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Eskiden yaş kemâle erdiğinde,  yaşlılık psikolojisine  giren insanlar ölüme hazırlık yaparlardı. Kemale 
erme döneminin hangi yaş grubuna karşılık geldiğini bilmiyorum, söyleyemem. Fakat 60’ını deviren 
kişilerde, ömürden kopan her yeni yaprak bu psikolojiyi biraz daha yoğunlaştırırdı. Ölüme hazırlık; 
ibadetlerde özenli olma, insanlarla iyi geçinme, kefenlikleri satın alma, ağaç dikme, çocuklara bazı 
vasiyetlerde bulunma, torunlara ilgi ve şefkat gösterme, sadaka vermeyi çoğaltma ve mezar yeri 
araştırma gibi uğraşılar şeklinde olurdu. Günümüzde de yaşlılar kısmen bu yönde çaba gösterirler.  

Bu süreçte özellikle “kefen bezi satın alma” uğraşısı ilgimi çekmiştir. Rahmetli hacı nenem ile dedemin bir 
dönem bu konuya kafa yorduklarını, kefenliklerini nereden alacaklarını araştırdıklarını hatırlıyorum. Daha 
çocuktum. “Olsun, fazla olsun. Bir top alalım” diyorlardı. Pamuğun doğal görünümü olan fildişi renginde 
Amerikan bezinden yapılmış 24 metre uzunluğunda bir top beyaz kumaş satın almışlardı. Satın aldıkları 
bu bezi, oturma odalarının köşesinde bulunan yüklüğün altındaki tahta sandığın içine özenle 
yerleştirmişler ve çocuklarına da durumu haber vermişlerdi. “Ahretliğimizi aldık” diyorlardı. Kefen bezini 
satın alma işini öldükten sonra çocuklarına bırakmak istemezlerdi. Hatta, hacı dedemin sağlığında mezar 
örtü tahtalarını, baş ve ayak şahidesi olarak kullanılacak, alt ucu sivri tahtaları dahi marangoza yaptırıp 
evimizin “salma”sına yerleştirdiğini bilirim.  

Şimdilerde kefenlikler, kar beyazı patiska kumaşından yapılıyor. ‘Ahretlik parası’ toplayan ve kefenini 
‘ahretlik’ olarak tanımlayan kişilerin sayısı epey azaldı. Yaşlılar için ahretliği kaliteli bir bezden satın alıp 
sandığa koyma, bir taraftan öldükten sonra çocuklara yük olmama ve diğer taraftan ahirete hazırlık 
anlamına geliyordu. Peygamberimizin “Ölülerinizin kefenlerini güzelleştiriniz. Çünkü onlar kabirlerinde 
birbiriyle ziyaretleşirler.” buyurduğu rivayet edilmiştir. Bezden yapılmış “ahretlik”ler mezarda çürüyüp 
toprak olsa bile, ruhlar birbirlerini ziyaret ettiklerinde üzerilerinde bez olmayan, lahûti beyazlıkta 
“ahretlik” elbiseleri bulunur. Ziyaretleşme sırasında dünyevi bez ahretlikler, birbirlerine nura dönüşmüş 
beyaz elbiseler olarak görünür. Bazı sevgili yaşlılarımızın ahretliklerini hacdan getirdikleri zemzem 
suyuyla yıkayıp kuruttuklarına, sonra düzgünce ütüleyip mutena bir yerde sakladıklarına şahit olmu-
şuzdur. Ahretliğini Mekke’yi Mükerreme’den satın alıp orada zemzem suyuyla yıkayan çok Türk hacısı 
vardır. Çünkü, niyet asıldır. O kumaş artık bir bez değil; ahretliktir. Mahşer günü, arasât meydanında 
insanların üryan toplanacak olmaları ‘ahretlik’ kumaşının önemini azaltmaz.  

“Ahretlik” kelimesine takıldım. Çünkü İnternet’te sepeti pamuk dolu zevzek gençlerin “ahret-mahret” 
şeklindeki tahfif edici sözleri, “ayoool ahret” şeklindeki baygın konuşmaları içimi acıttı.  

