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Kutlu Zaman Dilimi Üç Aylar 

Üç ayların kendilerine mahsus bir tadı, bir şivesi vardır ki, onları yılın 

diğer aylarından ayırır.. her ayın güzellik ve nefasetinin zâhirî duygularımızla 

hissedilip yaşanmasına mukabil, bu müstesna zaman dilimi kalble ve batınî 

duygularla yaşanır. Bu aylarda gönül dünyalarına yönelen insanlar, iman ve 

iz’anlarından fışkıran ışıklarla eşyanın perde arkasını süze süze, duygularıyla, 

içinde ebedî bir ömür sürecekleri firdevslere uyanmış ve ulaşmış gibi olurlar. 

Onlar için bu aylardaki günler, geceler, hatta saatler ve dakikalar âdeta bir başka 

büyüyle gelir-geçer; gelip geçerken de derecesine göre herkese mutlaka bir şeyler 

fısıldar. 

Bu aylarda zaman hep uhrevî renklerle tüllenir.. insanlar tıpkı öbür âlemin 

sakinleriymişçesine munisleşir ve sırlı bir derinliğe ulaşırlar. Herkes kendi iç 

derinliklerinden olduğu gibi, varlığın sinesinden de ukba buudlu bir şiiri dinler ve 

yığın yığın hülya ve hatıraların, beklenti ve rüyaların gurup ve tulûlarında dolaşır. 

Yer yer hüzünlü, zaman zaman da neşeli tedaileriyle üç aylar, bize hem yitirilmiş 

bir Cennetin hasretini hatırlatırlar hem de buğu buğu onu yeniden 

bulabileceğimiz ümidiyle bütün benliğimizi sararlar. Evet, hayatımızın her 

dakikasını ayrı bir saadet ve neşeye, ayrı bir gerilim ve hamleye çeviren bu 

günlerdeki hatıra ve tedailer, duygularımızı sessiz bir şiire, hayatımızı da sihirli 

bir güzelliğe çevirirler. 

Biraz da üç aylardaki nurların gönüllere sinmesiyle sokaklardaki ışıklar, 

minarelerdeki mahyalar, her taraftaki ruhanî canlılık ve mabetlere koşan 

insanların simalarındaki letâfetle dünyadakinden daha çok Cennetteki zamanları 

hatırlatan bu nûrefşân zaman dilimi, kadrini, kıymetini bilenlere ayrı ayrı 

lezzetler ve zevk-i ruhanîler sunar. Evet o, imanı, İslâm’ı, mabedi ve ibadeti 

duyup anlayanları; mârifet, muhabbet ve ledünnî hazlara açık olanları, değişik 

dalga boyundaki ışıklarının renkleri, latîf latîf esen havasının incelikleri, uğradığı 
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herkesi büyüleyip geçen zamanın seslerinden toplanmış ve ruhları sarıp okşayan 

o sonsuz zevk meltemleriyle kucaklar. 

Hemen her sene zamanın bu altın dilimini idrak edince, âdeta, ötelerin ayn-

ı hayat olan o sevimli, neşeli mavimtırak günlerine bir kere daha kavuşur gibi 

oluruz. Evet, bir kere daha gönül gözlerimizde her yan baharla tüllenir.. her 

tarafta yeniden hayat köpürür.. dağ-bayır yeşerir ve renklerle kahkaha atar.. 

çiçekler raksa durur, bülbüller naralar yağdırır.. ve duygular gülden, lâleden 

alevlerini alıyor gibi olur. Öyle ki her yanda esen bu umumî hava gönüllerimizi 

bir mutluluk vaadiyle kaplar ve bize ne bilinmedik, ne sezilmedik şeyler fısıldar. 

Hatta hayatları bedbinliğe, karamsarlığa kilitlenmiş insanlar bile bu semavî 

şehrâyinden nasiplerini alırlar. Hele günler, o ibadetle derinleşen saatlerini, 

hayatın gerçek mânâsını terennüm etmek için gönüller üstünde bir mızrap gibi 

hareket ettirdiğinde, kuş cıvıltıları safvetinde ve bir çocuk neşesi tadındaki ezan 

dakikalarının, Cennet güzellikleri kadar tesirli ve bu güzelliklere meftun bir kalb 

gibi olgun ve dolgun ibadet saatlerinin, Hakk’ı muhatap alma ve Hakk’a muhatap 

olma mânâsıyla tüten zeberced duyguların zikr u fikirle sinelerimizi coşturan şiiri 

başlar.. başlar da, varlığın çehresindeki perdeler sıyrılır ve Hakk’a yakın olmanın 

o kendine mahsus huzur ve itminan dolu lezzetli, sımsıcak mavi dakikaları bizim 

olur. Günde beş, haftada lâakal otuz beş defa, âdeta bir nurdan helezon 

çevresinde dolaşır, gönüllerimizde miraç fırsatlarına erer ve hep insan-ı kâmil 

olmanın rüyalarıyla yaşarız. 

