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ÜÇ AYLAR VE REGÂİB KANDİLİ 

Muhterem Mü’minler! 

Bizleri rahmet, bereket ve mağfiret 

mevsimi olan üç aylara yeniden ulaştıran Yüce 

Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Önümüzdeki 

23 Ocak Pazartesi günü Receb ayının 1. 

günüdür. 26 Ocak Perşembe akşamı ise Regâib 

Kandilini inşaallah hep birlikte dualarla ve 

ibadetlerle idrak edeceğiz. Rabbimize olan 

bağlılığımızı bir kez daha tazeleyeceğiz. O’na 

olan sadakatimizi tekrar yenileyeceğiz. 

Dualarımızı ve en içten bağışlanma 

dileklerimizi Rabbimize arz edeceğiz.  

Hutbemin başında okuduğum ayet-i 

kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:  

“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten 

sakının ve herkes, yarın için önceden ne 

göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı 

gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, 

yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”
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Peygamberimiz (s.a.s) ise üç aylar 

geldiğinde şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! 

Receb ve Şaban ayını bizim için mübarek kıl 

ve bizi Ramazan ayına ulaştır!”
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Kıymetli Kardeşlerim! 

Üç aylar ve Regâib gecesi, şu fâni 

dünyada hayatın ve her bir nimetin, imtihanın 

bir parçası olduğunu haber verir. Dünyaya dair 

arzularımızı gözden geçirmemiz gerektiğini, 
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çabucak geçip giden bu hayatta asıl kazancın 

Rabbimize rağbetimiz olduğunu bildirir.  

Bu mübarek günler ve geceler, kendimizi 

denetleme ve değerlendirme bakımından çok 

önemlidir. Bir kez daha geçmişimizin 

muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın 

tedbirlerini almalı ve şu sorulara cevap 

aramalıyız: 

Allah'a inandığını söyleyen mü’minler 

olarak O’na kulluk vazifemizi yapabiliyor 

muyuz? 

Peygamberimiz Hz. Muhammed 

Mustafa’yı sevdiğini söyleyen Müslümanlar 

olarak O’nun sünnetini ve ahlâkını yaşayabiliyor 

muyuz? 

“Kitabım Kur'an’dır” dediğimiz halde 

emirlerine sarılıp yasaklarından sakınıyor 

muyuz? 

Allah'ın nimetlerini kullandığımız halde 

şükrünü yerine getiriyor muyuz? Aç, muhtaç ve 

kimsesizleri koruyup gözetiyor muyuz? 

Ölümün hak olduğuna şüphe yok. Peki şu 

an ölüme hazır mıyız? Geçen yılın bu mübarek 

mevsiminde bizimle beraber oldukları halde şu 

anda göremediğimiz yakılarımızı düşünüp 

kendimize çekidüzen verebiliyor muyuz?  

Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim! 

Üç aylara gireceğimiz bu günlerde tüm bu 

soruları kendimize sorup bir durum 

değerlendirmesi yapmamız gerekir. Eksik 

bıraktığımız hususları gözden geçirip bu 

mübarek zaman dilimi vesilesiyle hayata 

geçirmemiz gerekir. Ancak bu şekilde üç ayların 

ve Regâib kandilinin manevi bereketinden tam 

olarak istifade edebiliriz. 

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek üç 

ayları ve Regâib kandilini tebrik ediyor, 

hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üç ayların 

rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin tüm 

insanlığı kuşatmasını; bu mübarek gün ve 

gecelerde yapacağımız tüm ibadet ve 

dualarımızın kabul olmasını niyaz ediyorum. 