Şehirlerarası otobüsle yolculuk yaparken ön koltukta bulunan iki gencin hararetle konuştuklarını duyar, 
istemeden kulak misafiri olursunuz. “Kanka, seni iki saat bekledim. Kusura bakma daha fazla 
duramazdım.” Bir kıraathanede dinlediğiniz şu ifadeler dikkatinizi çeker. “Murat onun kankası. Al birini 
vur öbürüne. Birbirlerinin sözlerinden katiyyen çıkmazlar.” Vakti zamanında, bir öğrencimin şöyle bir 
sorusuna muhatap olmuştum. “Hocam, sizin kankanız var mı?” Kalabalık bir caddede birinin arkadaşına 
“Kankaaa” diye seslendiğini duymuştum. Kan kardeşi kelimelerinden kısaltma yapılarak üretilmiş, argo 



bir kelime kanka… Samimiyetin yanında hoyratlık havası var. Bu kelimede sevgi, sanki kaba bir dille ifade 
ediliyor gibi. Doğrusu ne kankam olsun, ne de ben birisinin kankası olayım isterim.  

Hatırlıyorum ilkokul ve ortaokul çağlarında kan kardeşi nasıl olunur onu öğrenmiştik. İlkokulda iki 
arkadaşım parmaklarını kanatarak kan kardeşi olmuşlardı. O yıllarda yakın arkadaşlar diğer arkadaşlarının 
huzurunda bileklerinden veya parmaklarından hafifçe keserek bir miktar kan çıkarırlar, sonra bu kanları 
birbirine sürerek karıştırırlar, birbirlerine destek olacaklarına yemin ederler ve böylece kan kardeşi 
olurlardı. Kan kardeşliğinin anlamı, tarafların zorlukta ve rahatlıkta birbirlerine destek olacaklarına söz 
vermeleriydi. “Sen farklı kandansın, ben farklı kandanım. Fakat şimdi kanlarımızı birleştirdik. Artık aynı 
kandanız(!) Artık kardeşiz, hatta kardeşten de öteyiz.”  

Kanka, kan kardeşliğinden mülhem. Gerek kankalığın, gerekse kan kardeşliği bağının gücü, dayanıklılığı, 
sürekliliği ve sağlamlığı ne kadardır bilmiyoruz. Belki dönemsel bir etkililik söz konusu. Belki de kişiden 
kişiye değişen sonuçları var. Çocuk olduğumuz yıllarda, 30-40 yıl önce, her halde daha güçlü bir bağlılık 
oluşturuyordu. Günümüzde bir değeri var mıdır? Varsa ne kadardır? Kan kardeşliği zaman içinde 
“kanka”lığa terfi etti. Kanka arkadaşlık sevgisi midir? Kanka, faydacılık mıdır? Kanka; statü, bilgi, yaş ve 
servet açısından kişilerin birbirlerine karşı üst perdeden konuşmaları mıdır? Kankanın ona verdiğin 
sıkıntı, ızdırap ve acılara karşı dayanma gücü nedir? Onun arkasından yaptığın konuşmalara nasıl bir tepki 
veriyor? “Eskiden benim kankamdı. Ama, böyle kanka olacağına olmasın daha iyi.” şeklinde sarf edilen 
sözler her kankalık bağının yeterince güçlü olmadığını gösteriyor.  

