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SIRA BANA GELİR Mİ Kİ ?

 Aslında yaşımda pek o kadar ileri değil..47 yaşındayım..daha yeni yeni kendimi toparlamaya
çalışmaktayım.İnşaallah emekli olacağım..belki ikinci bir iş kuracağım..çocukları okutup
evlendireceğim..torunlar ve torunların torunları…
 Bütün bunlardan sonra inşallah hacca gidecek,ibadetlerime ağırlık vereceğim..tabiya hanım
evde kalmama izin verirse!vs.vs…
 Hayaller bitmiyor değil mi?
 Hakikat görülmedikçe,hayaller bir dürtmeyle uçmaya başlıyor.
 Peygamber Efendimiz dünya hayatını;Seyahat etmekte olan bir yolcunun,bir ağacın altında
dinlenmek üzere oturup konaklamasına benzetmektedir..o kadar kısa.
 Yolculuğa çıkanlara kaptan yarım saat yemek ve çay molası verir.Tüm mesele kişinin geldiği
yer ile gittiği yer arasında direk bağlantılıdır.O yolculuklar iki aranın bağlantısı için vardır.
 Bu çay molasında bir insanın tüm sermayesini bitirmesi veya tüm yatırımlarını orada ve orası
için gerçekleştirmesi elbette mantıklı olmayacaktır.
 İnsan da bir yolcudur.Bu yolculuk ise;ruhlar aleminden başlayıp ebedi cennet ve cehennemle
son bulacaktır.
 Hayatın gürültü patırtısı,gafletin ağır basması sebebiyle kimse ölümü üzerine almamaktadır.
 Dünyada yedi milyar insan var..bula bula Azrail benim gibi genç ve daha işleri bitmemiş bir
insanı mı bulacak?
 Ooo sıra bana gelene kadar,benden önce kimler var?

 *Köyün birisinde o köyün en yaşlısı vefat eder.Öbür köyden taziyeye gelirler.Dönüşte gelen
köyden orta yaşlı olan kişi kendi köylerindeki,kendisinden yaşlı olanları teker teker sayar ve
kendisinin yedinci sırada olduğunu görünce rahatlar. Böylece Azrail gelirse kendisinden önceki
o yedi kişiye önce uğrar.
 Ancak yoldaki bu hesap köydeki duruma hiç de uymaz.Aradan üç ay geçer.Ön sıraya alınmış
olduğundan o yedi kişiden önce kendisi ölür.
 Sırada bir şaşırma yok,kendi kendisini şaşırtma var.
 Bu yaşanmış olayı bir yerde anlattığımda orada bulunan bir arkadaş,kendi akrabaları içerisinde
olan buna benzer bir olayı şöyle anlattı;
 Bir yakınımda bana;eğer ölüm gelirse önce dedeme,sonra babama,sonra abime gelir ve ben
dördüncü sıradayım,der rahatlar.
 Ancak bir hafta içerisinde hem dedesi ve hem de babası ölünce;eyvah ikinci sıraya
düştük,diyerek tedirgin olmaya başlar.
 İnsanlar ölmek için doğup,harab olmak için de binalar yaptıklarından habersizdirler.
 Hadisde:”Eğer Allaha hakkıyla tevekkül etseydiniz,kuşları rızıklandırdığı gibi,sizi de
rızıklandırırdı.”buyurulur.
 Ve yine;”İnsanlar uykudadırlar,ölünce uyanırlar.”
“Namaz kıldığında dünyaya veda eden kişinin namazı gibi namaz kıl.” (İbni Mace, Hakim,
Beyhaki)
İnsan ise kendisini veda eden değil,kalan kişi pozisyonunda gördüğünden dolayı ölümden veya
ölümün hatırlanmasından şiddetle korkmaktadır.
Bir taziyeye gitmiştim.Bir baba ölmüş geriye küçük beş çocuk bırakmıştı,elbette üzücü bir
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durumdu.
Biraz feryat ve şikayet ederek o köylüden birisi şöyle bir soru sordu;
-Peki hocam,bu adamın geriye kalan beş çocuğu ne olacak?
Kendisine ölen kişinin neyi olduğunu sordum.
-Hiiç,sadece köylüsüyüm,dedi.
Ben de kendisine;senin yüzde bir hakkın olmasına rağmen o çocuğu düşünüyor, ne olacaklarını
hesab ediyorsun da,onları yaratıp yaşatan,yokluktan bu hale kadar getirip milyarlarca
insan,trilyonlarca canlıları yaratıp yaşatarak yüzde doksan dokuz hakkı olan Allah hiç düşünmez
mi?
Elbette bir şeyde hak sahibi veya en fazla hak sahibi olan konuşmalıdır…
Hak sahibi konuşursa elbette ve elbette hakkı konuşur ve hakkı yapar. Haksızlıktan
münezzehtir.
 Evet..sıra herkese geldiği gibi bana da gelir…

Mehmet  ÖZÇELİK
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