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DÜNYA HAYATI VE KARDEŞLİK

  

 *Kavga eden çocuklarına bakan baba bir yandan gülüyor,bir yandan şaşırıyor,bir yandan
da kızıyor;Çocuk kardeşini şikayet ediyor;Baba kardeşim benim oyuncağımı
aldı,vermiyor.Öbür kardeş,birazda ben oynayayım,hep o oynuyor.

  

      

     

 

  

  

Aslında bu duruma büyüyünce kendileri de gülecek ve gülüyor.

  

Bizden öncekilerde hep oynamış,gitmişlerdi.

  

Şimdi oradan da onlar bize gülüyorlar.

  

Dünde onlara gülüyorlardı.
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*Gelin kavga edelim!!!

  

Ne için?Kimin için?

  

Gülmek mi yoksa kendimize güldürmek için mi?

  

Değer mi?

  

Eğer evetse?

  

Hemen!!!

  

  

*Geç gelir tez gider deyû safa çekme keder.
Âlemin hâli budur böyle gelir böyle gider.

  

İçinde bulunduğumuz dünya hayatında safa geç gelir tez gider. Hâlbuki elem sıkça uğrar
biraz da zor gider. Dünya hayatının tabiatı o, çünkü ta işin başında “çamurumuz
karışırken yağan kırk günlük yağmurun otuz dokuzu gam biri neşeydi” diye takviye
ederler manayı.
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Göz yum cihâna aç gözünü dem gelir geçer.
Sen göz yumup açınca bu âlem gelir geçer.

  

Ve şöyle devam eder şair;

  

Âdem oğlu âleme üryan gelir üryan gider
Nâle vü efgân ile giryân gelir giryân gider

  

İnsanoğlu dünyaya giyinmemiş olarak gelir ve öylece gider. Ağlaya ağlaya gelir ve yine
ağlaya ağlaya gider.:

  

Hemân ağlayı geldim âleme ağlayı gittim ben.
San ol nilüferim kim suda bittim suda yittim ben

  

Gelirken de giderken de dökülen göz yaşlarıyla karşılandım ben.Hani nilüfer çiçeği vardır
ya suyun içinde doğar ve yine oracıkta ölüverir. İşte ben de geldiğimde de yıkandım
giderken de yıkandım, suda bittim suda yittim.

  

*Ecel emelin önündedir.Emellerimiz sonsuza uzanmaktadır.Ecel ise emeller
gerçekleşmeden gelir.

  

*Hadiste:’İnsanlar uykudadırlar,ölünce uyanırlar.’buyurulur.

  

Uykuda iken köle de olsan,sultan da olsan,uyandıktan sonra birdir.

  

Hatta sultan olmanın uyanınca kaybı daha büyük ve elimdir.

  

 3 / 13



DÜNYA HAYATI VE KARDEŞLİK

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Salı, 25 Ekim 2011 08:40 - Son Güncelleme Salı, 25 Ekim 2011 08:46

Nitekim Behlül Dâna Harun Reşidin koltuğuna birkaç dakikalığına oturmuş ve uyuya
kalmıştır.

  

Adamları apar topar döverek onu tahttan indirirler.

  

O sırada Harun Reşide dönerek adamlarından şikayetçi olduğunu söyler.

  

Sebebini sorduğunda,uykusunda Halife olduğunu,etrafında hizmetçiler bulunduğunu
anlatınca gülen Harun Reşid-e;

  

-Neden gülüyorsun ki,seninkiyle benimkinin arasında ne fark var ki?

  

-Ben gözüm açılınca tahtı kaybettim,sen ise gözün kapanınca tahtı kaybedeceksin.

  

Ağlamasının sebebini sorduğunda da;

  

-Ben biraz bu koltuğa oturdum,bu kadar dayak yedim.Acaba kim bilir sen yıllarca
oturmaktasın,ne kadar dayak yiyeceksin?

  

*İnsan oğlu ana rahminden dünyaya gelecek olduğu halde,şartlarda zahiren hazır olup
engel olmamasına rağmen,düşük olabiliyor.

  

Bu durum bu dünyada giderken de söz konusudur.

  

Âhiret için düşükte olunabilir,sakat da…
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  *Hangi Güzel Yüz Vardı ki Toprak Olmadı..! 
  Hangi Ceylan Göz Vardı ki Yere Akmadı..!!
  

