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İSLAM'DA RUH TASA VVURU 

Arşt. Gör . .İsmail YÖRÜK 

Ruh. fikrinin insan fikirleri ar~ında bazen altide olara,k, 
bazen de mücerred felsefi fikir olarak yaşamakta, olduğunu 
görüyoruz. Bütün dinler insan cisminde «Ruh, veya «Nefs, de
nen bir varlığın bulunduğunda ittifak etmişlerdir. Lügat alim-: 
leri de her dilde «Ruh, rtıanasına gelen bir kelime bulunduğu-
nu söylemektedirler. · · 

Kur'an'da ise, ruh çeşitli ahlamla,r ifade etmesine rağmen 
(1), İslam alimleri insan vücudunda bulunan ruhla ilgili olarak 

- daha ziyade: «Sa,na ruhtan soruyorlar, de ki; ruh rabbimin arn
rindendir ve size bu hususta az bilgi verilmiştir· <2h. ve « ••• Ona; 
ruhumdan üfledim . (3) .» mealindaki ayetlere istini34 ederek, bu 
hususta· fikir beyan etmişlerdir. 

Yukanda zikrettiğimiz birinci ayetin .nüzul sebebi hakkın
da meşhur bir rivayet va;rdır ki; onu burada zilrretmeden ge
çei:niyeceğim : «Yahudiler Kureyş müşrikleririe; Hz. Muham
med CS,A.VJ 'e Eshab-ı Kehf, Zü'l-Karheyn ve ruh'ta,n sormala
nnı, eğer ilk ikisine cevap verip de, sonuncusunu mübhem bı
rakırsa hak peygçı,mber olduğunu, şayet hiç birine cevap ver-

(ll · Bu anlamlar için bkz: Ragıb el-Isfahani, el-Müfredat fi Garibl'l-Kur'an, 
Tahkilı; eden: Muhammed Seyyid Gilani, Kahire, 1961; s. 205 - 206; M. 
Şemseddin Günaltay, ·Felsefe-i uıa, İsbat-ı Vacib ve Ruh Nazariyele
Ii, İst, 1339- 1341, s. 287 vd. (Dipnot: 1); Süleyman Ateş, irisan ve İn
sanüstü CRuh, Melek, Cin, İnsan), İst. 1979, s. 168- 170. 

(2) İsra (17) /65. · 
C3l Sa' d C37l /72. 
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mez veya hepsine cevap verirse hak peygamber olmadığım sÖy-
. lerler. Mekke müşrikleri bu üç şey hakkınd~ Peygamberimize 
sorduklan zaman O'nun da : «Size y~rın cevap vereyim.» de
mesi üzerine, bir müddet vahiy kesil.ir ve önce : "··· İnşaallah 
demeksizin ben bu işi y;:mn yapanın, demeyin (4) .» ayeti, da
ha sonra da ruhla ilgili ayet nazil olur (5). 

Yalmz İmam Fahriıddin er-Razi, ruhla ilgili bu ayetin es-. 
bab-ı nüzulü hakkında var.id olan bu rivayetin birkaç yönden 
doğru olamıyacağını ileri sürmüştür : 

ı- Ruh, Allah Te'ala'dan ne şan yönünden daha büyüktür, 
ne de mekan bakımından daha yücedfr. 

2 - Aynca Allah'ı bilmek mümkün ve bütün insanlar bu
nunla emredilmi·şken, ruhun bilinmesinin :mümkün olmadığı, 

binaenaleyh marifet-i ruh hakkında görüş beyan etmenin m~n
edildiği nasıl iddia edilebilir? Ruh hakkındaki ayetten böyle bir 
netice çıkarmak için hiçbir sebep yoktur. Ayetten anlaşılan ma-

. na; Peygamberilllize «Ruh nedir?" diye bir sual s0rulmuş, O .aa 
soruyu soranlarm idrak derecelerine uygun olarak «Ruh bir 
emr-i İlahidir.,; şeklinde cevap vermiş olmasından ibarettir. Ta
savvur edilebilir ki, «Ruh nedir?» şeklindeki soru, şu dört hu
sustan birini ihtiva eder : 

a) Ruhun mahiyeti nedir? 

b) Ruh kadim midir, hadis midir? 

c) Ölümden sonra ruh baki kalır mı, Yoksa cesedle bera
ber yok mu oiur? 

d) Ruhların iyilik veya kötülüklerinin hakikati nedir? 

Halbuki, «Sana ruhdan soruyorlar ... " ayetmdeki sorunun 

(4) Kehf (181 /23. 
(51 Buhari, Ebü Abdillah Muhammed b. İsma'il, el-Cami'u's-Sahih, İst. 

1315, K. İlın, bab 47; Müslim, Ebü'l-Hüseyn Müslim b. Haccac, el· 
Cami'u's-Sahih CM. Fuad Abdulbaki neşril, Mısır, 1955, K. Münafılı:in, 

Hadis 32; et-Taberi, Ebü Ca'fer, Cami'u'l-Beyan 'an Te'vili'l-Kur'an,_ Mı
sır., 1388, c. XV, s. 154 - ı55; Kadı Beydavi, Envarı::t't-Tenzil ve Esra
ru't-Te'vil, İst., CTaril1sizl, c. I, s. 710; er-Razi, Falıruddin Muhammf?d 
b. Ömer, et-Tefsiru'l-Kebir, Talıran, (Tarihsizl, c. XXI, s. 36- 37; Ebu's
Su'ud, Muhammed b. Muhammed el-'İmadi, İrşadu'l-Aklı's-Selim ila 
Mezaya'l-Kur'ani'l-Kerim, Mısır, CTaril1sizl, c. II, s. 230. 
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hu gayeler dahilinde olduğuna veya bunlardan başka meselele
re ait olduğuna dair açık bir delil yoktur. Lakin «Ruh ra,bbimin 
emrindendir, cevabı na-e:ar-ı dikk~te alınırsa,- sualin; ruhuıi. 
mahiyeti, kıdemi veya hudüs (sonradan yaratılmasıl 'una ait 
olduğu anlaşılmaktadır. «Ondan· size az bir ilim verilmiştir.» 
ayeti ise ruh hakkında fikir beyim etmeyi ve düşünmeyi menet
miş değil; belki mahsüsat Chis edilen şeyler) saha,sı haricinde 
olaı} alem-i emr'e ait şeylerin hakikatini, idrakin kolay kolay 
kavrayamıyacağını, tecrübi ruhiyat sa,hası haricindeki fikir ve 
mülahazaların zan derecesini geçemiyeceğini teyid etmiştir ki 
doğru olan da budur (6). - -

Kemaleeldin Kaşani de: ''Size onun ilminden az ·bir şey ve
rilmiştir." ayetindeki ruh emir alemindendir, bunu.ıi için sizin 
kusurlu idrak ve ilminizle onu _idrak etmeniz mümkün olmaz, 
sizin ilminiz duyul;:ı,r a,lemine aittir. Bu ise Allah'ın ilminin ya
nında çok az ve hakir kalır (7) ·" demektedir. 

Ebu'l-Berekat en-Nesefi ise; insanın, kendisine komşu olan 
ruhunun mahiyetini idrakten aciz olduğunu ve bu sebeple de 
kendisini yaratan'ın mahiyetini idrakin mÜmkün olamıyacag1-
nı (8) belirterek ruh hakkında fik-ir beyan etmekten çekinmiş- · 
tir. ' 

Son devirlerin ünlü İslam düşünür ve mutas;:ı,vvıflarından 
İsmail Hakkı Bursevi, Tefsirinde- bu ayeti izah ederken, ayette 
geçen «kalih kelimesinin «iklah kelimesinden geldiğini, «iklal» ~ 

in manasının da bir şeyi yerden kaldırmak olarak anlaşıldığını 
ve netice olarak burada, herkesin kendi kapasitesince bu konu
d;:ı, bilgi sahibi olabileceği manasının verilmek istendiğini (9) 

söyleyerek Fahruddin er-Razi'nin görüşünü desteklemiştir. 

Yukarıda görüldüğü üzere her ne kadar ayette «Ruh hak-. 
kında sizlere az bir ilim verilmiştir.» huyurulsa da İslam alim
Ieri bu hususta fikir ileri sürmekten çekinmemişlerdir. Biz, bu 

. (6) er-Razi,_ Fahruddin Muhammed b. Ömer, a.g.e., c. XXI, s. 37 vd.; Krş: 
M. Şemseddin Gün'altay, Felsefe-i Ula, s. 277- 278; Sım Giridi, Ruh, 
İst., 1305 H., s. 24- 26. . 

