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Kitap Okumanın Duası
Dini bir kitap veya ders okumadan önce aşağıdaki duayı
okuyun.   ! " #      , okuduğunuz her şey aklınızda kalacaktır.
Dua şöyledir:

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
حكمت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ِكرام#علينا رحتك يـا ذاال" ِل وا
Tercüme
Ya Rab   ! " # bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize
rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan!
(Mustatraf c 1 s.6.Darülfikir Beyrut)

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-ü selam okuyunuz.
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RAHMETİN DİRİLİŞİ
Salâvat-ı Şerifin Fazileti
Hazreti Muhammed Mustafa $ !  % !   & '%   ( ) * buyurdular ki:
“Kim bana on kez Salâvat getirirse Allah-u Teâlâ ona 100 rahmet
gönderir.” (el-Mu’cemu’l-Evsat li’t-Taberani, c.2, s.252, hadis no: 7235)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Rebiyülevvel ayı gelince her tarafa bahar coşkusu hâkim olur.
Medine ve Mekke’nin efendisi Hz. Mustafa $ ! % !   & '%   ( ) * ’e
muhabbet duyan insanlara coşku gelir. Yaşlısıyla, genciyle
ihlaslı her Müslüman’ın gönlü dile gelir ve şöyle der:
Rebiyülevvel ayına bin gece feda olsun
Şeytandan başka herkes bu geceyi idrak ediyor

Kâinat üzerine dinsizliğin, şirkin, vahşetin ve barbarlığın
hâkim olduğu bir devirde, Rebiyülevvel’in 12’sinde Mekke-i

Mükerreme’de Hz. Âmine -# '%   ( +
 , ’ın evine öyle bir nur
indi ki tüm dünya bu nurla aydınlandı. Can çekişen insanlık
O‘nun yolunu bekliyordu. O taçlı Resul, Padişah, Nebi, açık
1
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yürekli, şanlı zat, insanlığın dostu Hz. Mustafa $ ! % !   & '%   ( ) *
tüm âlemlere rahmet olarak teşrif buyurdu.
Mübarek olsun, son peygamber teşrif buyurduKâinata rahmet getirdi

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Kutlu Doğum
Son Peygamber $ ! % !   & '%   ( ) * cihanın rahmeti, Allahın
dostu ve sadığı, dürüstlüğün şahı olarak, Rebiyülevvel ayının
on ikisi sabahı gün aydınlanırken dünyamıza teşrif buyurdular.
Kimsesizlere, acı çekenlere, kalbi kırık olanlara, yaralı ve
yardıma muhtaçlara, kötülüklerle dolu karanlıklara “kutlu
doğumu” müjdeledi.
Ey Müslümanlar! Kutlu doğum mübarek olsun
Nurlar getiren peygamberin gelişi mübarek olsun
(Vesa’il-i Bahşiş, s.479)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Mucizeler
Rebiyülevvel ayının on ikisinde Allah   ! " # ’ın nuru Hz.
Muhammed $ ! % !   & '%   ( ) * ’in dünyaya gelişiyle küfrün ve
zulmün kara bulutları dağılıp gitti. İran Şahının “Kisra”
sarayındaki on dört sütün (put) depremle yerle bir oldu. İran’da
2
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ateş tapınağındaki bin senedir yanan ateş söndü. Sava nehri
kurudu. Kâbe coşkuyla yüceldi ve putlar tepetaklak oldu.
Gelişinle Kâbe sallandı
Korkuyla tüm putlar titreyip devrildi
(Hada’ik-i-Bahşiş, s.41)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Resüllulah $ ! % !   & '%   ( ) * cihana rahmet ve merhamet olarak
teşrif buyurdu ve şüphesiz Allah   ! " # ’ın rahmetinin dünyamıza
indiği gün sevinme ve mutlu olma günüdür. Yüce Rabbimiz   ! " #
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurdu:

ٰ
ٰ
ۡ ۡ
ۡ 
ۡ ۡ
KIJE Fۡ  Gۡ H #CD A@ B 8 ( ۡ 0 9:!& ; <= & ٖ ? 0ۡ $  1 23 4 56$ 47
“Der ki, Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle, yalnızca bunlarla sevinç
duysunlar. Bu, onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır.”
(Yunus süresi 58)

ٰ
 !ﻟ ﻠﻪ ﻛ ﱪAllah rahmetini kutlama emrini Kur’an-ı Kerim

vermekte. Öyle ki Sevgili Peygamberimiz $ ! % !   & '%   ( ) * ’den
daha üstün bir rahmet var mıdır? Bakınız, Kutsal kitabımız
Kuran’da açıkça şöyle ilan edilmiştir.

ۤ
ۡ ۡ O
ٰۡ
KQRSE  ٰ   P0ۡ  N ;Mۡ #' 
“(Ey Muhammed!) biz seni ancak âlemlere rahmet olarak
gönderdik.” (Enbiya: 107)
3
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Kadir Gecesinden Daha Üstün Olan Gece
Seyyid Şeyh Abdulhak Muhaddis Dehlevi 12 3ۡ   0/ . ,   #
Hazretleri buyurdular ki: “Şüphesiz Âlemlerin Rahmeti '%   ( ) *
$ ! 
% !   &’ in doğduğu gece olan mevlit gecesi, Kadir Gecesi’nden
bile üstündür. Çünkü Mevlit Gececi, Medine Efendisi   & '%   ( ) *
$ ! 
% ! ’ in dünyamıza gözünü açtığı gecedir. Aslında Kadir Gecesi
Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * ’e lütfedilen bir gecedir. Kâinatın
efendisi $ ! % !   & '%   ( ) * ’ in dünyaya gelişi ile müşerref olunan o
gece, meleklerin dünyaya inişiyle müşerref kılınan geceden bile
daha faziletlidir. (Masebete bi’s-Sünne, s.100)

Mübarek Gecelerin En Faziletlisi
Rebiyülevvel ayının on ikisi Müslümanlar için mübarek gecelerin
en faziletlisidir. Gerçekten de Nurların Efendisi $ ! % !   & '%   ( ) *
denizlere ve karalara rahmet olarak bu dünyaya gelmeseydi, ne
bir bayram, ne de mübarek bir gece olurdu. Dahası insan ve
dünyanın bütün görkem ve şanı, bu Can-ı Cihan’ın, Âlemlerin
Rahmeti, mekânlar üstü, Rahman’ın Sevgilisi $ ! % !   & '%   ( ) * ’ in
ayaklarının tozunun sadakasıdır.
O yokken hiçbir güzellik yoktu, onun varlığı kâinata anlam kazandırdı
O cihanın canıdır, cihan canla var olmuştur
(Hada’ik-i Bahşiş, s.126)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل
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َۡ *
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Ebu Leheb ve Allah Resulü’nün Dünyaya Teşrif Edişi
Ebu Leheb öldüğünde aile fertlerinden bazıları rüyalarında onu
kötü vaziyette görünce: -“Neyle karşılaştın?” diye sordular: “Sizden ayrılınca hiçbir hayır görmedim.” diye cevap verdi. Sonra
başparmağının altındaki deliği göstererek: -“Bana sadece buradan
su veriliyor. O da cariye Süveybe’yi azat ettiğim için.” dedi.
(Abdurrezzak, c.9; s.9, Hadis No.16661, ‘Umdetü’l-Kari, c.14, s.44; Tahtü’l-

Allame Bedruddin-el Ayni 12 3 ۡ    0/ . ,   # Hazretleri
bunu şerh ederken buyurdular ki; -“Burada anlatılmak istenen,
Ebu Leheb’e çok az miktarda su verildiğidir.” (‘Umdetü’l-Kari, İ’za)
Hadis, 5101).

