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Takdim 

Senin ne işin var bu konularla, diyebilirsiniz! 

 Haklısınız, ama sonuna kadar okumanızı rica 

ediyorum. Eğer; sizin ile yakın ve uzak zamanda, doğrudan 

veya dolaylı olarak alâkalı ise yazıya devam edebilirsiniz, 

derdinizi ifade edebiliyorsa ayrıca sevinirim.  

Çalışan her insanın emekliliği beklediği gerçeği, bir 

başka gerçek ile karşılaştırıyor insanı, o da emekli eş 

sendromu. Bu son kelimeyi aslında kullanmak istemiyorum 

ama alâkalı ilmin terimi olduğundan da bir şey diyemiyorum. 

 Neyse konumuza dönelim. 

                                                Mehmet Çetin 

       23.02.2014. Çiftehavuzlar-Çiğli-İzmir 
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Emeklinin dertleri az değil                                                                                             

  

 Yıllardır özlemini duyduğunuz emekliliğe kavuştunuz, 

hayırlısı olsun, der demez başka sıkıntılar da hoş geldiniz der, 

demiştik. Güya eşiniz ile sabahları biraz geç kalkmalar ve 

ardından keyfe keder kahvaltılar, arkadaş gruplarını takipler, 

yakın uzak ders ve sohbetleri izlemeler, ülke içi veya dışı 

gezilere mümkün olduğu kadar gitmeler gibi uzayıp giden 

planlar. 

 Peki gerçek hayat öyle mi?  

 Çalışırken, beyi işe giden evin hanımı, biraz sabah 

uykusu ve ardından evin günlük işleri, sonra televizyonda 

izlediği dizisi, arkadaş günleri, takip ediyorsa sohbet ve ders 

toplantıları gibi yine sıralanabilecek işlerle hayatı devam 

ediyorsa da, bu defasında öyle olmuyor. Neden mi? Beyi evde 

de ondan. Hafta sonlarında, bayram ve yıllık izinlerinde 

beraber olduğu ama sıradan her gün beraber olamadığı eşi 

artık bundan sonra sürekli evde. Aşağı yukarı en az yirmi beş 

yıl kadar alıştığı günlük hayatını, bu yaştan sonra yeniden 

tanzim etmek, öyle kolay olmuyor. Bakın izleyelim. 

 İşinin haricinde başka meşguliyet ve hobi 

geliştirmeyen bey, emekli olunca boşluğa düşüyor. Cami, 

arkadaş grubu, kitap okumak, araştırma yapmak, hizmet ile 

meşguliyet, STK uğraşıları gibi alışkanlıkları da yok ise yeni 

sıkıntılar başka şekilde ortaya çıkmaya aday. Çalışan, 

çalışmayan hanımlar, gündelik hayatın içerisinde kendine bir 

meşguliyet bulurken, beyler maalesef o kadar becerikli değil, 

laf aramızda. Meşguliyet bulamayan bey; faturaların 

ödenmesini takip eden tediye memuru veya evde ele ayağa 

dolaşan biri hâline dönmesi karşılaşılan hadiselerdendir, ne 

garip bir gerçek değil mi? 

 Mide ağrıları, eklem ve deri hastalıkları, göz, işitme ve 

uyku bozuklukları, nefes darlığı, kalp ve daha pek çok 

sıkıntılar, hep bu devredeki deprosyonların görünür görünmez 
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kaynaklarıdır. Adına kibar kaba ne derseniz deyin üç aşağı beş 

yukarı bunlardır. 

 Yıllardır yoğun tempoda çalışmış, kendini işine 

kaptırmış, eşine ve çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramamış 

ve nihayet hasretini çektiği emekliliğe kavuşmuş beyi 

bekleyen bunlar mı? Ne kadar hazin, dersiniz, değil mi? Acele 

etmeyin her derdin devası olmalı. Acizane tesbitlerimizi 

sıralayalım, kısaca. 

 Yazının buraya kadarını okudu iseniz sizi alakadar 

ediyormuş desenize! O zaman merhaba deyip bir kaç konuyu 

da bir sonraki yazılarda ifade edelim inşaallah. 

