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Ö N S Ö Z

Yerleri ve gökleri yaratan çeşit çeşit nimetleriyle 
bizi eri donatan Cenb-ı A llah’a sonsuz hamd-ii senalar 
olsun. Salat-ü Selam iki cihan serveri habibi Muhammed 
Mustafa (S.A.V.)‘in üzerine olsun

Varlık sebebimiz, yaşam sevinicimiz olan Hz. 
Muhammed (S.A.V.)’e binlerce selam olsun.

Eğer beşer onu tanısaydı, onun için mecnun olur, 
yollara düşerdi. Ruhları, O ’nun sevgisi muhabbeti, şefkati, 
adaleti sarınca insanlık âlemi başka bir mana ikliminde ona 
yol bulmak için adeta kanatlanırdı.

Hani şair diyor ya: “M uhabbetten oldu Muhammed 
hasıl/ M uhammed’siz muhabbetten ne hasıl” ... O ’nun 
anılmadığı bir cemiyetten, onun anlatılmadığı bir aileden, 
onun örnekliğinin yaşanmadığı bir hayattan ne çıkar.

Bu manada 2009 yılında bütün dünyada olduğu 
gibi, ülkemizde ve Akşemseddin Diyarı beldemizde de İlçe 
Müftülüğü olarak “Kutlu Doğum Haftası” programları 
yapıldı. Bir hafta boyunca her yerde o konuşuldu. O ’nun 
ahlâkı anlatıldı. O ’nun mana ikliminde yol alındı. Çünkü O 
güllerin efendisiydi, gönüllerin sultanıydı, güllerle anıldı. 
Anılmaktan öte O ’nu gelecek kuşaklara daha iyi nasıl 
tanıtabilirizin temelleri atıldı, anlaşılmaya gayret edildi. 
Yarışmalar düzenlendi, birçok yarışma yapıldı. 
Öğrencilerimiz bu yarışmalara yoğun ilgi gösterdi. 
Öğrencilerimizin bu kadar yoğun teveccühü bizi o kadar 
mutlu etti ki bizde bu sevinci sizlerle paylaşalım istedik. 
“Peygambere M ektup” konulu bir kompozisyon yarışması 
vardı ki üç yüzün üstünde mektup gelmişti. Yavrularımız 
analarından, babalarından çok sevdikleri; Sahabeyi 
K iram ’m “Anam-babam sana feda olsun Ya Rasûlâllah” 
dedikleri, Peygamberlerine mektup yazmışlardı. Değişik
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istekleri, temennileri, şikayetleri vardı. O günahsız ruhlar; 
öyle güzel ifadelerde bulunmuşlardı ki, biz de bu 
mektupları bir kitap haline getirerek şu şirin beldemizde 
tarihe bir not düşelim istedik. Bu mektuplardan 
yayımlanmaya uygun bulduğumuz altmışa yakın 
mektuptan oluşan bu eser meydana geldi.

Bu çalışma bir buçuk ay gibi yoğun bir gayretin 
neticesinde ortaya çıktı. Mektuplarıyla bu eserin 
oluşmasına vesile olan kıymetli öğrencilerimize ve 
komisyonda yer alan değerli meslektaşlarım: Cengiz 
ÜNAL, Şakir ÖZTÜRK, Metin ÇELİK, Bilal YILMAZ, 
İbrahim DEMİR, İsmail AKGÜN, Şerafettin 
KÖPRÜBAŞI’nın üstün gayretleri ve katkıları sebebiyle 
hepsine teşekkür ediyorum.

İlçe Müftülüğümüzün ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Göynük Şubemizin kültür hizmeti olarak ortaya çıkan bu 
eserin hayırlara vesile olması, genç dimağlara ışık tutması, 
yeni çalışma ve heyecanlara rehber olması dilek ve 
tem ennilerim le...

Hüse)ân OKUŞ 
Göynük İlçe Müftüsü
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Teşekkürler Peygamberim

Sizi çok seviyorum. Çünkü sizin değerli ve saygılı bir 

Peygamber olduğunuzu biliyorum. Aslında bütün 

peygamberleri seviyorum ama sizin kalbimde başka bir 

yeriniz var. İsminizi duyduğumda içim kıpır kıpır ediyor. 

