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Sabahaِ karşı, bir bebek sesi duyuldu Mekke
sokaklarında.ِ Bu,ِ âlemlereِ rahmetِ vesilesi
olarakِ gönderilenِ Hz.ِ Muhammed’inِ (s.a.s.)ِ
sesiydi.
Muhterem Müminler!
Önümüzdeki
Pazar’ıِ
Pazartesi’ye
bağlayanِ gece,ِ Habib-i Kibriya Muhammed
Mustafa (a.s.) Efendimizinِdünyayıِteşriflerininِ
yılِ dönümüِ olanِ Mevlit Kandili’niِ idrakِ
edeceğiz.ِ Bu yılِ Mevlid-iِ Nebiِ Haftası’nda
‘Peygamberimiz ve Vefa’ konu olarak
belirlenmiştir.
Kıymetli Kardeşlerim!

Aziz Kardeşlerim!
Okuduğumِ ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyleِ buyuruyor:ِ “Meryem oğlu İsa da şöyle
demişti: ‘Ey İsrailoğulları, ben size Allah’ın
elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı
ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir
Peygamberi de müjdeleyici olarak geldim’...1”
Okuduğumِhadis-iِşerifteِiseِPeygamberimizِ
(s.a.s)ِ şöyleِ buyuruyor: “Bana itaat eden, Allah’a
itaat etmiştir. Bana isyan eden, Allah’a isyan
etmiştir.”2
Kıymetli kardeşlerim!
Bundanِ tamِ 1450ِ seneِ evvelِ 571ِ yılınınِ
Rabîulevvelِ ayıydı.ِ Arapِ yarımadasındaِ adınaِ
Cahiliyye denilen, insan hak ve onurunun yok
sayıldığıِ kötüِ birِ dönemِ yaşanıyordu.ِ Tümِ buِ
karmaşanınِyaşandığıِoِzorِgünlerdeِMekke’ninِileriِ
gelenlerindenِAbdülmuttalib’inِevindeِbirِtelaşِvardı.ِ
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Vefaِ göstereceğimiz,ِ sözünüِ tutacağımızِ
ilk makam, Rabbimizinِ makamıdır.ِ ‘Benِ sizinِ
Rabbinizِ değilِ miyim?’ sorusuna, “Evet, şahit
olduk (ki Rabbimizsin)” diyerekِ verdiğimizِ
söze vefa göstermektir.3 Müslüman sadece
rabbineِ karşıِ değil,ِ anne-babasına,ِ eşِ veِ
çocuklarına,ِ arkadaşlarına ve üzerindeِ hakkınِ
olanlaraِdaِvefalıِolmalıdır.
Kısacaِ ifadeِ edersek, vefa Rabbimizle
münasebetimizi kurma konusunda önemli bir
tutumdur. Aynıِ zamandaِ sosyalِ ilişkileriِ deِ
düzene koyan bir unsur olma hüviyetine
sahiptir.ِYaratıcısınaِveِiçindeِyaşadığıِtoplumaِ
vefalıِolmaِbireyinِruhِsağlığına daِkatkıِsağlar.
Aziz Müminler!
Bu vesile ile Mevlit Kandilinizi tebrik
ediyor,ِ haftamızınِ hepimize ve tümِ insanlığa
hayırlarِ getirmesiniِ Yüceِ Rabbimizdenِ niyazِ
ediyorum.
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