Üç ayların başlangıcı, kamer birkaç gün önce zuhur etse de, rağbetlere açık 

inayetle tüllenen bir perşembe akşamı “merhaba” der ve bir mızrap gibi 

gönüllerimize iner. Ulu günlere ve daha bir ulu güne akort olmaya teşne 

duygularımızı ilk defa uyarıp coşturan “Regâib” bir ses ve enstrüman denemesi 

gibidir. Yirmi küsur gün sonra gelecek olan “Miraç” tam hazırlanmış ve gerilime 

geçmiş ruhlar için âdeta, semavî düşüncelerle, gök kapılarının gıcırtılarıyla ve 

uhrevîlik esintileriyle gelir. “Beraat” bu tembihlerle uyanmış ve tetikte bekleyen 

sinelere kurtuluş muştularıyla seslenir. “Kadir Gecesi” ise, bu kadirşinas 

insanları, tasavvurlar üstü ve ancak bin aylık bir cehd ile elde edilebilecek feyiz 

ve bereketle kucaklar, onları afv u mağfiret meltemleriyle sarar. 

Üç ayların bu olabildiğince tatlı ve imrendiren sıcaklığı, imanlı gönüller için 

gece-gündüz demeden devam eder. Her gün, bütün parlaklık ve canlılığıyla 

bereketlerini başımıza boşalttıktan sonra gidip ufka kapanınca, arkadan yepyeni, 

âsûde ve buğu buğu güzellikleriyle bir başka sabah tulû’ eder.. gönüllerimizi 
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dolduran, iç âlemlerimizde gizli gizli bir şeyler örgüleyen, hüşyar gönüller için 

oldukça hülyalı bir sabah.. 

Receb ayının girmesiyle Rahmeti Sonsuz’a karşı dua, niyaz, hamd u senâ 

ve tam bir teyakkuzla hazırlığa geçen ruhlar, ayın sonuna doğru ötelere uyanmış 

gibi tam bir temâşâ zevkine ererler.. ererler de hemen herkesin dili, edası, üslûbu 

değişir ve çehrelerini bir heybet, bir haşyet ve bir ümit sevinci bürür. Herkes daha 

ziyade kalb diliyle konuşmaya başlar.. beşerî sertlikler daha bir yumuşar.. ve 

bunlar arasında bir hayli insan, miraç yapacakmışçasına bütün dünyevî 

ağırlıklarını atar da âdeta ruh hiffetine ulaşır. Derken Hakk’a yönelmiş bu 

insanların gönüllerinden taşan nuraniyet ve simalarındaki rengârenk incelik en 

katı kalbleri dahi yumuşatacak ve rikkate getirecek ölçülere ulaşır. 

Receb ayının girmesiyle, her zaman ayrı bir derinlikle tüllenen geceler, 

daha bir büyülü hal alır ve herkese ne dâhiyâne düşünceler ilham ederler. Hele, 

ondaki bu gecelerin ötelere açık menfezleri sayılan kutlu zaman parçaları, her 

zaman bize, gönüllerimize benzeyen emeller ve Cennet duygularıyla coşan 

hülyalar aşılarlar.. aşılarlar da, sonsuzluk arzularımızı kucaklar ve ruhlarımıza 

yeni yeni rüyaların kapılarını aralarlar. Hemen her gece benliğimizde uyukluyor 

gibi sessiz sessiz duran hislerimizi uyarır ve bize dünyadakinden daha derin 

saadet düşünceleri ilham eder. 

Kitaplarda “Şehrullâhi’l-Muazzam” diye geçen Şaban ayını, bütün varlığa 

ve benliğimize sinmiş bir lezzet gibi duyar ve gönüllerimizin ümide, beklentiye, 

uhrevî güzelliklere kaydığını hisseder gibi oluruz. O, gecesiyle-gündüzüyle, 

insana Ramazan besteli büyülü bir mûsıkî gibi tesir eder.. kendisine sığınanları 

semavî kollarıyla sarar.. bir anne şefkatiyle kucaklar ve onları rahmetin 

enginliklerinde dolaştırır. Onu kendi ruhuyla idrak edenler için, sanki zaman 

delinmiş de, duygularımıza zaman üstü âlemlerden bir şeyler akıyormuş gibi olur. 