(7J _ Süleyman Hayrİ Bolay, Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mü-
cadelesi, İst., 1967, s. 86. _ 

(8) Medarikü't-Tenzil ve HalGliku't-Te'vil, Beyrut, (tarihsiz), c. IL s. 265. 
(9) İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu'l-Beyan, Matbaa-i Osmaniyye, İst., 1321 H. 

c. y, s. 196 vd. 
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· ~yetin en güzel izahını İsmail Hakkı Bursevi'nin tefsirinde gö
rüyoruz. Aslında her araştırıcı, kendi k~p;:ı,sitesince bu, ko:ıiud~ 
bilgi sahibi olabilir. 

Ruh hakkında kıs~ bir giriş yaptıktan sonra, onun ne ol
duğu, yaratılması, ebedi olması, beden ile ilgisi, ruh gücü, .ceset-. 
ten ayrıldıktan sonraki durumu, ruhl~r alemi, ruh göçü (tena
sühl ve ruh kuşu tasa-\rvuru vs: üzerinde duralım: 

A) RUH NEDİR? 

· İbnü'l-Enbari, Kitabü'l-Ezdad'da: «Ruh, meleklerden yara
tılmıştır. Fakat melekler onları göremezler, insaniann melekle
ri görarnediği gibi. Ruh öyle bir-yaratıktır ki, All~h Teala onu .· 
ilmiyle gizlemiş, mahlukatt~n hiçbiri ona· muttali olamamıştır 
ci ol·" derken, herhalde Kur'an-ı Kerim'deki; Cebrail CA.SJ ':i,n 
İsa CA.SJ için, Hz. Meryem'in r~hmine üflemes.iyle ilgili ayeti 
(ll) delil getirmiş olabil1r. 

Gazzali, ruhun hakikatini ve onun esranın kavr~mara ehil 
o~mayan kişiye, ruhtan bahsetmeye ve onun sırı"liD açıklamay~ 
Peygamberimiz CS.A.VJ 'e da,hi. izin verilmediğini söyler. An
cak kendisi ruhun esr~tını kavrayabilecek kabiliyette olanlar 
için onu şöyle tarif eder : «Ruh, suyun kaba hulul etmesi· ~~bi, 
bedene hulul eden bir cisim ·değildir. Siy~h rengin cisme, ilmin 
alime hulul etmesi gibi, kalbe veya hayine ·hulul eden bir araz da 
değildir. Ruh, cisim ve araz değil, bir cevherdir _(12) ·" der ve 
bunun izahını şöyle yapar : . 

ı. Rulı., kendisini ve yaratanını bilir. Zahiri ve batini var
lıklan idra,k eder, kavrar. Kendini ve yarata~nını bilmek, zahiri 
ve batini varlıkları idrak edip, kavramak birer ilimdir. İlimler 
ise arazdır. Eğer ruh, kalbe veya. beyine konulmuş bir araz 
olup, ilim de onunla kaim olsaydı, o z~man araz, ar~z ile kaim. 
olurdu ki, bu gerçeğe aykırıdır. Çünkü araz, araz ile kaim ola
maz: 

2. A:raz, bulunduğu yerde ancak tek ve ;:~,.ynı bir şeyi ifade 
edebilir. Halbuki ruh, birbirinin gayrı iki hükmü birden ifade 

cıol Ali Rıza Karab~lut, İslam'da Vasıyyet ve Iskat Meselesi, Olüm ve 
Ruhlar Alemi (naklen), Kayseri, ı98Ö, s. 255. 

cııl Enbiya (211 /9ı; Nisa C5l /).71. 
cı21 Gazzali, Ebu Hamid, el-Madnıinu's-Sağir, Mısır, ı390/1970, s. 158. 
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ettnektedir. Çünkü o, yaratanını bildiği z~man, kendi öz varlı
ğını da bilmektedir. 

3. Ruh, Cisim de değildir. Çünkü cisim bölünebilir, parça
ianabilir, Halbul<:i ruh bölünemez, parçalı:mamaz. Eğer ruh; bö-, 
lünüp, parçalanabilseydi o zaman onun bir p~rçasının . alim, 
diğer parçasının da cahil. olması mümkün ve caiZ olurdu. Do-

- Ia.yısıylcı, ortaya bir tezat hali çıkmaktadır. İki şeyin aynı bir 
anda: ve aynıbir m~halde bulunması ise mümkün değild4". Fa
kat bir şeyin Üti ayrı parçasında iki a,yrı şey bulunabilir iı3L 

Rulmn, bölünemez, parçalanamaz oluşundcı, bütün alimler 
ittifak etmişler ve ona «bölünmeyen cüz, bölünmeyen parça» 
adını vermişlerdir. Fakat «bölünmeyen şey, demek lazımdır. 

Çünkü «cüz-parça:, kelimesinin rulı hakkında kullanılması pek 
münasip degildir. Zircı, «cüz-parça» külli'ye ve bütüne izafetle
dir. Halbuki !ruhta «killi ve bütün» yoktur ki, cüz ve parça, ol
sun. Fakat bütün varlıklar veya insanın, kendisini insan yapan 
bütün parçalan ele ~lınarak bir bütün hcı,linde düşünülürse, ru
hu da bu cümleden ,bir parça olur. 

Böylece ruhun bölünmeyen bir şey olduğu anlaşılmış, ol-
maktadır. Şimdi : 

ı. •0, vücutta ya bir yer işgal eder, bir yer tutar, · 

2. Veya bir yer tutmaz. 

Ruhun, vücudun bir tarafında bir yer işgal etmesi iınkan
sızdı:r. ·Çünkü bir yer tutan bir şey bölünebilir, parçalanabilrr. 
Halbuki ruh o:bölünmeyen şey,dir. Bu tür şeylerin parçalanma
sının mümkün olmadığı akli delillerle sabittir (14). 

«Öyleyse rulı; bölünemez, parçalanamaz. O, bizatihi yani 
başl~başına bir varlıktır ve vücutta asla bir yer işgal ~tmez (15),. 

Necmüd-Din 'Kübra'ya gÖre ruh, Allah'ın emriyle. meydana 
geldiğinden hadistir, fakat bakidir. O, «Belki rabbimin emrin
dendir., ayetinin ruhu tarif için olduğunu, bunun mana,sının da 
ruhun emir ve beka aleminden olup, fani alemden olmadığı

nı (16) söylemektedir. 

Cl3l a.g.e., s. 158- 159. 
(141 a.g.e., s. 159. 
(151 a.g.e., s. 160. 
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İsmail Fenni ise ruhu şöyle tarif eder: "O birdir ve emir ale-· 
mindendir, yani Em evvel ve vasıta,sız yaratılmış nurdur, şekil ve 
sureti yoktur. Bu, külli ruh vey~ ilahi eınjrdir ki, ona ,,Hakikat-ı 
Muhamediyye, dahi denir. İstidat ve kabiliyeHere göre türlü şe
killerle şa,hıslarda tezahÜr eder (1 7),. 

«Ruh, İnsan, C~n, adlı eserin yazan Ahmed Hulusi: «İlmin 
son olarak eriştiği ve Foton adını verdiği ışıklı enerji zerrecikle
rine enerji veren öz, ruhtur. Dolayısıyla kainat ilk var olduğu an
dan itibaren ruha ~sahip olmuştur ve kainatın yok· oluşuna ka
dar da sahip olacaktır (18) ·" demektedir.· 

Ahmed Hulüsi sözüne devamla, Foton adı verilen ışıklı zer
recilderin belirli bir oranda ve düzende bileşiminin «insan» ve 
«Cin» dediğimiz varlıkların asıl yapısını meydana getirdiğini (19) 

'söyler. 

Bazılan da. ruhun, nürani bir varlık olduğunu, hafif, diıi ve 
hereketli olup; organların özüne nüfuz ettiğini ve bu orga,nlardı;ı,, 
suyun ı;ığaç dallarında ve ateşin kömür içinde dolaştığı gibi ol
duğunu kabul ederler · (20). 

Süleyman Ateş ise, ruhun canlılara haya.t veren öz olduğu
nu, varlıklı:ıxın temelini teşkil ettiğini .. Allah'a en yakın ve ilk ya
ratılan varlık olduğunu söyler, O'na göre, yaratılmış olduğu için 
ruhun başlangıcı vardır. Fakat sonu yok, yani ölümsüzdür, ebe-. . 

di kalmak için yaratılmıştır. Çeşitli va,rlıklardı;ı, şekle girip, gö-
rünür. Belli bir süre. maddi varlıklarda kalır, fakat onlardan ay
rıldıktan sonra onlar gibi yok olmaz, varlığını sürdürür. Kaina
tın özü ola,n ruh, şekilleri ve cisimleri meydana, getirir.· Esasında 
kendisi, ya:nr soyut ruh olarak şekilsizdir (21) .. 

