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Recaizade Mahmud Ekrem'in el vazısı 

defa onun tarafından ileri sürülmüş, bu 
anlayış klasik şiirin yüzyıllardır süregelen 
"göz için kafiye" anlayışına karşı çıkmıştır. 

Hikaye, roman ve tiyatro türünde de eser 
veren Recaizade Ekrem'in ilk manzum ese
ri eski tarzda yazdığı şiirlerden meydana 
gelen Nağme-i Seher, ikincisi Yadigdr-ı 
Şebdb'dır. Ancak yeni tarzdaki şiirlerini 
bir araya getirdiği Zemzeme adlı üç kita
bı şair olarak şöhret kazanmasında önemli 
rol oynamıştır. Buradaki manzumeler ge
nellikle yeni tarzda olmakla beraber ara
larında tevhid, münacat, na't, tahmis, tes
dis, muhammes. gazel ve şarkı formunda 
örnekler de vardır. Yine manzum ve men
sur örneklerden meydana gelen Tefek
kür ile Pejmürde dışında en dikkate de
ğer eseri oğlu Nüad'ın ölümü üzerine ka
leme aldığı şiirlerden meydana gelen Ni
jad Ekrem'dir. Burada oğlu ile ilgili hatı
raları dışında yer alan manzumeler daha 
önceki eserlerinde olduğu gibi hayat, ölüm, 
tabiat, metafizik endişeler ve Nüad için 
döktüğü göz yaşları bir arada bulunmak
tadır. 

Recaizade Ekrem'in Namık Kemal'in te
siri altında şairane bir üslupla kaleme aldı
ğı hikaye tarzındaki ilk eseri Muhsin Bey 
yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi adlı 
uzun hikayesidir. Devrin modasına uygun 
olarak bir çeşit verem edebiyatının yapıl
dığı diğer bir uzun hikayesi de Şemsd'
dır. Fakat roman türünde en önemli eseri 
Araba Sevdası'dır. Eser, Tanzimat son
rası Türk toplumunda görülmeye başla
yan alafranga tiplerle alay etmek amacıy
la yazılmıştır. Alafrangalaşma hareketinin 
gülünç taraflarını başarılı bir şekilde ser
gileyen roman, özellikle realiteye geniş şe
kilde yer vermesi ve romantik edebiyat an
layışını eleştirmesi bakımından ilgiyle kar
şılanmıştır. 

"Sanat sanat içindir" görüşünü benim
seyen Recaizade Ekrem tiyatro türünde 
kaleme aldığı eserlerinde de aynı anlayışı 
sürdürmüştür. Devrin hakim temayülleri 
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doğrultusunda yazdığı ilk oyunu Afife An
jelik adlı trajedidir. Aşk, verem ve ölüm 
konusunun işlendiği ikinci oyunu Namık 
Kemal'in Zavallı Çocuk piyesinden yola 
çıkarakyazdığı Vuslat, aynı türdeki diğer 
bir eseri de Chateaubriand'dan tercüme 
ettiği Atala'dır. Tiyatro türünde en çok 
beğenilen eseri ise ölümünden sonra ya
yımlanabilen Çok Bilen Çok Yanılır ad
lı komedisidir. 

Eserleri. Şiir: Nağme-i Seher (İstanbul 
ı 288), Yddigar-ı Şe bd b (İstanbul ı 290), 

Zemzeme I (İstanbul 1299). Zemzeme II 
(İstanbul 1300), Zemzeme III (İstanbul 
1301). Tefekkür(İstanbul 1303). Pejmür
de (İstanbul ı 3 1 ı). Nijad Ekrem (İstan
bul 1316). Nefrin (İstanbul 1332). Oyun: 
Afife Anjelik (İstanbul 1287). Atala ya
hut Amerika Vahşileri (İstanbul 1288, 

1290), Vuslat yahut Süreksiz Sevinç 
(İstanbul 1291), Çok Bilen Çok Yanılır 
(İstanbul 1 332). Hikaye ve Roman: Muh
sin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Ne
ticesi (İstanbul 1 307), Şemsd (İstanbul 

1 3 14), Araba Sevdası* (İstanbul 1 3 14). 

