Hicri Ay ve Günler

Hicri Takvim
(Yıllık Dini Gün ve Geceler)
Hicri ayları bilmeyenler mutlaka öğrensinler. O kadar öğrendiklerimiz arasında bir müslüman olarak,
aylarımızı bilmemek büyük bir eksikliktir:
Muharrem - Safer - Rebiülevvel - Rebiülâhir - Cemaziyelevvel - Cemaziyelâhir - Recep Şaban - Ramazan - Şevval - Zilkade - Zilhicce

* Hicri aylar 12 dir ve toplam 354 gündür.
* Hicri günler güneş battıktan sonra başlar ve diğer gün güneş batımına kadar devam eder
(Cuma gecesi dediğimiz halde Perşembe gün akşamdır miladi günde. Ama hicri günde o
cumanın gecesidir ve cuma günü ertesi gün güneş batımına kadar devam eder).
* Hicri yıl, ayın dolaşımını esas aldığından dolayı, miladi yıldan on bir gün daha azdır.
* Hicri aylar, dünyanın güneş etrafında dönmesinden oluşan mevsimlere bağlı değildir.
İslâmi bayramlar, her sene aynı ayda geldiği için farklı mevsimlerde gelir. Mesela,
Ramazan ayı veya Hac mevsimi yaz aylarında gelebileceği gibi kış aylarında da gelebilir.
* İslâmi gün ve geceler, ayın dolaşımını tamamladığı her otuz üç senede bir defa aynı
güne gelir.
* Haram aylar, hürmete lâyık aylardır. Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için bu adı
almıştır. Haram aylar, hicri takvimdeki Muharrem, Zilkâde, Zilhicce ve Recep isimli
aylardır.
NO AYLAR
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Muharrem

ÖNEMLİ GÜNLER
(1. Muharrem) Hicri Yılbaşı:
Resulüllah (s.av)'ın Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç alarak,
kameri aylara göre ilk defa tarihi başlatan Halife Ömer b. Hattab (r.a)'dır.
Ömer b. Hattab (r.a), miladi 622'ye denk gelen hicret hadisesini İslâmi
tarihin başlangıcı olarak kabul etmiştir.
(10. Muharrem) Aşure Günü:
Muharrem ayının onuncu gecesi, Aşure gecesidir. Onuncu günü de Aşure
günüdür. Muharrem ayı, Kuran-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan
biridir.
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Safer

Rebiülevvel

(12. Rebiülevvel) Mevlid Kandili:
İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan
Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye "Mevlid
Kandili" denir.
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Rebiülâhir
Cemaziyelevvel
Cemaziyelâhir

Recep

(1- Recep) Üçayların Başlangıcı:
Üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları manevi bakımdan
diğer aylardan daha üstün ve daha bereketlidir. Recep ayı gelince
Peygamberimiz şöyle dua ederdi:
«Allah'ım bize Receb ve Şabanı mübarek eyle ve bizi Ramazana ulaştır.»
Recep ve Şaban ayları Ramazan ayının müjdeleyicileridir.
(Recep'in İlk Cuma Gecesi) Regâib Kandili:
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Şaban
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Ramazan

10 Şevval

(27. Recep Gecesi) İsra ve Mirac Gecesi:
(15. Şaban Gecesi) Berat Kandili:
(1. Ramazan) Orucun Başlangıcı:
(Ramazanın son 10 Gününde) Kadir Gecesi
(1.-3. Şevval) Ramazan Bayramı:
Yılda iki dini bayramımız vardır:
1- Ramazan bayramı.
2- Kurban bayramı.
Bayram sevinç günü demektir.
Bayramlar, Allah'ın mü'min kullarına birer ziyafet günleridir. Bu günler,
Allah'ın rızasına uygun davranışlarla değerlendirilmelidir.

11 Zilkâde
(9. Zilhicce) Arefe Günü:
Bugün güneş doğduktan sonra hacılar Arafat bölgesine doğru harekete
geçerler. Öğle vaktinde öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile
birlikte kılarlar. Hemen ardından Arafatta vakfeye başlayarak, vakfede
gözyaşı dökerler, tevbe ve istiğfar ederler, duâ eder ve inşaallah
doğdukları gün gibi günahlarından arınırlar.

12 Zilhicce

Teşrîk tekbîrleri başlıyor:
Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi
namazına kadar her farz namazın hemen ardından.
(10.-13. Zilhicce) Kurban Bayramı:
Kurban, kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle belli hayvanlardan
birini keserek yapılan bir ibadettir. Buna Arapça'da "Udhiyye"denir.
Kurban, Allah Tealâ'nın ihsan buyurduğu varlığa bir teşekkürdür.
Kurban ibadeti İslâmiyetten önce de vardı.

(8.-10. Zilhicce) Hac Günleri:
Cuma Günü müslümanlar için bir bayram günü demektir. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
«Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem (a.s.) o gün yaratılmış, o gün
cennete konulmuş ve o gün cennetten çıkarılmıştır.»
«Cuma gününde bir saat vardır ki, hangi mü'min o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah
onun dileğini kabul eder.»

