
T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İLAHİYAT ANABİLİM DALI 

İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI 
 

İBN SÎNÂ, GAZZÂLÎ VE İBN RÜŞD’DE 

ESKATOLOJİ

Doktora Tezi 
 

AHMET ÇAPKU 

İstanbul, 2007 



T.C. 
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
İLAHİYAT ANABİLİM DALI 

İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI 
 

İBN SÎNÂ, GAZZÂLÎ VE İBN RÜŞD’DE 

ESKATOLOJİ

Doktora Tezi 
 

AHMET ÇAPKU 

Danışman: PROF. DR. H. BEKİR KARLIĞA

İstanbul, 2007 





i

ÖNSÖZ 

Ölüm sonrası hayat konusu, insanın var oluş problemiyle ilgilidir ve insanlık

tarihi kadar eskidir. Bundan dolayıdır ki, ilahî ya da beşerî dinlerden felsefeye hatta 

bilimsel çalışmalara kadar uzanan yelpazede hemen her düşünür, ölüm ve sonrasına 

ilişkin kafa yorma ihtiyacı hissetmiştir. Mesele, bizatihi insan ferdi ve onun içinde 

yaşadığı âlem ile ilgili olduğu için önemini her zaman korumuştur. Biz bu çalışmamızda 

İslam dininin, temel inanç ilkelerinden biri olan ölüm ötesine dair İbn Sînâ, Gazzâlî ve 

İbn Rüşd’ün hangi görüşlere sahip olduklarını tespit etmeye çalıştık. Ölüm sonrası hayat 

ya da eskatoloji, Tehâfüt tartışmalarına konu olan ve bünyesinde tekfir gibi ciddi bir 

iddia ya da ithamı barındıran, düşünce tarihimizin en başat konularından biri olmuştur. 

İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün ölüm sonrası hayata dair düşünceleri muhtelif 

çalışmalara konu olmuştur. Şu kadar var ki, her üç düşünürün, bir silsile halinde ve 

bütüncül olarak konuya dair fikirleri ele alınıp değerlendirilmiş değildir. Bu bağlamda 

konu bütünlüğünü sağlamak ve her bir düşünürün hangi zaviyeden konuya 

yaklaştıklarını tespit etmek bizim, bu çalışmada araştırdığımız konu olmuştur. 

Düşünürlerimiz nefsin ölümsüz bir cevher oluşunu ve ölüm ötesi dünyanın varlığının

kabul etmede hemfikir iken onun nasıllığı konusunda ihtilaf etmektedirler. İbn Sînâ’ya 

göre kıyamet, kişinin ölümüyle başlar ve ölüm sonrası hayat ruhanî olarak devam eder. 

Gazzâlî ve İbn Rüşd ise kozmik manada kıyametin varlığını kabul etmekle birlikte her 

insan için ahiret hayatında, ölümsüz olan nefse, öte dünyaya özgü bir beden verileceği

görüşündedirler.  

Tez konusunun belirlenmesi ve sınırlarının tespitinde, kaynak temini ve 

çalışmanın takibinde başından beri fiilî destek, alaka, ufuk açıcı tavsiye ve teşviklerini 
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1. GİRİŞ 

1.1 Probleme Genel Bakış 

Yaşayan varlıklar içinde öleceğini bilen sadece insandır. Hemen herkes günün 

birinde kendisine, nereden geldiğini, ne olduğunu ve nereye gideceğine ilişkin soruları

sormadan edemez. ‘Nereden geldik, neyiz ve nereye gidiyoruz’ soruları insan için 

vazgeçilmez sorulardır.∗ İnsanoğlunun varoluşsal problemleri cümlesinden olarak tarih 

boyunca ele alınan konulardan biri, insanın mahiyeti ve ölümle birlikte başına neler 

geleceği sorusu olmuştur. Belki de bu sorular yeryüzünde görülen ilk insan kadar 

eskidir. Her fert ve toplum bu soruyu kendine sormuş ve kendi kapasitelerine göre onu, 

kimileri inanç, kimileri mitoloji, kimileri de bilimsel kanıtlarla anlamaya çalışmıştır. 

Zira insanın bizatihi kendi varlığıyla ilgili mebde-meâda ilişkin sorular, ölümün hem 

gizemli ve tecrübe edilemez oluşuyla hem de ölüm sonrası insan ‘ben’inin ne olduğu

sorusuyla ilgilidir. Bu açıdan ölüm ve sonrası konusu, akıl sahibi her insanı yakından 

alakadar etmiştir. Ölüm ve sonrası sorularına verilen cevaplar kişinin ferdî planda dinî 

inanışından ahlakî tutumlarına, kültürel yapılanmadan adab-ı muaşeret kurallarına kadar 

geniş yelpazede onun hayatına etki etmiştir. Hatta denilebilir ki, iyimser ve kötümser 

görüşlerin ortaya çıkışında ölüme verilen anlamların payı büyüktür. Kimilerine göre 

ölüm, hayatı anlamlı kılan ve hayata değer katan bir şey iken kimileri onu, bütün 

başarılara son noktayı koyan bir felaket gözüyle görmüş ve bundan dolayı ‘ölüm varsa 

 
∗ İtiraflarım isimli eserinde kendini, ormanda yolunu kaybetmiş ve kurtuluş için elinden geleni yapmaya çalışan 
birine benzeten Tolstoy adı geçen eserde, konumuzla ilgili olarak şu soruları yöneltir kendisine: “Bugün yaptığım, 
yarın yapacağım şeyin sonucu ne olacak, bütün hayatımın sonucu ne olacak…Ne için yaşıyorum, ne için 
arzuluyorum, ne için çalışıyorum… Hayatımda benim kaçınılmaz olan kendi ölümümle yok olmayacak bir anlam var 
mıdır?” bk. Leo Nikolaviç Tolstoy, İtiraflarım, Kemal Aytaç (çev.), İstanbul: Furkan Yay., 1994, s. 43; Turan Koç, 
Ölümsüzlük Düşüncesi, İstanbul: İz Yay., 1991, s. 221; “İnsanın yüzyıllar boyunca kendi kendine sorageldiği üç 
soru budur: Nereden geldik? Neden buradayız? Nereye gidiyoruz? Bu soruların biçimlerini değiştirip örneğin şöyle 
de sorabiliriz: Ne zaman yaratıldık? Dünyaya nasıl, nereden geldik? Amaç nedir?. Bu soruları değiştire değiştire 
nasıl, ne biçimde sorarsak soralım: Neden doğuyoruz? Niçin yaşıyoruz? Ölüm nedir? gibi sorulardan uzak 
kalamayız... Tarihin bütün derinliklerinde bütün düşünen kişiler, benzeri soruların cevaplarını, karşılıklarını,
meselelerinin çözümlerini aramış durmuşlar, bunlar için beyinlerini, yüreklerini yormuşlar… bugün de sürdürülmekte 
bu uğraşı. Yarın da sürecektir herhalde…” Mehmet Sancar, “Nereden Geldik? Neden Buradayız? Nereye 
Gidiyoruz?”, Ruh ve Madde Dergisi, C. 18, S. 205, (Şubat 1977), s. 4; Ölüm ötesi hayatın kabülünün insanda ne tür 
bir farklı dünya algısı meydana getireceğini Leo N. Tolstoy şöyle dile getirir: “Allah ve ebedi hayat olmasa insanlar 
kainatı ve kendi doğum günlerini lanetle yadetmeye mecbur kalırlar. Ama Allah ve ebedi hayatın mevcudiyeti kabul 
edilince hayat, iyilik, hayır ve saadetten; dünyada güzel ahlakın kemalinden, saadet ve faziletten, sonsuz kutsiyetin 
yükseldiği bir yerden ibaret olmuş olur.” Bk. Süleyman Toprak, Ölümden Sonraki Hayat -Kabir Hayatı-, 2. bsm., 
Konya: Sebat Ofset, 1989, s. 25.  
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yapılan işlerin nihai manada hiçbir anlamı olmadığını’ dile getirmişlerdir.1 Onun için 

ölüm denilen kaçınılmaz akibet, insanlık tarihi boyunca hemen her toplumun üzerinde 

düşündüğü çözümü zor bir mesele olagelmiştir.2

Genel itibariyle, insanın mebde-meâdına ilişkin dört farklı yaklaşım olmuştur. 

Birinci yaklaşıma göre insanın doğumundan önce ‘insan’a ait bir şey olmadığı gibi 

ölüm sonrası da herhangi bir şey yoktur. Hayatımız, karanlıklar içinde kısa süreli bir 

bilinçlilik parlayışından ibarettir. İkinci yaklaşım; insanın mahiyeti, doğum öncesi ve 

sonrasına ilişkin herhangi bir şeyi tam olarak bilemediğimize göre böyle bir sorunla 

uğraşmak boşunadır ve anlamsızdır, sözleriyle ifadesini bulur. Üçüncü olarak teistik 

yaklaşımla ifadesini bulan, hayatın doğumla başlayıp sonsuzca devam edeceği inancıdır. 

Buna göre ölüm sonrası da hayat devam eder ve insan, dünyadaki yapıp ettiklerine göre 

cennete veya cehenneme gider. Dördüncü yaklaşım ise kişinin bilinçlilik halinin ölüm 

sonrası da devam ettiği ve fakat bunun bir varsayım olduğu, doğum öncesinde bir 

hayatın olup olmadığının ise bilinemeyeci, şeklindedir.3

Materyalist yaklaşımı hariç tuttuğumuzda, ölüm sonrası ‘ahiret’ denilen bir 

hayat kabul edilir. Söz konusu kabule dair insanî düşünce ve tutumlara bakıldığında; 

‘şayet ölüm sonrası, bilinçli ve kişisel kimliğe sahip insan için başka bir dünya 

olmayacaksa bu dünyada insan için her şey mübahtır’4 düşüncesi kişinin ahlakî 

tutumlarını belirlemede ahiret hayatının ne derece önemli olduğunu tebarüz ettirirken, 

ölüm sonrası yok olmaktansa ebedî olarak cehennemde yanmaya razı olan İspanyol 

filozofu Miguel de Unamuna’nın: “Eğer bilinç, iki karanlık ebediyet arasındaki bir 

şimşekten başka bir şey değilse bilelim ki bu bir adalet değildir ve [bu durumda] 

hayattan daha iğrenç hiçbir şey de olamaz” ifadesi ölüm sonrası ebediyen yok olma 

fikrinin insan psikolojisine çok ağır geldiğine işaret eder. Herhalde bunun için olsa 

gerektir ki, tarih boyunca insanların büyük bir kısmı, insan doğasının aslî yapısı gereği

ölümü bir son olarak görmemiştir.5 Çünkü ölüm sonrası kendisinin ‘hiç’liğe karışmayı

kabullenmesi insan psikolojisinin kolay kabul edebileceği bir şey değildir.6

1 Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, 6. bsm., Ankara: Selçuk Yay., 1997, s. 229. 
2 Bedi Ziya Egemen, “Ölüm Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 11 (1963), s. 31. 
3 Nils O. Jacobson, Ölümden Sonra Hayat, Nilgün Tepeköy (çev.), İstanbul: Milliyet Yay., (ts.), s. 12.  
4 Aydın, Din Felsefesi, s. 238; Benzeri bir yaklaşımı Ali İzzetbegoviç, Tanrı inancıyla ilgili olarak konu edinir: “Tanrı
yoksa insan da yoktur. İnsan yoksa mesuliyet de yoktur. Mesuliyet yoksa suç da yoktur. Öyleyse tanrı yoksa suç da 
yoktur. Tanrı yoksa her şey mübahtır.” Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım, Hasan T. Başoğlu (çev.), İstanbul: 
Klasik Yay., 2005, s. 63. 
5 Turan Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, İstanbul: İz Yay., 1991, s. 9-10. 
6 Metin Yasa, Felsefî ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm Sonrası Yaşam, Ankara: Ankara Okulu Yay., 2001, s. 39-
40. 
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Mesele daha çok ‘insanın mahiyeti ve ölüm sonrası geleceği problemi’ olunca 

konuya ister istemez ilahî veya ilahî olmayan dinler ve düşüncelere mensup filozof ve 

bilim adamlarına dair farklı görüşlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Çünkü ölüm 

sonrası hayat problemi, insanın varoluşu açısından büyük bir öneme haizdir ve çok 

yönlülük arzeder. Bu açıdan biz, ölüm ve sonrası problemini, teistik inançlar yanında

felsefi düşünce ve bilimsel çalışmalarla da bağlantı halinde görürüz. Zira o, sonsuzca 

var olma özlemi içinde olan herkesi ilgilendirir. Bundan dolayı konuya ilişkin muhtelif, 

bazen birbirini destekleyen bazen de tamamen birbirinin zıddı olan düşüncelerin ortaya 

çıkması kaçınılmaz olmuştur. Dahası aynı düşünce ekolü ve aynı din içinde bile, konuya 

ilişkin kişisel görüşlerde, farklı düşüncelerle karşılaşmamız mümkündür. Bu da ele 

aldığımız konunun oldukça çetrefilli bir problem olduğuna işaret eder.  

