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BEN BENiM Mİ ?

 Ben bana mı aid?
 Ben benim mi?
 Ben gerçekten de benim mi?
 Bana aid olan bir şey benim emrimde olması gerekmez mi?
 Neden ben bende durmuyor?Sürekli gidiyor ve değişiyor?
 Oysa ben benim yaşlanmasını istemiyorum!
 Hasta olmasını,yaralanmasını,taze gençliğini kaybetmesini ve her şeyden önce ben de
olanların neler olduğunu ve nasıl çalıştırıldığını bilmek istiyorum.
 Ben beni ne kadar tanıyorum?
 Ben bu beni ne zaman,kimden ve kaça aldım?Nasıl sahib oldum?
 Bu ben benimle mi ilgili yoksa bir başkasıyla mı?
 Bu beni bana veren kim?
 Benle O’nun arasındaki bu ben neden?
 Ben benden alınacak mı?Yoksa bu ben tekrar bana ben olarak verilecek mi?
 “Ben bende değilem bende değilem
 Bir ben vardır ben benden içeru”
 Benden bana daha yakın,benim içimdeki benden ne kadar haberdarım?
 Ben kimle beraberim?
 Ben benime,insanlık benliğine asırlardır neden hala ulaşamadı?
 Bu ben çok derinlerde mi?
 Yoksa ben mi benin satıhlarında geziniyorum.
 “Ben ve benliğini bilen,Rabbisini bilir.”diyor alemlerin beni ve benliği.
 Fir’avun neden Fir’avun oldu?Ben-i için değil mi?
 O bende ben-i buldu,benliğini kaybetti.
 Ben-in sahibinden uzak kaldı.
 Şeytan da ben demedi mi?
 Ben bende mi?
 Kimde ve kimden?
 Ben beni kime götürmektedir?
 Kimle gitmektedir?
 Efendimiz tüm hayatında ben demedi.Hep O dedi.
 Ben ve benliğini O’nun havuzunda eritti.
 Buz nasıl ben diyebilir ki?
 O buz değil,sudur…
 Bahtiyar o kimsedir ki;bir buz parçası nevindeki enaniyetini o havuz içine atıp eritendir,diyor
Bediüzzaman.
 O’nda erimek ve O’nda eritmek gerek…
 Her şey O’dur diyordu Hallac-ı Mansur.
 Aslında her şey O’ndandı,O değildi.
 Her şey beni değil,O’nu söylüyor ve O’nu tesbih ediyordu.
 Ben ve sen ben-de kalıyoruz,O’nu söylemiyoruz!!!
 Ben toprak oluyorum,gübreye dönüşüyorum,değişiyorum.
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 O ise değişmeyen ve değiştirendir.
 Ben,kâinatın vücudunda bir ben gibiyim,mânada bir kâinat gibiyim.
 Ben madde itibarıyla bir hiçim ancak O’nu gösteren bir açıyım.
 Ben bir vahidi kıyasi olmalı,ölçü ve açı birimi olup,O’nu göstermeli.
 Kevn-u fesad olan şu alemde benler ve benlikler çarpışıyor.
 Benler atılsa kavgada bitecektir.Benlik- senlik kalkacaktır.Çünkü bir bende buluşacaklardır.
 Ahmak biri olan Habenneka kendindeki beni de kaybetmiş,benliğini de ve beni vereni de
bulamamıştı.Boynuna Habenneka isimliğini asıp geziyordu.Kendisine ben-ini soranlara bakıp
habenneka diyordu.Uyurken boynundan biri isimliğini alır,kendi boynuna asar.Uykudan
uyandığında ona kim olduğunu sorunca boynuna bakan Habenneka boynunda değilde
karşısındakinin boynunda olduğunu görünce;
 -Sen Habennekasın Habennekasın da ya ben kimim?
 Benini ve benliğini bulamayan insanlar dünya çölünde bir hiç olup kaybolmaya ve unutulmaya
mahkum oldular.
 Benini bulan benliğine kavuştu.Benlik sahibi ise sahibiyle oldu.

MEHMET  ÖZÇELİK
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