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ب ـلٰـ  ر	 	ـل�ـ�ۡ�	   وة� و	 �لـص ـۡرس	 �لۡـم� ـد� � ـي �  س	ٰ�ـ 	إلم� ع	 ـآل 	�لـس   و	

ـ
ٰ الـل ـۡوذ�  بـ� ع�

	
ا ـ	 ـۡعـد�  ف ـ	 ـاب 	)  ه� �	م �)*ۡ ج� 	ـۡيـٰطن� �لـر

	ـن	 �لـش ـ  م�
ٰ ۡسم� �لـل ح�  ه� بـ� 	ۡحـٰمن� �لـر 	)�لـر  ـۡ*(�

Kitap Okuma Duası 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyunuz. َش�آءَال  هـاِْن ـ� َوَجّلَ  ل عَّزَ , okuduğunuz her şey aklınızda 
kalacaktır. Dua şöyledir: 
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Tercüme 

Ey Allah’ım  َعَّزََوَجّل bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize 

rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

(Mustaraf c 1 s.6.Darülfikir Beirut) 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz. 
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ـ
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ا ـ	 ـۡعـد�  ف ـ	 ـاب 	ـن	   ه� �	م ـۡيـٰطن�  م�
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ٰ ۡحـٰمن�   ه� �لـل 	ح�   �لـر 	)�لـر  ـۡ*(�

KEFENİN DÖNÜŞÜ  
Şeytan her ne kadar sizi engellese de şu risaleyi tam olarak 

okuyun. Eğer dil perhizine alışamazsanız, yaşadığınız sürece Allah 

korkusuyla  ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ  ağlayacaksınız. 

Salât u Selam’in Fazileti 

Hazreti Peygamber    تَعَاٰىل  اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ)َ َوَسلَّم +َلَيِْه  buyuruyor ki: ‘Kitabında 

bana Salât u Selam yazana, benim ismim orada var oldukça 

melekler ona istiğfar (yani mağfiret duası) okuyacaklar.’  

(El Muaccam El Avsat 1.cilt sayfa 497 Hadis 1835) 
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Basra’lı iyi vasıflı bir hatun ölürken oğluna vasiyet etmiş ki 
Recep ayında ibadet ederken giydiğim elbiseyi bana kefen 

olarak giydirin. Vefat ettiği zaman ise oğlu ona başka bir kefen 

giydirip defnetmiş. Kabristan’dan döndüğünde ise annesine 
giydirdiği kefeni evinde gördü! Buna heyecanlanıp annesinin 

vasiyet ettiği elbiseyi aramış fakat o yerinden kaybolmuştu. Bu 
esnada gaipten bir ses geldi:  
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‘Kendi kefenini geri al biz ona ( onun vasiyet ettiği) kefeni 

giydirdik (çünkü) Recep ayında oruç tutanı biz kabirde rencide 
bırakmayız.’ (Nuzhat ul Mecalis 1. Cilt sayfa 208)  

Allah’ın  ََوَجّل  rahmeti onların üzerinde olsun ve onların عَّزَ

vesilesiyle bizim de hesapsız mağfiretimiz olsun. 
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Allah’ın ayı Recep’te bu duayı okumak Sünnettir 

Recep’in Değişik İsim ve Manaları 

Mukaşifat ul Kulûb’dadır: ‘Recep’ aslında tercibden türemiştir. 

Bunun manası: ‘tazim etmektir.’ Buna El Eseb (yani hızlı akım) 

da denir. Dolaysıyla bu mübarek ayda tövbe edenlere rahmet 
akımı hızlanır ve ibadet edenlerin duaları makbul olma şerefine 

nail olur. Buna El Esem (sağır) da denir çünkü bunda savaş ve 

kargaşanın sesi hiç duyulmuyor. (Mukaşifat ul Kulûb sayfa 301) 

‘Unayyat el Talibin’ dedir ki bu aya şehri recm ‘  َ@ %ِ�ۡ�Aََر ’ de denir 

çünkü bunda Şeytanlar recm edilir (yani onlara taş atılır) ki 

onlar Müslümanlara eziyet etmesinler. 

Bu aya Esem (yani sağır) de denir çünkü bu ayda her hangi bir 

millete Allah’ın azabının indiği duyulmamıştır. Allah  ََوَجّل  geçmiş عَّزَ
ümmetlere her ayda azap vermiştir ve bu ayda hiçbir millete 

azap vermemiştir. (Unayyat el Talibin 1. Cilt sayfa 319-320) 
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Recep’in üç harfi (Arapça) ne güzeldir!  

 اـ بْحٰ ـ ُس  ��َن َوَجّلَ  هلـل عَّزَ ! Sevgili İslami Kardeşler! Recep ayının baharları 

ne kadar güzeldir! ‘Mükaşifat ul Kulûb’ dadır, Din Büyükleri 

buyuruyor: ‘Recep’ te (Arapça) üç harf vardır. ر [Rā], ج [Jīm] ب 

[Bā], ‘ر’ harfi Allah’ın  ََوَجّل  ise ’ب‘ ,kulun cürümü ’ج‘ ,rahmeti عَّزَ

ihsan ve iyilik anlamına gelir. Yani Allah  ََوَجّل  :buyuruyor عَّزَ

Benin kulumun cürümünü rahmetim ve iyiliğimin ortasına 
koyun.  (Mükaşifat ul Kulûb sayfa 301)  

