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Düşerken şehla nazarı on bir ayın,
Ayrılık adını bıraktı sine-çâkta
'Sivil' dedi Adeviyye, 'kardeş' meydanda
Sevgi artık lügatten öte her dem gönülde…
Mübarek Ramazan ayı aramızdan mahzun ayrılıyor. İslam coğrafyasının neredeyse
tamamında Müslümanlar üzerinde oynanan oyunlar, işgaller, darbeler bu Ramazan ayına da
damgasını vurdu. Ramazan giderken bize şehla gözlerle nazar ederek gidiyor. Şehla bakışlı
ayrılıklar sevgilinin yüreğinde yara bırakır, ateş bırakır. Bir sonraki vuslatı biler durur sevgili.
Bizde şehla bakışlı sevgiliyi bekleyeceğiz, biraz kaygı biraz umutla.
Mübarek Ramazan ayı, Rabiatu’l Adeviyye meydanında sivil itaatsizliği yaşadı. İslam
coğrafyasında benzer itaatsizlikleri, isyanı tekbirlerle umut ederek yaşadı. Her karanlık bir
sabaha gebedir diyerek ümmetin kardeşliğini de bir anlamda bir kere daha anlattı ve yaşattı.
Bizim şer bildiklerimizde hayır vardır umudunu bizlere bir kere daha gösterdi. Öyle bir
kardeşlik hukuku oluşturdu ki, oluşan kardeşlik sevgiye dönüştü. Sevgi artık sadece lügatlerde
kalan bir kelime olmaktan çıkıp, kuvveden fiilen, kucaklaşmaya dönüştü.
Bir süreç yaşıyoruz manifesto zahir
Kesintisiz tatilsiz
Avara kasnak siyasetin yanıbaşında
Bir ayağımız asr-ı saadet, diğeri gelecek
Apansız apartmalara hazır…
Şimdi bir süreç yaşıyoruz, bir anlamda manifesto. Tüm dünyaya ve istikbara karşı sözümüz
var bir daha. Siyasetin avara kasnak döngüsüne kapılmadan, bir ayağımızı asr-ı saadete,
diğerini geleceğe arşınlama sürecidir bu. Ders alıyoruz, dersimizi çalışıyoruz. Bundan böyle
apansız apartmalara, oldu bittilere, bilmediğimiz yöntemlerle dolduruşlara gelmeyeceğiz.
Hazırlıklı olacağız insanlık düşmanlarının tüm desiselerine.
Yaşayan sünnetin basamakları Adeviyye
Buradan
Şık adam/insan/lar geçti desinler
Mü’min eminliği meydanlarımız
Kendilerine yakışanı yaptı desinler…
Bir sürecin devamıyız biz. İnsanlık tarihi boyunca süregelen ve sürecek olan bir süreç. Yıllar
önce buna ‘yaşayan sünnet’ demiştik. İşte Adeviyye bu sürecin bir basamağı. Orada erkeği kadını, genci – yaşlısı, fakiri – zengini, engellisi – engelsizi ile bir bütün olmuş Ümmet’in
bireyleri ve örgütleri yaşayan sünnetin basamaklarını oluşturuyor. Meydanlarımızda mü’min
eminliği. Tarih bize bundan böyle ‘kendilerine yakışanı yaptılar’ diyecek. Tarihi, tarihi
atlamadan okuyanlar yazacak ve yazıyor.
Söz var geleceğe,
Biz varken
Schwarz’lar gelmeyecek,
Hirsch’ler olmayacak
İstikbal en gür sedanın
Yüreklerinde rahmet kabaranların…
Bundan böyle her yer Adeviyye, her yer Sultanahmet, her yer Kudüs, her yer Diyarbakır’dır.
Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz varken Schwarz’lar gelip hukukumuzu
dokumayacak, Hirsch’ler dizayn etmeyecek. İstikbale dönük gür sedamız olacak. Yapı
taşlarını bunca yıldır yüreklerinde rahmet kabararak oluşturan insanların sözüdür bu geleceğe.
Bir ayağımız asr-ı saadet,
Diğeri pergel gibi, gelecek
Yaşayan sünnetin basamakları
Kutlu ellerin desteği,
Ya eyyuhellezine âmenu, âminu billahi…
“Ey iman edenler, iman ediniz…”
Öyle içten, öyle donanımlı bir gelecek vaadidir ki bu, kutlu eller destekler en içten dualarıyla
ve gözyaşlarıyla. Eller değil sadece, yürekler ve eylemler de kalkar semaya.
Ancak bir şartı var Yaradan’ın, aklımızdan çıkarmadığımız: Ya eyyuhellezine âmenu, âminu
billahi… Evet her daim imanımızı tazeleriz, iman - amel bütünlüğümüzü gözden geçiririz.
Rabbimizin “Ey iman edenler, iman ediniz” emrini ahara değil kendimize emir telakki eder de
tazeleniriz.
Bir arkadaşım, ‘bu Bayramda muştu’ kavramını kullanmadınız demişti. Bu şiiri, bu yazıyı
değil, bu heyecanı, bu oluşumu, bu sonuçları muştu olarak kabul eylemeniz temennisiyle esen
kalınız. Daha nice bayramlarımız var yaşayacak. Ya eyyuhellezine âmenu, âminu billahi…
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