Bl RUHUN Y ARATILMASI 

Bütün peygam,berler, ruhların Allah tarafından yaratılimş 

(16) Süleyman Hayri Boley, a.g.e.; s. 186. 
(17l İsmail Fenni Ertuğrul, Maddiyyun Mezhebinin İzmiha.li, İst., 1828, 

s. 131. . 
(18l Ahmed Hulüsi, Din-Bilim Işığında Ruh, İnsan, Cin, İst., 1972, s. 35 .vd. 
(19) Ahmed Hulüsi, a.g.e., s. 38. ' 
(20l Bakıli, Burhanü'd-Din b. Ömer, Sırru'r-Ruh, Kayseri Raşid Ef. KÜtp., 

No: 1128, 2 a. 
(21l Süleyman Ateş, a.g.e., s.-5. 
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olduğunu söylemişlerdir. Y~ratıcı yalnız Allah'tır (22). O'ndan 
başka herşey ya,ratılmıştır (23) . 

EhLi Sünnet a,Iimleri ruhun ne zaman yaratıldığı hususun
da ihtilaf etmişlerdir. Bunlarin bir kısmı ruhun cesedden önce 
yaratıldığını, bir kısmı da cesedden sonra yaratıldığını iddia et
miştir. Muhammed b. Nasr el-Mervezi ve Ebu Muhammed b. 
Hazım ruhun cesedden önce yaratıldığını ve bu görüşte icma va
ki olduğunu söylemişler, bu görüşlerini te'kid için de şu ayet ve 

· hadisleri delil olarak getirmişlerdir : 

a) «Andolsuh önce sizi yarattık, sonra size ımret · verdik, 
sonra da, meleklere; -Adem'e Cyahut Ademiçin Allah'a) secde 
ediniz, dedik (24) ·" ayetindeki ''sümme, edatı tertip ve mühlet 
içindir: Buna göre ruhun y~ratılışı «Adem'e secde ediniz., em
rinden öncedir. Çünkü bedenierin ruhdan sonra yaratıldığı bili-

, nen bir gerçektir. Zira «Önce sizi yarattık.» sözü ruha hit~ptır. 

bJ «Hani Rabbin ademoğullarmdan, onların sırtlarından 

zürriyetlerini çıkarıp, nefislerine şahit.tutmuş, «-Ben sizin R~b
biniz değil miyim?» demişti. Onlar da,, «Evet! Rabbirnİzsin, şa
hid olduk.» demişlerdi. İşte bu şahidlendirme kıyamet günü, 
«-Bizim bundan haberimiz yoktu." · dememeniz içindi (25) .» 

hitabı 4a ruhlara yı:ı,pılmıştır. Çünkü o zamanda cesetler mev
cut değildi. 

c) Müslim b. Yesar el-Cüheni CR.A) 'nin rivayetine göre, 
Hz. Ömer'e bu ayetin manası sorulduğunda, Ömer b. H~ttab 
m.A) demiştır ki, «Resulullah'a bu ayetin manası sorulurken 
işittim.". O_: ·<<Muhakkak ki, Allah Teala Adem'i yarattı. _ Sonra 
sağ eliyle sırtını sığadı. Bu sığama sebebiyle Adem'in sırtm
dan bir kısım zürriyetini çıkardı ve: «-Bunları cennetlik olarak 
yarattım. Cennet ehlinin yapacağı işleri yaparlar." buyurdu. 

'Sonra yine Adem'in sırtını sığadı. Bu defa da yine onun s'ırtın
dan bir kısim zürriyetlerini çıkardı ve: 

«- Bunları. cehennemlik olarak yarattım. Cehennem ehli
nin y~pacağı işleri yaparlar." buyu~du. Bunun üzerine bir kim
se;, 

(22) . Zumer (39) /62. 
(23) Süleyman Ateş, a.g.e., s. 152. 
(24) . A'raf C7l ;ıı. 
(25) A'raf (7) /172. 
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''-:- Çalışmamızın ne değeri kaldı ey Allah';ı.n Resülü?» de
di ... Resul-i Ekrem de: 

«-Şüphesiz ki, Allah Teala kulu cenneti~ olarak yarattığın
da, onu cennet ehlinin işlerini yapmaya istidatlı kllar kj, bu 
kimse cennet ehlinin yapacağı işlerden birini yaparken ölür, bu 
sebeple onu cennete koyar. Kulu cehenneiif.lik olara,k yarattı
ğında, cehennem ehlinin işlerini yapmaya, istidatlı kılar ki; bu 
l:dmse cehennem ehlinin yapacağı işlerden birini yaparken ölür,· 
bu sebeple onu cehenneme koyar (26) ·" buyurdu. 

1 d} İbn Mende'nin Anır b. Abese'den rivayetine göre, mü
şarun ileyh demiştir ki, Resulullah'dan işittim, şöyle buyrirdu: 

«-Ruhlar cesedierden ikibin yıl önce yaratıldı· (27},. 

Ruhların bedenlerden sonra yaratıldığın:ı, söyleyenler . de: 
«Ey insanlar, sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi ta
nımanız için sizi millGtlere ve li:abilelere ayırdık (28) ·" ayetiyle, 
o:Ey insanlar, sizi bir tek candan yaratan ve ondan eşini yara
tıp, ikisinden birçok erkekler ve k;:ıdınlar üreten ra,bbınızdan 
korkun... (29).. «ayetine . dayanmaktadırla,r. · . 

Ruhların cesetlerderi önce yaratıldığını kabul etmeyenler, 
«Rab bin, Adem oğullarının bellerinden zürriyetlerini aldı... (30}" 
ayetine de şu anlamı veriyorlar : "Yani Allah, babalannı:İı be
linde sperma ola,n insanları sırasına göre düı~yaya getirdi. Ken
disinin or:ilann Rabbi olduğuna. dair onlara şa,hitlik yaptırdı. 
Gösterdiği mucizeler ve delillerle ·insanlar, kendilerini Allah'ın 
yaratmış olduğunu bildiler. Herkeste kendisini Allah'ın yarat
Üğıru bilecek kadar ilahi sana,t vardır. İşte bunu bilince ve gör
dükleri herşey, kendilerini Allah'ın va,rlığını tasdike çağınnca 
insanlar: şahit durumunda oldular ve kendi aieyhlerine şahit du
rumuna geçtiler. Şuurları Allah'ın varlığına -ve ya,ratıcılığına 
hükmettiği halde, kendilerinin bu şahitliğe aykırı davra,nışla:rı, 

(26) İmam Malik, el-Muvatta', 2/898- 899; Ebu Davud, K. es-Sünne, bab 
16; Tirmizi, K. Tefsir-i Sureti'l-A'raf, bab 2- 3; İbn Hanbel, Müsned, 
1/41-45, 251; Bakai, BurhanÜ'd-Din b. Ömer, Sırru'r-Ruh, vr. 25 a-b. 

(27l İbn Kayyim el-Cevziyye, Kitabu'r-Ruh, Beyrut, 1979, s. 160. 
· (28) H ucurat (49) /13. 

(Z9l Nisa (4J /ı. 
(30) A'raf (7l /172. 
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bu şahitliklerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah'ın yaratıcı ol
duğunu bile bile, hatt~ bunu dil ile söyledikleri halde söyledik-
lerine aykın da,vra,ndılar (31) ·" · 

Eğer ruhlar, bedenlerden önce bir alemde akıllı olarak va,r:. 
olsaydı, dünyaya geldikleri zaman tamamını olmasa da,hi o ale
mm bir kısmını olsun hatırlayabilirlerdi. Halbuki o alemden 
hiçbir şey ha,tırlamıyorlar. Aynca bu görüşten, ruhun daha ön
ce a,kıllı, ·kamil iken, eksik ve zayıf bir duruma indiği, sonra 
da tekrar akıllann, ·olgunluğuna kavuştuğu ahlaşılır. Oysa 
ayet, insanın önce ~kıllı, olgun değil, zayıf, eksik olup, gittik:· 
çe olguulaştığını bildiİmektediı-.. : «Allah. sizi a,nnelerinizin kar
nından çıkardı (ğı zaman) hiçbir şey bilmiyordunw; .. Size işit
me (duyusu), gözler ve gönüller verdik ki şükredesiniz (32) .»; 

Annesi onu zayıflık üstüne zayıflık ile (kı:ı;rnında) taşıdı (33). 
«Demek ki, insanın aslı kemal değil, zayıflıktır. İlim, akıl ve 
kudret sonradan ona, verilmiştir (34) . 