Biz günahlardan hiçbir zaman sakınmadık 

Fakat sen de hiçbir zaman kalbimizi kırmadın 

Biz cehenneme gitmeye çok uğraştık 

Fakat senin rahmetin buna razı olmadı 

'�ِۡ(َ
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Tohum ekme ayı  

Hazreti Seyit Allame Safuri ال  � ـَرْمحَُة  تَ ـل  َع ـعَ ـِه ْ ـاٰىل هـلَي  buyuruyor: Recep 

tohum ekme, Şaban sulama, Ramazan ise hasat ayıdır. Dolaysıyla 

Recep’te ibadet tohumu ekmeyen, Şaban’da bunu gözyaşlarıyla 

sulamayan biri Ramazan’da rahmet hasadını nasıl alabilecek? 
Daha sonra buyuruyor: Recep vücudu, Şaban kalbi ve Ramazan 

ise ruhu arındırır. (Nuzhat ul Mecalis 1. Cilt sayfa 209) 
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Sevgili İslami Kardeşler! Recep ayında ibadet ve oruç tutmaya 

niyetlenmek için Davet-i İslami’nin Medeni atmosferiyle 
irtibatta kalınız. Sünnetler terbiyesinin Medeni kafilelerinin 

yolcusu olunuz ve Davet-i İslami tarafından tertip edilen Toplu 

İtikâfa katılın.   ه ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ  hayatınıza Medeni İnkılâp gelecek. 
İkna için Medeni bir baharı size anlatayım. Nitekim Fatehpur 
Kemal’dan (Rahim Yar Han Pencap Pakistan) bir İslami kardeş 

ifade ediyor ki Medeni atmosferinden önce ben düzenli olarak 

namaz kılardım fakat buna rağmen türlü günahlara da alışıktım. 

Mesela, şarkı ve müzik dinlemek, film ve dizi izlemek ve kâğıt 

oyunları oynamak gibi günahlar. Ben koleje giderken bisikletimi 
bir İslami kardeşin dükkânına bırakırdım. Recep ayının 

günleriydi ve bir gün ben bisikletimi onun dükkânına bırakmaya 

gittiğimde o İslami kardeş beni Miraç Kandili dolaysıyla 
düzenlenecek olan zikir ve naat toplantısına davet etti. Ben de 

katılmayı kabul ettim ve ben o gece boyunca yalnız mahallemden 

biraz mesafede yapılan bu zikir ve naat toplantısına katıldım. 
Bu kutsal toplantı bana çok huzur verdi. Bundan dolayı ben 

artık haftalık toplantılara düzenli olarak katılmaya başladım. 

Bu arada Mübarek Ramazan ayı da teşrif etmişti. İslami 
kardeşler kişisel çabalarıyla beni itikâfa durmak için ikna etti. 

Ben zaten etkilenmiştim.  

Dolaysıyla ben buna razı oldum. On günlük itikâfta ben çok 

şey öğrendim ve bu arada da ben  ْ  لـَحمْ ـاَل � ِـ ُد  ـل َوَجّلَ ه عَّزَ  sarık şerifinin 
tacını giydim ve o günden itibaren de sakalı bıraktım ve 
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günahlardan da ömürüm boyunca nefretim oldu. Bu yazıyı 

yazdığım sırada da Medeni ödüllerin bölge sorumlusu olarak 
Medeni işlerle meşgulüm. Allah  ََوَجّل  bu Medeni atmosferde عَّزَ

istikamet bağışlasın. 

Bir cennetlik nehrin adı recep’tir 

Hazreti Seyidimiz Anıs Bin Malik’ten ال  � ـَر5َِ  تَعَاـل  عَ ُه نْهُ ـٰىل  rivayettir ki 

Resulallah  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  buyuruyor: ‘Cennette bir nehir 

vardır ki ona ‘Recep’ denir. Bunun suyu sütten daha beyaz ve 
baldan daha tatlıdır. Her kim Recep’te oruç tutarsa Allah  ََوَجّل  عَّزَ

onu bu nehirden doyuracaktır.’ (Şuab ul İman 3. Cilt sayfa 367 Hadis 3800)  

Cennetlik Saray 

Tabi bir büyüğümüz Hazreti Seyidimiz Ebu Kilabe ال  � ـَر5َِ نْهُ ـُه تَعَاٰىل َع ـل  

buyuruyor: Recep’te oruç tutanlar için Cennette bir saray 

vardır.  (Şuab ul İman 3. Cilt sayfa 368 Hadis 3802) 

Beş Bereketli Gece  

Hazreti Seyidimiz Ebu Umame’den  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  rivayettir ki 

Hazreti Peygamber’imiz  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  buyuruyor: Beş gece 

vardır ki onlarda dua reddedilmez. (1) Recep’in ilk gecesi       

(2) On beş Şaban gecesi (yani Berat Gecesi) (3) Perşembeyi 
Cuma’ya bağlayan gece (4) Şeker Bayramı (ay görüldüğü gece) 

gecesi (5) Kurban Bayramı gecesi.’  

(Tarih-i Damişk El İbni Asakir 10. Cilt sayfa 408) 
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Beş Önemli Gece 

Hazreti Seyidimiz Halit Bin Midan  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر5َِ  buyuruyor: Yılda 

öyle beş gece vardır ki bunları tasdik ederek sevap niyetine 

bunları ibadet ederek geçiren birini Allah  ََوَجّل  Cennete عَّزَ

gönderecek, (1) Recep’in ilk gecesi ki bu gecede ibadet etsin ve 
sonraki gün oruç tutsun. (2) Şaban’ın 15. Gecesi (yani Berat 

gecesi) ki bu gece ibadet etsin ve sonraki gün oruç tutsun (3,4) 

Bayramlar (yani Şeker ve Kurban Bayramları geceleri ki bu 
gecelerde ibadet etsin ve sonraki günlerde oruç tutmasın 

(Bayram günlerinde oruç tutmak caiz değildir). (5) Aşure 

Gecesi (yani Muharrem ayının 10. Gecesi) ki bu gece ibadet 
etsin ve sonraki gün oruç tutsun. 

