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İBN MEYMUN'UN DÜŞÜNCESiNDE 
AHiRET VE ÖLÜMSÜZLÜK 

83 

Adnan KÜÇÜKALİ (*) 

Özet 

Ahiret ve ölümsüzlük İslam felsefesinde her zaman canlılığını korumuş ve tartışma
lara neden olmuş ilginç iki konudur. İbn Meymun 'a göre bizler ahirete ve ölümsüzlüğe 
inanmalıyız ancak bilme/iyiz ki bunlar ispatlanabilir/ikten u::_aktır. O, ahiret hayatı ve 
ölümsüzlüğün cismanfliğine ilişkin bir inancı da zorunlu görmez. Diğer taraftan o, in
sandaki aklı ikiye ayırır. Birincisi maddi olup vücudun etki/enimlerine maruz ka/anıdır. 
Diğeri ise maddi olmayıp vücudun organlarından bağımsız o/anıdır. Bu ikincisi direk 
olarak aktif akılın suduruna muhataptır. Ölümsüzlük ise nefsin gayretleri sonucu elde 
edilen bir kazanımdır. 

Anahtar Kelimeler: Ahiret, ölümsüz/ük, yeniden diriliş (haşr) 

Mosses Maimonides' Thought About Afterlife and İmmortality 

Abstract 

The de bat e in lslamic philosophy about the basis to afterlife and immortaUty were li
vely and intersting two. According to Moses Maimonides we must beliefthat afterlife and 
immortaUty are possible but we must know that as such are incapable of demostration. 
He did not require a believe in the phscial afterlife and immortality, on the other hand 
he distinguishes two kinds of intelligence in man, the one material in the sense of be ing 
dependent on, and influenced by, the body, and the other immaterial, that is, indepen
dent of the bodily organism. The Zatter isa direct emanation from the active intellect. lt 
is acquired as the res u lt of the efforts of the soul to attain immortality. 

Key Words: Afterlife, immortality, resurrection. 
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Giriş 

Nefsin varlığı, tabiatı ve özellikle de onun ölümsüzlüğü ile ilgili konular, felsefenin 
ilk dönemlerinden beri oldukça önemsenmiş ve bu problemler hakkında hemen her za
man yoğun spekülasyonlar yapıla gelmiştir!. 

Dln!n öğretilerini, anlamıandırma ve aklın doğrulan ile uzlaştırma çabası içerinde 
yer alan bir Ortaçağ düşünürü için ise, ahiret, ruhun ölümsüzlüğü ve ölümden sonraki di
riliş gibi konular, üzerinde önemle durulması gereken temel problemlerdendir2. Zira o 
dönem entellektüelleri arasında; ölümle, nefsin ferdi bir varlık olarak devam edip etme
yeceği veya ayaltı alemdeki bütün canlılann yaşam kaynağı olan faal akıl yahut külli 
nefse dönüp dönmeyeceği gibi meseleler dikkatle incelenmiştir3. 

Onikinci yüzyıl da Endülüs Kurtuba'da dünyaya gelen, Batı'da Moses Maimoıiides 
olarak bilinen4, İslam düşüncesi içerisinde ise, Abu İmran Musa b. Meymun b. Ubayd Al
lah al-Kurtubi (al- Endulusl) al-İsraill veya kısaca İbn Meymun veya Musa b. Meymun · 
olarak tanınan5 Yahudi asıllı İslam filozofu6 İbn Meymun da, söz konusu problemlere 
uzak durmamıştır. O, diğer İslam filozoflannın daha önceden geçirmiş olduğu tecrübe
lerden hareketle, içerisinde yaşadığı toplum ve din alimlerinin düşüncelerine ters bir ko
numda olmamak için, Yahudi dinin öğretileri ile çelişiklik gösteren felsefi açıklamalan 
ya çok sathi bir şekilde geçiştirmiş ya mecaz! bir üslfip kullanmış ya da hiç mevzu etme
miştir. Çünkü o, bu tür konulann bilhassa cahil halk tarafından tüm çıplaklığı ile bilin-

. mesinin olumsuz ve istemneyen sonuçlar dağuracağından oldukça emindir7. 