Gazzali de; insan ruhunun, meninin ruhu kabul etmeye is
tida:t kaza,ndığı anda vüçuda, geldiğİni söyler (35) . Ruhlarm ce
sedlerden önce yara,tıldığını belirten hadislerin ibarelerinin za
hirinden, ruhun cesedden önce yaratıldığının a,nlaşıldığını, fa,
kat kesin ve kat'i d~lillerin, ibarelerin zahiri ile çürütülemiyece
ğini ve bu hadislerin te'vil edilmesinin gerektiğini ifade eden 
Gazzali : «Alla,h, ruhlan cesedierden ikibin yıl evvel yarattı.» 
hadisini şöyle te'vil etmiştir : «İhtimaldir ki, Peygamberimizin 
bu sözünde geçen ruhlardfl.n muradı, meleklerin ruhl~n; cesed
Ierden muradı ise; kainattaki bazı varlıklarm maddeleridir. Arş, 
Kürsi, Gökler, Yıldızlar, Hava, Dünya, Su gibi. Meleklerin ruh
larına nisbetle insa;noğlunun ruhlan; alemin cüsselerine nis
betle, meleklerin cüsseleri gibidir. Eğer ruhlar alemini bilme 
kapısı bir. kişiye açılmış olsaydı, meleklerin ruhlarmı:ı, izafetle 
beşer ruhla,.nnın alemler kada,r büyük bir ateş yığınından alın
mış bir kıvılcım olduğunu ·görürdü. İşte . bu büyük ateş yığını 
meleklerin ruhlandır. İnsanlar,-ın ruhlan hem ne.vi ba,kımından, 

(31) · Süleyman Ateş, a.g.e;, s. 164- 165. 
(32) Nahl (16) /78. 
(33) Loknian (31> /14. 
(34) Süleyman Ateş, a.g.e., s. 166. . 
(35). Cazzali, Me'aricü'l-Kuds fi Medaric-i Ma'ıifetl'n-Nefs, Mısır, (tarih

siz) , s. 83 vd. 

367 



hem de rutbe bakımından birdirler. Melekler ise herbiri başh
b~ına bii' nevidir (36) ·" 

\ 
Ehl-i Sünnet'e göre ruhların hepsi yaratılmıştır. Çünkü 

Peygamber CS.A.V.J : <<Huhlar cümld-ı mücennededir C toplu bir 
çoğunluk, muhtelif türlerdedirl. Bunlardan birbirinden hoşla
nanlar ülfet eder, birbirinden hoşlanmayanlar ayrılır (37) ·" bu
yurmuştur. Cümld-ı mücennede ancak yaratılmış olur. 

Cl RUHUN EBEDİLİGİ 

Ruhiann bedenlerden ?.ynldıktan sonra, Allah Te'ala.'nııi 
nimetini tadacaklarına veya azabın~ maruz kalacaklı:ı;rına dair 
ayet ve hadisler vardır. Eğer ruhlar yok olsaydı, haşr-ı ecsada 
kadar nimet veya azap diye birşey olmazdı. Ruhun, cesedden
aynidıktan sonra ölmediğinde -bütün filozoflar ve İslam kelam
cıları ittifak etmişlerdir. 

Ruhlar ezeli değil, fakat ebedidirler. Allah Te'ala, şehidle
rin diri- olduklarını (38), Allah yolunda,. öldürülenlerin diri olup; 
Rableri indinde rızıklanmakta ol(luklarını, Allah'ın keremin
den kendilerine verdiği nimetlerle sevindiklerini, arkalarından 
kendilerine yetişmeyeniere de korku olmadığını, onların da üzül
meyeceklerini birbirlerine müjdelediklerini, Allah'ın nimet ve 
kererole mü'minlerin ecrini zayi etmeyeceğini görmekle se- -
vindiklerini (39) bildirmektedir. 

Gazzali, ruhun bedenden ayrılarak bekleyişine, ruhun Al
lah'ın emrinden olduğunu bildiren ayete (40) .dayanara~; Allah' 
ın ruhu kendi emrine ve «Ben ona ruhumdan üfledim (41) ·" 

. ayetine dayanarak da izzetine izafe ettiğini, Allah'ın cisim ve 
araz gibi noksan ve yok olabilen şeyleri zatına izafe etmekten 
beri olduğunu söyler (42). Fakat O, bazı filozofların, insan ru
hunun kendi kendine kaim bir cevher olduğunu ve ruhun, be-

(36) Gazzali, el-Madnünu's-Sağir, s. 183 -· 184. 
(37l Buhan, Enbiya, 2; Mümlis, K. Birr, 159, 160. 
(38l Bakara C2l /154. 
(39l Al-i imraİı (3l /169- ı 71. 
(40l İsra (17l /85. 
(41l Hicr (15l /29. 
(42l Gazzali, Risaletü'l-Ledünniyye, Mısır, 1328 R, s. ıı. 
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· derifn ölümünden sonra baki kaldığı hususundaki fikirlerini k?-
bul eder, yalnız bunların akıl ile değil; ancak nakil ile· bilinebi
leceğini belirtir. (43). 

Filozof İbn Rüşd de ruhun ölmezliği hususunda: «Şeri'atte 
ruhun bekası hakkınd~ bir delil viı,r mıdır 'veya.bunun üzerine 
mizar-ı dikkat celbedilmiş midir? denilirse, deriz ki :. «Evet, bu 
Kur'a:tt-ı Kerim'd.e varqır (4'4) _;, diyor ve şu mealdek~ ayeti de
lil ola/rak gösteriyor : «Nefisleri, kendileri öldükleri' (bedenle 
tasarruflan ve taallukları kesildiği) za,man ancak Allah alır. O, 
ölmeyenleri de uykuda, iken !llır da, sonra ölmeİerine hüküm 
verilmiş bulunanları alıkor Chaşr'e kadar tutar). Ötekileri (he
nüz haklannda ölüm hükmü verilmemiş olup da uykuda,' bulu
nanları) de müsemma Cmukadder) bir ecele Cölecekleri vakteil 
kadar salıverir. CBöylece hem ölüm, hem de uyku h~linde o ne
fisler, Allah'ın hükmü altında tutulmuş· olurJ C45h. 

Ruhun ölümden sonra baki kalması akıl yoluyla da sabit
tir. Çünkü ruh bizzat idrak edici olup, bu idrakin ondan ayrıl
ması asla mümkün değildir. O, bedenden ve idrak edilen htı
sust;:ı,n uzak kalması sebebiyle dahi lezzet ve .elemi .duymaktan 
hali ka-lmaz. (46). · 

Fı;ıhruddin er-Razi de ruhun ölümden sonra baki kaldığını 
kabul etıniş ve demiştir ki : «Eğer rulı.lanıi yok olmaları doğru 
olsaydı, yokluğun mümkün olması, şüphesiz yokluktan önce 
olacaktı. Bu imkan bir mahal ister ve bu yoklUlc anında bulun
malıdır. Çün],ill kabul edilecek nesne bulunduğu zam;:ı,l)., onu 
alacak nesnetiin de varlığı gereklidir. Bir nesne yok iken baki 
sayılamaz. Öyle ise yok olabilecek her nesnenin bir maddesi 
vardır. Eğer nefsin yok olması doğru olsaydı, madde ve suret
ten meydana gelmiş, mürekkep bir varlık olurdu. Fak!lt ıiefis 
madde olmadığına göre, bu batıldır. Biz bu durunıda maddi cü-

(43) Gazzali, Tehafütü'l-Felasife C Süleyman Dünya neşril, Mısır, 1966 . 

. s. 274. 
(441 İbn Rüşd, Feslü'l-Makal ve· Kitabü'l-Keşf Tercümesi .(Te: Nevzad 

Ayasbeyoğlul. Ank., ı955, s. 146. -
(45) Zümer (29)/42. 
(46l Fuzüli, Matla'u'l~İ'tikad fi Ma'rifeti'l-Mabda'i ve'l-Ma'ad, Tahkik: Mu

hammed b. Tavit Tanci <Çev: Esat Coşan - Kemal Işık). Ank., 1962, 

s. 71. 
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ze bakacak olursak, onun yokluğa kabiliyetli olmadığını görü
rüz (47). 

· Ruhun ebecli olduğuna dair birçok akli · deliller mevcuttur. 
Biz bunların h;:ı,psini hıırada zikredemiyeceğiz, Fa;kat bunların 
bir kısmını şöyle tasnif edebiliriz : . 

