Sevgili Peygamberim "aleyhisselatü vesselam"

Hilye-i se'âdet. Siyer kitâblarý. Resûlullahýn zevceleri
[Yaâ€™nÃ® ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• gÃ¶rÃ¼nÃ¼þÃ¼, tanýnmasý].

ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• efendimizin, gÃ¶rÃ¼nen bÃ¼tÃ¼n uzvlarýnýn þekli, sýfatlarý, gÃ¼zel huylarý,
hayÃ¢tý, bÃ¼tÃ¼n incelikleri ile, Ã§ok geniþ ve aÃ§ýk olarak, Ã¢limler tarafýndan, senedleri, vesÃ®kalarý ile yazýlmýþdýr. Bunl
(Siyer) kitÃ¢blarý denir. Binlerle siyer kitÃ¢býndan, ilk olarak yazýlan, ibni Ýshakýn â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€• (SÃ®ret-i
ResÃ»lillah) kitÃ¢bý olup, bunu, ibni HiþÃ¢m HumeyrÃ® ayný ism altýnda geniþletmiþ ve Alman mÃ¼steþriklerinden Westenfeld
tarafýndan, yeniden tabâ€™ edilmiþdir. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, bÃ¼tÃ¼n Peygamberlerine vermiþ olduðu muâ€™cizelerin hepsini Mu
aleyhisselÃ¢ma da verdi. ArabÃ® (El-MevÃ¢hibÃ¼lledÃ¼nniyye) ve fÃ¢risÃ® (MedÃ¢ric-Ã¼n-NÃ¼bÃ¼vve) kitÃ¢blarýnda ve
(MevÃ¢hib)den kýsaltýlmýþ olan (El-envÃ¢r-Ã¼l-Muhammediyye) kitÃ¢býnda ve arabÃ® (HuccetÃ¼llahi alelâ€™Ã¢lemÃ®n fÃ®
Seyyid-il-mÃ¼rselÃ®n) kitÃ¢býnda, bunlarýn Ã§oðu yazýlýdýr.

Biz, bu risÃ¢lemizi, Mýsrdaki bÃ¼yÃ¼k islÃ¢m Ã¢limlerinden imÃ¢m-ý Ahmed KastalÃ¢nÃ® hazretlerinin, (MevÃ¢hib-i
ledÃ¼nniyye) ismindeki iki cild kitÃ¢býndan aldýk. ÝslÃ¢m þÃ¢irlerinden AbdÃ¼lbÃ¢kÃ® efendi, bu kitÃ¢bý arabÃ®den tÃ¼rkce
Ã§evirmiþdir. BÃ¼tÃ¼n kitÃ¢bdan genclere lÃ¼zÃ»mlu gÃ¶rÃ¼len kýsmlarý, kýsaca aþaðýya yazýlmýþdýr:

Fahr-i kÃ¢inÃ¢týn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• mubÃ¢rek yÃ¼zÃ¼ ve bÃ¼tÃ¼n aâ€™zÃ¢-i þerÃ®fesi ve mubÃ¢rek se
insanlarýn yÃ¼zlerinden ve aâ€™zÃ¢sýndan ve seslerinden gÃ¼zel idi. MubÃ¢rek yÃ¼zÃ¼, bir mikdÃ¢r yuvarlak idi. Neþâ€™e
zemÃ¢nda, mubÃ¢rek yÃ¼zÃ¼ ay gibi nÃ»rlanýrdý. Sevindiði, mubÃ¢rek alnýndan belli olurdu. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ ale
sellemâ€•, gÃ¼ndÃ¼z nasýl gÃ¶rÃ¼rse, gece dahÃ® Ã¶yle gÃ¶rÃ¼rdÃ¼. Ã–nÃ¼nde olanlarý gÃ¶rdÃ¼ðÃ¼ gibi, arkasýnda ol
dahÃ® gÃ¶rÃ¼rdÃ¼. Bunu isbÃ¢t eden yÃ¼zlerce hÃ¢dise, kitÃ¢blarda yazýlýdýr. GÃ¶zde gÃ¶rmek halk eden AllahÃ¼ teÃ¢lÃ
diðer uzvda dahÃ® halk etmeðe kÃ¢dirdir. Yana ve geriye bakacaðý zemÃ¢n, bÃ¼tÃ¼n bedeni ile dÃ¶nÃ¼p bakardý.
YeryÃ¼zÃ¼ne nazarý, semÃ¢ya bakmasýndan ziyÃ¢de idi. MubÃ¢rek gÃ¶zleri bÃ¼yÃ¼k idi. MubÃ¢rek kirpikleri uzun idi.
MubÃ¢rek gÃ¶zlerinde bir mikdÃ¢r kýrmýzýlýk vardý. MubÃ¢rek gÃ¶zlerinin karasý gÃ¢yet siyÃ¢h idi. Fahr-i Ã¢lemin â€œsallall
teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• alný aÃ§ýk idi. MubÃ¢rek kaþlarý ince idi. Kaþlarý arasý aÃ§ýk idi. Ýki kaþý arasýnda olan damar, h
kabarýr idi. MubÃ¢rek burnu gÃ¢yet gÃ¼zel olup, orta yeri bir mikdÃ¢r yÃ¼ksek idi. MubÃ¢rek baþý bÃ¼yÃ¼k idi. MubÃ¢rek að
kÃ¼Ã§Ã¼k deðildi. MubÃ¢rek diþleri beyÃ¢z idi. MubÃ¢rek Ã¶n diþleri seyrek idi. SÃ¶z sÃ¶ylediði zemÃ¢nda, sanki diþleri aras
nÃ»r Ã§ýkardý. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn kullarý arasýnda ondan dahÃ¢ fasÃ®h ve tatlý sÃ¶zlÃ¼ kimse gÃ¶rÃ¼lmedi. MubÃ¢rek sÃ
gÃ¢yet kolay anlaþýlýr, gÃ¶nÃ¼lleri alýrdý ve rÃ»hlarý cezb ederdi. SÃ¶z sÃ¶ylediði zemÃ¢n, kelimeleri inci gibi dizilirdi. Bir kims
saymak istese, kelimeleri sayýlmak mÃ¼mkin idi. Baâ€™zan iyi anlaþýlmasý iÃ§in, Ã¼Ã§ kerre tekrÃ¢r ederdi. Cennetde
Muhammed aleyhisselÃ¢m gibi konuþulacakdýr. MubÃ¢rek sesi, kimsenin sesinin yetiþemediði yere yetiþirdi.

Fahr-i Ã¢lem â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ idi. TebessÃ¼m ederek gÃ¼lerdi. GÃ¼lerken, mubÃ¢rek di
gÃ¶rÃ¼nÃ¼rdÃ¼. GÃ¼ldÃ¼ðÃ¼ zemÃ¢n, nÃ»ru dývarlar Ã¼zerine ziyÃ¢ verirdi. Aðlamasý da, gÃ¼lmesi gibi hafÃ®f idi. Kahk
ile gÃ¼lmediði gibi, yÃ¼ksek sesle de aðlamazdý, amma mubÃ¢rek gÃ¶zlerinden yaþ akar, mubÃ¢rek gÃ¶ðsÃ¼nÃ¼n sesi iþitil
Ãœmmetinin gÃ¼nÃ¢hlarýný dÃ¼þÃ¼nÃ¼p aðlardý ve AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn korkusundan ve Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®mi iþitince ve
nemÃ¢z kýlarken aðlardý.

Fahr-i Ã¢lemin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• mubÃ¢rek parmaklarý iri idi. MubÃ¢rek kollarý etli idi. MubÃ¢rek avuclarýnýn
geniþ idi. BÃ¼tÃ¼n vÃ¼cÃ»dÃ¼nÃ¼n kokusu, miskden gÃ¼zel idi. MubÃ¢rek bedeni, hem yumuþak, hem de kuvvetli idi.
Enes bin MÃ¢lik diyor ki, ResÃ»lullaha on sene hizmet etdim. MubÃ¢rek elleri ipekden yumuþak idi. MubÃ¢rek teri miskden
ve Ã§iÃ§ekden dahÃ¢ gÃ¼zel kokuyordu. MubÃ¢rek kollarý, ayaklarý ve parmaklarý uzun idi. MubÃ¢rek ayaklarýnýn parmaklarý
idi. MubÃ¢rek ayaklarýnýn altý Ã§ok yÃ¼ksek olmayýp, yumuþak idi. MubÃ¢rek karný geniþ olup, gÃ¶ðsÃ¼ ile karný berÃ¢ber i
Omuz baþýnýn kemikleri iri idi. MubÃ¢rek gÃ¶ðsÃ¼ geniþ idi. ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• kalb-i þerÃ®fi,
ilÃ¢hÃ® idi.
ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• Ã§ok uzun boylu olmayýp, kýsa dahÃ® deðil idi. Yanýna uzun bir kimse gelse,
uzun gÃ¶rÃ¼nÃ¼rdÃ¼. Oturduðu zemÃ¢n, mubÃ¢rek omuzu, oturanlarýn hepsinden yukarý olurdu.