İbn Meymun'un düşüncelerinden bazılan gerek zamanında gerekse öldükten sonra 
Yahudi dinine mensup topluklar ve özellikle de Yahudi düşünce adamlan tarafından de
ğişik nedenlerle kritize edilmiştir8. 

1) Mehmet Aydın, Din Felsefesi, D.E.Ü. Yay., Karınca Matbaacılık, İzmir 1987, s. 186-189. 

2) Oliver Leaman, Moses Maimonides, Routledge, London First Publıshed 1990, ;;. 8-9;Alfred L. lvry, 
"Neoplatonic Currentsin Maimonides' Thought", Perspectives on Maimonides: Philosophical and 
Histarical Studies, ed. Joel L. Kraemer, Vallentine Mitchell & Co. Ltd., London 1996, s.lı5-138. 

3) Geniş bilgi için bkz., H. Austryn Wolfson, K e lam Felsefe/eri, (çev., Kasım Turhan), Ki tabevi Yayın
cılık, İstanbul 200ı, s.357-355; Hilmi Ziya Ülken, İslam Düşüncesi, Ülken Yay., Kent Basım evi, İs
tanbul 1995, s. 171-247; Ahmet Cevizci, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Kitabevi, Bursa ı999, s. 23-
164. 

4) Leaman, Moses Maimonides, s. 1; David B. Burrell, Knowing the Unknowable God: lbn-Sina, Ma
imonides, Aquinas, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana ı986, s. ı -4. 

5) Tebriz!, Ebi Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr b. Muhammed, Şarhu'l-Mukadde- matil'l-Hams ve'! 
lşrun min Delaletü'l-Ha'irin, thk. Muhammed Zahid ei-Kevseri, Matbaatü's-Saadet, Kahire 1993, 
s. 26. 

6) Oliver Leaman, "Introduction", History of İslamic Philosophy, vol.: ı ed. Seyyed Hossein Nasr and 
Oliver Leamen, Routledge, London and New York 1996, s. 4-7. 

7) Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed l-ll, ed. Sholomo Pines, the University of Chicago 
Press, Chicagl? and London, 1963. s. 71-74, 175-177; İbn Meymun, Delal,etü'l-Hô.irfn, (thk: Hüse
yin Atay), AUIF Yay., Ankara 1974, s. 78-80, 183-ı84; Mustafa Çağrıcı, "Ibn Meymun", DlA, XX, 
198. 

8) Arthur Hyman, "Jewısh Philosophy in the Islamic World", History of lslamic Philosophy, vol.: 1 
ed. Seyyed Hossein Nasr and Oliver Leamen, Routledge, London and New York ı996, s. 693-695. 
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Onun eleştirildiği başlıca konulardan birisi ise, yeniden dirilme (haşr)ye inanıp inan
madığı veya inanıyorsa dirilişin cismaılıliğini kabul edip etmediğine yöneliktir. Bu ne
denledir ki, İbn Meymun daha önce telif etmiş olduğu Mişna Tora'da, ahirette insanla
rın dirileceğine dair açık ifadeler kullanılmadığı yönündeki eleştirilere bir cevap olması 
maksadı ile ölümdensonra dirilmeve keyfiyeti hakkında bilgiler içeren Makfile ani'I
b 'as (Treatise on Resurrection) adlı eserini kaleme almıştır. Filozof bu eserinde felsefi 
olarak dirilişin ispatlanamayacağını ancak inanılabileceğine açıklık getirmeye çalışır9. 
Ancak yine de bu eseri okuyanların birçoğu onun düşüncelerinin yeterince açık olmadı
ğından hareketle, İbn Meymun'un gerçek düşüncesini saklama ihtiyacı hissettiği sonu-
cuna ulaşmışlardırlO. · 

