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ÜÇ AYLAR 

Muhterem Mü’minler! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce 

Rabbimiz şöyle buyuruyor:  “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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Okuduğum hadis-i şerifte ise 

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 

“Allah’ım! Receb ve Şaban ayını bizim için 

mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” 
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Bizleri rahmet, bereket ve mağfiret 

mevsimi olan üç aylara yeniden ulaştıran Yüce 

Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. 

Önümüzdeki 2 Şubat Çarşamba günü Receb 

ayının 1. günüdür. 3 Şubat Perşembe akşamı ise 

Regâib Kandilini inşaallah hep birlikte 

samimiyetle, dualarla ve ibadetlerle idrak 

edeceğiz. Rabbimize olan rağbetimizi bir kez 

daha tazeleyeceğiz. O’na olan sadakatimizi 

tekrar yenileyeceğiz. Dualarımızı, en içten 

bağışlanma dileklerimizi yalnızca O’na arz 

edeceğiz.  

Kıymetli Kardeşlerim! 

Mü’minler olarak her yıl Receb ayı 

geldiğinde bizleri tarifsiz bir heyecan sarar. Üç 

ayların başında yer alan Regâib Kandili ile, 
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adeta hayata yeni bir başlangıç yaparız. Regâib 

gecesi, şu fâni dünyada hayatın ve her bir 

nimetin, imtihanın bir parçası olduğunu haber 

verir. Dünyaya dair arzularımızı gözden 

geçirmemiz gerektiğini, çabucak geçip giden bu 

hayatta asıl kazancın Rabbimize rağbetimiz 

olduğunu bildirir.  

Mirâcın yükselme ve yücelme olduğu 

şuuru ile imanımız, ahlâkımız ve salih 

amellerimizle Rabbimiz nezdinde yücelmeye 

çalışırız. Bunun yanında gerçek yüceliğin 

yalnızca Allah’a ait olduğunu da bir kez daha 

ikrar ederiz.  

Berat ile günah ve kirlerden temizlenerek, 

bizi ebedi nimetlere ve sonsuz cennete götürecek 

beratımızı almak için çabalarız. Ve nihayet 

Kur’an ayı Ramazan’a kavuşmanın hazzını 

iliklerimize kadar doyasıya yaşarız. Rahmet, 

bağışlanma ve cehennemden kurtuluş ayı olan 

Ramazanı en güzel şekilde karşılayıp 

değerlendirmenin yollarını ararız.  

Aziz Müslüman Türk Kardeşlerim! 

Mübarek üç ayları karşılamaya 

hazırlandığımız bu günlerde, tarihimizde önemli 

bir yere sahip olan 29 Ocak Milli Direniş 

Gününü de kutlayacağız. 29 Ocak 1988 tarihi, 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının sahip 

olduğu temel hak ve hürriyetlere getirilen 

kısıtlamaların protesto edildiği ve kimlik 

inkârına karşı direndiği  gündür. 29 Ocak, ne 

pahasına olursa olsun, Batı Trakya Müslüman 

Türklerinin uluslararası antlaşmalardan doğan 

haklarını her zaman  ve her şart altında 

savunmaya devam edeceğinin gür bir sesle 

haykırıldığı gündür. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 

mübarek üç aylarını, Regâib Kandilini ve 29 

Ocak Milli Direniş Gününü tebrik ediyor, 

hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üç ayların 

rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin dalga 

dalga tüm insanlığı kuşatmasını; bu mübarek 

gün, gece ve aylarda yapacağımız ibadet, dua ve 

yakarışların kabul olmasını Rabbimden niyaz 

ediyorum. 


