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Ölümün Hatırlattıkları ve Ötesi
Yazar: Fethullah Gülen Tar�h: 31 Aralık 1996. Kategor� Sızıntı Yazıları

Oy:  / 0 
En Kötü En İy� Oy ver

İnsanoğlu, ölmek �ç�n var olur, d�r�lmek �ç�n ölür ve ebed�yet� duyup yaşamak �ç�n de d�r�l�r. B�r b�r gel�n�r bu dünyaya..
b�r b�r yürür herkes bu upuzun hayat yolunda.. onca müştereklere rağmen herkes kend� kader�yle oturur-kalkar.. kend�
kader�n� yaşar ve programlandığı çerçevede, daha sonra b�r başka hayatı duyup yaşamak �ç�n arkasına bakmadan
yürür ebed�yete.

Evet �nsan, dünyaya daha �lk adımını attığı andan �t�baren, onun �ç�n ger�ye sayma başlamış demekt�r. Hatta
embr�yoloj�k sürec�n mebde�, b�r mânâda onun �ç�n sonun başlangıcı sayılab�l�r. Çocukluk, gençl�k, olgunluk ve yaşlılık
dönemler� bu vet�rede sadece b�rer konaktırlar. İnsan nas�b� ölçüsünde ya bu konakların heps�ne uğrar ve b�r süre
m�saf�r olur veya yürüyen b�r trenden dışarıya atılıyor g�b�, üm�t ed�len menz�le ulaşılmadan, herhang� b�r meçhul
noktada, kend�s�ne cebrî b�r çıkış ver�l�r ve onun �ç�n dünya �le alâkalı her şey b�ter. Her gün bu kab�l hâd�selerle,
duyguları del�k deş�k ve düşünceler� allak-bullak yolculuklarını devam ett�renler �se, son durak mülâhazası veya
gerçekten O'na yaklaştıklarından ötürü, sürekl� ense kökler�nde yokluğun sopsoğuk el�n�n dolaştığını sanır, onun
reng�yle sararır, her an sürpr�z b�r b�t�ş�n şokuyla t�r t�r t�trer, hazan yem�ş yapraklar g�b� sarsılır ve her zaman
kend�ler�n� amansız b�r çözülüşün pençes�nde h�ssederler.. ederler de, günler, haftalar, aylar ve yıllar �lerled�kçe, daha
b�r artan hafakanlarla kıvrım kıvrım kıvranır, �ş�tt�kler� her seste ölüm ağıtlarından nağmeler d�nler ve ruhlarındak�
cehennem zakkumunu besleyen es�nt�ler ölçüsünde, her gün b�rkaç defa ölür ölür d�r�l�rler.

Mevs�m dönüp de hayatın sonbaharı gel�p çatınca, âdeta her şey ve herkes tarafından terked�ld�kler�n� h�sseder..
bütün varlığın kend�ler�ne arka çev�r�p onları yalnızlığa attığını sanır.. dört b�r yanın poyrazla �nled�ğ�n� duyar g�b� olur
ve hazanla sararıp düşen her yaprakta kend� makûs kaderler�n�n yazılarını okur.. çığlıklarını d�nler, �nk�sarla �k� büklüm
olur.. buruklaşır.. ve hele ötelere �nançları da yoksa, ruhlarının alacakaranlığında hayatlarının gurûp sonrasını
tahayyülle sürekl� yutkunur ve ölüm terler� dökerler.

Artık, ne çevreler�nde neş'eyle köpüren hayat, ne varlığın rengârenk güzell�kler�, ne kuş cıvıltıları, ne ırmak çağıltıları,
ne koyun-kuzu meley�şler�, ne de tab�at meşher�n�n o temâşâsına doyulmayan manzaraları onlara h�çb�r şey �fade
etmez.. etmez ve onlara göre artık her ses b�r ölüm ağıtı.. her güzel manzara plast�ze b�r hüzün paket�.. her doğum,
b�r ölüm referansı ve doğumlar ölümlere emanet.. her sev�nç de b�r aldanmışlık ve tesell� mırıltısıdır. Bunların �ç
dünyalarında elemler� elemler kovalar, kâbuslu rüyalarda olduğu g�b� gönüller� ve d�ller� sürekl� korkulara takılır, "kem-
küm" eder. Her zaman bakışları bulanık, başları dumanlı, yaklaşan sonun şokuyla hezeyandan hezeyana sürüklen�r
ve daha mezara g�rmeden hep kabr�n sadefleşm�ş kem�kler� arasında yılanlarla-çıyanlarla âdeta saklambaç oynarlar.
Yer yer burunlarının yokluğa değd�ğ�n� ve ufalanıp toz-toprak hal�ne geld�kler�n� h�sseder ve her b�r� ayrı ayrı kend�
kader�n�n ağında "Keşke anam ben� doğurmasaydı!" der, �nler.

Gönüller�n� �manla donatmış ve kalbler�n�n balansını ötelere göre ayarlamış "İman hem nurdur, hem kuvvett�r, hak�kî
�manı elde eden adam kâ�nata meydan okuyab�l�r." duygu ve düşünces�yle tam b�r metaf�z�k ger�l�m �ç�nde bulunanlara
gel�nce; onlar, çocukluklarını b�r zevk zemzemes� �ç�nde duyar ve her zaman var olma şevk�yle haykırır.. gençl�kler�n�
Yusuf g�b� b�rer �ffet ve �rade kahramanı olarak d�s�pl�nlerle geç�r�r.. olgunluk çağlarını arkadan gelenlere örnek
olab�lecek davranışlarla süsler ve yollardak� reflektörler g�b� sürekl� düz yolda yürümen�n lâzım geld�ğ�n� vurgular..
yaşlılık dönemler�n� de "ulü'l-azmâne" b�r kararlılık, c�dd�yet �ç�nde ve nebîler� hatırlatan b�r �tm�nanla, Cennet
kor�dorlarında seyahat ed�yormuşçasına �nançla, az�mle ve üm�tle sürdürürler.

 

-- Sızıntı Yazıları
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Başkalarının kaybetme hezeyanlarıyla çıldırıp durduğu, en amansız g�b� görünen demlerde, onlar, her zaman
�manlarının, üm�tler�n�n meyveler�n� devş�r�r ve bütün hassas�yetler�yle burada var olmanın, ötede de ebedî kalmanın
neşves�n� duyar ve âdeta ömürler�n� b�r ş��r, b�r hayal �kl�m�nde yüzüyor g�b� geç�r�rler. Öyle k�, Allah'a ve ötelere �manın
herhang� b�r faslı, herhang� b�r �fades� karşısında, s�h�rl� balonlarla, fezanın sonsuzluğunda ötelere yürüyor g�b� ruh-
efzâ b�r seyahat yaptıklarını sanırlar. Kend�n� duygularının, düşünceler�n�n büyüsüne kaptırma ölçüsünde her �nançlı
ruh, şöyle ya da böyle c�sman�yetten uzaklaşıyor ve ruhanîl�ğ�n eng�nl�kler�ne açılıyor g�b� olur ve öteler�n tasavvurları
aşkın bütün romant�zm�n� b�rden duyar.

Evet, her �manlı gönül, varlığın, her zaman güzell�kler�n� temâşâ ett�ğ�m�z şu esrarlı meşher�nde ne har�kalara, ne
har�kalara şah�t olur!. Ne büyülü sesler duyar!. Ne aşkın şeylerle yüz yüze gel�r!. Gel�r de yol boyu, kend�s�n�
selamlayan n�ce güzell�klerden �lt�fat görür.. n�ce ses hevenkler�yle büyülen�r, kend�nden geçer ve âdeta rüyalarda
olduğu g�b�, her gördüğü, her duyduğu, her düşündüğü şeye çarçabuk ulaşır ve kend�n� sürekl� b�r zevk çağlayanı
�ç�nde h�sseder.. h�sseder ve ömrünün b�tmes�n� kat'�yen �stemez.. dünyaperest ruhlar g�b� değ�l; varlığın tentenel�
perdes�n�n arkasındak� hak�kî güzell�klere, Güzeller Güzel�'n�n cemal�n�n değ�ş�k dalga boyundak� tecell�ler�ne vurgun
olduğundan dolayı ömrünün b�tmes�n� �stemez.

