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ÖLÜMSÜZLÜK NANCININ
DAYANDI5I TEMELLER

Ruhattin YAZO3LU*

Ölümsüzlük kavram@, ruhun veya insan ki<iliAinin, ölümden sonra belirli bir biçimde var olduAunu ve var olmaya devam ettiAini öne süren öAreti1 anlam@na gelmektedir.
Beden ve ruh gibi iki unsurdan meydana gelen insan varl@A@n@n özsel bile<eninin
ruh olduAunu, ölüm geldiAinde, ölenin yaln@zca beden olduAunu öne süren bir inanç
veya anlay@< çerçevesi içinde ifadesini bulan ölümsüzlük, ikiye ayr@l@r: Bunlardan birincisi, ruhun, beden öldükten sonra var olmaya devam etmesinden olu<an zamansal
ölümsüzlük; ikincisi ise, ruhun, bedenin ölümünden sonra zaman d@<@ bir varl@k statüsü
kazan@p, daha yüksek bir düzeyde var olmas@ndan olu<an ebediyete göçü tür.2
ÖlümsüzlüAü temellendirmek için, metafiziAe, ahlâka ve parapsikolojiye dayal@
baz@ gerekçeler öne sürülmü<tür. Bu üç gerekçe, ölümsüzlük problemini bir arzu3 ola-
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1
Julien Ries, "Immortality", The Encyclopedia of Religion, (ed. Mircea Eliade), Macmillan Publishing
Company, New York, Collier Macmillan Publishers, London, 1987, VII, 123; Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüü, Ekin Yay@nlar@, Ankara, 1996, s. 402.
2
bn Sînâ, Risâletü’l-Adhaviyye fî Emri’l-Me’âd, n<r. Hasan Âsî, Beyrut, 1987, s. 89; Süleymân Dünyâ, elHakîka fî Nazari’l-Gazâlî, M@s@r, 1980, s. 325.
3
Evrensel bir olgu olan ölümsüzlük arzusu, inanç ve dü<ünce seviyesinde farkl@ <ekillerde dile getirilmi<tir.
Bunlardan belli ba<l@lar@ <unlard@r:
a. Biyolojik Ölümsüzlük: Ölümden sonra yeniden dirili<e, bir ba<ka âlemde ölümsüz olarak hayat@n devam
edeceAine inans@n veya inanmas@n çoAu insan, bu dünyada biyolojik bir çerçevede de olsa ölümsüz olmay@
arzu eder. Anal@k ve babal@k duygusunun arka plân@ndaki güçlerden birinin de böyle bir arzu olduAu söylenebilir. OAlu hakk@nda konu<ulurken "t@pk@ babas@" <eklindeki bir deAerlendirmeyi i<iten bir baba, belki
de pek fark@na varmadan, kendi fânîliAini unutmakta ve hayat@n@n belli ölçüde de olsa, bir ba<ka canl@da
devam ettiAini görerek teselli bulmaktad@r (Herbert Spencer Jennings, "A Biological View of Life After
Death", Death and Dying, (ed. David L. Bender and Richard Hagen), New York, 1980, s. 120 vd.; Mehmet
Ayd@n, Din Felsefesi, D.E.Ü. Yay@nlar@, zmir, 1990, s. 190).
b. Sosyal Ölümsüzlük: Baz@ insanlar, kendilerinin ölümünden sonra geride ba<kalar@na faydal@ olacak eserler
ve çal@<malar b@rakmakla ölümsüz olacaklar@na inan@rlar. Baz@ dü<ünürlere göre, bizim ölümümüzden sonra hayat bizsiz, fakat belki biraz da bizimle sürüp gidecektir. Onlar, hayat kaynaA@ olan âlemi ahlâkî faaliyetimizle ayakta tutmak için "yoAun ve çe<itli bir hayat ya<amak" gerektiAini dü<ünürler. Ateist var olu<çu filozoflar da, benzer bir <ekilde, "sanat eseri vas@tas@yla ölüm ve sonluluktan kurtulma"dan söz ederler
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rak deAil, temellendirilebilir bir inanç olarak ele ald@klar@ için önem kazanmaktad@r. Bu
makalede, Kant’@n ileri sürdüAü ahlâkî gerekçe ile parapsikolojik gerekçeler üzerinde
duracaA@z.