Müslümanlar ve Kutlu Doğum
Bu konuda Seyyid Şeyh Abdulhak Muhaddis Dehlevi 12 3ۡ     0/ . ,   #
Hazretleri şöyle der: -“Bu olay, Allah Resulü $ ! % !   & '%    ( ) * ’in
doğumuna sevinen ve malını O’nun için seferber edenlerle ilgili
çok güzel bir delildir. Yani, Müşrik olan Ebu Leheb bile, Nebiler
Nebisi $ ! % !   & '%   ( ) * ’in doğum haberiyle mutlu olup cariyesi
Süveybe’yi emzirmesi için serbest bıraktığında ödüllendirildiyse,
Kalbinde Peygamber sevgisi olan, O’nun yoluna malını seferber
eden bir Müslüman kim bilir nasıl bir ödüle layık görülecektir.
Ancak Mevlit gecesinde sözlü ve çalgılı müziklerden sakınılması
gerekmektedir. (Medaricü’n-Nübüvve, c.2, s.19)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل
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َۡ *
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صلوا
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Mevlit Kandilini Coşkuyla İdrak Etme
Değerli mümin kardeşlerim, Mübarek mevlit kandilini büyük bir
coşkuyla idrak ediniz. Ebu Leheb gibi bir müşrik bile Sevgili
Peygamberimiz $ !  % !   & '%   ( ) * ’in doğumuyla mutlu olduğu için
ödüllendirilmişse, biz Müslümanlar bu lütuftan nasıl mahrum
bırakılabiliriz? Ebu Leheb Allah’ın Resulü olduğu için değil de,
sırf yeğeni dünyaya geldiği için mutlu oldu diye ödüllendirildiyse,
Allah   ! " # rızası için Peygamberimiz $ ! % !   & '%   ( ) * ’in dünyaya
gelişini idrak edersek, Rabbimiz bizden rahmetini hiç esirger mi?
Âmine’nin evine Peygamberlerin Efendisi adımını atmış
Bahtiyar olun hüzünlüler, kederliler. Sizi teselli edecek zat gelmiş
(Vesa’il-i Bahşiş, s.474)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Mevlit Kandilini İdrak Edenlerden Peygamber Efendimiz
de Razı Olur
Bir âlim der ki:   ! " #   5/ 6   Resulü, nebilerin nebisi $ ! % !   &'%   ( ) * ’
i görme şerefine nail oldum. Kendilerine sual ettim: -“Ya Resul
Allah! Mübarek doğum gününüzü her sene coşkuyla idrak eden
Müslümanların bu amelinden razı mısınız? Cevaben şöyle
buyurdu: -“Kim benden razı olursa, ben de ondan razı olurum.”
(Tezkiretü’l-Vaizin, s.600)

6
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Mevlit Kandilinde Sancak Asmak

Efendimizin Sevgili Anneleri Âmine -# '%   ( +
 , şöyle buyurmuştur:



Peygamber $ ! % ! & '%   ( ) * dünyaya geldiğinde birincisi doğuya,
ikincisi batıya, üçüncüsü de Kâbe’nin çatısına olmak üzere üç tane
sancak çekildiğini gördüm. (Hasais-i Kübra, c.1, s.82)

Ruhul-ul-Emin dikti sancağı Kâbe’nin çatısına
Yükseldi kutlu doğum gecesinde cennete kadar
(Zevk-i Na’at, 67)

Sancakla Hicret
Alemlere Rahmet olarak gönderilen Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) *
Medine’ye hicret ederlerken kutsal Medine civarında bulunan
“Gamim” bölgesine ulaştıklarında, Buride Eslemi, Ben-i Sahm
Kabilesinden yetmiş süvariyle birlikte Peygamber Efendimiz
$ ! 
% !   & '%   ( ) *
 ’i yakalamak için geldi. Ancak Efendimiz '%   ( ) *

$ ! 
% !   &’ in feyizli bakışlarından etkilenerek kendilerine
muhabbet duyguları besledi. Tüm kafileyle birlikte İslam’ı kabul
etme şerefine ulaştı ve şöyle dedi: -“Ey Allah’ın Resulü! Medine’ye
girişiniz sancakla olsun.” Ardından da başındaki sarığı çıkartarak
mızrağa bağladı ve Medine’nin Efendisi, Gönüllerin Sultanı ( ) *
$ ! 
% !   & '%  ’ in önünden yola koyuldu. (Vefaü’l-Vefa, c.1, s.243)
Allah Mahbubu teşrif buyuruyor
Bugün Peygamberlerin en üstünü teşrif buyuruyor
Neden hoş kokular var fezada! Neden evler ışıl ışıl
7
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Şükür ki! Efendimiz buyuruyor
Gecelerin en faziletlisi Rabbinin rahmetiyle geldi
Erdemliğin, cömertliğin şahı geldi
Huriler Naatlar söylüyor
Melek ve hurilerin nebisi teşrif buyuruyor
Deniz ve karaların şahı, nebilerin nebisi
Âmine’nin evine teşrif buyuruyor
Attar’ın göğsü mutluluklarla kabarıyor
Sevgilisi Dünyamıza teşrif buyuruyor
(Vesa’il-i Bahşiş, s.445)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Kutlu Doğumu İdrak Eden Aile
Medine’de İslam Peygamberine derin sevgi besleyen İbrahim
adında birisi yaşamaktaydı. Kazancını her zaman helal yollardan
sağlardı ve gelirinin yarısını kutlu doğumu idrak etmek için
ayırırdı.1 . Kutlu doğum ayı geldiğinde büyük bir ihtimamla ve dini
usuller çerçevesinde idrak ederdi. Habibullah $ ! % !   & '%   ( ) * ’ in
sevabı için bol bol yiyecek dağıtır, malını hayırlı işlere harcardı.
Zevcesi de kendisi gibi Allah Resulü $ ! % !   & '%   ( ) * ’ e aynı
duyguları besler, hayır işlerine büyük bir şevkle katılırdı.
1 Keşke bizler de kazancımızın bırakın yarısını ya da on ikide birini hiç
olmazsa yüzde birini Kutlu doğum için harcama cesaretini gösterebilsek.

8
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Zevcesi vefat edince bile İbrahim bu alışkanlıklarını
aksatmadan devam ettirdi. Allah’ın Peygamberine gönülden
bağlı olan İbrahim bir gün oğluna şöyle vasiyet etti:
-“Sevgili oğlum! Bu gece hakiki sahibime kavuşacağım. Bütün
birikimim 50 Dirhem para ve 19 metre kumaştan ibaret. Kumaşı
defin işleri için, parayı ise mümkünse hayır işleri için harca.”
Sonra da kelime-i şahadet getirdi ve ruhunu Hakk’a teslim etti.
Oğlu, vasiyetine uyarak merhum babasını son yolculuğuna
uğurladı. Babasından kalan 50 Dirhemi hayır işlerine ne şekilde
harcayacağını bilemedi. Bu düşünceyle gece uykuya daldığında
rüyasında kıyametin koptuğunu ve her taraftan feryatların
yükseldiğini işitti. İyi amel işleyenler cennete girmekte, kötü
amel işleyenlerse sürüklenerek cehenneme atılmaktaydı. Kendisi
hakkında nasıl bir karar verileceğini beklemekteydi. Bu esnada
gaipten şöyle bir ses duydu:
-“Bu gencin Cennete girmesine izin verin.” Bunun üzerine
sevinerek cennete girdi ve etrafı gezmeye başladı. Yedi cenneti
gezdikten sonra sekizinci cennete ilerlediğinde cennet bekçisi Hz.
Rıdvan dedi ki:
-“Bu cennete yalnızca Rebiyülevvel ayında Peygamberimiz
$ ! 
% !   & '%   ( ) *
 ’in doğumunu idrak edenler girebilir.” Bunu
duyunca rahmetli anne ve babasının içerde olabileceğini
anladı. Derken tekrar bir ses işitti:

9
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-“Bu delikanlıyı içeriye alın, annesi ve babası O’nu görmeyi
arzu ediyor.” Bunun üzerine içeriye girdi ve gördü ki rahmetli
validesi Kevser nehrinin kenarında oturuyor, yanı başındaki
tahtta da yaşlı bir kadın oturmakta ve etrafında bulunan
sandalyelerde de bazı saygın hanımlar yer almaktaydı. Bir
meleğe sordu:
-“Bu hanımlar kim?” Melek dedi ki: -“Tahttaki Hz. Fatmatü’z
Zehra -# '%   ( +
 , ’dır. Sandalyelerde Hz. Hatice, Hz. Ayşe, Hz.
Meryem, Hz. Asiye, Hz. Sara, Hz. Hacer, Hz. Rabia ve Hz.

