Rağbetimizi Allah’a yöneltmek..*

Bismillahirrahmanirrahim.
Bizleri yoktan var eden, varlığından, birliğinden, sevgisinden haberdar eden, bizleri kardeş
kılan ve mübarek bir gecede, Regaib gecesinde, bu tarihi camide, Ethem Bey Camii’nde
buluşturan, birleştiren Yüce Allah’a hamd ve senalar olsun.
Hz. Âdem’den, Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya, Hz. İsa’ya ve nihayet Hz. Muhammed
Mustafa’ya kadar insanlığın yolunu aydınlatan bütün peygamberlere sonsuz salat ve selam
olsun!
Balkan ülkelerinin saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanları, muhterem Reisu’l-ulemaları,
Ethem Bey Camii’ni dolduran, yürekleri kandil ışığıyla aydınlanan aziz kardeşlerim,
Ekranları başında bizleri izleyen değerli kardeşlerim,
Bugün sizlere Balkanlardaki Müslüman kardeşlerimizin, İstiklal Şairimizin diyarından,
Arnavutluk’tan, Tiran’dan, Ethem Bey Camii’nden sesleniyorum. Buradaki kardeşlerimizin
siz Türkiye’deki kardeşlerimize gönül dolusu selamlarını, muhabbetlerini, dualarını iletmek
istiyorum. Allah’ın selâmı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, atıfeti üzerinize olsun. Aynı
şekilde Türkiye’deki kardeşlerinizden de buradaki kardeşlerimize yürekler dolusu selâmlar,
muhabbetler, dualar getirdim. Lüften kabul buyurunuz.
Aziz kardeşlerim,
Rahmet ve mağfiret iklimi üç ayların ilk habercisi, Kur’an ayı Ramazan’ın müjdecisi Regaib
kandiliniz mübarek olsun.
Bu gece aramızda bu mübarek geceyi bizimle kutlamak için Batı Trakya’dan, Gümülcine’den,
İskeçe’den, Hırvatistan’dan, Bulgaristan’dan, Makedonya’dan, Romanya’dan, Karadağ’dan,
Slovenya’dan, Moldovya’dan, Bosna-Hersek’ten gelen Diyanet İşleri Başkanlarımız var.
Onların şahsında Batı Trakya’da, Bosna-Hersek’te, Kosova’da, Makedonya’da, Romanya’da,
Karadağ’da, Slovenya’da, Moldovya’da yaşayan bütün kardeşlerimizin, Balkanlardaki,
Avrasya coğrafyasındaki bütün Müslümanların, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle
780 bin metrekare ülke sınırları içerisindeki bütün vatandaşlarımızın, yurtdışındaki millet
varlığımızın ve tüm İslâm âleminin mübarek Regaib kandillerini tebrik ediyorum.
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Bize ev sahipliği yapan Arnavutluklu, Tiranlı kardeşlerimizin şahsında bizi televizyonları
başında izleyen bütün kardeşlerimizin yüreklerinden kandillerin aydınlığı hiçbir zaman eksik
olmasın, diyorum.
Kardeşlerim,
Az önce de ifade ettiğim gibi Regaib kandili, rahmet ve mağfiret iklimi üç ayların ilk
habercisi, her sene bizi Kur’an’la yeniden buluşturmaya gelen Ramazan-ı şerifin müjdecisidir.
Resûl-i Ekrem (sav) bu geceye ulaştığında: “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bizim için
mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur” (Taberani, el-Mucemu’l-Evsat, IV/189, Hadis
no: 3939; İbn Hanbel, I, 259, Hadis no: 2346) diye dua ederdi. Biz de aynı duayı bu gece
bütün İslâm âlemi için tekrarlayalım. “Allah’ım! Dünya’da yaşayan bütün Müslüman
kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek eyle ve Ramazan ayına hayırla kavuşmayı
bizlere nasip eyle”
Aziz kardeşlerim,
Arzu, istek, emel, tutku anlamlarına gelen rağbet kelimesinin çoğulu olan regaib, diğer bazı
kandillerimiz gibi tarihte yaşanmış bir gecenin sene-i devriyesi değildir. Regaib, geleceğe,
istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı gözden geçirme imkânı veren
mübarek bir gecedir.
Regaib kandili, bitmeyen arzularımızı, tükenmek bilmeyen isteklerimizi, bizi esir alan aşırı
tutkularımızı ve bu arzularımız doğrultusunda ortaya koyduğumuz çaba ve gayretlerimizin,
istek ve rağbetlerimizin muhasebesini yapmamız için Rabbimizin her yıl bize lütfettiği
mübarek bir gecedir.
Bugün insanoğlunun en büyük sorunlarından birisi hiçbir arzusuna gem vuramaması,
isteklerini dizginleyememesi, tutkularını terbiye edememesi, rağbetini, regaibini Rabbine
yöneltememesi, güç, servet, şehvet tutkusunu frenleyememesidir.
Aziz kardeşlerim,
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de İnşirah Suresi diye bir sure vardır. İnşirah, sevinç
duymak, ağırlıkları atmak, göğüs ferahlığı, gönül huzuru, kalbin dinginliği demektir. İnşirah,
güçlükleri yenmek, işi kolay kılmak, şanı yüce tutmak demektir.
Manalarını okuduğumuz Regaibin ne anlama geldiğini bildiren bir ayetle biten bu sureyi ve
Türkçe mealini vererek konuşmama son vermek istiyorum:
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.
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Biz, senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?
Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi?
Elbette zorluklarla beraber bir kolaylık vardır.
Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
Boş kaldığın zaman hemen başka bir işe koyul!
Ve rağbetin yalnız Rabbine olsun!
Aziz kardeşlerim,
Zümer Suresi 22. ayette de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın, göğsünü İslâm’a
açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir?”
Öyleyse;
Kalbimizin inşirahı, yüreklerimizin huzuru, kalbimizin neşe ve sevinci için rağbetimizi,
arzularımızı, isteklerimizi, emellerimizi ve tutkularımızı, rağbetlerimizi Rabbimize
yöneltmemiz gerekir.
Bellerimizi büken sinelerimizin ağır yüklerinden kurtulmak için rağbetimizi Rabbimize
yöneltmemiz gerekir.
Şanımızı, kadrimizi, şeref ve itibarımızı, izzet ve onurumuzu yüceltmek için rağbetimizi
Rabbimize yöneltmemiz gerekir.
Güçlükleri yenmek, işlerimizi kolay kılmak için rağbetimizi Rabbimize yöneltmemiz gerekir.
Regaibiniz mübarek olsun!
Rağbetiniz hep iyiye, doğruya, güzele yönelik olsun!
Rağbetiniz hep Rabbimize olsun!
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi hep sizinle olsun, aziz kardeşlerim.
Essalatü ves selamü aleyke ya rasulallah
Essalatü ves selamü aleyke ya habiballah
Essalatü ves selamü aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
*Regaib Kandili Konuşması, (17 Mayıs 2013, Arnavutluk-Tiran)
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