Öyle ki, herkes onun aydınlık dakikalarında ve onu duymanın enginliklerinde bir 

adım daha atsa, kendini, bir sihirli merdivene binip ötelere yürüyecekmiş gibi 

sanır. Hemen her gün, her gece, her saat ve her dakika fıtratlarımızdaki gizli 

sonsuzluk arzusu ve ebediyet düşüncesiyle kim bilir kaç defa ötelere ihtiyacımızı 

hisseder ve bu Allah ayının araladığı menfezlerle emellerimizi temâşâya koşarız. 

Derken sımsıcak, olabildiğince yumuşak ve hummalı dakikalarıyla 

Ramazan ufukta belirir.. vicdanlar teyakkuza geçer, bütün gönüller uyanır, bütün 

duygular coşar.. ve insanlar oluk oluk mabede akar; oradan da Rabbine yürür. 

Ramazan’ın gelmesiyle ruhun rabıtaları daha bir güçlenir.. uhrevî arzu ve emeller 



4 
 

daha bir köpürür; köpürür ve duygular üzerine bir mızrap gibi inip kalkan bir 

Ramazan mülâhazası, inanmış sineleri aşkla, şevkle coşturur; onların ruhlarında 

âdeta yangınlar meydana getirir. Denebilir ki, Ramazan senenin en nurlu, en içli, 

en tesirli, en lezzetli günleri ve ledünnî hayatımızın da en önemli bir iç dinamizmi 

olarak bütün benliğimize siner ve bize en uhrevî hazlar yaşatır. Çarşı-pazar ve 

sokakların görüntüsü ötelere ait duygularla köpürür. Minarelerin solukları 

gönüllerde Kur’ân hüznüyle yankılanır.. mabetler ışıktan fistanlara bürünür ve 

imanlı gönüllerin avazlarıyla inler. Evden mabede, mabetten mektebe her yerde 

Hakk’a yönelişin sevinç ve itminanı yaşanır.. ibadetle şahlanan sineler, bütün 

güzelliklerini ortaya döker.. en mahrem çizgileriyle iç dünyalarından kopup gelen 

aşklarını, şevklerini haykırırlar. Bu insanlar, güya “vuslata hazırlanın” emrini 

almış gibi her geceyi bir “şeb-i arûs” arefesi sayar ve her günü de engin bir 

vuslat duygusuyla geçirirler. 

Evet, Ramazan’daki her seste bir başlangıç vaadi, her solukta bir kurtuluş 

ümidi nümâyândır. İftarlar, bize bir kısım sırlar fısıldar ve ufkumuzda büyük 

buluşmanın çağrışımlarıyla tüllenirler.. teravihler ümit dünyamıza neler neler 

vaad ederler.. geceler, âdeta nazlı bir gelin edasıyla bize harem kapılarını aralar 

ve vâridâtın her türden dalga boyuyla ışık olur gönüllerimize akarlar.. imsaklar 

tıpkı vapur düdüğü, uçak sesi ve füze tarrakalarıyla tınlar ve Dost’a vuslat 

yolunda bir gece yolculuğunu salıklarlar... Nihayet upuzun bir gün, o tatlı 

buluşmanın telaşlı ama dikkatli, heyecanlı fakat ümitle dolu saatleriyle gelir her 

yanımızı sarar. 

Ramazan’da hayat o kadar derin ve anlamlıdır ki, konuşulan her söz, 

duyulan her ses insana, onun gönlünden fışkıran bir besteymiş gibi gelir; gelir de 

en tatlı nağmeler hâlinde duygularımız süzülmeye başlar. Her zaman ruhun bir 

tomurcuk gibi açılmasına ve benliğin derinliklerinde uyuyan duyguların 

uyanmasına vesile olan ve bizi en büyüleyici, en enfes hülyalar âleminde 

dolaştıran Ramazan, hepimizi ta iliklerimize kadar bir aşk u şevk ve bir vuslat 

ihtiyacıyla yoğurur, gönüllerimize gerçek hayatın neşvesini duyurur. 

Ramazan’da tam azığını alabilen herkes, burada elde ettiklerinin ötesinde, 

yürüdüğümüz bu nurlu fakat biraz buğulu yolun sonunda, hep özleyip durduğu 

bir ebedî saadetin var olduğunu anlar ve bütün benliğiyle O’na yönelir. Evet, her 

iftar ve her imsakta insan, kendine yepyeni bir vuslat kapısının aralandığını 

seziyor gibi olur ve iki adım ötede daha çaplı ve daha büyüleyici bir buluşma 

ihtiyaç ve ümidini duyar; duyar da bir tarafta gurbet ve yalnızlık, diğer tarafta da 
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beklenti ve hülyalar onları daha engin bir büyü ile sarar ve hakiki aşkın 

derinliklerine çeker. Öyle ki, onların sinelerinin enginliklerinde olduğu gibi, 

mekânın sonsuzluğunda da her şeyin aşk etrafında cereyan ettiğini duyar ve 

kendilerinden geçerler. Kadın-erkek, genç-ihtiyar, zengin-fakir herkes, kendi 

idrak seviyesine göre, Ramazan’da önemli bir hazırlık dönemi yaşar; sonra da hiç 

bitmeyecek bir yol mülâhazasıyla hep Allah’a yürüyor gibi olurlar... 
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Zamanı Bir Başka Duyuş 