İngilizcede kankalara “buddy” [badi] deniyor. Sıkı ve yakın  arkadaş anlamında. Hayat boyu arkadaş, 
hayat boyu ve ondan sonrasında da arkadaş olarak değerlendiriliyor. Biraz İngilizce konuşmaya başlayan  
gençler, badi kelimesine bayılıyor. İlkokuldan sonra okumamış kavruk anadolu gençleri kanka peşinde 
koşarlarken, yabancı dille eğitim veren pahalı kolejlerden mezun olmuş delikanlılar badi arayışında.  Ultra 
modern bu gençlerin “benim badim” derken havalarından geçilmiyor. Yabancılar, adını bilmedikleri veya 
söylemek istemedikleri kişilere argo bir kelime olan badi kelimesiye hitap ediyorlar. Hem samimi olunan, 
hem de samimi olunmayan kişiler için kullanılabiliyor. Bir de “dude” [duud] kelimesi var. “Hey duud.” 
“Hey arkadaş!”, “Hey birader!” anlamına geliyor.  Arkadaş diyorum, ama aslında arkadaşım değilsin. 
“Kardeşim diyorum, ama aslında kardeşim değilsin.” Badi’de nispeten bir sıcaklık var. Duud, işte öylesine 
bir arkadaş. Gençlerimizde kan kardeşliği ve kankalık bir şeyleri doldurmadı ve doldurmuyor ki badilik 
sinsi bir şekilde kültür yaşamımızın içine giriyor. Televizyonlara bakın, İnternet’e bakın ortalık badi 
ikonlarından, badi reklamlarından geçilmiyor. Günümüzün İnternet  gençliği çağ atladı. Canlı-kanlı 
badileri bir kenara bırakarak, elektronik badilerin peşinde koşuyor. İnternet Kafe’de oyun oynadığını 
sandığımız çocuğumuzun e-badi’leriyle koyu bir sohbet halkası oluşturmadığından nasıl emin olabiliriz? 
Reklamcılar sempatik e-badi ikonları tasarlayarak çok erken yaşlardan itibaren çocuklarımızı beşeri 
çevreden koparıp sanal badilere arkadaş yapıyor. Bir  bankanın “bodaaa” diye haykıran sevimli badi 
reklamı çocuklarımızın beyin hücrelerine atılan e-badi  larvaları değil midir? Ahretlik öldü... Kan kardeşliği 
nostalji… Kankalık  seviye kazanamıyor. Badi’lik kendilerini ayrıcalıklı gören kişilerin sözü ve Veblen etkisi 
altında. Gençlerde yükselen değer, e-arkadaşlık.  

Gözlerinin feri uçmuş, kulakları duymaz olmuş, ayaklarını sürüyerek yürüyen pîri fânileri bazen ahretlik 
şeklinde isimlendiririz. Erzurumda bu ahretlikleri, camilerin güney kesimindeki banklara oturmuş 
“dallarını ısıtmaya” çalışırken görürsünüz. Bu dünyada olmalarına karşılık sanki herşeyden kopmuş, 



bağımsızlışmış ve yüce bir yolculuğa çıkmış gibidirler. Ahretlik insanlar, seksenini devirmişlerdir. İçlerinde 
zekâlarını, beş duyu organının görme, işitme, dokunma gibi özelliklerini büyük ölçüde koruyanlar da 
vardır. Bazıları hayat doludur. Kimileri yorgundur ve başka bir alemde yaşıyor gibidirler. Bu kişilere 
ahretlik yakıştırmasını yaparken bence hata ediyoruz. Sanki 60, 40 veya 20 yaşındaki bizler ahretlik 
değiliz… Madem ahretlik kelimesini kullanmak istiyoruz, ben onlara yaşlı ahretlikler veya kısaca 
yahretlikler diyeceğim.  Onlar kankalarını, sevdikleri arkadaşlarını birer birer kaybetmenin acısıyla 
yaşarlar. Huni şeklindeki uzun bir tünelin içinde, her gün biraz daha yalnızlaşarak, evvelde ve ahirde 
gerçekte Tek dostları olduğunun farkında olarak yürümeye devam ederler.  

İnsanlar bir süre sonra düzlem değiştirirler. Ahretlik olmaktan rahmetlik olmaya geçerler. Onlardan artık 
rahmetli diye söz ederiz. Öldü, can verdi demeyiz. Rahmeti Rahman’a kavuşdu, ruhunu teslim etti deriz. 
Çünkü hayvanlar ölür, insanlar Rahman’a kavuşurlar. Yöresel adlandırmalar her zaman ilginçtir. Bazı 
bölgelerimizde öbür dünyaya irtihal eden bu kişiler için “ahretlik oldu” ifadesi kullanılır. Kişi hayatının son 
döneminde ahretlik idi, Hakk’ın rahmetine kavuştuktan sonra da ahretlik… Bunun anlamı, “kabri aydınlık, 
temiz ve pâk olsun, ruhu ahirete göç etti” demektir. “Ah komşu duymadın mı. Sali aga ahretlik oldu 
yaa…” Salih Efendi ahretlik olunca beyaz ahretliğine sarındırılmış, içe akan gözyaşları ve dualarla ebedi 
istirâhatgâhına tevdi edilmiştir. En acı olanı da, kişinin ahretliğinin ahretlik olmasını görmesidir.  

