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Öz

Bu makalede Kur’an’ın üçte birini teşkil eden haşir akidesi ve âhiret hayatına ta-
alluk eden sürecin başlangıcı olan, ölümün yaratılışı ve ötesi “Her nefis ölümü tada-
caktır, sonra bize döndürüleceksiniz” âyeti ışığında, Kur’an’daki diğer emsali âyetler 
ve konu ile ilgili hadîs-i şeriflere göre, Risale-i Nur’da Bediüzzaman Said Nursi’nin 
gösterdiği ve ortaya koyduğu usûl çerçevesinde mütalaa edilmektedir.
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Abstract

In this article, the creation of death and the afterlife which are the beginning of 
the hereafter and the belief in resurrection and gathering, which constitute one third 
of Quran will be examined in the light of the verse "Every soul will taste death, then 
you will be returned to us" within the framework of the methodology Bediuzzaman 
Said Nursi demonstrated in Risale-i Nur and according to other verses in Quran and 
hadiths related to the subject.
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Giriş

“Ölümün yaratılışı ve ötesi” insanın dünya yolculuğunda önemli bir merhaleyi teş-
kil etmektedir. Bahsin ehemmiyetine binaen bu konu dört ana başlık etrafında müta-
laa edilecektir.

Ölüm mucizesinin yaratılışı mahal ve mekân bakımından, ruh ve beden olarak iki 
veçhi olduğu gibi ölümün gerçekleştiği süreç bakımından da üç merhaleye ayrılıyor. 
Bu merhale veya safhaların birinci ayağı dünyada, ikincisi sekerat vaktinde, üçüncü 
kısmı ise bu dünyadan ayrılan kişinin berzah hayatına geçiş safhasıyla tamamlanıyor. 
Ancak bu sacayaklarının beraber tahlil edilmesiyle ölüm mucizesini ve yaratılışını an-
lamaya başlamış olabiliriz. 

Bu sacayaklardan birincisi ölümün hikmeti, hakikati, mahiyeti ve yaratılışı; ikincisi 
nasıl ölündüğü, ruhi ve fiziki boyutlarıyla kısmen şuhudi kısmen gaybi olan, sekerat 
safhasının nasıl ve ne şekilde cereyan edeceği; üçüncüsü de berzah hayatı veya kabir 
hayatıdır. Yani vefattan hemen sonra başlayacak olan zaman ve yaşanacak olan mekâ-
nın keyfiyeti ile ilgili olup ölümün berzahî ayağını oluşturuyor.

Nev-i beşer yolculuğunun ilk durağı olan ölüm, insanların tecrübe etme imkânla-
rının olmadığı, herkesin ilk ve son defa yaşayacağı ve kısmen şuhudî kısmen de gaybî 
olan sekerat vakti ile vefat ve âhiret hayatı ve sonrası birçok âyet ve hadislerin konusu 
olmuştur. Kur’an âyetlerinde ve hadis-i şeriflerde anlatılan âhiret sürecinin, esas iti-
barıyla üç temel merhalesi vardır:

• Enfüsî âlemde insanın ölümü, afakî âlemde kâinatın ölümü (veya  
kıyametin kopması)

• İnsanın ölümüyle başlayıp haşre kadar sürecek olan berzah safhası
• Haşr-i âzam ile başlayan büyük hesap günü ve sonrasındaki ebedi olarak kalına-

cak olan cennet veya cehennem hayatları ve mekânları

Bu makale “ölümün yaratılışı ve ötesi” ana başlığı altında dört bölümden oluşmak-
tadır. Birinci bölüm ölüm hakikati veya ölümün hakikati, ikinci bölüm ölümün mahi-
yeti ve yaratılışı, üçüncü bölüm ölümü idrak etmekte yakîn mertebeleri ve dördüncü 
bölüm de rahmet ve hikmet cihetinden ölüm olarak belirlenmiştir.

1. Ölüm Hakikati veya Ölümün Hakikati

1.1. Esma Tecellisi Olarak Ölüm

Bediüzzaman Said Nursi, birçok meseleyi esma endeksli düşündüğü gibi ölümü 
de “esma” endeksli düşünür. Ona göre “Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kâinatın  
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hakikati; esma-i İlahiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikati, bir isme veyahut çok 
esmaya istinad”2 ettiği gibi, cüz’i-küllî bütün ölümler ve vefatlar da “Mümît” ismine 
istinat edip onun bir tecellisidir. 

Kur’an-ı Hakı�m’in َمِيّتُوَن َوِاّنَُهْم  َمِيٌّت  ِاّنََك   * اْلَمْوِت  َذاِئَقةُ  نَْفٍس   Her nefis ölümü] ُكّلُ 

tadıcıdır. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler] gibi âyetlerinden aldığı 
derse binaen “Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin”3 diyerek önce ölümün ferd 
bazındaki enfüsı� boyutunu nazara verir. “Her nefis ölümü tadıcıdır” âyetinin tefsirin-
de ise ölümü, sadece insan hayatıyla sınırlamayıp bütün kâinatta carı� olan külli ka-
nunlardan biri olarak görür. Bu küllı� kanunun tasarruf ve işleyişini farklı kategorilere 
ayırır ve Lem’alar isimli eserinde şöyle der:

“Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan اْلَمْوِت َذاِئَقةُ  نَْفٍس  -âyetinin külliyetinde nev-i in ُكّلُ 

sanı� bir nefistir, dirilmek üzere ölecek. Ve küre-i arz dahi bir nefistir, bâki bir sure-
te girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir, âhiret suretine girmek için o da 
ölecek.”4

Diğer bir bölümde ise “Nasıl ki insan küçük bir âlemdir, yıkılmaktan kurtulamaz. 
Âlem dahi büyük bir insandır, o dahi ölümün pençesinden kurtulamaz. O da ölecek, 
sonra dirilecek veya yatıp sonra subh-ı haşirle gözünü açacaktır”5 der ve bu meseleyi 
aklî ve mantıkî misaller ile izah eder.

1.2. Ölümü Idrak Etmekte “Rabıta-i Mevt Tefekkürü ve Sünneti”

Hayatın her alanında Sünnet-i Seniyeye ittibaı bir meslek ittihaz eden Bediüzza-

man Said Nursi, َاْكِثُروا ِذْكَر َهاِدِم اللَّّذَاِت –ev kema kal– yani “Lezzetleri tahrib edip acı-

laştıran ölümü çok zikrediniz!” hadis-i şerifinde tavsiye edilen “rabıta-i mevt” hakika-
ti üzerinde yoğunlaşıp, onu hakikat mesleğine daha uygun bir tefekkür sistematiği 

içinde mütalaa ederek; I�brahim (as) gibi الَ اُِحّبُ ْاآلِفِليَن deyip uful edenlerden ve zeval 

bulanlardan ruhun elini çekmesi gerektiğini, kalbin de mecazı� mahbublardan vazgeç-

mesi, vicdanın hatta nefsin dahı� fânilerden yüzünü çevirerek I�brahimvari ُاُِحّب  الَ 
 .nidasıyla, kurtulması gerektiğini belirtir ْاآلِفِليَن

Bediüzzaman, bu şekilde âleme ve eşyaya nazar-ı dekaik-aşina ile bakan, ehl-i 
hakikat ve ehl-i dikkat mesleklerin, rabıta-i mevti, “ehl-i tarîkat gibi farazî ve hayalî 
suretinde yapmağa mecbur”6 olmadıklarını söyleyerek, rabıta-i mevti tahayyül ve  

2 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 853.
3 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 158.
4 Nursi, Lem’alar, 367.
5 Nursi, Sözler, 716.
6 Nursi, Lem’alar, 273.
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tasavvurdan ziyade nazariyat alanına taşıyarak, “el-mevtü hakkun” kaziyesi ile ilgili, 
daha realist tahliller ve mukayeseler yapar. 

Çünkü ölüm gibi külli bir hakikatin hayalî düşünceye ihtiyacı olmadığını, meslek-i 
hakikate de uygun gelmediğini söyleyerek, “belki akibeti düşünmek suretinde, müs-
takbeli zaman-ı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zaman-ı hazırdan is-
tikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu 
kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla 
yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi, bir parça öbür tarafa gitse, asrının ölümü-
nü de görür; daha bir parça öbür tarafa gitse, dünyanın ölümünü de müşahede eder, 
ihlas-ı etemme yol”7 açtığını söyler. 

Yirmi Dokuzuncu Söz’de “mümkün bir mes’elenin gayet kuvvetli bir muktazisi var 
ise, fâilin kudretinde noksaniyet yok ise; ona mümkün değil, belki vaki suretiyle”8 ba-
kılabileceğini söyleyen Bediüzzaman; aklen, ilmen ve mantıken yeterli delilleri olan 
imkanî bir hakikate, mümkün nazarıyla da bakılabileceğini ifade eder. Rabıta-i mevt 
tefekkürünü de bu mantıkî kaide üzerine bina eder. 