       

Anlayışlılıklarla yola devam  

 Önceki yazımızda; emekli eşin, sıkıntılarını dile 

getirerek, her derdin devasının olacağını  ifade etmiştik. 

 Evvela eşler birbirini anlamalı, yani yeniden 

keşfetmeli, mümkün ise ilk günlerdeki gibi. Zor değil, kolayını 

bulursunuz, istiyorsanız. İltifatlarla saklanan, sıcak, kibar, 

samimi ifade ve davranışlara ne olmuş yani! Anlayışlılık, bu 

derdin melhemidir; başa çıkma azmi ise güç motorudur. 

Boşanma fikri de, en tehlikeli dinamit. Sineye çekme, gol 

yemeye hazır kalecinin pozisyonu gibi, isabetli değil, yeniden 

düşünmeli. Kabullenme ise, işte aklın yolu budur. Taviz, 

geçici çözüm. Psikolojik Danışmanlık Merkezi gezmeleri bir 

yere kadar işe yarar. Kendinde çözüm arayan kişi ise; başarıya 

ulaşıp, ahir ömründe beklediği huzuru yakalayabilendir. 

 Nasıl mı? 

 

Hele, bir konuşmayı denediniz mi? 

 Hanımlar! Emekli olmuş/olmamış eşiniz ile bir 

konuşun bakalım, emeklilikteki düşüncelerini, beklentilerini 

sorun, tatlıca. O beklentilerde alacağınız görev ve vaziyeti 

kendinize mal edin, içselleştirin. Unutmayın evdeki 

direksiyon, huzurdaki irade ve idare sizdedir, sözümü dinleyin. 

Zira eşinizle olan hayatınızın ikinci perdesi başlıyor, bunu da 
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unutmayın. Ha, bir de sizler dahiliye vekilisiniz, önemine 

binaen tekrar hatırlatıyorum. Evdeki sorumlulukların 

paylaşımında yeni dönemin düzenlemesini gözden 

geçirebilirsiniz. Ayrı ve beraber geçirebileceğiniz plânlar 

yapabilirsiniz, bunları ehemi mühimi karıştırmadan dengeli 

yaparken, sizi birbirinize özletebilecek şekilde ayarlamayı da 

hesaba katın. Evet beylerin sosyalleşmesi, ev işlerinde 

yardımcı olması biraz zor ama, siz işinizi bilir ve bunu tatlıya 

bağlarsınız, eminim. Emin olduğum bir özel konu ise; eşinizin 

bu yaştaki bir kısım tepki ve endişelerinin oluşmasını ve 

artmasını çok hususi ama mahremiyet sınırları içerisinde 

anlayışla karşılamanızdır. 

 Beyler! Emekli olmuş/olmamış eşinizle lütfen siz de 

görüşün. Sohbet edin ama muhabbetle neticelensin, çözümü ile 

birlikte. Biliyorum, size göre eşinizin emeklilik hayatı daha az 

sıkıntılı geçecek ama yine de önündeki emeklilik sürecinde 

bekleyen sendromlara hazırlıklı olması lazım, buna da sizin 

yardımızın olması daha kolay geçirebileceğine emin olun, 

güvenin ve güven verin. Ufunetini dağıtıcı söz ve davranışlar 

faydalı olur. Eşinizi hiç parasız bırakmayın, bu da çok önemli, 

izaha gerek yok. 

 

Ölçüsüz şefkat problem mi? 

 Annelerin, düne kadar evlâd şefkati için beylerini 

ihmal edip, emeklilik döneminde torun için de ihmal etmesi, 

bu dönemin sendromlarından sayılabilir. Bunu da yabana 

atmayın! Evlâdınıza olan sevginin sınırları, eşinize olan 

sevginin sınırı ile sınırdaş olmalı. Buna özellikle anneler çok 

dikkat etmeli. Dünkü evlâdınız, bugün kendi evlâdının anne ve 

babası olarak kendi aile birlikteliğini devam ettirirken siz 

eşinizle beraberliği süründürmeye değil sürdürmeye daha 

tecrübeli, dikkatli ve bir o kadar da muhabbetli olmalısınız. 