Bazen “ahiret” kelimesini samimi niyetlerle, fakat garip bir şekilde kullandığımız olur. Tarafıma 
gönderilen bir davetiyede şöyle yazıyordu: “Zikir, salavat, dua gibi ahiret etkinliklerine katılmanızı 
dileriz.”  Ahiret etkinliği…? Nedense, bu ifadeyi hazmedemedim. O etkinliğe katıldığımıza göre, biz de 
ahretlik olmalıydık.  

Osmanlıda evlatlık alınan kız çocuklarına ahretlik adı verilirmiş. Manevi evlat olan, ahretlikler sevap 
kazanma ümidiyle alınıp büyütülürmüş. Lügat-ı Ebuzziya'da; hüccet-i şer'iyye ile alınan hizmetçi kızlara 
ıtlak olunur ki ona ıstılahımızda besleme adı da verilir denmiştir. Dinimize göre ahretlik, mirasa hak 
kazanamaz.  Cumhuriyet kanunlarına göre evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olur. 
İnsaflı müminler, hayatlarında iken sahip oldukları varlıklardan diledikleri kadar mal veya serveti ahretlik 
kızlarına hibe edebiliyorlarmış. Bu anlamda ahretlik çocuksuz ailelerin can yoldaşı, çocuklu ailelerin  
arkalarından kendilerine dua edecek bir sadaka-i cariye.  

Başka bir gözle bakarsanız hepimiz, bütün Müslümanlar, bütün Müminler ahretliktir. Ahiret sözcüğü 
Müslümanların temel kavramlarından biri…  Amentünün “vel yevmil ahiri”,  “vel ba’sü ba’del mevt” 
ifadeleriyle kendimizi bağıtlarken aslında ahretlik olduğumuzu kabul etmiyor muyuz? Ahretlikler, “içinde 
bulunduğumuz “an”dan sonra gelecek diğer bütün “an”ları kabul eden ve o “an”lara inanan kişilerdir. 
Elest bezmi’ne, yani İlahi sözleşmeye imza atmışsak ahretlik olduğumuz kesindir.  

Türkçede “dünya-ahret kardeşim ol” diye klişeleşmiş bir söz vardır.  Karşımızdakini ikna etmek için sık 
kullanırız. İfadedeki söz diziminden şöyle bir anlam ortaya çıkar: “Cânım, ciğerim benim… Hem bu 
dünyada hem ahirette arkadaşım ol.” “Öz kardeşimden öte kardeşim ol.” “Ahirette komşum, yol 
arkadaşım ol.” Ahirette, arzu edilen komşuluk ne ölçüde gerçekleşebilir bilmiyoruz. Sevgiye dayanan bu 
temenni eğer içten söylenmişse, karşılık buluyor ve hakkı da veriliyorsa, üzerimize düşen kulluk görevleri 
emr olunduğumuz gibi  yerine getiriliyorsa  niçin gerçekleşmesin…  



Yüz sene öncesinde insanlar birbirleriyle ahret kardeşi olurlar, birbirlerine ahretlik diye hitap ederlermiş. 
Hem kadınlar hem erkekler ahretlik bulmayı önemserler; onları  iyi huylu, dindar, aklı selim sahibi kişiler  
arasından seçmeye dikkat ederlermiş. Yoksa aşı tutmazmış. Ahretliğin “tutması”, tarafların iyilik ve 
kötülüğün ne olduğu konusunda ortak anlayışa sahip olmaları ve bu sorumluluğu hayat boyunca 
taşımalarıyla belli olurmuş.  Günümüzde erkeklerin ahretlik projelerinden erken çekilmeleri nedeniyle bu 
alan sanki kadınlara kalmış gibidir. Fakat onların da sayısı azalmıştır. Bizim neslimizden ahretlik olanlar 
tek tük kişiler…  Anadolunun bazı yerlerinde ahretlik sözcüğü yerine “bacılık” kelimesi kullanılır. Özellikle 
kadınlar yakın arkadaşlarını bize “bacılığım” diye tanıtırlar.  Bacılık, bir anlamda kızkardeş mesabe-
sindedir, hatta kız kardeşten daha yakındır.  