Sonra da On Birinci Lem’a’da bu kaidenin pratik çalışmasını yaparak, rabıta-i mevt 
düşüncesini, tahayyül, tasavvur ve tefekkür gibi gelecek zaman endeksli değil de “Şu 
kâinatın ve içindekilerin kıyamet vaktinde ölmesi muhakkak’ul-vuku olduğu için, na-
zarımda vaki hükmüne geçti”9 diyerek gelecekteki mevtleri vuku bulmuş olarak görür. 

Bediüzzaman, rabıta-i mevt pratiği olan bu tefekkürünü ve ölüm gibi küllî bir ka-
nunu; mazi, müstakbel ve hâl gibi nisbî hakikatlere, mescid, medrese, şehir, kale ve 
hisarlar gibi camid mekânların tahrip ve inkırazına ve de hilafetin kaldırılması, şer’i 
kanunların ilgası ve Osmanlı devletinin yıkılması gibi hükmî şahsiyetlerin vefatını da, 
içine alacak kadar geniş ve küllî bir alana teşmil etmiştir. 

Bu küllî ve geniş tefekkür pratiği ile “lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü çok 
zikrediniz!” hadis-i şerifinde tavsiye edilen rabıta-i mevt sünnetini şuuraltı bir ref-
lekse dönüştürmüştür. Çünkü İmam-ı Şa’rani’ birçok hadis kaynaklarına müsteniden 
naklettiği bir hadis-i şerifte, rabıta-i mevt sünnetine ittiba edenleri şöyle müjdelen-
miştir:

“Resûl-i Ekrem’e (asm) sordular: ‘Ey Allah’ın Resûlü, şehidlerle birlikte haşre-
dilecek kimse var mıdır?’ Resûl-i Ekrem (asm) de ‘Günde yirmi defa ölümü hatırla-
yan kişilerin bu fazilete mazhar olacaklarını’ söylemiştir.”

7 Nursi, Lem’alar, 273.
8 Nursi, Sözler, 716.
9 Nursi, Lem’alar, 104.
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1.3. Ölümle Yüzleşmek

Bediüzzaman’ın, ölüm ile ilgili diğer önemli bir tavrı da, kâinattaki cüz’î-küllî bü-
tün canlıları ihâta edecek kadar geniş ve şümullü olan, ölüm hakikatine karşı “deve 
kuşu” gibi başını kuma sokmayı değil, merdâne “ölümle yüzleşme”yi teklif ettiği bazı 
cümlelerinde şöyle der:

“Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, o zaman: ‘Ölümden 
ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. 
Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister.’”10

“Ey nefsim! Deme, ‘Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, 
hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.’ Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, 
bekâya kalb olup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadele-
şiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peydâ ediyor. Hem deme, ‘Ben de herkes 
gibiyim.’ Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musi-
bette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır.”11

Kur’an’ın dörtte birini teşkil eden haşir akidesi ve âhiret hayatı; “Sultan-ı Ezelî’nin 
kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık âlemlerine”12 çıkardığı ibadının, 
dünya hayatlarının hitama ermesiyle, girdikleri kabir veya âlem-i berzah, haşr-i azam, 
hesap günü ve sırat köprüsüyle devam edecek olan ebediyet yolculuğudur. İnsan bu 
yolculuğu başından sonuna kadar tamamlayacaktır.

“Ömrün bidâyetinden sonuna kadar devam eden mânâ, çok cesetleri tebeddül 
ve tavırdan tavıra intikal ve devirden devire yuvarlandığı halde vahdetini, bekası-
nı muhafaza ettiği gibi, ölüm hendeğini de atlayarak sâlimen ebed yoluna devam 
edecektir.”13

“Bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kâfilelerin yollarında bir gecelik kon-
mak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm, 
elbette hayattan ziyade bir istediği var.”14

İşte bu dehşetli hakikate karşı gafil adam “deve kuşu gibi başını gaflet kumuna so-
kar, tâ ki ecel onu görmesin ve kabir ona bakmasın ve zeval-i eşya ona ok atmasın!”15 
Bu mümkün müdür!

10 Nursi, Sözler, 239.
11 Nursi, Sözler, 239-240.
12 Bediüzzaman Said Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 31.
13 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevî-i Nuriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 
253.
14 Bediüzzaman Said Nursi, Şuâlar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 261.
15 Nursi, Lem’alar, 146.
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Hem zeminin yüzünde her sene mevt ve hayatın değişmeleri ve dövüşmeleri gös-
teriyor ki bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudatın içinde 
başka bir maksadın olduğu anlaşılıyor.16

Hem “Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapanmıyor ve dünya misafirhanesin-
de yolcular gayet sür’at ve telaşla kafile kafile arkasında, toprak arkasına girip kaybo-
luyorlar.”17

2. Ölümün Mahiyeti ve Yaratılışı

Ebed-ül âbâd yolculuğunun çok önemli duraklarından veya geçiş merkezlerinden 
birisi ölüm kapısıdır. Bu giriş kapısının mahiyeti ve yaratılışı, kısmen gaybî ve kısmen 
de şuhudî olması sebebiyle, bu ölüm mucizesi hiçbir zaman tam manasıyla anlaşıla-
mamıştır. 

Çünkü ölümün şuhudî kısmı aklî bilgiler ile gaybî kısmı da naklî bilgiler ile bir 
yere kadar izah edilse de bizzat herkesin tecrübe imkânı olmadığı için, bazı istisnalar 
dışında herkes tarafından hakkalyakîn derecesinde idrak edilemediği veya edileme-
yeceği efkâr-ı ammede neredeyse bir ulûm-ı mütearife hükmüne geçmiştir. 

Bununla beraber büyük bir bahçeye giren bir kimsenin, o bahçenin bütün meyve-
lerine elleri yetişmez. Fakat eline girdiği miktar yeter. Ve bir şey tamamıyla elde edile-
mese de o şeyi tamamıyla terk etmek caiz değildir kaidelerine göre, biz de âyet, hadis 
ve Risale-i Nur külliyatı kaynaklarında yer alan aklî ve naklî bilgiler muvacehesinde 
bu çetin meseleyi anlayabildiğimiz kadarıyla tahlil edeceğiz.18

Bediüzzaman, Mesnevi-i Nuriye’de mü’min olan bir insanın fıtratı ve bazı duyguları 
itibarıyla, âlem-i gayb ve âlem-i şehadet gibi, iki âlemden gelen tecelliyat ve tezahü-
rün, nokta-i iltisakı ve berzahında olması sebebiyle dünyanın kuruluşundan sonuna 
kadar uzanan manevî bir ömrü ve yolculuğu olduğunu söyler.19

Bu yolculuğun dünya hayatına bakan ciheti ve müddeti, bazı hadis-i şerifler-
de belirtildiğine göre; bir ağacın altında verilen bir mola kadar kısa olduğu çünkü: 
ebed-ül âbâd yolculuğu; benî-âdem(in), büyük bir kervan ve azîm bir kafile gibi ma-
zinin derelerinden gelip, vücud ve hayat sahrasında misafir olup, istikbalin yüksek 
dağlarına ve müzeyyen bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen, göçebeler 
gibi bir yayladan (diğer) bir yaylaya gelip geçmeleri ve göçmeleridir. Yani mebde ile 

16 Nursi, Sözler, 133.
17 Nursi, Lem’alar, 410.
18 Nursi, Şuâ’lar, 139.
19 Nursi, Mesnevî-i Nuriye, 318.
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mead arasında süratli bir seyr-ü seferdir. Bu kafile, âlem-i ervahtan, rahm-ı maderden, 
gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebed-ül âbâd  
yolcularıdır.20

Bediüzzaman, bu uzun yolculukta ayrılıklar, musibetler ve vefiyatlar olsa da, hatta 
bu yolcuların ülkesinin zaman zaman, altı üstüne çevrilmiş bir şekilde görünürse de 
iman gözlüğüyle bakıldığı zaman hiç can telefinin olmadığı gibi, mürettebat ve sâkin-
lerinin daha güzel, nuranî bir âleme nakledilmiş oldukları anlaşıldığını belirtir. 

Bu ifadelerden ölümün mahiyeti ve hakikati ile ilgili bilginin, büyük ölçüde ölüme 
bakış açısıyla ilgili olduğu, yani ölüme iman gözlüğüyle mi yoksa felsefe gözlüğüyle mi 
bakıldığına bağlı olduğu anlaşılıyor. Ayrıca ölümün mahiyeti ve hakikatiyle ilgili bilgi-
nin ancak ruhun mahiyetini, hakikatini ve sıfatlarını bilmeye bağlı olması, o da yine 
imanlı bir nazarı iktiza ettiği belirtilmiştir. Çünkü ancak ehl-i iman ruhun varlığına, 
hakikatine ve sıfatlarına inanır. 