Daha doğrusu bunlar, ötek�ler�n, o dünyalarını karartan ruhlarındak� Cehennem zakkumuna bedel kalbler�ndek� �man
çek�rdeğ� sayes�nde kend�ler�n� her zaman, âh�ret âlem� ve onun zevkle tüllenen manzaraları �le yüz yüze, Cennet ve
onun Hakk'ı temâşâya açık yamaçlarında tenezzühde sanır ve b�r bakıma, f�z�ğ�-metaf�z�ğ�, dünyayı-ukbayı, ruhu-
beden� b�r bütün hâl�nde duyar ve yaşarlar.

Gün gel�p de öteler perde aralayınca, düşüncedek� Cehennem tohumu, kapkaranlık b�r kâbus g�b� her yanda kend�s�n�
h�ssett�r�r.. mağmalar g�b� köpürür ruhlara korkular salar.. b�r s�s, b�r duman g�b� bütün ufukları kaplar.. azap olur
canları yakar.. mus�bet olur sağanak sağanak yağar.. ve tab�î gönüllerdek� tûba-� Cennet çek�rdeğ� de dal-budak
salar.. bağrında göğer�p gel�şt�ğ� gönüllere tebessümler yağdırır, revh u reyhanla tüllen�r.. yapraklarına tutunanları sırlı
asansörler g�b� huzura, emn�yete, rıdvana ve ebed�yete taşır.. Cennetle buluşturur, Hak Cemal�'n�n temâşâ ed�ld�ğ�
ufka ulaştırır. Hâsılı her �k� zümre de sîneler�nde taşıdıkları çek�rdek ve tohumun �nk�şafıyla v�cdanlarında �cmâlen
duydukları şeyler�, tafs�len ve f��len görüp-yaşayacakları ayrı b�r buuda �nt�kâl eder de her şey� ayan-beyan görmeye
başlarlar:

Evet, hele "Sûra üfürüldü mü, �şte o gün çok çet�n b�r gündür; (b�lhassa) kâf�re (h�ç de) kolay değ�ld�r." (Müddes�r, 8-
10) Ya o "Gökler�n yarılıp parçalandığı, cehennem�n köpürüp alevlend�ğ� ve Cennet�n yaklaştırıldığı an, her nef�s,
dünyada ne hazırlayıp oraya sunduğunu (mutlaka) b�lecekt�r." (Tekv�r, 11-14)

"(İşte) O gün k�ş� kardeş�nden, anasından, babasından, eş�nden ve oğullarından kaçar (kaçar; çünkü) o gün herkes�n,
başından aşkın b�r �ş� var.. yüzler vardır o gün parıl parıl, gökçek ve sev�nçle mütebess�m.. yüzler de vardır, karanlık
ve toz-toprak bürümüş, �şte onlar kâf�rler ve mücr�mlerd�r." (Abese, 34-42)

"Şüphes�z kâf�rler �ç�n z�nc�rler, bukağılar ve çılgın alevler hazırladık. İy�l�kle oturup kalkanlara (gel�nce, onlar)
kadehlerle kâfûr karışımı (kevserler) �çerler." (İnsan, 4-5)

Arzın darmadağınık olup, yıldızların bağı kopmuş tesb�h taneler� g�b� sağa-sola savrulduğu o dehşetl� gün,
d�mağlardak� Cehennem tohumu ve gönüllerdek� Cennet çek�rdeğ�n�n ayrı b�r �nk�şaf faslıdır: Evet b�r yanda: "Hayır
hayır! Yer çarpılıp paramparça olduğu, melekler�n saf saf (olup durduğu) ve cehennem�n get�r�ld�ğ� o gün (evet �şte o
gün) �nsan her şey� anlar (anlar ama) onun �ç�n (artık anlamanın) ne yararı var k�? (O) keşke bu hayatım �ç�n (b�r
şeyler hazırlayıp) göndereb�lseyd�m, der.. artık O'nun azabı g�b� k�mse azap edemez ve O'nun g�b� k�mse z�nc�re
vuramaz." (Fecr, 21-26) Ürperten b�r tablo; d�ğer yanda da: "Ey �tm�nan �ç�ndek� nef�s! O senden, sen de O'ndan râzı
olduğun hâlde dön Rabb�ne! (Dön) kullarım arasına katıl ve Cennet�me g�r!" (Fecr, 27-30)

N�metler�n bayıltan güzell�kler�, mus�betler�n ürperten ç�rk�nl�kler� ve yol boyu, tûba-� Cennet�n üfül üfül es�nt�ler�,
cehennem zakkumunun da sam yel� g�b� �l�klere �şley�ş� h�ssed�l�r: "O gün n�ce yüzler ışıl ışıl ışıldar ve Rabb�'ne bakar;
n�ce yüzler de vardır k�, ekş�r, asıklaşır ve bel�n�n kem�kler�n�n kırılacağını sanır; (sanır ve �k� büklüm olur)." (Kıyame,
22-25) İk�nc�lere: "Hayd� yalanladığınız şeye doğru yürüyün! Yürüyün, gölges� olmayan ve alevden korumayan üç
buudlu (katmerl�) cehennem karanlığına! O karanlık, ulu ağaçlar g�b� kıvılcımlar salar. O (kıvılcımlar) kalın urganlar
g�b�d�rler. O gün Hakk'ı yalanlayanların vay hâl�ne!." (Mürselat, 29-34) B�r�nc�lere de âdeta tebr�kler yağdırılır ve:
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< Öncek� Sonrak� >

"Şüphes�z müttak�ler gölgeler (altında), çeşmeler�n yanında ve �şt�halarının çekt�ğ� meyveler�n başındadırlar. (Onlar)
ameller�n�z�n mükâfatı olarak af�yetle yey�n, �ç�n!. İşte b�z �y�l�k edenlere böyle karşılık ver�r�z." (Mürselat, 41-44)
müjdeler�yle karşılanırlar.

Evet "Vaded�len (o büyük) hak�kat gel�p çatınca, küfredenler�n bakışları donakalır. 'Vah b�ze! B�z bundan gâf�lm�ş�z;
daha doğrusu b�z zâl�mler�n ta kend�s�ym�ş�z.' (derler ve onlara) s�z ve Allah'tan başka bütün taptıklarınız cehennem�n
yakıtlarısınız ve oraya döküleceks�n�z den�r." (Enb�ya, 97-98) "Kend�ler�ne tarafımızdan saadet vaded�lenler �se, �şte
onlar, cehennemden uzaklaştırılmışlardır. (Öylek�) cehennem�n hışırtısını b�le duymazlar. Onlar, canlarının �sted�ğ�
n�metler �ç�nde ebedîd�rler. En büyük korku b�le onları tasalandırmaz.. ve melekler onları: 'İşte bu, s�ze vaded�len s�z�n
gününüzdür.' (muştularıyla) karşılarlar." (Enb�ya, 101-103)

Müttak�ler, b�r de k�taplarını sağdan alma sev�nc�yle coşar, neş'e çığlıkları atar ve şükranla �k� büklüm olurlar: "K�tabı
sağdan ver�len: 'İşte alın, okuyun bu k�tabı! (Zaten) ben böyle b�r hesapla karşılaşacağıma �nanıyordum.' der. Ve artık
o, hoşnut olacağı b�r yaşayış �ç�nde, (meyveler�n) salkımları (burnunun d�b�ne) kadar yaklaşmış Cennetted�r. Ve
onlara: Geçm�şte yaptığınız amellere karşılık, af�yetle yey�n, �ç�n, den�r. K�tabı soldan ver�lenler �se: 'Âh keşke, bana
bu k�tap ver�lmeseyd�! Keşke hesap ned�r b�lmeseyd�m!. Ve keşke ölüm �ş�m� b�t�rm�ş olsaydı! Malım h�çb�r �şe
yaramadı. Güç ve hâk�m�yet�m yok olup g�tt�." (Hâkka, 19-29) der hasretle �nler.

