Ol Rabîül evvel ayı nîcesî,
Onikinci gîce isneyn gîcesî.
(Süleyman Çelebi, Mevlid-i Şerif)

28.10.2020

Kıymetli Gönül Dostumuz,
Hepimizin hayatında bazı “özel” ve “güzel” günler vardır. Dinî ve Millî Bayramlar; şahsımızla
ilgili özel günler ve bunlar gibi daha niceleri… Bizim için bu özel günlerin “en güzellerinden biri”, hiç
şüphesiz; insanlığa bir ışık, bir nûr olarak lütfedilmiş olan, iki cihan güneşi Peygamberimiz
Hz.Muhammed’in (sav) dünyamızı şereflendirdikleri ve MEVLİD KANDİLİ olarak kutladığımız, Hicrî
Rebiü’levvel ayının 12. gecesidir. Bu sene Mevlid-i Nebevî’nin 1449. sene-i devriyesidir.
Mevlid kavramı sözlükte, "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelmektedir.
Arapça kökenli olan bu kelime, halk arasında, “mevlit, mevlüd, mevlüt” olarak da söylenmektedir.
Ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) bu mübarek gecede
dünyayı teşrif etmiştir. İnsanları iyiye, doğruya, güzele davet etmiştir. İnsanlığı içerisine düşmüş olduğu
karanlıklardan aydınlıklara çıkarmıştır. Râsûl-i Ekrem, cahiliye döneminin karanlığında 23 senede,
gökteki yıldızlar gibi olan sahabelerini yetiştirmiş, cahiliye çukurlarından faziletler medeniyetinin
burçlarına yükseltmiştir.
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) terbiyesinde yetişmiş ve bazı özellikleriyle öne çıkmış genç-yaşlı
yüzlerce sahabi vardır. Bilge ve kahraman bir genç Hz. Ali (r.a.), genç bir davetçi olarak Erkam b. Ebi’lErkam (r.a.), genç bir öğretmen öne çıkan Mus’ab b. Umeyr (r.a.), İslâm ordusu başkomutanlarından
Üsâme b. Zeyd (r.a.), genç bir yönetici olma özelliğiyle Muaz b. Cebel (r.a.), güçlü bir ezber yeteneği ve
hafızasıyla öne çıkan genç bir âlime Hz. Âişe (r. anha), mükemmel bir anne olma özelliğiyle bizlere örnek
olan Hz. Fatıma (r.anha), sorumluluk anlayışı konusunda zirvelerde adı zikredilen Esma b. Ebi Bekir
(r.anha), Habeş kralının huzurununda Müslümanların temsilcisi olarak atanan Cafer b. Ebi Talib ve daha
niceleri… Rasûlullah’a ittiba ederek zirvelere kavuşan bu sahabi efendilerimiz gibi bizler de Sevgili
Peygamberimize ittiba ederek hem dünyamız hem de ahiretimiz için başarı, huzur ve mutluluğu zirvelerde
yakalayabiliriz.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) âhireti şereflendirdikten bir süre sonra, Müslümanlar dini doğru
anlayıp yorumlayamadılar. İhtilafa düştüler. Dinin doğru bir şekilde anlaşılıp, uygulanabilmesi için
olmazsa olmaz olan sünnet-i seniyyeden uzaklaştılar. Dini tam manasıyla yaşamakta ve takvada eksiklikler
orrtaya çıktı. Yanlış din anlayışı ve sünnet-i seniyyeden uzaklaşmak, ümmetin kudretinin zayıflamasına ve
İslâm toplumunun yozlaşmasına neden oldu.

