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﷽ 
َالِة  ِ َوِإَقاِم الصَّ َّ ِرَجاٌل الَّ تُْلِهيِهْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْيٌع َعن ِذْكِر 
َكاِة يََخافُوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه اْلقُلُوُب َواْألَْبَصارُ   َوإِيتَاِء الزَّ

ُ َعلَْيِه  َّ ِ َصلَّى  َّ :َوَسلَّمْ قَاَل َرُسوُل   
 َرَجَب َوَشْعَباَن، َوبَلِّْغنَا َرَمَضانَ  ياَللَُّهمَّ بَاِرْك َلَنا ِف 

 
RAHMET VE BEREKET İKLİMİ: ÜÇ 
AYLAR 
  
Değerli Kardeşlerim! 
Yüce Allah’ın insanlara rahmetini ve 
nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, 
belli mevsimler vardır. Kış mevsimi ile yaz, 
bahar ile sonbahar farklı özelliklere sahip 
olduğu gibi bu manevi mevsimler de farklı 
güzelliklere sahiptir. Haftanın günleri 
arasında Cuma; kameri aylardan olan ve üç 
aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan 
ayları bu türden feyiz ve bereketi bol olan 
zaman dilimleridir. Üç aylar, hasretle 
yolunu gözlediğimiz, gönül dünyamızın 
arınmasına vesile olan en değerli 
misafirimizdir. Bu rahmet ve mağfiret 
iklimi salı günü Receb ayıyla birlikte 
başlayacak;  önümüzdeki perşembe gününü 
cumaya bağlayan gece ise Regaib Kandilini 
inşallah idrak edeceğiz. 
 
Aziz Müminler!   
Regâib, özlenen, rağbet edilen ve değer 
verilen şey demektir. Regâib gecesi, üç 
ayların müjdecisi, Kur’an ayı Ramazan’ın 
habercisidir. Bu gece, akıp giden 
hayatımızda asıl kazancın, Cenâb-ı Hakk’a 
kulluk ederek O’na yönelmek olduğunu 
bizlere hatırlatır. Günahlarımıza tevbe 
etme, Allahü Teala’dan mağfiret dileme 
fırsatını bizlere sunmaktadır. Çünkü bu 
gece mümin kulların Rablerine rağbet 
ettikleri bir gecedir. Allah Resûlü (s.a.s), üç 
ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: 
“Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını 
hakkımızda mübarek eyle ve bizi 
Ramazan ayına ulaştır.”1 Hutbemin 
başında okuduğum âyette de Yüce 
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Öyle 

 
1 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 259.  
2 Nûr, 24/37.  

yiğitler var ki, alışveriş ve ticaret onları 
Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru kılıp 
zekâtı gönül hoşluğuyla vermekten 
alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin 
dehşetle döndüğü o (kıyamet) gününden 
korkarlar.”2 
 
Kardeşlerim! 
Dinimizde önemli bir yere sahip olan üç 
aylar, her müslümanın ahlaki yönünü 
olgunlaşmaktırmakta ve iradesini kontrol 
altına almasına sebep olmaktadır. Zira bu 
aylarda bulunan Regaib, Miraç ve Berat 
gecelerinin rahmetinden istifade etmeye 
çalışan müminler Ramazan ayına 
ulaştıklarında her türlü kötülükten 
kendilerini uzak tutarak ahlaki 
güzelliklerinin artmasına gayret ederler. 
Nihayet Kadir gecesinde yapacakları ibadet 
ve tevbe ile manevî derecelere ulaşırlar. Bu 
gerçekten her birimizin değerlendirmesi 
gereken önemli bir fırsattır. 
 
Öyleyse Kardeşlerim! 
İlâhî rahmetin oluk oluk aktığı, manevi 
huzur ve sükûnun gönüllere indiği  bu 
kıymetli zaman dilimini ibadetlerle, salih 
amellerle değerlendirmeye çalışalım. 
Yaratılış gayemizi yeniden idrak ederek 
kulluk bilinciyle hareket edelim, Ömür 
sermayemizi doğru kullanmaya gayret 
gösterelim. Üç aylar vesilesiyle gönül 
dünyamızı imar edelim. Hayatın karmaşası 
içinde ihmal ettiğimiz görev ve 
sorumluluklarımızı yerine getirelim. 
Nitekim Yüce Rabbimiz bizi uyarmakta ve 
şöyle buyumaktadır: “Ey iman edenler! 
Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes 
yarın için ne hazırladığına baksın! 
Evet,  Allah’a itaatsizlikten sakının; 
şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizin 
tamamından haberdardır.”3 
Üç ayların fevzinden bereketinden istifade 
edebilmemizi ve alemi islamın kurtuluşuna 
vesile olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz 
ediyorum. 
Hollanda Diyanet Vakfı 

 
3 Haşr, 59/18. 


