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HER CAN ÖLÜMÜ TADACAKTIR 

 

İran’ın ünlü şairi Ömer Hayyam der ki: 

“Dünyada muradınca yaşarsan yaşa sonu ne 

Hem bin zevk ile taşarsan sonu ne 

Farzeyle ki dünyada ömrün yüzyıl 

Ömründen yüzyıl daha aşarsan sonu ne?” 

Ölüm, hayatın gerçeği, herkesin başına gelecek. 

Ölüm akan bir sudur, İnsanoğlu yerli değil, yolcudur. 

Ömür sermayesinin tükenişidir ölüm. Ömür sermayemizin ne kadar olduğunu bilemeyiz 

ama sanki hiç bitmeyecekmiş gibi tüketiriz hayatı. Ömürde bereket bize, tükeniş ise başkasına 

mahsusmuş gibi yaşarız. Çevremizde genç yaşlı ölenlerin tamamı başkasıdır. Ölüm, haber 

bültenlerinin neredeyse sıradanlaşan kaza anonsu, gazetelerin üçüncü sayfa haberi ya da 

tanıdıklarımıza taziyelerimizi iletme sebebidir.  

Eğer ölen aileden biri ise veya can dostumuzsa yüreğimizden bir şeyler koptuğunu hissederiz. 

Bu durumda ölüm bizi teğet geçmiştir ve ölen yine yakınımız da olsa bir başkasıdır. 

Kimse ölümü üzerine kondurmak istemez. “Faraza ölürsem” diyerek vasiyetname bırakmak 

isteyenlere yakınları “Ağzını hayra aç” sözü ile çıkışırlar.  

Şu anda hayatta olan bizler, hayatımızda hiç ölmemiş kimseler olarak ölümün ciddiyetini göz 

ardı ederek yaşama kolaycılığını tercih ediyoruz, ölümü anlatan kişi, olay ve yazıları anlamaya 

çalışmak da işimize gelmiyor, ölümü bizzat tecrübe etmiş olanlara da zaten sorma imkânımız yok. 

Çocuklar için ölüm bir oyun ve eğlencedir. Plastik tabancalarla birbirlerini onlarca kez 

öldürürler. Bilgisayar oyununda da ölmeleri sorun değildir. Birkaç canları daha vardır zira. Daha da 

olmazsa oyuna yeniden başlarlar. Gençlerin öyle hayalleri vardır ki bir ömre sığmaz, ölüm ise hiç 

gündemde değildir.  

Halbuki Ölüm, Yüce Yaratıcı"nın kanunudur ve bu nedenle de onu değiştirmeye O"nun 

dışında hiç kimsenin gücü yetmez:  
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مُ ُنَْحنُ  ْرنَاُبَْيَنك  َ ُِبَمْسب و۪قينَُ قَد  ُاْلَمْوَتَُوَماُنَْحن   

“Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.”     (Vâkıa, 

56/60.) 

Ölümü, “Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” (Zümer, 39/30) şeklinde Peygamber 

Efendimize ve onun ümmetine hatırlatan da bizzat Cenâb-ı Hak"tır. Diğer yandan O (c.c), dünya 

hayatının bir imtihan olduğuna da sıklıkla işaret buyurmaktadır.  

Kur’ân-ı Kerîm"de,  

ونَُُ َُواِلَْيَناُت ْرَجع  ر َُُِواْلَخْيِرُِفْتَنة ًۜ َ ْمُِبالش  َُونَْبل وك  ُاْلَمْوِتًۜ ُنَْفٍسَُذآئَِقة   ك ل  

“Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Siz, 

ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiyâ, 21/35)  buyrulur. Yine aynı ifadelerle başlayan bir başka âyet-

i kerimede ise dünyada yapılanların karşılığının kıyamet günü verileceği şöyle ifade edilir:  

َةَُفَقْدُُ َ َاِرَُوا ْدِخَلُاْلَجن  ْحِزَحَُعِنُالن  َُفَمْنُز  ْمُيَْوَمُاْلِقٰيَمِةًۜ وَرك  َْوَنُا ج  َُواِن ََماُت َوف  ُاْلَمْوِتًۜ ُنَْفٍسَُذٓائَِقة   ُ ك ل 
ورُِ ر  ُاْلغ  َُمَتاع  َ ْنَيٓاُاِّل  َُوَماُاْلَحٰيوة ُالد    َفاَزًۜ

“Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam 

verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu 

dünya hayatı ise aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Âl-i İmrân, 3/185.)  