ı.· Kabul ve Umumi İttifak Delili : Ruhun bekası ~erincie 
önemine binaen pek çok tetkik yapılmıştır. Bunun neticesinde 
birçok milletierin ruhun bakasını kabul ettikleri anlaŞılmıştır. 
Zir~ ölülerin ruhlan için· dua edilmekte, kurb~n · kesilmekte, sar 
daka verilmekte ve kabirieri ziyaret edilmektedir. Bütün rtıil
letlerin, bu kad~r mühim bir meselade ruhun ebecliliğini hep 
beraber kabul etmeleri· ve ibadet, sadaka gibi nefsin arzulanna 
ay kın bir takım teklifleri seçmeleri, ruhun· ebecliliğinin bir ha-

. kikat olduğuna, delalet eder (48). 

2. İnsanın Arnellerinden Çıkanlan Delil : İnsanda. saadet, 
hakikat ve hürriyet için ileri derecede bir gayret ve iştiyak var
dır, halbuki şu düny;:1. hayatında bunlar~, eksik, es~ssız ve ça-
bucak kayboluveren bir· emel ile nail olmaktadır. Bu arzu ve · · ·. , 1 

ernellerin bizim tabiatimizden doğduğu şüphesizdir. Cenab-ı ·! 

Allah faydasız ve hikmetsiz birşey yapmaz. Şu ha.lcle, bu alem-
de d~ima boşa çıktığı' halde, .kalbimizden izalesi mümkün olma-
y;:ı,n bu ümit ve ernellerin diğer bir hakikati olması icabeder 
(49). 

3. İnsan.Rı.thunun Basitliğinden Çık~rılan Delil : Beden bir 
takım cüzlerden mürekkeptir. Bu cüzler da,ima yenilenip, değiŞ
mektedir. Bunlar nihayet kayıplannı yerine getiramiyecek bir 
hale gelir ve bu yenilenme durduğu anda ölüm vuku~ bulur. 
Beden, terkip eden unsurlara ~yrılır. Lakin ruh terkip halinde 
olmayıp, basit olduğund;:1,n yenilenme ve değişme olmaz, va,hde
tini daima muhafaza eder. Cismin yok olmasını icabettiren gı
da alma imkansızlığı ve yenilenme gibi sebepler ruhta mevcut 
değildir. Şu halde basit, bölünemez ve değişmez bir esas~ ölüm 
tesir edemez. Ruh, tabiatillin beden t~biatine ;:1.ykırılığı dolayı-

(47J er-Razi, Fahruddin Muhammed b. Ömer, el-Muhassal, Kelam'a Giriş, 
(Ter: Prof. Dr. Hüseyin Atay), Ank., 1978, s. 234. 

(48) İsmail Fenni Ertuğrul, Maddiyyün Mezhebinin İzrnihliili, s. 157. 
(49) Fuzilli, Matla'u'l-İ'tikiid, s. 65- 66. 
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sıyla, cisimle beraber yok olmayıp, baki kalması için lazım ge
len şartı haizdir. Öyle ise ruh bakidir (50). 

4. İlahi Adaletten Çıkarılan Delil : insanda adalet fikri 
vardır. Faziletin mükafata ve kötülüğün de cezaya layık oldu
ğunu ı:ı;klı ve vicdanı kendisine haber veriyor. Halbuki bu dün-. 
yada fa;zilet erbabı, daima mesud olmadıklan gibi, kötulük ya-:
panlar da saadetten mahrum değildirler. Bilakis bazen kötülük 
cezasız kaldıktan sonra galip geliyor ve fazilet takdir edilme-. 
diği gibi, ortadan kaldırılına ya da çalışılıyor. Halbuki adalet ve 
intizamın gerektirdi,ği şey, faziletin mükafata mazhar olması 

ve kötülüğün cezaya, çarptırılmasıciır. Şu halde bu dünyada vu
ku' buian bu haksızlıklardan dol~yı. hakkı y_erine getirmek üze
re bir ahiret hayatının varlığı muhakkaktır (51). 

Doğrusu şudur ki ,ruhv.n ölümü cesedi terk edip, ondan ay
rılmasıdır. Eğer ruhun ölümü ile bu murad oli.:ınuyorsa,. bu sı
rada ölüm acısından birnebze de ruh tatmaktadır, fakat ölmüş 
değildir. Eğer ruhun ölümü ile onun yok olması kastediliyorsa, 
bu yanlıştır. Çünkü ruh ölmez, kıyamete kadar gerek nimetler 
içinde yiyip içmekte ve gerekse azap görmektedir. 

DJ RUH - BEDEN MÜNASEBETİ 

İnsanın hakikati görünen maddi şekil değil, o şeklin özü, 
gerçeği olan ruhtur. Hicr suresinin 29., Enbiya suresinin 91. 
ayetlerinden a,nlaşıldığına göre Allah'ın «hayat soluğu olan 
ruh anne rahminde bedene üflenir ve o hakikat, bedenlebirlik
te Allah'ın dilediği şekli alır. Beden içinde olgunlaşır, üstün sı
fatlar kazanır (52) .» 

Ruhla beden arasında beş türlü alaka vardır : 

ı- Ce sed daha ana karnında yavru iken olan ala~; 

2- Cesed dünyaya geldikten sonra, hayatta yaşadığı müd
detçe ruhla olan iİgi ve alakası; 

3- Cesed uyku halinde iken olan alakası, bu halde ruh ya-

(50) İsmail Fenni Ertuğrul, a.g.e., aynı yer. 
(5ıl Süleyman Hayri Bolay, Tür:hlye'de Ruhçu ve Maddee!i Görüşün Mü

cadelesi, s. 199. 
(52) Süleyman Ateş, a.g.e., s. 122. 
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n şuur halinde olup, ,oir bakıma cesedle ilgi ve a;J.akası v~dır. 
Diğer ba;kımdan da ruh CrÜya halinde iken) cesedden Ftyrıl-
m~~ . . 

.. 
4- Cesedin ölümünden sonra, berzah aleminde ruhl~ olan 

iİgi ve alakasıdır ki, bu halde her ne kadar ruh, cesedden a,yrıl
mış ise de, tamamen de terk etmiş değildir. Çünkü dirilerin zi
yaretlerini ve selamlarını duydukl~rı. onlarıh selamıarına kar
şılık verdikleri hadislerle sabittir. Bu k~rşılık verriıe onlara mah
sus bir haldir. Bu alakadan dolayı kıyametteıi önce cesedin ha
yat bulması da g~rekmez. 

· 5- ·Kıyamet kopup, cesedierin yeniden dirildiği günkü ilgi 
ve ~aka,dır ki, bu alaka diğerlerinden çok daha kuvvetlidir. 
Çünkü cesed tekrar dirildikten sonra;, artık q cesede ölüm, uy.: 
ku ve yok olma gibi bir şey anz olamaz (53). 

Süleyman Hayıi Bolay da Gazzali'nin bu husustaki görüş-
- lerini şöyle özetlemiştir : «Ü, ruh- beden münasebetini açıklar

ken, ruhun dünya ile münasebetini ve emelini, bu emele ulaş
mak için elindeki imkan ve vasıtı;ı,ları şu ifadelerle anlatır. Be
den ruhun bineği; dünya meydanı, hayat mal ve metaı, .hare
ket ticareti, .ilim kazancı, ahiret maksa,dı ve mercii (döneceği · 
yer), yolu, ve metodu nefs-i emınare bekçisi, nefs-i levvame 
uyancısı», «d uyular casusları ve yardımcıl~dır. Ayrıca din 
zırhı, akıl ustadı, his talebesidir». Gazzali, ·ruh~beden müı1ase
betini izah babında bazı teşbihlerde de bulunur. O, insa,n bede
ninde ruhu bir vilayet ·valisine · bE?nzetir ve bedenin· de ruhun 
«şehri, karargahı» olduğunu söyler ve düşünücü aklçı., ona na
sihat eden bir müşa,virlik vazifesi verir. İkinci teşbihinde be
deni ş,ehre, aklı ise hükümdara, üçüncüsünde ise aklı avianan 
bir atlİya benzetir. «P~uh bedene bazan. muhtaçtı~ bazan değil
dir." diyen Gazzali, ruhun bedene muhta.ç olduğu hallerde 
nefs-i natıka için cüz'lerden dört ayrı şeyin hasıl olduğunu söy
lüyor, insan zihninin ve bilgisin.in ilk esaslarını teşkil eden bu 
prensipleri de şöyle sıralıyor : -

ı. Nefis tecrit yoluyla cüzlerden beş _külliyi, yani cips, fa
sıl, umürni ara.z, hususi arazi elde eder. Bunlar tasavvurun pren
sipleri olup, hayal ve vehmin kullanılmı;ı.sıyla elde edilir. 