Hacı dayım sık sık ahretliğinden söz ederdi. Nergûze teyzem de… Annem küçük yaşda Türkiye’ye göç 
etmiş. Bu yüzden memlekette ahretlik edinmeye fırsatı olmamış.  Yarım asır sonra, 58 yaşında dedemin 
yaşadığı toprakları ilk kez ziyaret ettiğimde, İsmeller köyü camisinin mütevelli başkanı Yusuf’un Âdem 
“Gelin, sizi dedenizi tanıyan birine götüreyim.” dedi. Birlikte köyün içinde tepelik bir yere doğru yürüdük. 
Bahçeyi çevreleyen yığma taş avludan içeriye doğru yüksek sesle seslendi: “Hasan efendiii.  Türkiye’den 
misafirler var. Gel bak kam, kimler gelmiş. Seninle tanışmak istiyorlar.” dedi. Uzun boylu, traşlı, avurtları 
çökmüş, zayıf bir ihtiyar, kamburca yürüyerek yanımıza doğru gelmeye başladı. Az sonra, belini 
doğrultarak bize baktı ve “Hoş geldiniz.” dedi. Zamanımız yoktu, hemen konuya girdik. “Abdül Gafur 
Hoca’yı tanıyor musun?” diye sorduk. Lehçeli konuşuyor ve gözleri ışıl ışıl parlıyordu. “Tanıman mı?” diye 
cevapladı. “O benim babam.” Bu sefer biz şaşırmıştık. “Nereden baban oluyor?” diye sorduk. O tekrar 
etti. “Benim babam. Ahretliğimin babası. Ahretlik kardeşlikten ileridedir. Onun oğlu Hacı Abdül Mecîd 
benim ahretliğimdir. Nasıl tanımam.” dedi. Akabinde, “Biz Abdül Gafur Hoca’nın torunlarıyız.” deyince, 
“Yapmayın be..” diye hayretini ortaya koyuyordu. Doksanbir yaşındaki Kamburoğulları’ndan “Halden 
Halil” amcaya bu kez ahretliğin ne demek olduğunu sorduk.  Heyecanla ve sevinçle anlatıyordu. 
“Ahretlik, ahirete kadar dostum ve kardeşim demektir. Biz her yere beraber giderdik. Bayramlarda 
birbirimizin evlerini ziyaret ederdik. Beraber okuduk. Beraber askerlik yaptık. Yunan hududunda askerlik 
yaptık. Sonra bizi Tuna boyuna gönderdiler. Orada da beraber olduk. Onunla ne anılarımız vardır… “  Ben 
yine araya girdim. “Nasıl ahretlik olunur, ne yaptınız. Parmağınızı kesip kan kardeşi mi oldunuz?” diye 
sordum. “Yok be yaa…” dedi. “Ahretlik öyle olmaz. Arkadaşının küçük parmağını ağzının içine alacak, 
dayanamayacağı raddeye kadar sıkarak ısıracaksın. Sonra da o senin küçük parmağını ısıracak. Ne zaman 
ki gözlerinizden yaş gelmeye başlayacak bırakacaksın. İşte o zaman ahretlik olursun. Bazen insafsız 
davranan ahretin arkadaşının parmağını kanattığı bile olmuştur.” İyice meraklanmıştım. “Azıcık sıksan 
ahretlik olmuyor mu?” diye sordum. Halden Hasan amca, tebessüm ederek cin bakışlarıyla cevap verdi. 
“Olur da… Bilmem nasıl olur.” Ben şöyle yorumladım. Ahretlikde sembolik bir uygulama vardı ve taraflar 
birbirlerine bir şey söylemek ve göstermek istiyorlardı. “Dışarıdan geleceklere veya senin bana vereceğin 
sıkıntılara, acılara katlanacağım. Bunu şimdiden sana gösteriyorum. Biliyor ve inanıyorum ki aynı 
davranışı sen de bana göstereceksin. Şanı yüce Allah’a güvenmek suretiyle sıkıntı ve dertleri paylaşarak 
birlikte yeneceğiz. Birlikte sevineceğiz. Hoş günlerimizde de birlikte olacağız.”  