Artık "Mücr�mler, şaşkınlık ve azap �ç�nded�rler. O gün (onlar) yüzükoyun sürüm sürüm ateşte sürüklen�rler;
(sürüklen�rler de onlara): 'Tadın ateşle teması!' den�r." (Kamer, 47-48) "Müttak�lere (gel�nce) cennetlerde, ırmakların
başında, Kudret� Sonsuz Mel�k'�n nezd�nde, sıdk makamında (b�rer yâd-ı cem�l)d�rler." (Kamer, 54-55)

B�r yandan gözler�n görmed�ğ�, kulakların �ş�tmed�ğ� n�metler�n sağanak sağanak yağması, d�ğer yandan da
cehennem�n gayızla gürley�p öfkeyle köpürmes� ve mazhar�yetler�ne �mren�lecek, �st�hkaklarından ürper�lecek
�nsanlarla her şey ebed�yete akar durur: "Takvâ erbabına geleceğ�n en güzel� vardır: Adn cennetler�, ardına kadar
kapıları açılmış, (onlar da, bu cennetler �ç�nde) tahtlara yaslanmış olarak (çeş�t çeş�t) meyveler ve �çecekler �sterler.
Yanlarında da, gözler� eşler�n�n üzer�nde, d�lberler vardır." (Sâd, 49-52) "(Orada) azgınlara da en kötü b�r azap (söz
konusudur): G�der cehenneme yaslanır; o ne kötü b�r �st�rahat döşeğ�d�r! Tadıp duymaları �ç�n (onlara) kaynar b�r su
ve b�r de �r�n (ver�l�r), bu türden daha ç�ft ç�ft azablar..." (Sâd, 55-58)

K�m�ler� fer�h fahûrdur. Değ�ş�k mazhar�yet ve �lt�fat sağanakları karşısında; k�m�ler� de buruk, ekş� ve hezeyan
�ç�nded�rler: "Defter�n� sağdan alanlara gel�nce, nereden b�leceks�n k�, (o büyük mazhar�yet�)?. Onlar d�kens�z sed�r
ağaçları, salkım salkım muzlar arasında ve upuzun gölgeler altında çağlayıp duran ırmakların başındadırlar." (Vâkıa,
27-31) "K�tabını soldan alanlara gel�nce, nereden b�leceks�n k� (o korkunç mahrum�yet�)?. Onlar �l�kler�ne kadar
�şleyen kaynar b�r su �ç�nde, ser�nl�k ve rahat vadetmeyen kapkara b�r dumanın gölges�nde (bekler dururlar); z�ra onlar
dünyada, şımarıklık �ç�nde, günahlarda hep ısrarlı �d�ler." (Vâkıa, 41-45)

"(Artık) o gün, cennetl�kler�n ebedî kalacakları yer en hayırlı b�r yer, d�nlenecekler� makam da en güzel b�r makamdır."
(Furkan, 24) Gönüllere akan zevkler� yudumlar ve kend� kend�ler�ne: "B�zden üzüntüyü g�deren Allah'a hamdolsun!
Şüphes�z b�z�m Rabb�m�z, günahları bağışlayan ve şükürlere de karşılık verend�r. O'dur k�, b�z� böyle b�r makama
yerleşt�rd�.. b�r makam k�, (�nsana) ne yorgunluk ârız olur ne de usanç gel�r." (Fatır, 34-35)
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En Kötü En İy� Oy ver

Soru: Bazı sof�ler�n râbıta-ı mevt düşünces� �le Bed�üzzaman’ın râbıta-ı mevt
anlayışı arasında nasıl b�r fark vardır? Dünyanın caz�bedar güzell�kler� karşısında
aldanmama ves�leler�nden b�r� olan ölümü ve ötes�n� tefekkür etme konusunda
hang� hususlara d�kkat ed�lmel�d�r?

İslâm’ın koruyucu zırhı hükmünde olan ve d�n�n ayakta durab�lmes� �ç�n �nsanlar arasında da�ma canlı tutulması
gereken "müeyy�dât" ded�ğ�m�z esaslar vardır. Bu esasların b�r�nc�s�, "emr-� b�’lma’ruf nehy-� an�’lmünker"d�r; yan�,
sürekl� �y�l�ğ� emretmek ve kötülükten alıkoymaktır. Başka b�r �fade �le, emr-� b�’lma’ruf nehy-� an�’lmünker, Kur'an ve
sünnete uygun düşen söz, amel ve davranışları öğütlemek; haram ve günahlardan, Allah'ın razı olmadığı �fade, f��l ve
tavırlardan da sakındırmaktır.

Müeyy�dâtın çok öneml� d�ğer b�r yanını da "rekâ�k" teşk�l eder. İmanı kuvvetlend�ren, güzel ahlâka teşv�k eden,
kalbde Allah sevg�s�n� ve r�kkat� arttıran, gönlü yumuşatan ve gözün yaşarmasına ves�le olan, öldükten sonra d�r�lme,
�nsanın Cenâb-ı Hak’la münasebet� ve zühd mülahazasıyla �lg�l� konulara "rekâ�k" den�r.

Selef-� sal�hîn efend�ler�m�z rekâ�kle meşgul olmayı hayatlarının b�r parçası hal�ne get�rm�ş; "K�tab'uz-Zühd ve'r-
Rekâ�k" adlı eserler yazmış; had�s mecmualarında ya da d�ğer k�taplarında "r�kâk" başlığı altında ölüm ve ötes�yle
alâkalı mevzulara, Peygamber Efend�m�z’�n (sallallahü aleyh� ve sellem), Ashâb-ı k�râmın ve Tâb�în'�n �bâdet, zühd,
tevekkül, tevazu ve kanâata dâ�r söz ve tavs�yeler�ne yer verm�şlerd�r. İnsanın ölüm meleğ�yle karşılaştığı andak�
durumu, can verme sırasındak� hal�, defned�lmes�, kab�r azabı, berzah hayatı, mahşer, hesap, m�zan, sırat, Cennet ve
Cehennem g�b� safhalar üzer�nde uzun uzun durmuşlardır. Bununla beraber, rekâ�k arasında en fazla râbıta-ı mevt
konusuna değ�nm�ş ve ah�ret �ç�n azık ed�nmen�n lüzumuna d�kkat çekm�şlerd�r.

 

Eserler�

arama...
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Râbıta-ı Mevt
Râbıta; �k� şey arasındak� bağ, bağlılık, �rt�bat, alâka ve münâsebet manalarına gelmekted�r. Mevt �se, ölüm demekt�r.
Öyleyse, "râbıta-� mevt" tab�r�, ölümü sürekl� hatırda tutmayı, b�r ayağı öbür aleme atmışçasına ötelerle �rt�bat hal�nde
bulunmayı, bu dünyanın b�r m�saf�rhane olduğunu düşünerek ebedî saadet� kazanma gayret�yle yaşamayı ve tûl-�
emelden kurtularak büyük b�r alâka �le ah�ret�n yamaçlarına yönelmey� �fade etmekted�r.

Kur'an-ı Ker�m hemen her münasebetle ölümü ve ölüm ötes�n� hatırlatmakta; "Her nef�s ölümü tadıcıdır" (Âl-� İmrân,
3/185); "Senden önce h�çb�r �nsana dünyada ebedî hayat nas�p etmed�k. Sank� sen ölsen, onlar ebedî m� kalacaklar!
Hayır, her nef�s b�lerek veya b�lmeyerek ölümü tadıp-durmaktadır. B�z, s�z� bazen şerle, bazen de hayırla �mt�han
eder�z. Sonunda B�z�m huzurumuza get�r�l�rs�n�z." (Enb�yâ, 21/34); "Yeryüzünde bulunan her varlık fânîd�r" (Rahmân,
55/26). "H�ç şüphe yok k� sen de öleceks�n, onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde
Rabb�n�z�n huzurunda b�rb�r�n�zle dâvalaşacaksınız." (Zümer Sûres�, 39/30) g�b� ayet-� ker�melerle dünyanın
geç�c�l�ğ�n�, büyük b�r mahkemen�n �nsanları bekled�ğ�n� ve ah�ret hayatının ebedî oluşunu vurgulamaktadır.