Ölüm sonrası hayat probleminin merkezinde, bu hayatta bilinçli olan ‘insan’ 

vardır. İnsanın ‘ne olduğu’ yani onun mahiyetine ilişkin yaklaşımlar da doğrudan 

insanın ölüm sonrası varlığına ilişkin düşüncelerdir. Bu cümleden olarak insanın

mahiyeti hususunda onu, asıl itibariyle basit ve bölünmez bir cevher ruh şeklinde 

görenler yanında sadece madde (beden) ya da ruh ile maddenin birleşmiş hali olarak 

görenler de vardır. Öyle anlaşılıyor ki, felsefî ve teolojik çıkışlı düşüncelerde insanın

ölüm sonrası hayatına ilişkin ortaya konulan fikirler, onun mahiyetine ilişkin sorulara 

verilen cevaplarda yatmaktadır. Bu da bizi, kaçınılmaz olarak öncelikle insanın

mahiyetinin incelenmesi konusuna sevketmektedir. Çünkü ruhun (nefs-i nâtıka) bekası

ya da insanın (bedenli) dirilişi meselesi ruhun ya da insanın mahiyeti meselesiyle 

ilgilidir.7

İnsanın mahiyetine ilişkin incelemelerde ruh-beden ilişkisi sürekli tartışma 

kaynağı olmuş, hayatta ve ölüm sonrasında ruhla beden arasındaki ilişkiyi izah etmek 

için epey fikirler serdedilmiştir. Gerçekte konu hâlâ daha tam manasıyla çözüme 

kavuşturulmuş değildir.8 Bedenli veya ruhanî dirilişi benimseyen görüşler, kendilerine 

yöneltilen bazı tenkitlere maruz kalmaktan da kurtulamamıştır. Örnek olarak insanı ruh 

ve bedenden oluşan dualist bir varlık olarak gören Platon’un yaklaşımında asıl olan 

ruhtur. Ruh, beden öncesi başka bir dünyada (ideler âleminde) var idi. Ölüm sonrası ruh 

baki kalır ve yaptıklarının karşılığını görmek için bu dünyaya başka bir bedenle tekrar 

gelir. Bu arada manevi bir cevher olarak kabul edilen ruhun, maddi bir bedenle nasıl

ilişki kurduğu sorusuna verilen cevaplar tatmin edici olmaktan uzak kalmaktadır. Bunun 
 
7 İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, Sabri Hizmetli (yay. hzl.), Ankara: Umran Yay., 1981, s. 196. 
8 İzmirli, s. 197. 
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yanında ruhu, insan bedeni için bir yetkinlik (entelekhia) olarak gören Aristo düşüncesi, 

ölüm ötesi dünyaya kapıyı kapatır. Dolayısıyla Aristo’da ahiret hayatı diye bir düşünce 

bulamayız. Ölüm sonrası hayata ilişkin olarak bakıldığında Aristo’nun insan görüşü,

hocası Platon’un insan görüşünün tam karşı kutbunda yer alır. Aristo’da ruh, bedene 

şekil kazandıran bir yetkinlik olurken Platon’da insanın özü olan ruh, tek başına kendisi 

için varolan basit bir cevherdir.9 İleride göreceğimiz üzere İslam filozoflarından Fârâbî 

ve İbn Sîna ile Gazzâlî’nin insan anlayışı daha çok Platonist iken bazı konularda 

onların, Platon’dan ayrıldıklarına şahit oluruz. İbn Rüşd’ün insan anlayışı ise daha çok 

Aristo’ya ve insanı bir bütün olarak değerlendiren Kur’an’ın insan anlayışına yakın

durur. Şu halde düşünce sistemlerinde eskatoloji konusunu inceleyeceğimiz İbn Sîna, 

Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün öte dünyaya ilişkin görüşlerini tespit noktasında Platon ve 

Aristo’nun insan ve öte dünyaya dair bakış açılarını ana hatlarıyla gözden geçirmemiz 

uygun düşer.  

İlahî dinler olarak kabul edilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyetin  insana, 

ruh ve bedenden müteşekkil bir varlık olarak baktıklarına ve ölüm sonrasında onun

kişisel kimliğini korumayı garanti altına aldıklarına tanık oluruz. Söz konusu dinlerde 

insan hayatı tek çizgi üzere, bu dünyada başlayıp öte dünyada devam eden bir hat üzere 

ele alınmıştır. Dirilişi kadir-i mutlak bir tanrıya dayandıran semavî dinler, diriliş ânında

da insanı yine ruh-beden bütününden oluşan, önceki dünyada yaptıklarının farkında olan 

bilinçli bir varlık olarak görür. İlahî dinlerin tek çizgi üzere ilerleyen insan algısına

mukabil Hint kökenli tenasüh ve karma öğretisinde yaşadığımız hayat, önceki hayatın

kefaret meydanı ve bir ceza yeridir. Pyhagoras ve Platon’da da gördüğümüz tenasüh 

öğretisine göre insan, önceki hayatında amelleriyle hazırlamış olduğu dünyaya doğar ve 

bu dairevî dönüş, Nirvana’ya ulaşıncaya kadar devam eder. Böylesi bir düşüncede 

ölümden çok değişimden söz edilebilir. Dolayısıyla karma inancında, semavî dinlerde 

olduğu şekliyle ölüm sonrasında, bu dünyaya benzemeyen ebedi bir dünyadan 

bahsetmek olası değildir.  

Materyalist düşüncenin ölüm sonrası insanın mahiyetine ilişkin yaklaşımı

‘yokluk’ fikri üzerine kuruludur. Söz konusu düşüncede insan, maddeye indirgenir ve 

onun, ‘bilinçlilik’ halinin de maddeden neşet ettiği ifade edilerek kişisel benlik (ene) ya 

da ruhî yön, bedenle birlikte ‘hiçlik’e mahkum edilir. Benliği, zihin olarak telakki eden 

ve zihni, bedenin enerjisiyle çalışan kolektif bilinç hali olarak değerlendiren 

 
9 Koç, s. 43. 
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epifenomenalizm akımı da bu manada tipik bir materyalist yaklaşımdır.∗ Öyleyse 

materyalizm açısından ölüm sonrası insan kişiliğinin korunması anlamında bir 

ölümsüzlükten söz edilemez. “Bizi ancak zaman yok eder”, “Çürüyüp toprak olduktan 

sonra bir daha diriltilmemiz mümkün değildir”10 şeklindeki tabiatçı yaklaşım herhalde 

ele aldığımız fikriyatı özetler niteliktedir.  

Görüldüğü üzere insanın mahiyetine ilişkin düşünceler, ölüm sonrası insan 

‘kişiliğinin’ devam ettiği ya da yokluğa karıştığı tezleri üzerine iki temel alana 

hasredilmiş vaziyettedir. Materyalist yaklaşım insanı maddeye indirgeyip ölümle 

birlikte onu yokluğa mahkum eder. Buna karşılık gerek semavî dinlerde gerekse tenasüh 

öğretisinde ölüm, insan için bir yokluk değil aksine semavî dinlerde olduğu şekliyle 

insan, ya tek çizgi üzere ebedi bir dünyada ya da tenasüh öğretisinde olduğu şekliyle 

dairevî bir açılımla varolmaya devam eder.  

Ölüm ötesi meselesi her insan ferdini derinden etkileyen bir düşüncedir. Çünkü 

bilinçli bir varlık haliyle insan, kendisi için hayati bir mesele olan ‘varlığının devamı’

konusunu şansa bırakamaz. Dinî, mitolojik ya da felsefi yaklaşımlar gerçekte insan için 

konuya yönelik bir tür çözüm arayışları olmuştur.∗ Felsefi açıdan ölüm ötesini rasyonel 

manada temellendirme ve geçmişin birikimini içinde barındıracak şekilde 

değerlendirme ilk önce Platon’la başlamıştır denilebilir. Platon insanın ontik ve 

epistemik varlığını beden öncesi ruhun varlığına irca etmiştir. İleride ele alınacağı üzere 

Platon, insanın aslı olarak, cevher kabul ettiği ruhu esasa almıştır. Bunu ispatlamak için 

de hayattan ölümün - ölümden hayatın çıktığı şeklinde ‘zıtların uyumu’; bilgi edimi 

çabalarının önceki dünyada ruhumuzun gördüğü şeyleri ‘hatırlama’sı olduğu ve ruhun, 

basit, bölünmez, ölümsüz bir cevher oluşu tezlerini ileri sürmüştür. Platon’un sözünü 

ettiğimiz teorilerinden etkilenen İslam filozoflarından Fârâbî, İbn Sînâ ve Gazzâlî gibi 

düşünürler de ruhun, bölünmez, basit bir cevher oluşunu, ölümsüzlüğü temellendirmek 

 
∗ Engels: “Madde, tinin bir ürünü değildir ama tinin kendisi maddenin en üstün ürününden başka bir şey değildir.” 
Bk. Yasa, s. 32. 
10 Kur’ân, En’am Suresi, Ayet 29; Ra‘d Suresi, Ayet 5; İsra Suresi, Ayet 49, 98; Müminûn Suresi, Ayet 82; Sebe’ 
Suresi 7. 
∗ Gılgameş Destanı’ndaki ‘ölümsüzlük otunu arayış’ motifi, Yunan mitolojisinde Afrodit’in Adonis’i araması, Mısır
mitolojisinde kardeşi Set tarafından öldürülüp bedeni parçalanan Osiris’in eşi İsis tarafından aranma yolculuğu
gerçekte bir tür ölümsüzlüğe ulaşma yolculuklarıdır. İlk çağlardan beri ölümsüzlük, üzerine her zaman kafa yorulan 
kavram olagelmiştir. M.Ö. 8000-5500 yılları arası Neolitik Çağ ve daha sonra Hitit Anadolusunda yapılan höyüklerde 
yapılan kazılarda mezar içlerinde pek çok tanrıça heykelleri, mutfak araç gereçleri bulunmuştur. Orta Asya’da Hunlar 
döneminden kalan kurganlarda da ölünün yanına gömülmüş at, silah, giysi, toprak testi gibi eşyalar ölüm ötesi bir 
yaşamın söz konusu insanlar tarafından kabul edildiğine işaret eder. Z. Karahan Kara, “Tek Tanrılı Dinler Öncesi 
Dönemde Ölümden Sonra Yaşam Düşüncesi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. IV, (2002), s. 31-
32; Cennette şeytanın Hz. Adem’i kandırması hadisesi de ‘ebediyet’ özlemi ile yakından ilgilidir. Bkz. Kur’ân, A‘raf 
Suresi, Ayet 20; Taha Suresi, Ayet 12. 
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için metafizik delil olarak kullanmışlardır. Kant ise ‘en yüksek iyinin gerçekleşmesi’ 

için sonsuzca ilerleyen bir hayatın olması ve saf pratik aklın bir postulatı olarak ruhun 

ölümsüzlüğünün kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek meseleye ahlak açısından 

yaklaşmıştır.  

İnsanları ölüm sonrası dünyanın yani ahiret hayatının var olduğu düşüncesine 

iten en önemli faktörlerden biri de dünyadaki kötülük probleminin çözümü noktasında

‘ilahî adalet özlemi’ ile birlikte yürüyen ‘ahlak’ bilincidir. Toplumsal hayatta mutlak 

manada adaletin gerçekleşmesi imkan dahilinde değildir. Dolayısıyla ferdî adaletin 

gerçekleşmesi için ahiretin olması ve herkesin hak ettiği mükafat veya cezayı alması

ahlakî bir gerekliliktir savı, üzerinde en çok fikir yürütülen yaklaşımlardan biri 

olmuştur. Berdyaev’in deyimiyle bu manada “etik, eskatolojik olmalıdır ve…ölümü asıl

sorun olarak kabul etmeyen etik bir sistemin herhangi bir değeri yoktur.”11 Ahiretin 

temellendirilmesinde dikkate değer bir başka faktör ise psikolojik yaklaşımdır. İnsanın

anlam arayışı da diyebileceğimiz bu yaklaşım, insanı maddeye indirgeyen materyalist 

düşüncenin aksine, insanı hayata bağlayan ve ölümsüz kılan inanç, sevgi, dostluk, 

samimiyet gibi psikolojik verilerden yola çıkarak onun sadece bu dünyaya özgü bir 

varlık olmaması gerektiği düşüncesini dile getirir. Freud dinin ve öte dünya inancının

kaynağının ölüm sonrası yokluğa karışma korkusu olduğunu söyler. Bu açıdan ölüm 

ötesiyle ilgili inançlar, bu hayatta çekilen sıkıntı ve acıları teselli etmek için insan 

psikolojisinin icat ettiği hayali tatminden başka bir şey değildir. Fakat ne olursa olsun 

ölüm korkusu ve ölümsüzlük arzusu bütün insanlar için değişmeyen psikolojik bir 

gerçek olarak karşımızda durur. Onun için ölümün soğuk görünüşünü ve acısını

hafifletmek amacıyla insanların ölüm karşısında; ölümü inkar etmek, ölüme meydan 

okumak, ölümü istemek ve ölümü kabullenmek şeklinde dört tür tutum geliştirdiklerini 

görürüz.12 Başta ölüm korkusu olmak üzere kaygı, hayatın topyekün dokusunda vardır. 