Çünkü ölen beden olmakla beraber ölümü bütün yönleriyle hisseden ve idrak eden 
ruhtur. Ruh âlem-i şehadetle olan irtibatını beden vasıtasıyla yapar. Mesela bu âlemi 
göz penceresiyle seyrettiği gibi, kulak penceresiyle işitir, el aletiyle tutar, dil vasıtasıy-

la da kendini ifade eder ve hakeza. A� l-i I�mrân sûresinde haber verildiği gibi “ُكّلُ نَْفٍس 
-Her nefis ölümü tadacaktır” emr-i ilahisiyle ruh, cismani olan ceset kafe َذاِئَقةُ اْلَمْوِت

sinden çıkar, maddi aletlerinden vazgeçer ve kozasını terk eden kelebekler gibi va-
tan-ı aslisine yani ruhlar âlemine dönerek, ebed-ül âbâd yolculuğuna devam eder.

Ebed-ül âbâd yolculuğunun dünyevî basamağı veya ayağı olan, ölümün mahiyeti 
ile ilgili başta peygamberler ve birçok İslam âlimleri çok farklı tarifler yapmışlardır. 
Bu tariflerin ilki Hz. Âdem’e (as) aittir. İmam-ı Eş’ari’nin Hakim ve Tirmizî’den nak-
lettiği bir hadis-i şerife göre “Âdem aleyhisselamın çocuğu öldüğü zaman, şöyle dedi: 
Ey Havva, oğlum öldü. Havva sordu: Ölüm nedir? Âdem (as): Ölüm kişiyi, yiyemez, 
içemez, kalkamaz ve oturamaz yapar deyince Havva ağlamaya başladı.”21

Risale-i Nur külliyatındaki ölümün mahiyeti ile ilgili tarifler ise diğer birçok pey-
gamberlerin ve İslam ulemasının görüşlerini özetler mahiyettedir. Külliyatta geçen bu 
tariflerin birçoğundan en sade ve kısası şudur: 

“Mevt; tebdil-i mekândır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir. Belki (ruhun beden 
ile) alâkasının kesilmesidir.”22

20 Bkz. Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 30-31.
21 İmam-ı Şa’rânî, Ölüm-Kıyamet-Diriliş, trc., Halil Günaydın (Bedir Yayınları: İstanbul, 1981), 18.
22 Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 27.

49

Köprü • Sayı: 146-147 • Mayıs-Aralık 2020 • ISSN: 1300-7785 • ss. 43-66



2.1. Ölümün Mahlukiyeti, Hayat gibi Mu’cize-i Kudret Olması

Bediüzzaman, Birinci Mektup’ta ölümün de hayat gibi yaratılmış olduğunu Mülk 

suresinin ikinci ayetinin tefsiriyle anlatır. Bediüzzaman َواْلَحٰيوَة اْلَمْوَت  َخلََق   َاّلَِذى 
-Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan et“ لَِيْبلَُوُكْم َاّيُُكْم َاْحَسُن َعَمالً

mek için ölümü de, hayatı da yaratan O’dur” ayetini ve bazı emsali âyetleri şöyle bir 
soru-cevap ile tefsir etmiştir:

“’Mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir’ diye ifham ediliyor. Halbuki 
zahiren mevt; inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hêdim-ül lezzat-
tır. Nasıl mahlûk ve nimet olabilir?

Elcevab: Mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekân-
dır, bir tahvil-i vücuddur. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir; 
öyle de, dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Çün-
kü en basit tabaka-i hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha munta-
zam bir eser-i san’at olduğunu gösteriyor. 

Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti; tefessüh ile çürümek ve 
dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mi-
zanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülât-ı zerreviyeden ibaret 
olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, sünbülün 
hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, sünbülün mebde-i hayatıdır; 
belki ayn-ı hayatı hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi, hayat kadar mahluk ve  
muntazamdır.”23

2.2. Ölüm ve Hayat Fiillerinin Birlikte Yaratılış Mucizesi 

Birçok mucizelerin anlatıldığı On Dokuzuncu Mektup’ta Cenab-ı Hakk’ın bu kâina-
ta koyduğu müstemir âdet ve vaziyetini değiştirmesine veya askıya almasına mucize24 
denildikten sonra, Yirminci ve Yirmi Beşinci Söz’de de Enbiyâ, Yâsin ve Rahmân su-
relerinin tefsirinde zamanî, mekânî, kelamî, ilmî ve kevnî birçok mucize çeşitlerinden 
bahsedilmiştir. 

Bu kevnî mucizelerden birisi de bahsimizle doğrudan alakalı olan, fıtraten birbi-
rine zıt karakter, tabiat ve fiillerin bir arada bulundurulması veya tam tersine inkılap 
ettirilmesi mucizeleridir. 

Bu mucizelerden bahsimizle doğrudan ilgili birisi, Bakara suresinin 28. âyetinde, 
ölümden bir hayat çıkarılması veya ölümün hayata dönüştürülmesi “Ne suretle Allah’ı 

23 Nursi, Mektubat, 27-28.
24 Nursi, Mektubat, 133.
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inkâr ediyorsunuz? Hâlbuki sizin hayatınız yoktu, o size hayatı verdi; sonra sizi öldü-
recektir, sonra yine hayat verecektir, sonra ona rücu edip gideceksiniz” fermanıyla 
anlatılır. 

Bu ayetin tefsirinde Bediüzzaman evvela geldiği vakit canlıları, eşyayı tahrip edip 
idam, adem ve yokluğa götürme kabiliyetinde olan ölümden bir hayat çıkarma veya 
ölümü hayata dönüştürme hadisesine “Mevt (dahi) hayat gibi bir mu’cize-i kudret-
tir”25 der. Sonra da celalî ve cemalî isimlerin tecellileri olan, iki zıt tabiatın, karakterin 
ve eşyanın zâtî sıfatları diyebileceğimiz cüz’i veya küllî kanunlarının;

• Fıtratlarının değiştirilmesi veya tersine dönüştürülmesi,

• “Şüzuzat-ı İlahiye” kanunu denilen kâinatta carî olan fıtrî kanunların geçici 
olarak askıya alınması,

• Veya celalî ve cemalî tecellilerin bir fiilde ittifakına cem-i ezdad diyerek bu 

 “İcad ve cem’-i ezdadda büyük bir hikmet”26 olduğunu, “zıdları bir fiilde cem (et-
menin de), ancak kudreti hadsiz bir Sâni-i Kadîr’e mahsus”27 olup mucize olduğunu 
söyler. 

Yani bazı felsefecilerin söylediği gibi Cenab-ı Hak, mûcib-i bizzât olup da kendi 
koyduğu kanunlarının hükümlerine mecbur ve mahkûm değildir. İstediği zaman kâi-
nata koyduğu bütün kanunları tebdil eder, tağyir eder, iptal eder. Veya bazen de zıtları 
birbiriyle cemederek Hâkim-î mutlak olduğunu gösterir. 

2.3. Muhyi ve Mümit’în, Iktiranı ile Beraber Zahirî Tearuzun Hakikati 

Bediüzzaman’a göre “Bütün mevcudatın hakaiki, bütün kâinatın hakikati esma-i 
İlahiyeye istinad eder. Her bir şeyin hakikati, bir isme veyahut çok esmaya istinad”28 
ettiği için kâinatta bütün vefatlar Mümît ismine baktığı gibi bütün canlılar ve hayat 
sahipleri de Muhyi ismine bakar. Yani bu isimlerin tecellisidirler. 

Buna göre ruh sahibi canlılar vefat anında iki nimete birden mazhar oluyorlar. Bi-
risi hayat nimeti, diğeri mevt nimetidir. Risale-i Nur ıstılahınca bu manaya “iktiran” 
denilir. 

Burada asıl merak edilen husus vefat anında Muhyi ve Mümit isimlerinin nasıl ve 
ne şekilde eş zamanlı olarak ve de aynı anda aynı şahısta, “cem-i ezdad” terkibiyle 
ifade edilen mana paralelinde tecelli etmesidir? 

25 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 318.
26 Nursi, Sözler, 976.
27 Nursi, Mesnevî-i Nuriye, 52.
28 Nursi, Sözler, 853.

51

Köprü • Sayı: 146-147 • Mayıs-Aralık 2020 • ISSN: 1300-7785 • ss. 43-66



Çünkü her iki esmanın hükümleri farklıdır. Birisi celali diğeri cemalidir. Yani birisi 
ölümü emrediyor, diğeri hayatı. En büyük kemal ve nimetin, celal ile cemalin birlikte 
tecellisine mazhariyet noktasında, bu iki esmanın tecellilerini telif edebilirsek o za-
man ölümün de hayat gibi nimetiyet ciheti daha iyi görüleceği gibi, ölümün mahiyetini 
anlamaya biraz daha yaklaşmış olabiliriz.