(Fazaili Şehri Recep, Lil Hallal 10. Sayfa, Unayyat ul Talibin 1.cilt sayfa 327) 

Birinci Günün Orucu Üç Yıllık Günahların Kefareti  

Hazreti Seyidimiz Abdullah İbni Abbas’tan  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر5َِ  rivayettir 

ki Hazreti Peygamberimiz  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  buyuruyor: 

‘Recep’in birinci gününün orucu üç yıllık günahların kefaretidir, 

ikinci günün orucu iki yıllık ve üçüncü günün orucu ise bir 

yıllık günahların kefaretidir, sonra her günün orucu ise bir 
aylık günahların kefaretidir.’ (El Came el Safir Lil Şeyuti Sayfa 311 

Hadis 5051, Fazaili Şehri Recep, Lil Hallal sayfa 7) 

Nuh’un Gemisinde Recep Orucunun Baharı 

Hazreti Seyidimiz Anıs’tan  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  rivayettir ki Resulallah 
 تَعَاٰىل +َلَيِْه َواٰلِهٖ   اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  buyuruyor: Recep ayında bir gün oruç tutanın 
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orucu bir yıllık oruçlara eşit olacak. Yedi gün oruç tutana 

Cehennemin 7 kapısı kapanacak, Sekiz gün oruç tutana ise 
Cennetin sekiz kapısı da açılacaktır. On gün oruç tutan biri 

Allah’tan  ََوَجّل َوَجّلَ  ne isterse Allah عَّزَ  ona verecektir. Ve on beş عَّزَ

gün oruç tutan için göklerden bir nida ile ilan edilecek ki senin 
günahların affedilmiştir ki sen tekrar emellere başla çünkü 

senin günahların iyiliklere çevrilmiştir. Ve daha fazla emel 

edene Allah  ََوَجّل  daha fazlasını verir.  Ve Recep ayında Hazreti عَّزَ

Nuh  َال  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  َعـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا مَعـٰ)  gemiye bindiği zaman kendisi oruç 

tuttu ve yandaşlarına da oruç tutmayı emretti. O’nun gemisi 10 
Muharrem’e kadar seferde kaldı.  

(Şuab ul İman 3. Cilt sayfa 368 Hadis 3801)  
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Bir Orucun Fazileti 

Hazreti Allame Şeyh Abdul Hak Muhaddis Dehlavi ۡـقَـِوی ـ�ِه ال  عَـلَيِْه َرْحـَمةُ الـل

naklediyor ki Sevgili Peygamber’imiz  ٖاُهللا تَعَاٰىل +َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ)َ  buyuruyor: 

Recep ayı hürmetli aylardandır ve altıncı semanın kapısında bu 

ayın günleri yazılıdır. Eğer bir şahıs Recep ayında bir gün oruç 
tutup bunu tam perhizkârlıkla tamamlarsa bu kapı oruç tutan 

şahıs için Allah’tan  ََوَجّل  mağfiret dileyecek ve arz edecek ki Ya عَّزَ

Allah  ََوَجّل  bu kulu affet ve eğer o şahıs orucu perhizkârlıksız عَّزَ

geçirirse bu kapı onun için mağfiret duası etmeyecek ve o şahsa 
diyecek ki senin nefsin seni aldatmıştır.’ 

(Ma Sabat Bissünnah sayfa 234, Fazaili Şehri Recep, Lil Hallal sayfa 3,4) 
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Sevgili İslami Kardeşler! Anlıyoruz ki oruç tutmanın amacı 

sadece açlık ve susuzluk değildir, bütün organların günahlardan 
korunması lazım. Eğer oruç tuttuğumuz halde günahlara devam 

edersek çok mahrumiyet olacaktır. 

60 Aylık Sevap  

Hazreti Seyidimiz Ebu Hüreyre  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  buyuruyor: 27 

Recep’in orucunu tutana Allah  ََوَجّل  altmış aylık orucun sevabı عَّزَ

yazacaktır. (Fazaili Şehri Recep, Lil Hallal sayfa 10) 

Yüz Yıllık Orucun Sevabı 

Yirmi yedi Recep’in azametleri ne güzeldir! Tarihte bugün 
Sevgili Peygamber’imiz  ُاهللا   َواٰلِهٖ َصّ)َ  +َلَيِْه َوَسلَّم  تَعَاٰىل  Miraç gibi şanlı bir 

mucizeye nail oldu.  

(Şerh El Zerkani Al el Muvacib El Dünya cilt 8 sayfa 18)  

Nitekim 27 Recep’i Şerifinin orucunun çok fazileti vardır. 

Hazreti Seyidimiz Selman Farsi’den  تَعَاٰىل   اهللاُ نْهُ ـَع َر5َِ  rivayet edilmiştir. 

Allah’ın  ََوَجّل  َواٰلِهٖ  Mahbubu Hazreti Muhammed عَّزَ  +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  

buyuruyor: Recep’in bir günü ve gecesi vardır ki o gün biri 
oruç tutup gece kıyam (ibadet) ederse sanki yüz yıllık oruç 

tutmuş ve yüz yıl boyunca gece uyanık kalmış gibi olacak ve bu 

da Recep’in yirmi yedinci günüdür.  

(Şuab ul İman 3. Cilt sayfa 374 Hadis 3811)  

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ           . ��َ/ُ 

ٰ
*َ 

ٰ
1�2َ3َ ُ َ-�5 ا�4  
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Recep’te Sıkıntı Gidermenin Fazileti 

Hazreti Seyidimiz Abdullah İbni Zubeyir’den  َاهللاُ تَعَاٰىل ع  نْهُ ـَر5َِ  rivayettir: 
Recep ayında bir Müslüman’ın sıkıntısını gideren birisine Allah 
َوَجّلَ   Cennette öyle bir saray verecek ki gözün görebildiği yere عَّزَ
kadar geniş olacak. Siz Recep’e ikramda bulunun, Allah  ََوَجّل  عَّزَ
da size bin kerametle ikramda bulunacaktır. 

(Güniyat ul Talibin 1.cilt sayfa 324, Muacim ul Sefer lil Salfi sayfa 419 sayı 1421) 

Bir İyi Emel Yüz Yıllık İyi Emellere Eşittir 

Recep ayında bir gece vardır ki bunda iyi bir emel edenlere yüz 

yıllık iyi emellere eşit sevap vardır ve bu da Recep’in 27. Gecesidir. 
Bunda on iki rekât kılsın, her bir rekâtta Fatiha suresi ve herhangi 

başka bir sureyi okusun, her iki rekâtta bir kez Attahiyat 

okusun ve on iki rekâtı tamamlayınca selam versin. Sonra 100 

kere şunu okusun:  ِ َۡ�.ُ  وَ  ُ?ۡ)BَCٰ ا�4 ِ  ا(ۡ �4ِ  َ
ٰ
 اِ<

َ
Dَو  

�
ُ  اِ# ُ  وَ  ا�4 EَFۡ  ا�4

َ
ا , 

istiğfarı 100 kere, Salât-u-Selam’ı 100 kere okusun ve kendi 

dünya ve ahiretinden neyi istiyorsa dua etsin ve sabah oruç 
tutsun ki Allah  ََوَجّل  onun tüm dualarını kabul etsin, sadece عَّزَ

günah için ettiği duası hariç. (Şuab El İman 3. Cilt sayfa 374 Hadis 3812) 

