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.
ALEMLERE RAHMET BİR
PEYGAMBER
Muhterem Mü’minler!
Yaratılış gayesinin unutulduğu, ahlâkın
kaybolduğu, cehalet ve zulmün dünyaya hâkim
olduğu bir dönemde Mekke’de âlemlere rahmet
bir Peygamber dünyaya geldi. O’nun doğumu
insanlık için bir müjde, yaralı gönüller için bir
sevinç ve mü’minler için mutluluk kaynağı idi.
O’nun gönderiliş sebebini Yüce Rabbimiz,
Kur’ân-ı Kerim’de şöyle ifade etti: “Ey
Peygamber! Biz seni bir şahit, bir
müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle
kendi yoluna çağıran bir davetçi ve
aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”1
Kardeşlerim!
İbrahim ve İsmail (a.s)’ın duası , İsa
(a.s)’ın müjdesi, Abdullah’ın yetimi, Amine’nin
emaneti ve mü’minlerin gözbebeği olan Yüce
Nebi, Rabbimizin insanlığa en büyük ikramıdır.
Kerim Kitabımızda Yüce Rabbimiz bu hususu
şöyle dile getirmiştir:
“Andolsun Allah mü’minlere, kendi
içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları
arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve
hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle
büyük bir lütufta bulunmuştur...”2

Efendimiz, cehaletin yerine bilgi ve
hikmeti, zulmün yerine hak ve adaleti
getirmiştir.
“Ben
Muhammed’im,
ben
Ahmed’im, ben rahmet Peygamberiyim…”3
diyen Kutlu Nebi (s.a.s.) nefret ve kinle paslanan
yürekleri, körelmiş vicdanları muhabbet ve
merhametle yeniden inşa ve ihya etmiştir.
Kur’an’ın ifadesiyle O, “bizim içimizden
bize gelmiş”4 bir elçidir ve kendisini örnek
almamız için gönderilmiştir. O’nun gibi bir kul,
O’nun gibi bir evlat, O’nun gibi bir eş, O’nun
gibi bir baba, O’nun gibi bir arkadaş, O’nun gibi
bir komşu ve O’nun gibi bir yönetici olmanın
yolları böylece bize bildirilmiştir. O’nu örnek
almanın neticesinde de Rabbimizin sevgisine
mazhar olacağımızın müjdesi verilmiştir.
Aziz Kardeşlerim!
Allah’ın
sevgisine
erişmek,
ancak
Peygamber Efendimiz’e uymakla mümkündür.5
Asr-ı Saadetten itibaren bütün mü’minler bu
ilahi çağrıya uyarak, gönüllerini Efendimizin
muhabbetine adamışlardır. Efendimizin mübarek
isimleri her anıldığında salât-ü selâm getirmeyi
adeta bir borç bilmişlerdir.
Öyleyse geliniz, Peygamber Efendimiz
(s.a.s)’in doğumunu kutlayacağımız bu akşam,
O’nun getirmiş olduğu evrensel mesajı, iman ve
ibadet hayatını, yüce ahlâkını ve kardeşlik
hukukunu da hayatımıza aktarmaya çalışalım.
O’nun yolundan giden mü’minler olarak
dünyaya yeniden huzuru, sevgiyi ve merhameti
öğreten insanlar olalım. Hepinizin mevlid
kandilini kutlarken, böyle güzel anların bütün
insanlığa sevgi, huzur ve hayırlar getirmesini
Yüce Allah’tan niyaz ediyor, hutbemi, başta
okuduğum hadis-i şerif mealiyle bitirmek
istiyorum:
“Allah’ı Rab, İslâm’ı din ve Hz.
Muhammed’i
de
nebi-rasûl
olarak
6
kabullenen kişi imanın tadını alır.”
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