Dolayısıyla ölümü hatırlamak aynı zamanda insanın yaratılış amacını ve âhiretteki hesabı 

hatırlaması demektir. Bu hatırlayış müminin hayatını nasıl geçirmesi gerektiği konusunda bilincini 

daima canlı tutmasını sağlayacaktır. 

Allah Resûlü de ölüm hakkında ümmetini her fırsatta uyarmıştır. Nitekim sahâbeden İbn 

Ömer şöyle anlatmaktadır:  
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ٌلُِمَنُاألَنُْ َُرج  َ َُعلَْيِهَُوَُسل َْم(َُفَجاَءه  ُِ)َصل َىُاّلل  َ وِلُاّلل  َُمَعَُرس  ُقَاَل:ك ْنت  َمَرُأَن َه  َصاِرَُفَسل ََمَُعلَىَُعِنُاْبِنُع 
ْؤمُِ ُاْلم  ُِأَي   َ وَلُاّلل  ُقَاَل:ُيَاَُرس  َ َ َُعلَْيِهَُوَُسل َْم(ُث م  ُ)َصل َىُاّلل  ِ َِبي  ا.”ُقَاَل:ُُالن  ل ق  ْمُخ  ه  ؟ُقَاَل:ُ“أَْحَسن  ِنيَنُأَْفَضل 

اُأ ولَِئَكُ ُاْسِتْعَداد  ْمُلَِماُبَْعَده  ه  اَُوأَْحَسن  ْمُلِْلَمْوِتُِذْكر  ه  ؟ُقَاَل:ُ“أَْكَثر  ْؤِمِنيَنُأَْكَيس  ُاْلم  .”َفأَي    ُاألَْكَياس 

 “Resûlullah (sav) ile birlikte idim. Ensardan bir adam gelerek Hz. Peygamber"e (sav) selâm verdi. 

Sonra şöyle dedi: "Ey Allah"ın Resûlü! Müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Hz. 

Peygamber, "Ahlâk bakımından en güzel olanları." buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi 

daha akıllıdır?" diye sordu. Hz. Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için 

en güzel şekilde hazırlananları. İşte onlar en akıllı olanlardır." diyerek cevap verdi.” 

(İbn Mâce, Zühd, 31) 

Yine bir gün Resûlullah (sav), ölümün "ağız tadını kaçıran" yönüne dikkat çekmiş ve 

اِتُ َ َذ  واُِذْكَرَُهاِذِمُالل   أَْكِثر 

 “Lezzetleri yok edeni (yani ölümü) çok hatırlayın.” (Nesâî, “Cenâiz”, 3) buyurmuştur. 

İnsan, tabiatı gereği dünyaya düşkünlük gösterme, âhireti ise hatırından uzaklaştırma 

eğilimindedir.( Kıyâmet, 75/20-21.) 

ِخَرَةًُۜ﴿21﴾ وَنُاّْلٰ ُبَْلُت ِحب  وَنُاْلَعاِجلَةَ ُ﴿20﴾َُوتََذر  َ  َكّل 

“Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyor, ahireti 

bırakıyorsunuz.” 

İnsanoğlunun ölümden hoşlanmamasının, ondan ürküp kaçmasının pek çok nedeni vardır. 

Dünyaya olan aşırı tamah, âhiretin unutulup hazırlık yapılmaması, ebediyet arzusu, günah ve isyan 

karanlığında hakikat ışığını görememe gibi birçok sebep ölümden kaçmanın nedeni olabilir.  