Peygamber Efend�m�z (aleyh� ekmelü't-tehâyâ) da "Ölümü ve öldükten sonra kem�kler�n ve cesed�n çürümes�n�
hatırlayın. Ah�ret hayatını �steyen dünya hayatının süsünü terk eder" buyurmuş; "Lezzetler� tahr�p ed�p acılaştıran
ölümü çok anın." d�yerek râbıta-ı mevt tavs�yes�nde bulunmuştur.

Hak dostları, Cenâb-ı Hakk’a vasıl olmak ve dünyanın mânevî tehl�keler�nden kurtularak ebedî saadet� tem�n etmek
�ç�n, b�r taraftan ç�lelerle ve r�yazetlerle nefs-� emmâren�n öldürülmes�ne çalışmışlar; d�ğer taraftan da, bu dünyada
fân� b�rer m�saf�r olduklarını düşünerek ah�ret azığı ed�nmeye gayret gösterm�şlerd�r. Her zaman �nsanlara ölüm
hak�kat�n� hatırlatmış ve sürekl� râbıta-ı mevt ders� verm�şlerd�r. Öyle k�, kısa b�r sürel�ğ�ne de olsa onlarla oturup
kalkan herkes�n gönlüne öteler�n buğusu düşmüş; onları d�nleyenler sık sık,

B�nd�r�rler cansız ata, �nd�r�rler zulmete;
Ne ana var, ne ata, örtüp p�nhân ederler.
Ne kav�m var, ne kardeş, ne eş�n var, ne yoldaş,
Mezarına b�r ç�ft taş, d�ker n�şan ederler.

şekl�nde Yunusça sözler duymuşlardır. O atmosferde hep berzah, haş�r, mahşer ve m�zan manzaraları d�nlem�ş;
bazen rahmet-� �lah�yeye �lt�ca duygusuyla, bazen de Cehennem�n önüne kollarını ger�p "Burası çıkmaz sokak"
d�yerek ümmet�ne el uzatan Rasul-ü Ekrem’�n şefaat�ne mazhar olma recasıyla soluklansalar b�le, çok defa öteler�n
end�şe ve korkularıyla ürperm�ş ve o mecl�se rahat rahat yürüyerek g�rseler de oradan ayrılırken ayaklarının t�tred�ğ�n�
h�ssetm�şlerd�r.

Evet, bazı sof�ler, râbıta-� mevt� yürüdükler� yolun öneml� b�r rüknü kabul etm�ş; tûl-� emel�n menşe� olan tevehhüm-ü
ebed�yet� (h�ç ölmeyecekm�ş g�b� yaşama ve dünya hayatının sürüp g�deceğ�ne �nanma kuruntusunu) o rabıta �le �zale
etmeye çalışmışlardır. Üstad’ın �fades�yle, onlar farazî ve hayalî b�r surette kend�ler�n� ölmüş tasavvur ve tahayyül
etm�ş; yıkanıyor ve kabre konuyor olduklarını farz etm�ş; düşüne düşüne, nefs-� emmâren�n o tahayyül ve
tasavvurdan müteess�r olacağına ve uzun emeller�nden b�r derece vazgeçeceğ�ne �nanmış ve râbıta-ı mevt� bu
şekl�yle uygulamışlardır. Bu türlü b�r uygulamada, âkıbet� düşünmek suret�yle hayalen gelecek zamanı hâle taşımak
ve �st�kbalde vuku bulacak had�seler�n o anda cereyan ett�ğ�n� farz etmek esastır. Ölüm düşünces�nde yoğunlaşmak
ve bu sayede nefs� öleceğ�ne �kna etmek, bunu sık sık tekrar ederek onu ölüm f�kr�ne �y�ce alıştırarak tûl-� emel�n
önünü almak hedeflenmekted�r.

Bediüzzaman’a Göre Rabıta-ı Mevt
Bed�üzzaman hazretler� de, �hlâsı kazanmanın ve muhafaza etmen�n en müess�r b�r sebeb�n�n, râbıta-ı mevt
olduğunu bel�rtm�ş; onu "ölümünü düşünüp, dünyanın fân� olduğunu mülâhaza ed�p, nefs�n des�seler�nden kurtulmak"
şekl�nde tar�f etm�ş; r�yâdan nefret ett�ren ve �hlâsı kazandıran râbıta-ı mevt ves�les�yle Esk� Sa�d'�n Yen� Sa�d'e �nkılap
ett�ğ�n� söyleyerek başta Haş�r R�sales� ve İht�yarlar R�sales� olmak üzere eserler�nde o râbıtayı ve ölümün ehl-� �man
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hakkındak� nuranî, hayattar ve güzel hak�kat�n� nazara verm�şt�r. Ayrıca, "Kırk sene ömrümde, otuz sene tahs�l�mde
yalnız dört kel�meyle dört kelâm öğrend�m" d�yerek başladığı Katre r�sales�nde şerh ett�ğ� kelamlardan b�r� de "El-
mevtü Hakkun - Ölüm haktır" gerçeğ� olmuştur.

Râbıta-ı mevt� kend�ne yoldaş ett�ğ�n� söyleyen Bed�üzzaman hazretler�, onu kısmen de olsa b�r kısım sof�lerden faklı
anlamış ve farklı uygulamıştır. Ona göre, bu râbıta, farazî ve hayalî b�r surette, âkıbet� düşünerek geleceğ� ş�md�k�
zamana taşıma şekl�nde yapılmamalı; belk� ölüm hak�kat� �y� kavranarak �ç�nde bulunulan andan f�kren gelecek
zamana yürümek suret�nde olmalıdır. Çünkü, Sof�ler�n uygulamasında, "Gelecekte vukuu muhakkak olan had�selere
olmuş g�b� bakılır" espr�s� vardır. Dolayısıyla, onlar b�r gün mutlaka ölecekler�n� düşünüp �ler�dek� o ölümü olmadan
önce olmuş g�b� tahayyül ederek zaman-ı hâzıra taşımaktadırlar. Ne var k�, �nsan b�r gün öleceğ�ne �nansa b�le, nef�s
o ölüm gününü kend�s�ne çok uzak göreb�l�r. İnsan, hayalen geleceğ� hâzır zamana taşıyıp kend� ölümünü düşünse
de, nef�s daha �lk fırsatta "K�m b�l�r daha kaç sene yaşayacağım" d�yerek gaflete düşeb�l�r. Hastalar r�sales�nde de
dend�ğ� g�b�, gençl�k ve sıhhat gaflet ver�r, dünyayı hoş göster�r ve âh�ret� unutturur. Bundan dolayı, hayalî ve farazî b�r
surettek� râbıta-ı mevt, geç�c� olarak nazarları ah�rete çev�rse de öteler mülahazasını sürekl� canlı tutamaz; çünkü,
gençl�k, sıhhat, �mkanların gen�şl�ğ� ve �çt�maî hayata karışma g�b� sebeplerle o hayal çabucak del�n�r ve kalıcı b�r tes�r
�cra edemez.

