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Yakın bir zamanda maddi ve manevi yönde oldukça zengin olan bir zaman dilimine
girilecek. Bu farklı ve şok etkili ibadetleri bulunan günlere, aylara, yani Üç aylara 2
HAZİRAN 2011 PERŞEMBE günü gireceğiz İnşallah. 3 HAZİREN 2011 CUMA günüde
mübarek gecelerin ilki olan REGAİB KANDİLİNİ de idrak edeceğiz. İçinde mübarek
geceler var, mübarek günler var, farz, vacip, sünnet farklı hükümlerde ve farklı şekillerde
ibadetler var. Gündüzleri oruçla, geceleri namazla, zikirle, dua ile ve niyazla
geçirebileceğimiz bereketli ve feyizli zaman dilimleri var.

Bu bereketli zaman dilimlerinde, diğer günlerde olduğu gibi, kalbimiz tek bir makama
yönelecek, tek bir makamdan imdat isteyecek, tek bir makama arz-ı hacet edecek, tek bir
makamı zikredecek. Ahlâkımızı tek bir makamla olan ilişkilerimiz yönlendirecek. Kalbimiz
hastalıklarına şifa kaynağı olarak yalnız Allah’ı bilecek.

Bazı topraklar ve bazı mevsimler, diğer bazı örneklerine göre bir bereket fırtınası yaşarlar.
Kimi topraklara kimi mevsimlerde ne ekseniz, hemen çimlenir, hemen yetişir ve hemen
elinizden tutar. Bir verirsiniz, en az on katıyla hemen alırsınız. Bazen yüksek derecelere
doğru katlanır bu verimlilik, yükselir. Bazen bire yüz, bire bin aldığınız olur.

Kıraç ve verimsiz topraklara, bir de mevsiminin dışında bir şey ekmeye kalksanız, bir şey
alamazsınız. Ne var ki, maneviyâtta merhamet daha yüksektir. Maneviyatta toprağın
verimsizini, kıracını, mevsimin olumsuzunu tamamen bizim iç dünyamız, yönelişimiz ve
Allah’ın hadsiz rahmeti belirliyor. Hele biz bir yönelelim. Nerede, ne zaman, nasıl
yönelmiş olursak olalım; Allah “onca fırsatları kaçırdın da, gelmedin” demiyor; bize
rahmetiyle, merhametiyle, affıyla, mağfiretiyle, şefkatiyle mukabele ediyor. Biz O’na
doğru yürürsek, O bize doğru koşuyor! Yani ezelî lütuflarını seferber ediyor, elimizden
tutuyor, imdat çığlıklarımıza muhatap oluyor, cevap veriyor, bize yardım ediyor.
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Çünkü Yaratıcımız, bize çok merhametli. Bizim mutluluğumuz için hayrı da, şerri de
sebep kılıyor. Hayır veriyor, şükredeni mükâfatlandırıyor. Şer veriyor, sabredeni
mükâfatlandırıyor. Kur’ân bunu, “Belki sevmediğiniz şey, hakkınızda hayırlıdır” (1)
âyetiyle ilân ediyor.

Bu üç aylarda ve üç ayların içinde bulunan muhtelif gün ve gecelerde rahmet-i Rahman’ın
daha coşkulu bir rahmet ve daha büyük bir şefkatle bizi sardığı, bize yöneldiği, bu gün ve
gecelerin manevî yükselişimiz için, günahlarımızdan arınmamız için, tövbe ve istiğfar
etmemiz için ve makbul bir kul olmamız için daha münbit ve daha verimli bir zemin teşkil
ettiği konusunda çok sayıda haber mevcut. Başka zamanda bire on sevap getiren
ibadetler, bu aylarda, bu gün ve gecelerde bire yüz, bire yedi yüz, bire bin, bire on bin,
bire yirmi bin, bire otuz bin manevî kazanca vesile olabilmektedir. Dualar daha çok
müstecâb olmakta, niyazlar reddedilmemektedir.

Şimdi bu mesaj ve haberlerden bir demet sunalım: Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü
Vesselâm buyurdu ki:

“Receb Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.”(2)
“Bu aya Recep denmiştir. Çünkü bu ayda Şaban ve Ramazan hürmetine büyük hayır ve
hürmet lütfedilmiştir.”(3)

Receb beş harften oluşur. Baştaki “R” Allah’ın rahmetini sembol eder. Ortadaki “C” biz
insanların cürümlerini (hata ve günahlarını) sembol eder. Sondaki “B” ise Birr’i sembol
eder. Yani Receb ayında ibadet ve taatını çoğaltanlar, Receb’in sonunda Allah tarafından
iyiliklerle mükâfatlandırılırlar.

“Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dua geri çevrilmez. Bunlar:

1- Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regâib Gecesi,2- Şaban ayının on beşinci gecesi
olan Berat Kandili,3- Cuma Gecesi,4- Ramazan Bayramı gecesi,5- Kurban Bayramı
Gecesi.”(4)
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Dipnotlar:
1- Bakara Suresi: 216.
2- Câmiü’s-Sağîr, 3/1034. Ebu'l-Feth bin el-Favari’den.

3- Câmiü’s-Sağîr, 3/1075.
4- Câmiü’s- Sağîr,, 3/953.(DEVAMI VAR)
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