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ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ

Üç aylara girmek üzere olduğumuz bir zaman
dilimindeyiz. Bu aylar, imandan gelen bir heyecanla
ibadet hayatımızın daha canlı tutulduğu feyizli,
bereketli
bir
mevsimdir.
Nitekim
Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v.), bu aylarda daha çok ibadet
eder ve:
“Allah’ım! Recep ve Şaban ayını
hakkımızda mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur
”1diye dua ederdi.
Değerli kardeşlerim!
Recep ayında, Regaib ve Mi’rac, Şaban ayında Berat,
Ramazan ayında ise Kadir gecesi gibi dört ayrı değerli
gece bulunmaktadır. Bu geceler, üç ayların feyiz ve
bereketinin yoğun bir şekilde hissedildiği müstesna
zamanlardır. Recep ayının ilk cuma gecesi mübarek
regaib kandilidir. Dolaysıyla 7 Mart Perşembe gecesi,
hem üç ayların başlangıç gecesi hem de mübarek
regaib kandilini idrak edeceğimiz bir gece olacaktır.
Regaib; herhangi bir şeyi istemek, arzu duymak,
meyletmek, bu emeller doğrultusunda azimle çaba sarf
etmek demektir. Regaib Kandili ise; her türlü arzu ve
isteklerimizi, tutkularımızı, doğruya, güzele, faydalı
olana, hakka ve hakikate yöneltme, bütün işlerimizi
Rabbimizin rızasına uygun hale getirme çabasıdır.
Değerli müminler!
Her mevsimin kendine has özellikleri olduğu gibi üç
ayların da manevi hayatımıza kazandırdığı güzellikler
vardır. Bu ayları Yüce Rabbimizi hatırlama ve O’na
kulluğumuzu artırmak için fırsat bilmeliyiz. Bu aylarda
nefis muhasebesi yapılmalı, ana sermayemiz olan
ömrümüzün nerede tüketildiği gözden geçirilmelidir.
Amel defterimize neler yazıldığı muhasebe edilmeli,
mahşer günü kurulacak büyük mahkemenin tek Hakimi
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Yüce Allah’ın huzurunda bizi mahcup edecek olan her
türlü fiilden uzak durmak için çalışılmalıdır. Çünkü
Yüce Rabbimizin ikram ettiği bu dünya hayatını ibadet
ve itaatle değerlendirmeyenlerin o gün pişman
olacaklarını ve: “Keşke bu hayatım için bir şeyler
yapıp gönderseydim!”2 diyeceklerini, Kur’an’ı Kerim
bize haber vermektedir. Bir başka ayette ise, Yüce
Allah, ahiret için hazırlık yapmamızı emrederek şöyle
buyurur: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun,
herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah’a karşı
gelmekten sakının, çünkü Allah yaptıklarınızdan
haberdardır. Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın
da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi
olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir” 3
Değerli kardeşlerim!
Hepimizin bildiği gibi Recep ve Şaban ayları, on bir
ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayına hazırlık
dönemidir. Ramazan ayı ise; fazilet ayıdır, içinde Kadir
Gecesi bulunan Kur'an ayıdır. Hayır ayıdır. Yoksullara
yardım ayıdır. Oruç ayıdır. Günahlardan silkinme
ayıdır. Allah'a kul olma zevkini tatma ve her türlü
olumsuzluklardan arınma ayıdır. Şüphesiz böyle
bereketli bir ay için hazırlık yapmak gerekir. Mesela
bir müslüman, namaz kılmak için nasıl abdest
hazırlığını yapıyorsa, aynı şekilde Ramazan'dan önce
gelen Recep ve Şaban aylarında da Ramazan ayına
hazırlık yapmalıdır.
Aziz müminler!
Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz üç aylar ve
mübarek geceler, öncelikle Rabbimize, ailemize ve
toplumumuza karşı görev ve sorumluluklarımızı
hatırlatmalı, hatalarımızdan ve günahlarımızdan tevbe
etmemize vesile olmalıdır. Ayrıca büyüklerin gönülleri
alınmalı, eş ve dostlarımızın hatırları sorulmalıdır.
Yardıma muhtaç kimselere yardım edilmelidir.
Aramızdaki kırgınlıklar, dargınlıklar, şahsi çıkar
hesapları bir tarafa bırakılmalı, hoşgörü, kardeşlik ve
birlik içerisinde olunmalıdır.
Rabbim, bütün
Müminlerin üç aylarını ve Regaip Kandil’ini mübarek
eylesin. Müslümanların huzur ve kurtuluşuna vesile
kılsın.
Hollanda Diyanet Vakfı
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