Diğer Eserleri: Ndçiz (İstanbul ı 288), Ta'
lim-i Edebiyyat* (İstanbul ı 296, ı 299, 

ı330). Takdir-i Elhdn (İstanbul ı30ı), Ku
demddan Birkaç Şair (İstanbul 1305), 

Takriz at (İstanbul ı 314). Recaizade Ek
rem'in şiir, hikaye ve roman tarzındaki 
eserleri İsmail Parlatır, Nurullah Çetin ve 
Hakan Sazyek tarafından Bütün Eserle
ri başlığı altında üç cilthalinde yeni harf
lerle de yayımlanmıştır (istanbul 1997). 
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Iii ABDULLAH UÇMAN 

REC'AT 
(~}!) 

Bazı Şii gruplarına göre 
imarnın ölümden veya 

gaybete girmesinden sonra zuhuru, 
İsnaaşeriyye Şiası'na göre ise 
kıyametin kopmasından önce 

imamların ve onlara zulmedenlerin 
yeniden dünyaya dönmesi 

anlamında bir terim. 
_j 

Sözlükte "dönmek, geri gelmek" mana
sındaki rücu' kökünden masdar ismi olan 
rec'at "geri dönüş" demektir; kelime Türk
çe'ye ric'at şeklinde geçmiştir. Cahiliye 
Arapları'nda öldükten sonra tekrar dünya
ya dönme inancının bulunduğu kaydedil
mektedir (Cevad Ali, VI, 142-ı43). Muhte
melen bu sebeple bazı sözlüklerde rec'at 
kelimesinin muhtevasına bu anlam eklen
miştir (İbnü'l-Eslr, en-Nihaye, "rcc" md.; 
Lisanü'l-'Arab, "rcc" md.). Kur'an-ı Kerim'
de rücu' kavramı "öldükten sonra tekrar 
dünyaya dönme" veya "ölmek üzere iken 
geri çevrilip dünyaya gönderilme" mana
sında yer almakta. fakat bunun kafirlerin 
temennisi olduğu haber verilmektedir (el
Mü'minün 23/99- ı 00; Fatır 35/36-37). 

Kaynaklara göre rec'at fikrini ilk ortaya 
atan kişi Abdullah b. Sebe'dir. İbn Sebe, 
Hz. Ali hakkında İslam inancına aykırı fi
kirler ileri sürmüş, Hz. Ali'nin şehid edil
mesinden sonra onun gerçekte ölmedi ği
ni, bir gün tekrar dünyaya gelip yeryüzü
nü adaletle dolduracağını iddia etmiştir 
(Eş'arl, ı, 86; Şehristanl, ı. ı 77) Bağdadi'

nin naklettiğine göre İbn Sebe, Hz. Ali'nin 
durumunu Hz. lsa'ya benzetmiş, onun öl
dürülmeyip göğe çıktığını ve bir gün dün
yaya inip düşmanlarından intikam alacağı
nı söylemiştir (el-Far!): beyne'l-fırai):, s. 233-
234). Bu düşünce Abdullah b. Sebe'nin 
ardından bazı mensupları tarafından bir 
müddet devam ettirilmiş, ancak çok geç
meden ortadan kalkmıştır. 

Rec'at düşüncesi ilk defa Keysaniyye'de 
görülmüştür. Muhammed b. Hanefiyye'yi 
imam ve mehdi kabul eden Keysaniyye, 
onun 81 (700) yılında vefatından sonra 



bazı koliara ayrılmış. bunlar rec'ati "gaib 
imarnın yahut mehdinin tekrar zuhuru" 
anlamında kullanmıştır. Mesela Kerbiyye, 
Muhammed b. Hanefiyye'nin ölmediğini , 