Fiili sıfat ve esmanın hakikatte değil de, tecelliyat noktasında veya makamların ve 
mazharların kabiliyetleri noktasında takdim ve tehiri ile ilgili olarak “Sahih Buhari’de 
geçen bir hadisi şerifte Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Rahmetim gadabıma galebe çaldı, 
bazı hadislerde de galebe çaldı yerine öne geçti denilmektedir. Yani Allah’ın rahmeti 
gadabını geçiyor. Rahmet önden gidiyor, gadab arkadan geliyor. Demek ki fiili sıfatlar-
dan bazı fiiller, diğer bazılarının önüne geçebiliyor”29 denilmiş. 

Esma-i İlahiye ve sıfât-ı kudsiyenin mahiyetlerinde de akıl itibarıyla hadsiz me-
ratib bulunabileceğinin belirtilmesi veya esma ve sıfatların hakikat ve mahiyet nok-
tasında değil de mazharlara göre ve tecelliyat noktasında bazı mertebelerinin veya 
tabiri caiz ise bir hiyerarşinin olduğu ifade edilmektedir. 

Bu hiyerarşi bazen cemali bazen de celali isimler arasında olduğu gibi, bazen de 
celal ile cemalin zıt tecellilerinin bir arada telif edilmesinden oluşabiliyor.

2.4. Ruhun Yeni Bir Vücuda Intikal Etmesinde Müttefik Olan Âlimlerin Bu 
Intikalin Cesede mi Yoksa “Beden-i Misalîsiye”ye mi Olacağında Ihtilaf Etmeleri

Elmalılı Hamdi Yazır, Bakara suresinin 28. âyetinde geçen ثُّمَ يُْحِييُكْم yani “Sonra 
sizi diriltir” cümlesi ile ilgili tefsirinde bu ayetin hem kabir hayatı hem de kıyametten 
sonra dirilmeyi kapsadığını söylemiştir.30 Bahsimiz kıyametteki büyük diriliş değil de 
ölümden hemen sonraki diriliş olduğuna göre, buradaki asıl merak edilen husus diri-
lişin mahiyetinin ne ve nasıl olduğudur. Yani bu ihya fiilinin mazharı ruh mudur yoksa 
beden veya ceset midir?

Ehl-i Sünnet I�slam âlimlerinin ekseriyeti ruh için bu safhada ölme ve dirilme söz 
konusu olmaması ve dirilişin cismaniyette olacağı üzerine ittifak etmişler. Fakat 

-Sonra sizi diriltir” cümlesi ile dirilecek olanın cesed mi yoksa beden-i mi“ ثُّمَ يُْحِييُكْم

sali mi olduğu üzerine ihtilaf etmişler. Bu ihtilaftan iki görüş ortaya çıkmış.

Birinci görüşe göre kabir suali esnasında Münker ve Nekir’in suallerine cevap ver-
mek için ruh cesede geri döner. Bu şekilde Haşr-i Azam’daki cismanî dirilişin mukad-
dimesi ve birinci kısmı vuku bulur.31

29 İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Cilt 7 (İstanbul: Akçağ Yayınları, 2016), 264.
30 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Cilt 1, 288.
31 Süleyman Toprak, Kabir Hayatı (Konya: Tekin Kitapevi, 2017), 341.
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İkinci görüşe göre ise ölümden hemen sonra ruhun yeni yaratılan, beden-i misali-
ye girmesi ile cismanî dirilişin ilk safhasının vukuu bulmasıdır. “Kabir ya cennet bah-
çelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur” hadis-i şerifini 
beden-i misali bağlamında anlayanlar bu ikinci grup İslam âlimleridir. Bunlara alimler 
insan ruhunun kıyamete kadar kalacağı ve onun dünyada iken işlediği her türlü fiilin 
mânevî karşılıklarından meydana gelen (yeni yaratılan vücudu) “misâlî beden” olarak 
değerlendirirler. Bu misâlî beden kişinin gerçek mezarıdır.32

Ölen her insan dünyada işlediği amellere göre bu gerçek mezarda ya azap görür 
veya lezzetlere mazhar olur. Nitekim Yirmi Sekizinci Mektup’ta meydan-ı haşirde, 
mahşer ehlinin elbiseleri ile ilgili bir suale verilen cevapta; ehl-i saadet ve ehl-i şeka-
vet ehlinin elbiseleri, o kişinin ameline göre küçük bir cennet veya cehennem olacağı 
belirtilmiştir. 

Bu tespitlere göre يُْحِييُكْم  Sonra sizi diriltir” ayetini kelam âlimlerinin kabir“ ثُّمَ 
suali esnasında Münker ve Nekir’in suallerine cevap vermek için, ruhun cesede geri 
dönmesi şeklinde tefsir ettikleri; daha ziyade Muhyiddin Arabı� gibi tasavvuf ehli âlim-
lerinin ise ruhun vefattan sonra “beden-i misali”ye girdiğini anlayarak öyle tefsir et-
tikleri görülmektedir.33

Bediüzzaman’ın Yirmi Sekizinci Söz’deki “beden-i misali” ile ilgili şerh ve izahla-
rından, onun da bu konuda tasavvuf ehli âlimleri gibi düşündüğü anlaşılmaktadır.

2.5. Ölüm Anında Mümit Ismiyle Beraber Kadir Isminin de Tecellisinin  
Hikmeti

Bediüzzaman, ruhun cesedden çıkarak beden-i misalîsi giymesi zamanı için “Mevt 
(de) hayat gibi bir mu’cize-i kudrettir”34 diyerek cismaniyetin olduğu bir yaratılışa 
işaret eder. 

Çünkü Mektubat’ta ve Şuâlar’da belirtildiği gibi varlıkların vücud-ı ilmi ve vücud-ı 
zihni mertebelerine ilim ve irade kâfi iken, Cenab-ı Hakkın, Kadir ismi yani kudreti de 
yaratılışa dâhil olunca cismanî bir vücudun yaratılması kaçınılmaz oluyor. 

Ölümün bütün safhalarını kapsayan, “mevtin bir mu’cize-i kudret” olması, onun 
mahlûkıyetini açıkladığı gibi, ruhun girecek olduğu yeni yaratılan menzilinin yani 
“beden-i misalîsi”nin latif ve misali de olsa cismani bir mahiyetinin olduğuna işaret 
ediliyor. 

32 İbn-i Arabi, Hatmu’l Kur’an, trc., Abdül Bâki Mîftah. 392-393.
33 Mahmut Meçin, “Sadrâ’ya Göre Ölüm Sonrası Hayat” (Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, 2013), 56.
34 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 318.
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Burada yeni yaratılan ve bir derece sabit olan, libası ve beden-i misalîsi ile ruhun 
dünyevi hayatı boyunca beraber olduğu cismani vücudu arasında en önemli iki fark 
vardır. Birincisi: Dünyevi olan cismani vücudu, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. 
İkincisi: Ruhun ölüm ile beraber yeni yaratılan ve bir derece sabit olan beden-i misalî-
si ise onun libasıdır, evi değil.

Ruhun dünyada devamlı olarak değişime uğrayan ve hanesi olan cismani beden 
ile ölümden sonra ta haşr-i azama kadar, her zaman her yerde kendine refakat ede-
bilecek ve bir derece sabit olan beden-i misalîsi arasında çok fark vardır. Birisi evdir 
diğeri elbisedir.

Vefat esnasında bir taraftan ruh cismani cesed ile ilişiğini keserken aynı anda eş 
zamanlı olarak beden-i misalinin de yaratılıyor olmasını, Bediüzzaman, ölüm ve hayat 
gibi iki zıd fiili, bir fiilde cemetmenin “ancak kudreti hadsiz bir Sâni’-i Kadîr’e mah-
sus”35 olduğu ve “ancak bir mu’cize-i kudret”36 olabileceği tabirleriyle dile getirir. 

2.6. Berzahta Ruhun Farklı Vücutlara Girmesi Tenasüh Olur mu?

Birinci Mektup’ta, beşinci tabaka-i hayat olan, ehl-i kuburun hayatları ekseriyet 
itibarıyla ruhanî bir hayat olduğu cümlesinde kabir hayatının, ekseriyet itibarıyla ru-
hanî olduğuna dikkat çekilerek ehl-i kuburun her zaman beden-i misalî veya cesed-i 
misali vücutları istimal etmeye mecbur olmadıklarına işaret edilmiş.37

Yani ruh zaman zaman kabirdeki cesetle olan irtibatı ve diğer misali vücutlara gir-
mesi ve onları istimal etmesi olsa da, bunun arizi bir durum olduğu, âlem-i berzahta 
aslolan ruhani bir hayatın olduğuna dikkat çekilmiş. 

Çünkü bir Ebu Davud hadisinde âlem-i berzahta, Münker ve Nekir’in “sorgu suali 
esnasında ruhun cesede iade edildiği zikredilmiştir”.38 Fakat bu iade edilişte, müttefik 
olan, ehl-i sünnet âlimleri, iadenin keyfiyeti ve mahiyetinde ihtilaf etmişler. Daha önce 
de ifade edildiği gibi ruhun cesede mi yoksa misal-i bedene mi iade edileceği hususun-
da farklı görüşler vardır.