Evet, Bed�üzzaman hazretler�n�n râbıta-ı mevt anlayışında, "hak�kat noktasında zaman-ı hâzırdan �st�kbale f�kren
g�tmek" esastır. Hazret� Üstad, çok sam�m� b�r kalb�n en �çl� ses� ve hasbî b�r gönlün muhasebe terennümü olan 12.
Nota’da da, bu anlayışına da�r �puçları ver�r. Aslında, ölüm, d�l�n� susturduğunda, d�l�ne bedel k�tabıyla n�yaz etmey�
d�leyerek ve kabulünü rahmet-� İlâh�yeden reca ederek b�r yakarış şekl�nde yazdığı o bölümde, kalb�n�n tazarru ve
münâcâtını d�le get�rd�ğ� aynı anda râbıta-ı mevt adına b�r üslup da göster�r. Başkalarının "B�r gün ben de öleceğ�m,
tabuta konacağım, dostlara veda edeceğ�m" d�yerek hayal ett�kler� ve düşüne düşüne o an vak� olmuş g�b� duymaya
çalıştıkları ölümü f�kren geleceğe g�derek tadar ve bunu "Kefen�m� g�yd�m, tabutuma b�nd�m, dostlarımla veda
eyled�m. Kabr�me teveccüh ed�p g�derken, Sen�n dergâh-ı rahmet�nde, cenazem�n l�san-ı hal�yle, ruhumun l�san-ı
kâl�yle bağırarak der�m: El-aman, el-aman! Ya Hannân! Yâ Mennân! Ben� günahlarımın hacâlet�nden kurtar!"
sözler�yle �fade eder. Çünkü o, "Küllü ât�n karîb - Her gelecek yakındır" sırrıyla ölümün geleceğ�n� kend� varlığı kadar
gerçek ve yakın olarak görmekte, �ç�nde bulunduğu zamandan sıyrılıp f�kren �st�kbalde yaşayarak kend� ölümünü
müşahede etmekted�r. O, ölümü hayal ve farz etmeye �ht�yaç duymayacak kadar kat’� ve yakın b�lmekte ve bunu
"Kat’î b�r yakîn �le anladım k�, bağlandığım ve meftun olduğum şu dâr-ı dünya hâl�kt�r (yok olmaya mahkumdur) g�der
ve fân�d�r ölür. Ve b�lmüşahede, �ç�ndek� mevcudat dah�, b�rb�r� arkasından kaf�le kaf�le göçüp g�der, kaybolur."
şekl�nde seslend�rerek râbıta-ı mevt� b�r yakîn (sağlam, sarsılmayan, şüphe ve tereddüt bulunmayan ît�kâd) meseles�
olarak yorumlar. Bu zav�yeden, İhlas R�sales�’nde, râbıta-ı mevtten hemen sonra �man-ı tahk�kîy� ve mar�fet-� Sân��’y�
nazara vermes� çok man�dardır.

Üstad’a göre, râbıta-ı mevtte hayale ve farz etmeye �ht�yaç yoktur; çünkü, hadd�zatında �nsan hak�kat noktasında her
an ölümü tatmakta ve ölümlere şah�t olmaktadır. O, her çeş�t mahlûkatta b�r nev� kıyamet�n ve b�r çeş�t haşr�n tekrarla
vukua gelmekte olduğunu ve bunun büyük kıyamet�n vukuuna ve geleceğ�ne �şaret ett�ğ�n� söyler ve şöyle b�r m�sal
ver�r: B�r haftalık zamanı gösteren b�r saate bakarsanız; o saatte san�yeler�, dak�kaları, saatler�, günler� sayan �breler�
ve m�ller� görürsünüz. D�kkat edersen�z, san�yeler� sayan �bre, dak�kaları sayan �bren�n hareket�n� �hbar etmekted�r.
Dak�kaları sayan �bre, saatler� sayan �bren�n hareket�n� b�ld�rmekted�r. Saatler� sayan �bre de, günler� gösteren �bren�n
hareket�n� husule get�rmekte ve göstermekted�r. İşte, b�r�nc�n�n hareket�n�n tamam olması, �k�nc�s�n�n de hareket�n�n
tamam olacağına ve �k�nc�n�n tamam-ı hareket etmes�, üçüncünün de �tmam-ı hareket edeceğ�ne �şarett�r. Şayet, bu
saat� �nsan ömrüne tatb�k edersek; ayları, seneler� ve ecel� gösteren �breler olduğunu da düşünürüz. B�z herb�r�m�z b�r
manada kend� ömür �brem�z�n üzer�nde oturmaktayız. Öyleyse, her san�ye, her dak�ka, her saat, her gün, her hafta,
her ay ve her yıl b�t�m�nde o zaman d�l�mler�ne a�t �breler "tık" ded�ğ�nde b�z�m ömür �brem�z�n de "tık" demes�
muhtemeld�r. O an �ç�n ecel�m�z�n "tık" ses�n� duymasak da alttak� �breler�n hareket� her an b�raz daha sona
yaklaştığımızı göstermekte ve hak�kat noktasında ölüm her san�ye hükmünü �cra etmekted�r. Her "tık" ses� b�r�n�n
ömür �bres�n�n sona ulaştığını haber verd�ğ� g�b�, aynı zamanda sıranın b�ze geld�ğ�n� de �hbar etmekted�r. Söz
gelm�şken, Gönenl� Mehmet Efend�’n�n b�raz da espr�l� şu mısralarını hatırlatmakta fayda var: 
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Saat�n z�nc�r� b�t�nce eylemez tık tık;
Vakt-� merhûnu gel�nce ruha derler çık çık! 
Hakk’a kulluk eyle z�ra, 
Ah�rette d�nlemezler hınk mınk... 

Ölüm Ansızın Gelir
Bed�üzzaman hazretler� bu mülahazayı 23. Söz’de farklı b�r üslupla seslend�r�r. Kend� �fades�yle, b�r vâkıa-� hayal�yede
–s�z hüsn-ü zannınızla o seyahat� b�r keş�f olarak da değerlend�reb�l�rs�n�z– trenle b�r tünel�n �ç�nde g�tmekted�r. Tünel
ne zaman b�tecek d�ye başını çıkarıp �ler�ye bakınca, tünel kapısı yer�ne pek çok del�k görür. O uzun trenden,
�nsanların b�rer b�rer o del�klere atıldıklarına şah�t olur. Kend�s� �ç�n ayrılan ve �k� tarafında �k� mezar taşı d�k�lm�ş
bulunan b�r del�ğe daha rastlar. D�kkat ve merakla bakınca, o mezar taşında, büyük harflerle "Sa�d" �sm� yazılmış
olduğunu fark eder. Bu seyahat�n� tab�r eden Üstad hazretler�, o yolculuğun, âlem-� ervâhtan, rahm-ı mâderden,
gençl�kten, �ht�yarlıktan, kab�rden, berzahtan, haş�rden, köprüden geçen ve ebedü’l-âbâd tarafına uzanan b�r yolculuk
olduğunu; o tren�n zamanı, her b�r vagonun b�r yılı ve o tünel�n �se dünya hayatını tems�l ett�ğ�n� söyler.

Demek k�, b�z de hayat tren�nde yol alıyoruz. Tren �stasyona varmadan b�z�m de b�r çukura atılma �ht�mal�m�z var.
B�z�m �ç�n de b�r durak bel�rlenm�ş ve b�z hızla o durağa doğru �lerl�yoruz. B�ze ne zaman "Sıra sende" deneceğ�n� de
b�lm�yoruz. Buna rağmen çoğumuz ölümün b�r gün gel�p çatacağından habers�z yaşıyoruz. Münebb�hat’ın başındak�
nas�hat de bu hak�kat� �fade etmekted�r:

Ya men b�dünyâhu’ş-tegal/Kad garrahu tûlu’l-emel
Evelem yezel fî gaflet�n/Hattâ denâ m�nhu’l-ecel
El-mevtu ye’t� bağteten/Ve’l-kabru sundûku’l-amel.
Isb�r alâ ehvâl�hâ/Lâ mevte �llâ b�’l-ecel.

"Ey dünya meşgaleler�yle oyalanan zavallı! Upuzun b�r ömür üm�d�yle hep aldandın. Yetmez m� artık bunca gaflet ve
umursamazlığın. Bak, yaklaştı ötelere yolculuk zamanın; unutma ölüm çıkıp gel�r b�r gün ansızın. Sen� bekl�yor kab�r,
o k� amel sandığın. Öyleyse, kov dünya end�şeler�n� ve sabra sığın; ecel�n dolup da yolculuk anın gelene dek hâlâ var
b�r fırsatın." Evet, "El-mevtu ye’tî bağteten–Ölüm ansızın çıkıp gel�r." Ve herkes o yolculuğa ne hazırlamışsa kabr�n�
onunla donatır. Bazıları çey�z sandığı el�nde şeb-� arusa g�d�yor g�b� ona doğru yol alır. K�m�s� de eller� boş b�r müfl�s
g�b� kabre varır ve onu hatalarının, kötülükler�n�n ve günahlarının sandığı olarak bulur.

