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22.05.2009 
Üç aylar ve Regaip Kandili 
 

ِن اْلَرِحِيمِبْسِم اِهللا اْلَرْحم  
 

 َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعًا ِإنَّهُ َهللا ِإنَّ اَتْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة اِهللا َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم الُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن 
   ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم

 
Bismillahirrahmanirrahim 

[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla] 
''De ki: ‚(Allah şöyle buyuruyor) Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın 
rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, 

çok bagışlayandır, çok merhamet edendir.’ ” 
 

[Zümer suresi, ayet 53] 
 
Muhterem Müslümanlar! 
 
Üç aylar diye bilinen, çok feyizli ve bereketli yeni bir maneviyat mevsimine yaklaşmanın 
sevincini yaşıyoruz. Yirmi dört Haziran, üç ayların ilki olan Recep ayının birinci günüdür. 
Yirmi beş Haziranı yirmi altı Hazirana bağlayan  Recep ayının ilk Cuma gecesi de Regaib 
Kandilidir. 
Regaib Arapça bir kelimedir. Çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde 
arzu edilen şey anlamlarına gelir. Cenab-ı Hakkın, rahmetinin, yardımının  ve manevi 
hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi  dolayısıyla   Recep ayının ilk cuma 
gecesine Regaib gecesi deniliyor. 
 
Regaib Kandili diğer kandilleri hatta bayramları şimdiden müjdeleyen bir kandildir. Üç aylar 
diye bildiğimiz, Recep, Şaban ve Ramazan ayları, rahmet duygularının arttığı, manevi huzur 
ve sükunun kalpleri doldurduğu, ilahi rahmetin sağanak halini alıp coştuğu günleri ve 
geceleri içerisinde barındırır. Bu aylar girince ruhlarımızı ayrı bir hava kaplar. Bedenlerimiz 
de yaptığımız güzel ameller (özellikle oruç) sebebiyle farklı bir görünüm kazanır.  
 
Muhterem Müslümanlar!  
 
Asırlardır Müslümanlar arasında üç aylar geleneği oluşmuştur. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.s.) üç ayları dua ile karşılardı ve Müslümanlara da aynı şekilde dua ile 
karşılamalarını öğütlerdi. ”Allah'ım Recep ve Şabanı hakkımızda mübarek kıl ve bizi 
Ramazana kavuştur!”  [1] diye dua ederdi 
 
Değerli müminler! 
 
Diğer aylardan ve günlerden farklı bir mana mevsimine giriyoruz. Fazlasıyla sevap 
kazanacağımız bu günleri fırsat bilelim ve daha güzel ameller işleyelim. Ahirette mutlu 
olacağımız amelleri çoğaltalım. Bu güzel ayları boş geçirmeyelim. Bu dönemi bilgilerimizi 
artıracağımız bir okul dönemi gibi değerlendirelim. İmanımızı kuvvetlendirecek ibadetleri 
artıralım. Varsa kaza oruçlarımızı tutalım. Yoksa nafile oruç tutalım. Dinimize, aile 
huzurumuza, ahiretimize zarar veren her türlü kötü öz ve kötü davranışı terkedelim. Üç 
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aylar vesilesiyle  bizi Allah’a yaklaştıracak, dünya ve ahiretimizi mutlu edecek namazlarımızı 
sürekli kılmaya niyet edelim ve söz verelim. Allah’a bolca dua edelim. Hatalarımızdan ve 
günahlarımızdan tövbe edelim. Günahlarımızın ölçüsü ve miktari ne olursa olsun hiçbir 
zaman Allah'tan ümit kesmeyelim.   Kullarına şefkat ve merhameti sonsuz olan yüce 
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: ‚(Allah şöyle buyuruyor) Ey kendilerinin aleyhine 
aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün 
günahları affeder. Çünkü O, çok bagışlayandır, çok merhamet edendir.” [2] 
 
Aziz müminler! 
 
Bu mübarek günler bizim için önemli bir fırsattır, iyi değerlendirelim. Bize ahiretimizi 
kazandıracak işlere ağırlık verelim. Milli ve manavi değerlerimizi çocuklarımıza da en iyi 
şekilde öğretelim. Üç  aylar vesilesiyle hatalarımızdan kurtulalım. Komşularımızla iyi 
geçinelim. Dargınlık ve kırgınlıkları giderelim. Büyüklerimizi üzmeyelim. Onların hayır 
dualarını alalım. Yaşadığımız ülkenin huzur ve barışını koruyalım. Bizim birlik ve  
beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim.   
 
Değerli Kardeşlerim!  
 
Üç aylarınızı ve Regaib Kandilinizi en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Sizlere, bütün 
Müslümanlara, ülkemize ve yaşadığımız ülkeye hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz 
ediyorum. Hutbemi Haşr suresinin 18. ayetinin mealiyle bitiriyorum: ''Ey iman edenler! 
Allah'tan korkun. Herkes yarına ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan sakının, çünkü 
Allah işlediklerinizden haberdardır.” [3] 
 
[1] Ahmed b.Hanbel, Müsned,1/259 
[2] Zümer, 39/ 53 
[3] Haşr, 59/18 
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