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ÜÇ AYLAR
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Receb, þâban ve ramazan aylarýný
birlikte ifade eden bir tabir.

™

Üç aylarýn faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerin yaný sýra dinî kültürde mübarek sayýlýp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu
aylarda yer almasý üç aylara ayrý bir önem
verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayýrlý iþlerle daha fazla meþgul olunarak dinî duyarlýlýðýn daha yoðun olarak yaþanmasýna
zemin hazýrlamýþtýr. Ancak hadis âlimleri
receb ve þâban aylarýnýn fazileti hakkýnda
kaynaklarda mevcut rivayetlerin çoðunun
uydurma, önemli bir kýsmýnýn zayýf olduðunu ifade etmektedir. Resûl-i Ekrem’in
receb ayý girdiðinde, “Allahým, receb ve
þâbaný bize mübarek kýl ve bizi ramazana
ulaþtýr!” þeklinde dua ettiði yolundaki rivayet (Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, VI, 269)
zayýf kabul edilmektedir. Resûlullah’a isnat edilen, “Receb Allah’ýn ayýdýr, þâban
benim ayýmdýr, ramazan ise ümmetimin
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ayýdýr” rivayetinin ise aslý bulunamamýþtýr
(Süyûtî, s. 114).
Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek
halini almýþ nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve þâban aylarýnýn tamamýnýn
oruçlu geçirilerek ramazanla birleþtirilmesi “üç aylar orucu” þeklinde adlandýrýlýr.
Ramazan ayýnda kasten bozulan oruçtan
dolayý yerine getirilmesi gereken iki aylýk
kefâret orucunun receb ve þâban aylarýnda tutularak böylece üç aylarýn oruçlu geçirildiði de görülmektedir. Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu aylarýn faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanýp ramazan ayýný dinî
duyarlýlýk ve ibadet yoðunluðu içinde karþýlama niyetinin etkili olduðunu söylemek
mümkündür. Resûl-i Ekrem’in þâban ayýnda diðer aylara oranla daha fazla oruç tuttuðu, bazan da tamamýný oruçlu geçirdiði
hadis kaynaklarýnda yer almaktadýr (Buhârî, “Savm”, 52; Müslim, “Sýyâm”, 175,
176). Ancak Resûlullah’ýn receb ve þâban
aylarýný birleþtirerek aralýksýz oruç tuttuðuna, böylece üç aylarý oruçlu geçirdiðine
dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut deðildir. Belirli günler dýþýnda
her zaman nâfile oruç tutulmasý mümkündür; ancak fazileti hakkýnda hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulmasý
tavsiye edilen nâfile oruçlar arasýnda üç aylar orucu mevcut deðildir.
Receb ayýnýn fazileti ve bu ayda oruç
tutulmasýyla ilgili rivayetlerin zayýf olmasý dolayýsýyla bu orucun hükmü hakkýnda
âlimler deðiþik görüþler ileri sürmüþtür.
Bazý âlimler receb ayýnda oruç tutmayý
müstehap kabul ederken bazýlarý, receb
ayýna özel bir kutsiyet atfedilmesi ve halkýn bunu zorunlu bir ibadet þeklinde algýlamasý endiþesiyle bu ayda oruç tutmayý
sakýncalý görmüþtür. Bir kýsým âlimler de
özellikle receb ayýnýn tamamýný oruçlu geçirmeyi hoþ karþýlamamýþtýr. Þâban ayýnýn
büyük kýsmýný ya da tamamýný oruçlu geçiren Hz. Peygamber ramazan dýþýndaki en
faziletli orucun þâbanda tutulan oruç olduðunu ifade etmiþtir (Tirmizî, “Zekât”,
28). Bundan dolayý þâban ayýnda oruç tutulmasý çoðunluk tarafýndan mendup sayýlmakla birlikte Resûl-i Ekrem’in ramazan ayýndan baþka hiçbir ayýn bütününü
oruçlu geçirmediðine dair hadislere (Buhârî, “Savm”, 52; Müslim, “Sýyâm”, 175,
178) ve þâbanýn on beþinden sonra orucun terkedilmesine yönelik rivayetlere dayanan bazý âlimler, orucu farz olan ramazan ayýna þevkle girmeyi zorlaþtýracaðý düþüncesiyle bu ayýn ikinci yarýsýnda oruç
tutmayý mekruh görmüþtür.

Dinî gelenekte üç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri de bu aylarda bulunan kandil geceleridir. Receb ayýnýn ilk
cuma gecesi Regaib, ayný ayýn yirmi yedinci gecesi Mi‘rac, þâban ayýnýn on beþinci gecesi Berat ve ramazan ayýnýn yirmi
yedinci gecesi Kadir gecesidir. Regaib ile
Berat’ýn kutsallýðý kesin olmadýðý gibi bu
gecelerde ifa edilecek ibadetler hakkýnda
kaynaklarda sahih hadislere rastlanmamaktadýr. Kandil gecelerinin en önemlisi
Kadir gecesidir. Ayný adý taþýyan sûrede
Kur’an’ýn inmeye baþladýðý bu gecenin bin
aydan daha hayýrlý olduðu bildirilmektedir (el-Kadr 97/1-3). Kadir gecesinin ramazan ayýnýn yirmi yedinci gecesine rastladýðý görüþü âlimlerin çoðunluðu tarafýndan
benimsenmiþtir. Üç aylarda nâfile namaz
kýlýnmasý, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi
sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet þekilleri kaynaklarda yer almamaktadýr. Üç aylarda vefat
eden kimsenin sorgusunun yapýlmayacaðý yolundaki inanýþýn da aslý yoktur.
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Çifte Minareli Medrese’nin güneyindeki alanda dört kümbet bulunmaktadýr.
Bunlardan biri Emîr Saltuk Kümbeti adýyla tanýnmakta, diðerleri ise anonim kümbetler diye adlandýrýlmaktadýr. Eski resimlerden anlaþýldýðýna göre kümbetlerin çevresinde zamanla meydana gelen bir mezarlýk vardý. Mezarlýk yýllar içinde yok olmuþ, kümbetler de günümüzde park þeklinde düzenlenmiþ bu alan içinde kalmýþtýr.
Emîr Saltuk Kümbeti sekizgen gövdeye sahiptir ve her cephesi üç kattan oluþan düz silmelerle sýnýrlanmýþ üçgen alýn-