 Devalar konusunda elbette başkaca sıralanabilecek 

şeyler var. Onların pek çoğunu zaten uyguluyorsunuz. Biz, 
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bazılarını hatırlatmış olduk, bir kaç konu daha kaldı 

farkındayım, gelecek yazılarda inşaallah. 

 

Kendine bir iş bul, düşünme derin! 

 Yıllardır çalışıp hasretle beklediği emekliliğe kavuşan 

eş, önündeki döneminde kendine bir şekli ile meşguliyet 

bulmalı ki bunalımlara sebep olmasın. 

 Zamanın, yıllardır kendisine anlatmak istediği gerçeği 

daha yakından tanıma zaviyesinden emeklilik hakikaten iyi 

değerlendirilmeli. Hayat bütünü ile hızla akıp giderken bizden 

birşeyleri götürdüğü gibi, gelen zaman da bir şeyler getirdi. 

Gelenler gidenler farklı olsa da değişmeyen tek şey zamanın 

hızla, duraksamadan devam etmesidir.  

 Acziyetler, sıkıntılar, ağrı ve daha başka dertlerle 

beraber gelen yaşlılık gerçeğinin iyice anlaşılması, onunla bir 

nevi uzlaşma iletişimi kurarak, güzel taraflarına dikkat edip 

değerlendirilmesi daha akıllıca olur. Bahçeye giren insanın 

olgun meyvelere dikkat edip faydalandığı gibi. 

 Evvela iş ve gençlik hayatının bir noktada engel 

olduğunu zannettiği ve artık o bahanelerinin de kalmadığı 

kulluk vazifelerini ikmal konusunu ciddiye almalı. Zira 

önündeki hayatında kendisini bekleyen  kabirde nur, sıratta 

rehber olacak ibadet, bin çeşit huzur kaynağı ile davet etmekte. 

Helâl dairede yapılan bütün muamelelerin hepsinin ibadet 

olacağı müjdesi gerçekten insanı teşvik etmektedir.  

 Okumak bu ibadetin daha da olgunlaşmasının 

bitmeyen hazinesidir, motorudur. Okuma ile beraber dinlemek 

de çok önemlidir. Sohbetler, vaazlar, geziler, konferans ve 

toplantılar yapmak, vermek, dinlemek bu cümleden 

yapılabilecek ibadetlerdendir. Eğer eliniz kaleme yatkın ise 

yazılar yazmak, yıllardır biriktirdiğiniz tecrübeleri 

ebedileştirmek, şimdikilere emanet ederek gelecek nesle 

hizmet etmek siz ecdadın vefasıdır. 
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Yalnızlık nimetini bildiniz mi? 

 Bu konuların kalbi mesabesinde olan bir sırrı/mı 

paylaşmak isterim konunun ortasında. Her nerede ve hangi hâl 

üzerinde olursak olalım yalnızlık hücre-i saadetimize çekilerek 

tefekkür etmek. Bu iş, yaşlılığın en tatlı meyvesidir, inanın 

bana. İşinizin içerisinde, eşinizin veya evlâdınızın gözüne 

bakarken yalnızlığa anında geçip ve o mutluluk anında bütün 

zamanları yaşayarak düşünmek. Bu anda sizi kayıt altına alan 

bütün bağlardan azade olarak hürsünüz. Tadını çıkarın 

yalnızlıktaki tefekkürün. 

 Tefekkürünüzü yalnızlıkta yapın ama, yalnız olmayın 

olur mu? Yanınızdaki kendiniz olabilir, en sevdiğinizin misali 

de olabilir ve bütün bunların üzerinde kıyaslanamayan sevgili 

Rabbiniz de olabilir. Onunla dilediğiniz bütün sır ve 

dertlerinizi paylaştığınız gibi çözümü de bulabileceğinize 

eminim. Bu muamelenin bin senelik nafile ibadete eş değerde 

olduğunu hadisle anlıyoruz. 