Hanımın yetmiş yaşlarındaki halasına sordum: “Sizde ahretlik var mıdır?” “Olmaz mı…” diye cevapladı. 
“Benim iki ahret ablam, bir ahretliğim, bir de şerîkim var.” “Ahret abla” ve “şerîk” sözcüklerini ilk kez 
duyuyordum.  Önce ahret ablayı sordum. “Ahretliğinin ablası mıdır?” “Hayır” dedi. “Yaşça benden büyük 
olan, kendisine abla diye hitap ettiğim, fakat birbirimizi çok sevdiğimiz iki kişiyle ahretlik olduk. Onların 



benden büyük olması nedeniyle ben onlara ‘ahret abla’ diye hitap ederim. Onlar da bana ‘ahret 
kardeşim’ derler.” Ben ilave ettim: “O zaman ahretliğin, senin yaşdaşın…” Hala, “Evet” diye cevapladı. 
Ben merakını tam giderememiş bir kişi olarak bu kez şerîki sordum. “İki ahret ablan var, bir de ahretliğin. 
Şerîk nereden icab etti? Şerîk, ahretlikten farklı mıdır?” Halam; “Ne bileyim ben… Ahret olurduk… 
Bazılarıyla da şerîk… Aslında ikisi de aynıdır. İkisiyle de kardeşten öte sevgimiz, bağlılığımız vardır.” 
Zihnim elektronik beyin gibi çalışıyor, kafama üşüşen düşüncelerle boğuşuyordum. Bir zamanlar 
kullanılan şerîk sözcüğü yoksa günümüzün kankası mıydı? Bu kavramı İnternet’te tarama yaparak 
mutlaka araştırmalıydım. Halaya sordum; “Şerîk nedir, ne mânâya geliyor?” İstediğim cevabı 
alamayacağımı tahmin ediyordum. Şöyle cevap verdi: “Şerîk, şerîkdir, yani sevgili… Senin çok sevdiğin 
dostun.” Ondan kelimenin Arapça “ortak” anlamına geldiğini söylemesini beklemiyordum. Ertesi günü, 
artık “benim şerîkim” olduğunu anladığım İnternet’in başına geçerek araştırmaya başladım. Osmanlıda 
ahretlikler uzak düştüklerinde birbirlerine mektup yazarlarken  şerîk sözcüğünü birinci satırda yer alan 
hitap cümleciğinde kullanırlarmış: Hakîrin şerîki karındaşım, cânım… Ve diğer kullanım biçimleri: O benim 
rahle şerîkim ve elli yıllık dostumdur…. Allah var, şerîki yok…  Ders şerîki Atıf efendi… Yunus Emre’ye ait 
olduğu ifade edilen şu satırlar da oldukça manidârdır: Bu cihâna gelmeden Mâşuk ile bir idim / … / Bile 
idim Hazret’te, ol bî-kıyas Kudret’te /  Ne şerîkim var idi, ne kimseyle yâr idim…. Öyle anlaşılıyor ki şerîk 
de, ahretlik gibi kadîm bir kelime… Kökleri var derinlerde… Hem ahretlikleri, hem de şerîki bulunan halayı 
sorularla rahatsız ettiğimin farkındaydım ama, konuşmaya zorlamam gerekiyordu. “Nasıl ahretlik, nasıl 
şerîk oluyordunuz?” Biraz tedirgin, biraz tebessüm ederek ve hafızasını yoklayarak uzak zamanlardan 
bazı bilgileri çekmeye çalışıyordu. “Çok zaman geçti, unuttum.” diyordu. Sonra “Tamam hatırladım.” 
dedi. “Şerîk olmaya karar veren kişiler bunu ilan etmek için bir düğün fırsatı kollarlar, en yakın düğünde 
bunu topluluğun önünde ilân ederlerdi. Şerîkler düğüne giderken çeyiz sandıklarından güzel bir tülbent 
seçerek bunu birbirlerine hediye ederlerdi. Hediye alınan tülbentleri önce dörde katlarlar sonra katlı 
köşesinden tutup ilgiçli iğneyle omuzlarına tuttururlardı.  Şerîkler bu tülbentlerin katlı olmayan uçları  
sarkar halde topluluğun ortasına geçip karşılıklı oynarlardı.  Düğünde daire çalıp türkü çağıran bir kız 
olurdu. Ona, oyun oynayan iki kız arkadaşın birbirinin ahreti veya şeriki oldukları bildirilir, bunu ilan 
etmesi istenirdi. Türkü söyleyen kız bunun üzerine onların şerikliğini ilan etmek için türkünün nakarat 
satırlarından sonra doğaçlama bir mâni söylerdi. Böylece iki arkadaş ahretlik veya şerîk olurlardı.” Ben 
yine sordum: “Hala. Böyle bir mâniyi hatırlıyor musun?” Ağzından şu sözler döküldü:  

