Sahabe Albümü
ölen binlerce masuma? İtiraf edelim, hiç uykumuz
kaçtı mı uykusunda bombalanan bir çocuk için?
Eşine “Seni seviyorum.” dediği zaman, “Bir çocuğun ölümüne üzülmeyen insanın sevgisine güvenmem.” dedi mi kadınlarımız? “Bu kapının kıtmiriyim.” diyenlerimizden kaçımız ömründe bir kez
olsun bir köpeğe burun kıvırarak bakmadı, kapının nasipli kıtmiri değil makamın talihsizi olmadı? İtiraf edelim, “Asr’a yemin olsun ki insanlık
hüsrandadır.”ı kaçımız üzerine alınabildi? Hangimiz aklını yitirecek ve bütün varlığını feda edecek
oldu ölümler, zulümler ve sefaletler karşısında.
Bir yeryüzü afetinde savruluyoruz. İtiraflarımız bile bedel ödeme değil; kendimizi aklama telaşından. Yerden kaldıramadığım revan dünyamın hiç büyümemiş tertemiz kınalı kuzusu olarak
sen söyle İsmail’im. Kabul oluyor mu gönülsüz
teslimiyetim semada? Kurbanım kurban mı, ben
makbul müyüm? Hazineni tükettik, mirasını yağmaladık, bıçağını sırtına sapladık birbirimizin. Ne
kurban ne şehit, çölün ortasında tuzlu sular içerek ölüyoruz İsmail. Ben, ölüyorum, kendi kıyametimle.
Hz. İbrahim atılırken ateşe, Rabbi “Ey ateş,
İbrahim’e karşı serin ol!”(Enbiya, 69) buyurdu. Sor o mübarek babayı ateşten kurtaran
âlemlerin Rabbi’ne! Beni de dünyada ihtirasların, kibrin, öfkenin ve şehvetin ateşinden
kurtaracak mı? Kalbimi ve aklımı zemzemle
meleklerine yıkatacak mı? Yoksa tuzlu suyundan içtikçe dünyanın, daha mı susayacağım?
Ve eğer serinlik vermeyecekse Rezzak (c.c.),
yakıtı insanlar ve taşlar olan kuyulara yakıt mı
olacağım?
Hz. Hüseyin Efendimiz Kerbela’da “Ya Rab!
Bize göklerden yardım etmeyeceksen, hakkımızda ondan daha hayırlısını ihsan et.” demiş
şehadetinden hemen önce. Ne olur ey İsmail,
kurban edilmeyi beklerkenki masumiyetinle
bizim için sor Rabb’ine! Bize göklerden yardım
gönderecek mi, ya da bize de hayırlı bir ölüm
mü nasip edecek? Yoksa zelil ölümlerle ölüp
aynı şekilde sonsuz azaba mı dirileceğiz?! Vallahi ben ölemiyorum, ölmeden. Bıçağa teslim ede-
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miyorum boynumu. Kurşunlardan da kaçıyorum
yağmurlardan da. Sevildiğimden emin değilim.
Sana güveniyorum ve Allah’a inanıyorum diyip
boğazını bıçağıma teslim edecek kimsem de yok.
Geçemiyorum varlığımdan, eremiyorum yokluğa.
Ne olurdu aşk, bir yudum da bana içirseydi, peygamber avucundan.
Rasûlullah (s.a.v.)’dan sonra, Hz. Bilâl ezan
okuyamaz olmuş. “Muhammed Rasûlullah” diyeceği zaman dizlerinin bağı çözülür, yığılır kalırmış
oracığa. Ezanlar altında yaşarken ben, benim neden dizlerimin bağları çözülmüyor? Neden O’nun
adını duyduğumda hasreti yıkmıyor beni, yıkılmıyor dizlerim? Ayaklarım beni nereye götürüyor,
nereye gidiyoruz insanlığın ters yönünde?
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hz. Huzeyfe’ye
emanet ettiği bir sır vardı. Huzeyfe (r.a.) kendisine bildirildiği kadarıyla münafıkları biliyordu. “Münafıklardan biri ölünce, Ebu Huzeyfe cenaze namazına katılmaz. Huzeyfe’yi yakalayan
Hz. Ömer, ‘Bu da onlardan mıdır?’ diye sorunca
Ebu Huzeyfe “Evet” diye cevap verir. Bu defa kalbi irkilmekle mukayyet Hz. Ömer: ‘Allah aşkına
ben de onlardan mıyım?’ der. Ben de sana soruyorum Ey Peygamber Efendimizin (s.a.v.) dedesi
Hz. İsmail. Efendimize sor! Ben de onlardan mıyım; Münafıkların içinde benim de adım geçiyor
mu?! Yalvarıyorum söylesin, Allah aşkına bildirsin bana! Tüm alametleriyle günahkârlığın, tüm
muhabbetsizliğiyle hayatımızın, tüm yalanlarıyla
kalplerimizin, biz de var mıyız onların içlerinde?
Bir kurban mevsimi daha geçip gidiyor tükenmişliğimizin yanından, İsmaîlî bir dinginlikle. Benim ve bizim hâlimiz ise bu. Ben yalvarıyorum var
gücümle, Sen de bana dua eder misin ey kurbanlıkların en nazlısı, şefaat eder ve şefaat ister misin
bize? Her şeyin sahibi Allah (c.c.) benim de gönlüme senin teslimiyetini koysun. Hz. Vahşi’ye indirdiği ayetleri benim de gönlümü sarsın. Bana da
nasip etsin hüznü. Beni de yaksın. Her şeyimden
geçebilecek cesareti versin bana. Emin bir emanet
olayım, riyasız. Senin teslimiyetin hatırına, yeryüzünün tüm masum çocukları hatırına, tüm şehitler hatırına, Allah’ın tüm sevgili kulları hatırına.
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