Sınırlı güç ve imkânlarla yaratılan insan, hırs ve hevesleri bakımından sınırsız isteklere 

sahiptir. O, kendine verilen ömrün bitmesini hiç istemez. Hz. Âdem"den beri hep daha uzun yaşamak 

istemiş, ölümden hiç hoşlanmamıştır. Öyle ki, ihtiyarlasa, güç ve kudretten düşse dahi dünya 

sevgisinde ve uzun emellerinde hiç eksilme olmaz. Eceli çok yakın, ensesinde iken, emeli uzun, gözü 

de hep uzaklardadır. Başına bir sürü şey gelir, fakat o sürekli emelinin peşinde koşar ve eceli aklına 

getirmez. 
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Bunu bir örnekle göstermek isteyen Hz. Peygamber bir gün eline iki taş alarak  

ُ ُ.ُقَالَُُ»َُهَذاكَُُاألََملُ  ُأَْعلَمُ  ول هُ  َ َُُوَرس  وَنَُماَُهِذِهَُوَماَُهِذِهُ«ُ.َُوَرَمىُِبَحَصاتَْينُُُِ.ُقَال واُاّلل  َهْلُتَْدر 
 َوَهَذاكَُُاألََجلُ 

“Şu ve şu nedir biliyor musunuz?” deyip taşları fırlatmış, biri hemen yakına, diğeri de uzağa 

düşen taşları gören arkadaşları “Allah ve Resûlü (sav) daha iyi bilir.” demişlerdir. Bunun üzerine 

o, “Uzağa düşen insanın emeli, yakına düşen de ecelidir.” buyurmuştur. (Tirmizî, “Emsâl”, 82) 

Resûlullah (sav), bir gün Ebû Saîd el-Hudrî’nin söylediğine göre yere bir çubuk dikti. Sonra 

bunun yanına ikinci bir çubuk, biraz ilerisine üçüncü bir çubuk dikti. Daha sonra ashâbına dönerek: 

“Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu. 

Onlar her zaman yaptıkları gibi: “Allah ve Resûlü daha iyi bilir” dediler. 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisini merakla dinleyen ashâbına meseleyi şöyle 

açıkladı: 

“Bu birinci çubuk insan, ikincisi onun eceli, üçüncüsü de istek ve arzularıdır. İnsan kuruntular 

peşinde koşup dururken ecel önünü keser ve onu alıp götürür.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 18). 

Allah Resûlü"nün (sav) uyarısı çok ağırdır:  

َُعْبٌدَُسَهاَُولََهاَُونَِسَىُاْلَمَقاِبَرَُواْلِبلَُى  ِبْئَسُاْلَعْبد 
ْنَتَهى ْبَتَداَُواْلم  َُعْبٌدَُعَتاَُوَطَغىَُونَِسَىُاْلم   ُِبْئَسُاْلَعْبد 

“...(Gaflete) dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne 

bedbahttır! Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kul ne 

bedbahttır!..” (Tirmizî, “Sıfâtü’l-kıyâme”, 17) 

Bazı insanlar ölümü bir yok oluş olarak görür. Ölüme, her şeyin sona ermesi, bir yok olma, 

çözülüp dağılma ve topraklaşma nazarıyla bakar ve bu nedenle de onunla yüz yüze gelmeyi asla arzu 

etmez. 

Oysa ki Ölüm, O"nu gönülden tanıyıp seven ve  

َ۪تيُُ ۪ليَُجن  ۪ليُ۪فيُِعَبا۪دي َُواْدخ  َُُفاْدخ  ة ًۚ َ َُمْرِضي  ُاِْرِج۪عٓيُاِٰلىَُرب ِِكَُراِضَية  ة ُۗ َ ْطَمِئن  ُاْلم  َْفس  هَُاُالن   يَآُاَي َت 
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“Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O"ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine 

dön. (Seçkin) kullarımın arasına katıl ve cennetime gir!” (Fecr, 89/27-30.) şeklindeki çağrıyı alan 

bir ruh için asla bir yok olma ve hiçlik olmadığı gibi kabir de bir topraklaşma çukuru değildir. 

Zaten ölümü anlamlı kılan da ölümden sonraki âhiret hayatının varlığıdır. Yüce Mevlâ âhiret hayatına 

ve oradaki hesaba inanarak yaşayıp Allah"a yakın olarak ölen bir mümini, “Ama (ölen kişi Allah"a) 

yakın olanlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.” (Vâkıa, 56/88, 89). ifadeleriyle 

müjdelemektedir. 

Genç ölümlerinin trajik bir hikâyesi vardır ve bu hikâye, ilgili şahısla birlikte sona ermiştir. 