Medine'nin batısındaki Radva dağında ya
şadığını, yanındaki bir aslan ve kaplan ta
rafından korunduğunu, sabah akşam yiye
ceğinin verildiğini, bir gün yeniden ortaya 
çıkacağını iddia etmiştir. Keysaniyye'nin 
Harbiyye kolu ise Abdullah b. Amr b. Harb 
el-Kindl'nin imametini benimsemişken 
onun ihanetini ve yalancılığını öğrenince 
Abdullah b. Muaviye'yi imam tanımış, Ab
dullah'ın ölümünün ardından mensupları
nın bir kısmı onun ölmediğini, İsfahan'da 
bir dağda ikamet ettiğini ve bir müddet 
sonra geri döneceğini ileri sürmüştür (Ha
san b. Musa en-Nevbahtl, s. 27-29) . Zey
diyye'nin ilk dönem fırkalarından CarGdiy
ye de rec'ati "gaib imarnın zuhuru" anla
mında yorumlamıştır. Bunlara göre Mu
hammed en-Nefsüzzekiyye gerçekten öl
dürülmeyip gaybete girmiştir ve bir gün 
dünyaya geri dönecektir (Şehristanl, I, I 57) . 
İsnaaşeriyye'nin beşinci imamı Muham
med el-Bakır'dan sonra hemen her ima
rnın vefatının ardından onun mensupları 
birtakım gruplara ayrılmış, bunlardan ba
zıları imarnın gerçekte ölmediğini, mehdi 
olarak bir gün geri döneceğini düşünmüş
tür. Tenasühü benimseyen aşırı tırkaların 
dışındaki gruplarda rec'at mehdi kabul 
edilen imarnın yeniden zuhuru şeklinde 
anlaşılmıştır. Mesela Bakıriyye'den bir grup 
Muhammed el-Bakır' ın, NavGsiyye fırkası 
Ca'fer es-Sadık'ın, MGseviyye'den bir züm
re Musa el-Kazım'ın, İsmailiyye'den bir grup 
İsmail b. Ca'fer'in, Hasan el-Askerl'nin ölü
münden sonra ortaya çıkan bir grup ise 
Hasan el-Askerl'nin ölmediğini, mehdi ola
rak dünyaya döneceğini ileri sürmüştür. 
Tenasühü benimseyen aşırı fırkalar ise rec
'ati ölümden sonra ruhun yeni bir beden 
ve kalıpta dünyaya gelmesi diye kabul et
mişlerdir (Hasan b. Musa en-Nevbahtl. s. 
36-37) 

İsnaaşeriyye Şiası'nın müstakil bir fırka 
olarak gelişmesiyle rec'at ayrı bir anlam 
kazanmış ve "imamlarla onlara zulmeden
lerin kıyametin kopmasından önce dirilti
lip yeniden dünyaya gelmesi" şeklinde ta
nımlanmıştır. Bu manada rec'atin ilk de
fa ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle 
birlikte bunun IV. (X.) yüzyılın ikinci yarı
sından sonra olduğu muhakkaktır. Çünkü 
mezhebin dört temel hadis mecmuasın
dan ilki olan Küleynl'nin eJ-Kdfi'sinde bu 
inanca dair bir rivayete yer verilmemiştir. 

Büyük ihtimalle Küleynl konuya dair riva
yetlerin sıhhatine güvenmemiştir. Rec'ati 

bir inanç şeklinde ortaya koyanlardan Şeyh 
Sad ük, fırkanın inançlarına dair olarak yaz
dığı risalesinde rec'ati yukarıda belirtilen 
anlamda açıklamış, bunun tenasühle ilgili 
olmadığını. nitekim Kur'an-ı Kerim'de kıya
met öncesi dirilişlere işaret eden ayetler 
bulunduğunu söylemiştir (Risaletü'l-i'tika

dati'l-İmamiyye, s. 66-70) Şeyh Müfid de 
hocasının risalesi üzerine kaleme aldığı ese
rinde bu görüşleri teyit etmiş ( Taşl:ı.LJ:ıu'l
i'W~ad, s. 187- I 88). ayrıca diğer eserlerin
de de mehdinin hükümranlığı sırasında 
daha önce vefat etmiş en değerli insan
larla en düşük insanların dünyaya döne
ceğini , birincilerin bu gelişmeden büyük 
memnuniyet duyacağını , diğerlerinin ise 
cezalandırılacağını ve daha sonra ölecekle
rini, bunun ilahi kudrete aykırı düşmedi
ğini ileri sürmüştür (Eva'ilü'l-ma~alat, s. 
89-90) . Ardından bu inanç kelam kaynak
larına intikal etmiş, mezhebin özgün esas
larından biri olarak benimsenmiştir. 