Zübeyde 7 -# '%   ( +
 , oturmaktadır.” Çok sevindi ve biraz daha
ilerledi. Karşısına çok büyük bir taht çıktı. Üzerinde de
Medine’nin Efendisi, iki cihanın halifesi, Allah’ın Resulü,
Hazret-i Muhammed $ ! % !   & '%   ( ) * ’in nurlu ve mübarek
çehresiyle oturduğuna şahit oldu. Yanlarındaki dört koltukta
da İslam’ın Halifeleri (Hülefa-i Raşidin) yer almışlardı. Sağ
taraftaki altın koltuklarda Âlemlerin Rabbi’nin Peygamberleri,
sol tarafta ise Allah yolunda şehadet mertebesine yükselenler
oturmaktaydı. Bu esnada rahmetli babası İbrahim, Hz.
Muhammed $ ! % !   & '%   ( ) * ’in yakınında bir kalabalık
içinden karşısına çıkıverdi. Babası, aslan parçası oğlunu
kucakladı. Bu duruma çok sevinen evladı şöyle sordu:
-“Babacığım! Bu derece yüksek bir makamda bulunma şerefine
nasıl ulaştın?
Babası şöyle cevap verdi:   ! " #   5/ 6   ! Bu, Peygamberimiz in
mübarek doğum günlerini idrak etmenin ödülüdür. İşte tam bu
sırada genç adam uykudan uyandı.
10
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Sabah olduğunda evini hiç bir menfaat gözetmeden sattı ve
rahmetli babasından kalan 50 Dirhemi de üzerine koyup ilim
sahiplerini doyurdu. Fani dünyanın meşgalelerinden elini eteğini
çekti ve bütün zamanını ibadet ederek ve camiye hizmet ederek
geçirmeye başladı. Hayatının geri kalan otuz senesini bu şekilde
geçirdi. Vefatından sonra bir zat rüyasında onu gördü ve:
-“Neyle karşılaştın?” diye sordu. -“Peygamberimiz ’in doğum
günlerini idrak ettiğim için beni Cennette babamın yanına
gönderdiler. (Tezkiretü’l-Va’izin, s.557)
Allah   ! " # ona rahmet etsin ve yüzü suyu hürmetine bizi
bağışlasın.
$ ! % !  ۡ & % '   8 ) *


ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
مِي#ب ا
ِ ِ امِي ِباه ِ ال

Ey Rabbim! Peygamberimiz ’in doğduğu gün hatırına bizi bağışla
Amel defterim işlediğim günahlarla doludur
(Vesa’il-i Bahşiş, s.477)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Mevlit Kandilini İdrak Etmenin Sevabı
Şeyh Abdulhak Muhaddis Dehlevi 12 3ۡ    0/ . ,   # der ki: Medine
Efendisi $ ! % !   & '%   ( ) * ’in doğum gecesini dini vecibeleriyle
idrak edenleri yüce Rabbimiz, cennet nimetleriyle
ödüllendirecektir. Müslümanlar öteden beri Hz. Muhammed
$ ! 
% !    & '%   ( ) *
 ’in doğum gününü idrak eder, idrak ederken
11
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de yedirir içirirler, bolca sadaka verirler ve hayır işleri
yaparlardı. Mutluluklarını açıkça dile getirir cömertçe ihsanda
bulunurlardı. Hatta Allah Resulü $ ! % !   & '%   ( ) * için İlahiler
söyler, bir araya gelip kendilerini yâd ederler ve evlerini
süslerlerdi. Bu gibi iyi amellerin hürmeti ve bereketiyle Allah
da onlara rahmetini indirirdi. (Masebete mine’s-Sünne, s.102)

Yahudilerin İslam’la Şereflenmesi
 0: , Hazretleri der ki: Mısır’da Allah
Abdul Vahit bin İsmail & '%   (




*

Resulü  $ ! % ! & '%   ( )  ’e oldukça muhabbet duyan birisi yaşardı.
Mübarek Rebiyülevvel ayında Habibullah $ ! % !   & '%   ( ) * ’in
doğduğu geceyi güzelce idrak ederdi. Bir keresinde Yahudi
komşusu kocasına:

-“Müslüman komşumuz her sene bu ayda neden açları
doyurur? diye sordu.
Yahudi Kocası da: -“Onların inandığı Peygamber işte bu ayda
dünyaya gelmişti. Bundan dolayı O’nun doğduğu geceyi idrak
ederler. Müslümanlar bu aya çok değer verirler.”dedi.
Bunun üzerine kadın dedi ki: -“Vay! Müslümanların bu ameli
ne güzelmiş. Her sene Peygamberlerinin doğduğu geceyi idrak
ediyorlar.” Yahudi kadın gece uykuya daldığında bir anda
kısmeti açıldı. Rüyasında nur yüzlü bir zatın teşrif ettiğini ve
etrafında da insanların toplanmış olduğunu gördü. Kadın
ilerledi ve oradakilerden birisine şöyle sordu:
12
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-“Bu saygın kişi kim? Sorduğu kişi cevaben: -“Bu gördüğün zat,
âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Muhammed
Resulullah $ ! % !   & '%   ( ) * ’dir. Müslüman olan komşusu
O’nun doğum gecesini idrak ettiği için O’nu görmek, hayır ve
bereket ihsan etmek, hem de amellerinden çok hoşnut
olduğunu dile getirmek için teşrif etti.” dedi. Kadın bu kez
tekrar: -“Peygamberinize bir soru sormak isterim. Acaba cevap
verirler mi?” diye sordu Adam: -“Elbette.” dedi. Yahudi kadın
Hz. Muhammed $ ! % !   & '%   ( ) * ’e seslendi:
Nebimiz $ ! % !   & '%   ( ) * cevaben: -“Lebbeyk.” buyurdu. Kadın
bunu duyunca hayli etkilendi ve: -“Müslüman olmadığım halde
yine de beni “Lebbeyk” sözüyle karşıladınız dedi. Kalplerin
huzuru, Medine’nin Efendisi $ ! % !   & '%   ( ) * buyurdular ki:
-“Senin İslam’la şerefleneceğin Allah tarafından bildirildi.”
Yahudi kadın bunu duyur duymaz:
-“Şüphesiz Siz Allah’ın nebisi ve büyük ahlak sahibisiniz. Size
itaat etmeyen helak olur. Kim ki Sizin kıymetinizi ve değerinizi
bilmezse büyük hüsrana uğrar.” diyerek kelime-i şahadet getirdi.
Kadın sonra uykusundan uyandı ve samimi şekilde Müslüman
oldu. Bütün servetini Allah’ın Sevgili Peygamberi Hz. Muhammed
$ ! 
% !   & '%   ( ) *
 ’in kutlu doğumunu doyasıya idrak etmek
yolunda sarf etmeye karar verdi. Sabah uyandığında kocasını
güzel yemekler hazırlarken gördü. Şaşkınlık içinde:
-“Ne yapıyorsun?” diye sordu.
13
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Kocası: -“İslam’la şereflendiğine çok sevindim. Bu nedenle
yoksulları doyurmak için yemek pişiyorum.” dedi.
Kadın tekrar: -“Bunu nasıl anladın? diye sordu.
Kocası bu soruya: -“Ben de gece Hz. Muhammed $ ! % !   & '%   ( ) * ’
in gösterdiği yolu seçerek İslam’la müşerref oldum.” şeklinde
cevap verdi.
Yüce Allah onlara rahmet etsin. Onların yüzü suyu hürmetine
bizleri de bağışlasın.
$ ! % !  ۡ & '%   8 ) *


ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
مِي#ب ا
ِ ِ امِي ِباه ِ ال

Nebinin gelişiyle zulümler sona erdi
Yeryüzü ve gökyüzü nurla doldu
(Vesa’il-i Bahşiş, s.476)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Davet-i İslami Cemaati ve Kutlu Doğum
  ! " #   5/
  
 6

Kuran ve sünneti Dünya genelinde yaymaya çalışan
ve siyasetin dışında hareket eden “Davet-i İslami Cemaati”, kutlu
doğumu idrak etmede kendine özgü bir yönteme sahiptir. Birçok
ülkede Davet-i İslami Cemaati tarafından görkemli kutlu doğum
gecesi programları düzenlenir. Belki de dünyanın en büyük
“Kutlu Doğum Buluşması” programı Pakistan’ın Karaçi
kentindeki Babu’l-Medine’de gerçekleştirilir. Bu muazzam
14
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programların insana kazandırdığı feyiz ve bereketler saymakla
bitmez. Kim bilir bu feyizli programlara katılıp hayatlarında
sosyolojik değişimler yaşayan ne kadar insan olmuştur. Bu
konuyla ilgili olarak “Dört Sosyolojik Değişim” adlı eseri mutlaka
incelmenizi tavsiye ederiz.

1. Günahlardan Arınma
Peygamber $ ! % !   & '%   ( ) * ’e çok muhabbet besleyen bir zat şöyle
der: -“Pakistan’ın Karaçi kentindeki Babu’l-Medine’de tertip edilen
“Kutlu Doğum Gecesi”ne din ve ibadetle ilgisi olmayan,
materyalist düşünceli bir tanıdığım da katılmıştı. Rızıkların
dağıtılmaya başlandığı o sabah vakti merhaba dediğinde, Salâvat-ı
Şerifin yankısı ve “Hoş geldin Ey Mustafa!” sesleri O’nu hayli
etkilemişti. İçine hayra yönelme ve günahlardan sakınma şevki
doğmuştu. Düzenli olarak namaz kılmaya ve sakal bırakmaya
niyetlenmişti.
Nitekim öyle de oldu. Ayrıca, sürekli tekrarladığı bir kötü
alışkanlığı da -ki burada söz edilmesi pek uygun değil- “Kutlu
Doğum Buluşması”nın feyziyle çok şükür terk etmişti. Başka bir
deyişle günah işlemeyi alışkanlık haline getirmiş bir hasta, “Kutlu
Doğum Buluşması” programına katılarak derdine derman
bulmuştu.
Bu kutsal gecede onun merhamet ve bereketini dile.
İsyankârlık ve günahtan arınmayı iste

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل
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َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا
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2. Kalbin Arınması
Karaçi şehrinin kuzey tarafında oturan bir Mümin kardeşimin
yazıya döktüğü ifadelerini dilim döndüğünce burada sizlerle
paylaşmak isterim:
“Rebiyülevvel ayının ilk günlerinde Kendilerini Allah Resulüne
adamış bazı kimseler, benim gibi günahkar ve takvadan uzak
birini, Davet-i İslam Cemaati tarafından Karaçi’deki Babu’lMedine’de düzenlenen “Kutlu Doğum Programı”na davet
ettiler. Nasibimde varmış ki daveti kabul ettim. Ayın on ikinci
gecesinde sözümü tutarak “Kutlu Doğum Programı”na
katılmak için müminlerden kalabalık bir grupla birlikte
otobüse bindim. İçlerinden birisi “Çam Çam” adlı bir tatlıyı
otobüste bulunan otuz civarındaki kişiye dağıttı. Onun şefkat
dolu dağıtma şekli beni derinden etkiledi. Bir süre sonra
“Kutlu Doğum Programı”na ulaştık. Hayatımda ruhumu
böylesine okşayan bir ortamı ilk kez orada gördüm. Naatlar,
salâvatlar, selamlamalar ve “Selam sana ya Nebi” gibi coşkulu
seslenişler, Allah’a hamdolsun kararan kalbimi arındırıverdi.
Davet-i İslam Cemaatinin bu manevi ortamı artık benim için
hiç yabancı değildi. Rabbime şükürler olsun artık yüzümde
sakal, başımda takkem vardı. Ayrıca, bu yazıyı kaleme aldığım
ana kadar da din görevlisi olarak Nebevi Sünneti yayma
hizmeti şerefinde bulunmaktaydım.
Allah’ın ihsanı ve lütfu bu manevi havadadır
Burası iyilik ve cömertliğin mekanıdır

16
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Sünnetin öğretildiği yerdir
Allah korkusu işte burada hissedilir
Her kim bu havayı teneffüs ederse
Onun kadir ve kıymeti iyi bilinir
(Vesa’il-i Bahşiş, s.604)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

3. Nur Yağmuru
Kutlu doğumun 1417’inci yılında her sene olduğu gibi ikindi
namazından sonra Davet-i İslam Cemaati’nin Nazımabad
şubesinin temsilcileri “Bu mukaddes güne hoş geldin” ve “Hoş
geldin Ey Mustafa $ !  % !   & '%   ( ) * ” nidalarıyla Karaçi
sokaklarından geçiyorlarmış. Yer yer insanları durdurup güzel
amellerde bulunmalarını tavsiye ediyorlarmış. Bir yerde on
yaşlarında bir çocuk hatip de insanları hayra davet ederken. Bir
anda kalabalığa bir sessizlik hâkim olmuş. Hitabı bittiğinde
kalabalık içinden bir kişi sora sora grubun liderini bulmuş, Şok
geçirmiş bir halde:
-“Siz ve bu küçük çocuk halka hitap ettiği esnada tüm
kalabalığa nur yağdığına gözelerimle şahit oldum. Ben bir gayri
Müslim’im, lütfen beni de İslam’a kabul buyurunuz.” demiş.
Gökyüzü “hoş geldin” sesleriyle yankılanmış. İşte o an Peygamber
Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * ’in kutlu doğumu münasebetiyle bir
17

Rahmetin Dirilişi

araya gelen kalabalığın oluşturduğu manevi iklim ve Davet-i
İslami Cemaati’nin feyizli organizasyonu sayesinde şeytan
hezimete uğramış. İslam’la şereflendikten sonra bu kişi:
“  ! " #      ailemi de İslam dinine davete edeceğim.” diyerek
ortamdan ayrılmış. Nitekim dediğini de yapmış. Çabaları
meyvesini vermiş, Eşi, 3 çocuğu ve babası İslam’la müşerref
olmuşlar.
Kutlu doğum geldi gönlüm şenlendi
Sevdalıların asıl gecesi Rebiyülevvel’in 12’sidir
Bugün her bir melek ve her huri mesuttur
Ancak şeytan mutsuz ve keyifsizdir bugün

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

4. Manevi Coşkusu Bugün de Hissediliyor
Peygamber sevdalısı bir zat şöyle anlatır: -“Kutlu doğum
gecesinde Karaçi’deki Babu’l-Medine’de, Davet-i İslami Cemaati
tarafından düzenlenen belki de dünyanın en büyük “Kutlu
doğum buluşması” konulu muhteşem geceye birkaç din
kardeşiyle birlikte biz de katıldık. Sohbet esnasında biri dedi ki: “Önceleri Davet-i İslami Cemaati’nin “Kutlu doğum
programları” hayli etkileyici oluyordu. Lakin simdi öyle değil.”
Bu sözü işiten diğeri:
-“Dostum! Sen burada yanılıyorsun, Programa katılım oldukça
fazla, coşkusu da aynı, Ancak içimizdeki heyecan eskisi gibi
18