Orta yaşa gelmiş olanlar ölümü, vefat eden anne baba, eş, dost, akraba ve arkadaşların aile, çevre ve 

toplumda bıraktıkları boşluk sebebiyle üzerinde düşünmeye değer bir konu olarak ele alırlar. Ancak 

hayatın koşuşturması bu konuda fazlaca düşünmeye fırsat tanımaz. Yaşlılar ise ölümü yakın bir 

ihtimal olarak görseler de, hayat boyu çok çalıştıklarını, yorulduklarını ve kâfi miktarda dinlenmeye 

hakları olduğunu, emekliliğin tadını çıkarmaları gerektiğini düşünürler. Her ne kadar en çok yaşlılar 

ölse de, her yaştan ölenlerin olduğunu, ölümün yaşlılara mahsus bir vaka olmadığını tasavvur ederler. 

Gerçekte herkese yakın olan ölümü herkes bir şekilde kendisinden uzaklaştırmaya çalışır. 

Üstat Necip Fazıl şöyle der: 

“Yağız atlı süvari koştur atını koştur 

Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları.” 

Ölüm vakasından ziyade ölümün sebebi ve ölenin sosyal statüsü üzerinde daha çok durulur. 

Bir trafik kazasında genç bir babanın hayatını kaybetmesi, geride bıraktığı yetimler dolayısı ile trajik 

bulunur. Çukura düşerek ölen çocuk için de yüreklerde şefkat menşeli bir sızı oluşur. Vatani görevini 

yapan askerimizi kendimize yakın bulduğumuz için şehit cenazeleri yüreğimizi parçalar. Aynı yaşta 

hastalıktan vefat edenin yakınları ise, israf olduğu düşünülen gençliğe yanarlar sadece. Eğer, ölümün 

sebebinden ziyade kendisi ile ilgili olsaydık, belki de kendimizi ölüme bu kadar uzak 

hissetmeyecektik. Zira ölüm vakası doğrudan yaşayanlarla ilgiliyken, ölümün sebebi başkası ile 

ilgilidir. Bu durum, ölümün de başkasına ait olduğu yanılgısına götürür insanı. 

Minarelerden yükselen sala başkasının ve musallada yatan ölü de hep başkasıdır. Her 

gün duymaya alıştığımız için sıradanlaşan cenaze salaları, birçoğumuz için ölümün 

habercisidir sadece. Müezzinin için için verdiği sala yalnızca ölenin yakınlarını hüzünlendirir. Sala, 

ölüm vakti gelmiş yaşlı veya hastanın ve ölümü hak etmiş bir şahsın ölüm haberi olarak telakki edilir. 
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Oysa her sala verişte ölen başkası olsa da her nefes alışta ömrü tükenen bizleriz. Verilen sala, sadece 

vefatı haber verilen mevtanın salası değil, aynı zamanda tükettiğimiz nefes ve geçen ömrün de salası 

hükmündedir. Salayı bu duygu ve düşünce içinde dinlediğimizde hayatımızın kalan kısmının değeri 

daha iyi anlaşılacaktır. 

Öğlen ya da ikindi vaktinde merkezî camilere gitmişsek, namaz sonrası hoca efendi, “Er 

kişi/hatun kişi niyetine” diyerek cemaatin cenaze namazına hazırlanmasını ister. Zamanımız varsa 

sevabını kazanalım diye uyarız hoca efendiye. Binlerce insanın yaşadığı bir şehirde elbette her gün 

doğumlar da ölümler de olacak, diye düşünürüz. Bu hoca efendi günün birinde benim de cenaze 

namazımı kıldırır, diye düşünenimiz çok azdır.  

Ölümü düşünme (rabıta-i mevt), birçoğunun huzurunu kaçırıyor. Can sıkıcı düşüncelere 

dalmaktansa, bu beni ilgilendiren bir konu değil diye düşünmek işine geliyor insanın. Her gün 

öleceğime bir kere ölürüm, diyor belki de. Doğrusu ölümü düşünmekle onu çabuklaştırmış olmuyoruz 

aksine ölüm düşüncesi hayatı daha da anlamlandırıyor ve dünyaya bağlılığımızı azaltıyor. 