“Yeşilim, yeşilim aman. Yeşil yaprak altında üşüdüm aman. Tülbentinin oyası… Pırıl pırıl parlıyor…. 
Hanife’yle  Fehîm’e…  Şerîk olmuş oynuyor. Yeşilim, yeşilim aman. Yeşil yaprak altında üşüdüm aman.” 

Ahretlik, ne kan kardeşliğine, ne de kankalığa benziyor. Ahretlik, manevi dostluk. İslam kardeşliği içinde 
kardeşlik. Ahretlik, muâhat’a benziyor. Nübüvvetin on üçüncü yılında muhacirler Medine şehrine hicret 
edince peygamberimiz ensar ile muhacirler arasında “manevi kardeşlik” ihdas etti. Bu kardeşlik karşılıklı 
yardımlaşmaya ve sevgiye dayanıyordu. Söz konusu manevi kardeşlik ki, ben ona ahretlik sözleşmesi 
diyorum, Enes ibni Malik'in evinde Bedir Harbi’nden önce doksan veya yüz kişi arasında yapıldı. Ahretlik 
yöresel bir gelenek değil. Kökleri var. Uzun zaman birbirini görmeyen ahretlerin bir araya gelip hasretle 
kucaklaştıklarında peygamberimize salavat getirmeleri boşuna değil… Şanı yüce olan Allah’ın elçisi, 
"Birbirlerini seven iki kul karşılaşıp kucaklaştıklarında  Resulullaha (sav) salavat getirirlerse, ayrılmadan 
önce Allah'ın affına ermiş olurlar.” buyurdu. Hangi kanka, hangi badi salevât getirir. Ahretlik bir 



geleneğin yaşatılması. Ahretlik yol arkadaşın, bekçin, koruyucun, seni denetleyen yanlış yapmanı önleyen 
iyilik meleği. Ahretseniz birbirinizi düzeltir, iyiliğe sevkedersiniz. Birbirinizi uyarırsınız. Birbirinizi 
bilgilendirir, haberdar edersiniz. Ahretseniz askerlikte biriniz uyuyan, diğeriniz nöbet tutandır. 
Yolcuysanız dertleşen, zamanın nasıl geçtiğini birbirinize unutturan; köylüyseniz birbirinizin imece eri, 
şehirliyseniz iyi ve kara gün dostusunuzdur. Ahretlik hastalandığınızda size taksi tutan değil, gece başını 
yastığa koyduğunda sizin için sessizce dua edendir. Dara düştüğünüzde gücü nisbetinde yardım eden, 
sizinle birlikte dertlenendir.  