İçinde bulunduğumuz kutlu zaman dilimini tam duyabilmek için, evvelâ 

ruh ve vicdanların gökler ötesi böyle bir mûsıkîyi ve şiiri hissetmeye hazır 

olmaları lâzımdır. İç âlemleri, dış çevreleri ve hayat televvünleri itibarıyla âfâkî 

ruhlar onu sadece gökte değişen hilâller şeklinde takip ederler. 

Günümüzde umumî atmosfer; radyolarla, televizyonlarla, klaksonlarla; 

uçak, tren, vapur, otomobil, tramvay gürültüleriyle; âsâbımızı bozan 

münasebetsiz sirenler ve ciyak ciyak reklâm ve propaganda vasıtalarının 

çığlıklarıyla o kadar ciddi kirlendi ki, esaslı bir ameliyat-ı ruhiye ve fikriye 

geçirmeden, hatta yeni baştan bir kere daha bütünüyle uhrevîleşmeden bu 

mübarek ayların semavîliğini ve bu aylarda ötelerin bayıltan mûsıkîsini duymak 

çok zor, belki de imkânsızdır. 

Mânevî kirlerden arınmış, semavîliklere açık nezih ruhlar, bilhassa içindeki 

bazı gecelerle daha bir zirveleşen bu mübarek zaman dilimini, âdeta bir lezzet 

gibi duyar, bir gül gibi koklar, bir mûsıkî gibi dinler ve bir kevser gibi 

yudumlarlar. Azıcık dikkat edebilsek hemen hepimiz, bu ayların ufkumuzda 

tulûunu, tıpkı semavî bir koruya veya uhrevî bir koya giriyor gibi en büyüleyici 

şekilde hisseder; ötelerde seyahat ediyormuşçasına bütün benliğimizle köpürür ve 

nâsûtiyetimizin hudutlarına sığmaz hale geliriz. 

Aslında bir zamanlar, bu bizim en tabiî hâl ve iklimimizdi: Eskiden 

senenin hemen her mevsiminde yudumlayıp dolaştığımız o ledünnî zevk ve 

uhrevî hazlara, şimdilerde, pek çoğumuz itibarıyla fevkalâde aç ve susuz 

bulunuyoruz. O zevk ve hazları, geçmişe ait enginlikleriyle duyabilmek için, 

gündelik duygulardan ve düşüncelerimizi saran isten-pastan arınmamız, sonra da 

ümit ve beklentilerimizde daha bir derinleşmemiz icap ediyor. Bunu 

başarabildiğimiz sürece, varlığın içinde her zaman gizli, büyülü, ince ve 
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gönüllerimizi rikkate getiren pek çok gerçeği duyabilir ve sınırlılığımızı 

aşabiliriz. Hele, insanı sürekli ledünnî ufuklarda gezdiren mübarek gün ve 

gecelerde... 

Evet, varlığı gönül kulağıyla dinleyebilenler için mübarek gün ve geceler, 

âdeta ötelerin diliyle bir şeyler mırıldanan birer şair, birer bestekâr hâline gelir ve 

bizlere ne harikulâde şeyler fısıldar. Duyup hissettiğimiz esintiler, 

cismaniyetimizi kuşatan başka görüntü ve başka gürültüleri bir tarafa iterek, 

gönlümüzün derinliklerinden, ukbaya açılan hususî menfez ve koridorlarla bizi, 

öbür tarafın meçhul ve büyülü yamaçlarına ulaştırır ve temâşâ zevkiyle âdeta 

mest eder. Böyle bir mülâhazalar dünyasında sabahlar, Cennete ilk adım atışın 

mest ü mahmurluğu içinde; öğlenler, Sevgiliyi temâşâ ile günün yorgunluğunu 

atma hazzıyla; akşamlar, bir alaca karanlık içinde vuslata yürüme neşvesiyle; 

geceler, halvetin idrakler üstü güzellikleriyle tüllenir ve her biri ayrı bir tat, ayrı 

bir neşe ile gelir geçer gönül ufkumuzdan. 