İbn Meymun'un oldukça muğlak ifadelerle sunduğu ölümsüzlük hakkındaki düşün
celerinin nelerden ibaret olduğunun ortaya konması ise bu makalenin asıl gayesini teşkil 
etmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalar onun düşünce sisteminin oluşumunda, İsHim 
kültürünün bilhassa felasifenin ve özellikle de Farabi'nin etkisi olduğunu, kendi eserle
rinden hareketle ortaya koymuşturl 1 . Onun etkilenimi daha ziyade felasife ile olduğun
dan ölümsüzlük üzerine yazılan bu makalede de Farabi ve İbn Sina'nın görüşlerine ön
celik verilmiştir. 

1. Ölümsüzlük Problemi 

Tarih boyunca insanoğlunun oluşturduğu bütün topluluklarda şu veya bu manada bir 
ölümsüzlük fikri yahut inancı var olagelmiştirl2. Ölümsüzlük düşüncesinden kast edilen 
anlam; en kısa ifadesi yle, kişinin sahip olduğu varlığı ölümden sonra herhangi bir şekil
de veya daha değişik bir formda sonsuza değin devam ettirmesidir B. 

Beden ve ruh (nefs), gibi iki öğeden meydana gelen insan varlığının özsel bileşeni
nin ruh olduğunu, ölüm geldiğinde ölenin yalnızca beden olduğunu öne süren bir inanç 
ya da anlayış çerçevesi içerisinde ifadesini bulan ölümsüzlük, ikiye ayrılır. Bunlardan bi
rincisi ruhun, beden öldükten sonra, varolmaya devam etmesinden oluşan zamansal 
ölümsüzlüktür. İkincisi ise, ruhun bedenin ölümünden sonra, zaman dışı bir varlık statü
sü kazanıp, daha yüksek düzeyde varolmasından oluşan ebediyete geçiştir 1 4. 

İnsanın doğasından kaynaklanan en tabii duygularından birisi de ölümsüzlüktür. Sa
hip olduğu ve sevdiği varlıkların kendi elinden alınmamasını ve sürekliliğinin devam et-

9) Hüseyin Atay, "Önsöz", İbn Meymun, Delaletü'l-Hfiirln, (thk. Hüseyin Atay), AÜİF Yay., Ankara 
1974, s. XV. 

10) Leaman, Moses Maimonides, s.115. 

ll) Geniş bilgi için bkz., Adnan Küçükali, İbn Meymun'un Varlık ve Düşünce Öğretisi ( Farfibi ve İbn 
Sina ile Karşılaştırmalı Olarak), Atatürk Üniv. Sos. Bil. Enst., (Basılmamış Doktora Tezi), Erzu
rum 2005, s.l-182; Mehmet Aydın, Farabi-İbn Sina Sistemi ışığında İbn Meymun 'un Din Felsefe
si, Dokuz Eylül Üniv. Sos. Bil. Enst., (Basılmamış Doktora Tezi), İzmir 2003, s. 1-278. 

12) Aydın, Din Felsefesi, s.l90. 
13) Peter A. Angeles, A Dictionary of Philosophy, Harper & Row, Publıshers, London 1981, s. 128-129. 

14) Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 2.baskı, Ekin Yay., Ankara 1997, s. 529- 530. 
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mesini arzulaması kişiyi ölümsüzlük fikrine ve ölümden sonra ikinci bir hayatın varlığı 
üzerinde düşünmeye sevk etmiştir. Hayatın ölüm ile son bulacağı gerçeği karşısında in
sanın duyduğu kaygı ve korkuyu gidermek için birçok iyimser görüş ortaya konmuşsa · 
da bunlardan hiçbiri ferdi ruhun ölümsüzlüğü ve ölümden sonra ikinci bir hayatın varlı
ğı düşüncesi kadar doyurucu olmamıştır15. 