Rahmetin Dirilişi

çok değil. Hz. Muhammed Mustafa $ ! % !   & '%   ( ) * ’in
zikredildiği yerde manevi atmosfer nasıl değişebilir ki? Değişen
zihniyetimizden başka bir şey değil.” Eğer eleştirilere
takılmadan Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * ’in
güzelliğini tasavvurla yâd edip naat-ı şerife kulak verirsek,
Allah’ın izniyle manevi olarak nasiplenebiliriz. Soruyu soran
kardeşimizin şeytani vesveselere kapılıp sarf ettiği söz,
neredeyse şevkimizin kırılmasına ve bu manevi ortamdan
mahrum kalmamıza neden olup bizi eve geri döndürecekti.
Ancak, diğerinin verdiği cevap kalp gözümüzün uyanmasına
ve şeytanı uzaklaştırmasına vesile olmuştu. Bu nükteli cevap
içime işlemişti. Toparlanıp manevi ortamın havasına girdim ve
Resülullah $ ! % !    & '%   ( ) * ’e aşk-ı muhabbet besleyenlere
katılıp okunan salâvat-ı şeriflerle mest oldum. Gün ağarmaya
başlamıştı. Peygamber $ ! % !   & '%   ( ) * sevdalıları rızıkların
dağıtılmaya başlandığı vakti karşılamak için kalkmışlardı.
Cemaat coşku içindeydi. Her köşeden “hoş geldin” sesleri
yankılanıyordu. Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * ’in
şanına salât ve salamlar okunurken gözyaşı seli alıp başını
gidiyordu. Her yerden haykırma ve ağlama sesleri yükselirken
ben de kendimden geçmiştim. Günahkâr gözlerim her tarafta
adeta yağmurun çiselediğine tanık oldu. Sanki cemaatin üstüne
rahmet yağmuru yağıyordu. Gözlerimi kapatıp nebimize salât
ve salam göndermekle meşgul iken birden kalp gözüm açıldı.
Söylediğim bir hakikattir; Kutlu doğumunu idrak ettiğimiz
Cenab-ı Hakk’ın Habibi, İnsanların en şereflisi Sevgili Nebimiz
$ ! 
% !   & '%   ( ) *
 , benim gibi bir günahkâra bile kendini
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gösterdi.   ! " #   5/ 6   Hz. Mustafa’nın $ ! % !   & '%   ( ) * ’in
ziyaretiyle yüreğime huzur doldu. Gerçekten o mümin
kardeşimin dediği doğruydu, Davet-i İslam Cemaati’nin
“Kutlu doğum buluşması” programının manevi etkisi her
zamanki gibi coşkuluydu. Değişen tek şey ise hissiyat ve
samimiyetti. Eğer ilgi ve alaka gösterirsek bugün de Sevgili
Peygamberimiz $ ! % !   & '%   ( ) * ’in manevi güzelliğinden
nasiplenmemiz mümkün olur.
Kalp gözü açık olan bu güzelliği seyreyler
Kör olanlara güzellikler nasıl görünsün
Kimi anında görür, kimi asla göremez
Bu büyük bir ikramdır, nasip işidir

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Kutlu Doğumu İdrak Etmenin 12 Fazileti
1.

Kutlu doğumu yad etmek için camileri, evlerinizi,
dükkânlarınızı, araçlarınızı hatta sokaklarımızı süsleyelim.
Her tarafı aydınlatalım. Evlerimizi güzel ışıklarla
donatalım. Rebiyülevvel ayının on ikinci gecesinde sevaba
erişme niyetiyle zikir ve naatlar okunan etkinliklere
katılalım. Gün ağarırken salât getirelim ve yaşlı gözlerle
bahar sabahını karşılayalım. Mümkünse on ikinci günü
oruç tutalım. Zira Sevgili Peygamberimiz $ ! % !   & '%   ( ) *
Pazartesi günleri oruç tutarak kendi doğum gününü idrak
20
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ederdi. Ebu Katade -# '%   ( +
 , şöyle nakleder: Nebimiz
$ ! 
% !   & '%   ( ) *
 neden pazartesi günleri oruç tutuğu
sorulduğunda buyurdular ki: -“Ben bu günde doğdum.
Vahiy de aynı gün indi” (Sahih-i Müslim, s.591, Hadis
No:198.1162) Sahih Buharı’yi şerh eden İmam Kastalani
şöyle der:
-“…ve kutlu doğumun idrak edildiği günlerin faziletiyle o
sene huzur ve barış ortamı hakim olur. Bütün hayır
duaları en kısa sürede gerçekleşir. Cenab-ı hak kutlu
doğum ayının yani Rebiyülevvel ayının gecelerini bir
bayram coşkusuyla idrak edene rahmet ihsan etsin.”

(Mevahibü’l-Ledüniyye, c.1, s.148)

2.

Kâbe’nin minyatürlerinde bazen oyuncak bebeklerin tavaf
yaptığı gösteriliyor. Bunu yapmak günahtır. Cahiliye
döneminde Kâbe’nin içine 360 tane put dikilmişti. Sevgili
Peygamberimiz $ ! % !   & '%   ( ) * Mekke’yi fethedince Kâbe’yi
putlardan arındırmıştı. Bu yüzden minyatür de olsa oyuncak
bebek mahiyetinde de olsa bunlara yer verilmemeli. Bunun
yerine yapay çiçeklerin yerleştirilmesi daha uygun olur.
(Kâbe’yi tavaf ederken gösteren ve yüzleri belirgin olmayan
insan resimlerini evlere ya da camilere asmak caizdir. Ancak,
yere konmuş bir resme ayaktayken baktığımızda yüzler
belirgin ise, asılması caiz değildir, günahtır.)

3. Üzerine tavus kuşu gibi portreler işlenmiş kapılar yapmak
caiz değildir. Canlıların resimlerinin kınandığı şu iki hadisi
okuyalım ve Allah korkusunu hatırlayalım:
21
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i. Rahmet melekleri köpek veya resimlerin bulunduğu

eve uğramaz. (Buhari, c.2, s.409, Hadis No:3322)
ii. Her kim bir canlı resmi yaparsa Allah ona o resme can

verinceye kadar azap eder. Ressam resmine katiyen
ruh veremez ve ebediyen azap olunur. (Sahih-i Buhari,
c.2, s.51, Hadis No: 2225.)

4. Kutlu doğum idrak ederken bazı yerlerde çalgı aletleri ile
müzik icra ediliyor. Böyle yapmak şer’an günahtır. Bu
konu ile ilgili iki rivayet vardır.
i.

Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * buyurdular ki:
“Bana davulu ve kavalı kırma emri verildi.” (Firdevsu’lAhbar, c.1, s.483, Hadis No: 1612.)


ii. Dahhak -# '%   ( +
 , ’in rivayetine göre Müzik kalbi

karartır ve Allah’ın hoşuna gitmez. (Tefsirat-ı Ahmediyye,
s.603)

5. Naatlar düşük sesle müzik çalardan dinlenebilir. Fakat
ibadetle meşgul olanları, uyuyanları veya hastaları rahatsız
etmemeye dikkat etmek gerekir. Ayrıca ezan ve namaz
vakitlerine de riayet etmek gerek. (Kadın sesiyle söylenen
naatları ise dinlemekten kaçınmalıdır.)
6. Sokak ve caddeleri süslerken veya bayraklar asarken yolu
kapatmamaya, sürücülere zor duruma düşürmemeye dikkat
etmelidir.
22
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7.

Etkinlikleri izlemek için kadınların namahrem erkeklerin
bulunduğu yerlere örtünmeden çıkmaları haram ve
ayıptır. Ayrıca örtünmüş olsalar dahi olur olmaz erkeklere
karışmaları son derece üzücüdür. Elektrik çalmak da caiz
değildir. Elektrik ihtiyacı için ilgili kuruma başvurarak
helal yollardan elektrik tedarik etmek gerekir.

8.

Mevlit okunan yerlere mümkün olduğunca abdestli
katılmakta fayda vardır. Namazı cemaatle birlikte eda etmek
daha sevaptır. Zira Allah Resulü $ ! % !   & '%   ( ) * ’i sevenler
cemaati terk edenlerden olmazlar.

9.

Mevlit okunan yerlere binek hayvan arabalarını getirmemek
gerekir. Çünkü binek hayvanların idrarları insanların
kıyafetlerine ya da bir yerlerine bulaşabilir.