Hele, Regâib, Miraç, Beraat kandilleri gibi gece âleminin taçları ve 

zamanın Allah’a en yakın zirveleri ya da O’na açılmanın rıhtımları, limanları, 

rampaları sayılan o mübarek gün ve gecelerde, gönüller ayrı bir duyarlılıkla 

parıldar; ruh sonsuza doğru bir başka türlü kanat çırpar; her şey verâların ezelî 

şiirine dem tutar; her yanı tam bir uhrevîlik büyüsü kaplar; her sineyi, dillerin 

ifadeden âciz kaldığı bir naz ve niyaz zemzemesi sarar. Hususî bir kısım 

tecellilerle ötelerin kapısı, penceresi, menfezi hâline gelen mekân; ümit ve 

beklentilerin yakarışlara dönüşüyle billurlaşan zaman ve yeni nazil olmuş gibi, 

her sûresi, her maktaı, her âyeti ve her cümlesinde hemen herkese yepyeni bir 

hayat vaadiyle âvâz âvâz çağıldayan Kur’ân, bizlere, iman ve ümitle yemyeşil 

tepeler, Cennette cuma yamaçları gibi rü’yete açık zirveler ve susamış 

gönüllerimize hayat suyu gibi iksirler içirerek, ruhlarımıza mü’min olmanın 

tasavvurlar üstü avantajlarını sunarlar.. sunar ve Rabb’e yönelik sinelerde ne 

telâffuzları çatlatan mânâ ve muhtevalar, ne ifadelere sığmayan tecellilerle 

tüllenirler. 

Öyle ki, ruhlardaki bu enginlik ve zenginlik, görüp hissettiğimiz her şeye 

rengini çalarak bizi bütünüyle veraîleştirir.. ve kendimizi, uhrevîlerin teşkil ettiği 

bir halka-i zikirde mehabet yudumluyor ya da Cennetlerin ferahfeza ikliminde, 

huri ve gılmandan müteşekkil bir korodan neşideler dinliyor gibi buluruz. 
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Hele, bazılarımız itibarıyla ve bazı zamanlarda, ruhlarımızı saran bu zengin 

uhrevîlik, bizi, içinde bulunduğumuz dar zaman buudları dışına çekerek, içimizde 

hep hasretini duyduğumuz Cennetin kapısının önüne kadar sürükler.. sürükler de, 

âdeta kendimizi, fevkalâde mahrem, asla duyulup görülmemiş ve kelimelerle 

ifade edilmeyen bir sihirli âlemin sahilinde sanırız. Böyle bir ruh hâleti içinde biz 

bir şey düşünüp konuşmasak da, öteler kendi sesinden bize güftesiz besteler sunar 

ve: “Ben kulağınızda bir ihtizaz, gözlerinizde bir ışık, sinelerinizde de bir haz 

olarak hep içinizdeyim.. içinizde ve duygularınıza açık limanlarda, rıhtımlarda, 

rampalardayım. İsteseniz beni avuçlarınızın içine alıp sahiplenebilirsiniz...” 

derler. Ötelere, ötelerin de ötesine uzanan bu köpük köpük duygular içinde 

gönüllerimize yağdığına inandığımız uhrevî ışıkların; her zaman his ve 

yakarışlarla tüten umumî havanın; mor, pembe, beyaz, sarı sokaklarda ve 

mahyalardaki kandillerin; günde birkaç defa ruhlarımızda sonsuzu rasat etmeye 

koştuğumuz mabetlerin; bizimle aynı duyguyu paylaşan ve hislerimize tercüman 

olan tertemiz insanların.. evet bütün bunların hemen hepsinin ayrı ayrı birer 

mevcudiyeti, birer ruh ve mânâsı, birer lezzeti ve birer büyüsü olduğunu duyar 

gibi oluruz. İşte bu mânâ ve muhteva ile dopdolu ruhlarımız, asıl kendilerine 

döndüklerinde, her şeyden daha engin olan iç dünyalarının derinliklerini 

temâşâya dalar ve çevrelerindeki eşyayı daha bir farklı duymaya başlarlar. 

Evet, varlık, insan ve ötelerin daha mükemmel duyulup hissedildiği bu 

mübarek günler, dimağlarımızda en kudretli düşünceleri tutuşturur, ruhlarımızda 

en zevkli şiirleri besler, gönüllerimize en sırlı vâridât kapılarını aralar ve bize en 

mahrem hislerimizi ifade etme imkânını hazırlar. 