(53) Ali Rıza Karabulut, İslam'da Vasıyyet ve Iskat Meselesi, Ölüm ve 
Ruhlar Alemi, s. 261. 
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2. · Nefsin seib ve icab bakımından bu külli miliretler ara
sındaı münasebet kurmasıdır. Hunda nefs, kendine zati yönden 
uygun olam alır, olmayanı da bilgi vasıta,sının kaırşılaşmasına 
bıra,kır. '· \ · 

3. Nefsin tecrübi öncülerini. elde etmesidir ki, bu da hük
mü müsbet' veya menfi olan herhangi bir konunuri hükmünün, 

. gereken yü~eminin hisle bulunmasıdır. 

• 4. Kuvvetli tevatı:.lrden dolayı kendileriyle tasdikin mey-
dana geldiği bilgiler. · 

İşte Gı;ızzali'ye göre, ruh tasavvur ve tasdikin bu prensip
lerini elde etmek için yardım diler. Eğer bunları elde ederse za
tına döner, -elde etmesine mani olunursa hayal gücünün' yardı
mıyla başkaı prensip elde etmeye çalışır. O, «aklL, dediği bu 
münasebet içerisinde ruh ve bedenin karşılıklı biribirierine etki 
yaptıkları kan-aatınd;a.dır : «Ruh kutsal alemi düşündüğü zaman; 
beden ürpeıir, hissi (şuuru)· durur. Bunun gibi ruh da gadap, 
şehvet, his ... vs. bedenin lüzumlu güçlerinden etkilenir. Biln
lardan da anlaşılıyor ki, beden ruha tabi'dir, fakat bedenden 
de ruh etkilenmektedir (54),. 

Beden ve ruhun birbirleriyle olan irti'J:?at ve münasebetleri 
çok sağlam old-qğundan; eğer ruh iyi olursa, beden iyi işlet ve 
arneller yapar. Eğer bunun zıddı, yani ruh kötü olursa, o tak-

. ' 
dirde de beden kötü. işler ve arneller yapar. 

Ruh dediğimiz cism-i latif ile beden tabir ettiğimiz cesed 
arasmda bir buhar-ı latif vardır ki, o da ruh ve beden aırasın
daki -a.laka,dan ibarettir. Felsefecilerin «Ruh-I' Ha-yyani» dediği 
bu buhar-ı latif ruh ile beden arasında 'alaka olabilecek bir su
rette baki olduğu, müddetçe hayat dev;:ı.,m eder. Eğer bu latif bu
har ruh ile beden arasında alaka olma selahiyetini kaıybederse 
hayat biter ve o anda ruh bedenden ayrılmak zorunda kalır. 

El RUH GÜCÜ 

Ruhlar kendi zatı ile kaim ve vücıid-i h~riciye sahibi olan 
varlıklardır. Onlar; çıkma-inme, birleşme-ayrılma, gitme-gelme, 

(54) Dr. Süleyman Hayr{ Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzali .Metafiziği
nin Karşılaştınlması, İst., 1980, 5. 243 vd. 
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hareket ve sükun gibi özeliiidere sahiptirler. Nitekim Allah u 
Te'ala da ruhlan bu şekilde tavsif etmiştir. Mesela ruh bedeni 
terk ederken ona: «Ey emin ve mutma;in olmuş ruh, Rabbine'~ 
dön, sen O'ndan razı, O senden razı olarak. Haydi gir kulla
niTim içine, gir rennetima (55), ve «Andolsun her bir nefse-r.u
ha- ve onu düzenleyene, sonra da, ona hem kötülüğü, hem de 
ondan sakınınayı öğretane (56) ·" buyurulmaktadır. 

Ruh kendi fiilierinin sebebidir, yani bizzat kendisi yapar 
Ben ~olumu kaldınnm, yürürüm, vs. bunlar bana dışardan 

nakledilen bir hareket vasıtası ile değil, dahili bir sevk-i tabii 
ile meydana gelir. Ruh faaliyette olup, hareketlidir. Zihni çalış-· 
ma,la.r, irade, duyumlar ve arzular onda garip bir şekilde yeni
lenirler. Ruhun faaliyetleri çeşitlidir, bazen düşünmedeR mey-' 
da,na gelir.- Bunun yamnda insanın bir çok fiilieri hürriyetin 
netice&idir. Hürriyet de bir fikir hususunda karar qahibi olmak
tan ibarettir. insanda bu iktidann mevcudiyeti :iriesuliyet . duy
gusuyla sabittir. Halbuki bu hürriy?t cisimİerde yoktur. Cis~m
ler yalmz fiil ve tesirleri kabul eder ve ·diğerlerine naklederler. 
'Atalet maddenin umumi sıfatıdır. Şu halde ruh hürriyet ve ira,
deye sahiptir ve faildir (57) . 

Üç türlü r:uh vardır: a) Hayvani Ruh b) Nebati Ruh c) İı1-
sani Ruh. 

İnsa.ni Ruh da iki güce sahiptir : 

ı "--- Bilici güç (el-Kuvvetü'l-Alime) 

2 - Yapıcı güç (el - Kuvvetü'l-Amile) 

Bu güçlerin herbirisine akıl adı da verilir. Fakat bu müşte
rek bir .isim olduğu için verilmektedir. Yapıcı güce akıl denil-

. mesi, bilict güce hizmet etmesi sebebiyledir. Yapıcı güç veya 
akıl, insan bedenini belli fiiUeri yapınağa ta,hrik eden bir güç
tür. Bedenin diğer güçleri bunun emrindedir. işleyişi sırasında 
onlann hepsinden faydalamr. Diğer bütün güçler bunun işare
ti ve tedbirine göre durur yeya hareket eçlerler. Eğer bu güç 
hayvani nefsin diğer güçlerine hakim olamı:ı,.z, onlann emrine 

(55) Fecr (91) /27- 30. 
(56) Şems (93) /7- 8. 
(57) İsmail Fenni Ertuğrul, a.g.e., s. 150; Krş: Süleyman Hayri Bolay, Türki

ye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, s. 190. 
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girerse a.rzulara tabiiyyet doğar. Buradan da kötü huylar mey
danEıt gelir. Eger ·bu güç ötekilere hakim olursa, fazilet ve iyi 
ahlak ortay~ çıkar (58). 

Bilici güç, yapıcı güce nisbetle üsttedir. Fakat bunun da 
üstünde olan ve buna tesir edip, bunun da onlardan yararlı:ı,n
dığı daha üstün güçler vardır. Bunlar melekler olup, insani 
ruhları:ıı ilim taşımakla görevlidirler. Bilici güç.,de onlara dönük
tür .ve bu cephenin, bedenin arazlarından ve arzularından et
kilenmemesi gerekir (59) . 

İnsan, cisim ile ruhdan mürekkep bir varlıktır. Ruhun; his
siyat, akil ve irade olmak Üzere üç melekesi V!'Lrdır. İnsan cis
mini bu melekelerle hareket ettirir.· Bunlar güzelleştirilmiş ve 
tekarnili ettirilmiş ise cismin hareketleri sı:ııhibini başarılı ya
par ve iyi olan şeylere iletir. His, irade ve akıldan her birinin 
terbiye ve tekamülleri diğerleri üzerine tesir ederek onlan te
kamüle sevk eder. Çünkü bunlar ayrı ayrı mevcudiyetler değil
d~r. bilakis ruhun üç tecellisidir. 