 Tefekküre mümkün olduğu kadar eşinizi de dâvet ile 

dahil edin.Merak ettiğiniz, hayran kaldığınız bir şey karşısında 

beraberce değerlendirmelerde bulunmak bu yaşın en güzel 

hatıralarındandır. Başlangıçta biraz sıkıntılarının olması bu 

vazifeyi yapamayacağınız anlamına gelmez, gayret ile 

aşabileceğinize eminim. Netice almaya başladığınız zaman 

teşekkürü dua ile yaparsınız inşaallah. 

 Araştırma, okuma, gözlem ve tefekkürlerle bilginin 

fazlalaşması marifetullaha, sonra muhabbetullaha ve nihayet 

ruhani lezzetlere ulaştırmalı. Bunlar iyi planlanmış ve 

uygulanmış emeklilik hayatının mahsulleri olmalıdır. 

 Yaşanan hayatta, emeklilikle alâkalı yanlış kanaatların 

huzursuzluk kaynağı olduğunu mu soruyorsunuz, onu da 

inşaallah sıradaki yazıda işleyelim. 

    

Yanlış anlayışlardan korunması 

 Hayatımızın her dönemini olumlu yönde olduğu gibi 

olumsuz yönde de etkileyen anlayışlar var. Bunlar örf ve 



9 
 

âdetimize yerleşmiş olsa da hatalı olanların farkına vardıkça 

onları uygulamayarak ayıtlamalı ve hayattan böylece 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Emekli ölümü bekler, anlayışından başlayalım. Sanki 

ölüm sadece emekliyi bekliyor, diğer yaş dönemindekileri 

alakadar etmiyor. Doğrusu yaşlılık ölümle noktalanacak ama 

ölümle beraber değerlendirilmesi hatadır. Emekli artık üretmez 

sadece tüketir anlayışı da yanlış. Bu yanlışlık emekliyi ailede, 

istenmeyen ve tüketen biri olarak görmeye kadar götürür. 

Aslında beli bükülmüş ihtiyarlar, yaptığı dualar ile topluma 

gelen bela ve musibetlerin define sebeptir. Topladıkları 

tecrübe ve bilgelik, yaşlıları ehemmiyetli kılan en önemli 

özellikleridir. Yaşlılığı bunama ile eş anlamda görmek bir 

başka hatadır. Yaşlılıkta bunamak mümkündür, ama her 

yaşlının bunayacağını beklemek yanlıştır. Yaşlının hoşgörülü 

ve esnek olmadığı ise hatalı anlayışın bir başkasıdır. Hele 

yaşlının artık yalnız ve terkedilmesi gereken kişi olarak 

görülmesi en vahim hatadır. Ve nihayet onun yeri artık 

huzurevidir anlayışı en üzüntü verenidir. 

 “İhtiyar, koca, karı, kart, moruk, acuze” gibi ifadelere 

muhatap olmak emekliyi  üzer. “Yaş yetmiş iş bitmiş.”, 

gerçekten doğru mu ve hangi manada kullanılmalıdır? “İhtiyar 

köpek boşuna havlamaz.”, sözünden maksat, tecrübeli boş 

yere konuşmaz ise köpeğe benzetmek doğru mu yani? “Yaş 

kocar, gönül kocamaz.”, doğrudur. “İhtiyara yoksulluk 

güçtür.”, “İhtiyarlık, insanı her şeyden geçirir.”, anlayışı hayatı 

karartır.   

 Çoğaltabileceğimiz ifadeleri emekliliği yaklaşan eşiniz 

zaten duyuyordur. Bu ifadelerde tashihler yaparak eşinize 

anlatın. Yanı sıra müsbet noktalar, güzel manalara dikkat 

toplanmalı.Safa verenin alınması keder verenin atılması 

anlayışı emekliye rahatlama verir. 
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Hazımkâr olmak da bir büyük çözümdür. 