MubÃ¢rek saÃ§larý ve sakallarýnýn kýlý Ã§ok kývýrcýk ve Ã§ok dÃ¼z deðil, yaradýlýþda ondÃ¼le idi. MubÃ¢rek saÃ§larý uzun
kÃ¢kÃ¼l býrakýrdý, sonradan ikiye ayýrýr oldu. MubÃ¢rek saÃ§larýný baâ€™zan uzatýr, baâ€™zan da keser, kýsaltýrdý. SaÃ§
boyamazdý. VefÃ¢t etdiði zemÃ¢nda, saÃ§ ve sakalýnda ak kýl, yirmiden az idi. MubÃ¢rek býyýðýný kýrkardý. Býyýklarýnýn uzu
mubÃ¢rek kaþlarý kadar idi. Emrinde husÃ»sÃ® berberleri var idi. [MÃ¼slimÃ¢nlarýn da, sakalý bir tutam uzatmasý, fazlasýný
kesmesi, býyýklarýný kýrkmasý sÃ¼nnetdir.]
ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• misvÃ¢kini ve taraðýný yanýndan ayýrmazdý. MubÃ¢rek saÃ§ýný ve sakalýný
aynaya nazar eylerdi. Geceleri mubÃ¢rek gÃ¶zlerine sÃ¼rme Ã§ekerdi.

Fahr-i kÃ¢inÃ¢t â€œaleyhi ekmelÃ¼t-tehýyyÃ¢tâ€• Ã¶nÃ¼ne bakarak, sÃ¼râ€™atle yÃ¼rÃ¼rdÃ¼. Bir yoldan geÃ§diði, gÃ¼ze
belli olurdu.

Fahr-i Ã¢lem â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• kýrmýzý ile karýþýk beyÃ¢z benizli olup, gÃ¢yet gÃ¼zel, nÃ»rlu ve sevimli idi.
Peygamber â€œaleyhissalÃ¢tÃ¼ vesselÃ¢mâ€• siyÃ¢h idi dese, kÃ¢fir olur.
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[O â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, arab idi. Arab, lÃ¼gatda, gÃ¼zel demekdir. MeselÃ¢, lisÃ¢n-ý arab, gÃ¼zel dil demekd
IstýlÃ¢h maâ€™nÃ¢sý ise, yaâ€™nÃ® coðrafyada arab demek, ArabistÃ¢n ismindeki yarýmadada doðup bÃ¼yÃ¼yen, oranýn
suyu ve gýdÃ¢sý ile yetiþen ve onlarýn kanýndan olan kimse demekdir. Anadoludaki kandan gelenlere TÃ¼rk, BulgaristÃ¢nda
doðup bÃ¼yÃ¼yenlere Bulgar, Almanyadakilere Alman dedikleri gibi, ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• de
ArabistÃ¢n yarýmadasýnda doðduðu iÃ§in Arabdýr. Arablar beyÃ¢z, buðday benizli olur. BilhÃ¢ssa Peygamberimizin â€œsallall
aleyhi ve sellemâ€• sÃ¼lÃ¢lesi beyÃ¢z ve Ã§ok gÃ¼zel idi. ZÃ¢ten dedeleri ÝbrÃ¢hÃ®m â€œaleyhisselÃ¢mâ€•, beyÃ¢z olup, B
ehÃ¢lÃ®sinden, TÃ¢ruh isminde beyÃ¢z bir mÃ¼slimÃ¢nýn oðlu idi. KÃ¢fir olan Ã‚zer, hazret-i ÝbrÃ¢hÃ®min â€œaleyhisselÃ¢m
deðildi. Amcasý ve Ã¼vey babasý idi.

ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• babasý AbdÃ¼llahýn gÃ¼zelliði, Mýsra kadar þÃ¶hret bulmuþdu ve alnýnda
dolayý, ikiyÃ¼ze yakýn kýz, evlenmek iÃ§in Mekkeye gelmiþdi. Fekat, Muhammed aleyhisselÃ¢mýn nÃ»ru, Ã‚mineye nasÃ®b o

TÃ¼rkiyede ve birÃ§ok islÃ¢m memleketlerinde, bir asrdan beri, AbdÃ¼llahýn evlendiði geceye, RegÃ¢ib kandili ismini
veriyorlar. RegÃ¢ib gecesine bÃ¶yle maâ€™nÃ¢ vermek doðru deðildir. ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• doku
Ã¶nce dÃ¼nyÃ¢yý teþrÃ®f etmiþ olduðunu bildirmek olur ki, bu da, noksÃ¢nlýk ve kusÃ»rdur. Her bakýmdan, her insanýn
Ã¼stÃ¼nde ve her bakýmdan kusÃ»rsuz olduðu gibi, Ã‚mine valdemizi â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhÃ¢â€• nÃ»rlandýrdýðý ze
noksÃ¢n ve kusÃ»rlu deðildi. Bu zemÃ¢nýn noksÃ¢n olmasý, týb ilminde ayb ve kusÃ»r sayýlmakdadýr.

Receb-i þerÃ®fin ilk Cumâ€™a gecesine RegÃ¢ib gecesi denir. Ã‡Ã¼nki, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, bu gecede, mÃ¼â€™min kullarýna
ragÃ®betler, yaâ€™nÃ® ihsÃ¢nlar, ikrÃ¢mlar yapar. O gece yapýlan dÃ¼Ã¢ red olmaz ve nemÃ¢z, oruc, sadaka gibi ibÃ¢detler
katkat sevÃ¢b verilir. O geceye hurmet edenleri afv eyler.

ÝslÃ¢miyyetin ilk zemÃ¢nlarýnda ve islÃ¢miyyetden evvel, Receb, Zil-kaâ€™de, Zil-hicce ve Muharrem aylarýnda harb etmek
harÃ¢m idi. (RýyÃ¢d-un-nÃ¢sýhÃ®n) kitÃ¢bý, ikinci bÃ¢bý, sekizinci faslýnda buyuruyor ki, (ZÃ¢hidÃ® ve AlÃ® CÃ¼rcÃ¢nÃ®
tefsÃ®rlerinde ve birÃ§ok tefsÃ®rde yazýyor ki, islÃ¢miyyetden evvel, arablar, Receb veyÃ¢ Muharrem aylarýnda harb
edebilmek iÃ§in, aylarýn yerini deðiþdirir, ileri veyÃ¢ geri alýrlardý. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, hicretin onu
senesinde, doksanbin mÃ¼slimÃ¢n ile vedÃ¢â€™ haccý yapdýðý zemÃ¢n: (Ey EshÃ¢bým! Haccý tam zemÃ¢nýnda yapýyoruz.
sýrasý, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn yaratdýðý zemÃ¢ndaki gibidir!) buyurdu). AbdÃ¼llahýn evlendiði sene, aylarýn yeri deðiþik idi. Rece
CemÃ¢zil-Ã¢hýr yerinde idi. Yaâ€™nÃ® bir ay ileride idi. O hÃ¢lde, nÃ»r-i NÃ¼bÃ¼vvetin, Ã‚mine â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ ale
valdemize intikÃ¢li, þimdiki CemÃ¢zil-Ã¢hýr ayýndadýr. RegÃ¢ib gecesinde deðildir.

Amcasý AbbÃ¢s ile AbbÃ¢sýn oðlu AbdÃ¼llah â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¼mÃ¢â€• da beyÃ¢z idi. Peygamberimizin â€œsallallahÃ
sellemâ€• kýyÃ¢mete kadar evlÃ¢dý da gÃ¼zel ve beyÃ¢zdýr. MeselÃ¢, ÃœrdÃ¼n emÃ®ri merhÃ»m AbdÃ¼llah, Ýstanbula ge
BeyÃ¢z idi. KadýkÃ¶y mÃ¼ftÃ®si iken vefÃ¢t eden fazÃ®letli Ahmed MekkÃ® efendi â€œrahmetullahi aleyhâ€• seyyid idi. EcdÃ
beyÃ¢z, kara kaþlý, iri siyÃ¢h gÃ¶zlÃ¼ ve Ã§ok sempatik, gÃ¼zel yÃ¼zlÃ¼ idi. ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellem
EshÃ¢bý da, beyÃ¢z ve gÃ¼zel idi. OsmÃ¢n â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• beyÃ¢z, sarýþýn idi. ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ ale
rum imperatÃ¶rÃ¼ HerakliÃ¼s hÃ¼kÃ»metine gÃ¶nderdiði sefÃ®ri Dýhye-i kelbÃ® Ã§ok gÃ¼zel olup, Ýstanbul sokaklarýnda
gezerken, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek iÃ§in, rum kýzlarý sokaklara Ã§ýkardý. CebrÃ¢Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• Ã§ok defâ€™a Dýh
anhâ€• þeklinde gelirdi.
Mýsr, ÞÃ¢m, Afrika, Sicilya ve Ýspanya yerlileri Arab deðildir. Arablar, islÃ¢miyyeti dÃ¼nyÃ¢ya yaymak iÃ§in, ArabistÃ¢n
yarýmadasýndan Ã§ýkarak buralara geldiklerinden, bugÃ¼n buralarda da mevcÃ»ddur. Nitekim Anadoluda, HindistÃ¢nda ve
baþka memleketlerde de mevcÃ»ddur. Fekat, bugÃ¼n bu memleketlerin hiÃ§birinin ehÃ¢lisini Arab diye ismlendirmek doðru
olmaz.

