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Giriﬂ
Ölüm hayat›n bir gerçe¤i olmakla birlikte, tecrübe edilmesi imkâns›z bir hadisedir. Her ne kadar hayat›n yok olmas› anlam›na gelse de, insan› insan yapan hakikate ve onun manevî ruhuna zarar vermez. Madde mâna bütünlü¤ünün meydana getirdi¤i insan›n bedeni ölümle asl›na dönüp yok olurken, ruhu varl›¤›n›
ebedîleﬂtirir. ‹nsanl›¤›n›n fark›na varanlar, yeni benlikler inﬂa ederek kendini ve
Rabbini bilenler, bunu gerçekleﬂtirip ölümsüzlük s›rr›n› idrâk edebilirler.
Hayat ve ölüm, varl›klar içindir. Madde ba¤lam›nda hayat varl›¤a gelme, ölüm
ise yoklu¤a gidiﬂtir. ‹nsan›n do¤umu gibi ölümü de kendi elinde de¤ildir. ‹nsan
varl›¤›n› koruma ve sonsuza ulaﬂma arzusunu daima içinde taﬂ›r. Kur’an dünyada böyle bir amac›n gerçekleﬂemeyece¤ini, ölümün bir hakikat oldu¤unu, her
canl›n›n baﬂ›na gelece¤ini haber vermektedir. Ölüm imtihan saatinin doldu¤unu bildiren kaç›n›lmaz bir son oldu¤una göre,1 insan hayat› iyi de¤erlendirerek
ona haz›rl›kl› olmal›d›r.
‹nsan›n bir ölümlü bir de ölümsüz yan› vard›r. Ten ölümlü, ruh ise ölümsüzdür.
Tenin ölümü tekâmül etmek için gereklidir. Ölümü yok oluﬂ telâkkî edenler ondan korkarlar ve kaçmaya çal›ﬂ›rlar. Ancak ondan kaçman›n imkâns›zl›¤›n›n da
fark›ndad›rlar. Çünkü gözleri önünde cereyan eden ölüm, ocaklar› söndürmekte, sevenlerin bellerini bükmekte ve analar›n yüre¤ini yakmaktad›r.
‹nsanlar›n ölüm olgusuna yaklaﬂ›m tarzlar›, yaﬂad›klar› çevrenin dinî, sosyal ve
kültürel yap›s›ndan kaynaklanan baz› farkl›l›klar arz eder. Ölümü tabiî bir son
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olarak görmekle birlikte, bir musibet ﬂeklinde de¤erlendirenler de vard›r. Allah
inanc› güçlü olanlar ise sevgiliye ve dostlara kavuﬂma olarak görürler. Ölümü
ten kafesinden ç›k›p sevgili ile buluﬂma zaman› olarak görenler, bir an önce vuslata ermeyi arzu ederler. Onlara göre hayat›n z›dd› olan ölüm, bir yok oluﬂ de¤il, yeni bir baﬂlang›çt›r.
Ölüm ac›s› az ya da çok herkesin çekti¤i bir ac›d›r. Peygamberler de dahil bütün
insanlar ölümün ﬂiddetli a¤r›lar›n› hissetmiﬂtir. Ölüm an›nda terleyip dudaklar›
kurumuﬂ, bayg›nl›k geçirmiﬂlerdir. Bununla birlikte Allah’a olan güven ve hüsni zan duygular›n› kaybetmemiﬂlerdir. Nitekim sahabeden Muaz b. Cebel ölüm
sanc›lar› ﬂiddetlenip bayg›nl›k geçirdikten sonra; “Allah›m, beni ne kadar s›k›ﬂt›r›rsan s›k›ﬂt›r, bilirsin ki kalbim sana ba¤l›d›r, seni sever.”2 sözüyle Allah’a olan
güven duygular›n› ifade etmiﬂtir. Hz. Peygamber’in müezzini Bilal’in hastal›¤›
a¤›rlaﬂ›p ölümü yaklaﬂt›¤› s›rada kar›s› çok üzülmüﬂ ve bunu Bilal’e hissettirmiﬂti. Bilal ise dostlar›na, yani Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve arkadaﬂlar›na kavuﬂaca¤› için sevinçli oldu¤unu söyleyerek kar›s›na üzülmemesini tavsiye etmiﬂtir.3
‹nsan hayat›n sonunda ölümle karﬂ›laﬂaca¤›n›, ölüm sonras› hayat›n varl›¤›n›
düﬂündü¤ünde, davran›ﬂlar› daha anlaml› olur. ‹nsan›n do¤um ve hayat› kadar
gerçek olan ölüm, hem sosyal hem de psikolojik aç›dan bir denge unsurudur.
Ölümü bir yokluk olarak alg›lay›p narsistik bir duyguya kap›lma ne kadar ifrat
ise, ölüm korkusuyla dünyay› bir zindana çevirme de tefrittir.4 Materyalist felsefenin ölüm sonras› hayata iliﬂkin olumsuz tavr›, ruhu ba¤l› bulundu¤u bedenle
s›n›rl› görme, cennetle cehennemi bu dünyada yaﬂanan iki de¤iﬂik hâl olarak de¤erlendirme ve ölümden sonraki hayatta bir tak›m çözümü imkâns›z ç›kmazlar›n bulundu¤unu iddia etmekten kaynaklanmaktad›r. Ölümden sonra hayat ve
ruhun ölümsüzlü¤ü onlar›n ilgi alan› d›ﬂ›ndad›r. Ancak metafizik ve ahlâkî aç›dan konuya yaklaﬂt›¤›m›zda ölüm sonras› hayat›n varl›¤› kabul edilecektir. Çünkü ölümden sonraki hayat denilince, ruhun ölümsüzlü¤ü, kiﬂisel kimli¤in görünmesi ile cennet ve cehennem gibi ölümün peﬂi s›ra gelen hayat›n geçece¤i
mekan akla gelmektedir.5
Sürekli ölüm korkusu üretmek yerine, ölümü bir motivasyon arac› olarak görmek psikolojik rahats›zl›klara kap›lar› kapat›r. ‹nsan›n sa¤l›kl› bir hayat sürmesini kolaylaﬂt›r›r. Kur’an ve hadiste insana ölümü hat›rlatarak düﬂünüp davran›ﬂlar›na çeki düzen vermesini ö¤ütleyen birçok örnek bulunmaktad›r. Ölüm
gerçe¤ine vurgu yapan ilgili âyet ve hadislerle sûfîlerin sözleri, insan›n sonlu bir
varl›k oldu¤unun fark›na varmas›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. ‹nsanlar›n sahip
olduklar› dinî inanç ve buna ba¤l› ebedî yaﬂama arzusu onlar› ölüm korkusundan uzaklaﬂt›r›r. Bu inanç insandaki kemâle ulaﬂma ve sonsuzluk ihtiyac›n› tatmin eder. Bunun örnekleri tasavvuf düﬂüncesinde s›k görülür.