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ           . ��َ/ُ 

ٰ
*َ 

ٰ
1�2َ3َ ُ َ-�5 ا�4  

Recep’i Şerif’inin Oruçları  

Sevgili İslami Kardeşler! Allah  ََوَجّل  nezdinde dört ay özellikle عَّزَ

hürmetlidirler. Nitekim 10. Cüz Tövbe Suresi 36. Ayette 

buyrulmuştur:  
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 �� 	 ة	   ن
	 د ۡور�   ع� ه�

�ۡند	  �لش    ع�
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ۡو� 	ۡظل�م� 	   ت ن ۡم   ف�ۡيه�
�

ك 	نۡف�س	 U و	   � �Vات�	ق ��89ۡ       ك��ۡ�	  �لۡم�
ً

ة
		آف Y    ا م	 Uۡ   ك	 �Vات�	ق� ۡم  ي

�
	ك    ن

 
ً

ة
		آف Y     (L    	ۡع  و�ۡوۤ ـ 	م� 	     � ل 	ن �    

ٰZ	     6	 �هللا4 	I     	�ۡ� ق�
	ت  ﴾٣٦﴿    �لۡم�

Tercüme Kanz ul İman: Şüphesiz ayların sayısı Allah nezdinde 

12 aydır. Allah’ın kitabında, ben gökleri ve dünyayı 

yarattığımdan beri bunlardan dördü hürmetlidir. Bu doğru 

bir dindir dolaysıyla bu aylarda kendi canlarınıza zülüm 

etmeyin ve müşriklerle her zaman savaşın tıpkı onlar sizinle 

savaştıkları gibi ve bilin ki Allah perhizkârlarla birliktedir.    

Sevgili İslami Kardeşler! Bu mübarek Ayette Kameri aylardan 

bahsedilmiştir ki bunların hesabı aydan yapılır. Birçok Şeriat 
hükümlerinin temeli de Kameri aylardadır. Mesela, Ramazan 

oruçları, zekât, hac yöntemleri, İslami bayramlar, örneğin 

Hazreti Muhammed’in Kutlu Doğumun kutlanması, Ramazan 
Bayramı, Kurban Bayramı, Miraç Kandili, Berat Kandili, 11. 

Geceyi Şerifi (her ayın 11. Gecesi Hazreti Abdul Kadir 

Geylani’nin gecesi olarak kutlanır), Din Büyüklerinin 
Yıldönümleri vs. de Kameri ayların hesabıyla kutlanır. Ne yazık 

ki! Bugünlerde Müslüman sayısız Sünnetten uzaklaştığı gibi 

İslami günlerini de tamamen unutmaktadır.  
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Galiba yüz bin Müslüman’ın toplantısında eğer sorulursa ki, 

‘Bugün hangi Hicri senenin hangi tarihidir?’ Belki de yüz 
Müslüman buna doğru cevap verebilecek!      

Unutmayın ki birçok iş için mesela zekâtın farz olmasında 

Kameri ayları göz önünde bulundurmak farzdır. Biraz önce 

geçen Ayete göre Hazreti Allame Seyit Muhammed Naimuddin 
Muradabadi  َ ۡـهَادِیعَـل  ال ِه ـ�  الـل  َرۡمحَُة يِْه  ‘Hazain El İrfan’ da buyuruyor: 

(Dört hürmetli aylar demek) üçü bitişik (yani ardı arda) Zilkade, 

Zilhicce, Muharrem ve biri ayrı, yani Recep. Araplar cahiliye 
zamanında da bunlarda kıtalı (yani savaşı) haram bilirlerdi. 

İslam’da bu ayların hürmeti ve azameti daha da artmıştır. 

     (Hazain El İrfan sayfa 309) 

Recep’in İhtiramının Bereketinin Hikâyesi 

Hazreti İsa Ruhullah’ın َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  َعـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا  zamanından bir َعـٰ)

vakadır ki bir şahıs uzun zamandan beri bir kadına âşıkmış. Bir 
gün o sevgilisine hâkim olmuş. İnsanların hareketlerinden aya 

baktıklarını tahmin etmiş ve kadına sormuş: Bu insanlar hangi 

ayın hilaline bakıyorlar? Cevaplamış: ‘Recep’in’. Bu şahıs gayri 
Müslim olduğu halde Recep’in ismini duyar duymaz saygı için 

hemen kadından ayrılmış ve ‘pis işten’ sakınmış. Hazreti İsa 

Ruhullah’a َالم لٰوة ُ َوالـّسَ ـنَا َو َعـلَيْـِه الـّصَ ّ  emredildi ki bizim şu kulumuzun عَـٰ) نَبِـيِ
ziyaretine git. Kendileri teşrif etmişler ve Allah’ın  ََّوَجّلَ عَز  emri ve 

kendi geliş sebebini aktarmışlar.  
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Bunu duyar duymaz onun kalbi İslam nuruyla aydınlanmış ve 

hemen İslam’a dâhil olmuş.  (Anis El Vaizin sayfa 177)  

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ           . ��َ/ُ 

ٰ
*َ 

ٰ
1�2َ3َ ُ َ-�5 ا�4  

Sevgili İslami Kardeşler! Gördünüz mü Recep’in baharlarını! 
Recep’in taziminden dolayı bir gayri Müslim’e bile imanın 

serveti nasip olmuşsa Müslüman olup da Recep’e saygı gösterene 

kim bilir ne ödüller verilecektir. Müslüman’lara lazımdır ki 
Recep’e çokça saygı göstersinler. Kuran-ı Kerim’de de hürmetli 

(yani saygın) aylarda kendi canlarına zülüm etmek yasaklanmıştır.  