OrtaÃ§að, yaâ€™nÃ® kurÃ»n-ý vustÃ¢ zemÃ¢nýnýn biricik maâ€™rifet ve medeniyyet lisÃ¢ný olan ve zÃ¢ten gramer ve fesÃ¢h
edebiyyÃ¢t bakýmýndan, bugÃ¼n yeryÃ¼zÃ¼nde mevcÃ»d yediyÃ¼zyetmiþ Ã§eþid dilin en mÃ¼kemmeli olan arabÃ® lisÃ¢ný
islÃ¢m medeniyyeti ile birlikde bÃ¼tÃ¼n bu memleketlere girmiþ ve yerleþmiþdi. O zemÃ¢nlar, Ýspanyadaki ÝslÃ¢m
Ã¼niversitelerine ve mÃ¼slimÃ¢n mekteblerine, ihtisÃ¢s kazanmaða giden Fransýz ve diðer Avrupalýlar, arabÃ® birÃ§ok
kelimeleri, bilhÃ¢ssa ilmde ve fende kullanýlan kelimeleri, kendi memleketlerine gÃ¶tÃ¼rmÃ¼þler, kendi dillerine karýþdýrmýþla
BugÃ¼n garb dillerinde birÃ§ok arabÃ® kelimeler hÃ¢lÃ¢ kullanýlmakdadýr.

Â [1947] senesinde Londrada basýlmýþ, The British and Foreign Bible Society (Ýngilizlerin ve yabancýlarýn ÝncÃ®l cemâ€™ýyy
The Gospel in Many Tongues (BirÃ§ok dillerde bir Ã¢yet) ismindeki kitÃ¢býnda, yediyÃ¼zyetmiþ dÃ¼rlÃ¼ dilin herbiri ile
yazýlmýþ birkaÃ§ satýrlýk Ã¶rnekler vardýr.

Mýsr ehÃ¢lÃ®si esmerdir. HabeþistÃ¢n ehÃ¢lÃ®si siyÃ¢hdýr. Bunlara habeþ denir. ZengibÃ¢r ehÃ¢lÃ®sine ZencÃ® denir. Bun
siyÃ¢hdýr. Peygamberimizin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• akrabÃ¢sýný, arablarý sevmek ve saymak ibÃ¢detdir. Onlarý h
mÃ¼slimÃ¢n sever. Anadoluya mÃ¼sÃ¢fir gelen siyÃ¢h fellÃ¢hlar, habeþler, zencÃ®ler, hurmet ve ikrÃ¢m olunmak iÃ§in,
kendilerini, arab diye tanýtdýrmýþ, Anadolunun saf mÃ¼slimÃ¢nlarý, sÃ¶zlerine inanýp bunlarý sevmiþlerdir. Ã‡Ã¼nki, bu sevgid
siyÃ¢h, beyÃ¢z ayýrýmý yokdur. SiyÃ¢h bir mÃ¼slimÃ¢n beyÃ¢z bir kÃ¢firden katkat dahÃ¢ Ã¼stÃ¼n, dahÃ¢ kýymetli ve
sevimlidir. Ýnsanýn siyÃ¢h olmasý Ã®mÃ¢nýn þerefini azaltmaz. BilÃ¢l-i HabeþÃ® hazretleri ve ResÃ»lullahýn Ã§ok sevdiði Ãœ
siyÃ¢h idiler. EbÃ» Leheb ve EbÃ» Cehl kÃ¢firleri beyÃ¢z idiler. Bu ikisinin kÃ¶tÃ¼lÃ¼kleri ve aþaðýlýklarý herkesce bilinmekde
AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ insanýn rengine deðil, Ã®mÃ¢nýnýn kuvvetine ve takvÃ¢sýna kýymet vermekdedir. Fekat, siyÃ¢hlarýn kendiler
arab olarak tanýtmalarý, islÃ¢m dÃ¼þmanlarýnýn, yehÃ»dÃ®lerin iþlerine yaradý. Bir yandan, siyÃ¢h insanlarý, aþaðý ve iðrenÃ
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tanýtdýlar. Bunlarý kÃ¶le olarak kullandýlar. Bir yandan da kara kedileri, kÃ¶pekleri, arab arab diye Ã§aðýrarak, gazete ve
mecmÃ»â€™alara yapdýklarý siyÃ¢h resm ve karikatÃ¼rlere arab diyerek, genÃ§liðe, arabý siyÃ¢h olarak tanýtmaða, bÃ¶ylece
mÃ¼slimÃ¢n yavrularýný Peygamberimizden â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• soðutmaða uðraþdýlar. BugÃ¼n, ArabistÃ¢nd
mÃ¼kerreme ve MedÃ®ne-i mÃ¼nevverede bulunanlar, asrlar boyunca, Afrikadan, Asyadan ve diðer yerlerden gelip
yerleþen yabancýlarýn soyundandýr. Bu yabancýlar siyÃ¢h olup, Allahýn ve ResÃ»lullahýn Ã¢þýklarý idiler. SultÃ¢n ikinci
AbdÃ¼lhamÃ®d hÃ¢nýn â€œrahmetullahi aleyhâ€• amirallerinden EyyÃ»b Sabri pÃ¢þa â€œrahmetullahi teÃ¢lÃ¢ aleyhâ€•, beþ
(Mirâ€™Ã¢t-Ã¼l-haremeyn) kitÃ¢býnda, koca Mekke þehrinde, iki Arab evinin kalmýþ olduðunu yazmakdadýr. BugÃ¼n ise hiÃ§
yokdur. Peygamberimizin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• vefÃ¢týnda, EshÃ¢b-ý kirÃ¢mýn hepsi, sonra da evlÃ¢dlarý, cihÃ
dÃ®n-i islÃ¢mý dÃ¼nyÃ¢ya yaymak iÃ§in, ArabistÃ¢ndan Ã§ýkdý. ÝslÃ¢m ordusu, Asyanýn Ã¶telerine, Afrikaya, Kýbrýsa, Ýsta
hÃ¢sýlý her yere daðýldý. Allahýn dÃ®nini, Onun kullarýna tanýtmak iÃ§in savaþdýlar ve canlarýný fedÃ¢ etdiler. Bu geniþ topra
mubÃ¢rek þehÃ®dlerle doludur. EvlÃ¢dlarýný, yavrularýný da, ilm Ã¶ðrenmek iÃ§in, o zemÃ¢nlar dÃ¼nyÃ¢nýn en Ã¼stÃ¼n
Ã¼niversitesi olup, fizik, kimyÃ¢, astronomi, coðrafya ve hendesedeki tecribeleri ve ileri buluþlarý, bugÃ¼n mevcÃ»d
eserlerinden anlaþýlan, BaðdÃ¢d dÃ¢rÃ¼l-fÃ¼nÃ»n ve fakÃ¼ltelerine gÃ¶nderdiler. MeþhÃ»r zÃ¢lim ve kÃ¢fir Cengiz [asl adý
TimoÃ§indir] hÃ¢nýn torunu HÃ¼lÃ¢gÃ¼, 656 [m. 1258] senesinde, BaðdÃ¢d ehÃ¢lÃ®sini, kadýn, Ã§ocuk demeyip,
sekizyÃ¼zbinden ziyÃ¢de mÃ¼slimÃ¢ný iþkence ile Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ðÃ¼ ve BaðdÃ¢dý yakýp yýkdýðý zemÃ¢n, yalnýz kuyulara sa
ve bilhÃ¢ssa Anadoluya kaÃ§ýp kurtulanlar sað kalabilmiþdi. Ýþte, Peygamber â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• efendimizin
EshÃ¢b-ý kirÃ¢mýn â€œaleyhimÃ¼rrýdvÃ¢nâ€• evlÃ¢dlarý, o zemÃ¢n Anadolunun her tarafýna, hele þark taraflarýna yerleþmiþ
kÃ¼rd dediðimiz zekÃ®, sabrlý, Ã§alýþkan kimseler, hep o mubÃ¢rek insanlarýn soyundandýr. Yaâ€™nÃ® kÃ¼rdler iki kýsmdý
NÃ»h aleyhisselÃ¢mýn oðlu YÃ¢fes evlÃ¢dýndan olup, Ã§ok eskiden orta Asyadan Anadoluya gelmiþ, daðlarda gÃ¶Ã§ebe hÃ¢l
yaþayan, kaba, cÃ¢hil insanlardýr. Sokratýn talebesinden tÃ¢rÃ®hci Xenophon, Anadolunun þarkýnda, kÃ¼rdleri gÃ¶rdÃ¼ðÃ¼n
yazmakdadýr. KÃ¼rd denilen insanlarýn ikinci kýsmý ise, þehrlerde oturan medenÃ®, nÃ¢zik insanlardýr. Bunlarýn hemen heps
Peygamberimizin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• ve EshÃ¢b-ý kirÃ¢mýn â€œaleyhimÃ¼rrýdvÃ¢nâ€• evlÃ¢dlarýdýr. ÝmÃ¢
(ÞerÃ®f), imÃ¢m-ý HÃ¼seyn evlÃ¢dlarýna (Seyyid) denir. Seyyidler, þerÃ®flerden dahÃ¢ Ã¼stÃ¼ndÃ¼r. OsmÃ¢nlýlar zemÃ¢n
Halebde seyyidlere ve þerÃ®flere mahsÃ»s bir mahkeme vardý. BÃ¼tÃ¼n evlÃ¢dlarý orada kaydlý olup, yalancýlar seyyidlik
iddiâ€™Ã¢ edemezdi. [Mason MustafÃ¢ ReþÃ®d pÃ¢þa TanzÃ®mat ile bu mahkemeyi kaldýrdý.] Van ile HakkÃ¢ri arasýndaki m
ÝrisÃ¢n beðleri,AbbÃ¢sÃ® halÃ®feleri evlÃ¢dýndan olup, HÃ¼lÃ¢gÃ¼ katliÃ¢mýndan kurtulan bir yavrudan Ã§oðalmýþlardýr. B
memleketimizin her tarafýnda, EshÃ¢b-ý kirÃ¢mýn â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhÃ¼m ecmaâ€™Ã®nâ€• evlÃ¢dý ve seyyidler
kýymetini bilmeli, hurmetde ve hizmetde kusÃ»r etmemeliyiz].