Ölümü düşünmemekle ölümden kaçabileceğini sananları Allah Teala şöyle uyarıyor: 

ْمُِبَماُُ ئ ك  ِ َنب  َهاَدِةَُفي  َ ُت َرد  وَنُاِٰلىَُعالِِمُاْلَغْيِبَُوالش  َ ْمُث م  َّل۪قيك  ُم  َُفِان َه  وَنُِمْنه  ُاْلَمْوَتُال َ۪ذيُتَِفر   َ ق ْلُاِن 
ْمُتَْعَمل وَنُ  ْنت   ك 

“De ki: Haberiniz olsun, o kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size ulaşacaktır. 

Sonra, gizliyi de aşikârı da bilen Allah’a döndürüleceksiniz. O size neler yaptığınızı haber 

verecektir.” (Cuma, 62/8.) 

“Hayatı anlamayanlar, ölümü anlamayı arzu etmezler”, der Tolstoy. Ölüm düşüncesini 

pas geçenler, hayatın akışına kendisini kaptırmış ve güncel olaylar karşısında aktör değil faktör 

olanlardır. Sanki ev, dükkân ve arabayı sigortalatır gibi hayatı da ölüme karşı sigortalatmıştır. 

Ölümün kol gezdiği bir dünyada hayatın geçici teminatlarına güvenilir mi hiç? 

َهاَدِةَُفيُ ُق ْلُ َ ُت َرد  وَنُاِٰلىَُعالِِمُاْلَغْيِبَُوالش  َ ْمُث م  َّل۪قيك  ُم  َُفِان َه  وَنُِمْنه  ُاْلَمْوَتُال َ۪ذيُتَِفر   َ ْمُِبَماُُاِن  ئ ك  ِ َنب 
ْمُتَْعَمل وَنُ  ْنت   ك 

Dr. Elisabeth Kubler Ross, ölümcül hastalıklara yakalanmış olan hastalarıyla yaptığı 

görüşmeleri “Ölüm ve Ölmek Üzerine” isimli kitapta toplamış, yaptığı incelemede şu sonuca 

varmıştır: Öleceğini hisseden insanlar ölüme karşı şu duyguları hissediyorlar: 
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Yadsıma, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme. (Ahmet Deniz, Ölüm Son Değil, 3. baskı, 

Ankara 2005.) 

Önce, hayır, olamaz, doktor tahlillerinde hata olmalı, şeklinde sorgulamalar… Sonra, “İyi de 

neden ben? Daha benim yaşıtlarımdan çoğu yaşıyor.” tepkileri... Bilahare bazı adaklarla zaman 

kazanma hamleleri… Eğer ömrüm yeterse hacca gideceğim, okul yaptıracağım, öğrenci okutacağım 

vs. vaatleri... Dr. Ross, dördüncü safha olarak depresyonu zikretmiş ama bizce kâmil iman sahibi bir 

mümin, ölüm duygusu sebebi ile depresyona girmez, girmemelidir. Kâmil iman sahibi bir mümine, 

veren de O, alan da O, şeklinde tam bir teslimiyet göstermek yakışır. Dr. Ross’un “kabullenme” 

olarak nitelendirdiği beşinci safhanın adını biz teslimiyet olarak değiştiriyor ve teslimiyeti ilk sıraya 

yerleştiriyoruz. “Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz (İnna lillahi ve inna ileyhi raciun) (Bakara, 2/156.) 

ayetine iman etmiş bir mü’min, henüz ölümün açık ve yakın alametleri belirmemiş olsa bile 

teslimiyeti başa alır. Zaten teslimiyetin olduğu yerde yadsıma, öfke ve pazarlığa yer yoktur. 

Bütün yollar ölüme çıkıyor. İnsan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Herkes bilir 

ki doğumla başlayan dünya hayatı ölümle sona erecektir. Her doğum, aynı zamanda ölümün 

habercisidir. Aslında ölüm, doğum kadar hayatın doğal akışı içerisinde yer alır. Dirinin 

nefesleri, eceline giden adımlarıdır.  

Ölümün doğal sayılması değil vakayı adiyeden görülmesidir sakıncalı olan.  

Biz doğduğumuzda ağlıyorduk, ölünce güler miyiz, ağlar mıyız onu da ölünce göreceğiz. 

Şair şöyle diyor: 

Yâdında mı doğduğun anlar 

Sen ağlardın gülerdi âlem 

Öyle bir ömür sür ki mevtin 

Olsun sana hande, halka mâtem 

Dünyaya geldiğinde ağlıyordun ya! Herkes de gülüyordu, oğlumuz/kızımız oldu diye. Bak 

ömrünün sonuna gelmek üzeresin. Öyle yaşa ki sen giderken insanlar ağlasın da sen gül. Son gülen 

iyi güler. Son gülmek, ölürken gülmektir; yoksa diğer bütün gülmekler sondan bir öncedir. 