‘Nur el İrfan’ da  ۡم
�

ك 	 �	نۡف�س	 ن ۡو� ف�ۡيه� 	ۡظل�م� 	إل ت 	آل  Tercüme Kanz ul İman: Bu) ف

aylarda kendi canlarınıza zülüm etmeyin) buyrulmuştur: Yani 

özellikle bu dört ayda günah işlemeyin.’ (Nur el İrfan sayfa 306) 

İki Yıllık İbadetin Sevabı 

Hazreti Anıs  تَعَاٰىل َع   اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  rivayet etmiştir ki Hazreti Peygamber’ 
imiz  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  buyurmuştur: Hürmetli ayda üç gün 

Perşembe, Cuma ve Cumartesi oruç tutana iki yıllık ibadetin 

sevabı yazılacaktır.’  

(El Muaccem el Avsat Lil Tibrani 1. Cilt sayfa 458 Hadis 1789) 

Sevgili İslami Kardeşler! Burada hürmetli aylar bu dört ay 

Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep demektir. Bu dört aydan 
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hangi ayda bahsedilen günlerde oruç tutarsanız tutun 

ه  ـ� َوَجّلَ اِْن َش�آءَالـل عَّزَ  iki yıllık ibadetin sevabını kazanacaksınız. 

Senin kereminle Ey Kerim           Bana neler verilmedi ki 

Benim kucağım dardır             Fakat sende kıtlık yoktur 

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ           . ��َ/ُ 

ٰ
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ٰ
1�2َ3َ ُ َ-�5 ا�4  

Nurani Dağ 

Günün birinde Hazret-i İsa Ruhullah    نَبِـيِّـنَا َالمَعـٰ)  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  َعـلَيْـِه َو  

aydınlanmış Nurani bir Dağdan geçerken Kendileri ـالَم  الـّسَ  َعـلَيْـِه

Allah’ın  َعَّزََوَجّل huzuruna arz etmiş: Ya Allah  َعَّزََوَجّل! Şu dağa konuşma 

gücü ver. O dağ ise konuşmaya başlamış. Ya Ruhullah 
 ِ  نَب َالمَعـٰ)  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  َعـلَيْـِه  َو ـيِّـنَا  siz ne istiyorsunuz? Buyurmuş: Sen kendi 

halinden bahset. Dağ demiş ki: ‘Benim içimde bir şahıs yaşıyor.’ 

Hazreti İsa Ruhullah َالم لٰوة ُ َوالـّسَ ـنَا َو َعـلَيْـِه الـّصَ ّ َوَجّلَ  Allah’ın عَـٰ) نَبِـيِ  huzuruna عَّزَ

arz etmiş: Ya Allah  ََوَجّل   .onu bana göster عَّزَ

Dağ birden açılmış (yani çatlamış) ve içinden ay suratlı ve 

nurlu bir yaşlı adam çıkmış. O da arz etmiş: ‘Ben Hazret-i 

Musa Kelimullah’ın  َال  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  َعـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا مَعـٰ)  Ümmetindenim. Ben 

Allah’a  ََوَجّل  dua etmiştim ki O beni Hazret-i Muhammed’in عَّزَ
 َواٰلِهٖ   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  Peygamber olmasına kadar yaşatsın ki ben 

O’nu hem göreyim hem de O’nun ümmetinden olma şerefine 

nail olayım.  ْ  لـَحمْ ـاَل � ِـ ُد  ـل َوَجّلَ ه َعّزَ  Ben bu dağda altı yüz yıldan beri 
Allah’ın  ََوَجّل   ’.ibadetine meşgulüm عَّزَ
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Hazret-i İsa َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  َعـلَيْـِه  َو  نَبِـيِّـنَا َوَجّلَ  Allah’a َعـٰ)  arz etmiş: Ya عَّزَ

Allah  ََوَجّل  Yeryüzünde bu şahıstan daha mükerrem biri var !عَّزَ

mıdır? Buyurmuş: Ey İsa ـالَم  الـّسَ  Ümmeti Muhammedi’de !َعـلَيْـِه

Recep ayının bir orucunu tutan Allah nezdinde bundan daha 
mükerremdir. (Nuzhat el Mecalis 1. Cilt sayfa 208)  

Allah’ın  ََوَجّل  rahmeti üzerinde olsun ve O’nun vesilesiyle عَّزَ

bizim de hesapsız olarak mağfiretimiz olsun.  

 
ٰ
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Recep’in Yemek (Kunde Şerifi) Hayratları  
Recep’in 22sinde Müslümanlar Hazret-i İmam Cafer-i Sadık’a 

 َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  sevap göndermek niyetine sütlaç ve börek pişirirler 

ve bunlara ‘Kunde Şerifi’ (Pakistan dilinde ‘kunde’ çömlek kabı 

demektir) denir. Bunun yasak veya günah olmasının hiçbir 
nedeni yoktur. Fakat bazı kadınlar bu hayrat zamanında ‘On 

Kadının Hikâyesi’, ‘Oduncunun Hikâyesi’ filan okuyorlar ki bu 

caiz değildir.  

Çünkü bu ikisi ve Hazreti Seyide’nin hikâyesi dâhil hepsi de 

uydurma hikâyelerdir, bunları okumayın. Bunun yerine Yasin 
süresini okuyun ki on hatim indirmenin sevabı verilecektir. 

Şunu da unutmayın ki sadece çömlekte sütlaç yemek ve ikram 

etmek zorunlu değildir. Başka kapta da yiyip ikram edebilirsiniz 
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ve bunu evin dışına da taşıyabilirsiniz. Şüphesiz niyaz ve 

Fatiha’nın aslı (yani temeli) sevap göndermektir ve ‘Recep’in 
Kundesi’ de sevap göndermenin bir çeşididir ki sevap göndermek 

Kuran-ı Kerim ve Hadislerden ispatlanmıştır. Sevap dua ile de 

gönderilebilir ve yemek filan pişirip üzerinde Fatiha okumakla 
da.   