Fl RUHUN CESETLERDEN A YRlLDlKTAN SONRAKi 
DURUMU 

İslam inancına göre ruhlar, bedenlerden ~ynldıktan sonra 
semaya · yönelirier. Çünkü onlar ulvi varlıklardır. Onların ba
zılan ma'siyet irtikab etmemiş olduklarından, yükseletek falek
lerdeki makariılarında sükun bulurlar ve haşre ka,dar tam ol
mayan bir lezzetle mütelezziz olurlar. Diğer bir kısmı ise ma' 
siyetlere bul;:ışmış ve kirlenmiş olduklarından, meleklerce fe
leklere yükselrnekten alıkonurlar ve böylece ateş küresinde ma
lum güne Chaşr günU) kadar ta,m olmayan bir elem ile müte:-
ellim bir halde kalırlar (60); · 

Yairuz burada şunu belirtmek gerekir ki, ruh bedenden ay-· 
nldıktan sonra . beden ile olan irtib;:ıtını henüz kesmiş değildir. 
Zira dünyada yaptığı iyilik veya kötülüğün. karşılığının bir kıs
mını burada görecektir. Mu'tezile'nin çoğu ve Rafıziler, ölümün 
hayatı ve idrald olmadığını ve bu sebeple onun ceza veyı;ı; mü-

(58) Gazzılli, Mizanü'l-'Amel, Mısır, 1328, s. 26 vd. 
C59l a.g.e.. s. 24. 
(60) Fuzüli, Matla'u'l~İ'tikad, s. 72. 
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kafat görmesinin muhal olduğunu söylemiştir. Halbuki Allah'
ın, ölünün bütün parÇ~larında vey~ yalıuz bazı~ parÇal~nnda 
azabın elemini yahut ntmetin lazzetini his ve idrak edebilecek 
kadar bir nevi h;:ı.ya,t yaratması mümkündür, Böyle bir nevi hıi.
yat yaratmak ise, ruhun ölünün. bedenine ·iadesini gerektirmez. 
Ölünün hareket ve ızdırabınin veya bedende azabın ,eserinin 
görülmesi de gerelmıez (61). 

heride daha_ geniş bilgi verileceği üzere, tem1süh inancına 
göre ruhla,r, bedenin ölümünden sonra, orada, kazandıklan huy 
-ıre sıfatıarına uygun .bir bedene· geçerler. Her ruh kendi. haline 
benzeyen bir bedene girer. Yırtıcı, saldırgan ruh yırtıcı hay-. 
vanların bedenlerine, kö_pek ahlakında olanlar köpek bedenleri
ne, başka hayvanların huy ve sıfatlarında, olanlar, o hayvanla
rın bedenlerine, alçak ve süfli kimselerin ruhları haşerat be
denlerine girerler (62). 

Bu hususta diğer bir görüş de şöyledir : Ruhlar bedenler
den ayrı~dıktan sonra onların hayırlıları, hayırlı ola,n canlı in
sanların ruhl;:ı.nyla dostluk peydalı eder, onlara iyi amellerde. 
yardımda bulunur, onlarla beraber dolaşırlar. Ruhların kötü 
olanlan ise, _kötü kimselerin ruhlarıyla düşÜp kalkarlar, kötü
lüklerde onlara ·yardımcı olur ve onlarla, dolaşırlar. Bu durtim 
böylece kıyamete kadar deva,m eder (63) .' 

Gl RUHLAR ALEMi 

Alem-i ervah bedeniere girınerriiş ruhların .bulunduğu in-· 
sı;:ıni ruhlar alemi değil, bedenlerden ·ayrılan ruhiann oluştur
duğu alemdir. Çünkü bedenlerden önce şekle g'irmiş insani ruh 

· yoktur. insani ruh dünyada beden içinde <:Jluşur. Fı;ıkat Allah'ın 
ilminde dünyaya gelecek insan ruhlannın sayısı, kabiliyetleri, 
yani bütün kaina.t ve insanların· taslağı me-ycuttur. 

Ruhlar bedeni terk ettikten sonra üç sınıfa ayrılmışlardır: 

(61) Sa'du'd-Din et-Taftazani, Şerhu'l-Aka'id (Hayali ve' Isam Başiyeleri 
ile birliktel, Mısır, 1321 h., s. HO; Davud b. Muhammed el-Karsı, Şer
hu'l-Kasideti'n-Nuniyye, İst., 1297 h., s. 66.:67. 

(62l Abdu'l-Kerim el-Hatib, Kadıyyetü'l-Uluhiyye Beyne'l-Felsefe;ti ·ve'd
Din, Allah ve'l-İnsan, Beyrut, 1975, s. 134. 

(63) Fuzılli, a.g.e., s. 72. 
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• ı - Mukı:ı,.rreblerin ruhla,n ; Bunlar na~m cennetindedir. 

2 - Müslümanianın ruhlan: Aiabdan kurtulmuş ola:qlardır. 

3 :- İnkarcılann ve sapıklarm ruhlarİ: Bunların ise. cehen-
nemde oldukları belirtilmiştir (64). · · 

İbn-i Abbas'ın rivayetine göre, cennette olan ruhlar sadece 
şehitlerin ruhlarıdır. Peygamberimiz: «- Uhud savaşı~da kar
d·aşle:ı;iniz şehld olunca, Allahu Te'ala onları...n. ruhlanın yeşil 

kuşlarm karınıarına koydu (yahut onların ruhlarını yeşil kuş su
retinde şekillendirdD ki, onlar cem1et ırmaklarından içerler, mey
velerinden yerler ve arşın gölg-esinde asılı altın kandillere gider
ler, istirahat ederler. Böylece yeme ve içmelerinin hoşluğunu ve . 
uyku yerlerinin güzelliğini tadınca, : «-Ne olaydı Allah'ın pize 
neler ikram ettiğini kardeşlerimiz bilselerdi de, cihaddan çekin
meseler ve harbden kaçmasalardı.» dediler. Allah da: «Sizin ta
rafınızdan ben onlara bunu tebliğ ederim." buyurdu ve : «-Al:
lah yolunda. öldürülenleri sakın ölü sanmıwınız. Eilakis onlar 
rableri katında diridirler. Öyle ki, .A.Jlah'ın lütuf ve inayetinden 
kendilerine verdiği şehitlik inertebesiyle hepsi de sevinçli ola
rak cennet nimetieriyle rızıldanırlar. Arkalarından henüz onla
r~ katılmayıiı.n şehld din kardeşleri hakkında da : <<-Onlara 
korku yoktur. Onlar malızun 'da olacak değilleı~dir." diye müj
de vermek isterler (65) ·" ayetini nazil buyurduğunu söylemiş
tir (66). 

Ruhlar cennette olmadıkları halde, cennet meyvelerinden 
yer ve cennetin hoş kokularını duyarlar. Şehidler Allah ka.tın
da diridirler. Rızıkıarı kendilerine arzolunur ve onlara sefa, ve 
sevinç gelir. İbn-i Abbı:ı,.s CR.AJ 'ın bildirdiğine göre Resul-i Ek
rem : «Şehidler cennetin kapısındaki yeşil kubbe içindedirler. 

· Her sabah ve akşam rızıklan cennetten çıkarılır ve kendilerine 
arzolunı;ı.r (67) ·" buyurmuştur. 

Ruhların berzah alemindeki yerleri pek çok değişiklik arz-

(64) İbn Kayyim, Kitabu'r-Ruh, s .. 93. 
(65J AI-i İmran (3) /169-171. 
(66) Müslim, K. İmare, Hadis 121; Tirmizi, K. Tefsir-i Sure-i Al-i İmran, 

bab 19; Ebu iıavud, K. Cihad, bab 25, İbn Mace, K. Cena'iz, bab 4; 
İbn Hanbel, 1/266; İbn Kayyim, ·a.g.e., s. 96. 

(67) İbn Kayyim, a.g.e., s .. 99; İbn Hanbel, 1/266. 
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etmektedir. Bu konudaki a,yet ve hadisler arasında tenak~ da . . .. 
yoktur. Çünkü bu delillerden herbiri, iyilik ve kötülük derece-. 
lerine göre bii kısım insanlar hakkında varid olmuştur ki, :hıh
ların bulunduklan .makam. ve dereceler, herkesin layık olduğu 
dereceye göre farklılık arzetmektedir. 

Hl RUH GÖÇÜ (TENASÜHl 
. ., 
Islam alddesinde bulunmamakla, beraber, bizim burada te-

nasühten bahsetmemiz, bazı İslam fırkalarının inanç sistemle
rinde ona yer vermelerinden (68) dolayıdır. Tenasüh, insa,n öl
dükten sonra ruhunuri ba.şka, bir varlığa geçmesidir (69). Bu-
nuri da, dört şekli vardır : · 

ı - Maddi alakalardan kurtulamayan · nefislerin, insani 
bedenlerden ayrıldıkta,n sonra sahip olduğu vasıflara uygun bir 
ta;krm hı;ı.yvani bedeniere 'intikal etmesidir. Buna, «Mesh, 'adı 
verilir. 

2 -. İnsan bedenlerinden ayTilan nefisler bitkilere. intikal 
eder, buna da, «Resh» denir. 

3 - Bu nefislerin maden ve cevher gibi ca,nsız maddelere 
intikal ettiğini söyleyenler de vardır ki, buna "Fesh» ad1, veri~ 
lir. 

4 - Bedenlerden mücerred olarak kalabilece~ nefisler bütün 
kemalleri kuvvetten fiile çıkaran, yani mümkün olan tüm ke
malleri kendilannde toplayarak, cismani bütün . alakalarda,n 
tem:izlenen kamil nefislerdir. Nakıs olan, yani kemallerinden 
bir kısmı kuvve halinde kalan nefisler, insan bedenleri arasın
da, dolaşıp durur. Bu durum ilmi ve ahlaki kemale ulaşıncaya · 
kadar devam eder. Sonunda bedeni alakalardan temizlenip, 
mücerred olarak kalabilir. Bu intihale «Nesh» denir (70). 