Evet, Hazret� Üstad’ın râbıta-� mevt anlayışına göre; �nsan hayâle ve farazî düşüncelere h�ç lüzum kalmadan, bu kısa
ömür ağacının başındak� tek meyves� olan kend� cenazes�ne bakab�l�r. O nazarla kend� şahsının mevt�n� gördüğü g�b�,
b�r parça öbür tarafa g�tse asrının ölümünü de görür; daha b�r parça öbür tarafa g�tse dünyanın ölümünü de
müşahede eder. "Her nef�s ölümü tadıcıdır." (Âl-� İmrân, 3/185) meal�ndek� ayet münasebet�yle bu hak�kate değ�nen
Hazret� Bed�üzzaman, "Nev-� �nsanî b�r nef�st�r, d�r�lmek üzere ölecek. Küre-� Arz dah� b�r nef�st�r, bâk� b�r surete
g�rmek �ç�n o da ölecek. Dünya (hayatı) dah� b�r nef�st�r, âh�ret suret�ne g�rmek �ç�n o da ölecek!" der.

Kabir Ziyareti ve Katı Kalpler
D�ğer taraftan, kabr�stanı z�yaret etmek ve oraya b�r �bret mahall� olarak bakmak râbıta-ı mevt düşünces� açısından
b�z�m �ç�n faydalı olab�l�r. Ne var k�, günümüzde hayat tutkusu ve günlük meşgaleler �nsanları öyles�ne kuşatmıştır k�,
mezarlardan �bret alan k�mselere rastlamak pek zordur. Şahsen, kabr�stana çok g�tt�m, sayısını b�lemeyeceğ�m kadar
cenaze teşy��ne �şt�rak ett�m; fakat, maalesef, kab�rde sergüzeşt-� hayatını düşünerek, yarınk� hesaplarıyla hayatının
seyr� arasında b�r �rt�bat kurarak, bugünden yarına bakarak, orada bayılasıya ağlayan b�r �nsan gördüğümü
hatırlamıyorum. Hazret� Osman, mezarlığa uğradığı zaman nefes alamayacak hale gel�nceye kadar hıçkıra hıçkıra
ağlarmış. Vefat edenler�n a�le fertler�n� ve akrabasını ağlarken görmüşümdür; fakat, orada ah�ret mülahazasıyla
Hazret� Osman g�b� bayılacak kadar ağlayan b�r mü’m�n gördüğümü söyleyemem. Demek k�, üzer�m�zde kalın b�r
gaflet perdes� var; o perde o esnada b�z�m de devr�leb�leceğ�m�z� ve b�r çukur da b�z�m �ç�n kazılab�leceğ�n� �ç�m�zde
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der�nce duymamıza man� oluyor. Bundan dolayı, hayatın kadr u kıymet�n�n b�l�nmes�, bu dünyanın ölümlü olduğunun
v�cdanda duyulması ve �nsanların kabre doğru yol aldıklarının daha açık görülmes� açısından hastahaneler�n daha
tes�rl� olduğunu düşünüyorum. Kanaat�mce, herkes zaman zaman b�r hastahaneye g�tmel�, hasta z�yaret�nde
bulunmalı, �mkanı varsa onlara yardım etmel�; bu arada el�nde �drar torbasıyla dolaşanların ya da arada b�r dolaşma
�mkanı da bulamayarak hep b�r mak�naya bağlı kalan �nsanların hal�ne �bret nazarıyla bakmalı; �nleyen �nsanları
d�nlemel�, onların �nlemeler�nde ve ah�ret end�şeler�nde ölümü duymaya çalışmalı.. ve bu sayede kend� �ç�nde de o
râbıta-ı mevt mülahazasını gel�şt�rmel�.

Bu arada, sorunuzda yer alan, dünyanın caz�bedar güzell�kler� karşısında aldanmama meseles�n� sadece râbıta-ı
mevte bağlamamalı. Evet, râbıta-ı mevt mevzuu Rekâ�k’te b�r�nc� fasıldır; fakat, onun ötes� de vardır. Ölümle beraber
hatırlanan ve onunla beraber �nanılması gerekl� olan esaslar mevcuttur. Bed�üzzaman hazretler�n�n �fades�yle, ehl-�
�man �ç�n ölüm, rahmet kapısıdır, vaz�fe-� hayat külfet�nden b�r terh�st�r; ötek� âleme g�tm�ş yüzde doksan dokuz ahbap
ve akrabaya kavuşmak �ç�n b�r ves�le ve ebedî saadete g�rmeye b�r vasıtadır. O, ehl-� dalâlet �ç�n �se zulümat-ı
ebed�ye kuyusudur. Bundan dolayı, ölüm ve ötes� bütün eng�nl�ğ�yle anlatılmalı, ölümden sonra başlayan hayatın
ebed� saadete dönüşmes� �ç�n -fırsat varken- her mesele get�r�l�p ölüme dayandırılmalı ve �nsanlar ona hazırlıklı hale
get�r�lmel�; hatta ah�ret semereler� nazara ver�lerek herkes�n gönlünde ötelere karşı b�r �şt�yak ve vuslat arzusu hasıl
ed�lmel�. Sohbetler hep bu türlü mülahazalar etrafında cereyan etmel� ve herkes "Ölümlüyüz; b�z de öleceğ�z; bu
akşam son akşamımız, bu gece son gecem�z olab�l�r" mülahazalarıyla nefes alıp vermel�.

Günah Deryasına Batmamak İçin
Fakat, unutulmamalıdır k�, sadece ölümü nazara vererek "Arkadaşlar dünyaya meyletmeyel�m, dünyanın câz�bedar
güzell�kler� b�z� aldatmasın; başımız dönmes�n." demek �nsanları dünyevîl�klerden uzaklaştırmaya yetmez. B�r
münasebetle arz ett�ğ�m g�b�, Kur’an-ı Ker�m �nsanın letâ�f�nden h�çb�r�n� �hmal etmeden heps�ne b�rden seslen�r.
Çünkü Kur’an, �nsanı küllî b�r nazarla ele alır; kuşatıcı bakışıyla onun bütün duygularına b�rden h�tap eder. Aklı
doyururken kalbe de muhtaç olduğu gıdayı ver�r. Onu beden�yle değerlend�r�rken, ruhunu da gözardı etmez. Aynen
öyle de, �nsan bütün �man erkânını b�rden ben�mserse, �man esaslarının heps�n� hazmederse, ancak o zaman
dünyevî h�çb�r güzell�k onun bakışını bulandıramaz.

Y�ne Hazret� Üstad’ın sık sık vurguladığı üzere, ulûh�yet, r�salet ve ah�ret g�b� �man esasları arasında hak�katte
telâzum vardır. Yan�, bunlardan b�r�s�n�n vücut ve sübutu, ötek�s�n�n de vücut ve sübutunu gerekt�r�r. B�r�s�ne �man,
ötek�s�ne de �manı �cab ett�r�r. Dolayısıyla, sadece ölüm üzer�nde durur ama uluh�yet mülahazasını nazara
vermezsen�z; esmâ-yı �lâh�ye �le müsemmâ ve sıfât-ı Sübhân�ye �le mevsuf Zât-ı Ecell-� Âlâ’yı kend�ne has mah�yet-ü
nefs�’l-emr�yes�yle b�lme, b�ld�rme ve mar�fete erme gayret�nde olmazsanız, ölümü de sağlam b�r temele b�na
edemezs�n�z. N�hayet ölüm de, aklî, h�ssî ve vahye bağlı yanlarıyla O’nun esmâ-yı �lâh�yes�ne ve sıfât-ı sübhân�yes�ne
dayanmaktadır. Kaldı k�, O’nu b�lmede b�z�m ışık kaynaklarımız sayılan bütün �s�mler ve sıfatlar Zat-ı uluh�yet� tam
olarak kavramaya yeterl� değ�ld�r. İnsan, esmâ-yı hüsnânın gölges�nde ancak y�ne O’nun d�ley�p murad ett�ğ� kadar
Zât-ı Sübhânî hakkında b�lg� ve mâr�fet sah�b� olab�l�r.