Sûfî ve Ölüm:
Ölümü Allah, âlem ve insan telakkîleri içerisinde de¤erlendiren sûfîler, bu gerçe¤i ölümsüz ruhun ölümlü bedeni terk etmesi olarak de¤erlendirmiﬂlerdir. Onlara göre ölüm, bir halden ötekine, bir evden baﬂkas›na geçiﬂtir. Dünyada perde246
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sini tam olarak açamayaca¤› s›rra vâk›f olmak, yakînin bulan›kl›¤›n› giderip daha çok berrakl›k elde etmek için perdenin aralanmas›d›r.6
Sûfîlere göre ölüm tabiî ve irâdî (ihtiyârî ve irfânî de denilebilir) olmak üzere iki
k›s›md›r. Tabiî ölüm, insan›n eceli gelince ruhunu teslim etmesi, can›n ten kafesinden ç›kmas›d›r. ‹râdî ölüm ise, nefsin arzu ve isteklerini söndürüp “ölmeden önce ölünüz” s›rr›na ermektir. Kalpte Allah’tan baﬂkas›na yer b›rakmamakt›r. Bu s›r, nefisle sürekli cihad edip onu yenmektir. Mârifetullaha ulaﬂmaya engel olan benlik ba¤lar›n› koparmakt›r.7 Aﬂk ve cezbe ehlinin yolu olan tarik-i
ﬂuttâr, iradeye ba¤l› ölüm üzerine kurulmuﬂtur. Bu yola girenlerin baﬂlang›çta
ulaﬂt›klar› mertebe, di¤erlerinin seyr u sülûklar›n›n sonunda ulaﬂt›klar› mertebeden daha yüksektir.8 Bunlar›n d›ﬂ›nda bir de teceddüd-i emsâl/halk-› cedîd
ﬂeklinde ölüm vard›r. Tasavvufun tecellî9 anlay›ﬂ›na göre her ﬂey Hakk’›n esmâ
ve s›fatlar›n›n tecellîsidir. Tecellî’de tekrar yoktur. Sadece benzer ﬂeylerin an be
an yenilenmesi söz konusudur.10
“Allah’tan geldik Allah’a gidiyoruz” düﬂüncesini gerçekleﬂtirme ad›m› olan
ölüm, ölümsüzlü¤e ulaﬂmak için geçilmesi gereken bir köprüdür. Ölümsüzlü¤e
ulaﬂma çabas›n›n temelinde Hz. Âdem ile Havvâ’n›n davran›ﬂlar›n›n izlerinin
oldu¤unu söylemek mümkündür. Onlar ölümsüzlü¤e ulaﬂma u¤runa kendilerine yasaklanan meyveyi yemiﬂlerdir. Dostla vuslat büyük fedakârl›k ister. Ölüm
köprüsünden geçmeden cennet ve cemâlullaha kavuﬂmak mümkün de¤ildir.
Yahya b. Muaz er-Râzî dostlar›yla sohbet etti¤i bir s›rada yan›ndakilerden biri
“ölüm mele¤i var olunca, bu dünyan›n bir zerre de¤eri yoktur” deyince, “as›l
ölüm mele¤i olmazsa bu dünya bir zerreye de¤mezdi. Zira ölüm dostu dosta
ulaﬂt›ran bir köprüdür” demiﬂtir.11
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Sûfîler ölümü ﬂerrinden emin olunmayan dünyadan kurtulup, hay›r umulan zât›n huzuruna ç›kmak ﬂeklinde telâkkî ederler. Ölüm, bir mücadele ve mücâhede yeri olan dünyadan kurtulma an›d›r. Bu duygular› beslediklerinden onlar
ölüm korkusu hissetmezler ve onu bütün ac›lar›na ra¤men severek arzu ederler.12 Onlara göre Allah’› sevenler ölseler bile, hayattad›rlar. Sadece bir yerden
bir baﬂka yere intikal ederler. Öze dönüp ölümsüzlü¤e ulaﬂmay› isterler13 Biﬂr-i
Hâfî’nin ölümü yaklaﬂt›¤›nda büyük bir ›st›rap çekti¤i görüldü. Çevresindekiler
“galiba hayat› seviyorsun” diye tak›ld›klar›nda “Hay›r, fakat padiﬂahlar padiﬂah›n›n huzuruna ç›kmak cidden güç bir iﬂ” diyerek Allah’›n huzuruna varma,
vuslat arac› olmakla birlikte ölümün zorlu¤unu dile getirmiﬂtir.14 Benzer bir
duyguyu Süfyan-› Sevrî’nin de yaﬂad›¤›n› görüyoruz. Ölümün yaklaﬂt›¤›n› hissetti¤inde “ölümü arzu etmiﬂtim, ﬂimdi ölüm gâyet güç. Keﬂke bütün seferler bir
asâ ve bir matara ile ç›k›labilir cinsten olsayd›. Ama Allah’›n huzuruna varmak
için ç›k›lan sefer cidden çok zor” diyerek vuslat›n zorluk ve s›k›nt›lar›n› anlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.15
Sûfîlere göre ölüm bir yönüyle hazin bir gerçeklik, bir yönüyle de ebedî bir var
oluﬂtur. ‹nsan›n madde taraf›n› oluﬂturan beden bu dünyaya ait oldu¤undan burada kalacak, ruh ise as›l âlemine dönecektir. Yunus bu durumu ﬂöyle dile getirir:
Ten fânîdir, can ölmez, gidenler geri gelmez,
Ölürse tenler ölür, canlar ölesi de¤il.