Bu ihtilaf “âlem-i berzah”ın tamamen ruhani mi olacağı yoksa ruhun beden-i mi-
salî veya cesed-i misali ile beraber mi olacağı üzerine yoğunlaşmıştır. Ruhun cesede 
iade edildiğine dair hadis-i şerif için, “Eş’ârî ve Maturidî (âlimlerinin) çoğu ölünün 
cesedine azabın acısını duyacak veya nimetin lezzetini tadacak kadar bir hayat yarata-
cağını söyleyip, ruhun cesede iadesi hususunda bir şey söylemekten çekinmişlerdir.”39

35 Nursi, Mesnevî-i Nuriye, 52.
36 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 318.
37 Nursi, Mektubat, 133.
38 Toprak, Kabir Hayatı, 341.
39 Toprak, Kabir Hayatı, 342.
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Fakat bu çekinmenin çok mühim bir sebebi vardır. Çünkü âlem-i berzahta ruhun 
dünyadaki vücudundan başka, farklı cesetlere veya bedenlere girmesinin tenasüh dü-
şüncesine yol açacağı bazı İslam filozoflarınca iddia edilmiş. Bundan dolayı “âlem-i 
berzah”ı tamamen ruhani kabul etmişler. 

Fakat İmam-ı Gazâlî hazretleri bu endişeyi delilleriyle isbat ederek tenasühün ta-
mamen yeniden dünyaya geliş ile sınırlı olduğunu, âhiret ahvaliyle ilgili ruhun farklı 
beden veya cesetlere girişinin tenasüh ile ilgisinin olmadığını söyleyerek onların fikir-
lerini reddetmiştir.40

Bu tespitlere göre, İslam âlimleri, âlem-i berzahın sadece ruhani olduğuna inan-
manın, itikadi bir problem teşkil etmeyeceğini söylerlerken diğer taraftan haşr-i cis-
mani ile beraber cennet ve cehennemi de kapsayan tamamen ruhani bir âhiret haya-
tına inananları ve bunu söyleyenleri tekfir etmişlerdir. 

3. Ölümü Idrak Etmekte “Yakîn” Mertebeleri

Ölümü Idrak Etmekte “Ilmelyakîn” ve “Hakkalyakîn” Farkı

Bu dünyada insanların başına gelebilecek en mühim hadiselerden birisi olan 
ölüm; kişiler üzerindeki etkisi oldukça derin, Bediüzzaman’ın tabiriyle çok haşmetli, 
bir vakıa, en dehşetli bir hakikattir.

Çünkü Risale-i Nur külliyatında ölümün, ehl-i iman da dâhîl, insan psikolojisi üze-
rinde bu kadar çok etkili olmasının sebeplerinden birisi de, ölümün mahiyeti ve ken-
disi değil hakikati ve neticesi ile ilgili olduğu üzerinde durulmasıdır. 

Bu meselenin tafsilatlı bir şekilde anlatıldığı On Birinci Şuâ’da, hilkat-ı kâinatın 
en ehemmiyetli neticesi olan zîhayat âleminde en haşmetli ve en dehşetli bir hakikat, 
ölümle terhis olup sonradan hayat ile dirilmek olduğu belirtilir.

Ölüm ile ilgili bu tespitlere göre; herkesin ilk defa yaşayacağı, zahiren peçesi ka-
ranlık görünen ölümün insanları korkutması, tabii veya fıtri olmasındandır. Çünkü 
meçhuliyet ve belirsizlik insan fıtratını korkutuyor. Çünkü bazı istisnalar dışında kim-
se öldükten sonra kendisine nasıl muamele edileceğinden emin değildir.41

Bizim bu bölümde üzerinde durmak istediğim husus, ölümü ve musibetleri ilmel-
yakîn bilmek ile hakkalyakîn idrak ediş esnasındaki yaşanan akıl ve ruh çatışması ile 
bu hâli yaşayan kişilerin izhar ettiği tavırları, fiilleri ve sözleridir. 

“Ölümün yaratılışı ve ötesi” isimli çalışmamın baştan buraya kadar olan bölüm-
lerinde, temel İslamî kaynaklarda yer alan bilgilere göre, ölümü ancak ilmelyakîn  

40 Meçin, “Sadrâ’ya Göre Ölüm Sonrası Hayat”, 51.
41 Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-dîn, trc., Ahmet Serdaroğlu, Cilt 4 (İstanbul: Bedir Yayınevi, 1974), 312.
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derecesinde müzakere edebildik. Fakat ilmelyakîn malûmat, her ne kadar bir bilgi, 
marifet ve yakîn hâsıl etse de ekseriyetle nazarîyattan öteye geçemiyor.

Ölümün arifesine gelen insanın kendisinin veya diğer insanlar ile mahlûkattan, 
ölümü bizzat yaşayanları gören kişiye ilmelyakîn bilgi her zaman kifayet edemiyor. 

Yani ölüm ile bilfiil yüz yüze gelip çok az bir zaman sonra, ölümü hakkalyakîn yaşa-
yacak olan kişinin psikolojisine ve halet-i ruhiyesine ilmelyakîn bilgi aklına kâfi gelse 
de, birçok duygu ve hissiyatlarına tam tercüman olamıyor. 

Çünkü her yakîn mertebesinin ayrı bir duygu ve hissiyat ile idrak edildiğini beyan 
eden Seyyid Şerif Cürcani yakîn ve hissiyatlar arasında kurduğu bu bağlantıyı Ta’rifat 
isimli eserinde şöyle izah eder:

“Akıl ile ilmelyakîn, müşahede ile aynelyakîn, ruhun ölümü idrak etmesi veya 
bizzat tatmasıyla hakkalyakîn olur.”42

“Hakkalyakîn; ilim ve müşahededen geçerek fiili olarak tahakkuk edip yaşanan 
hakikat demektir. Mesela insanın ölümü bilmesi ilmelyakîn, melekleri görmesi ay-
nelyakîn, ölümü tatması da hakkalyakînîdir.”43

Bu tasnife göre ölümü ancak ilmelyakîn ile bilen aklın, ruhun fiillerini ihata ede-
mediği yani her zaman ruh derece-i hayatına çıkıp, hakkalyakîn derecesinde ölüm 
hakikatini ihata ve idrak edemediği için, akıl ile ruh arasında zahirî bir tearuz veya ça-
tışma yaşanması kaçınılmaz oluyor. Bu muaraza ile ilgili en mühim örneklerden birisi 
Mektubat’ta şöyle geçer. Zaman zaman, akıl; kalp ve ruhun karşılarına çıkar ve “Ben de 
hisse isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir”44 der. 

Çünkü akıl fıtratı ve vazifesi gereği her hâdiseye sebep-sonuç denklemine göre ba-
karak, birtakım hikmetler, maslahatlar ve mantıkî deliller ile izahlar getirerek kabul 
veya reddediyor. Hâlbuki ruh ve ruha bağlı bazı hissiyatlar bazen aklın bunca hikmet-
lerine, maslahatlarına ve mantıkî delillerine rağmen aklın idrak edemediği birtakım 
daha derunî, aşkın, hâl, tavır ve düşünceler içine girebiliyor. Bediüzzaman, hususa 
“hem, insanda hissiyat galib olsa, aklın muhakemesini dinlemez”45 der. 

Bu muaraza ve çatışmanın en bâriz örneklerinden birisi Yirmi Dördüncü Mektu-
b’un baş tarafındaki uzunca sual ve cevapta açıkça görünüyor. Telif tarihi 1928 olan bu 
bölümdeki uzun sualde şöyle deniliyor:

“Eazım-ı Esma-i İlahiyeden olan Rahîm ve Hakîm ve Vedud’un iktiza ettikleri 
şefkatperverane terbiye ve maslahatkârane tedbir ve muhabbetdarane taltif, nasıl 

42 Seyyid Şerif Cürcani. Ta’rifat, 62. 
43 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Cilt 7, 4726.
44 Nursi, Mektubat, 562.
45 Nursi, Lem’alar, 142.
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ve ne suretle, müdhiş ve muvahhiş olan mevt ve adem ile, zeval ve firak ile, musibet 
ve meşakkat ile tevfik edilebilir?

Bu nazik ve nazenin ve zîhayat olan eşcar ve nebatat enva’ları ve çiçekleri ve 
vücuda lâyık ve hayata âşık ve bekaya müştak olan hayvanat taifelerini, mütemadi-
yen hiçbirini bırakmayarak ifnalarında ve hiçbirini müstesna etmeyerek öldürme-
lerinde ve hiçbiri durmayarak zevallerinde ve hiçbiri memnun olmayarak firakla-
rında hangi şefkat ve merhamet var, hangi hikmet ve maslahat bulunur, hangi lütuf 
ve merhamet yerleşebilir?”46

Bu çok çetin ve ateşin suale, akıl-mantık mizanlarına göre; hak, hakikat, hikmet ve 
maslahat gibi birçok cihetler ile akla ve mantığa gayet muknî, uygun cevaplar verilmiş, 
itiraza mahal olabilecek hiçbir cihet kalmamış gibi görünüyor. 