1. AHLÂKÎ AÇIDAN ÖLÜMSÜZLÜK
Ahlâkî aç@dan ölümsüzlük anlay@<@n@ üç safhada ele alabiliriz. Bunlar; a) Tanr@’n@n adâleti ve ölümsüzlük inanc@, b) Tanr@’n@n deAerleri korumas@, c) En yüksek iyi
ve ölümsüzlük postulat@d@r.4 Fakat biz, bu safhalardan ahlâkî yakla<@ma bir örnek olmas@ aç@s@ndan, Kant taraf@ndan ileri sürülen "en yüksek iyi ve ölümsüzlük postulat@"5
safhas@n@ inceleyeceAiz.
Kant, ruhun ölümsüzlüAünü ahlâk problemi içerisinde temellendirmektedir.
Kant'@n ahlâk anlay@<@ akla dayal@ bir vazife ahlâk@d@r. Ahlâkî hareketi, fayda veya mutluluAu hedef alan bir amaca göre deAerlendirmeye kar<@ ç@kan Kant, mutluluk veya
fayday@ amaç edinen ahlâk anlay@<lar@nda iradeyi duygular@n yönlendirdiAini kabul
ettiAi için, bunlar@n üniversall@k ifade etmeyeceAini ileri sürer. Ahlâk@n üniversal olmas@ gerekir. Bu niteliAi de ahlâk, ancak akla dayanmakla kazan@r. Bu bak@mdan ahlâk,
Kant'a göre pratik ak@ldan kaynaklan@r.
Ahlâk kanununun, kendini herkese kabul ettiren üniversall@A@ vard@r. Ahlâk insana d@<ardan verilmemi<tir. O, bizzat akl@n yap@s@ndan ve tabiat@ndan doAmaktad@r.
Ahlâk kanununa uygun emirler, "<unu yaparsan <öyle olur" gibi <artl@ hükümler deAil,
"<unu yapmal@s@n" gibi kesin hükümlerdir.6
Ahlâk kanunu, bizi “en yüksek iyi”yi gerçekle<tirmek için çaba harcamaya zorlar. Buna raAmen, ne insan olarak sahip olduAumuz özellikler, ne de tabiattaki varl@klar böyle bir iyiyi gerçekle<tirme imkân@na sahip bulunmaktad@r. Öyleyse, bu imkâna
nerede ve nas@l kavu<acaA@z? Kant'a göre, en yüksek iyinin gerçekle<mesi ebedî olan bir
âlemde mümkün olabilir.7
"En yüksek iyi",8 Pratik Akl n Ele tirisi ve Yarg Gücünün Ele tirisi'nin ba<ta gelen
problemlerinden biridir. Kant, bu kavram@, "mutlulukla, daha doArusu mutlu olmaya
lây@k olma ile ahlâkl@l@A@n birle<mesi" <eklinde tan@mlar. Bu demektir ki, en yüksek
iyinin iki ana unsuru vard@r: Erdem (veya mutluluAa lây@k olma) ve mutluluk. Ahlâkl@l@k veya erdem kendi ba<@na iyidir. Fakat bu, "tam ve yetkin iyi" anlam@na gelmemek(John Hick, Death and Eternal Life, London, 1976, s. 89-90; Hayati Hökelekli, "Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikolojisi", U.Ü.2.F.D., cilt: III, say@: 3, Bursa 1991, s. 163-164).
üphesiz, evrensel bir boyutta kar<@m@za ç@kan ölümsüzlük arzusu, ölümsüzlük probleminin çözülmesinde
yeterli olmaz. "Madem ki ölümsüzlük evrensel olarak arzu edilmektedir, o halde insan ölümsüzdür" diyemeyiz. Arzu etmek ayr@ <eydir; arzunun objesinin gerçekle<mesi ise daha ayr@ bir <eydir (Ayd@n, Din Felsefesi, s. 191).
Biyolojik ve sosyal ölümsüzlük dü<üncesi de ölümsüzlük probleminin çözümü için yeterli deAildir. Ölümsüzlük inanc@n@n temelinde <u veya bu anlamda ki<inin ölümsüzlük arzusu söz konusudur.
4
Bkz. Ayd@n, Din Felsefesi,s. 192-193.
5
Immanuel Kant, Pratik Usun Ele tirisi, çev. smet Zeki EyüpoAlu, Say Yay@nlar@, stanbul, 1994, s. 173.
6
