ardý sýra yürü-
yen þuurlu mü’minlerin kurtuluþ gününü aþure sofralarýnda
ibretle anarken, diðer yandan Hz. Hüseyin’in canýna kýyma ta-
limatý veren Yezit ve ibni Ziyad ile canýna kýyan Þemir b. Zil-
cevþen, Sinan b. Enes ve Haveli b.Yezit gibi zalimleri lanetler,
Hz. Hüseyin’i ve Ehl-i Beyt’ten o hâdisede hayatýný kaybeden-
leri rahmetle anarýz.
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SONUÇ

Mübarek gün ve geceler kavramý daha çok gelenekte yük-
lenen anlamlarla zengin bir içerik kazanmýþtýr. Bu içeriði oluþ-
turan bilgi zincirinin ciddi bir biçimde gözden geçirilerek sað-
lam ve yararlý unsurlarýn ortaya konulmasý ve ortaya çýkan
malzeme üzerinde tarihçi, sosyolog, psikolog ve eðitimcileri-
mizin çalýþma yapmasýnda yarar vardýr. Bu malzemenin, adý
geçen bilim dallarýndaki araþtýrmacýlarca harmanlanýp deðer-
lendirilerek günümüze taþýnmasý durumunda fert planýnda iç
arýnma, hatalardan kötü alýþkanlýklardan korunma, toplum
planýnda ise paylaþma, uzlaþma, dayanýþma ve yardýmlaþma
doðrultusunda önemli bir ilerleme saðlanmýþ olacaktýr. Esa-
sen, toplum üzerinde yaygýn etkiye sahip mübarek gün ve ge-
celere ilgisiz kalmak, ilmî anlayýþa terstir. Doðru olan, bu gün
ve gecelerin din, toplum ve ülke hayatýna ne türlü katkýlar sað-
layabileceðini araþtýrmaktýr.

Ýþte bu özet çalýþma bu doðrultuda atýlmýþ iyi niyetli bir
adým olarak deðerlendirilebilir.

Ancak, bir nokta üzerinde önemle durmak uygun olur.
Mübarek gün ve geceler vesilesiyle çok iyi niyetlerle tertiple-
nen sohbet ve benzeri programlara katýlanlar bir yandan bil-
gilenme imkâný elde ederken, diðer yandan manevî havanýn
paylaþýmý ile feyiz bularak iç huzuruna eriþirler. Ancak þunu



unutmamak gerekir ki dinî hayatýn kývamý ömür boyu her za-
man gösterilecek duyarlýlýða baðlýdýr. Bu duyarlýlýðýn sadece
mübarek gün ve gecelerde gösterilmesi yeterli olmadýðý gibi,
böyle gün ve gecelerde ibadetler dýþýnda gerçekleþtirilen ve
daha çok görsel yönü öne çýkan merasimlerin kesinlikle na-
maz, oruç, zekât, hac, hayýr hasenat, Kur’ân okuyup anlamla-
rý üzerinde düþünme gibi dinî yükümlülüklerin yerine geçe-
meyeceði gerçeðinin altýný çizmek gerekir. Aksine mübarek
gün ve gecelerde gösterilen duyarlýlýk ve o gecelerde yapýlan
dinî içerikli programlara iþtirak gündelik hayatta dinî alanda
yaþanan eksikliklerin telafisine imkân vermeli ve bundan böy-
le, dinî konularda daha duyarlý davranmaya vesile olmalýdýr.
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2008 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER

GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER

1 MUHARREM 1429 10 OCAK-2008 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI

10 MUHARREM 1429 19 OCAK-2008 CUMARTESİ AŞURE GUNU

1 SAFER 1429 08 ŞUBAT-2008 CUMA ........

1 R.EVVEL 1429 09 MART-2008 PAZAR ........

11 / 12 R.EVVEL 1429 19/20 MART-2008 ÇARŞAMBA / PERŞEMBE MEVLİD KANDİLİ

1 R.AHIR 1429 07 NİSAN-2008 PAZARTESİ

1 C.EVVEL 1429 06 MAYIS-2008 SALI

1 C.AHIR 1429 05 HAZİRAN-2008 PERŞEMBE

29 / 01 C.AHIR /RECEB 1429 03/04 TEMMUZ-2008 PERŞEMBE/CUMA REGAİB KANDİLİ

1 RECEB 1429 04 TEMMUZ-2008 CUMA ÜÇ AYLAR’ın BAŞLANGICI

26/27 RECEB 1429 29/30 TEMMUZ-2008 SALI / ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ

1 SABAN 1429 03 AĞUSTOS-2008 PAZAR ...........

14/15 SABAN 1429 16/17 AĞUSTOS-2008 CUMARTESİ /PAZAR BERAT KANDİLİ

1 RAMAZAN 1429 01 EYLÜL-2008 PAZARTESİ RAMAZAN’IN BAŞLANGICI

26/27 RAMAZAN 1429 26/27 EYLÜL-2008 CUMA/CUMARTESİ KADİR GECESİ

29 RAMAZAN 1429 29 EYLÜL-2008 PAZARTESİ AREFE

1 ŞEVVAL 1429 30 EYLÜL-2008 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gun)

2 ŞEVVAL 1429 01 EKİM-2008 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gun)

3 ŞEVVAL 1429 02 EKİM-2008 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gun)

1 ZİLKADE 1429 30 EKİM-2008 PERŞEMBE

1 ZİLHİCCE 1429 29 KASIM-2008 CUMARTESİ

9 ZİLHİCCE 1429 07 ARALIK-2008 PAZAR AREFE

10 ZİLHİCCE 1429 08 ARALIK-2008 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (1.Gun)

11 ZİLHİCCE 1429 09 ARALIK-2008 SALI KURBAN BAYRAMI (2.Gun)

12 ZİLHİCCE 1429 10 ARALIK-2008 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (3.Gun)

13 ZİLHİCCE 1429 11 ARALIK-2008 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (4.Gun)

1 MUHARREM 1430 29 ARALIK-2008 PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI



2009 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER

GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER

10 MUHARREM 1430 07 OCAK-2009 ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ

1 SAFER 1430 27 OCAK-2009 SALI ........

1 R.EVVEL 1430 26 ŞUBAT-2009 PERŞEMBE ........

11 / 12 R.EVVEL 1430 08/09 MART-2009 PAZAR / PAZARTESİ MEVLİD KANDİLİ

1 R.AHIR 1430 27 MART-2009 CUMA

1 C.EVVEL 1430 26 NİSAN-2009 PAZAR

1 C.AHIR 1430 25 MAYIS-2009 PAZARTESİ

1 RECEB 1430 24 HAZİRAN-2009 ÇARŞAMBA ÜÇ AYLAR’ın BAŞLANGICI

2 / 3 RECEB 1430 25 HAZİRAN-2009 PERŞEMBE/CUMA REGAİB KANDİLİ

26/27 RECEB 1430 19/20 TEMMUZ-2009 PAZAR / PAZARTESİ MİRAC KANDİLİ

1 SABAN 1430 23 TEMMUZ-2009 PERŞEMBE ...........

14/15 SABAN 1430 05/06 AĞUSTOS-2009 ÇARŞAMBA/PERŞEMBE BERAT KANDİLİ

1 RAMAZAN 1430 21 AĞUSTOS-2009 CUMA RAMAZAN’IN BAŞLANGICI

26/27 RAMAZAN 1430 15/16 EYLÜL-2009 SALI/ÇARŞAMBA KADİR GECESİ

30 RAMAZAN 1430 19 EYLÜL-2009 CUMARTESİ AREFE

1 ŞEVVAL 1430 20 EYLÜL-2009 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gun)

2 ŞEVVAL 1430 21 EYLÜL-2009 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gun)

3 ŞEVVAL 1430 22 EYLÜL-2009 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gun)

1 ZİLKADE 1430 19 EKİM-2009 PAZARTESİ

1 ZİLHİCCE 1430 18 KASIM-2009 ÇARŞAMBA

9 ZİLHİCCE 1430 26 KASIM-2009 PERŞEMBE AREFE

10 ZİLHİCCE 1430 27 KASIM-2009 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gun)

11 ZİLHİCCE 1430 28 KASIM-2009 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gun)

12 ZİLHİCCE 1430 29 KASIM-2009 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gun)

13 ZİLHİCCE 1430 30 KASIM-2009 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gun)

1 MUHARREM 1431 17 ARALIK-2009 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI

10 MUHARREM 1431 26 ARALIK-2009 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ
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