Fakat bu eserin telif tarihinden daha sonra, telif edilen diğer eserlere bakılınca bu 
soruların ve serzenişlerin devam ettiği görülüyor. Üstadın ruhunun tâ derinlerinden 
kopup gelen o feryatlara ciddi kulak verildiğinde, o nazenin masnuat ve mahlûkata 
karşı duyduğu aşk, muhabbet ve şefkat ateşinin tam sönmemiş olduğu görülüyor. 

Çünkü Yirmi Dördüncü Mektub’un telif tarihi olan 1928’den sonraki telif ettiği 
bazı lâhika mektuplarında ve eserlerinde, ölüm ve musibetler ile ilgili çok daha ana-
litik ve eleştirel cümleler hatta müstakil konular bulunuyor. Bu bahisler genelde iki 
grup altında toplanıyor. Birinci grup: İnsanların ölümü ile ilgilidir. İkinci grup: Hayat 
sahibi olan diğer masnuat ve mahlûkat ile beraber bazı mekânların tahribi ile ilgilidir. 

Birinci grup: Bediüzzaman hazretlerinin yakınlarını ve talebelerini kaybetmesi 
ve Nur talebelerinin başına gelen musibetler ile ilgilidir. Bunlar is, annesi Nuriye Ha-
nım, yeğeni Abdurrahman, Hâfız Ali ağabey ve Hasan Feyzi ağabeyler gibi yakınları-
nın ve talebelerinin vefatlarıdır. Bu zâtların vefatlarından ve Nur talebelerinin başı-
na gelen musibetlerden çok etkilendiği, bazı eserlerinde geçen şu cümlelerde açıkça  
görünüyor. 

“Biraderzadem olan Abdurrahman’ın vefatının hüznünden gelen, ruhumda şid-
detli fırtına vardı. Eğer ara sıra Kur’ân’ın nurundan gelen teselli teskin etmeseydi, 
benim için dayanmak mümkün olamayacaktı.”47

“Biraderzadem olan Abdurrahman’ın vefat haberini aldım. Bu haber o dere-
ce beni sarstı ki, beş senedir daha o tesir altındayım. Benim merhume validemin 
vefatıyla hususî dünyamın yarısı, onun vefatıyla vefat etmiş diyordum. Abdurrah-
man’ın vefatıyla da, bâki kalan öteki yarı dünyam da vefat etti gördüm.”48

46 Nursi, Mektubat, 401.
47 Nursi, Lem’alar, 385.
48 Nursi, Lem’alar, 384-385.
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“Hâfız Ali’yi unutamıyorum. Onun acısı beni çok sarsıyor.”49

“Ben, merhum Hasan Feyzi’nin vefatını onun şahsı itibarıyla tebrik etmekle 
beraber, hakikî (bir) mü’min ve müdakkik bir âlim ve yüksek bir edib muallim 
ve tesirli bir vaiz ve müderris (olan Hasan Feyzi’nin vefatı Denizli’ye), büyük bir 
musibettir.”50

“Birden, bu sabah kalbe ihtar edildi ki: Siz bu şiddetli imtihana girmek ve in-
ceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mehenge vurmak ve her cihette 
sizi insafsızca tecrübe etmek ve ‘Nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı, yok 
mu?’ üç dört eleklerle elenmek (…) kader-i İlâhî ve inâyet-i Rabbâniye müsaade 
ediyor.”51

Bediüzzaman’ın yakınlarının vefatları dolayısıyla ifade ettiği insanî duygu ve hissi-
yatları, sadece akrabaları ve dostları ile sınırlı değildir. Çünkü onun şefkatinin, ölüme 
ve musibete maruz kalan bütün masnuat ve mahlûkatı ihata edecek kadar geniş oldu-
ğunu, şu ateşin cümlelerinden anlıyoruz. 

“Bir zaman, bahar mevsiminde, o güzel hayvancıkların vefatlarını gördükçe 
kalbim acıyordu. ‘Of, yazık! Ah, yazık!’ diyerek, bu ahların, ofların altında derinden 
derine bir vaveylâ-i ruhî hissediyordum. Ve bu akıbete uğrayan hayat ise, ölümden 
beter bir azab gördüm. Bu hali temaşa ettikçe, ciğerlerim sızlıyordu. Ağlamak ile 
şekva etmek istiyor; neden geliyorlar, hiç durmadan gidiyorlar? Diye feleğe karşı 
kalbim dehşetli sualler soruyordu.”52

“Kemalâta meftun ve güzelliklere mübtela ve kıymetdar şeylere âşık olan bü-
tün latifelerim ve duygularım feryad edip bağırıyorlardı ki: Neden bunlara mer-
hamet edilmiyor? Yazık değiller mi? Bu baş döndürücü deverandaki fena ve zeval 
nereden gelip bu bîçarelere musallat olmuş? Diye mukadderat-ı hayatiyenin dış 
yüzünde bulunan elîm keyfiyetleriyle kadere karşı müdhiş itirazlar başladığı hen-
gâmda; ila ahir.”53

Bediüzzaman, esaretten döndükten sonra ikinci vatanım dediği Van’a gittiğinde, 
şehrin Rus istilası sebebiyle uğramış olduğu felaket ve musibet karşısında da hissiyat-
larını şöyle ifade etmiştir:

“Madem dünyada böyle tahammül edilmez, sabır-şiken, mukavemetsûz, yan-
dırıcı firkatler var. Elbette mevt, hayata racihtir. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir 
dertlerden değildir.”54

49 Nursi, Şuâlar, 430.
50 Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 240-241.
51 Nursi, Şuâlar, 645.
52 Nursi, Şuâlar, 35.
53 Nursi, Şuâlar, 35.
54 Nursi, Lem’alar, 391.
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İkinci Şuâ’dan ve Yirmi Altıncı Lem’a’dan iktibas ettiğimiz bu metinlerde altı çi-
zilerek üzerinde durulacak çok önemli cümleler var. Bunlardan birisi “mukadderat-ı 
hayatiyenin dış yüzünde bulunan elîm keyfiyetleriyle kadere karşı müdhiş itirazlar” 
cümlesidir. Bu cümlede Üstadın mahlûkat ve masnuat üzerinde gördüğü elim vaziyet-
leri, musibetleri ve felaketleri eleştirmesi mutlak değildir. Kendi ifadesiyle “mukadde-
rat-ı hayatiyenin dış yüzleriyle” sınırlıdır.

Yani mahlûkat ve masnuatta görünen “elîm keyfiyetler” varlığın mülk boyutu ile sı-
nırlı olup, Üstadın da eleştirileri “mukadderat-ı hayatiyenin dış yüzlerindeki” bu elîm 
vaziyetlerinden, çok müteessir olan hissiyatlarının ifadesiyle sınırlı olduğundan asla 
melekûtî boyuta dönük değildir. 

Çünkü “mukadderat-ı hayatiye” denilen melekûtî boyut, tamamıyla itikadî alan 
olup hiçbir cihetle eleştiriye açık değildir. Çünkü itikadî alana ait olan hükümlerin bir 
kısmını beğenip bir kısmını eleştirme gibi bir tercih hakkı hiç yoktur. Ehl-i sünnet iti-
kadının en meşhur kaidelerinden birisi olan “İmanda istisna caiz değildir” prensibine 
Üstadın ters düşmesi asla düşünülemez. Çünkü onun kendi ifadesiyle “Şefkat-i insani-
ye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan; elbette rahmetin derecesinden 
aşmamak ve Rahmeten-lil-âlemîn Zât’ın (asm) mertebe-i şefkatinden taşmamak ge-
rektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir; belki dalalete 
ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sekam-ı kalbî”55 olduğunu söyler. 

Bununla beraber; Bediüzzaman, bu metindeki ölümler karşısındaki ağlamalarını 
ve hissiyatlarını “vaveylâ-i ruhî” ve “ciğerlerim sızlıyordu” terkipleriyle ifade ettiği ru-
hundan kopup gelen feryad ü figanlarını, serzenişlerini ve şekvalarını akıl terazisiyle 
tartmak da pek mantıklı görünmüyor.

Çünkü aklın ve mantığın kurallarıyla ruhun ve ona bağlı bazı hissiyatların değer 
yargıları her zaman aynı paralelde hareket edip örtüşmediğini ifade eden İmam-ı Taf-
tazani Şerhu’l- Makâsıd’ında “Marifet, tasdikin oluşmasında yeterli değildir”56 der. 