Kant, Pratik Usun Ele tirisi, s. 46-47; ayr@ca bkz. Necati Öner, Stres ve Dinî 2nanç, Türkiye Diyanet Vakf@
Yay@nlar@, Ankara, 1986, s. 21-22.
7
Kant, Pratik Usun Ele tirisi, s. 189; Mehmet Ayd@n, Kant’ta ve Ça da 2ngiliz Felsefesinde Tanr -Ahlâk 2li kisi,
Türkiye Diyanet Vakf@ Yay@nlar@, Ankara, 1991, s. 29.
8
"En yüksek iyi", yakla<@k olarak, slâm dü<ünürlerinin "en yüce mutluluk" (Sa'âdetü'l-Kusvâ veya Sa'âdetü'lUzmâ) dedikleri <eye kar<@l@kt@r.
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tedir. yinin bu niteliklere sahip olabilmesi için mutluluk da gereklidir. Bu sadece mutluluAu kendisine amaç edinmi< bir insan@n deAil, taraf tutmayan bir insan@n da varabileceAi bir yarg@d@r.9
Kant, ruhun ölümsüzlüAünü ahlâk kanununa baAl@ olan akl@n bir postulat@10 kabul etmektedir. Kant'a göre ahlâkla ilgili pratik akl@n postulatlar@ <unlard@r: Tanr@'n@n
varl@A@, ruhun ölümsüzlüAü ve insan@n hürriyeti.11
Dü<üncenin özü bak@m@ndan ölümsüzlük, Kant için, teorik bir tahmin deAil,
akl@n vard@A@ bir sonuç olarak, insan@n en yüksek niyet ve çabalar@ hakk@ndaki bir inanc@d@r. Kendisini otonom bir ki<i olarak kabul eden insan@n, ahlâka uygun olan iyi niyetlerinde, kendisine gerekli olarak gösterilen amaç ve hiçbir <arta baAl@ olmayan ahlâkl@ bir varl@k olma ödevi bak@m@ndan, "varl@A@n@n sonsuza kadar süreceAini" postulat
olarak kabul etmesi gerekir.12
Kant'@n ölümsüzlüAe yakla<@m@nda dikkati çeken bir husus daha vard@r. O, Tanr@'n@n varl@A@ postulat@ ile ruhun ölümsüzlüAü postulat@n@ -bu arada özgürlük postulat@n@- pratik akl@n çerçevesinde ele almakla birlikte ilk iki postulat aras@nda zorunlu bir
baA görmemektedir. Ba<ka bir deyi<le o, Tanr@'n@n varl@A@na dayanarak ruhun ölümsüzlüAü inanc@n@ temellendirme cihetine gitmemektedir. Kant'tan sonra her iki postulat
aras@nda çe<itli baAlar kurmaya çal@<anlar ç@km@<t@r. ÖrneAin M. Maher'e göre, Tanr@'n@n varl@A@ ispat edilince, ölümsüzlük inanc@ da teminat alt@na al@nm@< say@l@r. Ayr@ca,
ölümsüzlük konusunda ileri sürülen dü<üncelerin bir k@sm@ da Tanr@'n@n varl@A@na olan
inanc@n temellendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir.13
Bununla birlikte, ölümsüzlük varsay@m@ ve inanc@n@n, mant@ksal olarak Tanr@'n@n var olduAunu ileri süren varsay@mdan baA@ms@z olduAunu savunanlar da az deAildir. Söz geli<i, ölümsüzlük konusunda ciddi yaz@lar@ olan çaAda< bir dü<ünür Ducasse,
bu hususta <öyle demektedir: " Bir ya da birçok tanr@ olmakla birlikte, yine de ölümsüzlük diye bir <eyin olmayacaA@ varsay@m@nda hiçbir çeli<ki bulunmad@A@ gibi, hiçbir
tanr@ olmamakla birlikte yine de ölümsüzlük olacaA@ varsay@m@nda da herhangi bir
çeli<ki bulunmamaktad@r. Tanr@'n@n var olduAu varsay@m@n@n, ölümden sonraki hayat@n imkân@ ve Mars gezegeninde hayat bulunmas@ ihtimalinden daha fazla mant@kî bir
baAlant@s@ bulunmamaktad@r."14 Ducasse, ateist olmas@na raAmen, daha ziyade parapsi-

