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İlk önce Allah c.c. ismi şerifi olan ‘’es-Sabur’’ ismi ile başlamak isterim. Kullarına
karşı en merhametli, en sabırlı olan Allah c.c. hamd olsun. En sabırlı olan efendimiz Hz.
Muhammed (SAV) salat ve selam olsun.
Sabır, Rabbinden geleni ilk anda O’ndan geldiğini unutmadan rıza ile karşılama
halidir. Kahrın da hoş lütfun da hoş tavrıyla, yüzümüzü ekşitmeden, gelen belaya karşı
kulun ilk andaki dik duruşudur. Rıza istikametine giden yoldaki ayağımızın sürçmeme
halidir. Hakkın sana gönderdiği acı olan o meyveye ilk anda itirazsız kabuldür. İşte
böyle yüce bir değerin küçücük bir bedende kendine yer bulduğu isim benim gönlümde Hafız Mustafa SAYIN isimli öğrencimdi.
Hafız Mustafa SAYIN isimli öğrencimle ilk karşılaşmamız müdür odasında olmuştu.
Müdür Bey ‘’Bu çocuğumuz Mülk suresini ezberlemiş, bir dinle.’’ demişti. Daha 11 yaşındaki Mustafa’nın dilinden Mülk suresinin ayetleri tane tane döküldükten sonraki tebrik
ve aferinlerimizin Mustafa’nın üzerindeki memnuniyetini izlemek, gözlerindeki parıltıyı
görmek müthişti.
Yaklaşık 1 hafta sonra Mustafa’nın babası ile tanışmak nasip oldu. İstanbul’da öğretim görevlisi olan kız kardeşi ile yeni taşındığımız okulun kütüphanesinin oluşturulmasını müdür bey ile konuşuyorlardı. Çok geçmeden 10 günlük sürede kolilerce kitap
gelmesini sağlamışlardı. Artık büyük bir kütüphanemiz vardı. Mustafa, babası, halası…
Böyle bir aile ile tanışmaktan son derece memnundum.
Feci kaza haberini ilk duyduğumda hareket edemedim, konuşamadım. ’’Allah c.c.
rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.’’ sözlerini bile bir süre sonra ifade edebildim.
Mustafa’nın babası trafik kazasında ilahi rahmete kavuşmuştu. Ey cömert, kitap ve
insan dostu, koca yürekli adam; Rabbim mekanını cennet eylesin.
Hafız Mustafa SAYIN daha 11 yaşında yetim kalmıştı. Mustafaların kaderi… Güler ve
güzel yüzü solmuştu. Acıyı yudum yudum içtiği her halinden belliydi.
Babacığının cenazesinden 3 gün sonra hafızlık eğitimine başladı Mustafa. Babası
hafız olmasını çok istiyordu. Mustafa büyük bir gayret ve sabır gerektiren hafızlığını
8 ay gibi çok kısa bir sürede tamamladı. ‘’Hocam hiç et yemem, haftanın beş günü
et çıkıyordu kursta, benim içim özel yemek çıkacak değil ya! Söyleyemedim bir türlü
hocalarıma.’’ cümleleri hala yankılanır kulaklarımda.
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma il birincisi de olan Mustafa; artık babasının kabrinde
hafız olmanın verdiği gururla gönderiyordu Fatihaları, İhlasları. Dilim varmıyor söylemeye, keşke babası da dünya gözüyle görseydi. Takdir-i İlahi…
Mustafa’nın sabrı, azmi, okuldaki diğer öğrenci ve velilere azim kaynağı oldu. Okulumuzdaki hafız olan ve olmak isteyen öğrenci sayısında önemli artış oldu. 6-7 kişi ile
başlayan sayılar 40’lı sayılara ulaştı. Pansiyonlu hafızlık proje okulu olduk. Müftülükle
işbirliği içerisinde artık hafızlık öğrencilerini sınavla alır olduk. Bereket oldu.
Okulumuz hazırladığı ‘’ İstanbul’un Fethi İl programında’’ o gün kısık sesiyle yaptığı dua, izleyicilerde duygu seli yaşatmıştı. Ağlayanlar, ağladığını belli etmek istemeyenler… Dua bittiğinde salon dondu kaldı. Alkışlamak bile bir süre sonra akıllara geldi.
Muhteşemdi. Yazı ile anlatmak zor bazı şeyleri, yaşamak lazım.
Doğum günü olan 15 Haziran 2018 Cuma günü Ramazan Bayramı idi. Ne güzel bir
tevafuk, Rabbim dünya ve ahiretini hep bayram eylesin Mustafa Hafız. Sen Kur’an-ı
Kerim’i muhafaza ettin aklında, gönlünde. Alemlerin Rabbi Allah c.c. seni muhafaza
eylesin. Hafızlığı ahlakıyla birleştiren sabır ehli çocuk, sen dünyada da ahirette de
ödüllerin hepsine layıksın.
Sahabe sohbetlerinden sonra ayrılırken Asr suresini okuyormuş. Yazımıza son
verirken, İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki: ‘’Kur’an-ı Kerim’den başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr suresini bile insanların dünya ve ahiret saadetlerini
temine yeterdi. Bu sure, Kur’an-ı Kerim’in bütün ilimlerini içine alır.’’
Birbirlerine hakkı, sabrı tavsiye edenler asla zarar etmeyecekler.
…. Ve tevasav bil Hakkı ve tevesav bis Sabr.