Sahabeler Yedi Gün Boyunca Sevap Gönderirlerdi  

Hazret-i Allame Celaleddin Suyuti Şafei  َۡـق ـ�ِه ال ـِویعَـلَيِْه َرْحـَمُة الـل  naklediyor 

ki Sahabeler  تَعَاٰىل َع   اهللاُ منُْه ـَر5َِ  yedi gün boyunca ölüler adına yemek 

verirlerdi. (El Havi Lil Fetava Lil Suyuti 2. Cilt sayfa 223) 

Bir Sahabe Annesinin Adına Bağını Sadaka Olarak 

Verdi  

Hazreti Saad Bin Ubad’ın تَعَا   اهللاُ  َع َر5َِ نْهُ ـٰىل  annesi vefat ettiğinde 

kendisi Hazret-i Peygamber’in  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  huzuruna arz 

etmiş: Ya Resulallah  ٖاهللاُ تَعَاٰىل +َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ)َ ! Benim validem yokluğumda 

vefat etti. Eğer ben onun adına bir sadaka versem ona bir 
faydası olabilir mi? Buyurmuş: Evet. Arz etmiş: O zaman ben 

sizi şahit yaparak diyorum ki ben bağım onun adına bir 

sadakadır. (Buhari 2. Cilt sayfa 241 Hadis 2762) 

Bundan anlıyoruz ki yemek yedirmek ve bağı yani malı 

harcamakla da sevap göndermek caizdir ve Kunde Şerifi de 
mali sevap göndermeye dâhildir. Hazreti İmam Ahmed Raza 

Han  َرْمحَ ـَع   ال لَيِْه ْمحٰنّرَ ـ ُة  buyuruyor: Merhum Müslümanların adına 
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yemek pişirip sevap gönderme niyetine hayrat yapmak hiç 

şüphesiz makbuldür ve bunda Fatiha ile sevap göndermek 
daha bir makbuldür. Ve bu her iki işi birden yapmak iyiliğin 

artırılmasıdır. (Fetava Razaviya Muhareca 9. Cilt sayfa 595) 

Her şahıs için faziletlidir ki her Salih emel yaptıklarında bunun 

sevabını ilklerden sonlarına ve yaşayanlardan vefat eden (yani 

Hazret-i Âdem ile َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   َو عَـلَيْـِه الـّصَ ّـنَا  başlayarak Kıyamete kadar عَـٰ) نَبِـيِ

gelecek olan) tüm müminlere hediye etsin (yani sevap göndersin). 
Bundan herkese sevap ulaşacak ve (sevap gönderene) de bundan 

aynen ecir verilecek. (Fetava Razaviya Muhareca 9. Cilt sayfa 617) 

Sevap gönderme işi güzel bir şekilde yapılması gerek, bunda 

maksat riya olmamalıdır, bunun için bir ücret ve bedel 
alınmamış olmalıdır yoksa ne sevap ne de sevap göndermek 

olacak. Yani eğer sevap olmazsa nasıl ulaşacak!  

(Alıntı, Bahar-ı Şeriat 1. Cilt sayfa 1201, 3. Cilt sayfa 643)  

Eğer 22 Recep Vefat Günü Olmazsa Ne? 

Vesvese: Duyumdur ki Hazreti İmam Cafer Sadık  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر5َِ  22 

Recep günü değil de 15 Recep günü vefat etmiştir. (Şevahidi 

Nubuvvah) Dolaysıyla 22 Recep günü Kunde (Yemek Hayratı) 
yapılmamalıdır. 

Vesveseye Cevap: Hazreti İmam Cafer Sadık’ın  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر5َِ  vefat 

gününde ihtilaf olabilir ve eğer 22 Recep günü O’nun vefat 
günü olmazsa bile Müslümanlarda O’na sevap göndermek için 

22 Recep günü Kunde Şerifi yapma geleneği ola gelmiştir ve 
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sevap gönderme ne zaman yapılırsa yapılsın caizdir. Kunde’yi 

caiz değil demek Şeriata bir iftiradır. Buna caiz değildir 
diyenler 7. Cüz Maida Suresinin 87. Ayeti kerimedeki Allah’ın 

emrinden ibret alsınlar, buyrulmuştur: 
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Tercüme Kanz ul İman: Ey İman edenler! Allah’ın size helal 

kıldıkları temiz şeyleri sizler haram saymayın ve haddi aşmayınız. 

Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. 

Günü Belirlemek 

Vesvese: Üçü, kırkı, on biri, on ikisi ve Kunde adındaki sevap 
gönderme günleri neden belirlenmiştir? 

Vesveseye Cevap: Şeriatta sevap göndermek için herhangi bir 
süre veya vakit belirlemek gerekli değildir. Fakat günü 

belirlemenin Şeriatça bir sakıncası da yoktur.  

Vakit belirlemesi iki çeşittir.  

1. Şer-i: Şeriat bir iş için vakti belirlemiştir. Mesela, Kurban, 

Hac vb.  

2. Örf: Şeriat bir vakti belirlememiştir fakat insanlar kendi 

veya başkaların kolaylığı veya hatırlatma amacıyla veya 

başka bir maslahattan dolayı bir vakti belirlemişlerdir. 
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Mesela bugünlerde camilerde namazın cemaat vakitlerinin 

belirlenmesi vs. Halbuki daha evvel cemaat vakti 
belirlenmezdi ve insanlar toplandıkları zaman namaz için 

cemaat yapılırdı. Bazı işler için Hazreti Peygamber’imiz 
 تَ   اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ)َ  +َلَيِْه َوَسلَّم عَاٰىل  vakti belirlemiştir. Ayrıca, Sahabeler 

 تَعَاٰىل َع   اهللاُ منُْه ـَر5َِ  ve din büyükleri tarafından da böyle yapıldığı 

görülmüştür.  

