
2.MEKTUP 

BENİM PEYGAMBERİM  

Ey güllerin efendisi! Esselamü aleyke ya resulallah…  

Çok uzak diyarlardan sesleniyorum sana. Bana seni anlat dediler. Gücümün yettiği kadar 
anlatacağım seni. Ama seni anlatmak nafile o çoktan gitti layık olduğu en güzel yere diyecekler, 
ama yine seni gönlümün yettiği kadar anlatacağım.  

Ya Resulallah! Bir ışık gibi geldin dünyamıza, her yeri aydınlattın. Sen geldin, kız çocuklarına 
değer verdin, sen geldin, dünyaya adalet geldi, sen geldin, gözlerden yaşlar akmaz oldu, sen 
geldin, işkenceler son buldu, sen geldin karanlıklar aydınlığa çıktı, sen geldin, sevgi merhamet 
geldi dünyamıza. Sen geldin, yetimlerin sahibi oldun. Yetimlerin başını okşadın, sen geldin 
çaresizlerin derdine derman oldun.  

İyi ki geldin efendim, gül kokulum. Sana o kadar hasretim ki sığmaz oldu bu yaralı yüreğime, 
seni büyüklerden kitaplardan öğrenmektense seni görerek tanısaydım keşke… Senin ellerinden  
tutup dizlerinin dibinde otursaydım keşke. Neccaroğullarının küçük  kızları seni görünce 
sevinçten ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Onlara “beni seviyor musunuz”? diye sormuştun. 
Onlarda: “evet ya resulallah” demişlerdi. Sende “Allah biliyor  ki bende sizi çok seviyorum”. 
O  sevinen çocukların biride ben olsaydım… Mekke’nin çocukları gibi bende senin gül kokunu 
koklayabilseydim. İlk vahiy geldiğinde Hz. Hatice’nin yanına vararak “beni örtün” dediğin o 
örtü de ben olsaydım…  Seni sarıp sarmalasaydım ey anne ve babana hasret kalan ey nebi…  

Sen yetim çocukların sahibiydin.  Çocukları çok severdin. Çocuklara hep selam verirdin.  
Küçük kız çocuklarının elinden tutup da  evine götüren ey nebi, benimde elimden tutup götürür 
müsün Allah’a?  Gözlerinden yaş dökülen devenin göz yaşlarını silen ey nebi, benimde 
gözümden akan yaşımı siler miydin? Ey Allah’ın Resulü, İslam’ın peygamberi, gözlerimi 
yumsam ve senin rüyana dalsam o gül yüzünle benim yüzüme de bakar mıydın?  

İslamı yaymak için ne sıkıntılar çektin. Ne işkenceler gördün. Uhud savaşında senin dişin 
kırılacağına benim dişim kırılsaydı. Niye incittiler seni sultanım nasıl kıydılar sana? Senin 
yollarına dökülen dikenler senin canını değil de keşke benim canımı acıtsaydı. Ey gözünü 
sevdiğim resul;  özünü sevdiğim, sözüne güvendiğim  nebi!  

Ey Allah’ın elçisi seninle kevser havuzunda dizinin dibinde oturabilecek miyim acaba? Bana 
ümmetim diyecek misin? Belki senin sünnetlerini hakkıyla yerine getiremedim ama seni her 
şeyden çok seviyorum. Hadislerinde  “kişi sevdiğiyle beraberdir” buyuruyorsun. Bende seninle 
beraber olmak isterim ey resul. Belki Hz. Ali ve Hz. Fatma gibi çok sevsem seni beni de onları 
sevdiğin gibi sever misin? Belki senin zamanında yaşayan biri değilim, avuçladığın toprak bile 
değilim ,yalnız ben senin “kardeşlerim” dediğin ümmetinim. Doğduğun bugünün  hürmetine 
bana da şefaat eder misin?  

Senin ümmetin olduğum için gurur duyuyorum ve Allah’a şükrediyorum. Şuan günümüzde 
sana çok ihtiyacımız var; olaylar karma karışık, çıkmaz  bir durumdayız. Sana çok ihtiyacımız 
var ey nebi! Sen bizlere böyle mi öğretmiştin? Halbuki sen ne güzel öğretmiştin, yaşamıştın, 
yaşatmıştın...  



Sana layık ümmet olamadık, doğru yolu bulamadık ey resul… Sözünü tutamadık, sana karşı 
mahcubuz, ümmetim  diye yandığın ümmetin artık tanınmaz oldu. Gelin efendim, her şey size 
hasret, her şey size aşık…  

Bana bu satırları yazmayı nasip eden Allah’a hamdolsun.  Bizleri de şefaatinden mahrum 
eyleme! Cennette kevser havuzunda buluşmak üzere… 

Sana kavuşmayı bekleyen ümmetin… 

 