10. Etkinliklerde dini kitaplar, CD’ler ve benzeri ilmi
kitapçıklardan cemaate dağıtmak hayırlı bir iştir. Ayrıca
meyve ve yiyecekleri boş yere israf etmek ya da atmaktansa
insanlara dağıtmalıdır. Çünkü nimetin yere atılması ya da
israf edilmesi rızka saygısızlık olur.
11. Olay çıkarıcı ve fitneye sebep olacak konuşmalar Kutlu
doğumun manevi itibarına gölge düşürebilir hatta cemaatin
dağılmasına yol açabilir. İtidalli davranmakta fayda vardır.
12. Allah korusun, eğer ufak tefek protestolarla karşılaşılırsa fevri
davranışlardan sakınmak en iyisidir. Çünkü böyle bir
durumda karşılık vermek manevi iklimin bozulmasına neden
olabilir. Bu da bizleri sevmeyenlerin istedikleri şeydir.
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Çiçekler açtı, güzel kokular yayıldı, her yere bahar geldi
Kutlu doğum sabahı rahmetleriyle hoş geldi
(Vesa’il-i Bahşiş, s.465)

Kutlu Doğumu İdrak Etme Konusunda Attar’ın Mektubu
(Her sene Sefer Ayı’nın son haftasında akılda yer etmesi için
Attar’ın mektubunun okunması tavsiye olunur. Mümin
kardeşlerimiz kendilerince düzeltmeler yapabilirler.)
ۡ
ﺣ ۡﻴ ﻢ
ﷲ ﻟﺮﺣ ٰﻤﻦ
   ۡﺴ ﻢ:
 ﻟﺮ
 


Medine’nin bu aciz kulu bendeniz Muhammed
İlyas Attar Kadiri Rızvi, Allah Resulü $ ! % !   & '%   ( ) * ’ i seven
herkese, Mümin kardeşlerime, kutlu doğum coşkusun idrak eden
bütün mahlûkata, Mekke ve Medine’ye bu vesileyle selamlarımı
sunarım.
+ﻞ ﺣﺎ
ﲔ ﻋ ٰ* ﻛ
& ﻟ ٰﻌﻠﻤ
   ﻟﺤﻤﺪ$ "ﺎﺗﻪ
  ﻟﺴ ﻼ ﻋ ﻠ ۡﻴﻜﻢ ﺣ ﻤﺔ
 ﷲ ﺑ  ﺮ
  ﷲ
 
  


 
 
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve beraketühü
Elhamdülillahi rabbil âlemin ala külli hal
Sen de O’nu zikredip kalbini nurlandır
Peygamber’in şanını yüceltip her haneye duyur

1. Camiler aracıyla Rebiyülevvel şerif başladığını üç defa
duyurmak münasip olur.
Mevlit Kandili bütün umutları da beraberinde getirdi
Dua için açılan elleri geri çevirmedi
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2.

Erkeklerin sakallarını kazımaları ya da sakalı bir tutamdan
daha kısa kesmeleri uygun görülmemiştir. Bayanların da
tesettüre uymayan kıyafetler giyinmeleri caiz değildir.
Kutlu doğum haftasının mümin kardeşlerimizin bu konuda
bilinçlenmelerine vesile olmasını umarım. Bu kurallara
uymayan mümin erkek ve mümin kadınların hemen tövbe
edip dine göre davranmaları vaciptir
Kâbe’nin putları eğilip yüzüstü düşüverdi
Peygamberin gelişine ehlen ve sehlen Merhaba
(Vesa’il-i Bahşiş, s.257)

3.

Sünnetlerin ve salih amellerin yolundan şaşmamak için şu
aciz kulun tavsiyesine kulak verin; Kalpleri Peygamber
sevgisiyle dolu Mümin kardeşler! Her gün Medine’yi
hayal ediniz ve bu kardeşinizin yazılarını her ay takip
etmeye gayret gösteriniz.
Rahmet bulutları geldi, bereket yağdırdı
Arap çöllerinden geldi, kalpler huzurla doldu
(Kabale-i Bahşiş, s.184)

4.

Kutlu doğum haftasında en az üç gün Allah ve peygamber
dostlarıyla birlikte zikr ederek vakit geçirin. İslam bayan
kardeşlerimiz de evlerinde bir araya gelerek bir ay boyunca
sünnetin faziletleri konulu sohbetler düzenlesinler.
Mümkünse bu tür sohbetleri devamlı hale getirsinler.
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Rahmetlerden nasiplenmek için cemaate devam et
Sünnetleri öğrenmek için cemaate devam et
(Vesa’il-i Bahşiş, s.611)

5.

Rebiyülevvel ayında, evlere, dükkânlara, fabrikalara,
işyerlerine Kutlu doğumun anlam ve önemini anlatan 12
adet veya en az bir yeşil sancaklar asmalıdır. Bu mübarek
ayda, toplu taşıma araçlarına afişler ve broşürler asmalı.
Allahın izniyle bu ilgiyi arttıracaktır. Bazı kamyonların
arkalarına türlü türlü resimlerin yapıştırıldığı ya da
uygunsuz yazıların yazıldığını görmekteyiz. Ben şahsen,
araçların arkalarına veciz sözler yazılmasının daha hoş
olacağını düşünüyorum. Bu araçları kullanan kardeşlerimiz,
aralarında dini sohbetlerle meşgul olabilirlerse daha da
sevaptır. Hatta sohbetlerinizden sonra edeceğiniz dualarda
bu kardeşiniz için de iyi dileklerde bulunursanız beni
ziyadesiyle memnun etmiş olursunuz.

Önemli Bir Husus: Eğer afiş, broşür vesaire üstünde Mübarek
Peygamberimiz $ !  % !   & '%   ( ) * ’in ayak izi ya da Kuran’dan
herhangi bir ayet varsa o zaman dikkat edilmeli. Yırtılmamalı ve
yere düşmemelidir. Kutlu doğum ayı biter bitmez de böyle
materyallerin itina ile kaldırılması gerekir. Eğer muhafaza
edilmesi mümkün olmayacaksa, üzerinde Peygamber Efendimiz
’in ayak izleri ya da Kuran’dan herhangi bir ayet olmamalıdır. Ben
şahsen kendi evimde ikincisini tercih ediyorum.
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Nebi’nin sünnetine sarıl, bütün dünyaya duyur
Nebi’nin sünnetiyle her eve huzur dolsun

6.

Evlerinizi kutlu doğumu yansıtan nesnelerle şenlendiriniz.
On iki gün boyunca camileri ve sokakları güzel ışıklarla
donatınız. (Ancak bu aydınlatmalar için elektrik giderlerini
haksız yere başkalarının üzerine yıkmak ya da izinsiz
elektrik kullanmak caiz değildir. Dolaysıyla bu iş için ilgili
elektrik kurumlarıyla temasa geçmelidir).
Bütün sokaklar afişlerle ve rengârenk ışıklarla gelin gibi
süslenebilir. Camilerin ve evlerin çatılarına, kavşaklara,
yayaların ve yolcuların haklarını koruyarak standartlara
uygun ölçülerde afişler asılabilir. Yolun ortasına afiş
asılmamalıdır. Bu durumda trafik aksayabilir. Dar
sokaklara afiş ya da ışıklı süslemeler konmamalıdır. Zira
diğer kardeşlerimizin yolları daralabilir. Kul haklarını
korumaya, kalpleri kırmamaya özen gösterilmelidir.
Mescid-i Aksa’nın, Ka’be’nin ve Âmine’nin evinin çatısına
Asıldı bayraklar, ehlen ve sehlen merhaba
(Vesa’il-i Bahşiş, s.455

7.