9

Kant, Pratik Usun Ele tirisi, s. 173-174; M. Amin Abdullah, The Idea of Universality of Ethical Norms in
Ghazali and Immanuel Kant, Türkiye Diyanet Vakf@ Yay@nlar@, Ankara, 1992, s. 141-142.
10
Kant'a göre postulat, kendi ba<@na kan@tlanamayan, fakat a priori <arts@z geçerliliAi bulunan ve pratik
akl@n kanununun ayr@lmaz bir parças@ olan teorik bir hükümdür. Bir postulat, teorik bilgimizin art@r@lmas@
için deAil, pratik bir zorunluluktan dolay@ vard@r (bkz. Heinz Heimsoeth, Immanuel Kant’ n Felsefesi, çev.
Takiyettin Mengü<oAlu, Remzi Kitabevi, stanbul, 1986, s.144-145; Ayd@n, Kant’ta ve Ça da 2ngiliz Felsefesinde Tanr -Ahlâk 2li kisi, s. 38).
11
Kant, Pratik Usun Ele tirisi, s. 203; bkz. Antony Flew, "Immortality", The Encyclopedia of Philosophy, (ed.
Paul Edwards), Macmillan Publishing Co., New York, Collier Macmillan Publishers, London, 1967, III,
148; Daniel D. Williams, "Immortality", The Encyclopedia Americana, New York, 1963, XIV, 719.
12
Kant, Pratik Usun Ele<tirisi, s. 189-190; Heimsoeth, Immanuel Kant’@n Felsefesi, s. 151.
13
Flew, "Immortality", s. 149; Ayd@n, Din Felsefesi, s. 193.
14
C. J. Ducasse, Nature, Mind and Death, La Salle, III.: Open Court Pub. Co., 1951, s. 449; Turan Koç, Ölümsüzlük Dü üncesi, z Yay@nc@l@k, stanbul, 1991, s. 215.

291

292

Ruhattin YazoQlu

kolojiden elde edilen verilere dayanarak ruhun ölümsüz olduAu tezini savunmaktad@r.15
Yine, ateist olmas@na raAmen tan@nm@< ngiliz filozofu McTaggart, birtak@m
metafizik fikirlere dayanarak ölümsüzlüAün imkân@ üzerinde durmaktad@r.16
Sonuç olarak, ölümsüzlük ile Tanr@'n@n varl@A@ aras@ndaki ili<kide ne tür bir ölümsüzlüAe inand@A@m@z da önemli rol oynamaktad@r. Mehmet Ayd@n'@n da dediAi gibi,
"... ruhun basit, yok olmaz bir cevher olduAu dü<üncesinden yola ç@karak ölümsüzlük
inanc@n@ temellendirme çabas@nda da Tanr@'n@n varl@A@ ile ruhun ölümsüzlüAünün, en
az@ndan teorik düzeyde, ayr@ ayr@ ele al@nabileceAi kanaati vard@r. Belki de ‘ruhun ölümsüzlüAü’ kavram@n@n ve bu kavram@n aç@klanabilmesi için ba<vurulan metafizik
delillerin dinî çevrelerde pek ho< kar<@lanmamas@n@n bir nedeni de bu durumdur. Meselâ, slâm dünyas@nda Fârâbî ve bn Sînâ'n@n ölümsüzlük hakk@nda söyledikleri dikkatle
incelendiAi zaman görülür ki, konu, teorik düzeyde, Allah'@n varl@A@na at@fta bulunulmadan da ele al@nabilmi<tir. Oysa dinî eserler, ayn@ konuyu ‘yaratman@n iâdesi’
(i'âdetü'l-halk), ‘ha<r’, ‘ba's’ vs. gibi ba<l@klar alt@nda ele al@rken sadece bir terminoloji
fark@n@ deAil, Kelâmî bir tutumu da ortaya koyuyorlard@. Bu terimlerle ölümsüzlüAün
ilâhî takdir ve fiille gerçekle<tiAi alt@ çizilmek suretiyle belirtilmek isteniyordu."17