İnsan bizatihi sıkıntıyı hisseden ve yaşayan varlıktır. Hayvanlar üzerinde yapılan 

araştırmalar onların, öleceklerine dair en ufak bir bilgilerinin olmadığını gösterir. 

Öleceğini bilen tek varlık insandır.13 Bu da insanın benliğinde ölüm ya da yokluk 

kaygısı şeklinde yer eden ve hiçbir zaman objektif hale getirilemeyen, 

kavramsallaştırılamayan, insanı sınırlayan bir şey olarak varlığını hissettirir. 

Heidegger’in ifadesiyle insan birçok sorumluluğu başkasına devredebilir ama ölümü hiç 

 
11 Yasa, s. 91. 
12 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yay., 2005, s. 97-98. 
13 Faruk Karaca, Ölüm Psikolojisi, İstanbul: Beyan Yay. 2000, s. 18. 
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kimse başkasına devredemez.14 Her insanın kendi varlığını koruma ve ebedi yaşama 

güdülerine sahip bir varlık olarak hayata sahip olmak istediğini dikkate alırsak, ölüm ve 

ölüm ötesinin insan hayatına anlam vermede ne derece etkili olduğunu anlarız. Hayata 

anlam vermede ölüm ve öte dünya inanışı önemli bir yer tutarken, söz konusu inanış 

ölüme ve öte dünyaya anlam vermede kabul edilen hayat felsefiyle bir anlam kazanır.15 

Ölüm korkusu ve ondan kurtuluş düşüncesini çok eski tarihlere götürebildiğimiz gibi 

konuya ilişkin İbn Sînâ ve bazı İslam düşünürlerinin müstakil eserler yazdığı bile 

görülür.16 Buna göre ölüm sonrasına dair bir hayatı temellendirme ve anlamlandırmada 

ölüm kaygısının oldukça önemli bir yeri olduğunu söylememiz mümkündür. 

1.2 Konunun Önemi 

Hayatın anlamı ve bir zaman sonra nihayete ereceği hakkındaki bilgi ve şuur, 

insanın kişisel varlığı ile yakından ilgilidir. Ölüm ve ölüm ötesi, yaşayan insanın

zihninde, pratik hayatında ve duygu dünyasında mühim yer tutar. Bu bakımdan ölüm ve 

ötesi problemi sistematik bir şekilde felsefi anlamda Platon’dan beri zihnî 

spekülasyonlar alanında tartışılmıştır. Evrensel dinlerde aynı konu tanrı kavramıyla 

birlikte ve akıl-iman çerçevesi içinde yorumlanıp anlatılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle 

problem, ilahiyat ve felsefenin önemli konuları arasındadır.  

Ölüm ötesi ile ilgili meseleler, materyalist ve ateist anlayışlardan ziyade 

prensip olarak ruhun veya nefsin varlığını yani insanın ruh beden dualitesini kabul eden 

düşünce sistemleri için söz konusudur.17 Hangi düşünce ekolüne mensup olursa olsun, 

ölümlü bir varlık olan insan, ölüm ve sonrası konusunda daima zihin yormuş ve

ölümsüz olabilmenin çarelerini aramıştır. İnsanın sadece görünen ve maddi özelliği

bulunan bir bedenden mi ibaret olduğu yoksa onun, hiçbir şekilde maddeye 

indirgenemeyen, bedenin varlığını, canlılığını sürdürmesinde kendisine bağlı bulunduğu

ve genellikle ruh ve nefs terimleriyle ifade edilen ikinci bir cevherinin de var olup 

olmadığı meselesi felsefenin olduğu gibi dinlerin de en mühim tartışma konularının

başında gelir. Bu yönüyle konu, ölüm ötesiyle ilişkili olarak insanın mahiyeti 

meselesiyle yakından ilgilidir. Kur’an’da ruhun, Rabbin emrinden bir şey olduğu ve ruh 

 
14 Frank Magill, Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği, Vahap Mutal (çev.), İstanbul: Hareket Yay. 1971, s. 57-59. 
15 Karaca, s. 17. 
16 İbn Sînâ, “el-Havf mine’l-mevt”, Hasan Âsî (nşr.), et-Tefsîru’l-Kur’anî ve’l-lügatü’s-sûfiyye inde İbn Sînâ 
içinde (s. 272-280), Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, s. 272. Sözkonu risale Hazmi Tura tarafından, Ölüm 
Korkusundan Kurtuluş Risalesi adıyla tercüme edilip yayınlanmıştır.  
17 Necip Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, İstanbul: MÜ İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV) Yay., 1994, s. 
99-100. 
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hakkında insanlara az bir ilim verildiği beyan edildiği halde, İslam düşüncesinin kelam, 

tasavvuf ve felsefe gibi temel disiplinlerinde ruh ve nefsin mahiyeti üzerine tartışmalar 

en merkezi yeri teşkil ettiği gibi onunla ilgili olarak ortaya çıkan başka meseleler de 

önemini daima korumuştur.18 Ölüm ve ölüm ötesinde insan benliğinin ne olacağı 

problemi, yaşayan her insanın hayata anlam verme noktasında en önemli sorusu olması

yönüyle ölüm sonrası hayat veya ahiret düşüncesi daima güncel olarak kalmaktadır. 

Hayata anlam verme ve ahlakı temellendirme konuları yanında ahiret düşüncesinin 

günlük hayata etkisinde, edebiyat ve sanat faaliyetlerinde, mistik veya karamsar 

düşüncelerin oluşumunda ölüm ve ölüm ötesinin yani insanın nihai kaderinin ne olacağı 

sorusu ile buna verilen farklı yanıtların tesiri çok belirgindir. Bununla birlikte söz 

konusu sorunun insanlık tarihi ile başladığını ve ancak kıyametle son bulacağını ifade 

etmemiz herhalde bir mübalağa olmaz. Zira ölüm ötesi düşüncesi her insan ferdinin 

bütün hayatını müspet veya menfi anlamda kuşatan bir hususiyet taşır.  

1.3 Kaynaklar 

Bir çok ilmi disiplinlerde olduğu gibi İslam felsefesinde de merkezde insan 

vardır. Dolayısıyla ontolojik yönden insanı tanımak İslam düşünürlerinin daima en önde 

gelen konularından biri olmuştur. Ahiret konusu kelam ilminde sem’iyyat bahsinde ele 

alınmıştır. Çünkü gerçekten ölüm sonrasına ilişkin aklın ürettiği bilgiler neticede 

objektif bir ilim olmaktan ziyade sadece bir ‘imkan’ olarak kalmaktadır.19 Kur’an, 

ölümden sonra dirilişi ve ahiret hayatını inanılması gereken bir konu ve her insanın

ölüm sonrası varacağı mecburi istikameti olarak ortaya koyar. Bu yönüyle müslüman 

muhitte yetişen İslam düşünürlerinin ilk referans kaynağının Kur’an ve hadisler 

olduğunu burada zikretmeliyiz.  

İslam düşüncesinde birer kilometre taşı konumunda olan İbn Sînâ, Gazzâlî ve 

İbn Rüşd’ün eskatolojiye yaklaşımlarını incelerken birinci el kaynaklar ilk 

başvurduğumuz eserler oldu. İkincil kaynaklar yanında konumuza ilişkin yerli ve 

yabancı dilde kaleme alınmış makalelere ulaşmaya gayret ettik. İbn Sînâ’nın insanın

mahiyeti ve ölüm sonrasına ilişkin düşünceleri pek çok eserinde yer alır. Fakat eş-Şifa 

et-Tabiiyyât (en-Nefs), el-Adhaviyye fi’l-meâd, el-Mebde’ ve’l-meâd, fi’l-Kuve’l-

insâniyye ve idrakâtihâ; Mesâilü an-ahvâli’r-rûh (el-cevâb li-İbn Miskeveyh); Risale 

 
18 Taylan, s. 49-50. 
19 Koç, s. 232. 
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fi’n-Nefs ve bekâihâ ve meâdihâ gibi eserleri daha çok başvurmamız gereken eserler 

oldu.  

Gazzâlî’ye ait eserlerin birçoğunda ahirete ilişkin fikirler yer alır. Gazzâlî’nin 

insan nefsi ve onun ölüm sonrası halleri ile ilgili düşüncelerini hemen bütün eserlerinde 

az veya çok dile getirdiğini fakat daha çok, Risâletü’l-ledüniyye, Mizânü’l-amel, Kimyâ-

yı saadet, Tehâfütü’l-felâsife, el-Ecvibetü’l-Gazzâliye fî mesâili’l-uhreviye [Kitâbü’l-

madnûn bih alâ ehlihi diğer adıyla el-Madnûnü’s-sağîr], Kitâbü’l-madnûn bih alâ gayri 

ehlih isimli eserlerinde ele aldığını belirtelim. Şu kadar var ki, Gazzâlî’ye nispetinde 

şüphe olduğu ifade edilen Meâricü’l-kuds fî medârici ma‘rifeti’n-nefs∗ isimli eserinden 

de yer yer istifade etmeyi uygun görüyoruz. Abddurrahman Bedevî, Müellefâtü’l-

Gazzâlî isimli eserinde her ne kadar bu eserin Gazzâlî’ye aidiyetini şüpheli görmüşse 

de, eserdeki ifade, temsil ve teşbihler, düşünürün diğer eserlerine uygun düşmektedir. 

Endülüs filozofu, Aristo’nun büyük şarihi İbn Rüşd’ün, insanın mahiyeti ve 

ölüm sonrası hayatına ilişkin düşüncelerini daha çok Aristo’nun Kitabü’n-Nefs şerhleri 

olan Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, eş-Şerhü’l-Kebîr li-Kitâbi’n-Nefs ile el-Keşf an menâhici’l-

edille fî akâdi’l-mille, Faslu’l-makâl fî-mâ beyne’ş-şerîati ve’l-hikmeti mine’l-ittisâl, 

Tehafütü tehâfüti’l-felâsife isimli eserlerinde buluruz.  

1.4 Teknik  Terimler 

Hemen her din ve düşünce sistemi, müntesiplerine, âlem ve insanın mebde’-

meâdına dair bilgiler verir. Vahye dayalı olsun ya da olmasın mesela dinî sistemler 

mebde’ ilkesi olarak Tanrı, evren ve insanın yaratılışı, meâd olarak ölüm, kıyamet ve 

ahiret hayatını ortaya koyar. Felsefede ölümsüzlük daha çok ölümsüz bir ruh üzerine 

temellendirilmiş, sistemli olarak ilk defa Platon ile felsefeye dahil olmuştur. Fakat onun 

Platon öncesi döneme uzanan bir geçmişi de söz konusudur. Hegel (ö. 1831) ile birlikte 
 
∗ Meâricü’l-kuds fî medârici ma‘rifeti’n-nefs’in Gazzâlî’ye ait olmadığına dair şüpheler vardır ancak bu şüphe, 
Meâric’in, Gazzâlî’nin diğer eserlerinde zikredilmemiş olması ve tabakat kitaplarında adının geçmemiş olmasından 
kaynaklanmıştır. [Bk. Abdurrahman Bedevî, Müellefât-ı Gazzâlî, II. bsm, Kuveyt: Vekaletü’l-Matbuat, 1977, s. 
244]. Bedevî bu eseri şüpheli eserler listesine dahil eder. Şu da var ki, Asin Palacio, Abdurrahman Bedevî ve Hilmi 
Ziya Ülken Meâricü’l-kuds’ü muteber kabul edip eserlerinde kaynak olarak kullanmışlardır. Dolayısıyla eserin 
Gazzâlî’ye ait olmadığı düşüncesini ihtiyatla karşılamak gerekir. Zira Meâric’deki fikirler, teşbih ve temsiller 
özellikle de insan psikolojisine dair verilen bilgiler Gazzâlî’nin diğer eserlerine paralellik arzeder. M. Tanci bu eserin 
üslup yönünden Gazzâlî’ye ait olmadığını söylese de S. Hayri Bolay bu eserin Gazzâlî’ye ait olması yönünde 
tercihini kullanır ve eserin, müellifine aidiyetini ihtiyatla karşılar. Bk. Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzalî 
Metafiziğinin Karşılaştırılması, İstanbul: MEB Yay., 1993, s. 169, dpn. 674. Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife adlı
eseriyle genelde Meşşailiği, özelde İbn Sînâ’yı eleştirmiş olsa da onu sadece bir İbn Sînâ tenkitçisi olarak görmek 
yerine Şeyhü’r-Reis’in bir çok düşüncesini sahiplenen ve İslam dünyasında ona meşruiyet kazandıran bir düşünür 
olarak kabul etmek daha uygun düşer. Bk. Dücane Cündioğlu, Keşf-i Kadîm -İmam Gazâlî’ye Dair-, İstanbul: 
Gelenek Yay., 2004, s. 144. 
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yeni bir ilim dalı olmaya başlayan din felsefesi, ölüm ötesi hayat konusunda yeni 

yorumlar getirme çabasına girmiştir. Böylece ölümsüzlük konusu felsefî seviyede ele 

alınmıştır.20 

Herhangi bir alanda eğer ilimden bahsedilecekse, o ilmin kendine özgü 

kavramları yerli yerince kullanılmalıdır. İlmî bir disiplinden söz edebilmek için de 

teknik terimlerin açık ve anlaşılır olması gerekir. Bu açıdan tezimizle ilgili eskatoloji 

(eschatology), ahiret, meâd gibi kavramları incelememiz yerinde olur.  