Mesela, 

i. Hazreti Peygamber’imiz  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  Şüheda-i 

Uhud için yılsonu vaktini belirlemişti.1  

ii. Hazreti Peygamber’in  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  Cumartesi günleri 
Mescid-i Kaba’ya teşrif etmesi.2 

iii. Hazreti Ebu Bekir Saddik  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  ile dini danışma 

için sabah ve akşam vaktinin belirlenmesi.3 

iv. Hazreti Abdullah İbni Mesud  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  vaaz ve zikir 

için Perşembe gününü belirlemiştir.4 

v. Ve ulema ders için Çarşamba gününü belirlemiştir.5 

(Alıntı, Fetava Razaviya Muhreca 9. Cilt sayfa 585-586) 

                                                           
1 Dürre Menşur 4. Cilt sayfa 640 
2 Müslim sayfa 724 Hadis 1399 
3 Buhari 1. Cilt sayfa 180 Hadis 476 
4 Buhari 1. Cilt sayfa 42 Hadis 70 
5 Talim El Muteallim sayfa 72 
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Mektub-u Attar 

﷽ 

Muhammed İlyas Kadiri Razavi  ـُه ـاُت ـَرَك ـ ْت بَ ـدَاَم ْ ِ ـعَ ـُم ال َ ـال هـي  tarafından tüm 

İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris 

El Medine ve Camiat El Medine’nin erkek öğretmenler, erkek 
öğrenciler, kadın öğretmenler ve kız öğrencilerinin huzuruna 

Kabe-i Şerifinini tevaf eden ve Ravzayı Mübarek’i öpen, Recep, 

Şaban ve Ramazan El Mübarek’in oruçlarının bereketleriyle 
dolu selam,  
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Bana öyle geliyor ki bugün huzurunda ben anıldım 

Yoksa mutluluk bana bakıp neden gülümsedi     

(Hadaik-i Bahşiş Şerifi) 

 ْ  لـَحمْ ـاَل � ِـ ُد  ـل َوَجّلَ ه عَّزَ  bir kez daha mutluluk günleri geliyor. Recep ayı 
gelmek üzeredir. Bu mübarek ayda ibadetin tohumu ekilir, 

Şaban’da nedamet gözyaşlarıyla sulandırılır ve Mübarek 
Ramazan’da ise rahmetin hasadı alınır. 

Recep’in İlk Üç Orucunun Fazileti      

Recep’in kadirşinasları! Eğer öğrenim ve öğretime ve helal 
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işlerinize engel olmazsa, ebeveynler de menetmezlerse çabuk 

ama çok çabuk sürekli üç ay veya ne kadar tutabilirseniz o 
kadar oruç tutmaya hazır olun. Sahur ve iftarda az yiyerek 

karnınıza Medeni kilit vurunuz. 

Keşke! Her evde ve benim tüm Medaris el Medine ve Camiat 
El Medine’de oruçların baharları gelse, dolaysıyla siz Recep’i 

Şerifinin birinden itibaren oruç tutmayı başlayın. 

Recep’in ilk üç orucunun faziletleri çoktur! Hazreti Abdullah 
İbn-i Abbas’tan ا  � ـلَر5َِ  تَ ـل  َع ـُه َمانُْه ـعَاٰىل  rivayettir ki Hazreti Peygamber’ 

imiz  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  buyurmuştur: ‘Recep’in ilk gününün 

orucu üç yılın kefaretidir, ikinci gününün orucu iki yılın ve 

üçüncü gününün orucu ise bir yılın kefaretidir. Sonra her 
gününün orucu da bir ayın kefaretidir.’  

(El Came El Sefir Lil Suyuti sayfa 311 Hadis 5051, Fazail-i Şehri Recep, Lil 

hallal sayfa 7) 

Ben günahkâr günahlardan başka neyi getirebilirdim 

Sahibim, iyilikler ancak iyilik yapanlarda olabilir 

Nafile oruçların da baharları çoktur. Bu bağlamda iki Mübarek 

Hadisi mülahaza ediniz: 

1. Melekler Mağfiret Duası Ederler 
Hazreti Tuna Ümmü Umar عَنْهَا   تَعَاٰىل  اهللاُ  buyuruyor: Hazret-i َر5َِ

Peygamber  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  benim evime teşrif etti ve ben de 

Kendilerine  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  yemek ikram ettiğimde buyurdu: 
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‘Sen de ye.’ Ben arz ettim ki ben orucum. Bunun üzerine 

Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed  ٖاهللاُ تَعَاٰىل +َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ)َ  buyurdu: 
Bir oruçlunun karşısında yemek yendiği sürece Melekler onun 

(oruçlu) için mağfiret duası ederler.  

(Sünen Tirmizi 2. Cilt sayfa 205 Hadis 785)  

2. Bir Oruçlunun Kemikleri Ne Zaman Tespih Ederler  

Hazret-i Bilal  تَعَاٰىل َع   اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  Hazret-i Peygamber’in  ٖاُهللا تَعَاٰىل +َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ)َ  

huzuruna geldi. O sırada Hazret-i Muhammed  ٖاهللاُ تَعَاٰىل +َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ)َ  

kahvaltı yapıyordu, buyurdu: Ey Bilal gel sen de kahvaltı yap. 
Arz etti: Ya Resulallah  اُهللا تَعَاٰىل +َلَيِْه َواٰلِهٖ َص  َوَسلَّم ّ)َ ! Ben oruçluyum. Bunun 

üzerine Hazret-i Peygamber  َٖواٰلِه   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ)َ  buyurdu: Biz 

rızkımızı yiyoruz ve Bilal’ın rızkı cennette artıyor. Ey Bilal! Sen 

biliyor musun ki bir oruçlunun yanında yemek yendiği sürece 
onun kemikleri tespih ederler, Melekler de ona dua ederler. 

 (Şuab El İman 3. Cilt sayfa 297 Hadis 3586)  

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar 
Han  َرحْ ـَع  ْ ـلَيِْه  ال َمنَّانـَمُة  buyuruyor: Bundan öğreniyoruz ki eğer 

yemek yerken birisi gelirse onu da yemeğe davet etmek sünnettir. 