Bu inanca göre ruh, bütün fiiliert işleyerek cisimle beraber 
tekarnili eder. Her cisme girdiğinde yeni bilgiler elde ederek 
olguulaşır ve en yi).ksek merhalede cisimden aynlacak «Nirva-

(68l Abdu'I-Kahir b. Tahir b. Muhammed el-Bağdad.i, el-Fark Beyne'l-Fı
rak CTer: Doç. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı), İst., 1979, s. 246 - 251. 

(69) Abu'l-Kahir el-Bağdadi, Usulü'd-Din, İst., 1346/1928, s. 235, M. Şern
seddin Günaltay, Felsefe-i Üla, s. 189. 

(70) Seyyid Şerif el-Cürcaru, Şerhu'l-Mavakıf, İst.. ı239 h., s. 583. 
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na(*) ;,ya kavuşur; Çünkü ruh rtıatlub olan bilgileri külli ola
~-ak, zam~nsız ve bir kered.e ih~ta etme gücüne sa;hip değildir. 
Oyleyse ruh cüz'iyyatı araştırma,k, mümkinatı denemeık zorun
dadır. Bu mümkinat her ne kadar U:amütenahi ise de, fertleri 
çoktur. Bu çokluğu ruhun bilebilmesi içi~ geniş bir za,mana ih
tiyaç vardır. Bu sebeple ruhun bilgi elde edebilmesi şahıslan 
ve nevileri müşahede etmesine dayanır. Böylece nefis, bunlann 
herbiri_nden tecrübe elde edip, yeni bilgiler kazanmak için şa
hıslan ve nevileri muşalıade etmeli~r. Diğer taraftan herşeyin 
kanşımmda başka,lık. olduğu gibi, güç ve kabiliyetlerinde de 
başkalık vardır. Binaenaleyh bu şeylerin fiilieri değişir ve fark
lıdır. Şu halde ruh, eşyanın tümünü ednadan a,'lay~ doğru te
ker teker dolaşmalıdır ki, hayır ve şer fiilierinde maharet ka
zansın, daha sonra, şerden kaçınsın ve hayra yönelsin (71). 

Tenasüh inancında yer alan «ednadan a'laya» sözü, ruhun 
etten a,ğaca, ağaçtan hayvana, hayva,ndan insana,, insan-ı ka
milden Nirvana'ya ermesi manasınacl ır. Tenasühün temeli ·ve 
ölçüsü bilgi elde etme vazifesini yerine getirmedir. Bu inançta
ki tekarnili ve değişmeler, insanın yapmış olduğu arnele bağlı
dır. Ruh, cis!mde iyi amel işlemişse, ondan aYrıldığında arnelin 
gerektirdiği daha üstün bir cisrrie intikal eder. intikal ettiği ci
sim kötü ise bu; ona, yapmış olduğu arnelin kötü bir ceza,sı ola
caktır. Eğer intika,l ettiği cisim iyiyse; bu da ona, yapmış oldu
ğu iyi arnelin mükafatıdır .. Yan.i insanla hayvan veya insa,nla 
insan arasındaki ruh göçü:Q.ün ölçüsü aineldir. Ruhun cisiJ:nler
de bulunması bir tecrübe ve cezadır. Ruhu bu tecrübe ve ceza
dan kurtarmak için kuvvetli riya,zet ve devamlı; Nirvana'ya 
ermek lazımdır C72l. 

( *.) Nirvana Buda talimlerinde, ferdin bütün şehvetlerini söndürmek ve 
zatını inkar etmek manasıria geliyordu. Bu inkılnn. sonucunun müka
fatı hayattan kurtulmak ve mutlak fenadır. Daha sonra ise bu kelime 
bir kaç manaya kullanılmıştır: · 
al Nirvana bir mutluluk halidir:. İnsan ona ölümden sonra değil, şu 

hayatta şehvetlerini tamamen söndürmek suretiyle erişebilir. 
bl Ferdiİı, ölümden sonra hayata dönme esaretinden kurtarılması-

dır . 
. cl Ferdin, fert oluşuna dair şuurunun yok olmasıdır. 
dJ Ferdin Allah'la birleşmesidir. 
el Ölümden sonia mutluluk firdevsidir. (Abdu'l-Kerim el-Hatib, 

Kadıyyetü'l-illühiyye, s. 238). 
(71) Abdu'l-Kerim el-Hatib, a.g.e., s. 235 vd. 
(72) M. Şamseddin Günaltay, Felsefe-i Üla, s. ı96 vd. 
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I RUH KUŞU TASAVVURU 

Bazı hadislerde ruhların yeŞil ktışlarm kursa.gında (kuş · · · 
., şeklinde) cennette. bulunduklan bildircilmiştir. Onl;:ı,nn ruh-· 
, lan kuş gibidir, kıyamet günü ·cesedine tekrar dönünceye ka-· 

dar ceımet meyvelerinden yeyip içmektedir. Cenette diledikleri 
yere gidip galmektedirler. Arşda asılı kandillere de giderek, din
lenirler. Onların yeme ve içmeleri hoş, uyku yederi güzeldir. 
«Mü'minin ruhu bir kuş gibidir. Kıyamet günü tekrar cesedine· 
dönünceye kadar cennet meyvelerinden yer, İçer (73)., 

İbn-i Abbas'dan rivayet edileri bir hadisde ·Peygamberimiz 
(S.A.V.J : «-Uhud sava.şı günü kardeşleriniz şehid olunca, Al
lah u Te'ala onların ruhlarını yeşil kuşlarui karıı-ılanna koydu 
(yahut onla,rm ruhlanın yeşil kuş suretinde şekillendirdi) .. (7_4), 

:buyurmuştur. 

İmamü'l-Harameyn el-Cüveyni de bu hadisiere dayanarak, 
mü'minin ruhunun bedenlerden ayrıldıktan sonra yeşil kuşla-_ 
rm kursağına kanarak .cennete iletildiğini ·(75) söyleiniştir. · 

Yukarıda zikredilen birinci hadisde, ruhun kuş suretinde. 
şekillenmesi bütün riıü'minlere şamil olduğu halde, ikinci hadis
de sadece şehidlere tahsis edildiği görülmektedir · · 

NETiCE: 

Ruh, insan bedenini meydana getiren cisim ve · araziardan 
başka bir şeydir. O bir basit cevherdir ve Allah'ın «Ol» emriyle 
var olmuştur. Ruh fani değildir, belki ölüm ile yalnız hali de
ğişir. Kabir ise onun için ya ceımet bahçelerinden bir bahçe ve
ya cehenııem çukurlarındım bir çukurdur. 

Ruh, cihet ve mekandan münezzehtir. Bütün eşyayı bil
mek ve onlara muttali olmak, ruhun kuvvetinde mevcuttur. 
Canlılar içerisinde bu durum sadece ruha mahsus olup, cisim
lerin hiçbirinde böyle bir kuvvet yoktur, Bu münasebetle ruh, 

((31 Nesa~; K. el-Cena'iz, bab 17; İbn 1v1ace, K. Zühd, bab 32; İbn Hanb8l, 
3/455; İbn Kayyim, a.g.e., s. 94. 

(741 Bak.: Dipnot 68. 
(751 İmamü'l-Harameyn el-Cüveyni, ·K. el-İrşad ile K~vatıTl-Edille fi Usn

li'l"İ'tikad, Tahkik eden: Dr. Mı.ıhamıned Yusuf Musa ve Ali Abdu'l-Ha
mid, Mısır, 1369/1950, s. 377. 
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'Allah u Te'ala'y~ izafe edilmeide hususi bir şerefe nail olrn,uş
tur .. 

Ruh, bedenden ·zaruri olı:ırak· ayrıldığı gibi, bazan da kı:mdi 
ihtiyariyle (isteğiyle~ ayrılabilir ve tekrar istediği zaman be
dene dönepilir. Lakin Iatif buhar· bedenle ruh arasında a,laka 
olmaktan çıkmaz. Bu. ise yalnız Allah'ın · veli kullannı:ı, mahsus
tur. 

Ruhlar; bedimlerden ayrıldıktan .sonra alem-i erva,htaki yer
lerine gider ve işlemiş olduklan arnellere göre ceza veya millm
fat görürler. Bu durumda ruh ile ceset arasındaki irtibat kesll
miş değildir;. 
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