Hadis ve tefsir kitaplarıyla değişik eser
lerde rec'atle ilgili çok sayıda rivayete rast
lanmaktadır. Meclisi bu eserleri tarayarak 
1 SO' den fazla rivayet ve görüş toplamıştır 
(Bi/:ıB.rü'l-envar, LIII , 39- 144) . Kısmen müp
hem ve çelişkili olan bu rivayetlerde dün
yaya döneceklerle ilgili olarak mesela bü
tün peygamberler yahut ResGl-i Ekrem ve 
Hz. Ali zikredildiği gibi imamların ve on
lara zulmedenlerin de dünyaya geleceği , 

kabrinden ilk kalkacak kişinin Hz. Hüseyin 
olacağı kaydedilir. Başka rivayetlerde on 
ikinci imam zamanında on bir imarnın 
hepsinin dirileceği, Allah için öldürülen her
kesin yeniden dünyaya döneceği, derece
si en yüksek olanlarla en düşük olanların, 
ayrıca imamlarla birlikte onlara zulme
denlerin ve imanda zirvede olanlarla kü
fürde en aşırı gidenlerin dirileceği belirtil
mektedir. Bu rivayetlerde yer alan en de
ğerli, imanda zirvede olan kimselerle pey
gamberler ve Imamiar, en düşük olanlarla 
da ilk üç halife ve bilhassa Muaviye, Yezld, 
Mervan b. Hakem kastedilmektedir. Yine 
kabul edildiğine göre rec'at halinde dünya
ya geliş mehdinin zuhurundan sonra ola
caktır. Zira rec'atin sebebi, Allah 'ın on ikin
ci imama lutfettiği başarıyı dostlarına gös
termek ve düşmanlarından intikam al
maktır (a.g.e. , a.y.). 

Şii kelam kaynaklarında, rec'atle ilgili ri
vayetler arasındaki farklılıklara ve belirsiz
liklere yönelmekten çok rec'atin akıl bakı
mından mümkün olduğu , ayrıca hakkında 

çok sayıda nas bulunduğu , dolayısıyla buna 
inanmak gerektiği doğrultusunda açıkla
malar yapılmaktadır. Şii müfessir ve kelam-
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cıları rec'ati Kur'an'a dayandırmak için çok 
sayıda ayetle istidlalde bulunmuşlardır. a) 
Kur'an'da, sayıları binlerce olup ölüm kor
kusuyla yurtlarından çıkan ve Allah'ın "ölün" 
emriyle ölüp yine O'nun tarafından diriiti
len kimselerden söz edilmektedir (el-Sa
kara 2/243); buna göre ölümden sonra kı
yamet öncesinde dirilme vardır. b) Kur'an'
da, mağaralarında uzun süre -bir bakıma 
ölü gibi- kalıp yeniden hayata döndürülen 
Ashab-ı Kehf'ten bahsedilmektedir (el-Kehf 
18/9-26). bu ise bir tür rec'ati çağrıştır
maktadır. c) Yine, "O gün her ümmetin 
içinden ayetlerimizi yalan sayanlardan bir 
cemaat toplarız" mealindeki ayet ( en-Neml 
27/83) bütün insanların toplanacağı genel 
haşirden önce özel bir haşrin bulunduğu
nu gösterir; imamlardan gelen rivayetler
de bu haşir rec'at olarak yorumlanmıştır. 
d) "En büyük azaptan önce onlara mut
laka en yakın azaptan tattıracağız" ayeti
nin ( es-Secde 32/2 I) açıklaması çerçeve
sinde imamlardan gelen rivayetlerde bu 
azabın rec'at sonrasında zalimlerin uğra
yacağı ceza olduğu bildirilmiştir. e) İnkar 
edenlerin, "Rabbimiz! Bizi iki defa öldür
dün, iki defa dirilttin" diyeceğini bildiren 
ayetle ilgili (el-Mü'min 40/1 I) Ca'fer es-Sa
dık'tan gelen bir rivayette iki diriitmeden 
birinin rec'at, ikincisinin kıyamet, iki öl
dürmeden birinin dünyadaki normal ölüm, 
diğerinin rec'at sonrası ölüm olduğu ifa
de edilmiştir (geniş bilgi için bk. İbrahim 
el-MQsevl ez-Zencanl, ll , 228-237). 

İsnaaşeriyye Şiası 'nda bu çerçevede rec
'at bir inanç olarak kabul edilmekle birlik
te ilk dönemlerden itibaren bunu benim
semeyen, söz konusu rivayetleri te'vil eden 
bazı alimler görülmüştür. Bunlar rec'atin 
"mehdinin zuhuruyla birlikte siyasi gücün 
Ehl-i beyt'e döneceği" manasma geldiğini 
söylemişlerdir. Günümüzde bazı Şii alim
leri, rec'atin bu şekilde te'vil edilmesinden 
ve diğer müslüman topluluklarının bu an
layışı şiddetle eleştirmesinden hareketle 
rec'atin temel bir inanç olmadığını, ona 
inanmayan bir kimsenin mürninliğine ve 
Şii kimliğine zarar gelmeyeceğini belirtmiş
lerdir (örnek olarak bk. M. Cevad Mağniy
ye, s. 54-55). 