Felsefede ölüm sonrası hayata ilişkin kullanılan en önemli kavramlardan biri 

eskatoloji kelimesidir. Bu kelime Yunanca ‘eschatos’ (last: son) ve ‘eschata’ (the last 

things: son şeyler) kelimelerinden alınmıştır. ‘Eschatos’ kelimesine ‘logy’ ilavesiyle 

‘eschatology’ halini alan bu kavramı ‘ahiret ilmi’ ‘uhrevî hayatın ilmi’ şeklinde 

anlamlandırabiliriz. Başka bir ifade ile ‘eschatology’ kelimesine ‘ahiret’, ‘uhrevî’ gibi 

manalar verilse de ona ahiret, ölüm ve ölümden sonraki hayattan bahseden ilim ya da 

ahiret ilmi denilebilir.21 Söz konusu kelime, dünyanın sonu, hesap günü, her şeyin son 

bularak ölmesi ve yargılanma gibi konular için kullanılmıştır.22 

Eschatolgy kelimesi 19. yüzyıldan önce İngilizcede kullanılıyor 

görünmemektedir. Fakat daha sonra özellikle Hristiyan kelamında geniş bir anlam 

kazanmıştır. Batı dillerinde ortak olarak kullanılan eskatoloji (eschatology) kelimesi 

daha çok, hem dünyanın sonu hem de insanın fert olarak ölüm sonrası hayatı ve bunun,

yeniden dirilme mükafat ve ceza gibi safhalarını ifade eder.23 

Söz konusu kavramın iki manası vardır. a- Ferdî olarak insanın sonu, ölümü; b- 

Bütünüyle bu dünyanın sonu, kıyamet. Daha daraltılmış haliyle insan neslinin sonu 

olarak da anlaşılmıştır. Şu halde birinci manaya göre insanın, ikinci manaya göre 

kozmik açıdan dünyanın ve sosyal bir fenomen olan insan neslinin sonu anlamlarına

gelmektedir. Demek ki birincisi ferdî eskatoloji yani ölüm sonrası insanın akibeti olarak 

anlam kazanırken ikincisi  kozmik manada bu dünyanın değişime uğrayıp başka şeye 

 
20 Mehmet Paçacı, Kur’an’da ve Kitab-ıMukaddes’te Ahiret İnancı, İstanbul: Nun Yay., 1994, s. 11. 
21 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, Alparslan Açıkgenç (çev.), Ankara: Ankara Okulu Yay., 1996, s. 183, 
dpn. 1. 
22 J. A. MacCulloch, “Eschatology”, Encyclopaedia of Religion and Ethics içinde, James Hastings (Ed.), Vol. V, 
Edinburgh: T. & T. CLARK LTD., 1981, s. 373. 
23 R. J. Zwi Werblowsky, “Eschatology”, The Encychopedia of Religion içinde, Mircea Eliade (Ed.), Vol. V, New 
York: Macmillan Publishing Company, 1987, s. 148-149. 
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dönüşmesi şeklinde anlaşılmıştır. Dolayısıyla burada ferdî ve kozmik manada iki çeşit 

kıyametten söz edilebilir ki, eschatology kelimesi ile bu iki mana da kastedilir.24 

Eschatology kelimesindeki bu ayırım kendi içinde önem arzeder. Şöyle ki, 

mesela Eflatun, ruhun bu dünyadaki bedenle birlikte iken elde ettiği iyilik veya kötülüğe

göre ölüm sonrası dünyada yargılanacağını söylerken Marksist teoriye göre şahsî olarak 

insan için ölüm sonrası hayattan bahsedilemez. Eschatology kelimesinin ikinci anlamına

göre kozmik manada dünyanın sonu olup olmaması meselesi semavî dinlerce kabul 

edilen ve fakat mesela Hint ve eski Yunan düşüncesinde kabul görmeyen bir 

düşüncedir. Tenasühü kabul eden inanışlardan, Asya dinlerinden Hinduizmde mokşa, 

Budizmde nirvana gibi inançlar hariç tutulacak olursa, söz konusu inanışlarda ferdî 

manada bir eskatolojiden söz edilemez. Zira sürekli olarak yeniden hayata gelen bir 

insan faktörü vardır. Aynı şey Konfüçyanizm için de geçerlidir. Çünkü ölüm sonrası bir 

yargılanma ve kozmik manada bir kıyamet bu düşünce sisteminde yoktur.25 

Eschatology kelimesine karşılık olarak İslamî terminolojide âhiret kelimesi 

kullanılır. Etimolojik açıdan âhiret kelimesi, ‘a-h-r’ (elif-ha-rı) kökünden gelen ve ismi 

fâil olan âhir kelimesinin müennesidir. Âhir kelimesine, evvelin mukabili, nihayet ve 

son, önceden başlayan bir şeyin devamı gibi manalar verilmiştir. Nitekim Kur’an’da, el-

Evvel, el-Âhir, kendisinden önce ve sonra hiçbir şeyin olmadığı manasında Allah için 

isim olarak kullanılmıştır.26 Âhirete bu ismin verilmesi, kendisinden önce dünya 

hayatının sona erip yeni bir hayatın başlangıcı olmasıdır. Kur’an’da sıfat ve isim 

tamlaması halinde el-yevmü’l-âhir, ed-dârü’l-âhire şekillerinde gelir. Bu açıdan âhiret 

kelimesinin dünya kelimesiyle sıkı ilişkisi vardır. Onun için ahiret, dünya hayatını takip 

eden, ona benzer ve fakat daha değişik ve ölümsüz bir hayat, ebediyet âlemine özgü 

çeşitli merhaleler ve haller olarak anlaşılmıştır.27 Kendisinde ebedi olarak kalınacak yer 

(dâru’l-bekâ), ölüm sonrası dirilişle birlikte insanlar için kurulacak olan yere terim 

olarak âhiret denilmiştir.28 

24 R. J. Zwi Werblowsky, a.g.m., s. 148-150; J. A. MacCulloch, a.g.m., s. 373-374. 
25 H. P. Owen, “Eschatology”, The Encyclopedia of Philosophy içinde, Paul Edwards (Ed.), Vol. 3, New York: 
Macmillan Publishing Co., 1967, s. 48-49; Bekir Topaloğlu, “Kıyamet”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XXV, 
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2002, s. 516-517 
26 Kur’ân, Hadîd Suresi, Ayet 3. 
27 Topaloğlu, “Ahiret”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. I, İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası, 1988, s. 543. 
28 İbn Manzûr, “a-h-r”, Lisânü’l-Arab, C. I, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arab, 1419/1999, s. 89; Ragıb el-İsfehânî, 
Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân, Safvan Davûdî (nşr.), III. bsm., Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 1423/2002, s. 68-69; Butrus el-
Bustanî, Muhîtü’l- muhît, Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1983, s. 763-764. 



12

Ahiret kelimesinin kullanılışında ferdî ve kozmik manada ölüm ve kıyamet 

sonrası gelişmelerden berzah, yeniden diriliş (ba’s), neşr, mizan, sırat, cennet ve 

cehennem gibi kavramlar kastedilir. Bu kavram en geniş manasıyla bu dünya hayatına

alternatif olan ebedi ahiret yurdu şeklinde mana kazanmıştır. Burada dikkati çeken 

husus şudur: Objektif manada ahiret, kozmik olarak âlemin yıkılıp yeniden başka bir 

âlemin yaratılmasıdır. Subjektif manada ahiret ise ölümle birlikte her insan ferdinin 

kıyametinin kopmasıdır.29 Kaldı ki, bir hadiste; ‘Kişi öldüğünde kıyameti kopmuştur’30 

ifadesi kişisel manada ölüm sonrası ahiret hayatının başladığını gösterir.  

Ahirete ilişkin diğer bir kavram ise meâd kelimesidir. a-v-d (ayn-vav-dal) 

kökünden türemiş olan meâd, varılacak, dönülecek yer, dönüş yeri, ahiret açısından 

insanların döndüğü nokta demektir. Bu açıdan meâd, her şeyin kendisine vardığı yerdir. 

Terim olarak meâd, ölülerin, ikinci sûrun sesini duymalarının ardından hayata 

dönmeleri, dünyada yaptıkları şeylerin hesabını Allah’ın huzurunda vermek için mahşer 

yerine çıkmalarıdır.31 Kur’an’da geçen meâd kelimesine32 Hz. Muhammed’in doğup 

büyüdüğü yer manasında ‘Mekke’ olarak mana verildiği gibi o,‘ahiret yurdu’ (cennet) 

şeklinde de yorumlanmıştır.33 el-İsfehanî bu kelimeye, bir şeyden uzaklaştıktan sonra 

ona rucû etmek, bir şeyden dönüş yapmak manalarını verirken Cevherî, insanların

dönüş yaptığı yer olarak anlam vermiştir.34 İbn Sînâ, dinlerin çoğunda ruhların

bedenlerden önce yaratıldığı fikri bulunduğundan hareketle ölüm sonrası ruhların,

geldikleri yere dönmelerine meâd denildiğini belirtir.35 Şu halde meâd, beşer nefslerinin 

asıl âlemleri olan geldikleri yere dönmeleri36 manasında, insanın dönüp duracağı yer 

olarak ahiret hayatında insanın ruhani ve cismani hayatı için kullanılır. Kamus 

mütercimi Asım Efendi bu kelimeye; bir halden başka bir hale dönmek, bir şeye ikinci 

defa başlamak, geri dönmek manalarına gelen a-v-d mastarından türetilmiş bir ismi 

mekandır ve ahiret anlamında kullanılmıştır, demektedir.37 

29 Ömer Faruk Yavuz, Kur’an ve Kıyamet, İstanbul: Marifet Yay., 1997, s. 67. 
30 İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs, C. II, Beyrut: 1420/2000, el-Mektebetü’l-
Asriyye, 1420/2000, s. 335. 
31 Selim Özarslan, İslam’da Ölüm ve Diriliş Öğretisi, Konya: İnci Ofset, 2001, s. 146. 
32 Kur’ân, Kasas Suresi, Ayet 85. 
33 İbn Manzûr, “a-v-d”, Lisânü’l-Arab, C. IX, s. 470; Topaloğlu, “Kıyamet”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XXV, s. 
518. 
34 el-İsfehanî, Müfredatü elfâzi’l-Kur’ân, s. 593-594; İsmail b. Hammâd el-Cevherî, “a-v-d”, es-Sıhah tâcü’l-lüga ve 
sıhahü’l-Arabiyye, Ahmed Abdulgafur Attar (nşr.), III. bsm., C. II, Beyrut: Dâru’l-Melâyîn, 1404/1984, s. 514. 
35 İbn Sînâ, el-Adhaviyye fi’l-meâd, Hasan el-Âsî (nşr.), Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1987, s. 89. 
36 İbn Sînâ, “Risâle fî Sırri’l-kader”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye inde İbn Sînâ içinde, Hasan Âsî 
(nşr.), (s. 302-305), Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1403/1983, s. 303. 
37 Mütercim Asım Efendi, el-Okyânûsu’l-basît fî tercümeti’l-Kâmûsi’l-Muhît, C. I, İstanbul: Asitane Kitabevi, 
2004, s. 653. [İstanbul 1250/1834 Matbaa-i Osmaniye tıpkı basımı].  
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Ahiret kavramının kapsamına giren kelimeler içinde kıyamet∗ ve kıyamet 

sonrası yeniden kurulacak olan öteki dünyada ölülerin diriltilmesi (ba’s), mahşer, herkes 

için adalet terazilerinin kurulup insanların hesaba çekilmesi (mizan), şefaat, iyilerin 

cennete, kötülerin ve günahkar müminlerin günahları ölçüsünde cehenneme 

gönderilmesi, sırat gibi ahiret halleri zikredilebilir. 