Bu mübarek zaman diliminin mehabetiyle bazen hemen pek çoğumuz susar 

ve âdeta kendi iç dünyamızla hasbıhâle başlarız. Kim bilir, belki de böyle bir 

sessizleşme, güven, sevgi, itibar ve herkesi kucaklama yolunda en beliğ sözlerden 

daha anlamlı tesirler icra ediyordur. Evet bazen, murâkabe, his, mârifet 

mülâhazası ifade eden böyle heybetli bir sessizlik en derin sözlerden daha 

müessir olabilir.. ihtimal bizim en çok hasretini çektiğimiz işte bu sâmit 

talâkattir.! 

Eskiden beri bu kutlu zaman dilimi yaşana yaşana ruhlarımıza öyle 

işlemiştir ki, o daha ufukta belirir belirmez, kalbimizin dudaklarında ne şeker-

şerbet şeyler duymaya başlar, ne engin mânâların bir beyan zemzemesi hâlinde 
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içimize aktığını hisseder ve ne enfes düşüncelerin kalemlerden akan 

mürekkeplere karışıp nakış nakış kâğıtların üzerine döküldüğüne şahit oluruz. 

Olur ve hâlihazırdaki mevcudiyetimizin yanında, olmayı düşündüğümüz, iman ve 

ümitlerimizde tomurcuk tomurcuk açan günleri sayıklar, arzu ve emellerimize 

göre yepyeni dünyalara doğru kanat çırpıp uçtuğumuzu sanırız. 

Biz hepimiz, bu mübarek ayları ve o ayların zirve gün ve gecelerini imanlı 

gönüllerimize her zaman akseden ışık tayfları şeklinde görmüş ve sevmişizdir. 

Aradan yıllar ve yıllar geçse, insanların düşünce ve tarz-ı telakkileri değişse de bu 

mübarek gün ve geceler, bizleri hep aynı duygu ve düşünce yamaçlarında 

dolaştıracak ve gönüllerimize aynı ilhamları boşaltacaklardır. 
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Ruhumuzu Dinleme Zamanı: Üç Aylar 

Soru: Kutlu zaman dilimi üç ayların heyecanını içimizde duyabilme ve 

onların ruhanî ve mânevî atmosferlerinden âzamî derecede istifade edebilme 

adına neler tavsiye edersiniz? 

Cevap: Öncelikle ifade etmek gerekir ki üç aylar, insanın, Allah’a en yakın 

olabileceği, O’nun engin rahmetine liyakat kesbedebileceği; günahlarından 

sıyrılıp kalb ve ruh ufkunda seyahat edebileceği en önemli kutlu zaman 

dilimleridir. Zaten nefsin tezkiyesi, ruhun terbiyesi ve kalbin tasfiyesi açısından 

insanın her sene mutlaka böyle semavî bir rehabilite sürecine ihtiyacı vardır. Bu 

mübarek zaman dilimleri ise böyle bir rehabiliteyi gerçekleştirme adına çok 

önemli bir vesiledir. 

Şüphesiz insanın bu mübarek zaman dilimlerinde bedenî ve nefsanî 

ağırlıklardan sıyrılıp belli bir ufka yükselebilmesi, belli bir seviyeyi 

yakalayabilmesi en başta ciddi bir tefekkür ve tezekkür ameliyesini gerektirir. 

Ancak bunu yaparken o, kalb ve ruhunu da sürekli mâneviyata açık tutmalıdır. 

Yani o, bir taraftan, bu aylarda, iman ve Kur’ân’a dair meseleleri, akıl ve zihin 

melekeleriyle, müzakere yoluyla anlamaya çalışırken, diğer yandan da, üzerine 

sağanak sağanak yağan mâneviyat ve ışık yağmurunu yudum yudum içine 

çekmeye çalışmalıdır. 

Teveccühe Teveccühle Mukabele Edilir 

Şimdiye kadar pek çok insan, kendi zaviye ve kendi ufku itibarıyla bu 

zaman dilimleriyle alâkalı nice güzel söz söylemiş, nice güzel beyanda bulunmuş, 

gündüz ve gecesiyle bu ayların mü’min hayatına kazandıracağı nice güzelliklere 

dikkat çekmiştir. Hazine kıymetindeki bu eserlerin karşılıklı okuma yoluyla 

kelime kelime üzerinde durulup tahlil edilmesi, müzakere metoduyla sindirilip 

içselleştirilmesi, bu ayların insana kazandıracağı varidat ve füyuzatı anlama ve 

duyma adına çok önemlidir. Evet, üç aylarla alâkalı yazılanlardan tam istifade 

edebilmek için sığ ve sathî bir okuyuş tarzından uzaklaşıp, meselenin 

derinliklerine açılmasını bilmek gerekir. Aksi hâlde, bu duygu ve düşünce 

geliştirilmediği sürece insanın üç aylarla alâkalı okuyup dinlediklerinden 

hakkıyla istifade edebilmesi mümkün olmayacaktır. 
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Ayrıca, bu kutlu zaman dilimlerinin kendine mahsus güzelliklerini ve insan 