Bu meseleyi biraz daha açarak bir misalle bize açıklayan İmam-ı Nesefî ise özetle 
der ki: Meselâ oğlu cinayet işleyen bir annenin aklı, kendine sunulan kesin deliller 
karşısında bu durumu kabullenmekten başka bir şey yapamaz. Ne var ki bu durumda-
ki anne, önüne konulan bütün aklî delillere rağmen bu hakikati, annelik şefkatinden 
ve merhametinden gelen hissiyatların tesiriyle hiçbir şekilde bu hadisenin doğrulu-
ğuna gönlü razı değildir. Böylece önüne konulan kesin deliller ile aklen inandığı halde 
kalben ve ruhen inkâr edebilir. Yoksa zihin kesin bilgiyi reddedemez.57

55 Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 96.
56 Ekrem Sefa Gül, “Yakînî İmanın İmkân ve Mahiyeti”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016), 14.
57 Gül, “Yakînî İmanın İmkân ve Mahiyeti”, 14.

59

Köprü • Sayı: 146-147 • Mayıs-Aralık 2020 • ISSN: 1300-7785 • ss. 43-66



Bu harika örnek bahsin açılmasına ciddi bir katkı sağlıyor. Çünkü İmam-ı Taftazani 
ve Nesefî’nin beyanları ve Bediüzzaman’ın, hayatında bilfiil örneklerini gördüğümüz 
aklın hükümlerini ve cüz’-i ihtiyariyi dinlemeyen bazı hissiyatların olduğunu anlamış 
olduk. Şimdi asıl mesele akıl ve ruh çatışması yaşayanların sorumlulukları ile bu halin 
şer’i karşılıklarının ne olduklarıdır? 

Aklı ve cüz’-i ihtiyarîyi dinlemeyen bu duygu ve hissiyatlar ve onların mes’uliyet-
leri, Risale-i Nur külliyatında, farklı makamlarda fakat biraz dağınık olarak yer alır. 
Bunların bütününe baktığımızda bahsin iki ana başlık altında izah edildiğini görürüz; 
Rahmanî duygu ve hissiyatlar, nefsanî duygu ve hissiyatlar.

Birincisi: Muhabbet, şefkat, merhamet, aşk, vecd, cezbe, istiğrak gibi aklı ve cüz’-i 
ihtiyarîyi dinlemeyen, “Rahmanî duygu ve hissiyatların” şer’i karşılıklarının ne olduk-
larını Bediüzzaman Mektubat’ta şöyle anlatır: 

“Ve madem ehl-i cezbe ve ehl-i istiğrak, muhalefetlerinden mes’ul olamazlar. Ve 
madem insanda bazı letâif var ki, teklif altına giremez; o lâtife hâkim olduğu vakit, 
tekâlif-i şer’iyeye muhalefetiyle mes’ul tutulmaz. Ve madem insanda bazı letâif var 
ki, teklif altına girmediği gibi, ihtiyar altına da girmez, hattâ aklın tedbiri altına da 
girmez; o lâtife, kalbi ve aklı dinlemez. Elbette, o lâtife bir insanda hâkim olduğu 
zaman –fakat o zamana mahsus olarak– o zat, şeriata muhalefette velâyet derece-
sinden sukut etmez, mâzur sayılır. Fakat bir şartla ki, hakaik-i şeriata ve kavâid-i 
imanîye karşı bir inkâr, bir tezyif, bir istihfaf olmasın. Ahkâmı yapmasa da, ahkâmı 
hak bilmek gerektir.”58

İkincisi: Hiss, heves, vehim, tevehhüm gibi aklı ve cüz’-i ihtiyariyi dinlemeyen nef-
sani duygu ve hissiyatlar için, “Onlar bir derece serbesttirler. Cüz’-i ihtiyariyeyi pek 
dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar” diyerek önce bir durum tespiti  
yapar. 

Sonra da bu durumu ve halî yaşayanların amel ve fiillerinin şer’i karşılıklarının ne 
oldukları Lem’alar’da şu cümleler ile ifade edilir: 

“Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir-iki latife var ki, ihtiyar ve 
iradeyi dinlemezler; belki de mes’uliyet altına da giremezler. Bazan o latifeler hük-
mediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar.”59

“Hem insanda hissiyat galib olsa, aklın muhakemesini dinlemez. Çünkü te-
vehhüm ve heves ve hiss, ileriyi görmüyor belki inkâr ediyorlar. Nefs dahi yardım 
etse, mahall-i iman olan kalb ve akıl susarlar, mağlub oluyorlar. Şu halde kebairi  
işlemek, imansızlıktan gelmiyor, belki hiss ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve 
kalbin mağlubiyetinden ileri gelir.”60

58 Nursi, Mektubat, 641-642.
59 Nursi, Lem’alar, 140.
60 Nursi, Lem’alar, 142.
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Bediüzzaman, bunlara ilaveten, aklı ve cüz’-i ihtiyariyi dinlemeyen hem Rahmanî 
hem de nefsanî duygu ve hissiyatlar için, önce, Sünuhat’ta şöyle çok genel bir hüküm 
söyler. “Ehakkın müddet-i taharrisi zamanında, bâtılın vücuduna bir nevi müsamaha 
var” diyerek işin bidayetinde “ene” örneğinde olduğu gibi fıtraten de had konulmayan, 
Rahmanî ve nefsanî duygu ve hissiyatların önünü açık tutar. Fakat bu serbestliğin ilâ-
nihaye olmadığını belirterek bu husustaki şer’i sınırları beyan eder. 

Birinci grup için yani söz dinlemeyen Rahmanî duygu ve hissiyatların mes’ul ol-
mama şartlarını, Mektubat’tan yaptığımız iktibas cümlesinde “fakat o zamana mahsus 
olarak” diyerek zaman kaydıyla tahdit eder. Amel ve itikad bağlamında ise ahkâmı 
yapmasa da ahkâmı hak bilmek şartını esas alır.

Eleştiri hakkı ile ilgili olarak da Şuâlar’dan yaptığımız iktibas cümlesinde “mukad-
derat-ı hayatiyenin dış yüzleriyle” diyerek varlığın mülk boyutu kaydıyla sınırlar. 

İkinci grup için yani söz dinlemeyen nefsanî duygu ve hissiyatların, aklı ve cüz’-i 
ihtiyarîyi dinlememe sınırını ise itikat sahasına girmemek kaydıyla amel ile sınırla-
yıp kebaire bile girse küfür ile itham etmez. Çünkü ehl-i sünnetin itikadınca “amel, 
imandan bir cüz” olmadığı için, mümin, söz dinlemeyen nefsani duygu ve hissiyatların 
etkisi altında kalarak, itikada taalluk etmediği müddetçe, girdiği günahlardan dolayı 
imanını kaybetmeyeceğini söyler. 

Bediüzzaman, insanların ve diğer mahlûkat gibi masnuatın da başına gelen ölüm 
ve musibetler karşısında, şiddet-i şefkatten ve merhametten ileri gelen, söylediği söz-
ler ve çok etkilendiği anlaşılan tavırlar konusunda yalnız değildir. Yakın tarihimiz ve 
İslam tarihi bunun örnekleriyle doludur. Bu hususta en yakın örnek ise milli şairimiz 
Mehmet Akif’tir. 

Mehmet Akif, savaş yıllarında gördüğü milli felaketler ve musibetler karşısındaki 
ıstırap dolu hissiyatını, bazılarına göre şatahat sayılabilecek, o meşhur yürek yakan 
sözlerini şiir lisanıyla şu şekilde ifade etmiştir: 

“Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!

(…)

Nûr istiyoruz... Sen bize yangın veriyorsun!
’Yandık!’ diyoruz... Boğmaya kan gönderiyorsun!

(…)

Yetmez mi musâb olduğumuz bunca devâhi?
Ağzım kurusun... Yok musun ey adl-i İlâhî!”
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4. Rahmet, Hikmet ve Nimetiyet Cihetinden Ölüm

Mevt, hayat gibi bir mucize-i kudret olması sebebiyle birden çok ciheti veya veç-
hesi vardır. Yukarıdaki bölümlerde ölümün hakikati ve mahiyeti üzerinde duruldu. Bu 
bölümde ise nazar-ı sathi ile ülfetli ve gafletli bakışların dikkatinden kaçan, ölümün 
hikmet, rahmet, nimet cihetleri ve perdeleri üzerinde durulacak.

Çünkü Asa-yı Musa’da “Ölümdeki hikmet, rahmet, güzellik ve maslahat cihetlerini 
(ekseriyetle nazar-ı sathi ve ülfet ile bakıldığı için) herkes göremez”61 deniliyor. Ancak 
nazar-ı Kur’an ve nazar-ı nübüvvet ile bakılınca herkesin göremedikleri ince ve derin 
manalar görünür hale geliyor. Tespit edebildiğim kadarıyla Risale-i Nur külliyatında 
yer alan bu hikmet, rahmet, nimet ve perdelerin bir kısmı şunlardır:

Dakik bir nazar ve âlî bir hikmet ile şu alemin gidişatına bakan adam görür ki; 
“Demek, bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka 
(bir gaye ve) maksad var.”62

Çünkü az bir dikkat ile görülüyor ki: “Mevtin, (her bir safhası) kaderin takdiriyle, 
kudretin büyük bir tasarrufu”63 iledir. 

