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"Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil,
sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf
değil, fâilsiz bir in'idam değil,.." şeklinde devam eden
cümleyi açıklar mısınız?
"Sizlere müjde! Mevt i'dam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz
değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil, adem değil, tesadüf değil,
fâilsiz bir in'idam değil. Belki bir Fâil-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir
terhistir, bir tebdil-i mekândır. Saadet-i Ebediye tarafına, vatan-ı
aslîlerine bir sevkiyattır. Yüzde doksandokuz ahbabın mecma'ı olan
âlem-i berzaha bir visal kapısıdır."(1)

Ölüm, insanları ebedi olarak yok eden bir idam değildir. Ölüm, insanların kaybolup
bir daha varlık alemlerine çıkamayacağı bir hiçlik de değildir. Ölüm fanice yaşayıp,
bir daha varlık alanına gelememek de değildir. Ölüm, bir daha toplanmamak üzere
ceset ve cismin dağılıp sönmesi ve dağılması da değildir. Ölüm, dost ve
ahbaplardan ebedi olarak ayrı düşmek de değildir. Ölüm, tesadüfen yok olmak da
değildir. Ölüm, kendiliğinden olan ve varlık alemini dağılmaya götüren failsiz bir fiil
de değildir.
Ölüm, her fiilin sahibi olan Allah’ın kasıtlı ve intizamlı olarak yarattığı bir terhistir,
bir mekan değişimidir. Yani meşakkatli ve sıkıntılı dünya hayatından, lezzet ve
istirahat yeri olan cennete gitmektir. Ölüm, ebedi saadet yurdu olan ve insanın asıl
vatanı hükmünde olan cennete bir sevkiyattır.
İnsanın mahiyetine dikkat ile bakıldığında dünya için değil, ahiret için yaratıldığı
anlaşılır. Beka aşkı, cami fıtrat, nihayetsiz arzu ve emeller dünya için değil, ahiret
içindir. Ölüm, yüzde doksan dokuz, ahbap ve dostların toplandığı berzah alemine
açılan bir kavuşma kapısıdır. Başta İki Cihan Serveri Hazreti Peygamberimiz (asm)
ve bütün enbiya ve evliya, kabrin arkası olan berzah aleminde toplanmış, bizi
gözlüyorlar. İşte ölümün hakikati budur.
Bu bahis, haşir ve öldükten sonraki hayatı inkar eden kafir ve zındıklara ölümün
hakikatini bir ihtardır. Ölümün, zannedildiği gibi karanlık ve hiçlik olmadığının
ispatıdır.
(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, Birinci Makam, Yedinci Kelime.
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