gönlüne akseden zevk ve lezzetlerini kâmil mânâda duyup tadabilmek için daha 

baştan bu zaman dilimlerinin “ganimet ayları” olduğunun bilinip takdir edilmesi, 

arkasından da saniyesi zayi edilmeksizin gece ve gündüzüyle bu ayların ciddi 

şekilde değerlendirilmesi gerekir. Mesela, azim ve kararlılıkla geceleri kalkıp 

Cenâb-ı Hakk’a teveccüh etmeyen ve gece varidatını yudumlamayan bir insanın 

bu aylarla ilgili dile getirilen güzellikleri derinliğiyle hissetmesi, tatması ve zevk 

etmesi mümkün değildir. Evet, insan ciddi bir metafizik gerilim içinde bu aylara 

girmez, ciddi bir kulluk şuuruyla kendisini ibadete vermez ve kendisini işin içine 

salmazsa, bu ayların ifade ettiği mânâlar bardaktan boşalırcasına yağıp dursa da 

o, bunları duyup hissedemez. Hatta o, başkalarının bu zaman dilimleriyle ilgili 

ifadelerini kendi idrak ve istidadının mihengine vurur ve onları bir lüks ve fantezi 

olarak değerlendirebilir. 

Evet, bu mübarek günlerin tepemizden aşağıya sağanak sağanak boşalttığı 

varidatı duyabilmek, öncelikle ona inanıp teveccüh etmeye bağlıdır. Zira 

teveccühe teveccühle mukabele edilir. Siz bu ayların ruh ve mânâsına teveccüh 

etmezseniz, onlar da size kapılarını açmaz. Hatta bu aylarla ilgili söylenen çok 

canlı ve parlak sözler bile sizin nazarınızda cansız bir ceset gibi sönük kalır. Öyle 

ki bu mevzuda ne İbn Recep el-Hanbelî’nin bam teline dokunan ifadeleri ne de 

İmam Gazzâlî Hazretleri’nin yüreklere aşk u heyecan salan sözleri sizin 

gönlünüzde bir aks-i seda bulur. “Acaba bu adamlar ne söylüyor ki!” der, geçer 

gidersiniz. Çünkü bir sözün tesiri adına, söylenilen sözün kıymeti kadar, 

muhatapların bakış açısı, niyeti, idrak ve sinelerinin bu meseleye açık oluşu da 

önem arz eder. 

Bu itibarla insan meseleyi öyle sahiplenmeli ki, âdeta Recepleşmeli, 

Şabanlaşmalı ve Ramazanlaşmalıdır. Evet, insan, onlarla öyle bütünleşmeli ki, bu 

kutlu ayların insan ruhuna neler söylediğini duyup hissedebilsin. Yoksa siz, siz 

olarak kaldığınız, sathîlikten kurtulamadığınız ve bu ayların hakikatini 

araştırmadığınız sürece bu aylarla ilgili söylenilen çok güzel sözler bile bir 

kulağınızdan girer, öbür kulağınızdan çıkar. Bu açıdan, laubaliliğe açık duran, 

böyle bir ganimet mevsiminde kendini yenileme gibi bir gayret içinde olmayan, 

hâl ve hareketlerinde ciddiyeti yakalayamayan insanların bu aylardan istifadeleri 

çok zordur. 
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Kutlu Zaman Dilimine Uygun Programlar 

Öte taraftan meselenin içtimaî ruha, toplumdaki genel kabule bakan yönü 

de vardır. Vâkıa bu mübarek ayların ifade ettiği gerçek derinlik ve enginliğin 

duyulup hissedilmesi kalb ve ruh ufku itibarıyla derin insanlara mahsus bir 

mazhariyettir. Fakat şu anda umumi mânâda toplumumuzun da belli ölçüde bu 

ayların kıymet ve bereketini takdir ettiği, camilere yöneldiği ve Cenâb-ı Hakk’a 

teveccüh ettiği de bir gerçektir. İşte bu durum önemli bir vesile olarak 

değerlendirilip bu kutlu zamanda farklı program ve aktivitelerle insanların ruhuna 

belli mesajlar duyurulabilir. Aynı şekilde üç ayların içinde yer alan Regâib, 

Miraç, Beraat ve Kadir gecelerinde de dinin ruhuna sadık kalınarak çağımızın 

insanına hitap edecek daha hususi programlar tertip edilebilir. Böylece bu kutlu 

geceleri, insanları Allah’a yaklaştırma ve dinin hakikatini gönüllere duyurma 

adına değerlendirmiş oluruz. Camiye gelen insanların gönüllerine bu istikamette 

bazı hakikatler duyurulabileceği gibi, farklı meclislerde bir araya gelişler de 

müzakere ve sohbetlerle değerlendirilebilir. Böylece bu ayların kendileri için bir 

şey ifade ettiğine inanan insanların bu teveccüh ve beklentileri de doğru 

değerlendirilmiş olur. 