1.5 Eskatolojik Açıdan Ölüm ve Sonrasına Yaklaşımlar 

İnsanın mahiyeti ve ölüm sonrasına ilişkin yaklaşımları genel bir tasnifle ikiye 

ayırmamız mümkündür. Birinci olarak; insanı son tahlilde maddeye indirgeyen 

materyalist yaklaşımın ölüm sonrası hayatı yok saydığını görülür. Dolayısıyla 

materyalizm açısından ahiret hayatından bahsedilemez. İkinci yaklaşım; insanı beden ve 

ruh olarak kabul eden ve ruhu basit, ölümsüz, ruhanî bir cevher olarak kabul edenlere 

göre ölümle birlikte bozulmaya uğrayan bedendir. Ruh sonsuzca varlığını devam ettirir. 

Şu halde ölüm, sadece bedene özgü bir şeydir. İnsanı tanımaya yönelik bir diğer 

yaklaşım ise insanı, ruh-beden bütünlüğü olarak görüp ölüm sonrası yeniden dirilişi

benimseyen ve daha çok teistik kaynaklı olduğunu gördüğümüz yaklaşımdır ki, bu 

düşünceye göre insan için sadece bu hayattan söz edilemez. Onun için öldükten sonra 

yeniden diriliş ve ahiret hayatı olacaktır. Şu halde ölüm ötesi için önümüzde iki türlü 

yaklaşım vardır:  

a- Ölüm sonrası insan yokluğa, hiçliğe karışır.  

b-Ölüm bir son değildir. Sadece beden ölümlüdür. İnsan ya ruhanî olarak ya da 

bizatihi bedenli olarak diriltilerek ahiret hayatında varlığını devam ettirir.  

Her iki yaklaşımı dile getirenlerin felsefi sistemlerinde kendilerine özgü 

gerekçeleri vardır. Şimdi bunları incelemeye geçebiliriz. 

1.5.1 Materyalist Düşüncesin Ölüm ve Sonrasına Bakışı 

Materyalist düşünürlere göre ölüm, organizmanın canlılık faaliyetlerinin sona 

ermesi ve bir bütün olarak bireyin yok olması demektir. Ölüm hadisesi ile beden ve ruh 

(nefs) de, tıpkı hayvanların ve otların ölüm sonrası ortadan kalkması gibi yokluğa

∗ Kıyamet; kalkmak, dikilip ayakta durmak manasındaki kıyâm kökünden isim veya mastar olup ‘dirilip mezarından 
kalkma, Allah’ın huzurunda durma’ veya ‘bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin vuku bulması’
demektir. el-İsfehanî, “k-v-m”, Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân, s. 691-692; İbn Manzûr, “k-v-m”, Lisânü’l-Arab, C. XI, s. 
362. 
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karışmaktadır.38 Materyalist düşünce, insan benliği olarak zihni kabul etmektedir. Zihin 

ise bedenin fonksiyonlarının oluşturduğu elektriksel bir mekanizmadır ve o, organizma 

tarafından oluşturulur.∗ Materyalist düşünür Engels’in ifadesiyle: “Madde, tinin bir 

ürünü değildir, ama tinin kendisi maddenin en üstün ürünlerinden başka bir şey 

olamaz.”39 Başka bir deyişle “bilinç, …özel bir biçimde örgütlenmiş maddeye (beyne) 

bağlıdır.” Düşünce, beynin bir işlevidir ve duyumlar, dış dünyadaki varlıkların

imgelerinin duyum organlarımız üzerindeki etkileşimiyle oluşur.40 Onun için 

fikirlerimiz, dış dünyanın yansımalarıdır ve bilinç, maddeye göre ikincil bir 

konumdadır. “Madde birincildir; düşünme, bilinç, duyarlılık çok yüksek bir evrimin 

ürünleridir.”41 Modern psikoloji ve tıbba göre de insan, ruhî hayatı fizikî bedenine 

ayrılmaz bir şekilde bağlanmış psikosomatik bir birliktir. İnsan bedeninin sonu, insanın

da sonudur.42 Zihne ilişkin materyalist yaklaşım, özetle, ruha ve ruhsal olana ilişkin 

düşüncelerin özsel bir gerekçesi olmadığı tezi üzerine kuruludur. Söz konusu yaklaşım, 

insana ilişkin davranışları yorumlamada ruhsal olanın nedensel bir değeri yoktur 

şeklinde özetlenebilir.∗∗ Bu manada insan, bir tür makine gibi görülmektedir. Halbuki 

insanı makineye benzetmek ve hele insanın bilinç halini maddeye indirgemek basite 

kaçmaktır. Çünkü bilincin maddeden nasıl çıktığı ve bilincin madde üzerinde tesiri 

olmadığını iddia etmek kolay değildir.43 

Konumuzla ilgili olarak materyalistik iddianın temel tezlerinden şunları

zikredebiliriz. Ruh bedene bağımlı ve bedenin ürünü olan bir şeydir ve dışarıdan bedene 

verilmiş olamaz. Madde her şeyden önce gelir. Tali bir gerçek olan ruh ise maddeye 

bağımlıdır.44 Lenin materyalizmin varlığa bakışını şöyle dile getirir: “Materyalizm doğa

38 Karaca, s. 46. 
∗ Bu manada Bertrand Russell insanı, enerjinin organize bir hali olarak görür. Bedeni yöneten beyindir ancak beyin, 
bedene bağlı olarak yaşar. Bedenin ölümüyle birlikte beyin de dağılınca insandan geriye bir şey kalmaz. Bk. Antony 
Flew, “Immortality”, The Encyclopedia of Philosophy içinde, Paul Edwards (Ed.), Vol. 4, New York: Macmillan 
Publishing Co., 1967, s. 149. 
39 Yasa, s. 32. 
40 Yümni Sezen, Tarihi Maddeciliğin Tahlil ve Tenkidi, İstanbul: Veli Yay., 1984, s. 236-237. 
41 V. İ. Lenin, Materyalizm ve Ampiriyokritisizm, İsmail Yarkın (çev.), İstanbul: İnter Yay., 1988, s. 91. 
42 John  Hick, “Değişen Ölüm Sosyolojisi”, Turan Koç (çev.), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 7, 
(1990), s. 247. 
∗∗ Bernrand Russell, insanın ‘kişilik’ini devam ettirebilmesi için bellek ve alışkanlıkların da devam ettirilmesi 
gerektiğini ancak ölümle birlikte çözülen bedene ilişik olan bellek ve anılar, alışkanlıklar da çözülüme uğramaktadır. 
Öyleyse “gövdenin ölümünden sonra kişiliğin devam edeceğine inanıyorsak, anıların ya da hiç olmazsa 
alışkanlıkların sürekliliğini düşünmeliyiz. Yoksa aynı kişinin sürdüğünü nasıl söyleyebiliriz?”. Russell, modern 
madde anlayışına dayanarak gövdeden ayrı bir ruhun varlığını kabul edemeyeceğini ifade eder. Çünkü ‘kişilik’, 
Russell’e göre bir kuruluştur. Bir takım olaylar belli bağlarla bir araya gelip kişiyi kurar. Beynin dağılımından sonra 
kişiliğin yaşayacağını ummak imkan dahilinde değildir. Russell, Din ile Bilim, Akşit Göktürk (çev.), İstanbul: Say 
Yay., 1994, s. 102. 
43 Yasa, s. 31-32. 
44 G. Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri, Ayda Düz (çev.), Ankara: Hazar Yay., 1987, s. 52-53; İ. Hakkı İzmirli, 
Yeni İlm-i Kelam, s. 189. 
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bilimleriyle tam bir uyum halinde, maddeyi bir ilk veri; bilinç, düşünce ve duyumu ise 

ikincil veriler olarak kabul eder.”45 Materyalist düşünürler insan şuurunu, “canlılığın en 

üst seviyesine doğru artmış, tekamül etmiş, maddi ve sosyal kaynaklı, belirli bir organ 

(beyin) vasıtasıyla tezahür eden bir fonksiyon, üstün bir refleks, muhtevalı bir yansıma 

olayı” olarak görürler. Duyular, sinir sisteminde duygululuk meydana getirir. Ruhi 

olayın kaynağı budur. Ruhi olayın boyutları hafızadan ibarettir. Marks’a göre şuurları

doğuran insanların sosyal varlıklarıdır. Sonunda tek kaynak, maddedir. Şuur beynin 

fonksiyonudur. Genel deyişle maddenin maddeye yansıma şeklidir.”46 

Materyalizmin başka bir iddiası ise öte dünyaya ilişkin olarak özellikle teistik 

kaynaklı inançlarda yer alan cennet-cehennem gibi düşüncelerin gerçekte bu dünyaya 

özgü şeyler olduğu yaklaşımıdır. Şu halde insanın bütün kaderi bu dünyada olur biter. 

Materyalist düşünürlere göre ölüm sonrası diriliş meselesinin felsefi açıdan çözümü 

imkansızdır. Bunun için mesela yenilen adam çıkmazı en önde gelen tartışmadır.47 

Bertrand Russell bu bağlamda bir örnek olarak şunu ileri sürer: “Anası ve babası

yamyam olan bir yamyamın bedeninin yeniden diriltilmesi…[konusuna gelince:] 

anasıyla babasının ve kendisinin yemiş olduğu kimseler bu yamyamın bedenindeki ete 

sahip çıkacaklar, her biri payına düşeni alınca yamyam kişi etten yoksun kalacaktır. Bu 

durum, dince kesin sayılan bedenin yeniden dirilmesi ilkesine inananlar için gerçek bir 

güçlük doğurur.”48 Dolayısıyla materyalist düşünürler açısından hayat, bu dünyadan 

ibarettir.49 Ruh, nefs ya da bilinç hali, madde olan gelişmiş bir organizmanın (beden) 

ürününden başka bir şey değildir. Teistik yaklaşımların yeniden diriliş düşüncesi ise, 

felsefi anlamda kabülü imkansız olan bir fikirden öteye geçemez.∗

45 Lenin, s. 52-53. 
46 Sezen, s. 236-237. 
47 Yasa, s. 30. 
48 Russell, Din ile Bilim, s. 83. 
49 Epikürcüler ve Yahudilerden Sadukîlere göre ruh da beden gibi ölümlüdür ve hayat bu dünyadan ibarettir. Bk. Ali 
Erbaş, “Pavlus’a Göre Diriliş ve Ruhun Ölümsüzlüğü Meselesi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
S. 3, (2001), s. 15. 
∗ İnsanların ahirete niçin inandığı konusuna ilişkin olarak Cemil Sena şunları sıralar: a. Bu dünyadaki mahrumiyetleri 
tazmin eden bir aleme kavuşmak. b. Bu dünyadaki haksızlıkların cezasını veren bir yüce yargıcın adaletini görmek. c. 
Bu dünyadaki ülküleri ebedi olarak gerçekleşecek olan tanrısal bir alemin bolluk ve nimetlerine nail olmak. d. Bizzat 
tanrıya ve tanrının kutsal bütünlüne ve zenginliğine kavuşmak. Sena’ya göre her şeyden evvel mistik insanlarda ve 
din büyüklerinde marazi bir ruh bünyesi mevcuttur ve onlarda bir tür sara hastalığı söz konusudur. Onlara tabi olanlar 
da aklî bir soysuzlaşmayı kabul etmiş tiplerdir. Ölmez olan sadece Tanrıdır. Ölmezlik istenci biz fanilerin rüyasından 
ibarettir ve o, insanın yokluktan nefretinin ve sonsuz şekilde var olma özleminden kaynaklanmış menfaatperest insan 
zihninin bir ürünüdür. Dahası böylesi bir kabul, olamayacak şeyleri kabul eden ruh hastalıklarındandır. Öyleyse şayet 
öteki dünyada isteklerimiz gerçekleşmezse böylesi bir ölümsüzlük inancı gereksizdir. Yine öteki alem bir ceza yeri 
ise bu da bir acı kaynağı demektir. Onu ancak ihtiras tutkunları kabul edebilir. Böylesi bir ölmezlik inancı ahlakla 
bağdaşmaz ve Tanrıya karşı bir küstahlıktır. Ve o, dünyayı aşırı sevme acizliğinin de göstergesidir. Öyleyse 
yapılması gereken şey, ölümün ötesinde özlenecek ya da yerinilecek herhangi bir şeyi düşünmekten vazgeçip 
yaşadığımız hayatın güzelliklerine yüzümüzü çevirmektir. ‘İnsan ancak insanlığa yaptığı hizmet nispetinde 
ebedileşir…ve bir faninin en büyük mükafatı ölümden sonraki bir alemde değil şu içinde doğup büyüdüğümüz, 
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İnsanın benliği olarak kabul edilen ruh hakkında ilk felsefi düşünceler antik 

çağ Yunan filozoflarına aittir. Eski Yunan’da Milet Okulu düşünürleri tabiatı

incelemişler ve daha çok arkhe (töz) problemiyle ilgilenmişlerdir. Milet’li Thales [m.ö. 

640-550] arkhe olarak suyu öngörürken Anaksimandros [m.ö. 610-545] sonsuz ve 

sınırsız saydığı “aperion” dediği bir şeyi töz olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte o, 

aperionun oluşturduğu her şeyin günün birinde yok olacağını da dile getirmiştir.50 Ruh 

kavramını ilk kez ortaya atan ve felsefesinde geniş bir yer veren ise Anaksimenes [m.ö. 