GÃ¼zel huylarýn hepsi ResÃ»lullahda â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• toplanmýþdý. GÃ¼zel huylarý, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ tara
verilmiþ olup, Ã§alýþarak, sonradan kazanmýþ deðil idi. Bir mÃ¼slimÃ¢nýn ismini sÃ¶yliyerek, hiÃ§bir zemÃ¢n laâ€™net etmem
mubÃ¢rek eli ile kimseyi dÃ¶ðmemiþdir. Kendi iÃ§in, hiÃ§bir þeyden intikam almamýþdýr. Allah iÃ§in intikam alýrdý. AkrabÃ¢sýn
EshÃ¢býna ve hizmetcilerine tevÃ¢zuâ€™ ederek, iyi muâ€™Ã¢mele eylerdi. Ev iÃ§inde Ã§ok yumuþak ve gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ idi
Hastalarý ziyÃ¢rete gider, cenÃ¢zelerde bulunurdu. EshÃ¢býnýn iþlerine yardým eder, Ã§ocuklarýný kucaðýna alýrdý. Fekat, ka
bunlarla meþgÃ»l deðildi. MubÃ¢rek rÃ»hu melekler Ã¢leminde idi.
ResÃ»lullahý â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• ansýzýn gÃ¶ren kimseyi korku kaplardý. Kendisi yumuþak davranmasaydý,
Peygamberlik hÃ¢llerinden, aslÃ¢ kimse yanýnda oturamaz, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ iþitmeðe tÃ¢kat getiremezdi. HÃ¢lbuki, kendisi,
hayÃ¢sýndan, mubÃ¢rek gÃ¶zleri ile kimsenin yÃ¼zÃ¼ne bakmazdý.

Fahr-i Ã¢lem â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, insanlarýn en cÃ¶merdi idi. Birþey istenip de, yok dediði gÃ¶rÃ¼lmemiþdir. Ý
þey varsa verir, yoksa, cevÃ¢b vermezdi. O kadar iyilikleri, o kadar ihsÃ¢nlarý vardý ki, rum imperatÃ¶rleri, ÃŽrÃ¢n þÃ¢hlarý, o
kadar ihsÃ¢n yapamadýlar. Fekat kendisi sýkýntý ile yaþamaðý severdi. Ã–yle bir hayÃ¢t yaþýyordu ki, yimek ve iÃ§mek hÃ¢týrý
gelmezdi. Yemek getirin yiyelim veyÃ¢ falanca yemeði piþiriniz demezdi. Yemek getirirlerse yir, her ne meyve verseler
kabÃ»l ederdi. Baâ€™zan aylarca az yir, aÃ§lýðý severdi. Baâ€™zan da Ã§ok yirdi. Yemeði Ã¼Ã§ parmakla yirdi. Yemek sonun
iÃ§mezdi. Suyu otururken iÃ§erdi. Baþkalarý ile yemek yirken, herkesden sonra el Ã§ekerdi. Herkesin hediyyesini kabÃ»l
ederdi. Hediyye getirene karþýlýk olarak, katkat fazlasýný verirdi.

ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, hicretin sekizinci senesi, RamezÃ¢n-ý þerÃ®fin onuncu Pazartesi gÃ¼nÃ¼, on
kahraman ile birlikde, MedÃ®neden Ã§ýkarak RamezÃ¢nýn yirminci Perþembe gÃ¼nÃ¼ Mekke-i mÃ¼kerremeyi feth eyledi.
Ertesi Cumâ€™a gÃ¼nÃ¼ hutbe okurken, mubÃ¢rek baþýnda siyÃ¢h sarýk sarýlý idi. Mekkede onsekiz gÃ¼n kalýp Huneyne g
Sarýðýnýn ucunu sarkýtýrdý. (Sarýk, mÃ¼slimÃ¢nlar ile kÃ¢firler arasýný ayýrýr) buyururdu. Ã‡eþidli elbise giymek Ã¢deti idi. Y
devlet sefÃ®rleri gelince sÃ¼slenirdi. Yaâ€™nÃ® kýymetli ve nefÃ®s elbise giyerek, gÃ¼zel yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterirdi. Ã–nce, a
yÃ¼zÃ¼k takardý. Sonra, taþý akÃ®kden gÃ¼mÃ¼þ yÃ¼zÃ¼k takdý. YÃ¼zÃ¼ðÃ¼nÃ¼ mÃ¼hÃ¼r olarak kullanýrdý. YÃ¼zÃ
Ã¼zerinde (MuhammedÃ¼n ResÃ»lullah) yazýlý idi. Erkeklerin altýn yÃ¼zÃ¼k takmalarý, dÃ¶rt mezhebde de cÃ¢iz deðildir.
Yataðý deriden olup, iÃ§i hurma aðacý iplikleri ile dolu idi. Baâ€™zan bu yatak Ã¼zerine, baâ€™zan yere serili deri Ã¼zerine, b
da, hasýr veyÃ¢ kuru toprak Ã¼zerine yatardý. MubÃ¢rek avucunun iÃ§ini sað yanaðýnýn altýna koyup, sað yaný Ã¼stÃ¼ne ya

ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• zekÃ¢t malý almaz, Ã§ið soðan ve sarmýsak gibi þeyler yimez ve þiâ€™r sÃ¶y