Mu'tezile ve Ehl-i sünnet alimleri İsna
aşeriyye'nin rec'at anlayışına karşı çıkınış
lardır. Mu'tezile alimlerinden Ebü'l-Hüse
yin el-Hayyat. Şia'nın rec'ati akıl bakımın
dan imkan dahilinde gördüğünü, ilahi kud
ret açısından da muhal saymadığını bildir
dikten sonra mümkün olan bir şeyin ayet ve 
hadislerde haber verilmemişse gerçeklik 
ifade etmeyeceğini , bu konuda delil ola-
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rak gösterilen ayetterin hiçbirinin bu mez
hebin anladığı manada rec'ati ifade et
mediğini; ayrıca Hariciler, Mu'tezile, Ehl-i 
hadis, Mürcie ve Zeydiyye gibi İslami ke
simlerin de böyle bir anlayışı reddettiği

ni söyler ( el-İntişar, s. 95-97). Ehl-i sünnet 
alimleri de rec'atin imarnet anlayışına bağ
lı olarak ortaya çıktığını ve dini bir teme
linin bulunmadığını belirtmişlerdir. Onla
ra göre, Kur'an-ı Kerim'de geçmiş dönem
de bazı toplulukların diriltildiğini bildiren 
beyanlar mevcut olmakla birlikte Şla'nın 
kabul ettiği tarzda rec'ati ifade eden her
hangi bir ayet mevcut değildir. Aksine, 
Kur'an'da inanıp iyi işler yapmak için ye
niden dünyaya gelmek isteyen kişiler hak
kında onların bu taleplerinin dikkate alın
mayacağını ve yeniden dünyaya gönderil
menin söz konusu olmayacağını bildiren 
ayetler (mesela bk. İbrahim 14/44; el-Mü'
minun 23/99-1 00) vardır (geniş bilgi için 
bk. Mahmud Şükrl el-Alusl, s. 200-203; 

N asır b. Abdullah b. Ali el-Gaffarl, Il. 925-
928) . 

Bazı şarkiyatçılar rec'atin Şilliğe Yahu
dilik ve Hıristiyanlık'tan geçtiğini ileri sür
müştür. Bunlara göre Kitab-ı Mukaddes'
te rec'at niteliğinde bazı beyanlar vardır. 

Mesela Tevrat'ta ve İncil'de İlyas'ın Elişa ile 
yürürken ateşten yapılmış, ateşten atlar 
tarafından çekilen bir arabanın gelip on
ları birbirinden ayırdığı, İlyas'ın göklere çık
tığı, Rabb'in büyük ve korkunç günü gel
meden önce peygamber olarak dünyaya 
geri döneceği gibi bilgiler (Krallar, 2/1-12; 

Malaki, 5-6; Markos, 9/2-13) bir bakıma 
rec'ati ifade etmektedir. Bu bilgiler Şla'ya 
intikal etmiş ve zaman içinde bazı rivayet
lerle beslenerek inanç halini almıştır. An
cak bu tür ilişkilendirmelerin batıni ve gall 
Şla grupları için bir dereceye kadar ger
çekliği bulunsa da isnaaşeriyye Şlası için 
bunu ispat etmek güçtür (Bulut, Vlll/1 
[2005], s. 140-141). Rec'at konusunda Şii 
alimleri tarafından kaleme alınan eserler
den bazıları şunlardır: İbn Şazan en-Nisa
bGrl. İşbô.tü'r-rec'a fi'l-]Jadiş; Ebü'n-Nadr 
Muhammed b. Mes'Gd el-Ayyaşl, Kitd
bü'r-Rec'a; Hür el-Amill, el-i]fii?: mine'l
hec'a bi'l-bürhdn 'ale'r-rec'a; Ahmed b. 
Hasan b. İsmail, er-Rec'a ve e]Jddişü
he'l-men]füle 'an dli'l-'işme; Ahmed b. 
Zeynüddin el-Ahsal, Kitdbü'r-Rec'a (Bey
rut 1414/1993; geniş bilgi için bk. Aga Bü
zürg-i Tahran!, X, 16H63). 
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liJ İLYAS ÜzÜM 

