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ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ

Muhterem Kardeşlerim!
Yüce Allah’ın insanlara rahmetini ve nimetlerini
çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli mevsimler
vardır. Haftanın günleri arasında Cuma; kameri
aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan bu türden
feyiz ve bereketi bol zaman dilimlerindendir.
Önümüzdeki Çarşamba günü mübarek üç ayların ilki
olan Recep ayına girmiş bulunacağız. İçinde önemli
gün ve gecelerin bulunduğu Ramazan ayının da
habercisi olan bu rahmet iklimine yaklaşmaktayız.
Bu aylar Allah’ın rahmet ve bereket dalgalarının
sağanak yağmurlar gibi yağdığı, manevi huzurun
kalplere dolduğu, ilahi rahmetin coştuğu zaman
dilimleridir. Bizleri bu mübarek günlere ulaştıran
Cenâb-ı Allah’a hamd ü senâlar olsun. Âlemlere
rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize
salât ve selam olsun. Okuduğum ayeti kerime de
yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey
Müminler! Rabbinizin affına nail olan kullar
arasında yer almak ve cennete girmek için
birbirinizle yarışın. O cennet ki gökler ve yer
kadar geniştir ve Allah'a itaatsizlikten sakınanlar
için hazırlanmıştır.”1

günah işleyerek kendilerine kötülük ettiklerinde
hemen Allah'ı hatırlar ve günahlarının affı için
O'na yakarırlar. Günahları Allah'tan başka kim
bağışlayabilir ki?! Ayrıca onlar bilerek ve
isteyerek günah işlemekte ısrar etmezler. İşte
bunların hak ettikleri mükafat, Rablerinin affına
nail olmak ve içinde derelerin çağıldadığı
cennetlerde temelli kalmaktır. Bu imanlarına
yaraşır güzellikte işler yapanlar için ne kadar
güzel bir mükafattır.”2
Kıymetli Mü’minler!
Önümüzdeki hafta Perşembe gününü Cuma’ya
bağlayan gece feyz ve bereketle dolu Regâib
gecesidir. Regâib, özlenen, rağbet edilen ve değer
verilen demektir. Regâib gecesi, üç ayların
müjdecisi, Kur’an ayı Ramazan’ın habercisidir. Bu
gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancın, Yüce
Allah’a yönelmek ve kulluk etmek olduğunu bize
hatırlatır. Yüce Rabbimiz, ayet-i kerimede şöyle
buyurmaktadır: “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 Bu ilâhî hitaba uygun
olarak her birimiz, rahmet ve mağfiretle dolu üç
aylarda daha fazla iyilik yapmaya vesile aramalıyız.
Bu rahmet ikliminden azami ölçüde istifade etmeye
çalışmalıyız. Hutbemi Peygamber Efendimizin üç
aylar geldiğinde devamlı etmiş olduğu şu dua ile
bitiriyorum: ‘’Ey Allah’ım Receb ve Şaban’ı bize
mübarek kıl; bizi ramazana ulaştır’’4
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Değerli Kardeşlerim!
Mübarek üç aylar, derin bir tefekkürle, esaslı bir
murakabeyle kapsamlı bir nefis muhasebesini
yapmamız için mühim bir fırsattır. Okuduğum ayeti
kerimenin devamındaki ayetlerde takva sahiplerinin
özellikleri şöyle anlatılmaktadır: “Cennetlikler öyle
kimselerdir ki varlıkta da darlıkta da mallarını
Allah yolunda harcarlar. Ayrıca onlar öfkelerini
yener, insanların hata ve kusurlarını affederler.
[Bilin ki] Allah işte böyle davrananları sever.
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