 Biz hayatın içerisindeki olumlu ve olumsuz  anlayış, 

deyim ve ifadeler konusunda ne kadar izahlar yapsak da 

emekli kendi âleminde bunlara hazır, olgun ve hazımkâr 

olmalıdır. Bu nasıl olacak derseniz cevabımız gayet basittir. 

Araştırma, okuma, danışma, gözlem ve tefekkür bunların 

kaynağı olan cevaplardır. Gençlikte iş hayatının getirdiği 

meşguliyetlerden fırsat bulamayan insan, emekliliğini 

sendromlarla uğraşmak yerine eşi ile paylaşımının daha doğru 

olduğunu anlamalı ve fazlalaştırmalı. 

 Beslenme ve sağlık anlayışında da pek çok yanlış 

anlayışlar var. Onları sıralamak yerine kısaca yapılması 

gerekeni dikkat edelim. Başta sigara olmak üzere zararlı 

alışkanlıklara artık yeter diyerek bırakmayı düşünmeliyiz. 

Mesela, oturarak iş hayatını sürdürmek durumunda olanların 

kilo alma riskine karşılık, emeklilikte en basitinden yürüyerek 

alınan enerjinin yakılması mümkündür. “Nasıl olsa emekliyiz, 

iş yok, uykuya devam.” anlayışı da insanı pasifliğe 

yönlendirir. Aslında bu yaşa kadar öğrenilemeyen şeyler için 

emeklilik gayet uygun zamandır. Kur’ân okumak, bilgisayar 

kullanmak, araştırmalar yapıp, kitap okumak gibi beyin ve 

bilgi geliştirici şeyler yapılmalı.“Bu yaşa kadar iyi kötü geldik, 

bundan sonrası alışkanlık değiştirmenin ne manası var?”, gibi 

yanlış anlayışlarla kötü alışkanlıkların iyilerle düzeltilmesine 

çalışmak lazım. Bahçe ve toprak işleri ile meşguliyet rahatsız 

eden negatif enerjinin boşalmasını sağlar.  

 Buraya kadar ihtiyarlığa sıralanan pencerelerden 

baktık. Bundan sonra ise asıl bakmamız gereken hakikat 

pençeresinden bakalım, inşaallah. 

       

Ayetin penceresinden ihtiyarlık   

 İhtiyarlayan Hz.Zekeriya (as), vücudunun en kuvvetli 

ve sert parçası olan kemiğinin zayıfladığını ifade eder. 

Vücudunun içi ve dışı ile bundan sonraki hayata tahammülün 

zor olduğunu söyleyerek yardım ister. İnsan, bedenen hem 
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içerisi ve hem dışarısı veya maddi ve manevi yönü ile 

zayıflayarak acizliğini, yaşlılığında hisseder ve hissetmeli. 

Zahiri sebeplerin, kendisinin zannettiği bütün kuvvet ve 

mülklerin maliki olamadığını anlayıp, Allah’ın güç ve 

kudretine dua ile sığınmak, gençliğe nisbeten ihtiyarlık 

zamanında daha fazla vuku bulmaktadır.    

 Hz. Cafer’in (ra), okuduğu Meryem suresinin Hz. 

Zekeriya (as)  ve Hz. Meryem’le alakalı ayetlerdeki manaların 

tesiriyle sakalı, göz yaşı ile ıslanan Necaşi, ağlar ve 

yanındakileri ağlatır. O ayetlerin, dirayet ve rivayet tefsirleri 

de mana ve lafızlarındaki sırlarla gönülleri sızlatır. Yaşlılıkla 

gelen ikazların, göz yaşartan hatıraların, Kur’ân’da bahsedilen 

yaşlı kulu Hz. Zekeriya’ya (as) evlâd vermesinin ardındaki sır 

ve işaret ile Allah, eşya ve hadiseye hakimiyetini gösteri 

 

İhtiyarların da risalesi var 

 Meryem Suresinin ilk dört ayetinin tefsirini İhtiyarlar 

Risalesi’nde yapan Bediüzzaman, ihtiyarlık hakkında ezberi 

bozan tesbitler yapar. Elli altı yaşında1 başladığı İhtiyarlar 

Lem’ası’ndaki Rica’lara gerçekçi açıdan başlar. Yaşlılığın 

bedene yaptığı fizikî ve ruhî tesirini okuyucuyu üzecek 

derecede etkili anlatır. Bunun gerekçesi ise Kur’ân 

eczehânesinden  aldığı ilacın olağanüstü etkisini göstermektir. 