Bu nedenledir ki, düşünce tarihi, ta başlangıcından günümüze kadar ölümsüzlük 
problemi ile ilgili olarak birçok filozofun açıklamalannı konu edinmiştir. 

Düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu olan ünlü Yunan filo
zofu Platon (M.Ö. 427-347)16, çeşitli diyaloglannda bir takım felsefi deliller öne süre
rek ruhun ölümsüzlüğünü ispat etmeye çalışır. Ona göre ruhun sonu yoktur, o Tannsal 
ve ölümsüzdür17. Platon'dan sonra da, üzerinde spekülasyon yapamaya gayet elverişli 
olan bu konu felsefenin süreklilik arz eden konulan arasında yer almıştır. Aristoteles'e 
gelince o, ruhu nebati, hayvanİ ve insan! olmak üzere üç sınıfa ayırmakta, aktiflik dere
cesine erişmiş olan ruhun ölümsüz olacağını ifade etmektedir. Ancak onun ölümsüz ola
rak kabul ettiği ruhun bireysel ruh mu yoksa insanlık ruhu mu olduğu anlaşılır bir dille 
ifade edilmediğinden tartışmalıdır18. Plotinos'a göre ise, beden fani olmasına rağmen 
ruh bakidir. Bireysel ruhiann yanında bir de evren ruhu vardır. Birincinin ikinciye ora
nı, daUann ağaca olan nispeti gibidir19. 

Ruhun ölümsüzlüğü problemi yalnızca Yunan düşünürlerinin değil, başta meşşai 
ekole mensup olanlar olmak üzere diğer İslam filozoflannın da üzerinde yoğunlaştığı 
önemli bir konudur. Farabi'nin bu problemle ilgili görüşünü M. Aydın şu şekilde özet
ler: "Ölümsüzlük açısından bakıldığında Farabi nefisleri üç gruba ayırmaktadır: akılla
rı potansiyel seviyede kalan cahiller, akılları bil-fiil hale gelmekle birlikte arnelf kemale 
sahip olmayanlar, müstefad akıl seviyesine erişen ve arnelf kemale de sahip olanlar. An
cak bu son iki gruba giren nefs ler, ölümsüz olma hakkını elde ederler ... "20 Farabi'nin tıp
kı Aristoteles gibi konuya anlaşılır bir üslupla dile getirmeyişi, Farahl' de bireysel ruhun 
ölümsüz olup-olmadığını tartışmalı bir hale getirmiştir21. Bu nedenledir ki, İslam dini
nin inanç esaslanndan olan ahiret hayatı ile ilgili olarak ortaya koyduğu düşüncesi, ken
disinin Gazali gibi filozoflar tarafından sert bir şekilde eleştirilmesine sebebiyet vermiş
tir22. Zira Farabi ebedi saadet ve ahiret azabını bütünüyle kabul ederse de, o bunlan be-

15) Mahmut Kaya, "FAMBI", DİA, XII, 156. 

16) Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Kitabevi, Erkarn Matbaacılık, Bursa 1998, s. 80-81. 

17) Geniş bilgi için bkz., Platon, "Ölümsüzlük" (Bu dialoğun özgün ismi Phaidros'dur.), Klasik ve Çağ
daş Metinler/e Din Felsefesi, (çev. Münteha Yasa) ed. Cafer Sadık Yaran, Etüt Yay., Samsun 1997, 
s. 155-164. 

18) Davıd Ross, Aristoteles, (çev.: Ahmet Arslan, İhsan Oktay Anar, Özcan (Yalçın) Kavasoğlu, Zerrin 
Kurtoğlu), Kabalcı Yayınevi, İstanbul2002, s. 155-160; Kemal Sözen, İbn Kemal'de Metafizik, Fa
külte Kitabevi, Isparta 2001, s. 271. 

19) Sözen, a.g.e., s. 271. 

20) Aydın, Din Felsefesi, s.190. 

