
 

َ َوْلتَنظُرْ  ا  يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ نَْفٌس مَّ

َ َخبِيٌر بَِما  َ إِنَّ َّللاَّ قَدََّمْت لَِغٍد َواتَّقُوا َّللاَّ

 تَْعَملُونَ 
 

Üç Aylar 

(17.04.2015) 

 

Değerli Kardeşlerim! 

Dini duyguların yoğunluk kazandığı, 

merhamet, şefkat, yardımlaşma ve 

dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, 

hayır ve iyiliklerin arttığı, ilahi rahmetin 

coştuğu bir zaman dilimi olan, mübarek “ Üç 

Aylar” a girmek üzereyiz. Üç aylar, kameri 

takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan 

aylarıdır. Bu aylar girince, mü'minlerin 

ruhlarını manevi bir hava kuşatır.  

 

Peygamberimiz (s.a.s.) üç aylar hakkında 

şöyle buyurmuşlardır: "Recep Allah'ın ayı, 

Şaban benim ayım, Ramazan da 

ümmetimin ayıdır.”1 “Şaban ayı kulların 

yaptıkları işlerin Allah’a sunulduğu 

aydır.”2  
    

Değerli Mü’minler! 

Receb ayının ilk cuma gecesi, üç ayların 

manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan 

Regaib Kandilidir. Yine bu ayda Miraç 

gecesi, Şaban ayında Beraat gecesi, gecesi ve 

gündüzüyle ibadet ayı olan Ramazan ayında 

da Kadir gecesi vardır. Kandiller geçidi 

olarak adlandırılan bu geceler, üç ayların 

manevi atmosferinin bereketli ve hikmetli 

yıldızları gibidir. Bu mübarek gün ve 

gecelerde Allah’ın sonsuz rahmeti, 

mü'minler özerine yağmur gibi yağar.  

  

Bu aylar müslümanın manevi hasat 

zamanıdır.  Bu ve benzeri geceleri barındıran 

üç ayların manevi değerini bilmek ve 

tövbelerin kabul olunacağı bu kutsal 

zamanlardan yararlanmak, kurtuluşa ermeyi 

uman her Müslümanın tutkusu haline 

gelmelidir.  Kandil geceleri, Yüce 

Rabbimizin biz günah işleyen kulları için 

vermiş olduğu bir fırsat zamanıdır. Özellikle 

bu aylarda yapılan samimi dualar ve tövbeler 

Yüce Allah tarafından kabul edilir. Zira 

                                                 
1 Acluni, Keşful Hafa C.1,S.423 
2 Ahmet b. Hanbel V/201 

Yüce Allah Kur’an’ı Kerimde: "Ey 

kendilerine kötülük edip aşırı giden 

kullarım! Allah’ın rahmetinden 

umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah 

günahların hepsini bağışlar. Çünkü O, 

bağışlayandır, merhametlidir."3 

buyurmuştur.   

 

Aziz Kardeşlerim! 

Peygamberimiz (s.a.s) “Akıllı kimse 

kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası 

için çalışandır.”4 buyurmuşlardır. Evet, 

bizler de bu üç aylarda, hesaba çekilmeden 

önce kendimizi hesaba çekelim. Bir kere 

daha geçmişimizin muhasebesini yapıp 

geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini 

alalım ve kendimize “Ben kimim, nereden 

geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden 

istekleri nelerdir?” sorularını sorup, durum 

değerlendirmesi yapalım 

  

Kıymetli Kardeşlerim! 

Üç aylar güzelliklerin ekileceği, iyiliklerin 

yeşereceği bir mevsimdir. Mübarek gün ve 

geceleri değerlendirebildiğimiz, güzel 

amellerle içini doldurabildiğimiz ölçüde 

bizim için bereketli ve kazançlı zaman 

dilimleri olacaktır. Unutmayalım ki dünya 

ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada ne hazırlarsak 

ahirette bizi o karşılayacaktır. Salih amel 

sahibiysek sevinecek, amellerimiz kötüyse 

üzüleceğiz. Kur’an-ı Kerimde “Ey iman 

edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve 

herkes, yarın için önceden ne göndermiş 

olduğuna baksın.”5 buyruluyor.  

 

Geliniz, hepimiz bu üç ayları fırsat bilip salih 

amellerle dolu yeni bir sayfa açalım. Bu 

kandilimizin son kandilimiz olabileceğini 

düşünelim ve kulluğumuzu ona göre 

yapalım.  Hutbemi Sevgili peygamberimizin 

bu ayda sıkça yaptığı şu dua ile bitiriyorum. 

“ Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek 

kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur.”6      

 

 
Hasan Akpınar 

Fürthen-Sieg DİTİB Ulu Camii Din Görevlisi 

                                                 
3 Zümer, 53 
4 Tirmizi, Riyazüs Salihin ve Terc. C1, No,66 
5 Haşr, 18 
6 Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. l, s. 259 