Zira keskin ilacın hastalığı ağır olmalıdır. Evet Bediüzzaman, 

ihtiyarlığa bakış açısının değiştirilip onunla uzlaşarak yaşama 

anlayışını idrak ettirir. 

 Sevilenlerin sırası geldikçe hayattan ayrılması insanı 

yalnızlığa ve garipliğe itiyor. Gurbet vahşetini ünsiyete 

çevirecek bir tesellici olmalı. Çam Dağı’nın zirvesinde, Eğridir 

Gölü’ne nazır uçurumun kenarında bulunan yüksek çam 

ağacının tepesinde yalnızlıkta çare arayan Üstad; ihtiyarlığın 

getirdiği beş sarmal gurbeti ve yalnızlığı tesbit ve tefsir eder.   

 
1 Bir tevafuk eseri olsa gerek ki, bu satırların yazarı da elli altı 
yaşındadır. 
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 Akran ve ahbabımızdan ayrılmak ilk gurbet. Bu hazin 

gurbetin ardından zamanın ve mevcudatın bizden ayrılmaları, 

ikincisi. Memleketten uzaklarda kalmak bir sonraki. Gençlik 

gündüzünün ihtiyarlık gecesine, dostlarla beraber medeni 

hayattan yaşlılıkla inziva ve âdeta dağ hayatını andırır gurbet, 

dördüncüsü. Ve asıl vatanı olan ahirete hasretini hisseden ve 

oraya çok istekli olan ruhun dünyadaki gurbeti beşincisi ama 

en dehşetlisidir.  

 Burda hiçbir şey kararında durmuyor, kuvvet ve 

destek veremeyerek acz ve fakrımıza medet olamıyor. Acz ve 

fakrımızı vesile ederek yardım istemeliyiz. O hâlde acz ve 

fakrımız Allah’ın rahmetine paratöner olmalıdır. 

  İşte Bediüzzaman’ın ezber bozan sırrı, ihtiyarlıkla 

yakaladığı acz ve fakrın idrakidir. Ömür boyu kurduğu hizmet 

anlayışının temelini teşkil eden dört esastan ikisi olan acz ve 

fakrın hissedilmesidir. Rububiyetin celalî ve cemalî tecellisi 

için, ubudiyetin acz ve fakr içerisinde icrası gereklidir. Buna 

ihtiyarlık pek münasip düşmektedir. 

 

İhtiyarlandırıldıkca acizliğimizi hissetmek 

 İhtiyarlığın fizyolojik ve psikolojik sıralanabilecek 

izahlar, doğarken idrak edemediğimiz ama ömür boyu yapılan 

talimlerle ve ihtiyarlığımızın ihtarı, acizlik ve fakirliğimizin  

hem idraki ve hem de ifadesidir. Doğduğumuzda ne kadar aciz 

ve fakir isek, hayat boyu sahibi zannettiklerimize rağmen son 

yıllarımızda hâlâ aciz ve fakiriz. Bunların ifadesi kavlî ve fiilî 

ibadetimizdir. Kavlî ifadeyi Hz. Zekeriya (as) gibi tezellül 

içerisinde sessizce yalvarıp, fiilî olarak ihtiyarlığın getirdiği 

acziyetin ifadesi olan el ve dilin titremesiyle Rahman ve 

Rahim’den, ümitle istemeliyiz. Zira O, vermek istiyor; bize 

düşen istemektir.  

  

  Ve kendisimizle barışık olmak 

 Emeklilik, gençliğin bütün değerlerinin değiştiğini 

zannettiğimiz ama aslında olgunlaştığı ve meyve alınacağı bir 
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dönem olan ihtiyarlığa giriştir. Gücümüzü aşan gelişmelerin 

en etkilisi olan yaşlılıkla acz ve fakrımızı anlayarak, yardım 

istemeyi bu dönemde daha çok yaparız. 