Çünkü siz, biz m ü’minler için çok önemli bir kimsesiniz.

Göynük’te yarışmalar açılmış. Bunlar: Veda

H utbesi’ni ezbere okumak, İstiklâl M arşı’nı ezbere 

okumak ve Hz. M uhamm ed’e mektup. Benim için önemli 

olan Hz. M uhamm ed’e mektup yazmaktı. Önce neye 

katılacağıma karar verememiştim. Daha sonra bunu 

babama danıştım. Babam: “Bana kalırsa hepsine katıl.” 

dedi. Ama hem İstiklâl M arşı’na hem de Veda Hutbesi’ne 

katılamazdım. Biraz düşündükten sonra, Veda H utbesi’ne 

ve Peygambere Mektup yazma yarışmasına katılmaya 

karar verdim. Biraz zorlandım bunları yapmaya ama 

sonunda Veda Hutbesi’ni ezberledim. Babanım dediği gibi 

A llah’ın bana yardım ettiğini anladım. Babam her zaman 

demişti: “Kızım önce A llah’ı sonra Peygamberini sonra da 

aileni ve çevreni sevmelisin.” Ben de babamın dediğini 

yapıyorum ve önce o güzel A llah’ımı sonra Peygamberimi, 

ailemi ve çevremi seviyorum. Benim annem ve babam 

sürekli seni anıyorlar ve ben de çocuklarıma seni
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anlatacağım. Benim babam imam ve inanıyorum ki bu 

senin sayendedir.

Teşekkürler Peygamberim.

Nurcan ÇELİK 

5/A

Narzanlar Köyü İlköğretim Okulu
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Sana Sonsuz Teşekkür Ederim

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), 

öncelikle size olan sevgimi ifade etmek istiyorum. Seni 

anamdan, babamdan hatta canımdan çok seviyorum.

Ya Rasûlâllah!

Bu mübarek dini bize ulaştırdığın için sana sonsuz 

teşekkür ederim. Bu yolda birçok zorluklarla 

karşılaşmışsın. Keşke ben de o devirlerde doğsaydım. 

Senin dertlerine çilelerine ortak olurdum. Seni korumak 

kollamak isterdim. Hayatımı, ömrümü senin için harcamak 

bana hiç zor gelmezdi. Sen ümmetin için kardeşlerim 

demiştin, bizler de senin kardeşliğine layık bir ömür 

sürmeye çalışıyoruz. Umarım bunu başarıyoruzdur.

Ey Sevgili Peygamberim!

Bizler senin bi çare ümmetiniz. Seni o kadar çok 

seviyoruz ki, içimizde bu sevdayla yanıyoruz. Seni, senin 

sünnetinde bulduk. Sen hep içimizdesin ve hep bizimlesin. 

Seviyoruz seni Ey Peygamberim; senin bizi sevdiğin gibi. 

Bu sevgiyle, hayatımızı senin istediğin gibi sana layık bir 

müslüman olma yönünde sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki sen 

bizi görüyorsun ve bize hayat rehberi olarak önderlik 

ediyorsun. Bize, bu yoldan sapmamamız için dua et.
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Ey Nebi!

Selam olsun sana, Kâinatın Gül Efendisi.

İzzet Hamza ÖZMEN 

4/A

Egemenlik İlköğretim Okulu
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Ümitliyim
Efendim! Seni sevdiğimi nasıl anlatsam bilmiyorum. 

Size sevgi dolu duygularım o kadar yoğun ki, 
anlatam am ...

Ey A llah’ın elçisi!
Sen olmasaydın, bizi yaratan Ulu A llah’ımızı nasıl 

tanırdık. Sevgiyi, dostluğu, merhameti, kimden 
öğrenirdik. Kalplerimizdeki iman alevini kim parlatırdı. 
Sinemizdeki katılaşmış; taştan bile katı olmuş kalplerimizi 
kim yumuşatabilirdi.

Biz senin sayende putları kırıp, gerçek mabudumuza 
döndük. Onu, senin sayende sevdik. O da bizleri sevdi, 
bizlere merhamet etti. O ’nun sayesinde eğrilikten, 
doğruluğa yöneldik.