RECEB 
( ~)) 

Hicri yılın yed inci ayı . 
_j 

Sözlükte "korkmak; saygı duymak, ta
zim göstermek" anlamlarına gelen recb 
kökünden türeyen receb kelimesi saygı 
duyulan ve savaşmanın haram kabul edil
diği dört aydan birinin adı olup dini gele
nekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir. 
Cahiliye devrinde, receb ayı boyunca sa
vaştan ve baskınlardan uzak durulur, özel
likle ilk on gününde oruç tutulur, umre zi
yaretleri yapılır ve putlardan oluşan tann
lara "atlre" veya "recebiyye" denilen kur
banlar takdim edilirdi. Receb ayının daha 
önce Arab-ı baide (Ad ve SemOd) döneminde 

"hevber", Arab-ı aribedöneminde "esamm" 
(sağır) diye adlandırıldığı, kan dökmenin, 
mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu 
ayda kavga ve silah sesleri, imdat çağrı
ları duyulmadığı için bu adla anıldığı riva
yet edilir. Araplar'ın Mudar kolundan olan 
Kureyş gibi kabileterin receb ayına diğer 
kabilelerden daha fazla saygı göstermesi 
sebebiyle Hz. Peygamber'in bir hadisinde 
de geçtiği üzere (aş bk.) bu aya "receb-i 
Mudar'' denilmekteydi. öte yandan haram 
aylardan üçü (zilkade, zilhicce, muharrem) 
peşpeşe geldiği için bunlara "serd" (birbi
rini takip eden) denilirken receb ayına tek 
olduğu için "ferd" (münferid) adı verilmiştir. 
Kaynaklarda receb ayı karşılığında başka 
isim veya sıfatlar da zikredilmektedir. Os
manlı belgelerinde receb (...,...) kısaltmasıy
la ve "şerif' , "mürecceb" gibi sıfatiarta bir
likte yazılmıştır. 

Kur'an- ı Kerim'de receb kelimesi geç
memekle birlikte muhtelif ayetlerde ha
ram aylardan söz edilerek bu ayiara saygı 
gösterilmesi emredilmektedir (el-Bakara 
2/194, 217; el-Maide 5/2 , 97; et-Tevbe 9/5, 

36). ResGl-i Ekrem haram ayları zilkade, 
zilhicce, muharrem ve receb olarak açıkla
mıştır (Buhar!, "Megazi", 77; Müslim, "~

same", 29) . Haram ayların farklı bir önem 
ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylarda iş
lenen iyilik ve kötülüklere başka zamanlar
da işlenenlerden daha fazla mükafat ve ce
za verileceği yönünde genel kabul vardır. 

Receb ayının haram aylardan biri olma
nın ötesinde bir üstünlüğünün olup olma
dığı alimler arasında tartışılmıştır. Kay
naklarda receb ayının faziletine ve bu aya 
mahsus ibadetlere dair çok sayıda rivayet 
yer almaktadır. Klasik literatürde bu riva
yetleri derleyen müstakil eserler mevcut
tur. Ancak hadis alimleri bunların büyük 
çoğunluğunun uydurma, önemli bir kıs
mının da zayıf olduğunu bildirmiştir. Hz. 
Peygamber'in receb ayı girdiğinde, "Al
lahım, receb ve şabanı bize mübarek kıl 
ve bizi ramazana ulaştır!" şeklinde dua et
tiği yönündeki rivayet (Müsned, I, 259; Ebu 
Nuaym, VI, 269) zayıf hadisler içinde yer 
almakla birlikte bu ayın faziletiyle ilgili en 
çok güvenilen rivayetlerden biri kabul edi
lir. ResGl-i Ekrem'e isnat edilen, "Receb Al
lah'ın ayıdır, şaban benim ayımdır, Rama
zan ise ümmetimin ayıdır"; "Receb ayının 
diğer ayiara üstünlüğü Kur'an'ın diğer söz
lere üstünlüğü gibidir" şeklindeki sözlerle 
receb ayının ilk gecesinde veya herhangi 
bir gecesinde belirli bir namaz kılmaya teş
vik eden rivayetlerin sağlam dayanakları
nın bulunmadığı tesbit edilmiştir. 