Ahretliğin süresi geçmez, miadı dolmaz. Ayrılsanız da, uzaklaşsanız da, evlenseniz de ruhunuz, hisleriniz 
bir ve beraberdir. Eşiniz ve çocuklarınızın yeri başka, ahretliğinizin yeri başkadır. Bunlar birbirinin yerine 
geçmez ve birbirlerini ikame etmezler. Ahretin senin sevincin, neşen ve karagün dostundur. Öyle anlıyor 
ve hissediyoruz ki bu ilişki, kardeş sevgisini aşan manevi ve dini yükümlülüklerle bezenmiş özel bir bağdır. 
Ahretliklerden biri hakkın rahmetine kavuşursa erişilebilirlik halinde onu rahat döşeğine yerleştirmek 
çocuğunun değil, ahretliğinin görevidir. Çünkü mevtayı rahat döşeğine yerleştirirken en samimi duayı 
yapabilecek tek kişi odur.  

İnsanlar 70-80 yıllık bir dönemde çeşitli dostlar edinirler. Bu dostlukların bir bölümü menfaatlerle ilgilidir. 
Bir kısmı ortak değerler, hobiler, ortak etkinlikler ve olaylarla alakalıdır. Bazı dostluklar oldukça kalıcı iken 
bir çoğu gelip geçicidir. Uzun süren dostlukların dahi çoğunda resmiyet vardır. Ahretlik geleneği bize, 
kimlerin gerçek dost olabileceğini gösteriyor. Öyle derin bir dostluk ki, ahretlerin çocukları dahi bu kutsal 
dostluğun iklimi içinde yaşarlar. Babaları öldüğünde, onun ahretliğini Hakk’ın rahmetine kavuşuncaya 
kadar ziyarete devam ederler. Sık sık ararlar, hatır sorarlar. Eşine hürmet gösterirler. Daha düne kadar, 
“ahret annem”, “ahret babam” sözcüklerini duyabiliyorduk.  

Ahretlik, benim ona verdiğim eza ve cefaya katlanmayı başarabilen kişi… Ahretlik olabilmem için benim 
de affetmeyi öğrenmem gerekiyor… Çiğ kahve tanesinin acı ve ızdırap içinda kavrularak yanması gibi 
pişmem gerekiyor. Acı ve tatlı, ancak o zaman bir arada olabiliyor. Zor olanı şu: ahretlik bir nefis terbiyesi 
ve bunun eğitimi okullarda verilmiyor.  

Ahretlik zor zamanlarda sabırlı ve tahammüllü olmayı gerektiriyor. Gerektiğinde içimizdeki öfke ve 
kızgınlık ateşinin büyük bir yangına dönüşmesini önlemek için, paramağımızı dişlerimizin arasına alarak 
ısırabilmeliyiz. Ahretlik dinimizi anlamada, yorumlamada ve ibadetlerimizde ahretimizle paralel görüş ve 
tutumlara sahip olmak demek. Beynamaz ile musalli ahretlik olamaz. Ahretlik el ele, kol kola ahiret 
yolculuğunda dünya nimetlerine birlikte şükretmek, dünya güçlüklerine birlikte göğüs germek demek. Bu 
nedenle, Anadolu’nun bazı yerlerinde karı-koca birbirlerine ‘ahretlik’ diye hitap ederler. Ahretlik sık 
görüşme, ilişkilerde hayat boyu süreklilik, ortak düşüncelere sahip olma ve ortak duygulanmadır.   

Ahretlik “sihirli bir kaç kelime” ile bağıtlanma olayı değildir. Samimi dostluk, bir süreçtir.  İnsanlar, bu 
sürecin önemini kavrarlarsa, gereklerine uyarlarsa bu yaklaşımı başarıyla yaşatabilir ve sürdürebilirler. 
Ahrette kime komşu olacağımızı, yakın dostumuzun bizimle birlikte olup olmayacağını Mevlamız bilir. 
Fakat biz, bu dünyada psikolojik olarak, algısal, sezgisel, duygusal olarak kendimizi “içten dost olma” 
tutum ve davranışları için hazırlayabiliriz. Ey ahretlikler! Gelin dost olalım. Vakit tamam olup ecel 
şerbetini içtiğimizde, “ahretlik oldu” diye anılalım.  
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