Ölüm bir k›s›m insanlara göre tehlike çanlar›n›n çalmaya baﬂlamas›, bir an önce yüce yarat›c›s›na kavuﬂmay› arzu edenler aç›s›ndan ise hakikat âlemine aç›lan bir kap›d›r. Ölümü bir yokluk olarak gören materyalist düﬂünceye göre tehlikeli bir yolculuk, Allah’a ve ahiret gününe inanan ve sorumluluk bilinci içinde yaﬂayan mü’mine göre dostun yan›na var›ﬂt›r. Mevlânâ ölümün bu iki yüzünü ﬂöyle ifade eder:
“O¤ul, herkesin ölümü kendi rengindedir. ‹nsan› Allah’a kavuﬂturdu¤unu düﬂünmeden ölümden nefret edenlere, ölüme düﬂman olanlara, ölüm korkunç düﬂman
gibi görünür. Ölüme dost olanlar›n karﬂ›s›na da dost gibi ç›kar.
Ayna beyaz yüzlü Türk’ün karﬂ›s›nda hoﬂ renklidir. Siyah zencinin önünde ise,
simsiyaht›r.
Ey ölümden korkup kaçan can, iﬂin asl›n›, sözün do¤rusunu istersen, sen ölümden korkmuyorsun, sen kendinden korkuyorsun.”16
Dünya hayat›n›n fânili¤i ve ölüm ötesi hayata bir haz›rl›k aﬂamas› teﬂkil etmesi,
sûfîlerin ölüm öncesi tutum ve davran›ﬂlar›nda etkilidir. Sûfî ölüm ötesi hayatta elde edece¤i nimetlerin bu dünyadaki her ﬂeyden üstün oldu¤unu bildi¤inden
zâhidâne bir yaﬂay›ﬂ› tercih eder. Ona göre tüm câzip ve e¤lenceli yönleriyle
dünya hayat›, insanlara kendisinin bir haz›rl›k ve geçiﬂ yeri oldu¤unu unutturmaya çal›ﬂ›r. Bilgisizlikten kaynaklanan tûl-i emel besleme onun en büyük destekçisidir.17
Allah insan›n ruhunu varl›k alan›na ç›kartt›¤›nda, bu dünyada, berzahta ve
ölüm sonras› hayatta tabiî ve duyusal bir sûreti yönetecek kabiliyet vermiﬂtir.
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Bu bak›mdan ilkönce ruhlar âleminde (elest bezminde) Allah’›n rububiyetini
kabul etti¤i ahd ve mîsâkta, sonra dünyada ve arkas›ndan berzahta farkl› surete
bürünür.18 Hayat insan›n içinde kendini biçimlendirdi¤i bir süreçtir. Ölüm bedeni ruhtan ay›rd›ktan sonra, ruh kendine uygun hayalî bir surete bürünür. Ruh
ölümden sonra berzaha girince kendi durumunun daha aç›k bir görüntüsünü elde eder. Terk etti¤i bedenin bir perdeden baﬂka bir ﬂey olmad›¤›n› anlar.19 Ölüm
insan için ilk uyan›ﬂt›r. Ölümle olan bu uyan›ﬂ, rüyada kendini uykudan uyanm›ﬂ gören insan›n durumuna benzer.20
Hayat kadar gerçek olan ölümün anlaﬂ›lmas›nda tecellî kavram›n›n önemli bir
yeri vard›r. Hayal tecellî ile hakikate bürünür. Sufîlere göre, özellikle de ‹bnü’lArabî aç›s›ndan Allah ilahî isimleriyle tecellî etti¤inde, o ismin mazhar› olan
ﬂey zuhura gelir. Muhyî ismiyle tecellî ederse hayat bulup canlan›r, mübdi’ ismiyle tecellî ederse vucûd bulur, mümît ismiyle tecellî ederse ölür. Mutlak varl›k her an esmâ-i ilâhîyeden biriyle tecellî etmektedir. Her nefeste hem adem
hem de vücûd gerçekleﬂir. Gelen gidenin hiçbir zaman ayn› de¤ildir. Zira tecellîde tekrar yoktur. Ehl-i keﬂf Hakk›n her an tecellî ediﬂini ve her tecellînin halk› cedîd, yani yeniden yaratma oldu¤unu müﬂahede yoluyla bilir. Bundan mahrum olanlar, bu sürekli de¤iﬂimin fark›na varamayanlar âlemin vücûdunun ayn› ﬂekilde durdu¤unu san›rlar.21
Hayat ve ölüm gibi, ölüm sonras› hayat da bir gerçektir. Ancak ölümde oldu¤u gibi onu da tecrübe etmek mümkün de¤ildir. ‹slâmî ö¤retide uyku ile ölüm
aras›nda iliﬂki kurularak uyku ölümün kardeﬂi olarak nitelendirilir. “‹nsanlar
uykudad›r. Ölüm onlar› uyar›r”22 sözü bu anlay›ﬂ›n bir göstergesidir. Ölüm
sonras› hayat›n gerçek mahiyetinin anlaﬂ›lmas›nda hayal bir vas›ta olarak kullan›labilir. Hayal belirsiz nitelikte oldu¤undan ne var, ne yok, ne bilinen, ne
bilinmeyendir. Varl›kla yokluk aras›ndad›r. Ontolojik yönden ruhânî olanla
cismânî olan aras›na yerleﬂtirilir ve berzâh ismi verilir. Hayalin en belirgin
özelli¤i bedensiz olan› cisimleﬂtirmek, cismânî olan› ruhânîleﬂtirmektir.23 Hayal büyük ölçüde rüyada tecrübe edilir. Rüyalarla ba¤›ms›z anlamlar aras›nda