Efendim!
Senin sesini duymak, yüzünü görmek, yakından 

tanımak ne kadar çok arzu ettiğim şeylerdendir. Sen bizleri 
çok seviyorsun, bizler de seni çok seviyoruz. Ümitliyim, 
ümidim ve arzum, yarın senin gül kokunu duyabilmek, 
ellerinden tutabilmektir.

Kader DURUKAN 
4/B

Egemenlik İlköğretim Okulu
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Söz Veriyorum Ya Rasûlâllah
Ben Y usuf Cevat BOYACIOĞLU.1998 yılında 

M udurnu’da doğdum. Şimdi Narzanlar Köyünde 

oturuyoruz. Çünkü babam burada imamlık yapıyor. 

Narzanlar Köyü İlköğretim Okulu’nda 5/A sınıfında 

okuyorum. Öğretmenim Şengül TURK.

Babam bana küçükken: “Her şeyden çok A llah’ı daha 

sonra Peygamberimizi, ondan sonda da anne-babamı, 

aileni ve diğer insanları sevmelisin.” demişti. Bende şimdi 

A llah’ı daha sonra seni seviyorum. Ben seni hiç 

görmedim. Çünkü sen, ben doğmadan 1366 yıl önce vefat 

etmişsin. Vefatından bu kadar çok yıl geçtiği halde sadece 

ben değil herkes seni çok seviyor. Hatta seni sevenler, 

senin adını duydukları an salâvat getiriyorlar. Ben de sana 

salâvat getiriyorum. Özellikle Ramazan ayında teravih 

namazında salâvat getiriyorlar ya, en çok da o salâvat 

hoşuma gidiyor. Babamın söylediğine göre sen bizim 

salâvatlarımızı hep duyuyormuşsun. M elekler sana haber 

veriyormuş. Belki bizimkileri de duyuyorsundur. Sen 

ölmüş olsan da dünyadaki M üslümanların neler 

yaptığından haberin oluyormuş. Şimdiki insanlar gerçekten 

çok kötü şeyler yapıyorlar. Eminim sen onların hepsini 

biliyorsundur. Keşke şimdi hayatta olsaydın da bütün 

bunları görseydin. Sen “öldürmeyin” dediğin halde 

öldürüyorlar, sen “çalmayın” dediğin halde çalıyorlar, sen
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“yalan söylemeyin” dediğin halde yalan söylüyorlar. 

Sürekli savaşlar oluyor, suçsuz insanları öldürüyorlar. 

Geçtiğimiz günlerde yine bir savaş oldu. İsrail, Filistin’e 

bir sürü bomba attı. Suçsuz insanlar öldü. Çocukları da 
öldürdüler. Eli kolu kopan, yüzü gözü kan içindeki 
çocukları televizyonda gördüm çok üzüldüm. Eminim sen 

de duymuşsundur ve çok kızmışsmdır. Onlara ben de çok 

kızdım. Keşke şimdi ölmemiş olsaydın. O zaman bütün 

bunları yapamazlardı, senden korkarlardı.

Ben seni çok merak ediyorum, Ya Rasülallah. Bir 

kerecik dahi olsa görseydim seni. Bazı insanlar, seni 

rüyalarında görüyorlarmış. Ben seni hiç rüyamda 

görmedim Ya Rasülallah. Ne olur. Ne olur bir kerecik 

olsun rüyama gel. Seni sadece bir kere göreyim yeter.

Ben “Peygamberimizin Hayatı” diye bir tane kitap 
okumuştum. Orada hep senin hayatın anlatılıyor. Babanı 

hiç görmemişsin, 6 yaşında iken de anneni kaybetmişsin. 

Benim annem de var babam da yaşıyor. Ama ben kimsesiz 

olan çocuklara çok acıyorum. Belki de onların en büyük 

tesellisi, Peygamberlerin de kimsesiz olmasıdır.

Senin zamanında da çok kötü insanlar varmış Ya 
Rasûlâllah. Sana çok kötülükler yapmışlar. Bundan dolayı 

çok üzüldüm. Ama iyi insanlar da varmış. Ben de iyi 
insanlardan biriyim. K ur’ân-ı K erim ’i de sen getirmişsin. 

Allah (c.c) sana Cebrail isimli melekle K ur’an-ı
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