Müslümanlar bu durumda neler yapabileceklerini ve bu problemleri nasıl çözebileceklerini
düşündüler. Ve sonunda bu ihtilaftan ve zayıflıktan kurtuluşu Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yolundan
gitmekte buldular. Sanki ayet-i kerimeler yeni nazil oluyormuş gibi, Rasûlullah (s.a.v.) Müslümanlara yeni
tebliğ ediyormuş gibi düşündüler. Efendimizin (s.a.v.) dünyayı şereflendirdiği gün olan Rebiu’levvel ayının
12. gününü bir başlangıç olarak kabul ettiler. Bu günü Mevlid Kandili olarak ilan ettiler. Böylece
Müslümanlar, Rasûlullah (s.a.v.) sanki aramıza yeniden gelmiş gibi, O’nun (s.a.v.) sünnetlerini yeniden
canlandırdılar.
Mevlid Kandilinin tarihsel sürecine baktığımızda, mevlid merasimleri ilk defa Fâtımîler zamanında
Kahire’de yapılmaya başlanmış olmakla beraber Erbil Atabeyi Muzefferüddîn Kökböri’nin tertiplediği
muhteşem mevlid törenleri Fâtımîler devrindeki merasimleri gölgede bırakmıştır. İlk defa onun başlattığı
eğlenceli merasim ve anma törenleri sonraları diğer İslâm ülkelerinde de bir âdet haline gelmiştir. Aynı
şekilde Memlükler döneminde de Mısır’da mevlid kutlamaları bütün ihtişamıyla devam etmiştir. Osmanlı
Hükümdarı III. Murad, 996 (1588) yılında merasimle mevlid kutlamalarını başlatmakla birlikte resmî
olmasa da Osmanlı Devleti’nde kutlamaların bundan önceki dönemlerde de yapıldığı bilinmektedir.
Nitekim konuyla alakalı, 15. yy da Süleyman Çelebi Hz. yazdığı, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mevlidini
anlatan bölümlerinde bulunduğu “Vesiletü’n-Necât” isimli eser de yazıldığından bu tarafa milyonlarca kere
günümüze kadar okunmuş hala da okunmaya devam etmektedir.
İşte her sene bütün Müslümanlar, Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetlerini bir kez daha hatırlarlar ve
Rasûlullah (s.a.v.) yeniden aramıza gelmiş gibi, birlik ve beraberlik içerisinde, bugünü en iyi şekilde
değerlendirirler. Yeniden hayat ve huzur bulmaya vesile ederler. Şimdi bizler de bu gece, Mevlid Kandili
vesilesiyle, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz bize yeniden gönderilmiş gibi, O’nun (s.a.v.) sünnet-i seniyyesini
ihya etmeye gayret gösterelim. Efendimizin dünyayı şereflendirdiği günü tahdis-i nimet olarak analım.
Yani Cenâb-ı Hakk’a karşı bu nimetin şükrünü edâ etmek ve nâil olduğumuz bu güzelliği çevremize
anlatalım. Bu nimetle nâil olduğumuz için sevincimizi ve şükrümüzü bildirerek ortaya koyalım.
Unutmayalım ki, Rasûlullah (s.a.v.) sünnet-i seniyyesiyle, her zaman aramızdadır. Rabbimiz Kur’an-ı
Kerim’de, Peygamberimiz (s.a.v.) aramızdayken azap etmeyeceğini buyuruyor. (Enfâl/33) Bizler de
sünnet-i seniyyeyi ihyâ ederek, azaptan korunmuş olacağız.
Öyleyse bizler de, Rabbimizin yüce kitabımızda üsve-i hasene (en güzel örnek) olarak tanıttığı Sevgili
Peygamberimizi (s.a.v.), Mevlid Kandilini fırsat bilerek, daha yakından tanımaya, ahlâkımızı O’nun
ahlâkına, hayatımızı O’nun hayatına benzetmeye çalışmalıyız.
Cenab-ı Hak, Râsûl-i Ekrem’i bizzat terbiye etmiştir. İnsanlığın terbiyesi vazifesini de, Sevgili
Peygamberimize tevdî buyurmuştur. O Fahr-i Kâinat ki, en mükemmel bir muallim ve rehberdir. Bu
münasabetle,

hepinizin Mevlid Kandilini tebrik eder, Mevlid-i Nebevî’nin bir kez daha Yüce

Peygamberimizin sevgisine, yakınlığına ve şefaatine vesile olmasını dileriz….
TÜRK GENÇLİK VAKFI

