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Mübarek Ramazan ayının manevi çekim alanına 
yavaş yavaş girmenin sevinç ve heyecanını 
yaşıyoruz. Önümüzdeki Çarşamba günü itibariyle 
barış ve kardeşlik ayı olan Recep ayı başlayacak, 
3 Şubat Perşembe akşamı ise Regâib Kandili’ni 
idrak edeceğiz. Rabbim cümlemizi, mübarek Üç 
Aylar’ın manevi ikliminden ziyadesiyle istifade 
edenlerden eylesin. 
 

Aziz Mü’minler! 
Rasûlüllah’ın yaşantısını incelediğimizde, Recep 
ayının girmesiyle birlikte ibadetlerini yavaş yavaş 
artırdığını ve Şaban ayında bu tempoyu zirveye 
çıkardığını görürüz. Efendimiz’in bu manevi 
hazırlığının tek amacı; Ramazan ayının rahmet 
ikliminden olabildiğince istifade edebilmekti. 
Onun bu niyetini, yapmış olduğu şu duadan da 
anlayabiliriz. O, Recep ayı geldiğinde şöyle dua 
ederdi: “Recep ve Şaban aylarını hakkımızda 
bereketli eyle Allah’ım! Ve bizi Ramazan’a ulaştır 
Allah’ım!”1 Görüyoruz ki, Peygamberimiz’in bu 
duasının hedefinde Kur’an ayı Ramazan vardı. Hz. 
Peygamber’de aylar önce başlayan bu heyecanın 
sebebi; Kadir gecesinde yaşadığı o muhteşem 
tecrübenin yıldönümünün yaklaşıyor olmasıydı.  
 

Değerli Mü’minler! 
Recep ayı, aynı zamanda toplumsal barış ve 
hoşgörü duyarlılığımızın zirvede olması gereken 
dört haram aydan2 biridir. Haram aylar, 
insanların birbirlerine barış eli uzattığı aylardır. 
Bu aylar, kalplerdeki soğuklukları gidermek, 
sorunları güzellikle çözmek, yıkılan gönül 
köprülerini tamir etmek için birer fırsattır.  
 

Mü’min, yaşadığı coğrafyanın gönüllü barış elçisi 
olduğunu asla unutmamalıdır. Zira Yüce Rabbimiz 
kendisine inanıp güvenenlere şu ikazda bulunur: 
‘’Ey iman edenler! Hep birlikte barış ve esenliğe, 
yani İslam’a girin. Sakın şeytanın peşinden 

                                                           
1 Ahmed bin Hanbel, Müsned 1/259. 
2 Tevbe, 9/36. 

gitmeyin; çünkü şeytan, sizin için açık bir 
düşmandır.’’3 Bu uyarıya kulak veren mümin; 
kavga, savaş ve düşmanlığın değil; sevgi, barış ve 
huzurun mimarı olmak durumundadır. 
 

Ramazan’ın habercisi olan Recep ayı, gelişiyle 
birlikte bize şunları hatırlatıyor:  
 

 “On bir ayın sultanı Ramazan gönül dünyanıza 
misafirliğe geliyor; kalben hazırlıklı olun!” 
 

 “Allah’ın insanla iletişime geçtiği Kur’an ayı 
Ramazan yaklaşıyor; yaratıcınızla iletişime 
geçmek için zihnen hazırlıklı olun!”  
 

 “Ruhunuzu besleyecek ve sizi terbiye edecek 
olan oruç ayına sayılı günler kaldı; bedenen 
hazırlıklı olun!” 
 

 “Ramazan’ın yolunu gözleyen yoksullar, 
çaresizler var; vicdanen hazırlıklı olun!”  
 

 “Kısaca, Ramazan ayıyla birlikte yoğun bir kulluk 
kampı başlayacak; aklen, fikren, ruhen ve 
bedenen hazırlıklı olun!” 
 

Kardeşlerim! 
Kandil geceleri kültürümüzde, manevi 
duyarlılığımızın arttığı aydınlanma geceleridir. 
Recep ayının ilk cuma gecesinde idrak 
edeceğimiz Regâib kandilini fırsat bilip Allah’a 
olan rağbetimizi/umudumuzu tekrar gözden 
geçirelim. Rabbimizin bizlere gönderdiği ilahi 
mesajları hayatımıza taşımayı gaye edinelim. 
Yalnız Allah’a kulluk edip, yardımı da sadece 
O’ndan isteyelim. Rabbimizin emirlerini yerine 
getirmeye, yasakladıklarından sakınmaya 
çalışalım. Allah’ı sevmenin ve O’na yaklaşmanın, 
rızasını kazandıracak ameller işlemekle mümkün 
olacağını unutmayalım.  
 

Recep ayının ve Perşembe akşamı idrak 
edeceğimiz Regâib Kandili’nin bizlere, ailemize, 
yaşadığımız coğrafyaya, komşularımıza, ülkemize 
ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini Yüce 
Rabbimden niyaz ediyorum.  
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