2. PARAPS KOLOJ K AÇIDAN ÖLÜMSÜZLÜK
Ölen insanlarla birtak@m temaslar@n kurulabileceAi inanc@n@n çe<itli kültürlerde
var olduAu bilinmektedir. Hatta baz@ dinlerde s@rf bu i< için düzenlenmi< çe<itli dinî
törenler vard@r. Yine, birçok dinde ölenlerin ya<ayanlarla rüya yoluyla temas kurduAu
inanc@ da vard@r. Bu ili<kilerin bildiAimiz duyu organlar@ imkânlar@yla olmad@A@ bilinen
bir gerçektir. Acaba parapsikoloji bu konuda bir <eyler söyleyecek durumda m@d@r?18
Londra'da 1882 y@l@nda filozof Henry Sidgwick'in ba<kanl@A@nda ve 1885 y@l@nda da
Amerika'da William James önderliAinde kurulan "Psi<ik Ara<t@rmalar TopluluAu", ba<ka sorular@n yan@ s@ra, yukar@daki soruyu da ele ald@. TopluluAun ara<t@rmalar@na H.
Bergson, F. C. S. Schiller, C. D. Broad, H. H. Price ve William Mc. Dougal gibi ünlü
filozof ve bilim adamlar@ önderlik ettiler.19 Bu ara<t@rmac@lar@n amac@, ön yarg@l@ tutumlar@n d@<@nda kalarak psi<ik ve spiritüalistik gibi terimlerle ifade edilen olgular@n ve
parapsikolojik olaylar@n iç yüzünü bilimsel aç@dan deAerlendirmekti.20
Zihnî telepati,21 parapsikolojik olaylar@n bir örneAini olu<turur. Bu olayda, arada
herhangi bir fiziksel etkile<im arac@ bulunmaks@z@n, bir zihinden diAerine doArudan
doAruya baz@ dü<üncelerin iletilmesi durumu söz konusudur.22 Tipik bir deneysel durum <u <ekilde olmaktad@r: Bir “gönderici”, bir dizi oyun kâA@d@ üzerinde tek tek kon15