İslam kardeşler ve bacılar ellerinden geldiğince kutlu doğum
hakkında broşürler dağıtılmalıdır. Bu şekilde yıl boyunca
işyerlerinde salih amelde bulunmayı tavsiye eden yazılı
broşürler dağıtmalıdır. Gerek düğünlerde, gerekse acılı
günlerde hatta cenazelerde bir araya gelen kardeşlerine
sevap için bu tür broşürleri dağıtılmalıdır.
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Kitapçıklar dağıtarak dinimizi yaymak gerek
Allah rızasını kazanıp cennet kapısını aralamak gerek

8.

Tarafımdan kaleme alınan “Kutlu Doğumun 12 Fazileti”
adlı broşürü mümkünse 112 adet değilse en azından 12
adet, hatta “Kutlu Doğum” adlı dergiden de 12 tane
Mektebetü’l-Medine’den hediye olarak alıp dağıtınız.
Özellikle, kutlu doğum programları düzenleyen grupların
başkanlarına ulaştırmak lazımdır. Kutlu doğum haftasında
1200 Rupilik eğer bu mümkün değilse 112 Rupilik, bu da
mümkün olmazsa 12 Rupilik bir yardımı Ehl-i Sünnete
sadık bir âlime takdim ediniz. Bu parayı gittiğiniz caminin
imamına, müezzinine ya da hizmetçisine vermeniz de
münasip olur. Bu tür yardımları her ay tekrarlamak daha
da faziletlidir. Cuma günü yapılan yardımlar daha
makbuldür. Zira Cuma günlerinde 70 kat ve katlanarak
sevap kazanılır. Elhamdülillah hadis ve sünnet sohbetlerini
dinleyerek birçok kişi kötü alışkanlıkları terk edebiliyor.
Sizlerden de birçok kişi herhangi bir müzik çalardan, video
oynatıcıdan ya da CD’den sohbetleri dinleyerek manevi
huzur buluyordur. Böyle elektronik ortamdaki sohbet
malzemelerinin dağıtılması dine büyük hizmettir ve çok
sevaptır. Yani durumu uygun olan herkes fırsat buldukça
dini sohbet içerikli audio, video CD’leri mutlaka temin
etmelidir. Maddi durumu elverişli olanlar bedava
dağıtabilirlerse daha da münasip olur. Özellikle kutlu
doğum etkinliklerinin coşkusunu anlatan sesli ve görsel
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materyalleri çokça dağıtmalıdır. Düğün davetiyeleri
dağıtırken, dini anlatımlar içeren herhangi bir şeyi de yanına
iliştirmek yararlı olur. Bayram tebrik kartlarının yerine bunu
alışkanlık haline getirmek de güzel bir davranış olur. Bu
şekilde harcanan paralar dini hizmetlere gider. Bazı
kardeşlerim bana pahalı bayram tebrik kartları
gönderiyorlar. Bundan dolayı mutlu olmuyor, aksine üzüntü
duyuyorum. Keşke bu tür kartlara harcanan paralar dini
vecibeler için kullanılabilse. Ayrıca, kartların üzerindeki
simler hayli can sıkıcı oluyor.
Peygamberin kapısına yetişenden daha kıymetlisi yoktur
Kimi yoksulu koruyan, kimi de mürşit gibidir

9.

Büyük şehirlerin her köşesinde (ilçe ve kasabadakiler de
dâhil) 12 gün boyunca farklı camilerde Peygamber Efendimiz
’in sünnetlerini ihtiva eden dini vaazlar ve sohbetler
düzenlemelidir (Ehil olan mümin kardeşlerimiz ve
bacılarımız evlerde de bu tür sohbetleri tertip edebilirler.)
Kutlu doğum haftasında düzenlenen etkinliklere gücü yeten
herkes mümkünse dini hizmetlerde bulunmalı ve yanlarında
yeşil bayrak getirmelidirler.
Dudaklarında naat, elleri hayli cömert
Nur yüzlü alınları, Peygamber dostları

10. On birinci günün akşamı veya on ikinci gecesinde mutlaka
gusül abdesti alınmalı. Mümkünse mübarek gecelerin en
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faziletlisi olan Mevlit gecesinin hürmetine beyaz kıyafet
giyilmeli. Yeşil sarık takmalı, yanında da misvak, tespih,
ıtır, kalem, kol saati gibi eşyalar bulundurmak uygun olur.
Bayanlar da beyaz türbanı ercih etmeli. Giysilerin
mümkünse yeni olmaları tavsiye edilir.
Yeni düzen kuruldu, her şey değişti
Mevlit gecesinin sabahı âlem yepyeni renge büründü

11. Rebiyülevvel ayının on ikinci gecesinde mevlit kandilini
hayırlı amellerle idrak edip ibadet ve duayla geçirenler.
Gözyaşlarıyla sabahı karşılayın. Sabah namazından sonra
bayram coşkusuyla birbirinizi kucaklayınız ve günü bayram
gibi idrak ediniz.
Mevlit gecesi gecelerin en faziletlisidir
Bu gecede kutlu doğumun coşkusu vardır
(Vesa’il-i Bahşiş, s.465)

12. Peygamber Efendimiz $ !  % !   & '%   ( ) * Pazartesi günlerinde
oruç tutarak kutlu doğumunu idrak ederlerdi. O’nun
yolundan gidenler de kutlu doğum gününü oruç tutarak,
değişik programlar düzenleyerek bu günü yâd edebilirler.
Programlara katılırken mümkün olduğunca abdestli
bulunmalıdır. Dudaklalar naatlar ve salâvatlar eksik
olmamalıdır. Önümüze bakarak sade ve edepli bir
yürüyüşle ilerlemeliyiz. Dalga geçer gibi ve edebe aykırı
hareketlerde bulunarak eleştirilere mahal vermemelidir.
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Ey Kutlu doğum! Peygamber sevdalıları sana kurban olsun
Senin on ikinci gününde aya can geldi
(Kabale-i Bahşiş, s.27)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Kutlu Doğumu İdrak Etmeye Niyetlenmek
Buhari Şerif’in ilk mübarek hadisi: “Ameller niyetlere göredir.”
hadisidir. (Sahih-i Buhari, c.1, s.5) Bütün salih amellerde ahiret
sevabına niyetlenmek gereklidir. Aksi takdirde sevap kazanılmaz.
Kutlu doğum idrak ederken de sevap için yapmaya niyetlenmek
gerekir. Ancak, bu niyetin de dini teamüllere uyması ve samimi
olması şarttır. Her kim gösteriş için bu kutlu doğum etkinliğine
katılırsa ve bunun için caiz olmayan yollarla elektrik kullanırsa, ya
da zorla bağış toplarsa Müslüman kardeşlerine eziyet etmiş ve kul
hakkını yok saymış olur. Hastaların, uykuda olanların ve
bebeklerin rahatsız olabileceğini bile bile hoparlörlerin sesini çok
açarsa sevap kazanma niyetine gölge düşer ve günahkâr olmaya
sebebiyet verir.
Niyet konusunda ne kadar samimi olunursa sevabı da o derece
çok olur. Dolayısıyla 18 tane niyet sıralanmıştır, Fakat bunlar
eksik olabilir. İyi niyetli kişi sevabına sevap katmak için niyetlerini
daha da arttırabilir. Şimdilik aşağıda belirtilen niyetlere bir göz
atalım.
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ۡ
ۡ
1. KQQE T UV ;$ P M $ #'  Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat.
ayeti gereğince Allah  
mazhar olacağım.
(Duha: 11)

! " #

’ın en büyük nimetine

2.

Allah’ın rızasını elde etmek için kutlu doğum haftası
sevinciyle etrafı nurlandıracağım.

3.

Cebrail ;< = ! >2%?   # gibi kutlu doğum gününde 3 adet
sancak dalgalandıracağım.

4.

Mescid-i Nebevi’nin yeşil renkli kubbesi hatırına yeşil
sancağı dalgalandıracağım.

5.

Mukaddes doğum gecesini coşkuyla idrak ederken kâfirlerin
üzerine Peygamber Efendimiz $ !  % !   & '%   ( ) * ’in
yüceliğinin izini bırakacağım. (Kâfirler her evde ışıkları ve
yeşil sancakların dalgalanışını görünce şaşırarak Nebimizi
ne kadar çok sevdiğimize tanık oluyorlar)

6.