550-495] olmuştur. O “tüm canlıların ruhu vardır” diyerek varlıkları canlı-cansız

ayırımına tabi tutmuş ve canlı varlıkları ayakta tutan şeyin ruh olduğunu belirtmiştir. 

Ancak Anaksimenes’in ruh diye kabul ettiği şey, solunan havadan ibarettir. Canlı,

solunum yaptığı sürece canlılığını sürdürür. Soluk alıp verme işlemi sona erince ruh o 

canlıyı terkeder. Buna göre Anaksimenes’in ruh (psyche) kavramı nefes alıp verme 

şeklindedir.51 Anaksimenes doğada ana madde olarak ‘hava’yı esas alır. Ruh ile özdeş

kabul edilen hava aynı zamanda tanrısal bir özelliğe sahiptir. Zira ateş, su, toprak gibi 

ana maddeler havanın sıkışıp gevşemesinin dereceleridir. Fizikçiler olarak anılan Miletli 

düşünürler daha çok tabiatı incelemişler ve bu doğrultuda görüşler ortaya koymuşlardır. 

Bununla birlikte Thales’in suda bir nevi tanrısal güç kabul ettiği, tabiatta olan her şeyde 

bir canlılık (hylozoizm) görmesi onda ruh kavramına açıklık getirmediği gibi52 

Anaksimenes’in öz itibariyle insanı büsbütün hava olarak kabul etmesi53 ve ruhun 

(pneuma, psykhe) havadan ibaret  olduğu telakkisi de ancak materyalist bir yaklaşımın

ürünü olarak karşımıza çıkar.∗ Bu verilere göre Milet’li tabiat bilginleri, Pythagoras ve 

Platon’da görüldüğü şekilde bir ruh anlayışının aksine, ezeliyet ve ebediyet açısından 

bir nevi tanrı olarak gördükleri arkheyi, ana ilke şeklinde kabul etmişlerdir. 

Anaksimenes’in insanda canlılığın sebebi olarak gördüğü soluk alıp verme şeklindeki 

ruh ise düşünürün arkhe olarak kabul ettiği hava’dan başka bir şey değildir.  

 
yaşayıp öldüğümüz alemde saklıdır.’ Cemil Sena, İnsan Ruhu Ebedi Midir? -Ölümden Sonra Dirilme Problemi-, 
İstanbul: Erkmen Matbaası, 1951, s. 103-107, 114-117. 
50 Ernst von Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, Vural Okur (hzl.), II. bsm., İstanbul: İm Yay., 2000, s. 25. 
51 Aster, s. 27, 29.; Walther Kranz, Antik Felsefe. II. bsm. Suat Baydur (çev.). İstanbul: Sosyal Yay., 1994, s. 35. 
52 Kranz, s. 28. 
53 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, H. Vehbi Eralp (çev.), İstanbul: Sosyal Yay., 1998, s. 13. 
∗ Kranz, s. 36. Anaksimenes’e göre ‘hava’ olan insan ruhu, nasıl insanı ayakta tutuyorsa aynı şekilde bütün dünya 
düzenini de hava öylece sarıp tutar. Bk. Kranz, a.g.e., s. 36. Havayla soluk alıp verme işlemi Anaksimenes’i hava’yı
arkhe olarak kabul etmeye itmiş önemli bir sebeptir. Zira insan nefes aldığı sürece yaşayabilir. Buna göre düşünürün 
maddi töz olarak hava’yı kabul edişi aynı zamanda ruh kavramına giden yolu açmıştır. Çünkü hava olarak kabul 
edilen ruh (psykhe) insandaki hareket ve canlılığın ilkesidir. Bk. Ahmet Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Bursa: Asa 
Yay., 2001, s. 20. Bunun yanında Miletli düşünürler su, hava, apeiron gibi arkhe olarak kabul ettikleri varlıkları tanrı
olarak görmüşlerdir. Weber, s. 14. 
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İlkçağ Grek düşünürlerinden Demokritos’a göre insanın temel yapısı olan ruh, 

ince, düz, yuvarlak ve ateş atomlarına benzeyen en hareketli atomlardan oluşmuştur. 

Onların bütün bedenini kaplayan hareketlerinden yaşam ortaya çıkar. Ancak yaşamı

meydana getiren söz konusu hareketli atomlar maddedir.54 Aynı şekilde ilkçağ Yunan 

düşünürlerinden Lucretius’a göre insan ruhu, canlı varlığın bir organıdır. Yine ruh gibi 

bedenin bir organı olan can, en küçük, yuvarlak ve hareketli atomlardan oluşmuştur.  

Lucretius açısından ölümsüzlük diye bir şeyden bahsedilemez. İnsanda hayatı meydana 

getiren atomlar, bedenin dağılmasıyla birlikte hayatiyetlerini kaybederler ve insan da 

böylece yokluğa karışır. Şu halde ölüm sonrası bir hayattan bahsetmek söz konusu 

değildir.55 

Eski Yunan düşünürlerinin insanın mahiyetine ilişkin yaklaşımlarına özet 

halinde bakılacak olursa:  

a- İnsan ruhu maddi bir cevherdir, görüşünde olanlar: Sokrat öncesi Milet 

ekolü mensubu olan filozoflardan Thalese göre insan ruhu su iken Aneximenes’e göre 

havadır. Herakleitus sıcak nefesi (psyche), Empedokles ise dört unsuru (hava-su-toprak-

ateş) ruh olarak kabul etmiştir. Ruhu yine madde olmakla birlikte latif bir cevher olarak 

kabul edenlerden Anaxagoras’a göre beden yoğun, ruh ise latif, ince bir maddeden 

ibarettir. Demokritos ruhu, nefes alış verişte bedene giren ince, yuvarlak, düzgün 

atomlar olarak görerek onu maddeye indirgemiştir. Adı geçen filozoflara göre ölüm 

sonrası ruh, bedenden ayrılıp, doğaya karışır ve yine başka bedenlere dahil olur. 

Epiküros’a göre ruh, maddenin arazlarıdır. Maddi olduğu için bedenin akıbetini 

paylaşır.56 Hasılı materyalist düşüncede ruh, kalp vb. isimlerle anılan nefs, soluk alıp

verme demek olan nefes olarak görülmüştür. Biz bunu şöyle formüle edebiliriz: İnsanın

benliği, öz yapısı olan ruh ya da nefs, nefes’ten ibarettir. 

b- Eski Yunanda insanın mahiyetine ilişkin bir başka görüş ise ruhun, 

bedenden ayrı manevi bir cevher olduğunu kabul eden Pythagoras ve onun izinden 

gidenlerin düşüncesidir. Bu düşünceyi Platon, felsefi sisteminde genişçe işlemiştir. 

Platon’tan hareketle Hristiyan kilise düşüncesi ve zaman içinde İslam düşüncesinin ana 

disiplinlerinden felsefe, kelam ve tasavvuf belli ölçüde ondan etkilenmiştir. Biz buna 

özellikle İbn Sînâ ve Gazzâlî’yi incelerken bir ölçüde değineceğiz.  

 
54 Friedrich A. Lange, Materyalizmin Tarihi, Ahmet Arslan (çev.), C. I, İstanbul: Sosyal Yay., 1998, s. 47-48. 
55 Lange, s. 137-138. 
56 Mehmet Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, İstanbul: İz Yay., 2004, s. 96-97. 
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1.5.2 İnsanı Dualist Varlık Olarak Görenlerin Ölüm Sonrasına Bakışı 

Thales’le başlayan sistematik düşünceden önce eski Yunan’da ortaya çıkan ruh 

düşüncesi daha çok Homeros’un tasvirlerinde ve Orphik düşüncede yer alır. Homeros’ta 

görülen ruh düşüncesi iki şekilde ortaya çıkar ki, bunlardan “psyche” denileni özgür 

ruhu, yani içinde hayat, bilinç ve hareketi barındıran ruhu ifade eder. Bu ruh kalptedir 

ve kendisi hareketsiz olup bedeni hareket ettirir. Diğer anlamdaki ruh görüşü ise 

Thales’le başlayıp sistematik felsefede yer alan ruh düşüncesidir. Homeros’a göre ruh, 

bedenden ayrılınca bir daha ona geri dönmez ve böylece hayat biter. Ancak ruh 

bedenden ayrıldıktan sonra Hades’e gider. Öbür dünya tasavvuru Homeros’ta pek açık

değildir. Zira o, öbür dünyadan daha çok bu dünyaya önem verir ve öbür dünyada bir 

kral olmaktansa bu dünyada en ağır şartlarda çalışan bir işçi olmayı tercih eder.57 Bunda 

kendilerine güvenen aristokrat tabakanın ‘altın çağ’, ‘cennet’, ‘kurtuluş günü’ gibi bir 

takım beklentilerinin olmaması da söz konusudur. Buna göre bedende bulunan ve 

insanların duygusal yönünü de oluşturan ruh, ölüm sonrası gölgemsi bir varlık olarak 

öte dünyada varlığını devam ettirir. Şu kadar var ki, ruhun ölümsüzlüğü meselesi 

Homeros’un zihnini fazla kurcalamış değildir.58 Orphik düşüncenin ruh görüşü ise 

sonraki dönemde gelişen özellikle Pyhagoras ve Platon’daki ruh düşüncesini anlamada 

önem arzeder. Orphik düşünceye göre insanın ruhu bedenine hapsolmuştur. Ruhun 

cezası ne zaman sona ererse o, beden hapishanesinden kurtulup özgürlüğe kavuşur. 

Aynı zamanda karma-tenasüh inancını da benimseyen orphik düşünceye göre insan 

ruhu evrim geçirir. İnsanın ölümüyle bedenden ayrılan ruh, tekrar bu dünyada bir insan, 

hayvan veya bitkiye geçebilir. Nitekim Hesiodos’un İşler ve Günler isimli eserinde dile 

getirdiği konular da daha çok hayatından memnun olmayan huzursuz insanların

düşünceleridir. Hesiodos’un evren tasarımında insanın yaratılmasından bu yana beş

kuşak geçmiş ve ilk iki kuşak altın ve gümüş kuşağıdır ki, bunlardan ilk kuşak ölünce 

onların ruhları insanların koruyucusu olmuş, ikinci kuşak ise akılsız davranışları

sebebiyle ölünce ruhları yok olmuştur. Buradan hareketle Hesiodos’ta ahiret 

telakkisinin bir nüvesi bulunmaktadır denilebilir.59 

Aslında ölüm sonrası insanın mahiyetine ilişkin bilgileri kendinde barındıran 

benlik veya ruhun yok olmadığına olan inancın eski kavimlerde var olduğuna dair 
 
57 Kranz, s. 5; Homeros şöyle der: “Üstün tutarım ırgat olarak yanında çalışmayı / Yoksul, malı mülkü az bir adamın /
Bütün göçüp giden ölülere hakan olmaktan”; Cemil Sena,  İnsan Ruhu Ebedi Midir?, s. 44-45. 
58 Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi I -Başlangıçtan Atomculara Kadar-, İzmir: (y.y.), 1995, s. 62; Ahmet 
Erhan Şekerci, “Pre-Sokratik Dönemde Yunan ve Hint Düşüncesinde Ruh Görüşü”, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2000), s. 14-15. 
59 Arslan, s. 63, 65. 
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işaretler bulunmaktadır. Mesela eski Yunan’da Ege havzasında ortaya çıkan Minos 

uygarlığında ölüm ötesine ilişkin bulgulara rastlamak mümkündür. Giritlilerin ev 

şeklinde ölü mezarları yaptıkları ve ölünün, sevdiği eşyaları onun yanına koymaları

onlarda ahiret inancının varlığını gösterir. Yine M.Ö. 2000’li yıllarda Yunanistan’a 

yerleşen Akha’larda da büyük anıt mezarlar yapılmış, ruh, kelebek şeklinde 

düşünülmüştür.60 Aynı şekilde eski Mısır medeniyetinde insan, beden, ruh ve nefs 

üçlüsü olarak incelenmiştir. Onun ilahi yönünü ‘eş’ (ka) temsil ederken hayat anlamına

gelen ‘ank’tır. ‘Ba’ denilen ruh, hayat boyu insanla birlikte olan ve ölümle onu terk 

eden şeydir. Nefs ise ruhtan ayrı olarak tasavvur edilmiş ve ‘hû’ veya ‘ka’ olarak 

isimlendirilmiştir. Mısırlılar, ölümle birlikte ‘ba’nın insanın burnundan çıkarak kuş

şeklinde girdiğine inanmışlardır. Ölüm törenlerinde rahibin tabuta gelerek: “Kemiklerin 