Aksi ise, yani ölen kimse hayatta iken kimseye yararı dokunmamış, bilakis etrafındaki herkese 

zararı dokunmuş, şerli biri ise, o zaman insanlar ve diğer yaratıklar onun zararından, şerrinden 

kurtulmuş olurlar. Onun ölümüne üzülmezler, aksine sevinirler. Onu rahmetle değil, lanetle anarlar. 
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Şair Vecdî’nin dediği gibi: 

“Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur 

Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehl-i kubur” derler. 

Rahmetle Anılmak 

Elbette hiç kimse böyle olmak, lanetle anılmak istemez, herkes hayırla yad edilmek, rahmetle 

anılmak ister. Bu güzel duygu insanın içerisinde, yaratılışında vardır. Ancak sadece rahmetle anılmayı 

istemek yeterli değil, rahmete vesile olacak, rahmetle anılmayı hak edecek, örnek davranışlarda 

bulunmak, faydalı şeyler yapmak, geride güzel eserler bırakmak gerekir. Bunu Peygamber 

efendimizin mübarek sözlerinden bir misalle arzetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz bir hadis-i 

şeriflerinde şöyle buyurmuştur: 

ُِبِهُأَْوَُولٍَدُُ َُِمْنَُصَدقٍَةَُجاِريٍَةُأَْوُِعْلٍمُي ْنَتَفعُ  َُِمْنُثَّلَثٍَةُإِّل  ُإِّل  َُعَمل ه  ُاْنَقَطَعَُعْنه  إَِذاَُماَتُاإِلْنَسان 
وُلَهُ   َصالٍِحُيَْدع 

“İnsan oğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak dünyada iken şu üç şeyden birini 

yapmış olanın amel defteri kapanmaz; iyilikler, sevaplar ölümünden sonra da amel defterine 

yazılmaya devam eder. Bunlar: 

1- Sadaka-i cariyede bulunan. Yani geride cami, çeşme, okul, hastane gibi insanlığa 

yararlı eserler bırakan. 

2- Faydalı ilim, yaralı ilmi eserler bırakan ve öğrenciler yetiştiren. 

3- Kendisini hayırla yad edecek, iyilikle anacak, arkasından dua edecek güzel evlat 

yetiştiren. 

Biz Müslümanlar, ölümün bir âlem değişikliği olduğuna inanırız. İyi bir insan öldüğünde, 

muhtemelen, “Burada bambaşka ve daha iyi bir dünya varmış, geride bıraktığım dostlarım için üzücü 

olsa da neticede onlarla bir süre sonra burada, berzah âleminde buluşacağız.” diyeceklerdir. Kötü 

insanlar ise,  
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“Eyvahlar olsun bize, biz ölümü bir son sanırdık, ama hayat bir başka âlemde hâlen devam 

ediyor, hocaların ve dinî kaynakların söyledikleri doğruymuş demek ki, keşke bu günleri 

göreceğimize toprak olsaydık.” diyeceklerdir. (Nahl, 16/28, 32; Fussılet, 41/30-32; Enfal, 8/50; Furkan, 25/22; 

Mülk, 67/2; Ayrıca bk., Buhari, “Rikak”, 41, s. 97.) 

İnsanoğlu her ne kadar ölümden hoşlanmasa ve ölmeyi arzu etmese de bazıları, başlarına gelen 

sıkıntılar nedeniyle, bu değişmez sonun bir an önce vuku bulmasını isteyebilmektedirler. Bu durumda 

olanlara Allah Resûlü (sav) şu şekilde tavsiyede bulunmuştur:  

ُأَْحِيِنىَُماَُكانَِتُ َ م  َُفْلَيق ِلُالل َه  َُفاِعّل  َ ُ،َُفإِْنَُكاَنُّلَُب د  ُأََصابَه  ٍ ر  ُاْلَمْوَتُِمْنُض  م  ك  ُأََحد  َ ََين  اَُيََتَمن 
اُلُِى َِنىُإَِذاَُكانَِتُاْلَوَفاة َُخْير  اُلِىُ،َُوتََوف   اْلَحَياة َُخْير 

 “Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek 

olursa, "Allah"ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa 

canımı al!" desin.” (Buhârî, “Merdâ”, 19) 

Ölümle ilgili çok şey söylendi, inanan ve düşünenler ne demek istendiğini anladı fakat ölümle 

ilgili son sözü hiç şüphesiz Azrail söyleyecek: 

“Dünya hayatın buraya kadar. Şimdi sonsuzluğa yürümek vaktidir.” 