bir ba¤ kurulmaya çal›ﬂ›l›r ve bunun en çarp›c› örne¤i Yusuf K›ssas›nda görülür. Sûfînin yaﬂad›¤› mirac ile hayal âlemi aras›ndaki ba¤ rüya tabiri ilminin
atas› Hz. Yusuf’un bulundu¤una inan›lan üçüncü kat gökle ilgilidir.24 ﬁairlerin ilham ald›klar› yer olan bu makama ulaﬂan bir sûfî hayal âleminin nas›l yorumlanaca¤›n› ö¤renir. Bu tecrübeyi yaﬂayan bir sûfî olan Azîz Mahmud Hüdâyî’nin tasavvufî düﬂünce sistemindeki ölüm anlay›ﬂ›n›n kayna¤› da bu bilgilerdir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi’nin iç k›sm›

Hazireden bir kesit

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Tasavvufî Düﬂüncesinde Ölüm ve
Ölüm Sonras› Hayat:
Azîz Mahmud Hüdâyî (950-1038/1543-1628) dünyaya bak›ﬂ›n› Divân’›ndaki25
baz› ﬂiirlerinde yans›t›rken, ölüm ve ölüm sonras› hayatla ilgili görüﬂlerini çeﬂitli eserlerinde aç›klamakla birlikte, Hayatü’l-Ervâh ve Necâtü’l-Eﬂbâh26 ile elEsiletü ve’l-Ecvibe fi Ahvâli’l-Mevtâ27 adl› eserlerinde toplu olarak vermektedir.
Hayatü’l-Ervâh ve Necâtü’l-Eﬂbâh iki k›s›mdan meydana gelmiﬂtir. Birinci k›s›mda zorunlu ölüm, ölüme kabiliyet ve istidâd, ölümü temennî etmeden nehiy,
ölüm an›ndaki fitneler, saîdlerin ve ﬂakîlerin ahvâli, k›yamet, haﬂr, hesap, ﬂefaat, ve rü’yetullah’›n keyfiyeti bab ve fas›llar halinde anlat›lmaktad›r. ‹kinci k›s›mda ise ihtiyarî ölüm ile haﬂr-i manevî ve tezekkür, verâ, murâkabe, s›dk, zikir, ihsân, muhabbet, temekkün, ittisal, tevhid gibi tasavvufî hal ve makamlar
aç›klanmaktad›r.28 el-Esiletü ve’l-Ecvibe fi Ahvâli’l-Mevtâ’da ise, ölülerin yeyip
yemedikleri, kendilerini ziyaret edenleri bilip bilmedikleri, birbirlerini ziyaret
edip etmedikleri gibi çeﬂitli konulara yer verilmiﬂtir.29
Hüdâyî ölümü zorunlu ve ihtiyârî olmak üzere ikiye ay›r›r. Ona göre birincisi
hayvanî ruhun bedeni terk etmesidir. “Her can ölümü tadacakt›r” hükmü gere¤ince her canl›n›n baﬂ›na gelen kaç›n›lmaz bir gerçek, geçece¤i bir köprüdür. Ruh
ölümsüzdür ve bir âlemden di¤erine intikal eder. ‹kincisi ise arzulara gem vurarak nefsin isteklerine set çekmek, takvâ ile duygular›n esaretinden kurtulup fenâ
vadilerine ad›m atmakt›r.30 Hüdâyî zorunlu ve ihtiyarî ölümün her ikisini de onar
bölümde ele alarak, zorunlu ölüm ve sonras› hayatta karﬂ›laﬂ›lanlarla ihtiyarî
ölüm sonras›nda gerçekleﬂtirilenler aras›nda bir karﬂ›laﬂt›rma imkân› verir.
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Sûfî ölümünün yaklaﬂt›¤›n› hissederse, o ân›n psikolojik yap›s›na ve kendi meﬂrebine uygun, Kur’an okuma, namaz k›lma, virdini tekrarlama ve bir beyti terennüm etme gibi bir dinî ibadet ﬂeklini tercih eder. Bu hâller bazen heybet (sayg›ya dayanan korku), bazen recâ (ümit), bazen de sükûnet ve güven duygusuyla
gerçekleﬂir.31 Hüdâyî ölümün yaklaﬂt›¤›n› hissetti¤ini imâ etti¤i bir ilahisinde
geçici olan dünya evinden bâki olan ölümsüzlük yurduna gitme zaman›n›n yaklaﬂt›¤›n› dile getirir. Böyle bir durumda insan›n Efendisi olan Rabbinin davetine icabet edip dost illerini seyre haz›r olmas› gerekti¤ini vurgular:
Yeter oldun bu fânî evde sâkin
Yürü Dost illerin seyrân edegör
Civâr-› Hakk’dad›r hayr-› mesâkin
Yürü Dost illerin seyrân edegör
Efendi cânibinden olsa da’vet
Gerekdir kullara hüsn-i icâbet
Hüdâyî kuluna ede inâyet
Yürü Hakk illerin seyrân edegör.32
Hüdâyî’ye göre ölüm an›nda ﬂeytan insana musallat olur ve ‹slâm’dan so¤utmaya çal›ﬂ›r. Allah’›n hidâyet verdiklerinin imdad›na rahmet mele¤i yetiﬂir ve ﬂeytan› kovar. ‹nsan nas›l yaﬂarsa öyle ölür ve diriltilir. ‹nsan öldükten sonra bedeni terk eden ruhlar berzâh âlemine gider. Mü’minlerin ruhlar› yedinci kat semâda, kâfirlerin ruhlar› ise yedi kat yerin alt›ndaki “siccîn”de bulunur. Ancak baz›
ruhlar kabirde, bir k›sm› da mele-i âlâ’ya ç›kamayaca¤›ndan yer yüzünde kal›r.
