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On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,
Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!
Değerli Kardeşlerim!
Önümüzdeki Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece,
Efendimiz (s.a.s)’in dünyaya teşrifleri vesilesiyle Mevlid
Kandilini idrak edeceğiz.
Yuce Rabbimiz K.Kerimde ‘’ Andolsun, Allah'ın
Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe
kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için
güzel bir örnek vardır.’’1 buyurmaktadır.
Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in doğumunu kutlarken
aynı zamanda, O’nun getirmiş olduğu evrensel mesajı,
iman ve ibadet hayatını, yüce ahlakını, insan onurunu
koruyan ilkelerini hatırlamalı, O’nun bizzat Rabbimiz
tarafından övülen ahlakını örnek almalıyız.
Kıymetli Müminler!
Hayatı boyunca çevresindeki insanlarla iyi ilişkiler
içerisinde olan Allah Resûlü, çocuklarla,
gençlerle,
kadınlarla, engellilerle ve yaşlılarla daima samimi bir
iletişim kurmuştur. Toplumun tüm kesimini önemseyen
Hz. Peygamber (s.a.s.) ’in gençlerle olan diyaloğu
diğerlerinden daha fazlaydı. Zira toplumun en dinamik
tabakası olan gençler, gelecek demekti ve onun
hedeflediği İslam toplumu, ağırlıklı olarak gençler
üzerinden tesis edilecekti.2
Değerli kardeşlerim!
Peygamber Efendimiz gençlere daima inanmış ve onlara
duyduğu güveni her vesile ile dile getirmiştir. Allah
Resulü (s.a.s.) ’in genç Musab’ı Medineye öğretmen genç
Muaz’ı Yemene kadı ve genç Üsame’yi ordu komutanı
yapması gençlere verdiği sorumlulukları ve onlara
duyduğu güveni göstermektedir.
Bunun yanı sıra bayan olsun erkek olsun tüm gençlere
tavsiyelerde bulunur, onların iyi yetişerek nezih bir
toplum oluşturmaları için gayret sarf ederdi. “İnsanoğlu
kıyamet günü Rabbi katında beş şeyden hesaba
çekilmedikçe
ayakları
hiçbir
yere
hareket
edemeyecektir; ömrünü ne yolda tükettiğinden,
gençliğini ne uğurda yıprattığından, malını nereden

kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle
nasıl amel ettiğinden.”3 diyen Allah Resûlü, gençliğin en
kıymetli nimetlerden biri olduğuna dikkat çeker. Bu
verimli çağı Allah yolunda güzel amellerle süslemenin
önemine işaret ederdi. Yine onun haber verdiğine göre
Allah’ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin
olmadığı kıyamet gününde Allah’ın gölgesinde
gölgelenecek yedi sınıf insandan ikincisi, Rabbine
ibadetle yetişen gençti.4
Değerli Genç Kardeşlerim!
Gençlere inanan ve güvenen bir peygamberin ummetí
olduğunuzu asla unutmayınız.
Siz gözünü kıskançlık bürüyen, nefretine yenik düşen ve
hiç düşünmeden kardeşini öldüren Kabil değil, “Sen beni
öldürmek için bana elini uzatsan da ben seni öldürmek
için sana elimi uzatacak değilim.” 5 diyen Habil
olacaksınız. En büyük cihadın kişinin kendi nefsiyle
mücadelesi olduğunu yaşayarak ortaya koyacaksınız.
Siz İsmail olacaksınız“Babacığım emrolunduğun şeyi
yap” diyecek kadar anne-babaya itaatkar ve hürmetli;
“şüphesiz beni sabredenlerden bulacaksın” 6 duruşuyla
azimli ve kararlı bir kul olacaksınız.
Siz Yusuf olacaksınız. Dünyanın bütün gayr-i meşru
arzuları önünüzde arz-ı endam etse dönüp bakmayan,
“ben Allah’a sığınırım”7 diyerek edep ve iffetine sahip
çıkan olacaksınız.
Siz mabedde ki Meryem olacaksınız. Musibet ve
imtihanın en ağırından geçse de iman ve sadakatinden
geçmeyen, Allah’a itimadı sarsılmayan onurlu gençler
olacaksınız.
Değerli kardeşlerim!
Düşmanlıkları dostluk ve kardeşliğe, kin ve nefretleri
merhamet ve muhabbete, ayrılık ve tefrikaları birlik ve
beraberliğe dönüştüren siz olacaksınız. Siz annebabasının amel defterini kıyamete dek kapatmayan,
arkalarından hayır dualarla yâd ettiren salih evlatlar
olacaksınız.
Gençlik rabbimiz tarafından bize verilen büyük bir
nimettir. Bu nimeti rabimizin rızasını elde edecek işlerde
değerlendirirsek hem dünyada hem de ahirette mutlu
oluruz. Peygamber efendimizin bizlere bildirdiği şu
gerçeği aklımızdan çıkartmayalım “Allah, gençliğini
Allah’a itaatle (arzularının peşinden gitmeyip,
haramlardan kaçınarak) geçiren genci beğenir.”8
Rabbim alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber
efendimizi en iyi şekilde anlayıp onun ahlakıyla
ahlaklanmayı hepimize nasip etsin.
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