Bundan dolayı, râbıta-ı mevtle beraber, çok sağlam b�r uluh�yet mülahazası üzer�nde de durulmalı, muhavere
mevzuları sürekl� sohbet-� Cânan etrafında örgülenmel�d�r. Allah’ın �nsanın kalb�ne bakmadığı b�r an yoktur. Cenab-ı
Allah bütün �nsanların kalbler�ne her an nazar etmekted�r. O bütün varlığı her şey�yle muh�tt�r. H�çb�r mahluk, O’nun
sıfatlarının �hatası dışında kalmaz. O her şeyden haberdar olduğu g�b�, b�z� ve ameller�m�z� de görmekted�r. İşte,
gönüller� bu mülahazalarla doldurmazsanız, ölüme, haşre, mahşere, hesaba, m�zana, Cennete ve Cehenneme �man
meseles�n� de sağlam b�r zem�ne oturtamazsınız. Aynı hususu, peygamberlere, k�taplara ve meleklere �man g�b�
�manın d�ğer rükünler� �ç�n de düşüneb�l�rs�n�z. Yan�, rabıtâ-ı mevt�n ve öldükten sonra d�r�lmeye �manın get�receğ�
faydaları tem�n edeb�lmek �ç�n erkân-ı �man�yen�n b�r bütün olarak değerlend�r�lmes� gerekmekted�r. Ölüm ve ölüm
ötes�n� hatırdan çıkarmama böyle küllî ve tahk�kî b�r �mana bağlıdır. Zaten, Bed�üzzaman hazretler� de, hak�k� �hlasa
ulaşmak ve onu muhafaza etmek �ç�n râbıta-ı mevtle beraber �man-ı tahk�kîn�n hasıl ett�ğ� kalb huzuru ve mar�fet-�
Sân�’den kaynaklanan nurlar sayes�nde Cenab-ı Hak’la münasebet �ç�nde bulunmak gerekt�ğ� üzer�nde durur.

İşte, ancak d�ğer �man esaslarıyla takv�ye ed�lm�ş b�r râbıta-ı mevt ve ah�ret düşünces� sayes�nde dünyevî arzuların
önünü kesmek mümkün olab�l�r. Meseley� bu bütünlüğüyle ele almayanlar, �ç�ne g�rd�kler� bataklıkta boğulab�l�rler.
Geleceğ�n dünyası onların başını döndüreb�l�r. Dolayısıyla, dünyevî güzell�kler ve maddî �mkanlar karşısında
başımızın dönmemes� ve bakışlarımızın bulanmaması �ç�n Cenâb-ı Hakk’a çok güçlü b�r �nt�sabla bağlanmalıyız.
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< Öncek� Sonrak� >

O’nunla münasebet�m�z çok kavî olmalı, her şeyde O’nu görmel�, O’nu duymalı, hep O’nunla oturup kalkmalı ve h�çb�r
an O’nsuz olmadığımızı düşünmel�y�z. Farkına varmadığımız b�r şek�lde sürekl� deşarjlar yaşadığımızı hatırdan
çıkarmamalı; çarşı-pazarda, vaz�fe yaptığımız okulda, cadde ve sokakta, hatta kend� ev�m�zde metaf�z�k ger�l�m
açısından kırılmalara maruz kaldığımızı göz önünde bulundurmalı; muameleler�m�zde haram-helal mevzuuna
gereken hassas�yet� gösteremed�ğ�m�zden ve bazen de yed�ğ�m�z, �çt�ğ�m�z, konuştuğumuz şeylere d�kkat
etmed�ğ�m�zden dolayı kalb�m�z�, m�dem�z�, ağzımızı ve gözümüzü k�rlett�ğ�m�z end�şes�yle �k� büklüm olmalı ve bütün
bu menfîl�kler� �zale etmek �ç�n hemen her fırsatta b�r hayırhahın sözler�ne kulak vermel� ya da bulunduğumuz yerler�
hayırhahlar mecl�s� hal�ne çev�rmel� ve b�z� mar�fet şualarıyla aydınlatacak konular etrafında sohbet etmel�y�z.
Dünyaya a�t bazı �şler� müzakere ederken b�le, öncel�kle �l�m ve �rfanımızı artıracak, �ç�m�zde �hsan şuurunu canlı
tutacak meseleler hakkında konuşmalı; d�ğerler�n� b�rer �st�drâdî mevzu hal�ne get�rmel� ve esrâr-ı uluh�yet paket�ne
sarılı dolaylı konular olarak değerlend�rmel�y�z. Bu şek�lde davranıp sürekl� Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ederek manevî
yanımızı güçlend�r�rsek, bazı evl�yânın den�zde batmadan yürüdükler� g�b�, Allah’ın �zn� ve �nayet�yle, b�z de
zamanımızın günah deryalarına batmadan ah�rete yürüyeb�l�r�z.
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Ölüm ve Kabir Hayatı
Herkul | 23/09/2013. | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

ِحیمِ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم �َّ

َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ

قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم

أَْكثُِروا ِذْكَر َھاِذِم اللَّذَّاِت یَْعنِي اْلَمْوَت

* * *

Hazreti Ebû Hureyre (radıyallahü anh), Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

“Lezzetleri acılaştırıp onları mahveden ölümü çokça anın.”

(Tirmizî, Sünen; İbn-i Mâce, Sünen; Nesâî, Sünen)

 

Ölüm ve Kabir Hayatı

İslam akidesine göre ölüm bir yokluk değil, aksine bu dünyanın maddi ve dar kayıtlarından kurtulup daha geniş bir âleme yolculuğun ilk basamağıdır. Bu

dünyadan ahiret yurduna geçiş, evimizdeki bir odadan diğerine geçişe benzetilmiştir.

Ölüm, her canlının er ya da geç bir gün mutlaka yüz yüze geleceği kaçınılmaz bir gerçek ve ilahî kanundur. Ölümle başlayan kabir hayatı ise, ahiret âleminin ilk

menzilidir. Kabir hayatına berzah âlemi de denmiştir.

Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayet-i kerime mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة

فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا إِالَّ َمتَاُع اْلغُُروِر

“Her canlı ölümü tadıcıdır. Siz ey insanlar, çalışmalarınızın ücretini kıyamet günü tam bir şekilde alacaksınız. O vakit, kim ateşten uzaklaştırılıp cennete

yerleştirilirse, işte o muradına ermiştir. Yoksa bu dünya hayatı, aldatıcı ve geçici bir zevkten başka bir şey değildir.”  (Âl-i İmrân, 3/185)

ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكْم بِالشَّّرِ َواْلَخْیِر فِتْنَةً َوإِلَْینَا تُْرَجعُوَن

“Her canlı ölümü tadıcıdır. Biz, sizi hem şerle hem de hayırla imtihan edip sınarız. Sonunda da Bizim huzurumuza getirileceksiniz.” (Enbiyâ, 21/35)

Dünya ve ahiretin mahiyetlerini bildiren bir ayet-i kerimede de Allah (celle celâluhû) şöyle ferman etmiştir:

َوَما َھِذِه اْلَحیَاةُ الدُّْنیَا إِالَّ لَْھٌو َولَِعٌب

َوإِنَّ الدَّاَر اآلِخَرةَ لَِھَي اْلَحیََواُن لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن

Bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ebedî ahiret yurdu ise işte o, gerçek hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bilselerdi! (Ankebût

Sûresi, 29/64)
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Allah dostları için ölüm sevgililer diyarına yolculuktur. Ahiret onların burunlarında tütse de ilahî izin gelinceye dek bu dünyada sabır ve rıza ile içi içe yaşarlar,

insanları hak ve hakikate davet ederler. Ehlullah, ölüme her an hazırlıklı olunmasını şiddetle tavsiye etmiş ve bunu kendi hayatlarında pratik olarak

yaşamışlardır.