Eğer, “ölüm olmasaydı, küre-i arz nev’-i beşeri istiab edemezdi ve nev’-i beşer mü-
dhiş perişaniyetlere maruz kalırdı.”64

Çünkü: “Hem umum zîhayatın, ipham ünvanı altında bir kanun-ı taayyüne bağlı 
olan ecelleri, ölümleri bir ilm-i muhîti gösteriyor. Çünkü her taifenin, gerçi fertlerin 
zâhiren muayyen bir vakt-i eceli görünmüyor, fakat o taifenin iki had ortasında mah-
dut bir zamanda ecelleri muayyendir.”65

“Hem, ecel ve mevt gibi umûr-ı gaybiye çok hikmet ve maslahat cihetiyle giz-
li kaldığı misillü, dünyanın sekeratı ve mevti ve nev’-i beşerin ve cins-i hayvanın 
eceli ve vefatı olan kıyamet dahi (bir) çok maslahatlar için umûr-ı gaybiye gizli 
kaldığından herkes her dakikada hem ecelini, hem bekasını düşündüğü için hem 
dünyaya, hem âhiretine çalışabildiği gibi, her asırda dahi hem kıyamet kopacağını, 
hem dünyanın devamını düşünebildiği için; hem dünyanın fâniliğinde hayat-ı bâ-
kiyeye, hem hiç ölmeyecek gibi imaret-i dünyaya çalışabilir.”66

“Evet, her güzde ve her baharda büyük bir âlem vefat eder ve taze bir âlem 
vücuda gelir. Ve o vefat ve hudûs, o kadar muntazam cereyan ediyor ve o vefat ve 

61 Bediüzzaman Said Nursi, Asâ-yı Mûsâ (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 105.
62 Nursi, Asâ-yı Mûsâ, 223.
63 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 323.
64 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 319.
65 Nursi, Mektubat, 347.
66 Nursi, Şuâlar, 711.
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hudûsta, gayet intizam ve mizanla o kadar nevilerin vefiyatları ve hudûsları oluyor 
ki; güya dünya öyle bir misafirhanedir ki, zîhayat kâinatlar ona misafir olurlar ve 
seyyah âlemler ve seyyar dünyalar ona gelirler, vazifelerini görürler, giderler.”67

“Şu mevcudat-ı seyyale, vücudlarıyla ve hayatlarıyla Vâcib-ül Vücud’un vücub-ı 
vücuduna ve ehadiyetine şehadet ettikleri gibi; zevalleriyle, ölümleriyle o Vâcib-ül 
Vücud’un ezeliyetine, sermediyetine ve ehadiyetine şehadet ederler.”68

Ehl-i iman için ölüm: “fâni menzilden bâki menzile, hizmet çiftliğinden ücret daire-
sine, zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup, adem âlemi-
ne gitmek değildir. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice 
itibarıyla saadetlerdir. Çünkü nuranî âlemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük 
saadetler büyük ve acı felâketlerin neticesidir. Meselâ Hazret-i Yusuf, Mısır azizliği 
gibi bir saadete, ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha’nın iftirası üzerine 
konulduğu hapis yoluyla nâil”69 olduğu gibi;

Ehl-i imanda, zahiri ölüm karanlığından ve berzahından sonra: “Sâni’-i Hakîm’in 
(bu) dünyadan daha güzel, daha nurani olan âlem-i berzah, âlem-i misal, âlem-i ervah 
gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine bir seyr ü seferdir; bir mevt ü adem ve 
zeval ü firak değil, belki kemalâta kavuşmaktır.”70

Mevtin nimet olduğunun cihetlerine bakarsak;

Birincisi: Ağırlaşmış olan vazife-i hayattan ve tekâlif-i hayatiyeden âzad edip, yüz-
de doksan dokuz ahbabına kavuşmak için, âlem-i berzahta bir visal kapısı olduğun-
dan, en büyük bir nimettir. 

İkincisi: İhtiyarlık gibi şerait-i hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki; mevti, 
hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Meselâ: Sana ızdırab veren pek ihtiyar 
olmuş peder ve vâliden ile beraber, ceddin cedleri, sefalet-i halleriyle senin önünde 
şimdi bulunsaydı; hayat ne kadar nıkmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin.71

Üçüncüsü: Ölüm, saadet-i ebediyeye mukaddemedir; bu itibarla nimet sayılabilir. 
Çünkü nimetin mukaddemesi de nimettir. Nitekim vâcibin mukaddemesi, vâcib; hara-
mın mukaddemesi, haramdır.72

Dördüncüsü: Bir mümine ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikiye ile rı-
za-yı ilahî yolunda, âhirete müteallik işlerde, kardeşleri adedince ruhları olduğundan 

67 Nursi, Asâ-yı Mûsâ, 171.
68 Nursi, Sözler, 408.
69 Bediüzzaman Said Nursi, İman ve Küfür Muvazeneleri (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 234.
70 Nursi, Mektubat, 407.
71 Nursi, Mektubat, 28-29.
72 Nursi, İşârâtü’l-İ’câz, 319.
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biri ölse, “Diğer ruhlarım sağlam kalsınlar; zira o ruhlar her vakit sevapları bana ka-
zandırmakla manevî bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum” diyerek ölümü 
gülerek karşılar. Ve “O ruhlar vasıtasıyla sevab cihetinde yaşıyorum, yalnız günah ci-
hetinde ölüyorum” der, rahatla yatar.73

Dünya dâr-ül hikmet, âhiret dâr-ül kudret olması noktasında ve de Cenab-ı Hak bu 
âlemde her şeyi bir sebep-sonuç ilişkisi içinde takdir etmesi sebebiyle, kâinatta cere-
yan eden her işin, her fiilin, her hadisenin, bir zahiri sebebi bir de hakiki sebebi var. 

Bu âlemde cari olan sebep-sonuç kaide ve kanununun külliyeti içinde olan ölü-
mün de hem zahirî sebebleri hem de hakiki sebebleri var. Zahiri olanları; hastalıklar, 
musibetler ve kazalar gibi sebeplerdir. Hakiki sebebi ise sırf emr-i ilahidir. Üstad bu 
meseleyi mülk ve melekût boyutunu da kapsayacak şekilde bir kaderî okumayla izah 
eder ve şöyle bir vakıa nakleder:

“Hazret-i Azrail aleyhisselâm, Cenab-ı Hakk’a demiş ki: Kabz-ı ervah vazifesin-
de senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak lisan-ı 
hikmetle ona demiş ki: Seninle ibadımın ortasında, musibetler, hastalıklar perde-
sini bırakacağım. Tâ şekvaları onlara gidip senden küsmesinler. 

İşte bak, nasıl hastalıklar perdedir; ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mer-
cidirler ve kabz-ı ervahta hakikat olarak olan hikmet ve güzellik, Azrail aleyhis-
selâmın vazifesine mütealliktir. Öyle de: Hazret-i Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı 
ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasib düşmeyen 
bazı hâlâta merci olmak için, o memuriyete bir nâzır ve kudret-i İlahiyeye bir per-
dedir. Evet izzet ve azamet ister ki, esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın naza-
rında... Tevhid ve celal ister ki; esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden.”74

Sonuç

Bu çalışmamızda ölümün hakikat, mahiyet, hikmet, rahmet ve nimet cihetinden 
ele alıp değerlendirdik. Ölüm, insanlık için en büyük bir mesele ve çare bulunamamış 
bir hadise olarak durmaktadır. Ölüm, insanlara nasihatçi ve vaiz olarak büyük bir va-
zife ifa etmektedir. Gelenin gitmesi, gidenin gelmemesi geçici olarak kalanlara “Sen de 
gideceksin” demektedir. 

Peygamber Efendimiz (asm) “Din nedir?” diye soranlara “Din nasihattir, din na-
sihattir, din nasihattir” diyerek sözlerini üç defa tekrar etmiştir. Nasihat, İslam âlim-
lerce “dinin dörtte birine denk sayılmıştır”. Bu hadis-i şerif, Bediüzzaman tarafından 

73 Nursi, Lem’alar, 270.
74 Nursi, Lem’alar, 391-392.
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“Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen, hubb-ı dünyadan kurtulur ve âhi-
retine ciddî çalışır” şeklinde şerh edilmiştir.

Neticede her şey mucizedir. Ölümün yaratılması ve sonrası da mucizedir. İnsanın 
belki de karşısında en fazla acizliğini hissettiği mucize ölümdür. Bu durum insana 
fani oluşu ve kulluk vazifesini yerine getirme dersi vermektedir. Ne mutlu o dersi  
alabilenlere. 
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