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BU GÜN DE KÂRDAYIZ

 Bu günde zarardayız sözü,toplumda yaygın sözlerdendir.

 İnsanlar bu dünyaya zarar etmek için değil,kâr etmek için gelmişlerdir.

 Eğer bir insan her gün için bu günde zarardayız diyorsa,hayatını her gün zararla kapatan bir
esnaftan farkı nedir?

 O insan doğuştan kendisiyle beraber getirmiş olduğu sermayeyi de bitiriyor demektir.Çünki
insan bu dünyaya ebedi hayatı kazanabilecek duygu sermayeleriyle donatılmış olarak
gönderilmektedir.O duygular onun birer sermayesi hükmündedir.

 İnsan hayatına bakmalı;kâr mı ediyor yoksa zarar mı?

 Bu günde zarardayız:

 Başta kulluk görevimi yapmakla hayata başlamadım..Kur’an okumadım..Allah için bir şey
yapmadım..zamanımı değerlendirmedim..hayatım serserilikle geçti..güzel söz
söylemedim..sadaka vermedim..ziyaretlerde bulunmadım..gelecek için plan ve gayrette
bulunmadım..aileme karşı sorumluluklarımı yerine getirmedim..âhirette beni kurtaracak bir
hizmette bulunmadım..vicdanen rahat değilim..inancım zayıf..arttırmak için bir şeyler
yapmadım..yetmiş yıllık geriye baktığımda elle tutulur bir şeylerimin olmadığını gördüm..bel
bağlayacak,gönül rahatlığıyla gidecek gibi değilim..hep dünya hayatı ve nefsim için çalıştım..bir
kazmaya sap olamadım ve o yolda bir gayret göstermedim..Kısaca;bugün dünyamda Allah için
bir şey yok…

 Bu insan peygamberimizin ifadesiyle Müflisdir.

 Bir gün peygamberimiz sahabilere;Müflis kimdir diye sorar:

 Onlarda;malını,mülkünü kaybetmiş olan kimsedir,ya rasulallah diye cevab verince
peygamberimiz cevaben:

 -Hayır,müflis o kimsedir ki,ahretter Allahın huzuruna getirildiğinde,kendisini kurtaracak
amelinden hiçbir şey olmayan kimsedir,diye tarif ederler.

 Bu gün de kârdayız:

 Sabaha kulluk görevimi yaparak başladım ve bu günüm ibadetlerimi aksatmadan,kazaya
bırakmadan geçti..Allah için bir şeyler öğrenmeye ve öğretmeye gayret gösterdim..sadaka
verdim..cenaze namazı kıldım..sadaka verdim..taziyede bulundum..bir hasta ziyareti
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yaptım..selam verdim..tebessümle karşılık verdim..vazifeme gittim..tam görevimi
yaptım,aksatmadım..aileme karşı sorumluluklarımı düşündüm..onlara bir şeyler vermeye
çalıştım..bir sözlede olsa,katkıda bulundum..Kur’an okudum..evimde Allah adı anıldı..dini
yaşandı..vicdanen rahatım..azrail gelse sabırla karşılarım..Hergün kendime:Bu gün Allah için ne
yaptın?diye sorarım..âhiret için azık hazırlamaya gayret ederim..en azından dine ve Allaha dost
olarak yaşamaya çalışırım..niçin geldiğimin bilincinde olmaya gayret gösteririm..bir hurma ile
dahi olsa,kendimi kurtaracak iyilikte bulunmaya çaba gösteririm..en azından günah adına bir işe
teşebbüs etmedim..sevab işlemesem de günah dahi işlemedim..günah işlememeye gayret
göstermekteyim..

 Siz nasılsınız?Kârda mısınız..yoksa zararda mısınız?

MEHMET   ÖZÇELİK
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