
3.MEKTUP 

 
Bismillahirrahmanirrahim,   
 
 
Hasretim, hayalim, duam, düşüncem Sevgili Peygamber'im... 
Ben senin hayatını örnek almaya çalışan bir çocuğum. 
Senin örnek hayatını dinleyerek, anlayarak öğrenmeye çalışıyorum. 
Seni anladıkça hayranlığım artıyor, anladım ki senin tek istediğin bizlerin iyiliği, insanlığın 
kurtuluşu… 
  
Annem; senin adın anıldığında salavat okumamı söyledi, o zaman benim selamımı melekler 
getirirmiş. Duyunca çok sevindim, alışkanlık ediniyorum.  
 
Her merak ettiğim konuyu anneme, hocama soruyorum.  
Senin çok adaletli, merhametli, güvenilir ve sevilecek kişi olduğunu öğrendim. 
Her gün şükrediyorum Allah'a; seni tanıdığım ve de müslüman olduğum için! 
  
Ben senden öğrendim insanları sevmeyi, hayvanları sevmeyi, ırkçı bir insan olmamayı…  
Her şeyi Allah yarattığı için saygı duyuyorum.  
Allah'a saygı duymayı senden öğrendik.  
Hayatını okudukça bize yol gösterici güzelliğini öğrendik. 
Annem seni anlattıkça sevgim büyüdü, seni daha çok sevmeye başladım. 
 
Ben seni örnek alarak iyi bir insan olmaya çalışıyorum. 
Ben Fransa'da doğdum, büyüyorum, ezan sesini çok özlüyorum; 
Vatanıma gittiğimde ezan sesini duyduğumda mutlu oluyorum.  
 
"Komsusu açken tok yatan bizden değildir. " demişsin; yardım etmeyi de senden öğrendik.  
Her gün güzel birşey yediğimde, her güzel şeyi giydiğimde  olmayanları da düşünüyorum. 
Ve kendime söz verdim; okuyup güzel bir yere gelip ihtiyacı olanlara yardım etmeyi hedef 
koydum inşallah.  
 
Annem der ki “hayal kurmak yolun yarısıdır”.  
Ben de hayallerimi iyi bir insan olmak için kuruyorum. 
Size ulaşmanın yolu iyi bir insan olmaktan geçiyormuş.  
 
Sevgili Peygamberim,  
Benim hayalim inşallah bir gün sizi ziyaret etmek; hacca veya umreye gitmektir. 
 
Bugünlerde İslam'a çok saldırıyorlar,  
halbuki sizi tanısalar yaptıklarının yanlış olduğunu bilirlerdi.  
Bende dua ediyorum; İnşallah seni tanırlar ve anlayabilirler.  
Bu benim en büyük dileğimdir.  
 
İslam terördür diyorlar; asla kabul etmiyorum.  
Şundan eminim ki benim dinim sevgi dinidir;  
kardeşlik dinidir; 
barış dinidir.  
 



Ben peygamberimin hayatını örnek aldığım için kötü düşünemiyorum yeryüzünde; 
bütün insanlık barış içinde yaşasın istiyorum. 
Hiçbir dini ayırt etmiyorum…  
 
Sevgili Peygamberim, gülleri çok seviyorum; çünkü seni anlatıyormuş!  
 
Benim de duamdır: ahirette bizi de kendine komşu edersin! Ben de hayatım boyunca size 
layık olmaya çalışacağım.  
 
Seni görmeden seven, özleyen ben Azra.  
 
Allah'ın selamı üzerinize olsun! 
 
SEVGİLERİMLE! 
 