21) Sözen, a.g.e., s. 271. 

22) Gazali, Tehafüt el-Felasife, (çev., Bekir Sadak,) Alısen Yay., istanbul 2002, s. 223-241. 
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den ve maddi şeylerle ilişkisi olmayan ruhani hususlara indirger. Çünkü ona göre zevk 
ve acı duyan, mesut veya mutsuz olan beden değil ruhtur23. 

İbn Sina'ya gelince; o, ruhun bedenden bağımsız bir cevher olduğu ve ebedf olarak 
ölümsüzlüğü elde edeceği fıkrinde kararlı dır. Ruh beden tarafından oluşturulmuş bir var
lık olmadığından, biHikis faal akıl tarafından meydana getirilmiş olduğundan, beden bel
li bir dönemde ruhun sadece bir alıcısı oluyor. Böyle olunca da bedenin ölümü ruhun da 
ölümünü gerektirmiyor24. 

Ölümsüzlük ve ahiret hayatına dair feHisifenin sahip olduğu bütün bu görüşleri Meh
met Aydın şu ifadelerle özetler; "Gerek Ftlrab~ gerek İbn Sina, ölümsüzlüğü düşünen 
nefse hasretmektedir. Her ikisi de Ahiretteki azabz ve mükilfatı (acıyı ve hazzı) ruhanf ni
telikte gömıekte ve kur'an'ın cennet ve cehennemle ilgili tasvirlerini sembolik manada 
anlamaktadır ... "25 

2. İbn Meymun'da Ahiret inancı ve Ölümsüzlük 

İbn Meymun'un temel felsefi eseri, The Guide of the Perplexed (Delilletü'l-Ha
irfn)'dir26. O, bu eserinde ölümsüzlük ve ahiret hayatına ilişkin düşüncelerini oldukça 
kısa tutar27. Zira fılozof İbn Meymun aynı zamanda Yahudi cemaatinin önderi "Rais al 
Yahud" (Yahudilerin reisi) ve ileri gelen bir din adamıdır28. O, Yahudi dini düşüncesini 
en iyi bilenlerden birisi olduğundan gerçekte gerek Tevrat'ta gerekse diğer Yahudi dini 
düşüncesine ait kutsal metinlerde de ahiret hayatının keyfıyetine yönelik belirgin ve do
yurucu açıklamaların olmadığının farkındadır. Haddizatında meşşai bir düşüntir olan İbn 
Meymun, meşşailiğin ve dini metinlerin genel esprisine paralel olarak duruşunu belirle
miş ve halkın muhtemel tepkisini de dikkate alarak ahiret hayatına yönelik görüşlerini 
gayet az ve üstü kapalı kavramlarla geçiştirmiştir. 

Şurası çok açık ki, o, öldükten sonra dirilmeye ve ahiret hayatının vuku bulacağına 
inanma yı, dinin bir gereği olarak kabul etmektedir. Ancak bu inancın delilendirilip ispat
lanabilirlik kazanmasını ise pek mümkün görmez29. Çünkü bu bir mucizedir. Mucizenin 
varlığının kabul edilebilmesi için ise, tanrının alemi zamanda yaratmış (hadis) olduğuna 
inanılması gerekir aksi takdirde daha sonra vuku bulacağına inanılan ahiret hayatının 

23) İbrahim Madkı1r, "Fariibl I", Klasik İsi/im Filozofları ve Düşünceleri, (çev., Osman Bilen), ed. M. 
M. Şerif, İnsan Yay., İstanbul 2000, s. 60. 

24) Leaman, Ortaçağ İslô.m Felsefesine Giriş, s. 127. 

25) Aydın, Din Felsefesi, s.203. 

26) Shlomo Pin es " The Philosophıc Sources of The Guide of Perplexed ", The Guide oj the Perple
xed: With an İntroductory Essay, the University of Chicago Press, Chicago and London 1963, s. 
IVİİ. · 

27) Leaman, Moses Maimonides, s. 115. 