çürümeyecek, etlerin dağılmayacak, gök tanrı başını ve kalbini sana ikinci defa 

toparlayacak” şeklinde telkinde bulunması onların ölüm sonrası hayata inandıklarının

delilidir. Nitekim bu gerekçeye binaen eski Mısır’da mumya tekniğine 

başvurulmuştur.61 

Eski Türklerde gök tanrı inancı ve buna bağlı olarak ahiret hayatı düşüncesi 

dikkat çekicidir. Ölü gömme şekillerinde de ahiret inancının izleri görülür. Ölünün, ana 

karnındaki embriyo şeklinde gömülüşü ‘yeniden doğuş’ düşüncesi ile ilgilidir. Kimi 

cesetlerin ateşte yakılması, ateşin kutsal, temizleyici kabul edilmesi ve ona kutsiyet 

atfedilmesiyle ilgilidir. Böylece ölü, günahlardan temizlenmiş olarak yüceler alemine 

gönderilmiş olur.∗ Benzeri şekilde ölünün tabuttaki cesedinin ağaç dallarına asılması,

ağaçtaki kuşlar vasıtasıyla ölüye can verilmesi inancıyla irtibatlıdır. Ölünün 

kadavrasının yüksek yerlerde bırakılması da onun gök tanrıya ve gök ruhlarına

yakınlığını temin etmek inancına bağlıdır. Yine toprağa defnedilen ölünün yanına ona 

ait yiyecekler, kaplar, silahlar da öte dünyada ölüye lazım olacak şeyleri ölen kişinin 

yanında bulması gerektiği şeklinde düşünülmüştür.62 Ölünün mezarının başına heykel 

dikilmesi de onun öte dünyada canlı oluşuna işarettir. Ancak öteki dünyada her şey bu 

dünyadakinin tersi şeklindedir. Örneğin ağaçların kökleri yukarıdadır ve ırmaklar 

 
60 Arslan, s. 64, 65.  
61 Dalkılıç, s. 85, 86, 88; Cengiz Üstüner, Mısır Uygarlığı, İstanbul: Dragon Yay, 1998, s. 140-144, 150. 
∗ Eski Türk dininde ateş kutsal kabul edilir, ona kurbanlar sunulur ve ilahilar okunurdu. Ocak’ın kutsiyeti de ateş
kültürüyle alakalıdır. Şamanist inanca göre ateş her şeyi temizler ve kötü ruhları kovalardı. Nitekim Kazaklar, yağlı
bir paçavrayı yakıp hastanın etrafında dolaştırır, bu esnada alas alas diye bağırarak dua ederdi. Bu işleme de alaslama 
denilmiştir. Aynı kelime Anadolu Türkçesine alazlama şeklinde gelmiştir. Düğün törenleri ve önemli kutlamalarda 
ateş, vazgeçilmez bir unsur olarak bulunmuştur. Bk. Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul: Kültür 
Bakanlağı Yay., 1976, s. 43-46. 
62 Ünver Günay ve Harun Güngör, Türk Din Tarihi, Kayseri: Laçin Yay., 1998, s. 95. 
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kaynaklarına doğru akar.63 Ölüm sonrası iyi ruhlar yeryüzünde kalır ve dünya 

nimetlerinden istifade eder. Kötü ruhlar ise yer altına yani cehenneme gönderilir. 

Şamanların ruhları ise yer üzerinde dolaşan iyi ruhlar zümresine katılır. İnsanın ölümü, 

kötü ruhların yaşayan insanlara musallat olması ile ilgili görülürken iyi ruhların, Tanrı

nezdinde geride kalan akrabalarına şefaatçi olacağı inancı söz konusudur. İnsanların

öteki dünyada cennete veya cehenneme gidişini bu dünyadaki amelleri belirler. Altay 

Türklerine göre insan, ceset ve candan meydana gelir. Can, ebedi ve ölümsüzdür.∗ İlk 

dönem dini inançlarda ahirete ilişkin göze çarpan belirgin unsurlar görülmemekle 

birlikte sonraları başka dinlerin etkisiyle kıyamet inancı yerleşmiştir.64 

Hint dinlerinde Brahmanizm (Hinduizm), Budizm, Jainizm ve Sihizm’de insan, 

ruh ve bedenden müteşekkil bir varlık olduğu kabul edilmiştir. Ruh, varlıkların özünü 

oluşturan cevherdir. Beden ölümle birlikte dağılıp gitse bile ruh varlığını devam ettirir. 

Hint dinlerinde ruhun, ölüm sonrası diğer bedenlere geçmesi anlamında tenasüh 

(reincarnation) inancı ruhun ölümsüz oluşunun bir göstergesidir.65 İonya asıllı

Pythagoras [m.ö. 580-500]  bir söylentiye göre Fenike, Mısır, Babil gibi yerleri gezmiş

ve buralarda felsefesine zemin hazırlayan ilimleri öğrenmiştir.66 Metafizik düşünceyi 

felsefesinde belirgin şekilde işleyen ilk filozof olan Pythagoras’ın düşünce sistemi ile 

orphik dini arasında benzerlikler vardır.∗∗ Dahası Pythagoras’ın özellikle ruh göçü 

fikrini orphiklerden aldığı ifade edilir. Kaldı ki, Pythagorasçılığın doğduğu ortamda 
 
63 Eski Türklerde ölü gömme şekilleri ve merasimleri ile ilgili olarak bk. Ünver Günay ve Harun Güngör, a.g.e., sf. 
87-94; Yaşar Çoruhlu, “Eski Türklerde Ölüm”, Cogito Dergisi, S. 40, (2004), s. 245-247, 251. 
∗ İnan, s. 96-97; Ünver Günay ve Harun Güngör, s. 87; Altay Türkleri varlığın büyüme ve nefes alma gibi hayat 
tezahürü olan şeyi ‘tın’ sözcüğü ile ifade etmişlerdir. Tın kelimesi sadece insan ve hayvanlarda değil büyüme özelliği
gösteren bitkilerde de vardır. Bitkilerde de tın’ın varlığı kabul edilmekte birlikte varlıklar tınlılar ve tınsızlar diye 
ikiye ayrılmıştır. Tınlamak ve ses vermek aynı zamanda hareketli olmak şeklinde algılanmış, insanlar ve hayvanlar bu 
manada tınlılar sınıfına dahil edilmiştir. Eski Türklerdeki tın kelimesi, bir tür nefes alıp vermek, can, ruh şeklinde de 
yorumlanmıştır. Ruhla ilgili muhtelif kategoriler de mevcuttur. Mesela tin, bütün canlı varlıklarda bulunan ruhu ifade 
ederken süne sadece insanda bulunan ruhtur. Kut ise her şeyde bulunan ve ona kutsiyet veren ruhtur. Ünver Günay ve 
Harun Güngör, a.g.e., s. 84; İnan, a.g.e., s. 93; Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, s. 77, dpn. 12. Yunus Emre’ye 
atfedilen şu kıtada cân kelimesinin ölümsüz olduğu vurgulanır: Ten fanidir can ölmez / Ölenler geri gelmez / Ölür ise 
ten ölür / Canlar ölesi değil. Bk. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre, (y.y.): Altın Kitaplar Yay., II. bsm., 1971, s. 
69. 
64 Ünver Günay ve Harun Güngör, s. 72. 
65 Dalkılıç, s. 90-95. 
66 Weber, s. 24. 
∗∗ Pythagoras düşüncesini etkilemiş olan Dionysos kültüne göre Dionysos, Zeus’un oğludur. Acı çeken bir tanrıdır. 
Titanlar gençliğinde onu öldürmüş ve parçalayıp yemişler. Athena, Dionysos kalbini kurtarmış ve Zeus yeni bir 
Dionysos meydana getirmek için bu parçayı yutmuş. Zeus, Titanları yıldırımlarıyla yok etmiş ve küllerinden insanı
yaratmış. Buna göre insanda Titansı ve Dionysosçu unsurlar vardır. Bu efsanede acı çeken, ölen, ölüm sonrası dirilen 
bir tanrı söz konusudur ki, bu dinin mensupları da tanrılarının kaderine ortak olacaklarına inanmıştır. Dionysosçu 
kültün bir değişik şekli olan Orphik külte göre, Orpheus çok etkili bir çalgıcıdır. Eurydike ile evlenir ve hemen sonra 
karısı ölür. Orpheus çalgısıyla yer altına iner ve yer altı tanrısından karısını geri vermesi ister. Yer altı tanrısı da 
yeryüzüne dönünceye kadar karısına bakmaması şartıyla bunu kabul eder ancak Orpheus bu vaadi tutmaz. Bunun 
üzerine karısı tekrar yer altına ve oradan Hades’e iner. Orpheus da acısından çıldırır ve öldürülür. Bu efsaneye göre 
bir ölümlü varlığın öte dünyaya gitmesi ve tekrar geri dönmesi söz konusudur ki, Orpheusçuluktaki yeniden diriliş
veya öte dünyaya gidip geri gelme teması Pythagorasçı düşünceyi etkileyecektir. Bk. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe 
Tarihi I, s. 65, 66. 
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demeter kültü ile dionysosçu ve orpheusçu kült söz konusudur.67 Pyhagoras’ın mistik 

kişiliği yanında içinde bulunduğu topluluk, felsefi ve dini bir cemaat özelliği taşımıştır. 

Sayı’yı âlemin ezeli ilkesi olarak gören düşünüre göre âlemin ekseni etrafındaki 

devirlerden tanrısal bir ahenk doğar ve bu ahenk evrenin ruhudur. Konumuz açısından 

Pyhagoras’ın en belirgin özelliği onun ruh kavramına düşünce sisteminde belirgin bir 

yer verişidir. Onun ruh ve ruhun öte dünya ile ilgili düşüncesinde Hint ve İran 

düşüncelerinin etkisi söz konusu ise de sisteme damgasını vuran Helen şekilciliğidir.68 

Pyhagoras’a göre insan fert olarak ölümlüdür. İnsanın, ölüm sonrası cesedinin 

dağılmasına karşılık ruhu koruma altına alınmıştır. Zira ruh, eşyanın ezeli ve ebedi 

sırasında yeri olan bir sayı, âlem ruhunun bir parçası, gök ateşinin kıvılcımı, Tanrı’nın

bir düşüncesidir. Bu itibarla ruh ölmez. Dahası ruh, ya Tanrı ya âlem ya da kendisi için 

yaşadığı dikkate alınırsa ölüm bu ruhu ancak ya daha yüksek ya daha aşağı ya da 

şimdiki hayata benzeyen bir hale koyabilir.69 Heredot, Pythagoras’ın, Mısır’daki ruh 

görüşünden etkilendiğini belirtse de gerçekte ruhun yeniden bedenlenmesi düşüncesi 

daha çok Hint düşüncesine aittir.70 

Pythagoras’a kadar olan düşüncelerde ruh, hayatın temel prensibi nefes ile 

karşılanmıştır. Pythagoras ise ilk defa bozulmayan, ölmeyen ve etkilenmeyen bir ruhtan 

bahsetmiştir ki, bu Yunan düşüncesinde bir ilki oluşturur. Ruhu bizatihi hareketli bir 

tabiata sahip akli cevher olarak gören Pythagoras’a göre ruh, cisim değildir.∗ Ruh 

canlılık veren öz olması yanında akıl, düşünce, hırs ve arzuyu da barındıran bir varlıktır. 

İnsan ruhu, kendisinde bulunan bu özellikler sebebiyle diğer canlılardan ayrılır ki, bu 

ayrımla insan ruhu diğer canlı ruhlarından da ayrılmış olur.  İnsan vücudunda kalp ve 

beyin arasında bulunan ruhun arzu ve hırs kısmı kalpte, akıl ve düşünce kısmını ise 

beyinde bulunur. Dışarıdan bedene giren hava da canlılığa katkıda bulunur.71 Ölümlü 

bir beden ile ölümsüz ruh nasıl telif edilebilir sorusunun cevabı Pythagoras’ın evrimci 

ruh görüşüyle açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre ruh, insan bedeninde gömülü 

vaziyette ve bu bedene yabancı, bedenden ayrı özelliğe sahip bir varlıktır. O, bedenden 

 
67 Arslan, s. 67, 72-73.  
68 Weber, s. 27; Kranz, s. 41. 
69 Weber, s. 27. 
70 Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi I, s. 70; Şekerci, a.g.t., s. 20. 
∗ “Rûh nedir? sorusuna Pythagoras şu cevabı vermektedir: ‘Rûh, bizatihi hareketli olan bir tabiata sahip aklî (zihnî) 
bir cevherdir. Cisim değildir. İlk tabiî cismin yetkinleşmesinden gücünü alır.” Pythagorasçılara göre Ruh, 
ölümsüzdür. Bozuluma uğramaz ve ebedidir. Bedenden ayrılan ruh, kendi cinsinden olan küllî nefse dönüşür. Nefs-i 
nâtıka Tanrıdan sudûr etmiş Tanrı’nın bir fiilidir.  Gayri nâtık rûh ise bozulabilir ve ebedi değildir. H. Bekir Karlığa, 
“İslâm Kaynakları ve Filozofları Işığında Pythagoras ve Presokratik Filozoflar”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1979), s. 137-138. 
71 Şekerci, a.g.t., s. 22. 
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bağımsız ve bedenden daha üstün tanrısal dünyaya aittir. Dahası yaptığı kötülüklere 

karşı ruh insan bedeninde ceza çeker ve bir nevi hapis hayatı yaşar.72 İçine hapsolduğu

bedeni seçmemekle birlikte ruh, önceden yaptığı eylemler ile bir şekilde içinde 

bulunduğu bedeni hazırlamış olur. İyi eylemlerde bulunarak geldiği yüce makamlara 

gitmeyi başaramayan ruhlar tekrar yeni bir doğumla muhtelif bedenlerde hapis/sürgün 

hayatı yaşamaya devam ederler. Yeniden bedenlenme nihai kurtuluşa kadar sürer. Nihai 

kurtuluş ise ruhun bedenden ayrılmasından sonra yüce âlemlere çıkıp Yaratıcı’nın

nuruna ermesi ve eşyanın bilgisine sahip olması ile  elde edilir.73 Bunun için de bu 

dünyada nefsi şehevi kirlerden arındırmak için bir takım temrinlerin yapılması gerekir. 