  

*Bu dünyadan hep gidenler,dünyayı geride ve dünyada bıraktılar.Dünyayı ve içindekileri
yine içinde bıraktılar,yanlarına almadılar.

  

*Dün gitti,yarında elimizde senet yok ki ona sahip olmuş olalım.Bu gün ise meçhul.Bu
günü tamamlamak elimizde değil.Nitekim bu günü tamamlamadan ölümle giden
milyondan fazla insan var.O halde zamanını bulunduğun an bil.

  

*****************

  

KARDEŞLİK

  

Aynı Âdem ve Havvanın çocukları olup,binlerce kardeşleri birbirine bağlayan bir çok
bağlar varken,kavga neyin nesidir?

  

Ney paylaşılamamaktadır.

  

Bu tarla benimdi,bu mal benimdi,müdahale etti,kavga ettik,öldürdüm.

  

Oysa dün baban ve deden de onlar benimdi,demekteydi.Bu gün ise onlar olmadığı
gibi,yarın sen de olmayacaksın!
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İnsan hatta sahip olduğum dediklerinin dahi gerçek sahibi kendisi değildir.

  

Kardeşlik fedakârlık ister.

  

-Allah ihsan edenleri sever,buyurulur.

  

İhsan ise;Cebrailin insan suretinde ve misafir olduğunu söyleyip sorduğu üç sorudan biri
olan ihsana cevaben Peygamberimiz;

  

-‘En ta’budallâhe Keenneke terahu.Fein lem terahu fe innehu yerâke-,

  

-Allahı görüyormuş gibi ibadet etmendir.Her ne kadar sen onu görmüyorsan da O’nun
seni gördüğünü bilmendir.-

  

İhsan kendisinin her hangi bir ihtiyacı yokken karşılıksız ve başa kalkmadan bir
başkasına vermektir.

  

İsar ise,kendisi muhtaç olduğu halde ihtiyaç sahibini onu düşünerek vermektir.

  

Âyetteki;’Kendileri muhtaç oldukları halde kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine
tercih ederler.’ [1]

  

* Sanma sakın herkesi sen sadıkâne yâr olur 
 Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur 
 Sadıkâne belki ol âlemde serdar olur 
 Yâr olur ağyar olur serdar dildâr olur.(Y.S.Selim)
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Aslında bu duruma büyüyünce kendileri de gülecek ve gülüyor.

  

Bizden öncekilerde hep oynamış,gitmişlerdi.

  

Şimdi oradan da onlar bize gülüyorlar.

  

Dünde onlara gülüyorlardı.

  

  

*Gelin kavga edelim!!!

  

Ne için?Kimin için?

  

Gülmek mi yoksa kendimize güldürmek için mi?

  

Değer mi?

  

Eğer evetse?
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Hemen!!!

  

  

*Geç gelir tez gider deyû safa çekme keder.
Âlemin hâli budur böyle gelir böyle gider.

  

İçinde bulunduğumuz dünya hayatında safa geç gelir tez gider. Hâlbuki elem sıkça uğrar
biraz da zor gider. Dünya hayatının tabiatı o, çünkü ta işin başında “çamurumuz
karışırken yağan kırk günlük yağmurun otuz dokuzu gam biri neşeydi” diye takviye
ederler manayı.

  

Göz yum cihâna aç gözünü dem gelir geçer.
Sen göz yumup açınca bu âlem gelir geçer.

  

Ve şöyle devam eder şair;

  

Âdem oğlu âleme üryan gelir üryan gider
Nâle vü efgân ile giryân gelir giryân gider

  

İnsanoğlu dünyaya giyinmemiş olarak gelir ve öylece gider. Ağlaya ağlaya gelir ve yine
ağlaya ağlaya gider.:

  

Hemân ağlayı geldim âleme ağlayı gittim ben.
San ol nilüferim kim suda bittim suda yittim ben

  

Gelirken de giderken de dökülen göz yaşlarıyla karşılandım ben.Hani nilüfer çiçeği vardır
ya suyun içinde doğar ve yine oracıkta ölüverir. İşte ben de geldiğimde de yıkandım
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giderken de yıkandım, suda bittim suda yittim.

  

*Ecel emelin önündedir.Emellerimiz sonsuza uzanmaktadır.Ecel ise emeller
gerçekleşmeden gelir.

  

*Hadiste:’İnsanlar uykudadırlar,ölünce uyanırlar.’buyurulur.

  

Uykuda iken köle de olsan,sultan da olsan,uyandıktan sonra birdir.