28) Jacop Levi n ger, "W as Maimonides "Raıs Al - Yahud in Egypt", Studies in Maimonides, ed. Isado
re Twersky, Harvard University Press, London 1990, s. 83-93; Andrew S. Ehrenkreutz, "Saladin's 
Egypt and Maimonides", Perspectives on Maimonides: Philosophical and Histarical Studies, ed. 
Joel L. Kraemer, Vallentine Mitchell & Co. Ltd., London 1996, s. 305. 

29) Atay, "Önsöz", İbn Meymun, Delô.letü'l-Hô.irtn, s. XV. 
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meydana gelmesi tahakkuk edemez. Ona göre eğer bir kimse alem zorunlu olarak, ne
denler çerçevesinde belirleniyor, düşüncesine sahip olursa onun için kaçınılmaz olarak 
şu iki görüş meydana çıkar. Birincisi, alem hadistir. İkincisi, mucize imkansızdır. Birin
ci görüşün oluşumunu akılların zorunlu olarak Tanrı'dan çıkması düşüncesi ile ilintilen
dirir. Şayet akıllar zorunlu olarak Tanrı' dan çıkıyorsa, felekler de zorunlu olarak, akıllar
dan meydana geleceklerdir. Bütün bu oluşumlar zaman dışı olduğundan bunlardan mey
dana gelecek olan madde de kadim olacaktır30. 

O, determinist bir alem tasavvurunun ortaya çıkaracağı mucizenin imkan dışılığı ile 
ilgili düşünceleri dini öğretilerle ters düşmeleri açısından eleştirir. Zira böyle bir görüş, 
şeriata zarar verir. Kutsal kitapların açıkladığı, mucizeterin yok sayılmasına neden 
olur3l. Esasında Mucize ve yeniden diriliş gibi hadiseler insanların kavrayışını zorlayan 
aklın ölçülerini aşan olaylar olduğundan bunlar kutsal metinlerde hayli kısa anlatımlar
la bildirilmişlerdir32. Ona göre, yeniden diriliş ve mucize ile ilgili olarak olumlu veya 
olumsuz herhangi bir delil getirilemeyeçeğinden insanlar için bu sahada otorite kabul 
edilen, zihni ve ahlaki yetkinliğin zirvesinde bulunan peygamberlerin düşüncelerini ka
bul etmekten daha uygun bir tavır olamaz33. 

Bir mü'min olarak kutsal metinterin ahiret öğretisini doğrulayan İbn Meymun bir fi
lozof olarak aynı metinterin felsefi yorumunu yapmaktan geri kalmaz. Ona göre aslında 
insanlar kendi istek ve arzularıyla örtüştüğü ve ölümsüzlüğü arzuladıklan içindir ki, ye
niden dirilişi, dirilmemeye tercih ederler. Fakat yeniden dirilişin şimdikinden daha mü
kemmel ve cismani olacağı veya ödül ve cezanın nasıl ve ne şekilde olacağı da açık de
ğildir. Cisman! bir diriliş inancının da halkın kavrama düzeyi ile ilgili olduğunun bilin
mesini ister34. Çünkü ona göre halk cismaniliğe sahip olmayan hiçbir varlığı hatta çoğu 
kez Tanrı'yı dahi cismanllik dışı bir varlık olaraktasavvur edemez35. 

İbn Meymun Tevrat'da ahirete ilişkin ayetlere yer verilmesinde iki nedenin rol oyna
dığının bilinmesini ister. Bunlardan birincisi, yıldızlara tapan (sabii) toplumların iHemin 
ezeli olduğu, Tanrı'nın göklerde bir mekanı olduğu, peygamberliğin olmadığı, mucize
nin ve yeniden dirilişi inkar edilmesine yönelik inanışlarıdır. Tevrat sabii'lerin bu batı! iti
katlarının yanlışlığını belirtmek ve onları ikaz etmek amacıyla ahiret inancından bahse
der. Onlara Tanrı'nın bu yanlış inançlarasahip kimseleri cezalandıracağı diğerlerini ise 
ödüllendireceğini mecazi bir dille uyarır. İkinci nedene gelince; insanların ödül ve ceza
nın olmasına yönelik düşünceleridir. Tevrat'ın ödül ve ceza hakkındaki ayetleri, insanla
rın bu dünyada daha erdemli bir hayat sürdürmelerinde olumlu katkıda bulunur36. 

