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ًشِراً َونَذ۪ ير ۙا
ّ ي اِ ٓﱠنا ا َ ْر َس ْلنَاكَ شَا ِهدا ً َو ُم َب
َيٓا ا َ ﱡي َها ال ﱠن ِب ﱡ
ً َودَا ِعيا ً اِلَى ﱣ ِ ِب ِا ْذ ِنه۪ َو ِس َراجا ً ُمن۪ يرا
(سلﱠ ْم
َ ُ صلﱠى ﱠ
َ علَ ْي ِه َو
َ )

ْ َ قَال،َشة
َ عا ِئ
ُ  قَا َل َر:ت
ِ سو ُل ﱠ
َ ع ْن
َ

“ َوأَنَا َخي ُْر ُك ْم ِﻷ َ ْه ِلى،”… َخي ُْر ُك ْم َخي ُْر ُك ْم ِﻷ َ ْه ِل ِه
MEVLİD-İ NEBİ
Aziz Müminler!
Bizlere ümmet-i Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden
Rabbimize hamd ü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve
hidayet vesilesi olan Peygamberimize, âline ve ashabına
salât ve selâm olsun. Bu gece, Peygamber Efendimiz
Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı
şereflendirdiği Mevlid Kandilidir.
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah, Resûl-i Ekrem Efendimizi şöyle
tanıtıyor: “Ey Peygamber! Biz seni şahit (insanlığa
örnek), müjdeleyici, uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi
yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil
olarak gönderdik.”1 Peygamberimiz hak ve hakikati
ortaya çıkartan bir şahit, iman eden ve imanlarına yaraşır
işler yapanlar için ahirette mutlu bir sonun olduğunu
müjdeleyen, Allah’a karşı nankörlük eden ve kötülük
yapan insanlar için şiddetli bir azabın olduğu hakkında
uyarıcıdır. Bizleri imansızlığın karanlık ve zilletinden
Allah’a imanın aydınlık ve izzetine kavuşturan O’dur.
Kur’an-ı Kerim’i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve
bizzat yaşayarak öğreten O’dur. İnsanlığı dünya ve
ahirette mutlu edecek olan hikmet ve ilkeleri öğreten en
güzel muallim ve öğretmen O’dur. Hayatın her safhasında
ümmetine Allah’ın rızasını kazanma yollarını gösteren,
rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında
rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah
Resûlü’dür.
Kıymetli Müminler!
Allah’a iman edip O’nun rızasını arayan, her iki
dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için “üsve-i
hasene” yani en güzel örnek Muhammed Mustafa
(s.a.s)’dir. Rabbimiz bunu şöyle beyan buyurur:
“İçinizden Allah’ın lütfuna ve âhiret gününe umut
bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok
ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır.”2
Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde
yetişen ashâb-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin,
cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği
İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını
arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur
ve aydınlık mesajını taşımıştır.
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Değerli Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan Rebiu’levvel ayının on ikinci gecesi, bu geceye denk gelmektedir.
Bu geceyi içine alan hafta, “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak
kutlanacaktır. Bu Haftanın teması “Peygamberimiz ve
Aile” olarak belirlenmiştir. Her hususta olduğu gibi aile
yaşantımızda da Sevgili Peygamberimizi örnek almalıyız.
Allah Resûlü, aile fertlerine samimi ve içten davranan,
değer verdiğini hissettiren, sevinçleriyle sevinen,
üzüntüleriyle üzülen bir aile reisiydi. Onlarla ilişkilerinde
sevgi, saygı ve nezakete dayalı sıcak ve ahenkli bir üslûbu
benimsemişti. Nitekim Allah Resûlü, “Sizin en
hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de
aileme karşı en iyi olanınızım!..”3 buyurarak müminlere
aile hayatında huzuru bulacakları yolu göstermekteydi.
Değerli Müslümanlar!
Yüce Yaratıcımızın en güzel nimetlerinden biri
ailedir. İyi bir aile bütün güzelliklerin anahtarıdır. Evlenir
aile oluruz. Dinimizin yarısını tamamlamış oluruz.
Eşimizle birbirimize örtü olur haramlardan korunuruz.
Birbirimize iyi davranır iyilerden oluruz. Ahirette
Rabbimizin ebedi nimetlerine nail oluruz. Çocuk sahibi
oluruz. Anne baba oluruz. Rabbimizin katında üf bile
denmeyecek bir saygınlığa kavuşuruz. Anne oluruz.
cennet ayaklarımızın altına konulacak kadar değerli ve
kıymetli oluruz. Topluma ve insanlığa faydalı evlatlar
yetiştiririz. Amel defterimiz öldükten sonra bile açık kalır.
Ailemizi yaşatmak için fedakarlıklar yaparız. Kıyamet
günü yüzümüzü ak edecek ve ilk olarak karşılığı verilecek
salih amel işlemiş oluruz. Yani aile bizim için dünyada
huzur bulduğumuz bir yuva ahiretimiz için Yüce
Rabbimizin rızasını kazanacağımız bir kazanç kapısıdır.
Öyleyse sudan sebep ve bahanelerle bu kurumu
yıkmayalım. Yaşatmak için her türlü fedakarlığı yapalım.
Unutmayalım ki ailemizi yaşatmak için yaptığımız her
türlü fedakârlık salih amel olup mahşer meydanında bizler
için ışık olacaktır. Kendimizi bu güzelliklerden mahrum
etmeyelim.
Kıymetli Müminler!
Hollanda Diyanet Vakfimiza bagli camilerimizde
Mevlid-i Nebi Haftası boyunca farklı etkinlikler,
konferanslar
düzenlenecektir.
Bu
vesileyle
Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya,
bilhassa aile hayatını örnek almaya ve ailelerimizdeki
sorunlara sünnet-i seniyyeden çözümler bulmaya gayret
edeceğiz. Mevlid-i Nebi Haftamız milletimize ve bütün
İslam âlemine hayırlar getirsin. Âmin!
Not: Bölgesel toplantılar ilgili camilerde
duyurulacak ve vatandaşların katılımı sağlanacaktır.
Hollanda Diyanet Vakfi
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