Ölüm, geri dönüşü olmayan bir geçit gibidir. Ölüm ürkütücü olsa da bu gerçeği kabullenmek 

ve her an gözümüzün önünde cereyan eden, neşemizi kaçıran bu hâle hazır olmak önemlidir. Mesele 

içimizdeki ölümü öldürmektir. O zaman ürkütücü bir şey kalmaz ortada. Necip Fazıl’ın dediği gibi, 

“Ölüm güzel şey, 

Budur perde ardından haber... 

Hiç güzel olmasaydı, 

Ölür müydü Peygamber?...” 
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Hz. Ömer (R.A.) halife seçilince bir adam görevlendirir. O adam her gün gelir. Hz. Ömer’e 

ölümün var olduğunu birkaç defa hatırlatır. 

Bir zaman sonra Hz. Ömer, adamın görevine son verip şöyle der: 

-          Artık sakalıma ak düştü. Sizin ikazınıza ihtiyacım kalmadı. 

Daima ölüm sonrasını düşünerek hareket eden Hz. Ömer’in yüzük taşında bile şu hadis-i şerif 

yazılıydı: 

“Sana öğüt verici olarak ölüm kâfidir Ya Ömer!”  

 

Gün bugünkü gündür saat bu saat 

Daha dünkü günü göremezsin ha 

Ansızın dururken ölüm gelir de 

Bir saat evinde duramazsın ha 

  

Güvendiğin dallar eline gelir 

Kazandığın mallar hep miras kalır 

Bülbül gibi dilin kapanır kalır 

Dahi bir salavat veremezsin ha 

  

Oğlun kızın figan edip ağlarlar 

Ayrılık oduna ciğer dağlarlar 

Gözün yumar çeneciğin bağlarlar 

Eşini dostunu göremezsin ha 

  

Heves etme bu hayırsız yapıya 

Zeval yakın gün dikildi tepeye 

Dört kişiyle çıkarırlar kapıya 

Bir daha evine giremezsin ha 

  

Dinle sana bir bir verem hesabın 

Musibet dünyanın anla harabın 

Heman bir kazan su bir kalıp sabun 

Anı da bi't-tamam süremezsin ha 

  

 

Düşün bir kez ne karalı yazın var 

Bir fayda yok nice oğlun kızın var 

Eğer bulunursa bir top bezin var 

Üç kattan ziyade saramazsın ha 
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Bir faide kılmaz malın menalin 

Bütün hasret kalır kaş-ı hilalin 

Hoşnut et hem çoluk çocuk ıyalin 

Bir daha hatırın soramazsın ha 

  

Kerem eyle düşme nefsin peşine 

Kul olanın neler gelir başına 

Uzatırlar musallanın taşına 

Ayakla mezara(1) varamazsın ha 

  

Kara yerden sana bir ev kazarlar 

Bir iş eder(2) defterini bozarlar 

Üzerine beş on kerpiç dizerler 

Sağına soluna dönemezsin ha 

  

İki melek gelir sual sormaya 

Amelin var mıdır cevap vermeye 

Hazırlanır topuz ile vurmaya 

Yakanı elinden alamazsın ha 

  

Baktım bu kapıya kimse girişmez 

İnşallah karaya akı karışmaz 

Ruhsati bu sırra aklın erişmez 

Hikmet-i Huda'yı bilemezsin ha 

 

      Aşık Ruhsati 

  
(Farklı kaynaklarda (1) Yolların akabe; (2) Reşid eder şeklinde geçmektedir. Bazı kaynaklarda 4. ve 5. kıtalar yoktur. 

Âşık Ruhsatî, Dr. Doğan Kaya, Genişletilmiş II. Baskı, Sivas, 1999, s. 100-102.) 

 

 