 Eşya, hadise ve kişilerle ünsiyet, yakınlık ve dostluk; 

çalışma hayatından ziyade emeklilikte dikkate alınması 

gerekir. Zira, iş hayatı müddetince günlük koşuşturmacada bu 

dikkat çoğu zaman gözümüzden kaçabilmekte ama emeklilikte 

öyle değil. Dolayısıyla emeklinin ünsiyet konusunda dikkatli 

çalışması lazım. O hâlde insan, bulunduğu her türlü hâl ve 

şartlar içerisinde, öncelikli olarak kendisiyle sonra çevresiyle 

ünsiyet edebilmelidir. Bunun yolu, eşya ve sebepte tecelli ve 

tezahür eden Allah’ın, cemalî ve celalî gerçeklerini görmekten 

geçer.  

 Kendisi ve çevresi ile barışık olanın ufku açılır. 

Negatiflikten pozitifliğe geçerken; menfilikten kurtulup 

müsbete intikal ettikçe herşeyin güzel tarafına bakar, güzeli 

görür, güzel düşünür ve hayatından mutlu olur. Mutluğun 

zirvesi kalplerin en lâtifi, şefkatlisi olan kadını ile yapılan 

ünsiyet sayesiyle mümkündür.  İffet, ahlak ve güzellik; 

eşimizle olan yakınlığın ve paylaşımın olgunlaşmasına yardım 

eder. Bunların değerlendirilmesi de niyet ve nazar ile olur.  

Allah’a kul olma şuuru olgunlaştıkça mahlukat ile 

dostluk ve iletişim artar. Bu da marifet ile mümkündür.  

 

Sendromlar bitti mi? 

 Emeklinin sendromu başından buraya kadar yazılanlar 

değil elbette. Bunlar bazıları olmakla beraber ancak 

önemlileridir. Bir önemli konuyu da burada hatırlatmakta 

fayda var. 

Ölüm; emekliyi, sendroma sokan gerçeklerden biridir. 

Ölüm hakikati ile yakınlık kurarak, dostluk oluşturup, onun 

yüzündeki çirkin perdesinin arkasındaki rahmet yönünü 

görerek bu sendrom aşılabilir. Azrail’i sevecek duruma gelen 

Bediüzzaman’ın Meyve Risalesi’nin On Birinci Meslesi’ni 

okumakta fayda vardır.. 
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 Bir ömür çalışıp, emekliliğinde boşluğa düşmeyi 

kaldıramayarak sendroma düşenler, “hayatın sadece çalışmak” 

anlayışını tashih ederek bundan sonraki hayatına farklı iş 

çıkarmalı. Olgun ve tecrübeli bakış açısı artık bütün eşyanın 

kendisi ile bu hayatı paylaşmak isteyen; bu bahçenin 

bülbülleri, bu resmin parçaları, bu büyük mevcudat ailesinin 

fertleri olduğunu hissetmesi ile olacak. O zaman bütün 

varlıklarla ünsiyet ve dostluk kurularak, beraberce hayata 

devam edilebilir. Bu cümleden olarak bekleyen hakikatler 

artık onun için mutluluk aracıdır. Zira her bir gerçek bir büyük 

gerçeğe davet eden vasıtadır. 

 Bu seri yazımızı taclandırmak adına bahsedilenleri 

şifreleyelim:  

 Bütün nefisler ölümü tadacaktır, ölüm haktır. Ben 

kendime malik değilim. Malik-ül mülk olan Rabbim tektir. 

Bana kendisini tanımam için emaneten verdiği ve bütün 

hazinelerin anahtarı olan ene ile biliyor ve anlıyorum ki, 

ihtiyarlık; bu hayat programının bu taraftaki son sahnesidir; 

perde inmeden başıma gelen her şeyi O’ndan geldiğini, 

benimle alakadar olduğunu hissederek anlamam içindir. O 

zaman narı da hoştur, nuru da hoştur, hamdolsun. 
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