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“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık
vardır” (İnşirâh, 5-6)
Rabbimiz!
Bize söz söylemeyi ve kalemle yazmayı öğrettiğin için, sana hamd olsun. Bize çok
düşkün, mü’minlere karşı şefkat ve merhameti bol bir resul (elçi) gönderdin. Ona salât ve
selam olsun.
Ya Rasulallah!
Bizler şu anda 2013 yılındayız. Öyle bir zamandayız ki, zaman alt üst oldu. Gece
örtemiyor artık inkâr ve ilhâdı. Senin insanı insana dost, mü’mini mü’mine kardeş ilan
ettiğin günler çoktan unutuldu. Artık insan insanın kurdu, kardeş kardeşin düşmanı oldu.
Madde ve haz yüceltilirken, mânâ unutuldu ve iyilik çoktan beridir zincirli bilinmez
dehlizlerde. Kırıldı kanadı kuşların, toprak, su ve hava cemrelerin yasını tutmakta çoktan
beri. Çiçekler mi kokmuyor artık, burunlar mı yitirdi yetisini... Anlayamadık.
Ya Rasulallah!
Sen geliyorsun burada aklımıza, sana indirilen inşirah suresi geliyor aklımıza,
mağaradaki arkadaşına, “Üzülme, Allah bizimle beraberdir” deyişin geliyor, ümmetin her
bir ferdinin aklına… Ve örümcek ağı ve güvercin yuvası… Bize hak ve adaleti işaret
ediyorsun, rıza-i ilâhiye giden yolda çıkınca önümüze engeller, saf fıtrata dönmeyi, dönüp
kalb-i selim olana bakmayı…
Ya Rasulallah!
Bir gün dönünce yüzümüzü/yönümüzü kalb-i selim olanlardan yana, henüz küçücük,
ama saf, fıtrat üzere yürekler gördük orada. Sarışın, esmer, kumral… tenler ama şair
bakışlı gözler, “Canım Peygamberim”, “Sevgili Seygamberim”, “Ben seni çok seviyorum,
ey Allah’ın Rasulü” diyen diller gördük orada. Buram buram fıtrat kokan, imana durmuş
filizler, meyve verip ümmet olmak için, sensiz gönülleri sulamaya aday yarın ki
büyükler…
Ya Rasulallah!
Artık umut ediyoruz ki, birden etrafta boy vermekte olan bu peygamber çiçeklerini
görünce, birer çiğ tanesi düşecek her bir çiçeğe, yeniden açsınlar diye. Kanadı kırık kuş
hatırlayacak iki kanatlı Cafer-i Tayyar’ı… Güller kokmaya başlayınca, kuş kanatlanacak,
iyilik kıracak zincirlerini, cemreler sırayla düşecek hava, toprak ve suya ve sonra etraf
hırka-i saadeti giymeye aday Kâ’b bin Züheyrlerle dolacak.
…Ve Ey Rabbimiz!
Sana ısmarlıyoruz bu engin gönüllerin sevgisini, onları bu duyguyla yetiştiren annebabaların mükâfatını, “niyet hayr, akıbet hayr” deyip de yola çıkan öğretmen kardeşimizin
emeğini…
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