Ruhlar nerede olursa olsun, güneﬂin kendisinin semada, ›ﬂ›¤›n›n yer yüzünde
olmas› gibi cesetleriyle irtibat›n› devam ettirmektedir. Her ruh kendisiyle eﬂde¤er/benzer amelleri iﬂleyen öteki ruhlarla birliktedir. Ehl-i irfân›n ve sâlihlerin
ruhlar› bedenlerini terk ettikten sonra Allah’›n huzuruna ç›karken, kötü ahlâk
sahipleri ile zalimlerin ruhlar› hiç de hoﬂ olmayan irin ve kaynar sularla karﬂ›
karﬂ›ya kal›rlar. ‹nsan sadece yapt›¤› amelin karﬂ›l›¤›n› al›r. Ruhlar Cuma günü
ve gecesinde kabirlerindeki cesetlerine geri gönderilir.33 Kabre gömülen cesetler
bir süre sonra bozulur ve asl›na dönerek toprak olur. Peygamberlerin, velîlerin
ve ﬂehitlerin cesetleri bu hükmün d›ﬂ›nda kal›r ve bozulmaz. Hüdâyî bu düﬂüncesini Hz. Peygamber’in “Allah topra¤a nebîlerin cesetlerini haram k›lm›ﬂt›r” hadisiyle desteklemektedir.34
‹lk defa sûra üfürüldü¤ünde dünya hayat› sona erer. ‹kinci üfürülüﬂte kabirdekiler diriltilir. Kabrinden ilk ç›kan Hz. Muhammed (sav) olacakt›r. Her ne kadar
ruhlar varl›¤› için bedenlere ihtiyaç duymasalar da, yakînî zevkin gerçekleﬂmesi ruh-beden bütünlü¤üyle sa¤lan›r. Bu bak›mdan haﬂr hem ruhanî, hem de cismanî olacakt›r. Cesetlerin tekrar bir araya getirilmesi, Allah için ilk defa yaratmaktan daha zor de¤ildir. ‹nsanlardan bir k›sm› hesaps›z cennete girerken, bir
k›sm› hesab›n› kolay, bir k›sm› da çetin ve zor verecektir. Herkes iman ve amelinin derecesine göre sorgulanacak ve karﬂ›l›¤›n› alacakt›r. ﬁefaate ehil olanlara
Hz. Peygamber ﬂefaat edecektir. Daha sonra da müminler ﬂekil ve cisimsiz olarak Allah’› görecektir.35
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‹nsan›n dünyadaki kiﬂili¤iyle yak›ndan iliﬂkili olan ölüm sonras› hayat, ölümsüzlük düﬂüncesinin temelini oluﬂturur.36 Ölümsüzlü¤e ulaﬂma inanan insan›n
mükemmel insan olma gayesini gerçekleﬂtirme çabas›d›r. Mahiyeti icab› yok olmayan ruh ölüm sonras› hayatta bedenle bütünleﬂerek mükemmeliyete eriﬂir.
‹nsan varoluﬂ gayesinin anlam›n› idrâk etti¤i ölçüde bu hayatla s›n›rl› kalmad›¤›n› ve ölüm sonras› hayat›n varl›¤›n› kabul eder.
Hüdâyî’ye göre dünya geçici oldu¤u gibi ayn› zamanda vefas›zd›r. Bu sebeple
süslenerek insan›n karﬂ›s›na ç›kan yalan dünyaya aldanmamak gerekir. Çünkü
o âlemlerin yüzü suyu hürmetine yarat›ld›¤› Hz. Muhammed (sav)’i bile al›p götürmüﬂtür. Dünya bir taraftan halk›n gözüne iyi ve güzel görünürken öbür taraftan gözünü toprakla doldurur:
Kim umar senden vefây›
Yalan dünya de¤il misin
Muhammedü’l-Mustafa’y›
Alan dünya de¤il misin
Kasdedip halk›n özüne
Toprak doldurup gözüne
Ehl-i gafletin yüzüne
Gülen dünya de¤il misin
‹ﬂin gücün dâim yalan
Çok kiﬂiden arta kalan
Nice kere boﬂaluben
Dolan dünya de¤il misin37
Hüdâyî dünyan›n geçicili¤ini vurgulad›¤› bir ilahisinde emanete h›yanet etmemeyi, geçici olan dünyada gaflete dalmamay›, ölüm sonras› hayatta insan› utand›racak davran›ﬂlar yapmamay› ö¤ütlemektedir. Bedenlerin ölümü gerçektir.
Ancak bu Allah sevgisiyle hayat bulan kalplerin bozulup çürüyece¤i anlam›na
gelmez. Bu bak›mdan bir gün var, öbür gün yok olan dünyaya yüz vermemek,
ölmeden önce ölme ﬂuuruna ermek gerekir:
Fermân eriﬂecek yüce Hazretten
Uyar›rlar seni nevm-i gafletten
Götürüb aya¤› bezm-i kesretten
Otag-› berzâhta kursan gerekdir.