Flew, "Immortality", s. 148.
Flew, "Immortality", s. 148; H. D. Lewis, Philosophy of Religion, London, 1973, s. 318.
17
Ayd@n, Din Felsefesi, s. 194.
18
Ayd@n, Din Felsefesi, s. 194.
19
Bkz. John Hick, Philosophy of Religion, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1983, s. 127; Werner, Keller, Parapsikoloji: 2nsanlar ve Mucizeler, çev. Esat Nermi, Y@lmaz Yay@nlar@, stanbul, 1992, s. 140-141.
20
Richard S. Broughton, Tart lan Bilim Parapsikoloji, çev. Vedii Evsal, Say Yay@nlar@, stanbul, (tarihsiz), s.
62; Recep Doksat, Hipnotizma, Kader Bas@mevi, stanbul, 1962, s. 373.
21
Rhine, telepatiyi "ba<ka bir <ahs@n dü<üncelerini, duyular@n yard@m@ olmaks@z@n idrâk" <eklinde tan@mlar
(Doksat, Hipnotizma, s. 235).
22
Hick, Philosophy of Religion, s. 128.
16
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santre olmaktad@r, ba<ka bir odadaki, hatta ba<ka bir ülkedeki “al@c@” da dizinin ne
olduAunu söylemeye çal@<maktad@r. Her iki ki<i aras@nda olabilecek herhangi bir etkile<imi ortadan kald@rmak için mesafeye ve engellere son derece dikkat edilmektedir.
“Al@c@”n@n, <ans@n müsaade edeceAinden daha yüksek oranda doAru cevaplar ald@A@n@
farz edelim. Bu durumda, iki ki<i aras@nda bir çe<it nedensel etkile<im bulunduAunu
iddia etmek akla uygun olacakt@r. ayet mesafe ve engellerin deAi<tirilmesi durumunda sonuçta bir etkilenme olmuyorsa, o zaman zihinler aras@ndaki etkile<imin birtak@m
fiziksel araçlar yoluyla deAil, doArudan doAruya olduAunu ileri sürmek makul görünmektedir.23 Böyle bir olay, zihnî olaylar@n hiçbir etkileri bulunmad@A@n@ benimseyen
epifenomenalizme24 ters dü<mektedir.
Parapsikolojik olaylara ba<ka bir örnek de psikokinesis'dir. ki antik Grek sözcüAünden olu<mu< olan psikokinesis deyimi, genelde “ruh veya zihin eylemi” anlam@na
gelir. Bu olayda, ki<inin kas sisteminden yararlanmaks@z@n nesneleri, olaylar@ ve hatta
çevresindeki ki<ileri etkileme olgusu söz konusudur.25 Ba<ka bir deyi<le, psikokinesis,
zihnin maddeyi etkilemesi olay@d@r. Tipik bir deneysel durum <u <ekilde olmaktad@r:
Ortaya binlerce zar at@yoruz ve bir grup insan, dü<üncesini, örneAin, alt@ say@s@ üzerinde yoAunla<t@r@yor. Burada da yine ki<ilerle zarlar aras@nda olabilecek fiziksel bir etkile<ime meydan vermemek için mesafeyi ve koruyucu engelleri büyütüyoruz. Diyelim ki,
<ans@n müsaade edeceAinden daha yüksek bir oranda alt@ say@s@ elde ettik. Bu durumda, zihinsel bir olay olan konsantre olma olay@n@n, fiziksel zar atma i<inde bir etkisi
olduAunu ileri sürmek akla uygundur.26 Bu da etkile imcili i doArulayacakt@r.
Peki, zihnî telepati ile psikokinesis'in gerçekten meydana geldiAini dü<ünmek için
herhangi bir neden var m@d@r? Jerome A. Shaffer'e göre: "... bilim adamlar@n@n büyük
bir çoAunluAu için, ruhî telepati veya psikokinesis türünden olaylar@n olamayacaA@ dü<üncesi, dogmatik olarak kabul edilmi< bir ön yarg@dan ibarettir. Konuya dikkatle
yakla<an bilim adamlar@ndan baz@s@, burada bir <eyin bulunabileceAini dü<ünürken,
baz@lar@ buna ihtimal vermemektedir. Burada söylenebilecek en iyi <ey, henüz hiçbir
kimsenin bu tür olaylar@n vuku bulduAunu kesin bir biçimde göstermeye gücünün
23

Jerome Shaffer, Zihin Felsefesi Aç s ndan Bilinç, Ruh ve Ötesi, çev. Turan Koç, z Yay@nc@l@k, stanbul, 1991,
s. 123.
24
"Epifenomenalizm": Zihin ile fiziksel olaylar aras@nda nedensel bir baAlant@n@n bulunduAu, ancak bunun
fiziksel olandan zihinsel olana doAru tek yönlü olduAu, dolay@s@yla zihinsel olaylar@n daima fiziksel deAi<imlerin sonuçlar@ olduAu ve asla fiziksel deAi<imlerin sebepleri olmad@klar@ anlam@na gelir. Zihnî olaylar
âdeta fizikî süreçlerin bir gölgesi durumundad@r ve bu fizikî süreçleri etkileme gücüne sahip deAildirler
(Cevizci, Felsefe Sözlü ü, s. 182-183; Shaffer, Zihin Felsefesi Aç s ndan Bilinç, Ruh ve Ötesi, s. 113).
Epifenomenalizme göre, insan genellikle çok büyük ve olaAanüstü ölçülerde karma<@k bir beyin geli<tirmi<
bir hayvan olarak telâkki edilmektedir. O, bu beyin sayesinde sadece soyunu devam ettirip çoAalmakla
kalmam@<, ayn@ zamanda çok zengin bir d@< kültürel <ekiller örgüsünde ifadesini bulan bir iç dü<ünce dünyas@ da yaratm@<t@r. <te bu iç dünyan@n "yeri ve kaynaA@" durumunda olan bilinç, beynin yans@t@c@ bir
tarzda fonksiyon görmesi olarak telâkki edilmekte, böylece iç zihnî hayat beyne ait kal@ba dökülmü< olaylar sürecinden ibaret bir <ey olarak görülmektedir. Buna göre, epifenomenalizm (ruhu bir fonksiyon olarak
gören öAreti), veya son zamanlarda revaçta olan <ekliyle ruh-beyin özde<liAi kuram@ aç@s@ndan bak@ld@A@nda, bedenin ölümünden sonra, art@k ki<isel hayat@n devam@ diye bir problem de kalmamaktad@r (Hick,
Death and Eternal Life, s. 116 vd.; Koç, Ölümsüzlük Dü üncesi, s. 72-73).
25
Jerome Shaffer, "Mind-Body Problem", The Encyclopedia of Philosophy, (ed. Paul Edwards), Macmillan
Publishing Co., New York, Collier Macmillan Publishers, London, 1967, V, 343-344; Broughton, Tart lan
Bilim Parapsikoloji, s. 35; Doksat, Hipnotizma, s. 216-217.
26
Shaffer, Zihin Felsefesi Aç@s@ndan Bilinç, Ruh ve Ötesi, s. 123.

