
Tazitenâme

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 19:57 - 

  

TAZİYENÂME

  

  

*” Dünya bir köprüdür, üzerinden geçiniz, (fakat) onarıp mâmur hale getirmeyiniz.” [1]

  

  

*“Ölmek için tevellüd edip dünyaya gelirsiniz; harap olmak için binalar yapıyorsunuz” [2]

  

  

*” Dünya âhiret ehline haramdır, âhiret de dünya ehline haramdır,Hem dünya hem âhiret
ise Allah ehline haramd ır.” [3]

  

  

*Bozulma,süfli şeyler ve yerler içindir.Ahirette yani cennette bu durum yoktur.Çünkü
orada her şey ve heryer ulvidir.
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Bayramın üçüncü günü iki düşündürücü ve öğüt verici taziye de bulundum.

  

  

Bir meslektaşımın bayramın ikinci günü tebrikleşmek üzere evine gittiğimde evinde
yoktu.Bir gün sonra annesinin vefat ettiğini duyduğumda hemen taziyeye gittim.Bana
anlatılanlarla beraber düşündürdükleri şunlardı;

  

  

-Arefeden bir gün önce kalp ameliyatı olacak olan bir kadın bu teyzeyle konuştuğunda
ona ısrarla ameliyat olmamasını söylüyor.Kendisi ise bir yıl önce kalp ameliyatı olmuş.

  

  

-Yine arefeden bir gün önce başının üzerinde beyaz güvercinlerin uçtuğuna şahit
oluyor.Ve arefe günü Rahmet-i Rahmana vüsul gerçekleşiyor.

  

Ramazanı tam gün olarak oruç tutuğu halde Bayramı burada yapamadan gidiyor.

  

  

Bu durum bana şunu hatırlattı;
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Hz.Osman şehid olacağı günden bir önceki gece rüyasında Efendimizi görüyor.Ve şehid
olduğu gün de oruçlu..geceden de niyet etmiş.

  

Efendimiz kendisine;’Ya Osman!Akşama iftarı bizimle yapmak ister misin?İftarı bizimle
yap!’buyurur.

  

Ve oruçlu olduğu gün burada iftar edemeden şehid olan Hz.Osman Efendimizle beraber
aynı sofrada iftar etmiş,davete icabet de bulunmuştur.

  

  

Bu teyzenin de bir ay ramazandan sonra arefe günü bayram etmeden vefat etmesi,bana
orada bulunan Efendimiz ve bir çok büyük şahsiyetlerle beraber bayram edeceğini
hatırlattı.

  

Zaten en büyük bayram da orada yapılacak olan bayramdır.

  

  

-Belki de o beyaz güvercin adeta gelinlik elbise giymiş gelin suretinde görülen Azrail
idi.Ehli imana en güzel görünecek bir surette gelirdi..

  

  

* İkinci yani bayramın üçüncü gününde vefat eden altmış küsur yaşındaki diğer şahıs
ise,Adıyamanda ilk motor-sıkletle tanışan,onun hayranı ve bağımlısı olan bir şahıstı.
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Bu da evinden bakkala gitmek üzere ayrıldığında hızla gelmekte olan bir motor-sıkletin
çarpması sonucu düşerek kafasını kaldırıma çarpar.Tam 47 gün komada yatar.

  

Hayatını noktalarken çok sevdiği motor kazasıyla hayatını sonlandırmış olur.

  

  

Herkes sevdiğine sevdiği ile kavuşmaktadır.

  

“Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.Nasıl ölürseniz öyle de haşrolur, dirilirsiniz.”

  

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

05-10-2008

  
   

    

[1]  21- 21 Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, 77.

      

[2]  el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2041; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadir, 5:483, no: 8053; el-Heysemî,
Mecmeu’z-Zevâid, 1:94.

      

[3] 40- Eşrefoğlu Rûmî, Müzekki’n-Nüfûs, 69, 496, Bursevî, Temâmu’l-Feyz, vr. 179/a;

 4 / 5

#_ftnref1
#_ftnref2
#_ftnref3


Tazitenâme

Mehmet ÖZÇELİK tarafından yazıldı.
Pazar, 26 Eylül 2010 19:57 - 

A.Avni Konuk,Tedbîrât-ı  İlâhiyye Tercüme ve Ferhi, 164.
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