ResÃ»l-i ekrem â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• efendimiz, mÃ®lÃ¢dýn beþyÃ¼zyetmiþbirinci [571] yýlý nisan ayýnýn yirmis
rastlýyan, RebÃ®â€™ul-evvel ayýnýn onikinci Pazartesi gecesi, sabÃ¢ha karþý, Mekke-i mÃ¼kerreme þehrinde dÃ¼nyÃ¢ya ge
DÃ¼nyÃ¢nýn her tarafýndaki mÃ¼slimÃ¢nlar, her sene, bu geceyi, mevlid kandili olarak tesâ€™Ã®d etmekdedir. Her yerde
(Mevlid kasÃ®deleri) okunarak ResÃ»lullah hÃ¢týrlatýlmakdadýr. Erbil sultÃ¢ný EbÃ» Saâ€™Ã®d Muzaffer-Ã¼d-dÃ®n KÃ¼kbÃ
ZeyneddÃ®n AlÃ®, mevlid gecelerinde þenlikler yapar, ikrÃ¢m ve ihsÃ¢nlarda bulunurdu. SultÃ¢nýn gÃ¼zel ahlÃ¢ký, hayrÃ¢t v
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hasenÃ¢tý, Ýbni HilligÃ¢nýn tÃ¢rÃ®hinde ve (Huccetullahi alelâ€™Ã¢lemÃ®n)in ikiyÃ¼zotuzdÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sahÃ®fesinde ve s
AbdÃ¼lhakÃ®m efendinin (Mevlid-i þerÃ®f) risÃ¢lesinde uzun yazýlýdýr. Mevlid, doðum zemÃ¢ný demekdir. RebÃ®â€™ul-evve
ilkbehÃ¢r demekdir. Peygamberimiz â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• nÃ¼bÃ¼vvetden sonra, her yýl, bu geceye ehemmiyye
verirdi. Her Peygamberin Ã¼mmeti, kendi Peygamberinin doðum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bayram yapmýþdý. BugÃ¼n de,
mÃ¼slimÃ¢nlarýn bayramýdýr. Neþâ€™e ve sevinÃ§ gÃ¼nÃ¼dÃ¼r. Ã‚dem aleyhisselÃ¢m rÃ»h ile cesed arasýnda iken, O Pey
idi. Ã‚dem aleyhisselÃ¢m ve herþey, Onun þerefine yaratýlmýþdýr. Arþ ve gÃ¶kler ve Cennetler Ã¼zerine, islÃ¢m harfleri ile
mubÃ¢rek ismi yazýlmýþdýr. Ona (Muhammed) adýný, dedesi AbdÃ¼lmuttalib koydu. Onun adýnýn yer yÃ¼zÃ¼ne yayýlacaðýn
herkesin Onu medh ve senÃ¢ edeceðini rÃ¼â€™yÃ¢da gÃ¶rmÃ¼þdÃ¼. Muhammed, Ã§ok medh olunan demekdir. CebrÃ¢Ã®l
aleyhisselÃ¢mýn, ilk gelerek, Peygamber olduðunu bildirmesi ve hicretde Mekke þehrindeki maðaradan Ã§ýkmasý ve MedÃ®ne
mÃ¼nevverenin KubÃ¢ kÃ¶yÃ¼ne ayak basmasý ve Mekkeyi feth iÃ§in MedÃ®neden Ã§ýkmasý ve vefÃ¢tý, hep pazartesi
gÃ¼nÃ¼ olmuþdur. Doðduðu zemÃ¢n, gÃ¶beði kesilmiþ ve sÃ¼nnet olmuþ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. YeryÃ¼zÃ¼nÃ¼ þereflendirince, þeh
parmaðýný kaldýrdý ve secde etdi. Melekler beþiðini sallardý. Beþikde iken konuþmaða baþladý. (MevÃ¢hib)in ZerkÃ¢nÃ® þerhi
(Hazret-i AbdÃ¼llah evlendiði zemÃ¢n onsekiz ve hazret-i Ã‚mine ondÃ¶rt yaþýnda idi. Hazret-i Ã‚mine yirmi yaþýnda vefÃ¢t etd
EvvelÃ¢ mubÃ¢rek annesi dokuz gÃ¼n, sonra EbÃ» Lehebin cÃ¢riyesi SÃ¼veybe bir kaÃ§ gÃ¼n emzirdi. Sonra, HalÃ®me-i
Saâ€™diyye iki sene emzirdi. Ýki sene dahÃ¢ BenÃ® Saâ€™d bin Bekr kÃ¶yÃ¼nde kalarak dÃ¶rt yaþýnda Mekkeye getirildi. A
zemÃ¢n, Ã§ocuklarýn oyunlarýný seyr ederdi. Oyuna karýþmazdý. Altý yaþýnda iken, annesi Ã‚mine â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€
iken, dedesi AbdÃ¼lmuttalib vefÃ¢t etdi. Yirmibeþ yaþýnda iken, HadÃ®ce â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€• ile nikÃ¢h etdi, evlendi.
gelince, RamezÃ¢n-ý þerÃ®f ayýnda, Pazartesi gÃ¼nÃ¼, þehrin bir sÃ¢at þimÃ¢lindeki (Cebel-i hirÃ¢) ve (Cebel-i nÃ»r) denilen
daðdaki maðarada, melek gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. BÃ¼tÃ¼n insanlara ve cinne Peygamber olduðu bildirildi. EvvelÃ¢ CebrÃ¢Ã®l
â€œaleyhisselÃ¢mâ€• geldi. Sonra Ã¼Ã§ sene, ÝsrÃ¢fÃ®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• gelip, baâ€™zý þeyler Ã¶ðretdi. Fekat, Kurâ€
Sonra, CebrÃ¢Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• gelmeðe baþlýyarak, bÃ¼tÃ¼n Kurâ€™Ã¢n-ý kerÃ®mi, yirmi senede indirdi. CebrÃ¢Ã
kendisine yirmidÃ¶rtbin kerre gelmiþdi. [HÃ¢lbuki, Ã‚dem aleyhisselÃ¢ma oniki kerre, NÃ»h aleyhisselÃ¢ma elli kerre, ÝbrÃ¢hÃ®
aleyhisselÃ¢ma kýrk kerre, MÃ»sÃ¢ aleyhisselÃ¢ma dÃ¶rtyÃ¼z kerre ve ÃŽsÃ¢ aleyhisselÃ¢ma on kerre gelmiþdi.]
Peygamberliðini Ã¼Ã§ sene izhÃ¢r etmeyip, sonra Hak teÃ¢lÃ¢nýn emri ile teblÃ®g eyledi.

Elliiki yaþýnda iken, Receb ayýnýn yirmiyedinci gecesi, Mekke-i mÃ¼kerremede, CebrÃ¢Ã®l â€œaleyhisselÃ¢mâ€• gelip, Mesci
harÃ¢mdan, KudÃ¼sde, Mescid-i aksÃ¢ya ve oradan gÃ¶klere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Bu miâ€™rÃ¢cda, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢yý baþ gÃ¶zÃ
gÃ¶rdÃ¼. Bu gecede beþ vakt nemÃ¢z farz oldu. [Ýkinci kýsm, beþinci maddenin son sahÃ®fesini okuyunuz!]. ElliÃ¼Ã§ yaþýnd
iken, izn-i ÝlÃ¢hÃ® ile, MedÃ®ne-i mÃ¼nevvereye hicret eyledi. Safer ayýnýn yirmiyedinci perþembe gÃ¼nÃ¼ sabÃ¢h erken
evinden Ã§ýkarak, Ã¶ðleden sonra EbÃ» Bekr-i SýddÃ®kýn evine geldi. O gece, berÃ¢ber Ã§ýkarak, Mekkenin beþbuÃ§uk kilom
cenÃ»b-i þark [gÃ¼ney doðu] tarafýnda bulunan (Sevr) daðýndaki maðaraya geldiler. Denizden yediyÃ¼zellidokuz metre
yÃ¼ksek olan bu daðýn yolu Ã§ok bozuk idi. MubÃ¢rek ayaklarý kanadý. Maðarada Ã¼Ã§ gece kalýp, pazartesi gecesi Ã§ýkdýl
Bir hafta yolculukla, efrencÃ® EylÃ¼l ayýnýn yirminci ve RebÃ®â€™ul-evvelin sekizinci pazartesi gÃ¼nÃ¼, MedÃ®nede KubÃ¢
kÃ¶yÃ¼ne geldiler. Gece ile gÃ¼ndÃ¼zÃ¼n mÃ¼sÃ¢vÃ® olduðu, EylÃ¼lÃ¼n yirmiÃ¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de burada
geÃ§irip, RebÃ®â€™ul-evvelin onikinci Cumâ€™a gÃ¼nÃ¼ MedÃ®neye azÃ®met [hareket] etdiði ve ayný gÃ¼n vÃ¢sýl olduðu
tefsÃ®rinde yazýlýdýr. Ã–mer-Ã¼l-FÃ¢rÃ»k halÃ®fe iken, bu seneki Muharrem ayýnýn birinci gÃ¼nÃ¼, yaâ€™nÃ® hicretden ye
gÃ¼n evvel, mÃ¼slimÃ¢nlarýn (HicrÃ® kamerÃ® sene) baþlangýcý oldu. Bu baþlangýÃ§ gÃ¼nÃ¼, tÃ¢rÃ®hcilere gÃ¶re, mÃ®l
altýyÃ¼zyirmiikinci [622] senesinde idi. Temmuz ayýnýn onaltýncý Cumâ€™a gÃ¼nÃ¼ne rastladýðý, Ahmed ZiyÃ¢ beðin 1316
baskýlý (Ýlm-i heyâ€™et) kitÃ¢býnda yazýlýdýr. KubÃ¢ kÃ¶yÃ¼ne ayak basdýðý EylÃ¼l ayýnýn yirminci gÃ¼nÃ¼, mÃ¼slimÃ¢
þemsÃ® sene) baþlangýcýdýr. 623. cÃ¼ mÃ®lÃ¢dÃ® sene baþý, hicrÃ® þemsÃ® ve kamerÃ® senelerin birinci senelerinde old

Bir þemsÃ® sene 365, 242 gÃ¼ndÃ¼r. Yaâ€™nÃ®, 365 gÃ¼n, 5 sÃ¢at, 48 dakÃ®ka, 47 sÃ¢niyedir. Bir kamerÃ® sene 354, 36
gÃ¼ndÃ¼r. Yaâ€™nÃ®, 354 gÃ¼n, 8 sÃ¢at, 48,5 dakÃ®kadýr.