Hüdâyî âlemin yoktur sebât›
Ölmezden ön ölen buldu hayat›
Yeter ettin ednâya iltifât›
Bu âlî divânda dursan gerekdir.38
Hüdâyî’ye göre zorunlu ölüm ve sonras›nda karﬂ›laﬂ›lanlar gibi, ihtiyarî ölümün
de kendine mahsus bir manevî haﬂri vard›r. Ancak bu, avâm, havâs ve havâssu’l-havâs mertebelerinde farkl› farkl› olur. Avam›n haﬂri bedenlerinin kabirlerinden mahﬂer yerine ç›kar›lmas›d›r. Havâss›n haﬂri, seyr u sülûkla dünyevî be252
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den kabirlerinden ruhanî âleme yükselmeleridir. Havâssu’l-havâss›n haﬂri ise,
ruhanî benlik kabirlerinden Allah’a vas›l olup Rabbanî hüviyete bürünmeleridir.39
Hüdâyî ihtiyarî ölümü fenâya ermek olarak görür ve fenân›n da bekâ âlemi için
bir köprü, sabah› vuslat bayram› olan bir gece oldu¤unu ifade eder. Ona göre ihtiyarî ölüm ve onun peﬂinden gelen manevî haﬂr, seyr u sülûkla gerçekleﬂtirilebilir. Celâl ve Cemâl duvarlar›n› aﬂ›p selsebil p›nar›na ulaﬂmak isteyenler nefis
vatan›ndan ayr›l›p üns ﬂehrine s›dk ile hicret etmelidir. Bu da riyâzet, tövbe ve
Allah’a samimi bir kalple yönelmekle olur.40 Gayb›n on mertebesini geçip vuslata ermek usûle uygun hareket etmekle gerçekleﬂir. Manevî haﬂri gerçekleﬂtirmenin temeli olan bu usûl; ihlâs› müﬂâhede ederek emirleri yerine getirmek,
sünnete uymak, bid’atlerden uzaklaﬂmak, havf’› müﬂâhede ederek yasaklar› terk
etmek, haramlara riâyet, mahlûkâta nasihat yoluyla ﬂefkat etmek, zorluk ve s›k›nt›y› kald›rmak, vakti boﬂa gideren herkesten ve her ﬂeyden uzaklaﬂmak ve
kalbin huzurunu gideren her ﬂeyden ayr›lmakt›r41
Hüdâyî ihtiyarî ölümün, bir baﬂka deyiﬂle fenâ’n›n Allah’a vuslat› sa¤layan
önemli bir vas›ta oldu¤unu ifade eder. Allah’a vas›l olmak onu tan›makla mümkündür. Bunu sadece ehl-i irfân gerçekleﬂtirebilir.42 Hüdâyî ehl-i irfân›n bir s›fat› olan fânî dünyay› ve mâsivây› gönülden ç›karmay›, Allah’›n d›ﬂ›nda hiçbir
ﬂeye güvenmemeyi bir ﬂiirinde ﬂöyle terennüm eder:
“Neyleyim dünyay›
Bana Allah’›m gerek
Gerekmez mâsivây›
Bana Sultan›m gerek
Ehl-i dünya dünyada
Ehl-i ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdâda
Bana Allah’›m gerek
Dertli derman›n ister
Kullar sultan›n ister
Âﬂ›k cânân›n ister
Bana Sübhan’›m gerek
Fânî devlet gerekmez
Dürlü zînet gerekmez
Hakk’s›z cennet gerekmez
Bana Allah’›m gerek43
Hüdâyî insan›n vahdet âleminden kesret âlemine geliﬂini, yarat›l›ﬂ aç›s›ndan ahsen-i takvîm oluﬂunu ve ahlâk yönüyle de kemâle erip Allah’a yak›nlaﬂmas›n›,
kesretten kurtulup Rabbiyle halvete giriﬂini ﬂöyle anlat›r:
Ezelden aﬂk ile yâne geldik
Hakikati ﬂemine pervâne geldik
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Tenezzül eyleyip vahdet ilinden
Bu kesret âlemin seyrâna geldik
Geçüp fermân ile bunca avâlim
Gezerken âlem-i insâna geldik
Fenâ bulduk vücûd-› fânî mutlak
B›rakt›k katreyi ummâna geldik
Nemiz ola Hüdâyâ sana lây›k
Heman bir lutf ile ihsâna geldik
Umar›z irerüz bâki cihâna
Civâr-› Hazret-i Rahmân’a geldik
Geçüp âhir bu kesret âleminden
Hüdâyî halvet-i Sultan’a geldik44
Hüdâyî Hayâtü’l-Ervâh’›n ikinci k›sm›nda hakikat yolcusunun benlik ba¤lar›ndan s›yr›l›p bekâ billaha ulaﬂmas›nda takip edece¤i usulün esaslar›n› aç›klar.
Bunlar› Hace Abdullah Herevî (ö.481/1088)’nin Menâzilü’s-Sâirîn45 adl› eserini
esas alarak s›ralar. Herevî bu eserini on k›s›m ve her k›sm› da on bölümde ele
alm›ﬂt›r. Bu k›s›mlara Bidâyât, Ebvâb, Muamelât, Ahlâk, Usûl, Edviye, Ahvâl, Velâyet, Hakâik ve Nihâyât isimlerini vermiﬂtir. Hüdâyî bu k›s›mlardan birer terimi seçerek Hayatü’l-Ervâh adl› eserini meydana getirmiﬂtir. Herevî gibi o da terimleri avam, havâs ve havâssü’l-havâs mertebelerinden aç›klam›ﬂt›r. Bazen Herevî’nin ismini zikrederek,46 bazen de zikretmeden al›nt›lar yapm›ﬂt›r. Bu da
Hüdâyî’nin tasavvufun esaslar› konusunda Herevî’den etkilendi¤ini gösterir.
Hüdâyî, seyr u sülûku tamamlamak için Herevî’nin on k›sm›ndan Bidâyât’tan
tezekkür, Ebvâb’dan vera’, Muamelât’tan murâkabe, Ahlâk’tan s›dk, Usûl’den zikir, Edviye’den ihsân, Ahvâl’den muhabbet, Velâyet’ten temekkün, Hakâik’ten ittisal ve Nihâyât’tan tevhid’i seçerek oluﬂturdu¤u on esas belirlemiﬂtir. On say›s›
taml›¤› ifade etti¤inden bu mertebeleri aﬂan bir sâlik ihtiyarî ölümü gerçekleﬂtirmiﬂ olur.
