En sonunda da Kuran ayı Ramazan‘a kavuşmanın
manevi hazzını iliklerimize kadar hisseder mutlu
olur, çevremizdekileri de bu coşkuyla mutlu ederiz.
Bize hayat veren, hayatımıza anlam katan kerim ve
hakim kitabımız Kuran´ın vahyedildigi gece olan
Kadir Gecesi‘ni karşılamanın tarifsiz heyecan ve
mutluluğunu yaşarız hep birlikte Ramazan ayında.
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Üç Aylar ve Regaib
(01.04.2016)

Aziz Müminler!
Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi üc aylara
bizleri yeniden kavusturan Allaha sonsuz sükürler
olsun. Haftaya üç ayların baslangıcı olan Recep
ayına giriyoruz. Perşembeyi cumaya bağlayan gece
de hep birlikte samimiyetle, dualar, zikirler ve ulvi
duygular icerisinde Regaip kandilini idrak edeceğiz.
Rabbimize olan rağbetimizi, yakınlığımızı bir kez
daha tazeleyeceğiz. Allaha verdiğimiz kulluk
ahdimizi,
sözümüze
olan
sadakatimizi
hatırlayacağız. En içten ve en samimi dualarımızı,
bağışlanma isteklerimizi Rabbimize arz edeceğiz.
Kardeşlerim!
Müslümanlar olarak bizler her anımızı Rabbimize
yaklaşma, O´na layıkıyla kul olma bilinciyle
geçirmeye çalışırız. Üç aylar geldiğinde ise
merhamet
ve
şefkatin,
yardımlaşma
ve
dayanışmanın, sevgi ve meveddetin, hayır ve
iyiliklerin daha bir coştuğu günleri idrak ederiz
bütün benliğimizde.
Regaib Kandili, dünyevi arzu ve isteklerimizi, tutku
ve ihtiraslarımızı gözden geçirmemizi, çabucak
geçen şu hayatta asıl önemli olanın Rabbimize
rağbetimiz olduğunu hatırlatır bizlere.
İmanımızdaki sadakat, amellerimizdeki ihlas ve
samimiyet
ve
nihayet
güzel
ahlakımızla,
yücelmenin, yükselmenin adı olan Mirac‘ı
soluklarız. Elbette gerçek büyüklük ve azametin
sadece Allah‘a ait olduğunu unutmadan!
Berat Kandili ile, günah ve isyan kirlerinden
arınarak, bizi sonsuz nimetlere, Rabbimizin biz
mü’minler için hazırlamış olduğu cennete götürecek
beraatimizi almak için çabalarız.

Kardeşlerim!
Üzülerek ifade edelim ki, üç aylara girdiğimiz şu
günlerde dünyanın pek çok yerinde insanlık adına
insanı utandıran görüntülere şahid oluyoruz. Anne
veya babalarını kaybeden yetim ve öksüz çocukların
yaralı bedenleriyle bizlere bakışlarını içlerimiz
parçalanarak izliyoruz. Yokluğun, acının, akıtılan
masum kanların, savaş ve yıkımın ne uğruna
yapıldığını sorguluyor, dünyanın bütün insanlara
yetecek genişlik ve imkanlarla yaratıldıgı gerçeğini
görmezden gelenleri ibretle müşahede ediyoruz.
Dünyanın yalnızca kendisi için var olduğunu
zanneden, diğer insanların da en az kendisi kadar
yaşam hakkına sahip olduğunu düşünmeyenler ne
zaman gerceği görecekler! Her canlının birgün ölüp
gideceği ve yapılan herşeyin hesabının verileceği
ilahi hakikatini ne zaman duyacaklar! Bütün bu kaos
ve yıkımın ortadan kalkması, dünyanın huzura
ermesi ancak, insanlığın İslam’ın merhamet, sevgi,
barış ve kardeşlik mesajına kulak vermesiyle
olacaktır.
Kardeşlerim!
Bunun icin evvela biz mü‘minlerin merhameti,
şefkati, karşılıklı saygıyı hayatlarımıza hakim
kılmamız gerek. Akl-i selim ile hareket etmeyi tam
manasıyla benimseyip bu doğrultuda yasamamız
gerek.
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin mübarek üç
aylarını tebrik ediyorum. Üç ayların rahmet, şefkat,
sevgi ve bereket ikliminin bütün dünyayı
kuşatmasını, insanlığın hidayetine, huzur ve barışına
vesile olmasını ve yapacağımız dua ve ibadetlerin
kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor ve
hutbemi
Efendimizin
mubarek
dualarıyla
bitiriyorum. “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını
bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a
ulaştır.”
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