Yirmiyedi kerre muhÃ¢rebe yapmýþ, dokuzunda er olarak hÃ¼cÃ»m etmiþ, diðerlerinde baþ kumandanlýk mevkýâ€™inde bulun
GazÃ¢larda iki dÃ¼rlÃ¼ bayrak kullanýrdý. RÃ¢yesi siyÃ¢h idi. LivÃ¢sý dahÃ¢ kÃ¼Ã§Ã¼k olup beyÃ¢z idi. OsmÃ¢nlý Sancaðý
þeklini TimÃ¼rtaþ pÃ¢þanýn bulduðunu birinci kýsm, 29. cu maddede bildirmiþdik.

MedÃ®ne-i mÃ¼nevverede, kamerÃ® altmýþÃ¼Ã§, þemsÃ® sene hesÃ¢bý ile altmýþbir yaþýnda iken 11 [m. 632] senesi RebÃ
evvel ayýnýn onikinci pazartesi gÃ¼nÃ¼, Ã¶ðleden evvel vefÃ¢t edip, mubÃ¢rek gÃ¶mleði arkasýnda olarak, Ã¼Ã§ kerre yýkan
Ã¼Ã§ kat yeni beyÃ¢z kefene sarýlýp, mubÃ¢rek rÃ»hu alýndýðý yere defn olundu.

Server-i Ã¢lemin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• mubÃ¢rek gÃ¶zleri uyur, kalb-i þerÃ®fi uyumazdý. AÃ§ yatýp tok kalkardý
esnemezdi. MubÃ¢rek vÃ¼cÃ»dÃ¼ nÃ»rÃ¢nÃ® olup, gÃ¶lgesi yere dÃ¼þmezdi. Elbisesine sinek konmaz, sivrisinek ve diðer
bÃ¶cekler mubÃ¢rek kanýný iÃ§mezdi. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ tarafýndan ResÃ»lullah olduðu bildirildikden sonra, þeytÃ¢nlar gÃ¶klere
Ã§ýkarak haber alamaz ve kÃ¢hinler sÃ¶yleyemez oldu.

Bir kimse, Rahmeten-lil-Ã¢lemÃ®ni â€œsallallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ aleyhi ve sellemâ€• rÃ¼â€™yÃ¢da gÃ¶rse, muhakkak Onu gÃ¶rmÃ
Ã‡Ã¼nki, þeytÃ¢n Onun þekline giremez.

Server-i Ã¢lem â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, bizim bilmediðimiz bir hayÃ¢t ile, þimdi hayÃ¢tdadýr. Cesed-i þerÃ®fi aslÃ¢
Ã§Ã¼rÃ¼mez. Kabrinde bir melek durup, Ã¼mmetinin sÃ¶yledikleri salevÃ¢ti kendisine haber verir. Minberi ile kabr-i þerÃ®fi
arasýna (Ravda-i mutahhera) denir. Burasý Cennet baðÃ§elerindendir.

Kabr-i þerÃ®fini ziyÃ¢ret etmek, tÃ¢â€™atlarýn bÃ¼yÃ¼ðÃ¼ ve ibÃ¢detlerin en kýymetlisidir. (Beni ziyÃ¢ret edene þefÃ¢â€™a
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olur) buyurmuþdur.

Server-i Ã¢lemin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• Ã¼Ã§ veyÃ¢ dÃ¶rt yÃ¢hud beþ erkek, dÃ¶rt kýz evlÃ¢d-ý kirÃ¢mý, onbir z
mutahherasý, oniki amcasý ve altý halasý vardý.

[ÝslÃ¢m dÃ¼þmanlarý, gencleri aldatmak iÃ§in, Peygamber â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• kadýnlara, kýzlara dÃ¼þkÃ¼n
diyerek ve habÃ®s rÃ»hlarýna yakýþan, Ã§ok Ã§irkin þeyler sÃ¶yleyerek ve yazarak kÃ¼stahca iftirÃ¢ yapýyorlar. HÃ¢lbuki,
ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• ilk olarak, yirmibeþ yaþýnda evlenmiþ, HadÃ®ceyi â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€
yaþýnda ve dul idi. Fekat, malý, cemÃ¢li, aklý, ilmi, þerefi, nesebi, iffeti ve edebi pek fazla idi. Yirmibeþ sene berÃ¢ber yaþayýp,
hicretden Ã¼Ã§ sene evvel Mekkede, RamezÃ¢n-ý þerÃ®f ayýnda vefÃ¢t etdi. Bu hayÃ¢tda iken, ResÃ»l-i ekrem â€œsallallahÃ
aleyhi ve sellemâ€• hiÃ§ evlenmemiþdi.

Ellibeþ yaþýnda iken, EbÃ» Bekrin â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• kýzý; Ã‚iþe â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€• ile evlendi. Bunu, HadÃ®c
â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhÃ¢â€• vefÃ¢týndan bir sene sonra, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢nýn emri ile nikÃ¢h eylemiþdi. Ã–lÃ¼nciye ka
sene onunla yaþadý.

Diðerlerini, hep Ã‚iþeden â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¼nneâ€• sonra, dÃ®nÃ®, siyÃ¢sÃ® sebeblerle veyÃ¢ merhamet ve ihsÃ¢n ed
etdi. Bunlarýn hepsi dul idi. Ã‡oðu yaþlý idi. MeselÃ¢, Mekkedeki kÃ¢firlerin, mÃ¼slimÃ¢nlara eziyyet ve zararlarý
dayanýlamayacak bir dereceye geldikde, EshÃ¢b-ý kirÃ¢mýn bir kýsmý HabeþistÃ¢na hicret etmiþdi. Habeþ pÃ¢diþÃ¢hý NecÃ¢
ÃŽsevÃ® idi. MÃ¼slimÃ¢nlara Ã§eþidli þeyler sorup, aldýðý olgun cevÃ¢blara hayrÃ¢n kalarak Ã®mÃ¢na geldi. MÃ¼slimÃ¢nlar
iyilik etdi. ÃŽmÃ¢ný zaâ€™Ã®f olan UbeydÃ¼llah bin Cahþ, mal ve mevkýâ€™ iÃ§in nefsine aldanýp, meÃ¢zallah, mÃ¼rted olm
dÃ¼nyÃ¢ya deðiþmiþdi. ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• halasýnýn oðlu olan bu melâ€™Ã»n, karýsý Ãœmm
â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€• dinden Ã§ýkýp zengin olmaða cebr ve teþvÃ®k etdi ise de, kadýn, fakÃ®rliðe ve Ã¶lÃ¼me rÃ¢zý o
Muhammed aleyhisselÃ¢mýn dÃ®ninden Ã§ýkmýyacaðýný sÃ¶yleyince, bunu boþadý. SÃ¼rÃ¼nerek, sefÃ¢letden Ã¶lmesini
bekliyordu. Fekat, az zemÃ¢nda kendi Ã¶ldÃ¼. Ãœmm-i HabÃ®be, Mekkedeki Kureyþ kÃ¢firlerinin baþ kumandaný EbÃ»
SÃ¼fyÃ¢nýn kýzý idi. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, o zemÃ¢nlarda, Kureyþ ordularý ile, Ã§ok Ã§etin muhÃ¢
uðraþýyordu ve EbÃ» SÃ¼fyÃ¢n, islÃ¢miyyeti yok etmek iÃ§in son gayreti ile Ã§arpýþýyordu. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyh
sellemâ€•, Ãœmm-i HabÃ®benin dÃ®ninin kuvvetini ve baþýna gelen Ã§ok acý hÃ¢li iþitdi. NecÃ¢þÃ®ye mektÃ»b yazýp, (Orad
HabÃ®be ile evleneceðim. NikÃ¢hýmý yap! Sonra, kendisini buraya gÃ¶nder!) þeklinde talebde bulundu. NecÃ¢þÃ® dahÃ¢ Ã¶n
mÃ¼slimÃ¢n olmuþdu. MektÃ»ba Ã§ok hurmet edip, oradaki mÃ¼slimÃ¢nlarý serÃ¢yýna dÃ¢â€™vet ederek, ziyÃ¢fet verdi. Hic
yedinci senesinde nikÃ¢h yapýlýp, hediyye ve ihsÃ¢nlarda bulundu. Bu sÃ»retle, Ãœmm-i HabÃ®be, Ã®mÃ¢nýnýn mÃ¼kÃ¢fÃ¢
kavuþarak, orada zengin ve rÃ¢hat oldu. Onun sÃ¢yesinde, oradaki mÃ¼slimÃ¢nlar da rÃ¢hat etdi. Cennetde, kadýnlar
kocalarýnýn yanýnda bulunacaklarý iÃ§in, Cennetin en yÃ¼ksek derecesi ile de mÃ¼jdelenmiþ oldu ki, dÃ¼nyÃ¢nýn bÃ¼tÃ¼n
zevk ve niâ€™metleri, bu mÃ¼jde yanýnda pek kÃ¼Ã§Ã¼k kalýr. Bu nikÃ¢h, EbÃ» SÃ¼fyÃ¢nýn â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ an
mÃ¼slimÃ¢n olmakla þereflenmesini hÃ¢zýrlýyan sebeblerden birisi oldu. GÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ki bu nikÃ¢h, kÃ¢firlerin iftirÃ¢larýnýn
kadar yanlýþ ve Ã§Ã¼rÃ¼k olduðunu bildirdiði gibi, ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• aklýnýn, zekÃ¢sýnýn, de
ihsÃ¢nýnýn ve merhametinin derecesini de gÃ¶stermekdedir.