Bu günleri coşkuyla kutlayarak şeytanı da şaşırtacağım.

7.

Görsel süslemelerin yanında tövbe ederek kendi iç dünyamı
da süsleyeceğim.

8.

Kutlu doğum gecesinde mevlit kandili ve

9.

Peygamber efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * ‘le özdeşleşen kutlu
doğum bayram günündeki özel yürüyüşe katılarak Allah
  ! " # ’ı ve Peygamber $ ! 
% !   & '%   ( ) *
 ’i zikir edeceğim ve

10. Alimleri ve
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11. Salih insanları ziyaret edeceğim ve
12. Peygamber aşıklarına yakınlaşma bereketinin şerifine
ulaşacağım.
13. Mevlit meclislerinde bulunurken mümkün mertebe
14. abdestli olacağım Meclislerde de namazımı cemaatle
kılacağım.
15. İlgili tören esnasında de namazımı cemaatle kılacağım.
16. Mali gücüm yettiği kadar Mektebet’ül-Medine’nin
risalelerini ve dergilerini dağıtma amellerinde bulunacağım.
17. Bireysel çabalarımla en az 12 mümin kardeşimi cemaate
katılmasını davet edeceğim.
18. Mevlit etkinlikleri boyunca gözlerimi Medine’ye çevirip,
mümkün mertebe selam ve salâvat getireceğim.
Ya Rabbi! Bizlere ihlâslı olmayı, iyi niyetlerle Mevlit gecesini
idrak etmeyi nasip eyle. Kutlu doğum hürmetine Cennetü’lFirdevsine günahsız girmeyi ihsan eyle.
Ey İlahi, Bizleri Mevlit vesilesiyle bağışla
Hesap defterimiz günahlarla doludur
(Vesa’il-i Bahşiş, s.477)
$ ! % !  ۡ & '%   8 ) *


َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا/ا
صل
33

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٰ
مِي#ب ا
ِ ِ امِي ِباه ِ ال

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

Rahmetin Dirilişi

Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Kim
benim adım anıldığında salavat getirmezse ziyandadır.” (İbn-i
Sünni)

Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Kim
bana sabah akşam on defa salavat getirirse Kıyamet günü
şefaatime erişir.” (Mecmu’uz-Zeva’id)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Kim
benim adım anıldığında salavat getirmezse cefa etmiş olur.”
(Abdurrezzak)

Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Kim
bana Cuma gününde salavat getirirse ben de ona Kıyamet
günü şefaat ederim.” (Kenzu’l-A’mal)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Bana
salavat getiriniz, Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır”.
(Taberani)

Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Kim
benim üzerime on kez salavat getirirse Allah   ! " # da ona yüz
rahmet indirir.” (Taberani)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Benim
adım anıldığında salavat getirmeyen kimse insanların en
cimrisidir.” (Tergib-u Terhib)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu:
“Yanında benim adım anılıp da bana salât getirmeyen kişinin
burnu sürtünsün, hakarete uğrasın” (Hâkim)
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Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Kim
Cuma günü benim üzerime iki yüz kere salavat getirirse onun
da iki yüz günahı bağışlanır” (Kenzu’l-A’mal)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Benim
üzerime salâvat getirin ki Allah   ! " # da size rahmet indirsin”
(İbn-i ‘Adiy)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Benim
üzerime çokça salâvat getirin. Şüphesiz salavatlarınız günahlar
için kefarettir” (Camiu’s-Sağir)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Benim
üzerime bir kez salavat getirine Allah   ! " # bir ecir verir.
Şüphesiz bu günahlarınıza kefarettir” (Abdurrezzak)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Bana
salavat getirene Allah bir kîrat sevap yazar. Kırat ise Uhud dağı
kadardır” (Abdurrezzak)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Bir kul
bana salavat getirdiği sürece melekler de onun için istiğfar
ederler.” (Taberani)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Kim
benim üzerime bir salavat getirirse Allah   ! " # da onun üzerine
on rahmet indirir.” (Müslim)
Peygamber Efendimiz $ ! % !   & '%   ( ) * şöyle buyurdu: “Kim
benim üzerime salavat getirmeyi unutursa, cennetin yolunu
unutmuş gibi olur.” (Taberani)
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Peygamber’in gelişine merhaba

Nurun kaynağına merhaba

Önderin gelişine merhaba

İyilik meleğinin gelişine merhaba

Komutanın gelişine merhaba

Dürüstlüğün gelişine merhaba

Muhtarın gelişine merhaba

Mucizenin gelişine merhaba

Mintharın gelişine merhaba

Gönlü hoşun gelişine merhaba

Mükrimin gelişine merhaba

Müjde verenin gelişine merhaba

Dertlerin dermanının gelişine
merhaba
Baş tacının gelişine merhaba

İdrak edenin gelişine merhaba

Şanlının gelişine merhaba

Sabırlının gelişine merhaba

Şehriyarın gelişine merhaba

Şöhretlinin gelişine merhaba

En ahlaklının gelişine merhaba

Bilinçlinin gelişine merhaba

Nurlunun gelişine merhaba

Esirgeyenin gelişine merhaba

Şereflinin gelişine merhaba

Rahim’in gelişine merhaba

Aydınlığın gelişine merhaba

Kerim’in gelişine merhaba

Resul’ün gelişine merhaba

Naim’in gelişine merhaba

Sevgilinin gelişine merhaba

Âlim’in gelişine merhaba

Âmine’nin çiçeğinin gelişine
merhaba
Yasin’in gelişine merhaba

Halimin gelişine merhaba

Taha’nın gelişine merhaba

Yüce zatın gelişine merhaba

Müzzemmilin gelişine merhaba

Ehlin gelişine merhaba

Örtünüp bürünenin gelişine
merhaba
Sevimlinin gelişine merhaba

Semih’in gelişine merhaba

Önde gelenin gelişine merhaba

Canın cananının gelişine merhaba

Yüce’nin gelişine merhaba

Gezgin evsizin gelişine merhaba

Münir’in gelişine merhaba

Hâkimin gelişine merhaba

Yardım severin gelişine merhaba
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Efendinin gelişine merhaba

Rahman’ın gelişine merhaba

Emrin gelişine merhaba

İki Cihan Sultanının gelişine merhaba

Liderin gelişine merhaba

İki âlemin şahının gelişine merhaba

Dilberin gelişine merhaba

Allah mahbubunun gelişine merhaba

Şanlının gelişine merhaba

Resul-ü Ekrem’in gelişine merhaba

Müjdecinin gelişine merhaba

Nurlu bedenin gelişine merhaba

Baş tacının gelişine merhaba

İnsanların şahının gelişine merhaba

Habercinin gelişine merhaba

Muhteşem Nebinin gelişine merhaba

Münevverin gelişine merhaba

Arap ve Acemin gelişine merhaba

Mis kokulunun gelişine merhaba
Cihan şahının gelişine merhaba

Ümmetin affını dileyenin gelişine
merhaba
Rahmetli insanın gelişine merhaba

Nur yüzlünün gelişine merhaba

Acıları dindirenin gelişine merhaba

Allah habibinin gelişine merhaba

Seyidin gelişine merhaba

Kevser sakisinin gelişine merhaba

Ceyyidin gelişine merhaba

Mekkelinin gelişine merhaba

Tayyibin gelişine merhaba

Medinelinin gelişine merhaba

Tahirin gelişine merhaba

Arabın gelişine merhaba

Hazırın gelişine merhaba

Işık saçanın olanın gelişine merhaba

Nazırın gelişine merhaba

Haşiminin gelişine merhaba

Nasırın gelişine merhaba

Tabibin gelişine merhaba

Zahirin gelişine merhaba

Sultanın gelişine merhaba

Batının gelişine merhaba

Şereflinin gelişine merhaba

Yardımcıının gelişine merhaba

Basiretlinin gelişine merhaba
Attar’ın

sahibinin gelişine merhaba
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