Râbıta-i mevt yani ölümü sık sık derinlemesine hatırlama ve buna göre kendimizi muhasebe etme bize hem imanımızda yakîni hem de amellerimizde ihlası

kazandırması yönüyle çok mühimdir. İmanda yakîn ve amelde ihlas ise riyâ, süm’â, tûl-i emel, şöhret tutkusu, dünyaya rağbet ve nefsin sonu gelmez istekleri gibi

kötü arzuları kırmanın en emin çaresidir.

Allah Rasülü (sallallahü aleyhi vesellem) bir gün Abdullah bin Ömer (radiyallahü anh) hazretlerini tutarak ona şunu söylemiştir:

ُكْن فيِ الدُّْنیاَ َكأَنََّك َغِریٌب أَْو َعابُِر َسبِیٍلٍ َوُعدَّ نَْفَسَك فِي أَْھِل اْلقُبُوِر

“Dünyada bir garip yahut geçip gitmekte olan bir yolcu gibi ol. Asıl ve ebedî vatanın ahirete gideceğine öylesine inan ki, ölmeden önce ölmüş ol ve kendini

şimdiden kabir ehlinden say!” (Tirmizi, Zühd, 25; İbn Mace, Zühd, 3; Müsned, 2/24, 41, 131)

Berzah âlemi; ölümden sonra ruhların kıyamete kadar kalacakları yer, kabir hayatı, dünya ve ahiret arasındaki bekleme salonu” olarak kabul edilmiştir. Âlem-i

berzah, dünya ile âhiret arasında bir köprüdür.

Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) bir gün kabristana uğradığında mübarek simasında elem izleri belirmiş, bunun sebebi sorulduğunda kabirdeki iki kişinin

azap görüyor olduklarını; onların azabının büyük bir şeyden değil, birinin bevl ihtiyacını giderirken temizliğine dikkat etmemesinden, diğerinin de nemîmede

(koğuculukta, söz taşımada) bulunmasından dolayı kabir azabı çektiklerini haber vermiştir. Daha sonra yaş bir odun parçası alıp, ikiye ayırmış ve her kabrin

başına birer tane dikmiştir. Niye öyle yaptığının sorulması üzerine de “O ağaç parçaları kuruyana kadar kabirdeki o iki kişinin azaplarının ha��etileceğini ümit

ettiğini” ifade buyurmuşlardır. Allah Rasülü (aleyhissalâtü vesselâm) bir seferinde de “Kabir, Sa’d b. Muaz’ı da kavrayıp sıkarsa..” diyerek hem kabir azabına hem

de meselenin ciddiyetine dikkat çekmiştir.

Efendimiz (aleyhissalatü vesselam) diğer bir mübarek sözlerinde de;

ُكْنُت نََھْیتُُكْم َعْن ِزیَاَرةِ اْلقُبُوِر، أََال فَُزوُروَھا

ُر اْآلِخَرةَ  فَإِنََّھا تُِرقُّ اْلقَْلَب َوتُْدِمُع اْلعَْیَن َوتُذَّكِ

“Size kabir ziyaretini yasaklamıştım fakat artık ziyarette bulunabilirsiniz. Çünkü bu, kalbi yumuşatır, gözü yaşartır, ölümü ve ahireti hatırlatır.” (Hâkim, Müstedrek;

Beyhakî, es-Sünenül-Kübrâ, -az farkla- Ahmed b. Hanbel, Müsned) buyurmuşlardır. Diğer benzer bir rivayette de zor anlarında ölümü ve ahireti çokça

hatırlayanların bu sıkıntılarından kurtulacağı; rahat ve geniş anlarında ölüm ve ahireti unutanların da sıkıntılara uğrayacağı bildirilmiştir. (İbn-i Hibbân, Sahih;

Beyhakî, Şuabül-İman)

Ölümle başlayan kabir hayatı -daha geniş manasıyla berzah âlemi- iman ve amellere yönelik ilk ve temel sorgulamanın olacağı yerdir. Bunun neticesinde kişi

makamına uygun bir şekilde muamele görüp haşir ve hesap gününe dek bekletilecektir.

Berzah hayatında mü’minler namazlarını, zekatlarını, oruçlarını, haclarını, Kur’ân’larını, Allah (celle celâluhû) yolundaki hizmetlerini ve diğer bütün salih

amellerini gönüllerine inşirah ve sürur verici birer enîs, birer dost olarak bulacaklardır. Onlara cennete ait pencereler açılıp güzel manzaralar arz edilir ve

cennetteki yerlerini seyredip dururlar. Dünyada çirkin yaşayanlara gelince, onlara gösterilecek manzaralar da çirkin olur ve onlara da cehennemdeki yerleri

gösterilir. Mü’minler, kıyâmetin bir an önce kopmasını arzularken inkarcılar ise onun hiç kopmamasını isteyeceklerdir.

Bütün bunlar, Allah Rasülü (aleyhi ekmelüttehâyâ) Efendimiz’in haber verdiği şu uyarıcı hadis-i şeri�eri bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır:

اَْلَكیُِّس َمْن  دَاَن نَْفَسھُ َوَعِمَل ِلَما بَْعدَ اْلَمْوِت

َواْلعَاِجُز َمْن أَتْبََع نَْفَسھُ َھَواَھا َوتََمنَّى َعلَى هللاِ

  “Akıllı kimse, sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan ölüm ötesi hayat için çabalayandır. Nefsini hevâsının peşinde koşturan ve buna rağmen Allah

Teâlâ’dan beklentileri olan  kimseye gelince o zavallının tekidir.” (Tirmizi, Kıyame, 25; İbn Mace, Zühd, 21; Müsned, 4/124)

ً ،ُسئَِل َرُسوُل ّ�ِ أيُّ اْلُمْؤِمنِیَن أْفَضُل؟ قَاَل: أْحَسنُُھْم ُخلُقا

قِیَل: فأيُّ اْلُمْؤِمنِیَن أْكیَُس؟ قَاَل: أْكثَُرُھْم ِلْلَمْوِت ِذْكراً، َوأْحَسنُُھْم لَھُ اِْستِْعدَاداً قَْبَل نُُزوِلِھ بِِھْم
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Rasülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a soruldu: “Mü’minlerden hangisi en faziletlidir?” O (aleyhi ekmelüttehâyâ): “Ahlakça en güzelleridir!” cevabını verdi. Tekrar

soruldu: “Pekiyi, mü’minlerden hangisi en akıllıdır? “Ölümü en çok zikreden ve ölüm gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır.” (İbnu Mace, Zühd, 31)

buyurdu.

Allah dostu kâmil zâtlara göre dünya rahat ve rehavetine kapılmamak için bu ayet ve hadisleri çokça hatırlamalı ve bu doğrultuda bir birimizi usûlünce ikaz

etmeliyiz. Çünkü rahat ve rehavet insandaki ulvî hisleri öldürmekte ve bunun sonucunda insan, sanki her şey güllük-gülistanlık ve Ümmet-i Muhammed’in hiç

derdi yok gibi davranmaya başlamaktadır. Halbuki Efendimiz (sallallâhü aleyhi vesellem) bir yerden geçerken, gülen bir sahabi efendimizi gördüğünde ona

ayağıyla dokunarak ikaz etmiş, “Cennetten müjde mi aldın?” demiştir.

Son olarak, Esved b. Yezid en-Nehaî hazretlerinin sık sık ölüm ve ahireti anarak kendisini muhasebe etmesini, imanla kabre girip giremeyeceği endişesiyle tir tir

titremesini ve nihayetinde peygamberlerden sonraki en yüce makamlara ulaşan kimselerden olmasını hatırlayarak, Rabbimizin bizlere de bu yüce ufku ve güzel

akıbeti nasip etmesini niyaz edelim.

ٍد اَللَُّھمَّ َصّلِ َوَسلِّْم َوبَاِرْك َعٰلى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ

َوَعٰلى ٰاِلھ َوأَْصَحابِِھ أَْجَمِعیْن

َوَسَالٌم َعلَى اْلُمْرَسِلیَن

ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن  َواْلَحْمُد ِ�َّ
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