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Mevlid Kandili 
 
Değerli Mü’minler! 

22 Aralık Salı gününü, 23 Aralık Çarşamba’ya bağlayan gece; Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hâtemü’l-
Enbiyâ Muhammed Mustafa (s.a.s)’nın dünyamızı şereflendirmelerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni 
idrak edeceğiz. 
 
Kıymetli Kardeşlerim! 

O’nun kutlu doğumu bütün bir beşeriyetin hatta bütün bir varlık âleminin bayramıdır. Yüce Rabbimiz bu 
gerçeği ‘’Ey Muhammed biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik’’1 ayetiyle ifade etmiştir. 
Efendimiz 23 yıllık peygamberlik hayatını insanlığın hakikatle buluşmasına ve kurtuluşuna vakfetmiştir. 
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. 
Onun rehberliği ile buluşan iman dolu gönüller; tüm zorluklara rağmen, emaneti olan Kur’an ve sünnete 
sımsıkı sarılmışlar ve böylece insanlık tarihinin iftihar tablosu olan eşsiz bir medeniyet inşa etmişlerdir. 
 
Aziz Mü’minler! 

Hayatı boyunca güzel ahlakın gerektirdiği şekilde yaşayan Peygamberimiz; tüm insanlık için daima yol 
gösterici bir rehber olmuş ve bizlere eşsiz bir örneklik bırakmıştır. “Din güzel ahlaktır’’2 buyuran Efendimiz; 
“Ahlakı güzel olmayanın; konuştuğu zaman yalan söyleyenin, sözünde durmayanın, güvenilir olmayanın 
diğer dini vecibelerini yerine getirmiş olsa bile olgun mü’min olamayacağını ifade etmiştir.”3 Çünkü bu 
ilkeler dinin ve beşeri ilişkilerin temelini teşkil etmektedir. 
 
Kardeşlerim! 

Geliniz bu Mevlid Kandilini; Peygamberimizi yeniden anlamak, hayatımızdaki yerini yeniden gözden 
geçirmek, ahlakın en kemalini sergileyen tavrını öğrenmek, O’nun güzel ahlakının ışığında yürümek için bir 
fırsat bilelim. 
“Andolsun ki, Rasulüllah’ta, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça zikreden sizler için 
güzel bir örneklik vardır.”4 ayetinden hareketle bizler de o biricik elçinin kutlu yoluna ve güzel ahlakına 
sarılalım ve O’nun gibi bir insan, 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, O’nun gibi bir yönetici olmanın gayreti içerisinde 
olalım. 
Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinizi tebrik ediyorum. 
Rabbimiz! Mevlid-i Nebi’yi ülkemiz, gönül coğrafyamız ve bütün insanlığın huzuruna vesile eyle! 
Rabbimiz! Bizleri kendine hakiki kul, habibine gerçek ümmet olanlardan eyle! 
 
 
Ramazan Taşdelen 
Voerde2 DİTİB Sultan Ahmet Camii Din Görevlisi 
 
 
1. Enbiya Suresi 107 
2. Buhari İman 2/24 
3. Muvatta 2/904 
4. Ahzab Suresi 21 