293

294

Ruhattin YazoQlu

yetmediAidir. Öyleyse, epifenomenalizm ile etkile imcilik aras@nda bir yarg@da bulunurken buradan yard@m bekleyemeyiz."27
Görünen <u ki, telepati, psikokinesis ve benzeri olaylara "tesadüf" deyip geçmek
ve onlar@ bildiAimiz bilimsel yollarla doArulayabilmek kolay bir i< deAildir. Öyleyse bu
tür olaylar, "ölüm sonras@ hayat"a ili<kin bir at@fta bulunmazlar. Bu tür olaylar, belli
bir ölüm sonras@ var olu< tarz@na delâlet etme özelliAini korusalar bile, bu konuda kesin bir sonuca varmak için bize aç@k seçik bir bilgi vermekten çok uzakt@rlar.28
Sonuç olarak ruhun ölümsüzlüAü konusu, felsefenin klâsik zihin-beden ili<kisi
problemini bilimsel verilerin @<@A@nda yeniden ele alan Zihin Felsefesinde de önemini
korumaktad@r. BilindiAi üzere, felsefe tarihinde ruh-beden ili<kisi çe<itli teorilerin öne
sürülmesine yol açm@<t@r. Bütün zihin olaylar@n@ bedensel olaylara baAlayan görü<lerden tutal@m da, bütün fizikî olaylar@ nihaî noktada ruhanî nitelikte gören görü<lere
var@ncaya kadar hemen hemen her aç@klama tarz@, ölümsüzlük konusuna da temas
etmek zorundad@r. ayet bedenin ölümünden sonra ruhun ya<amaya devam ettiAi
parapsikolojik aç@dan kan@tlanabilseydi, ruh-beden ili<kisiyle ilgili teorilerin baz@lar@ndan vazgeçilmesi kaç@n@lmaz olurdu. Yani, ruhun ölümsüz olduAuna inanmak, ruhbeden ili<kisi konusunda ancak bu inançla baAda<abilecek olan teorilerin savunulmas@n@ gerekli k@lard@.
Öte yandan, bütün ruhî olaylar@ zihnî olaylara irca etmek ve bu sonuncular@ da
beynin fonksiyonlar@ olarak tam anlam@yla izah etmek mümkün olsayd@, bu takdirde
de ölümsüzlüAü savunmak güçle<irdi. Bugünkü bilgilerimiz çerçevesinde durum öyle
bir kar@<@kl@k arz etmektedir ki, zihin ile beden aras@ndaki münasebetle ilgili veriler,
bazen ölümsüzlük inanc@n@n lehinde bazen de aleyhinde kullan@labilmektedir.29
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Shaffer, Zihin Felsefesi Aç@s@ndan Bilinç, Ruh ve Ötesi, s. 124.
Bkz. Koç, Ölümsüzlük Dü<üncesi, s. 211.
29
Ayd@n, Din Felsefesi, s. 196.
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