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Aziz ve Muhterem Müslümanlar! 

 
Yüce Allah üstün niteliklerle gönderdiği 

peygamberler vasıtasıyla insanlığın istikametini 
kaybetmeden yaşamasını murad etmiştir. Son 
peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v) de, alemlere 
rahmet vasfıyla bütün insanların yeniden hidayet 
bulması için gönderilmiştir. Onun gelişi, inkar ve 
şirk karanlığındaki insanları, içinde bulundukları 
durumdan kurtararak ilim, irfan, hak, adalet, şefkat 
ve merhamet gibi en yüce insani değerlerle fertleri 
buluşturmak içindir. 
 

İnsanlara dünya ve ahreti kazanmanın yolunu 
gösteren Hz. Peygamber (s.a.v), muhataplarına 
tebliğ ettiği ahlaki ilkeleri öncelikle kendi hayatında 
tatbik ettiği için, Kur’an tarafından “en güzel 
örnek”  olarak vasıflandırılmıştır. “Muhakkak ki, 
Allah’ın elçisinde sizin için; Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı ümit eden, Allah’ı çok 
zikreden kimseler için en güzel örnek vardır.”1 
Bu nedenle Onun bütün hayatı her yönüyle örnek 
alınacak meziyetlerle doludur. 
 

Yine Kur’an-ı Kerim’de; “Şüphesiz sen üstün 
bir ahlaka sahipsin”2 ayetiyle O’nun yüksek bir 
karakterin temsilcisi olduğu anlatılır. Hz. Aişe (r.a) 
Peygamberimizin ahlakını anlatırken, “Onun ahlakı 
Kur’an idi” 3 ifadesini kullanır. Bu durum, O’nun 
ahlaki vasıflarını doğrudan Kur’an’dan aldığını 
gösterir. 

 
Muhterem Mü’minler!  

 
Peygamberimiz, doğruluk ve güvenilirliğin en 

güzel örneği olması sebebiyle içinde yaşadığı 
toplum O’na “Muhammedü’l-emin” yani “güvenilir 
Muhammed” adını vermiştir. O, “Merhamet 
etmeyene, merhamet olunmaz”4 buyurarak insana 
verilen değerin şefkat ve merhametle olabileceğini 
öğretmiştir. Cömertliği, fedakarlığı, yardımseverliği 
kadar, vakarı ve tevazuu ile de en güzel örnek 
olmuştur. 
 

Ortaya çıkan anlaşmazlıklar karşısında ortaya 
koyduğu adalet ve hakkaniyet anlayışı ile kendisine 
inanan ve inanmayan bütün insanların güvenini ve 
saygınlığını kazanmıştır. Hayatı boyunca hiçbir 
gösterişe ve maddi varlığa temayül göstermemiş, 
sade ve temiz yaşamıştır. 
Peygamberlik vasfının yanı sıra sahip olduğu diğer 
özellikleri en büyük nimet olarak nitelendirir, her an 

Allah’a ibadet etmeyi, O’na olan şükür görevini 
yerine getirmenin gereği olarak zikrederdi. O, 
alemlere rahmet olarak gönderilmesine rağmen 
Allah’tan en çok sakınan ve en çok ibadet eden 
peygamberdi. Aile reisi olarak da örnek bir kişili ğe 
sahip olan Hz. Peygamber (s.a.v), hanımlarına karşı 
nezaketle, çocuklarına da şefkatle davranır, ev 
işlerinde onlara yardım ederdi. 
 

Aziz Müminler!  
 

Bütün bu meziyetlerle hayatı dolu olan Hz. 
Peygamber (s.a.v), kendinden çok başkalarını 
düşünerek, ömrünü insanlığın kurtuluşuna adayarak 
tamamlamıştır. 

 
Kendisine inanan Müslümanlar olarak bugün, 

O’nun hayat anlayışını, ahlaki özelliklerini, günlük 
davranışlarını iyi anlamak ve kendimize örnek 
almak zorundayız. Zira, O’nu gereği gibi 
anlamadıkça, başkalarına doğru olarak anlatma 
imkanımız yoktur. Özellikle içinde bulunduğumuz 
yabancı bir kültür içerisinde Hz. Peygamber 
(s.a.v)’in iyi anlaşılmasına ve iyi anlatılmasına 
mutlak ihtiyaç vardır. 
 
O’nun hiç anlaşılmaması ya da yanlış anlaşılmasının 
sorumluluğunu taşıyacağımızın şuuru içerisinde 
olmalıyız. 
 
Bu maksatla her yıl Nisan Ayı içerisinde “Kutlu 
Doğum Haftası” adı altında çok çeşitli etkinliklerin 
yapıldığı malumdur. Bu etkinlikleri sadece bir anma 
olarak değil, Hz. Peygamber’i daha iyi anlama 
vasıtası olarak değerlendirelim. En yakınlarımız 
başta olmak üzere çevremizdeki dostlarımızın da bu 
programlara katılmasını sağlayarak, O büyük 
peygamberin yolunda olmalarını sağlamaya gayret 
gösterelim. 
 
O’nun duası, bereketi ve şefaati hepimizin üzerine 
olsun! 
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