Fakat samimi olarak davet edilsin yalandan değil ve gelen de 

yalandan aç değilim demesin ki açlık ve yalan toplanmasın. 
Aksine (eğer yemek istemezse) yemeği az gördüğünde desin: 

ا�4  َركَ Qَـ�  (Yani Allah bereket versin) desin.Bundan şunu da 

öğreniyoruz ki Hazret-i Peygamber’imizden z  وَاٰلِهٖ   +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ)َ  

kendi ibadetlerini gizlememek lazım ve söylenmelidir ki Hazret-i 
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Muhammed  تَعَاٰىل   اهللاُ َوَسلَّم +َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ)َ  bunlara şahit olsun. Bu izhar riya 

değildir. (Hazret-i Bilal’ın  تَعَاٰىل َع   اهللاُ نْهُ ـَر5َِ  oruçlu olduğunu öğrenip 

buyurduklarının açıklaması şudur) Yani biz bugünkü rızkımızı 
burada yemiş oluyoruz ve buna karşılık Hazret-i Bilal  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر5َِ  

rızkını cennette yiyecek. O bedel ise bundan daha iyi olacak 

hem daha fazla olacak. Hadis kendi açık manası üzerindedir. 

Gerçekten de oruçlunun kemikleri ve damarları tespih (yani 
Allah’ın  ََوَجّل  paklığının beyanı) eder ki bunu oruçlu olan biri عَّزَ

bilmez fakat Hazret-i Peygamber  ٖاهللاُ تَعَاٰىل +َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ)َ  duyar.  

(Merat 3. Cilt sayfa 202) 

Eğer okumuşsanız da her iki risale (1) ‘Kefenin Dönüşü Recep’in 

Baharlarıyla beraber’ ve (2) ‘Hazret-i Peygagaber’in  ٖاهللاُ تَعَاٰىل +َلَيِْه وَاٰلِه  وََسلَّم َصّ)َ  

Ayı’ okuyun. Ayrıca Her yıl Şaban El Muazzam’da Feyzan- 

Sünnet 1. Cildin ‘Feyzan-ı Ramazan’ı da okuyunuz. Mümkünse 
Miraç El Nabi  ٖاهللاُ تَعَاٰىل +َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ)َ  Kandilinin nispetiyle 127 veya 27 

risale veya tevfikiniz kadar Feyzan-ı Ramazan’ı da dağıtınız ve 

çok sevap elde ediniz. Tüm İslami kardeşlere genel olarak ve 
Camiat El Medine ve Medaris El Medine’nin tüm kura, öğretmen, 

yönetici ve öğrencilerinin huzuruna özellikle arz ediyorum ki 

lütfen! (Benim hayatımda ve ben öldükten sonra da) zekât, fitre, 
kurban derileri ve diğer bağışları toplamaya da çokça katılın.  

(İslami kız kardeşleri diğer İslami kız kardeşlerini de bağışa 
ikna etsinler) Allah’a yemin ederim! Ben o öğretmen ve öğrencilerle 

ilgili duyduğum zaman çok seviniyorum ki onlar kendi köy ve 

şehirlerine gitme isteklerini feda edip Mübarek Ramazan’ı 
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Camiat’ta geçiriyorlar ve kendi meclislerinin direktiflerine göre 

bağış çantalarında sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Bir 
mazeretleri olmaksızın sadece tembellik ve gafletlerinden dolayı 

ilgisiz kalan öğretmen ve öğrencilerden dolayı da kalbim ağlıyor. 

Hususi medeni çiçek: Bağışları toplamak isteyen İslami erkek 
kardeşler ve kız kardeşlerin bağışla ilgili gerekli emirleri bilmeleri 

farzdır. Her birinin huzuruna arzdır ki eğer daha önce 

okumuşsanız bile Davet-i İslami’nin yayın kuruluşu Mektep El 
Medine’nin yayınlamış olduğu 107 sayfalık kitabı, ‘Bağışla İlgili 

Soru ve Cevapları’ tekrar okuyun. Ya Allah  ََوَجّل  Mübarek عَّزَ

Ramazan’da bağış ve kurban derilerini toplayıp beni sevindiren 
Âşıkan-ı Resul’den sen de daima razı ol ve onların vesilesiyle ben 

günahkârdan da daima razı ol.  

Ya Allah  ََوَجّل  her yıl üç (bir mazeretleri olmadığı takdirde) عَّزَ

ayların orucunu tutan, her yıl Cemaziyelahir’de ‘Kefenin Dönüşü’, 
Recep ayında ‘Hazreti Muhammed’in  ٰ  َوا  +َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم لِهٖ َصّ)َ  Ayı’yı ve 

Şaban El Muazzam’da ‘Feyzan-ı Medine’yi (tamamını) okuyan 

veya dinleyene ve bana dünya ve ahiretin iyilikleri nasip et ve bizi 
hesapsız olarak affedip Cennet el Firdevs’te Hazret-i Peygamber’ 

imizin  ٰ  اهللاُ تَعَاٰىل +َلَيِْه َوا َوَسلَّم لِهٖ َصّ)َ  komşuluğunda bir araya getir.  
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Miraç El Nabi  Kutlamaları     

Davet-i İslami tarafından 27 Recep gecesi Miraç El Nabi    اهللاُ َصّ)َ
 َواٰلِهٖ  َوَسلَّم تَعَاٰىل +َلَيِْه  Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen zikir ve naat 

toplantılarına tüm İslami kardeşler başlangıcından sonuna 
kadar katılın. Ayrıca 27 Recep’i Şerifinin orucunu tutup 60 aylık 
orucun sevabını elde etmeyi hak kazanın. 

Recep’in baharlarının vesilesiyle 

Ya Allah bizi Âşık-ı Mustafa yap 

Gözlerin Korunmasi İçin Medeni Çiçek 

Beş vakit namazları kıldıktan sonra sağ eli alnınıza koyup ‘ ُيَـا نُوْر’ 

tek nefeste 11 kez okuyun ve her iki elin parmaklarına üfleyip 

gözlerinize sürün.   ه ـ�  َش�آءَالـل َوَجّلَ اِْن َعّزَ  körlük, göz bozukluğu ve tüm 
göz hastalıklarından koruma elde edilecek. Allah’ın  ََوَجّل  عَّزَ
rahmetiyle körlük bile giderilebilir. 

Medeni Rica  

Bu mektubu Cemaziyelahir’in son Perşembe günü haftalık 
Sünnetler dolusu toplantı / Camiat El Medine / Medaris El 
Medine’de okunup dinletiniz. İslami Kız Kardeşleri gerekli 
değişiklikler yapsınlar.      

Muhammed İlyas Kadiri 
16 Cemaziyelahir 1432hH 
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