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حيم  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه

َواُت  َوَسارِعُُٓوا ِاٰلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّمى
  يَنُۙ ِِ َواْْلَْرُضُۙ ُاِعدَّْت لِْلُمتَّق

 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّم :   َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ  
ْنِب َكَمْن َْل َذْنَب َلهُ   التَّاِئُب ِمْن الذَّ

 
ÜÇ AYLAR VE REGÂİB KANDİLİ 

Aziz ve Muhterem Mü’minler! 

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “Rabbinizin mağfiretine mazhar 

olmak ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup 

gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için 

yarışın.”1 Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber 

Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Günahından 

dolayı pişman olup tevbe eden o günahı işlememiş 

kimse gibidir.”2  

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Allah'a kulluk etmek için yaratılan insana verilen 

nimetlerden biri de ömür nimetidir. İnsan ömrünün 

her aşaması çok kıymetlidir. Ancak bazı zaman 

dilimleri vardır ki; bereket ve rahmetiyle diğer 

zaman dilimlerinden daha değerlidir. İşte bunların 

başında her biri birer manevi hazineler sofrası olan 

Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Yine bu aylar 

içinde bulunan mübarek geceler de hayır ve 

bereketin zirveye ulaştığı rahmet dolu zaman 

dilimleridir. Bu gecelerde Allah'ın rahmet yağmuru 

bir başka iner yeryüzüne. Ne mutlu bu rahmet 

yağmurdan istifade eden Müslümanlara! 

 

Muhterem Mü’minler! 

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan rahmet 

mevsimine önümüzdeki Pazartesi günü kavuşacağız. 

Önümüzdeki Perşembeyi Cumaya bağlayan gece de 

Regâib Kandilidir. Regâib, “kendisine çok rağbet 

edilen, itibarı yüksek” manasına gelir. Rabbimizin 

kullarına olan lütfunun çokluğu, kereminin genişliği, 

nice günahları bağışlaması nedeniyle bu geceye 

Regâib denilmiştir. Bu gece duaların alemlerin 

Rabbine sunulduğu, O'nun engin rahmetinden af 

umulduğu, arınma ve huzur gecesidir.  

 
1 Âl-i İmrân,3/133.  
2 İbn-i Mâce, Zühd, 31. 

Aziz Cemaat!  

Yaratılış itibariyle itaat ve isyana meyilli olan insan, 

kulluk görevinde yalnız bırakılmamış, şeytanla 

mücadelesinde Allah'ın rahmetini hep yanında 

bulmuştur. Kendisine sunulan akıl ve iradenin 

yanında onları doğru bir şekilde kullanması için de 

peygamberler gönderilmiştir. İlahi rahmetin tecellisi 

olarak son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v) 

gönderilmesi de yine bu gaye içindir. 

Hz. Muhammed’in (s.a.v) alemlere rahmet olarak 

gelişini haber veren rahmet iklimidir üç aylar. Kendi 

elleriyle kendini tehlikeye atan  insanı karanlıklardan 

aydınlığa, kula kul olmaktan Allah'a kul olmaya 

davet eden Kutlu Nebi’nin gelişini haber veren kutlu 

mevsimin adıdır üç aylar. İnsana asıl görevini, 

nereden gelip nereye gideceğini, dünyadayken 

hizmetine sunulmuş nimetlerin önemini hatırlatan 

ilâhî rahmetin üzerimize sağnak sağnak yağdığı 

mevsimin adıdır üç aylar. Kararan kalplere nur, 

yolunu  kaybetmişlere  rehber, ruhsuz vicdanlara 

hayat bahşeden ilâhî vahyin inişini müjdeleyen kutlu 

zaman dilimidir üç aylar. Susuzluktan kuruyup 

çatlamış toprağa hayat veren yağmur misali; 

duyarsızlaşmış gönüllerimizi ilâhî rahmetle yeniden 

canlandıran Kur’ân’la buluşma zamanıdır üç aylar.  

Kıymetli Müslümanlar! 

Zaman su gibi akıp gitmektedir. Böyle bir dönemi bir 

daha yaşama imkânımız olamayabilir. Vakit, kıymeti 

bilinmeyen zaman nimetinin her geçen gün 

elimizden uçup gittiğini artık anlama vaktidir. Vakit, 

başkalarının eksikliklerinden ziyade kendi 

kusurlarımızı görme vaktidir. Vakit, gaflet uykusuna 

son verme, diriliş ve silkelenme vaktidir. Hutbemi bu 

konuda sorumluluğumuzu hatırlatan bir ayetin 

mealiyle bitiriyorum; “İman edenlerin, Allah’ı 

anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı 

kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi 

mi ?”3  

  

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Hadid,57/16. 