Hüdâyî sûfînin seyr u sülûkta takip etti¤i mertebelerden her bir k›s›mdan bir bölümü seçerek tespit etti¤i bu on esastan önce, her mertebede ayr› bir yeri olan tövbeyi ele al›r. Zira tövbenin tasavvufî e¤itim sürecinde önemi büyüktür. Seyr u sülûk tövbe ile baﬂlar. Vuslata ermeyi arzu eden hakikat yolcusu için her ﬂeyden önce tezekkür gelir. Bunun temelinde kendi kusurlar›n› göz önünde bulundurup ﬂeyhin ve mürﬂidin kusurlar›yla meﬂgul olmamak vard›r. ‹kinci s›rada kalbi ﬂeriat, tarikat ve hakikatte yasak olan ﬂeylere ilgi duyma kirinden temizleyen vera’ bulunur.47 Sâlik, keﬂf ve müﬂahedeye ulaﬂmak için takvâl› bir ﬂekilde Allah’› murâkabe etmelidir. Kalbinin Hakk’la beraber olmas›, O’nun iradesine karﬂ› koymamas›
ve Cenab-› Hakk’›n hakikatinin her ﬂeyde oldu¤unu düﬂünmesi gerekir. Böylece
ﬂuhûdî tevhidi murakabe etmiﬂ olur.48 Sâlik, nübüvvetten sonra en üst derecede
bulunan s›dka büyük önem vermelidir. Bunun en alt derecesi s›r ile alâniyetin ayn› olmas›d›r. Hakikatin eksiksiz gerçekleﬂmesi s›dka ba¤l›d›r. Bütün kalbiyle Allah’a yönelen sâd›k, daima ünsiyet hâlinde oldu¤undan amellerini görmez.49
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Sülükün mertebelerini gösterdi¤i Merâtibu’s-sülük adl› eserinden bir kesit

Hüdâyî vahdet s›rr›na ermek için ﬂirkin her türlüsünden sak›nman›n önemini
vurgulad›¤› bir ilahisinde, bu günün iﬂini yar›na b›rakmamay› ve do¤ruluktan
ayr›lmamay› tavsiye eder. Temel felsefesi do¤ruluk olan Allah dostu âﬂ›klar için
ölüm söz konusu de¤ildir. Onlar ölümsüzlük ﬂerbetini içtiklerinden k›ldan ince
k›l›çtan keskin s›rat köprüsünü bu dünyada geçerler, kevseri burada içerler.
Çünkü ölmeden önce ölme ﬂuuruna erdiklerinden kalplerini nur ile doldurmuﬂlar, Hakk’› bulmuﬂlard›r. Ölüm gerçe¤iyle karﬂ›laﬂt›klar›nda hiçbir korkuya kap›lmadan yeni bir hayata ad›m atmak için sab›rs›zlan›rlar. Hüdâyî bu düﬂüncelerini ﬂöyle ifade eder:
Âﬂ›k olan mü’min ölmez
Müﬂrik hod kendüyü bilmez
Âhir bunda kimse kalmaz
Yükün erkenden eregör
Sâd›klar yolunu tutup
Hakk’›n dergâh›na yetüp
Âﬂ›k bülbül gibi ötüp
Dost güllerin deregör
Do¤ru yola giden erler
S›rât› bunda geçerler
Bilmez isen bu yolu ger
Var bir bilire soragör
Hulleyi bunda biçerler
Kevseri bunda içerler
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Cenneti bunda açarlar
Durma kap›y› uragör
Ölmezden evvel ölüben
Kalbin nur ile doluben
Hakk’› Hüdâyî buluben
Bâkî hayata iregör”.50
Hüdâyî, seyr u sülûk’ta zikrin çok özel bir yeri oldu¤unu belirtir. Zikir nisyan ve
gaflet tehlikesinden kurtulup sâfi olmakt›r. Zikir Allah’›n isimleriyle yap›lmal›d›r. Zikrin en üst derecesi kelime-i tevhidle yap›lan›d›r. Buna ilaveten müﬂâhedeyi devaml› k›lan, zihni gaflete düﬂürecek tefrikadan kurtaran zikr-i hafî ve zikredenle zikredilenin birleﬂti¤i zikr-i hakîkî vard›r. Seyr u sülûkun nihâyet makam›nda olanlar için zikrin fenâdan sonra bekâ mertebesi bulunur. Bu, Hakk ile
var olmakt›r. Hem zikir hem de ibadetler ihsân mertebesinde, Allah’› görüyormuﬂ gibi yap›lmal›d›r.51
Hüdâyî, muhabbeti avâm menzilinden havâs menziline yükselmenin son noktas› olarak görür. Muhabbet ehli yapt›klar›na karﬂ›l›k beklemez. Muhabbet menzilinin alt›ndaki makamlarda bulunanlar ise yapt›klar›na karﬂ›l›k beklerler. Seyr
u sülûkta esas olan Allah’›n r›zas›n› isteyerek, mâsivây› terk etmektir.52
Hakikat yolcusu velâyet mertebesine ulaﬂt›¤›nda temkin ehlinden olur. Burada
istikrar ve istikametin en üst derecesi vard›r. Temekkün, velâyet makamlar›n›n
sonuncusudur. Farktan ceme ç›k›lan›d›r. Cem hâline ulaﬂan sâlik, eﬂyan›n hakikati bilgisine ulaﬂ›r.53
Hakikat mertebesine ulaﬂan sâlik, zâhir ile bât›n›, evvel ile âhiri, mübdi’ ile muîdi bir müﬂâhede eder. Bu makam Ahadiyet mertebesinin alt›nda bulunan Vahdâniyet mertebesidir. Bu mertebede isimler aras›ndaki farkl›l›k ve z›tl›klar ortadan kalkar. Yön, cisim ve ﬂekil olmaks›z›n ittisâl gerçekleﬂir. Bunun akabinde
