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     MEVLİD KANDİLİ 
     Muhterem Müslümanlar! 
     Rahman olan Allah, varlık alemini rahmet 
üzere inşa etmiş ve rahmeti herşeyi 
kuşatmıştır. Onun rahmetinin açık 
tecellilerinden biri,  insanları dünya hayatında 
yalnız ve çaresiz bırakmayarak onlara kurtuluş 
ve kalıcı mutluluğun yolunu gösteren vahyi, 
hidayet rehberleri olarak peygamberleri 
göndermesidir. 
     Peygamberler, ilahi vahyi insanlığa 
ulaştıran, onları yaratılış ve var oluşun sırrını 
anlamaya, bilgi ve inancın aydınlığına çağıran 
rahmet elçileridir. Yüce Yaratıcının insanlığa 
gönderdiği son rahmet elçisi ise, Muhammed 
(s.a.s)’dir. O, peygamberler halkasını 
tamamlayan son davetçi, dini açıklayan, 
öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak 
öğütleyen örnek bir şahsiyettir. 
     Muhterem Müslümanlar! 
     İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir 
açan Peygamber Efendimizin doğumunun yeni 
bir yıldönümünü idrak edeceğiz. Önümüzdeki 
Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece 
Mevlid Kandilidir. Mevlid Kandili 
denildiğinde, Hz Peygamberi anmak, onu 
anlamak, onun temsil ettiği değerler bütününü 
tanımak ve hayatımıza ışık tutan bir meşale 
yapabilmek çabası akla gelir. Onun üstün 
şahsiyetini ve güzel ahlakını tanımaya, 
getirdiği evrensel çağrıyı anlamaya olan 
ihtiyacımızı bir kez daha fark ediyoruz. Çünkü 
o bize Allah’a iman edip O’nu sevmeyi, O’na 
bağlanarak iç barışı ve doğru yolu bulmayı, 
ibadetlerle hayatımızı anlamlı kılmayı, 
dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve 
akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve 
kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, herkesin 
ve herşeyin hakkını gözetmeyi, kimseyi 
incitmemeyi, iyilik yapmayı, iyi ve yararlı 
insan olmayı öğütlemiştir. 
     Aziz Kardeşlerim! 
     Allah Resulü (s.a.s), ashabıyla birlikte 
Mekke’yi fethetmeye gidiyordu. Bir ara,  
Ensar’ın sancaktarlığını yapan Sa’d bin 
Ubâde’nin dilinden intikam dolu şu sözler 

döküldü: “Gün, savaş ve intikam günüdür. 
Gün, kan akıtmanın helal olduğu gündür…” 
Bu sözleri duyan Rahmet Elçisi, hemen 
harekete geçti. Sancağı Sa‘d’dan alarak başka 
bir sahabîye verdi. Ardından ashabına döndü 
ve şöyle dedi: “Gün, merhamet günüdür. 
Gün, kan akıtmanın haram olduğu 
gündür…”[1] 
     Aynı şekilde Efendimiz, ordusuyla 
Mekke’ye hareket halindeyken yeni doğurmuş, 
yavrularını emziren bir köpek gördü. Rahmet 
Elçisi, devesinden inerek bir sahabîyi bu 
hayvanın başında nöbet beklemek üzere 
görevlendirdi. Ta ki ordu, buradan geçinceye 
kadar, hayvan ve onun yavruları zarar 
görmesin diye. Tam o noktada ashaba dönerek 
şöyle dedi: “Yerdeki bütün mahlukata 
merhamet edin ki göktekiler de size 
merhamet etsin.”[2]  Rabbimiz, “Biz seni 
ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”[3] 
mesajıyla takdim ettiği Peygamberimiz, bizlere 
merhameti, şefkati, vicdanı, insafı, affı, sabrı 
ve hoşgörüyü öğretti. 
     Kardeşlerim! 
     Bugün, bütün insanlık olarak intikamı, 
nefreti, kan dökmeyi önceleyen çağrılara değil, 
Efendimizin hikmet, merhamet, vicdan, adalet, 
hak ve hakikat yüklü çağrılarına ihtiyacımız 
var. Bugün, çoraklaşan yüreklerimizin onun 
rahmet damlalarıyla hayat bulmasına ve 
yeniden fethedilmesine çok ihtiyacımız var. 
Bugün, onun gözüyle insanlığa bakabilmeye, 
onun yüreğiyle tüm acı ve kederleri 
hissedebilmeye her zamankinden daha fazla 
ihtiyacımız var. Bugün, her yönüyle onu örnek 
almaya, onun ahlakıyla ahlaklanmaya; 
sünnetini, benliğimizi her türlü kötülükten 
koruyacak erdemli tutum ve davranışlara 
dönüştürebilmeye çok ama çok ihtiyacımız var. 
Salât-u selam, tahıyyat-u ikram, her türlü 
ihtiram Efendimiz (s.a.s)’e, onun âline, 
ashabına ve onun yolundan gidenlere olsun. 
-------------------------------------------------------- 
[1]Buhârî, Megâzî, 49. 
[2]Tirmizi, Birr ve Sıla, 16. 
[3]Enbiyâ, 21/107. 
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