  

Hatta sultan olmanın uyanınca kaybı daha büyük ve elimdir.

  

Nitekim Behlül Dâna Harun Reşidin koltuğuna birkaç dakikalığına oturmuş ve uyuya
kalmıştır.

  

Adamları apar topar döverek onu tahttan indirirler.

  

O sırada Harun Reşide dönerek adamlarından şikayetçi olduğunu söyler.

  

Sebebini sorduğunda,uykusunda Halife olduğunu,etrafında hizmetçiler bulunduğunu
anlatınca gülen Harun Reşid-e;

  

-Neden gülüyorsun ki,seninkiyle benimkinin arasında ne fark var ki?

  

-Ben gözüm açılınca tahtı kaybettim,sen ise gözün kapanınca tahtı kaybedeceksin.
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Ağlamasının sebebini sorduğunda da;

  

-Ben biraz bu koltuğa oturdum,bu kadar dayak yedim.Acaba kim bilir sen yıllarca
oturmaktasın,ne kadar dayak yiyeceksin?

  

*İnsan oğlu ana rahminden dünyaya gelecek olduğu halde,şartlarda zahiren hazır olup
engel olmamasına rağmen,düşük olabiliyor.

  

Bu durum bu dünyada giderken de söz konusudur.

  

Âhiret için düşükte olunabilir,sakat da…

  *Hangi Güzel Yüz Vardı ki Toprak Olmadı..! 
  Hangi Ceylan Göz Vardı ki Yere Akmadı..!!
  

  

*Bu dünyadan hep gidenler,dünyayı geride ve dünyada bıraktılar.Dünyayı ve içindekileri
yine içinde bıraktılar,yanlarına almadılar.

  

*Dün gitti,yarında elimizde senet yok ki ona sahip olmuş olalım.Bu gün ise meçhul.Bu
günü tamamlamak elimizde değil.Nitekim bu günü tamamlamadan ölümle giden
milyondan fazla insan var.O halde zamanını bulunduğun an bil.

  

*****************

  

KARDEŞLİK
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Aynı Âdem ve Havvanın çocukları olup,binlerce kardeşleri birbirine bağlayan bir çok
bağlar varken,kavga neyin nesidir?

  

Ney paylaşılamamaktadır.

  

Bu tarla benimdi,bu mal benimdi,müdahale etti,kavga ettik,öldürdüm.

  

Oysa dün baban ve deden de onlar benimdi,demekteydi.Bu gün ise onlar olmadığı
gibi,yarın sen de olmayacaksın!

  

İnsan hatta sahip olduğum dediklerinin dahi gerçek sahibi kendisi değildir.

  

Kardeşlik fedakârlık ister.

  

-Allah ihsan edenleri sever,buyurulur.

  

İhsan ise;Cebrailin insan suretinde ve misafir olduğunu söyleyip sorduğu üç sorudan biri
olan ihsana cevaben Peygamberimiz;

  

-‘En ta’budallâhe Keenneke terahu.Fein lem terahu fe innehu yerâke-,

  

-Allahı görüyormuş gibi ibadet etmendir.Her ne kadar sen onu görmüyorsan da O’nun
seni gördüğünü bilmendir.-
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İhsan kendisinin her hangi bir ihtiyacı yokken karşılıksız ve başa kalkmadan bir
başkasına vermektir.

  

İsar ise,kendisi muhtaç olduğu halde ihtiyaç sahibini onu düşünerek vermektir.

  

Âyetteki;’Kendileri muhtaç oldukları halde kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine
tercih ederler.’ [1]

  

* Sanma sakın herkesi sen sadıkâne yâr olur 
 Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur 
 Sadıkâne belki ol âlemde serdar olur 
 Yâr olur ağyar olur serdar dildâr olur.(Y.S.Selim)

  

  

*Kimseye bâki değil, Mülk-i dünyâ sîm-ü zer, 
 Bir harâb olmuş kalbi Tamir etmektir hüner, 
 Buna fâni dünyâ derler, Durmayıp dâim döner, 
 Âdemoğlu bir fenerdir, Âkıbet bir gün söner.(K.Kandemir)

  

  

Çeşmelerden bardağını doldurmadan bırakırsan, 
 Bardak bin yıl çeşmenin başında dursa da, kendi kendine dolmaz.(Yunus Emre )

  25-10-2011
  MEHMET ÖZÇELİK
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[1]  Haşr.9.
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