30) İbn Meymun, (Maimonides), The Guide of the Perplexed II, s. 315-316. 

31) İbn Meymun, a.g.e., s. 328; Geniş bilgi için bkz., Küçükali, İbn Meymun'un Varlık ve Düşünce Öğ-
retisi, s. 108- I 09. 

32) Leaman, Moses Maimonides, s." 116. 
33) Leaman, a.g.e., s. 116. 

34) Leaman, a.g.e., s. ll6-11 7. 

35) İbn Meymun, (Maimonides), The Guide of the Perplexed /,s. 72-77. 
36) Leaman, a.g.e., s. 116-117; İbn Meymun, (Maimonides), a.g.e., s. 67. 
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FeHisife halkın kendi zihninde oluşturduğu Cİsınanilik içeren ve süfli istekterin tatmi
nine hizmet eden ahiret ve buna bağlı olan ölümsüzlük tasavvurunun ötesinde çok daha 
farklı bir anlayışın egemen olmasının daha tutarlı olacağı görüşündedir37. Onlara göre 
ölümsüzlük kazanmış nefislerin dünyada yaptıklan eylemleri nedeni ile zenginlik, sağ
lıklı olma veya daha güçlü ve kuvvetli olma gibi bir karşılıkla ödüllendirilmeleri uygun 
bir davranış olmaz. Gerçekte onların akll eylemleri nedeniyle elde etmiş olduklan zevk 
ve mutluluk söz konusu, maddi zenginlik, sağlık ve kuvvetli olmak gibi niteliklerden ol
dukça üstündür. Kısaca bizzat düşünselliğin kendisinin verdiği mutluluk en değerli ödül
dür38. 

Leaman'a göre İbn Meymun'un eserlerinin tamarnı ve kullandığı mantık dikkatlice 
irdelendiğinde şu sonuca varmak mümkündür: Onun öldükten sonra cismi çürümüş ve 
dağılmış olan bir insanın tekrar aynı şekilde fiziksel olarak diriltileceğinin olabilirliğine 
yönelik düşüncelere sahip olması zordur. Yine ona göre ahiretin mekansal olarak varlığı 
dahi şüphelidir. Çünkü kutsal metinlerde bu durumu açıklayıcı birnass yoktur. Bu dü
şüncelere sahip bir filozoftan cismani bir ahiret hayatı, ödül ve cezaya yönelik hazırlan
mış bir cennet veya cehennemin olacağına yönelik bir inanç beklenilemez39. 

İbn Meymun geleneksel Yahudi düşüncesinin benimsemiş olduğu ahiret tasavvurun
dan oldukça uzaklaşmış ve felasife ile daha örtüşen bir ahiret inancı sergilese de hiç şüp
hesiz ki, ahiretin varlığına kesin olarak inanmaktadır40. O, Kitabü's-Sirac'ında günümüz 
Yahudilerin- ce dahi çok önemsenen Museviliğin temel prensibi olarak kabul edilen 13 
inanç esasını bir anlamda Yahudiliğin amentüsünü belirlemiştir. Burada da ahirete ina
nılmasının zorunluluğunu ortaya koyar41. 

