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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

َي ْرُجواََل َ ْنَك ان  س ن ةٌَِلم  ةٌَح  َِأُْسو  ُسوِلََّللاه َل ُكْمَفِيَر  ق ْدَكا ن 

ك ثِْيًرَا  َ ََّللاه َوذ ك ر  واْلي ْوم َاْْلِخر   َ  َّللاه

:َ َُع ل ْيِهَوس لهم  َِصلّىََّللاه ُسوُلََّللاه  وقالَر 

مَْ ْنَل ْمَي ْرح  َِمنهاَم  قِّْرَك بِيرَ ل ْيس  يُو  ن اَو  ِغير  ن َاَص   

MEVLİD-İ NEBİ 

Aziz Müminler! 

Önümüzdeki Çarşamba’yı Perşembe’ye 

bağlayan gece, Peygamber Efendimiz Hazret-i 

Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı 

şereflendirdiği Mevlid-i Nebi’nin yıl dönümünü 

idrak edeceğiz. 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. 

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.”1  

Değerli Müslümanlar! 

Bu yılki Mevlid-i Nebi Haftamızın teması 

“Hz. Peygamber ve Çocuk”’tur. Kur’an’ın 

ifadesiyle gözlerimizin nuru, kalplerimizin 

süruru olan çocuklarımız, Yüce Rabbimizin 

bizler için bir lütfudur. Bütün nimetler gibi, onlar 

da Allah’ın bizlere birer emanetidir. Her şeyden 

önce bu emaneti sevgiyle filizlendirmemiz, 

şefkat ve merhametle büyütmemiz gerekir. Zira 

Efendimizin çocuklara yaklaşımı böyledir. O, 

kimi zaman çocukları içtenlikle kucaklamış ve 

öpmüş, kimi zaman da onların başını şefkatli 

elleriyle okşamıştır. Çocuklarına şefkat 

gösterenleri överken, onlardan sevgisini 

esirgeyenleri ise ‘küçüğümüze merhamet 

etmeyen bizden değildir.’2 buyurarak yermiştir. 

Kıymetli Müminler! 

Geliniz, Sevgili Peygamberimizin doğum 

günü olan bu haftada evlatlarımızı Allah Resulünün 

örnek şahsiyetiyle tanıştıralım. Onları, Allah’ın 

yeryüzündeki edep sofrası olan Kur’an’la 

nimetlendirelim. Kendilerinin Yüce Rabbimiz ile 

sağlıklı bir bağ kurmalarını sağlayalım. Minik 

yüreklere Efendimizin sevgi ve muhabbetini 

nakşedelim. Onların, ibadetin huzur ve neşesini 

keşfetmelerini sağlayalım. İnsani ve ahlaki 

erdemleri öğrenmelerine öncülük edelim. Bu 

vesileyle Mevlid-i Nebi Haftamızın bütün insanlığa 

hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 

Değerli Kardeşlerim! 

Son günlerde yaşanan müessif olay vicdan 

sahibi olan herkesi derinden sarsmıştır. Oysa 

İslam’ın insanlığa evrensel mesajı şiddet değil, 

barış ve kardeşliktir. Her Müslüman bu hakikati 

inancının en temel esası olarak kabul etmelidir. Her 

türlü şiddeti reddeden dinimiz sadece insana değil 

her canlı varlığa şiddeti yasaklamıştır. Yüce 

dinimiz, bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı 

öldürmek kadar büyük günah saymış ve öldürmenin 

ahiretteki cezasını ebedi cehennemde kalmak olarak 

haber vermiştir.  

Değerli Kardeşlerim! 

Vazifesi genç nesli eğitmek olan bir öğretmen 

acımasız bir şekilde katledildi. Bilinmelidir ki ne 

sebeple olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa 

yapılsın şiddet ve terör bir insanlık suçudur. Bir 

insanın acımasızca öldürülmesini lanetliyoruz. 

Katledilen öğretmenin yakınlarına ve tüm Fransa 

toplumuna başsağlığı diliyoruz. 

 
1 Ahzâb, 33/21 
2 Tirmizî, Birr, 15 


