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Aziz Mü’minler! 

Müjdeler olsun! Bir yandan Pazartesi günü 

itibariyle başlayacak Üç Aylar’ın rahmet ve 

mağfiret iklimine girerken diğer yandan 

önümüzdeki Perşembe gününü Cuma’ya 

bağlayan gece hep birlikte Regâib Kandili’ni 

idrak edeceğiz. Bu mübarek gün ve gecelerin 

manevi ve bereketli iklimiyle bizleri 

şereflendiren Cenâb-ı Allah’a sonsuz hamd ü 

senâlar olsun. Bizlere her daim hakkı, hakikati, 

iyilik ve güzelliği öğütleyen âlemlere rahmet 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’e binlerce salât 

ve selam olsun. 

 

Değerli Mü’minler! 

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde 

barındıran Üç Aylar’ın kandiller geçidi, Regâib 

gecesiyle başlar; Mîrâc ve Berât geceleriyle 

devam eder. Bin aydan daha hayırlı Kadir 

Gecesi’yle zirveye ulaşır. Birlik ve 

beraberliğimizi güçlendiren, ülfet ve 

muhabbetimizi artıran Ramazan bayramıyla 

taçlanır. 

 

Kıymetli Mü’minler! 

Üç Aylar, hasretle yolunu gözlediğimiz, gönül 

hanemize konuk ettiğimiz kutlu misafirimizdir. 

Üç Aylar, ilâhî rahmetin oluk oluk aktığı, 

manevi huzur ve sükûnun gönüllere indiği 

kıymetli bir zaman dilimidir. Bizler bu mübarek 

vakitlerde ömrümüzün muhasebesini yapar, 

yaratılış gayemizi yeniden idrak ederiz. Kulluk 
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ve ibadete, hayır ve hasenata, iyilik ve 

güzelliklere her zamankinden daha fazla 

yönelir, gönül dünyamızı imar ederiz. Hayatın 

karmaşası içinde ihmal ettiğimiz görev ve 

sorumluluklarımızı yeniden hatırlarız. Hûd 

(as)’ın zaman ve mekân üstü çağrısına yeniden 

muhatap oluruz. Kur’an-ı Kerim Hud (a.s.)’ın 

çağrısını şöyle aktarıyor bize: “Ey kavmim! 

Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na 

tövbe edin ki, rahmetini üzerinize bolca 

yağdırsın ve kuvvetinize kuvvet katsın; sakın 

günahkârlar olup Allah’tan yüz çevirmeyin!”1 

 

O halde geliniz; Üç Aylar’ı affımıza ve 

mağfiretimize vesile kılalım. İyilik elimizi 

imkânlar nispetinde akraba ve 

komşularımızdan başlayarak ihtiyaç sahibi 

tüm mazlum ve mağdur kardeşlerimize 

uzatma gayreti içerisinde olalım. 

İbadetlerimizi aksatmamaya, gönüllerimizi 

kirleten günahlardan uzak durmaya çalışalım. 

Pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu 

geçirmeye çalışarak Ramazan’a hazırlıklı 

olalım. Her gün Kur’an-ı Kerim’den bir miktar 

okumaya zaman ayıralım. İbadetlerin özü olan 

dua ve yakarışlarımızı artıralım ve 

dualarımızda mazlum ve mağdur 

kardeşlerimizin selametini ve tüm insanlığın 

barış ve huzurunu dileyelim. 

 

Ey âlemlerin Rabbi! Ey merhametiyle bizleri 

kuşatan Ulu Allah! Lütfunla eriştirdiğin bu 

günlerimizi bizler için hayırlı ve bereketli eyle. 

Bizlere, Ramazan ayına hayır ve bereketle, 

huzur ve sükûnetle kavuşmayı nasip eyle. 

İyiliğe, tâât ve ibadete rağbetimizi artır. 

Kandilimizi mübarek eyle. Âmîn.  
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