Yalnız müsaadenizle burada bu tür programlarla alâkalı önemli gördüğüm 

bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Bizim, farklı vesileleri 

değerlendirerek yapacağımız bütün faaliyetlerdeki gayemiz, insanları düşünce ve 

his dünyaları itibarıyla bir adım daha Allah’a yaklaştırmak olmalıdır. Şayet 

meşgul olduğumuz program ve aktiviteler bizi bizliğimize götürmüyor ve 

kendimizi bulma istikametinde bize rehberlik etmiyorsa boş şeylerle uğraşıyoruz 

demektir. Evet, düzenlediğimiz programlarda Rabbimize ait bir kısım hakikatleri 

seslendiremiyor, insanları bir adım daha Efendiler Efendisi’ne 

yaklaştıramıyorsak; hatta sırf insanların heva ve heveslerine hitap eden 

programlar düzenliyor ve neticede onlara sadece “Hoş dakikalar geçirdik.” 

dedirtiyorsak, zaman israfına, belki de günaha giriyoruz demektir. Zira Allah’a 

(celle celâluhu) götürmeyen ve Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) 

ulaştırmayan her yol bir aldanmışlıktır. Hem zaten insanları eğlendirme, şölen ve 

karnavallar düzenleme hak ve hakikate tercüman olmayı isteyen inanan 

gönüllerin işi ve vazifesi değildir. 
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Ayrıca bilinmesi gerekir ki, günümüzde insanların genel durumları 

itibarıyla eğlenceye açık bir hayat tarzları vardır. Dolayısıyla onların bu mevzuda 

gösterecekleri alâka sizi aldatabilir. Öyle ki onların memnuniyetine bakarak iyi 

bir iş yaptığınızı zannedebilirsiniz. Oysaki önemli olan onların alâkasından 

ziyade, yapılan işin Kur’ân ve Sünnet’in kıstaslarına göre doğru olup olmadığıdır. 

Bu itibarla ortaya konulan faaliyete alâka gösterilmese ve katılım az olsa bile, siz 

her zaman doğrunun peşinde koşmalısınız. Diğer bir ifadeyle mühim olan, 

insanların takdir ve alkışı değil, yapmış olduğunuz programın kalbî ve ruhî 

hayatımız adına bir mânâ ifade etmesidir. 

Bu itibarladır ki, göklerin nura gark olduğu, zeminin semavî sofralarla 

bezendiği böyle bereketli bir zaman diliminde, biz, insanları kalbî ve ruhî 

hayatları itibarıyla hep derinleşmeye yönlendirmeli ve yapacağımız her işi 

mutlaka yüksek hedeflere, engin mülâhazalara bağlamalıyız. Öyle ki muhatap 

olduğumuz insanların gönüllerine her seferinde yeni bir mânâ, yeni bir ruh 

aşılamalı ve onları, mâneviyat adına doymazlığa doğru yelken açtırmalıyız. Bunu 

gerçekleştirmek için ister eskiden beri bilinen ilâhîler, naatlar, münacatlar 

okunsun; isterse de yeni beste ve güftelerle bu mânâlar ifade edilsin ama her ne 

olursa olsun biz mutlaka her faaliyetimizle insanlarda ebed arzusunu tetiklemeli, 

gönüllerde sonsuz saadeti kazanma iştiyakını ve kaybetme endişesini harekete 

geçirmeli ve netice itibarıyla muhatap olduğumuz insanları dinin ruhuna 

uyarmaya çalışmalıyız. 

Hâsılı, camiler, cemaatler, Cumalar, Recepler, Şabanlar, Ramazanlar, 

Regâibler, Miraçlar, Beraatlar ve Kadirler mutlaka insanları Cenâb-ı Hakk’a 

yönlendirmeye vesile yapılmalı ve her ânı sonsuzluğu peylemeye açık bu kutlu 

zaman dilimlerinde tertip edilen bütün aktiviteler, yüce ve yüksek gayeleri 

gerçekleştirmeye matuf olmalıdır. (Kırık Testi, 13/Mefkure Yolculuğu) 

https://www.youtube.com/watch?v=FmvQrKgChw4 
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