sâlik, Mutlak varl›¤›n d›ﬂ›nda her ﬂeyi, hatta kendi varl›¤›n› da kaybeder. Böylece kendi varl›¤› (vücûd) Hakk›n varl›¤›nda fenâ bulur. Asl›nda gerçek vücûd
Hakk’›n vücûdudur. O’nun d›ﬂ›ndaki vücûdlar itibârîdir. Hakk’›n d›ﬂ›nda hiçbir
ﬂey yoktur. O bak›mdan ontolojik bir ittisal söz konusu de¤ildir.54
Hakikat yolcusu sülûkun sonunda tevhide ulaﬂ›r. Bu en yüce makam ve ulaﬂ›lmas› en zor hedeftir. Tevhide ulaﬂan hissiz ve hareketsiz Hakk’›n manevî yak›nl›¤›n›n hakikatine dalar. Bu kulun yarat›lmazdan önceki hâline dönüﬂüdür. Tevhid, s›fatlar›n ve eserlerin tümüyle fenâ bulmas›yla gerçekleﬂir. Ahadiyet makam›nda hiçbir söz ve ﬂekil yoktur. Aksi halde Ahadiyet makam› olmazd›.55
Hüdâyî vahdet deryas›na girenlerin kesretin dalgalanmalar›na aldanmayaca¤›n›, Hakk’›n didâr›n› görenlerin fâni ﬂeylerle vakit geçirmeyece¤ini belirtir. Onlar ölmeden evvel ölmenin ﬂuuruyla hareket ettiklerinden kul haklar›na sayg›l›
olurlar, insanl›¤›n fark›na var›rlar ve Hakk’›n divân›na gönül rahatl›¤›yla giderler. Gerçek bilgi, sonbahar› yaﬂamayan serviler gibidir. Onlar›n yaz› k›ﬂ› olmaz.
Bu bilgiye ulaﬂanlar hakikati müﬂâhede ettiklerinden varl›¤›n s›rr›n› zevkle idrâk ederler. Hakk’›n dergâh›na girenler hem bu dünyada hem de ölüm sonras›
hayatta büyük ihsân ve ba¤›ﬂlara erdiklerinden sevinçlidirler.56
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Sonuç:
Hayat kadar gerçek olan ölüme al›ﬂmak, hayat ve tecrübeyi bu olgunun oda¤›na
yerleﬂtirmek, ilim ve irfân, bilgi ve hikmet sahibi bilge kiﬂilerin yapabilece¤i bir
iﬂtir. Hayat gibi ölüm de karﬂ› konulamaz bir hakikattir. Ölüm bedenden ayr›lan
ruhun Rabbine kavuﬂma ça¤r›s›na verdi¤i cevapt›r. Ölüm korkusu bu büyük hakikatle ans›z›n karﬂ›laﬂma, haz›rl›ks›z yüzleﬂme korkusudur. Ebedî hayat› isteyip de ölümü istememek, cehaletin eseridir. Ölümden korkan, ayn› zamanda Allah’›n adaletinden, hikmetinden, ihsan ve ba¤›ﬂ›ndan kaç›yor demektir.
Ölümsüzlü¤e ulaﬂma birçok insan›n ortak arzusudur. Ölüm gerçe¤i insan›n
ölümlü olmas›na ra¤men sonsuza kadar yaﬂama arzusunu engelleyememiﬂtir.
Hüdâyî’nin de içinde bulundu¤u sûfîler bu arzuyu ölümsüz olan ruhu ölüm
sonras› hayata haz›rlamak suretiyle tatmin etmiﬂlerdir. Allah’a ve ölümden sonraki hayata inananlar›n ölümle ilgili düﬂünceleri farkl› ﬂuur seviyelerinde bulunur. Genellikle halk dünya ve ahiret için yapt›¤› faaliyetlerde daha çok dünyay›
ön plana ç›karmaktad›r. Buna mukabil yo¤un bir dinî atmosferde yaﬂayanlar
ölüm ötesi hayata daha fazla önem atfetmektedirler. Gönüllerindeki Allah aﬂk›yla bir an önce vuslata ermeyi uman sûfîler ölümü ölümsüzlü¤e ulaﬂman›n bir
basama¤› olarak görmektedirler. Nitekim her hareketini bir ibadet vecdiyle yaparak Allah’› görüyormuﬂças›na davran›ﬂlar›na yön veren Hüdâyî, yaklaﬂan ölümü hissetti¤inde, son nefeste olmak istedi¤i gibi olmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Hüdâyî ihtiyarî ölüm ad›n› verdi¤i seyr u sülûk mertebelerini aﬂmakla ölmeden
önce ölme ﬂuuruna erilece¤ini ifade eder. Ona göre, f›trat›n asl›na dönülünce tezekkür gerçekleﬂir. Vera’ insan›n mâsivâ ile olan ilgisini kopar›p atar. Murâkabe
insan› Allah’a sayg›l› ve sorumluluk bilinciyle hareket ettirir. S›dk her ﬂeyin temelidir. Zikir yapmadan vuslat gerçekleﬂmez. ‹hsân kalp rahats›zl›klar›n› tedavi eder. Cefâ ile eksilmeyen, safâ ile artmayan muhabbete ehil olan lutfu ve kahr› eﬂit görür. Mutlak varl›k olan Allah’›n vücûdunun yan›nda di¤er varl›klar›n
vücûdu yok mesabesindedir. ‹nsan fenâya vas›l oldu¤unda tevhide erer. Bunu
da ancak irfân ehli baﬂarabilir.
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