İbn Meymun da tıpkı Farabi gibi nihai kemaıe ulaşan aklın ölümsüz olduğu kanaatin
dedir. Nihai kemali elde eden mükemmel insanların nefsleri, ölümle bedenlerinden ay
nldıktan sonra bir ve aynı durumda yani daimi beka ve büyük bir zevk halinde kalırlar42. 
Dünya hayatında erdemli ve tutarlı bir hayat sürüp, bilfiil akıldan bilkuvveliğe geçen ve 
faal akılla ittisal kurabilecek düzeye gelmiş mükemmel insanlar ölümsüzlüğü kazanırlar. 
Bunlar için nihai amaç; aklın cisimsiz bir durumda kalıp, en yüksek düşünsel eylem (ay
nı zamanda zevk) olan Tanrı tefekkürüyle meşgul olmasıdır. 

Ölümsüzlüğü kazanmış bir nefs, daha önce tecrübe etmediği cismani' zevklerin üs
tünde yüce bir safbaya ulaşır. Onlar artık hiçbir cismani zevki arzulamazlar43. 

37) Gazilli, Tehfıjüt el-Felasife, s.223. 
38) Leaman, a.g.e., s. 116. 

39) Leaman, a.g.e., s. 115-127. 

40) Atay, "Önsöz", İbn Meymun, Delaletü'l-Hairfn, s. XV. 

41) Muhammed Ziihid el Kevseri, "Takdimet'ül Kitab", Tebriz! Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi ekr 
b. Muhammed, Şarhu'l-Mukaddematil'l-Hams ve'llşrun min Delaletü'l-H/i'irln, (thk. Muhammed 
Ziihid el-Kevseri), Matbaatü's-Saadet, Kahire 1993, s. 12; Atay, "Önsöz", s. XII; Mustafa Çağncı, 
"İbn Meymun", DİA, XX, 195-196. 

42) Aydın, Farabi-İbn Sina Sistemi ... , s. 267. 

43) Aydın, a.g.e., s.275. 
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Farabi ile birçok konuda fikirleri örtüşen İbn Meymun, Farabi'nin nefsi bir cevher 
olarak kabul etmesini onaylamaz. Ona göre nefs, dsınin ilk yetkinliğidir. Nefsi nedeni 
ile ahlaki ve akl! yetkinliği elde eden kişi, ölümsüzlüğe ulaşır. Ancak bu cisman1 olma
yıp manevilik taşıyan bir ölümsüzlüktür44~ 

Sonuç 

İslam felsefe geleneği içerisindeki Yahudi bir düşünür olan İbn Meymun, gerek ahi
retin varlığına gerekse de nefsin ölümsüzlüğüneolan inancını, Yahudi dini düşüncesi ve 
felasifenin öğretileri ışığında yorumlayarak daha özgün bir anlayışa ulaşmak ister. Ona 
göre ahiret hayatı dinen de kabul edilmesi gereken inanç esaslarından birisidir. Tann bu 
fani ve cismani dünya hayatından sonra baki ve gayr-i cismani ahiret hayatını oluşhı:ra
caktır. Her ne kadar böyle bir diriliş aklın doğruları ve tabii düzen ile bir çelişirlik gös
terse de Tann'nın zaman zaman doğal düzene muhalif olarak oluşturduğu eylemleri de 
vardır. Tann'nın bu eylemlerini mucize olarak adlandıran İbn Meymun, haşrin de bir 
mucize eseri olarak meydana getirilebileceğini ve ahiret hayatının başlatılabileceğinin 
kabul edilebilirliği üzerinde durur. 

İbn Meymun, abiiiki ve akl! yetkinliğe ulaşan erdemli kimselerin, akıllarını bi'l-kuv
velikten bi'l-fiilliğe çıkaran kimseler olduğu düşüncesindedir. Faal akılla bağlantı içeri
sinde olan bu nefs sahipleri ölümsüzlüğe kavuşmuş mükemmel insanlardır. Ancak onla
no ölümsüzlüğü cismanilik içermekten uzak, manevi ölümsüzlüktür. 

44) Hyman, "Jewısh Philosophy in the Islanıic World" s. 690. 


