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CUMA HUTBESİ
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َ بُ ِعثْتُ ِﻷُت َ ِ ّم َم
ِ
Aziz Müminler!
Yüce Allah insanoğluna karşı sevgi ve merhametinin
gereği olarak tarih boyunca bütün insan topluluklarına
peygamberler göndermiştir. Son olarak ta ümmeti olmakla
büyük bir şerefe nail olduğumuz Hz. Muhammet Mustafa
(s.a.s) efendimiz gönderilmiştir. 28 Ekim Çarşamba
akşamı Peygamber Efendimizin (s.a.s) dünyayı
şereflendirdiği Mevlid-i Nebi’nin yıl dönümünü idrak
edeceğiz. Bu vesile ile Bizlere ümmet-i Muhammed olma
bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamd-ü senalar olsun.
İnsanlığa
rahmet
ve
hidayet
vesilesi
olan
Peygamberimize, âline ve ashabına sonsuz salât ve selâm
olsun.

Muhterem Müslümanlar!
Efendimiz 23 yıllık peygamberlik hayatında insanlığın
hakikatle buluşması ve ebedi kurtuluşu için mücadele
etmiştir. Bu mücadelesiyle cehaletin yerine bilgi ve
hikmeti, zulmün yerine hak ve adaleti getirmiş; nefret ve
kinle paslanan kalpleri, muhabbet ve merhametle yeniden
inşa ve ihya etmiştir. Peygamberlik zincirinin son halkası
olan Efendimiz (s.a.s), insanlığı bir olan Allah’a inanmaya
ve yalnızca O’na kul olmaya davet etmiştir. Zira iyi ve
ahlaklı bir insan olabilmenin, hem dünya hem de ahiret
huzur ve mutluluğu kazanmanın tek yolu Allah’a
kulluktan geçer. İnsanlık, onunla gerçek anlamını,
yaratılış gaye ve hikmetini bir kez daha idrak etmiştir.
O’nun sözleri, insanı özüyle buluşturan, kendisiyle
barıştıran, tabiatla kaynaştıran, Rabbine yakınlaştıran
mesajlarla doludur. Muhabbet, şefkat, vefa, cesaret ve
feraset gibi erdemler onun şahsında adeta ete kemiğe
bürünmüştür. Cehaletin ve zulmün esir aldığı,
merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, Cahiliye
olarak bilinen karanlık bir dönem, Peygamber
Efendimizin gelişi ve kutlu mücadelesiyle, ilmin, adaletin,
merhametin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür.
Hayatı boyunca güzel ahlakın gerektirdiği şekilde yaşayan
Peygamberimiz; tüm insanlık için daima yol gösterici bir
rehber olmuştur. “Dinin güzel ahlak’1 olduğunu ve
kendisinin de “Güzel ahlakı tamamlamak üzere
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gönderildiğini.”2 bizlere bildirmiştir. “Ahlakı güzel
olmayanın; konuştuğu zaman yalan söyleyenin, sözünde
durmayanın, güvenilir olmayanın diğer dini vecibelerini
yerine getirmiş olsa bile gerçek manada bir mümin
olamayacağını ifade etmiştir.”3
Kıymetli Müslümanlar!
Öyleyse geliniz hep birlikte O’nun kutlu yoluna ve güzel
ahlakına sarılalım. O’nun gibi bir insan, kul, evlat, eş,
baba, arkadaş, komşu, yönetici olmanın gayreti içerisinde
olalım. İnsanlığın yolunu kaybettiği ve karanlıklara
yuvarlandığı çağımızda O’nun getirdiği ve cahiliye
dönemini asrı saadete çeviren evrensel ahlak ilkelerini
hayatımıza taşıyalım. Unutmayalım ki Resûl-i Ekrem’i
örnek aldığımız ölçüde imanımız, insanlığımız ve
toplumumuz özlediği güzel günlere kavuşacaktır. İşte o
zaman Peygamber Efendimizin mevlidi, hepimizin
dünyasında gerçek anlamda yeniden doğuş olacaktır.
Bu
yıl
Mevlidi
nebi
haftası
münasebetiyle
“Peygamberimiz ve Gençlik” konusu işlenecektir. Lahey
Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hollanda Diyanet Vakfı
işbirliği ile 28 Ekim Çarşamba akşamı saat 19.30’da HDV
Rotterdam Mevlana camiinde mevlit programı
düzenlenecektir. Program Vakfın sosyal medya
hesaplarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Hutbemi başta okuduğum ayeti kerimenin mealiyle
bitiriyorum: “Andolsun ki, Rasulüllah’ta, Allah'a ve
ahiret gününe kavuşmayı isteyen ve Allah'ı çokça
zikreden sizler için güzel bir örneklik vardır.”4
Mevlid Kandilinizi kutluyor, Peygamber Efendimizin
ahlakıyla ahlaklanmamıza ve insanlığın kurtuluşuna vesile
olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.
Hollanda Diyanet Vakfı
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