Â Ýkinci misÃ¢l olarak; hazret-i Ã–merin â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• kýzý Hafsa â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€• dul kalmýþdý. Hicre
senesinde, Ã–mer â€œradýyallahÃ¼ anhâ€•, EbÃ» Bekre ve OsmÃ¢na â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¼mÃ¢â€• kýzýmý alýr mýsýn de
demiþlerdi. BirgÃ¼n, ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, her Ã¼Ã§Ã¼ ve baþkalarý yanýnda iken, (YÃ¢ Ã–mer! S
Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼yorum, sebebi nedir?) diye sordu. Bir þiþedeki mÃ¼rekkebin rengi kolay gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ðÃ¼ gibi,
ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• de, herkesin dÃ¼þÃ¼ncesini, bir bakýþda anlardý. LÃ¼zÃ»m gÃ¶rÃ¼rse sora
hattÃ¢ herkese doðru sÃ¶ylememiz farz olduðundan, Ã–mer de, (YÃ¢ ResÃ»lallah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•! Kýzýmý
Bekre ve OsmÃ¢na â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¼mâ€• teklÃ®f etdim, almadýlar) gibi cevÃ¢b verdi. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ ale
sellemâ€•, en Ã§ok sevdiði Ã¼Ã§ EshÃ¢býnýn Ã¼zÃ¼lmesini hiÃ§ istemediðinden, onlarý sevindirmek iÃ§in, hemen buyurdu k
Ã–mer! Kýzýný, EbÃ» Bekrden ve OsmÃ¢ndan â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¼mâ€• dahÃ¢ iyi birisine versem ister misin?). Ã–mer þa
EbÃ» Bekrden ve OsmÃ¢ndan â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¼mâ€• dahÃ¢ yÃ¼ksek ve dahÃ¢ iyi kimse olmadýðýný biliyordu. (Evet,
ResÃ»lallah!) dedi. (YÃ¢ Ã–mer, kýzýný bana ver!) buyurdu. Bu sÃ»retle, Hafsa â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€•, EbÃ» Bekrin ve O
bÃ¼tÃ¼n mÃ¼â€™minlerin anneleri oldu ve bunlar, ona hizmetÃ§i oldu ve EbÃ» Bekr ve Ã–mer ve OsmÃ¢n â€œradýyallahÃ¼
anhÃ¼mâ€•, birbirlerine dahÃ¢ yakýn ve dahÃ¢ sevgili oldular â€œradýyallahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ anhÃ¼mâ€•.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bir misÃ¢l olarak kýsaca sÃ¶yliyelim ki, hicretin beþ veyÃ¢ altýncý senesinde, BenÃ® Mustalak kabÃ®lesinden a
yÃ¼zlerce esÃ®r arasýnda, CÃ¼veyriyye â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€•, kabÃ®lenin reÃ®si HÃ¢risin kýzý idi. Bunu satýn alýp Ã
kendilerine nikÃ¢h edince, EshÃ¢b-ý kirÃ¢mýn â€œaleyhimÃ¼rrýdvÃ¢nâ€• hepsi, biz, ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve
Ã¢ilesinin, annemizin akrÃ¢basýný cÃ¢riye olarak, hizmetci olarak kullanmakdan hayÃ¢ ederiz dedi. Hepsi, esÃ®rlerini Ã¢zÃ¢d
etdi. Bu nikÃ¢h, yÃ¼zlerce esÃ®rin Ã¢zÃ¢d olmasýna sebeb oldu. CÃ¼veyriyye â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€•, bu hÃ¢li her zem
sÃ¶yliyerek Ã¶ðÃ¼nÃ¼rdÃ¼. [HÃ¢ris de mÃ¼slimÃ¢n oldu.] Ã‚iþe â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€•, ben CÃ¼veyriyyeden â€œradý
anhÃ¢â€• dahÃ¢ hayrlý, dahÃ¢ bereketli bir kadýn gÃ¶rmedim, derdi.
DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ misÃ¢l, Zeyneb-binti Huzeyme â€œradýyallahÃ¼ anhÃ¢â€•dýr.

KitÃ¢býmýz mÃ¼sÃ¢id olmadýðýndan, diðer misÃ¢lleri yazmaða imkÃ¢n bulamadýk. Aklý, izâ€™Ã¢ný ve insÃ¢fý olana da, bu Ã
hakÃ®kati anlatmaða elbette yetiþir. Þunu da sÃ¶yliyelim ki, her bakýmdan, insanlarýn en kuvvetlisi olduðu hÃ¢lde, yalnýz hayÃ¢
olan dokuz Ã¢ilesi ile yaþamýþdý. O da, birkaÃ§ sene idi. O zemÃ¢nlar, zÃ¢ten hep harblerle uðraþýyor, evinde kaldýðý gÃ¼nle
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oluyordu. Papaslarýn yazdýðý ve ahlÃ¢ksýzlarýn, kendileri gibi sanarak sÃ¶yledikleri gibi olsaydý, dahÃ¢ genÃ§liðinde, genÃ§ k
evlenip, az zemÃ¢n sonra boþayarak, istediði kadar deðiþdirebilirdi. Nitekim torunu Hasen â€œradýyallahÃ¼ anhâ€• alýp boþam
sÃ»retiyle yÃ¼ze yakýn gÃ¼zel kýz ile evlenmiþ ve babasý imÃ¢m-ý AlÃ® â€œradýyallahÃ¼ anhâ€•, bir hutbesinde, (Ey mÃ¼s
Oðlum Hasene kýz vermeyiniz! O, kýzlarý Ã§abuk boþuyor, býrakýyor) buyurduðu, mÃ¼slimÃ¢nlarýn da; (Kýzlarýmýz ona fedÃ¢
Onun nikÃ¢hý ile þereflenmeleri onlara yetiþir. Kýzlarýmýzý ona vereceðiz) dedikleri meþhÃ»rdur. Bedrde, Uhudda, Hendekde,
Hayberde, ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• bir iþÃ¢reti ile Ã¼stÃ¼n dÃ¼þmana karþý hÃ¼cÃ»m ederek, On
fedÃ¢ eden o arslanlar, kýzlarýný Ona vermezler mi idi? Fekat O, istemedi. Miâ€™rÃ¢c gecesi, Cennete girdiði zemÃ¢n, Cennet
hÃ»rÃ®lerine, bir zerre dÃ¶nÃ¼p bakmamýþdý. ÝslÃ¢m dÃ¼þmanlarýndan Voltairin, ResÃ»lullahýn, hazret-i Zeynebi nikÃ¢h et
tiyatro olarak yazarak, Ã¢dÃ®, alÃ§ak iftirÃ¢lar etdiði ve bu yÃ¼zden, dÃ¼þmaný olan papadan tebrÃ®k mektÃ»bu aldýðý, (KÃ¢
Ã¼l aâ€™lÃ¢m)da Zeyneb isminde yazýlýdýr. (MevÃ¢hib-i ledÃ¼nniyye) tercemesi, 459. cu sahÃ®fede diyor ki, (ResÃ»lullah
â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€•, halasýnýn kýzý Zeynebi, oðulluðu Zeyde nikÃ¢h etdi. Uzun zemÃ¢n sonra, Zeyd â€œradýy
anhâ€• hÃ¢tunundan ayrýlmak istediðini sÃ¶yledi. (NiÃ§in) buyurunca, hiÃ§bir kÃ¶tÃ¼lÃ¼ðÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmedim. Hep iyilik gÃ¶rd
Fekat, nesebinin þerefi ile Ã¶ðÃ¼nÃ¼yor, baþýma kakýyor dedi. Bunlara ehemmiyyet verme. HÃ¢tununu bunun iÃ§in boþama
buyurdu ise de, AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, ResÃ»lÃ¼nÃ¼n buna mÃ¢niâ€™ olmasýný menâ€™ eyledi. Zeyd de, Zeynebi boþadý. AllahÃ
ResÃ»lÃ¼ne Zeynebi nikÃ¢h eyledi ve onu istemesini emr buyurdu). DÃ¢vÃ¼d aleyhisselÃ¢mýn yÃ¼z nikÃ¢hlýsý ile Ã¼Ã§yÃ¼
cÃ¢riyesi vardý. SÃ¼leymÃ¢n aleyhisselÃ¢mýn Ã¼Ã§yÃ¼z zevcesi ile yediyÃ¼z cÃ¢riyesi vardý. Voltaire, bu Peygamberleri
aðzýna almýyor da, ResÃ»lullahýn, emr olunarak bir hÃ¢tun almasýna saldýrýyor.

ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• Ã§ok evlenmesinin mÃ¼him bir sebebi de, ahkÃ¢m-ý islÃ¢miyyeyi bildirmek
iÃ§indi. HicÃ¢b Ã¢yeti gelmeden, yaâ€™nÃ® kadýnlarýn Ã¶rtÃ¼nmeleri emr olunmadan Ã¶nce, kadýnlar da ResÃ»lullaha gelip
bilmediklerini sorar, Ã¶ðrenirlerdi. ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• birinin evine gitse, kadýnlar da gelir, oturur,
dinler, istifÃ¢de ederlerdi. HicÃ¢b Ã¢yeti gelip, kadýnlarýn yabancý erkeklerle oturmalarý, konuþmalarý yasak edilince, yabancý
kadýnlarý kabÃ»l etmedi. Onlarýn, bilmediklerini, mubÃ¢rek zevcesi hazret-i Ã‚iþeden sorup Ã¶ðrenmelerini emr eyledi. Gelip
soranlarýn Ã§okluðundan, hazret-i Ã‚iþe, hepsine cevÃ¢b yetiþdirmeðe vakt bulamýyordu. Bu mÃ¼him hizmeti kolaylaþdýrmak v
hazret-i Ã‚iþenin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ hafÃ®fletmek iÃ§in, lÃ¢zým olduðu kadar hÃ¢nýmý nikÃ¢h etdi. Kadýnlara Ã¢id yÃ¼zlerle nÃ¢zik
bilgileri, mÃ¼slimÃ¢n kadýnlarýna, mubÃ¢rek zevceleri yolu ile bildirdi. Zevceleri bir olsaydý, bÃ¼tÃ¼n kadýnlarýn ondan
sormasý gÃ¼Ã§ ve hattÃ¢ imkÃ¢nsýz olurdu.]

ResÃ»lullah â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• Ã¼mmÃ® idi. Yaâ€™nÃ® kitÃ¢b okumamýþ, yazý yazmamýþ, kimseden bir de
idi. Mekkede doðup, bÃ¼yÃ¼yÃ¼p, belli kimseler arasýnda yetiþip, seyÃ¢hat etmemiþ iken, TevrÃ¢tda ve ÝncÃ®lde ve Yunan
Roma devrlerinde yazýlmýþ kitÃ¢blarda bulunan bilgilerden, hÃ¢diselerden haber verdi. ÝslÃ¢miyyeti bildirmek iÃ§in,
mÃ¼slimÃ¢nlara mektÃ»blar yolladý. Hicretin altýncý senesinde Rum, ÃŽrÃ¢n ve Habeþ hÃ¼kÃ¼mdÃ¢rlarýna ve diðer arab
pÃ¢diþÃ¢hlarýna mektÃ»blar gÃ¶nderdi. ÃŽrÃ¢n þÃ¢hý HÃ¼srev PervÃ®z, mektÃ»bu parÃ§aladý. Getiren SahÃ¢bÃ®yi þehÃ®
zemÃ¢n sonra, oðlu ÞÃ®rÃ»ye tarafýndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hizmetine altmýþdan ziyÃ¢de ecnebÃ® sefÃ®r gelmiþdir. ResÃ»lu
â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• peygamberliðini iþiten herkesin, Ona Ã®mÃ¢n etmesi vÃ¢cibdir. Ýþitdikden sonra, Ã®mÃ¢n
vefÃ¢t eden, Cehenneme girecek ve orada sonsuz olarak azÃ¢b Ã§ekecekdir.

Fahr-i Ã¢lemin â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• ismleri, hÃ¢lleri, TevrÃ¢tda ve ÝncÃ®lde yazýlý idi. YehÃ»dÃ® ve hýristiyan
etmesini bekliyordu. Fekat, kendi cinslerinden gelmeyip, arabdan geldiði iÃ§in baâ€™zýlarý kýskandý, inkÃ¢r etdi. HÃ¢lbuki, birÃ
Ã¢limleri ve akllýlarý, insÃ¢f edip mÃ¼slimÃ¢n oldu. Onun peygamber olduðuna inanmamak, Onun bÃ¼yÃ¼klÃ¼ðÃ¼nÃ¼,
Ã¼stÃ¼nlÃ¼ðÃ¼nÃ¼ anlamamak, Onun kýymetini, þerefini azaltmaz. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢, (ÝnþirÃ¢h) sÃ»resinde, (Senin zikrini
yÃ¼kseltdim), kendi ismimin yanýnda olarak, her yerde sÃ¶ylenir buyurdu. YeryÃ¼zÃ¼nde, bir derece batýya gidildikde,
nemÃ¢z vaktleri dÃ¶rt dakÃ®ka sonra baþladýðý iÃ§in, dÃ¼nyÃ¢nýn her yerindeki mÃ¼slimÃ¢nlar, her gÃ¼nÃ¼n her dakÃ®ka
ezÃ¢n okumakda, Onun mubÃ¢rek ismi, her yerde her Ã¢n, saygý ve sevgi ile sÃ¶ylenmekdedir.

Bir kimse, her iþinde, ResÃ»lullahýn â€œsallallahÃ¼ aleyhi ve sellemâ€• dÃ®nini kabÃ»l etmezse mÃ¼â€™min olmaz. Onu, ke
cÃ¢nýndan Ã§ok sevmezse, Ã®mÃ¢ný temÃ¢m olmaz.

BÃ¼tÃ¼n insanlarýn ve cinnÃ®lerin Peygamberidir. Her asrda yaþýyan her milletin Ona uymasý vÃ¢cibdir. Her mÃ¼â€™minin,
Onun dÃ®nine yardým etmesi, Onun ahlÃ¢ký ile huylanmasý, Onun mubÃ¢rek ismini Ã§ok sÃ¶ylemesi, ismini sÃ¶yledikde ve
iþitdikde, saygý ile ve sevgi ile salÃ¢t-Ã¼ selÃ¢m getirmesi, mubÃ¢rek cemÃ¢lini gÃ¶rmeðe Ã¢þýk olmasý, Onun getirdiði Kurâ€
kerÃ®mi ve islÃ¢miyyeti sevmesi ve hurmet etmesi lÃ¢zýmdýr. (Mirâ€™Ã¢t-i kÃ¢inÃ¢t)da diyor ki, (CÃ¢hiller ve tenbeller, â€œs
aleyhi ve sellemâ€• yerine birkaÃ§ harf yazýyor. Bu doðru deðildir. Ã‡ok sakýnmalýdýr.)

Ýbni Ã‚bidÃ®n, nemÃ¢z bahsinde diyor ki, (Ã–mrÃ¼nde bir kerre, salevÃ¢t getirmek farzdýr. Her sÃ¶yleyince, iþitince, okuyunca
yazýnca, bir kerre getirmek vÃ¢cib, tekrÃ¢r edildiklerinde mÃ¼stehÃ¢bdýr.)
Dostlarýmýn ayrýlýðýndan, kalbim kan aðlýyor.
onlarý hÃ¢týrladýkca, iliklerim yanýyor.

http://www.sevgilipeygamberim.com

Powered by Joomla!

Oluþturulma: 20 July, 2018, 00:09