Mutlak ölümsüzlük için bilimsel bilgi, müzik, ruhsal arınma ve erdemli yaşam önem 

arzeder. 

İnsanı düalist bir varlık olarak değerlendiren Pythagorasçılar’a göre asıl olan 

insanın ruh yönüdür. İnsan tanrısal alana yükselinceye kadar tekrar doğuş çarkı içinde 

olur ve insan, ölüm sonrası Hades’te yargılanıp değer itibariyle kendinden daha yüksek 

veya aşağı varlıkların bedenine göçer veya da yüce makamlara ulaşır.74 Buna göre ölüm 

sonrası hayvanlara da geçtiği düşünülen insan ruhlarının varlığı hesaba katılınca 

Pythagorasçılıkta hayvan eti yemek yasaklanmıştır.∗ Pythagoras Yunan düşüncesinde 

ruhun maddeden ayrı bir öz olduğunu belirtmiş ve ruh göçü anlayışını felsefi düzeye 

yükselten ilk düşünür olmuştur. Pythagoras’ın ruh düşüncesi daha çok Platon tarafından 

sistemli hale getirilecektir.  

Biz benzeri bir yaklaşımı, kendilerinden etkinlendiği Pythagoras ve 

Herakleitos’tan sonra Empedokles’te [m.ö. 490-430] de görürüz. Kendinden önceki 

dönemlerde ortaya konulan arche problemine Empedokles toprağı da ilave ederek dört 

unsur (anasır-ı erba) teorisini gündeme getirmiş ve âlemde hava, su, ateş ve toprak 

olarak dört unsurun var olduğunu ifade etmiştir. Bu dört unsurun etkileşimi için sevgi 

ve nefret gibi iki önemli etken söz konusudur. Bu iki etken dört unsurun bir araya 

gelmesini veya birbirilerinden ayrılmalarını temin eder. Sevgi ve nefret ilkeleri, 

Empedokles’in, dört unsurun birleşiminden meydana gelen ve insana canlılık veren ruh 

anlayışında önem arzeder. Düalist bir anlayışa sahip olan filozofa göre iyi ile kötüyü 

 
72 Arslan, s. 71, 73. 
73 Kindî, Felsefi Risaleler, Mahmut Kaya (çev.), İstanbul: Klasik Yay., 2002, s. 244-245. 
74 Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 23; Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, Ahmet Aydoğan (çev.), İstanbul: İz
Yay.,  2001, s. 60; Arslan, s. 73. 
∗ Bir keresinde bir köpeğe işkence edildiğini gören Pythagoras: “Dur, vurma artık! Dost bir kişinin ruhu var bunda. 
Tanıdım onun sesini duyunca” demiştir. Kranz, s. 42-43. 
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temsil eden sevgi ve nefrettir. İnsan da ruh ve beden ikilisinden oluşmuştur. Ruh, 

bilimsel olarak kendini algı ve düşüncede gösteren yaşam ilkesi iken dinsel yönden 

kutsal varlıklarla birlikte olmak durumundadır. Ancak nefretin yol açtığı günahla ruh, 

göksel âlemden uzaklaştırılmıştır. Sürgün hali ruhu, bitki, hayvan ve insan bedenlerine 

gerçekleşen bir dizi ruh göçüne sürüklemiştir.∗ Ruh göçünden ancak kutsal bir arınma 

ile kurtulunabilir. Bu arınma ise felsefi kavrayış, hayvan eti yememek, ahlaki mücadele 

ve sevgiyi yeşertme gibi faaliyetlerle gerçekleşir.75 Empedokles Arınmalar isimli 

eserinde ruhun ölümsüzlüğü, doğum öncesi varlığı ve ruh göçü gibi meseleleri 

incelemiştir.76 Pyhagoras’tan etkilenmiş biri olarak Empedokles ruh göçüne inanır. 

Buna göre ruh, işlediği bir günah sonucu farklı şekillerde yaşadığımız âleme düşmüştür 

ve o sürekli olarak ayrıldığı ülkeyi özler. Ruh farklı formlarda bu âleme düştüğüne göre 

hayvanlardaki ruhlar bir zamanlar insan formu içinde bulunmuş olabilirler. Dolayısıyla 

hayvan eti yenmemelidir.77 Empedokles’e göre dört ilkenin bir araya gelmesinden 

beden ve canlılık oluşur, bu ilkelerin ayrışmasıyla da ölüm gerçekleşir ancak ruh 

ölümsüzdür.  Filozofa göre madde dünyasının üzerinde bahtiyar ruhlar dünyası vardır

ve onlar orada tanrısal bir topluluk içinde yaşarlar. Kovulmuş suçlu ruhlar ise ‘etten 

yabancı gömleklere’ bürünerek otuzbin yıl bitki, hayvan, insan bedenlerinde dolaşırlar. 

Ancak bitkilerde defne, hayvanlarda arslan, insanlarda rahip, hekim ve prenslerin 

bedenleri en yüksek aşamayı oluşturur. Tanrı ise yasasıyla bütüne hakim olan kutsal bir 

ruhtur.78 Öyle anlaşılıyor ki, Empedokles’e göre insan bedeni ölümlü iken ona canlılık

veren öz konumundaki ruh, ölümsüzdür ve tanrısal bir yapıdadır. Tenasüh öğretisi 

gereği ruh, kişinin bu dünyada yapıp ettiklerine göre ölüm sonrası diğer varlıkların

bedenlerine geçerek yolculuğuna devam eder ya da tamamen arınıp kurtuluşa erer. 

Dolayısıyla Empedokles düşüncesinde ölüm sonrası çizgisel manada bir öteki dünya 

algısından ziyade ruh merkezli dairevi bir dönüşüm esastır. Bu dünya ise kişinin belli 

ölçüde cenneti veya cehennemi olmaktadır.  

Yunan düşüncesinde ruhun bedenden ayrı ve ölümsüz bir varlık olduğundan ilk 

defa bahseden Pythagoras olmuştur. Pythagoras’ın bu düşüncesi Platon ile sistemli hale 

 
∗ Empedokles bir şiirinde konuyu şöyle dile getirir: “Ulaştık bu üstü örtülü ine.../Ağlayıp sızladım görerek yabancı
yeri / Nasıl bir şereften ne kadar büyük bir bahtlılıktan / Ayrılarak düştük şimdi bulunduğumuz yeryüzüne! / Vaktiyle 
ben oğlan, kız, çalı oldum / Kuş oldum, denizden sıçrayan dilsiz balık oldum. / Kranz, Antik Felsefe, s. 102-103. 
75 Kranz, s. 97; Zeller, s. 61-62.  
76 Cevizci, s. 56. 
77 Kranz, s. 107. 
78 Zeller, s. 81-82. 
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getirilmiştir.∗ Platon insanı ruh ve bedenden müteşekkil varlık olarak kabul eden dualist 

bir düşünür olması yanında ölümsüzlük ya da ölüm sonrası hayat düşüncesini felsefi 

delillerle ilk defa ele alan bir filozoftur aynı zamanda. Platon sonrası ölüm ötesi 

düşüncesi felsefenin konuları arasında yer almıştır.79 Platon’dan önce onun hocası olan 

Sokrates’te, insanın mahiyetini inceleme manasında ruhun konumuna bakıldığında 

onun, insanı, ruh ve beden şeklinde ikiye ayırdığını ve insanın asıl yönü olarak ruhun 

varlığını kabul edip ölüm sonrası ruhun baki kaldığını ve ahlakî manada ruhen 

olgunlaşmaya büyük ihtimam gösterilmesi gerektiğinin altını çizdiği görülür. 

“Ölüm iki şeyden biridir: Ya bir hiçlik, büsbütün şuursuzluk halidir, yahut da, 

herkesin dediği gibi ruhun bu dünyadan ayrılarak başka bir dünyaya geçmesidir. Ölüm bir 

şuursuzluk, deliksiz ve rüyasız uyuyan bir kimsenin uykusu gibi bir uyku ise o ne mükemmel, 

ne tam bir kazançtır!... Ama ölüm bizi bu dünyadan başka bir dünyaya götüren bir yolculuk ise 

ve herkesin dediği gibi bütün ölenler başka dünyada yaşıyorlarsa bizim için bundan daha büyük 

ne iyilik olabilir?”80

Bu sözleri söyleyen Sokrates, gerçekte ölüm sonrası bir hayatın olup 

olmadığına dair tam bir hüküm vermiyor. Sadece öte dünyanın olacağını umut ediyor ve 

bunu da bir ölçüde ahlaka dayandırıyor. Aristo’nun ağzından Platon, ruhun ölümsüz 

oluşundan hareketle ahiret hayatının gerçek oluşuna dair Armeios oğlu Er efsanesiyle 

ahiret hayatında olup bitenleri dile getirir. Buna göre insanlar, bu dünyada yapıp

ettiklerine göre ahirette mahkeme olunur, iyiler göğe çıkan yoldan iyilikler alemine, 

kötüler ise solda, aşağı inen bir yoldan Tartarosa gönderilerek azap çekerler. Tanrılara 

ve ana babaya saygısızlık etmek ile haksız yere adam öldürmenin cezası en büyük 

cezalardır.81 Sokrates, Glaukon’la konuşurken şunları söylüyor: “Çocukluğumuzla 

ihtiyarlığımız arasındaki zaman, sonsuzluk yanında nedir ki? Hiçbir şey. Peki öyleyse, 

ölümsüz bir varlık bu kadar kısa bir zaman için bunca zahmete sokar mı kendini? 

Sonsuzluğu düşünerek yapmaz mı her yaptığını?... İnsan ruhunun sonsuz olduğunu, hiç 

yok olmadığını daha anlamadın mı?”82 Sokratesin ölüm anında talebelerine söylediği

∗ Gerçekte Platon, orphik geleneği kabul edip sistemli hale getirmiş, aynı zamanda ruh beden ayrımını ortaya koyarak 
insanı dualist bir varlık olarak sunmuştur. Onun ruhun ölümsüzlüğü düşüncesi ise daha çok ruhun, beden öncesi 
varlığını kabul etmesinden kaynaklanmıştır. Bk. Jörg Splett, “Immortality”, Encyclopedia of Theology içinde, Karl 
Rahner (Ed.), Great Britain: Staples Printers Rochester Limited, 1993, s. 688. 
79 Aydın, Din Felsefesi, s. 232. 
80 Platon, Sokratesin Müdafası, Niyazi Berkes (çev.), İstanbul: MEB Yay., 1999, 40d. 
81 Platon, Devlet, Sabahattin Eyüboğlu ve M. Ali Cimcoz (çev.), 4. bsm., İstanbul: Remzi Kitabevi Yay., 1980, 614a-
e, 616a. 
82 Platon, Devlet, 608d. 



25

söz de onun, ölüm sonrası hayata bir umut olarak bakması yanında bu inancın

kesinliğine de işaret eder niteliktedir: 

“Dostlarım! Krito sanıyor ki, az sonra ben, bir ceset olacağım… Ben, zehiri içtikten 

sonra sizinle beraber olmayacağımı ve mutlu insanların diyarına gitmek üzere uzaklaşacağımı

uzun uzun anlatırken öyle görünüyor ki, Krito bir takım boş sözlerle kendime ve size cesaret 

vermeye çalıştığımı sanıyor.”83 

Bunun yanında eğer Eflatun’un Devlet’inde konuşan Sokrates ise∗ onun  bir tür 

tenasühe inandığını da söyleyebiliriz. Öyle ki, ölüm sonrası insanlar, yeniden dünyaya 

doğmak için kendi kaderlerini kendileri belirleyecektir. Yeniden dünyaya dönüşte 

kişiler hayvan veya başka şekillerde gelebilirler ve bunda da onların bu dünyadaki 

eylemleri etkilidir.84 

İnsanın asıl kalıcı yönü ruhtur. Bu dünyada iyiliklerle takviye edilen ruh, ölüm 

sonrası tanrılar aleminde barış, huzur içinde olur. Ölüm sonrası dünyada da iyiler, 

değerli kişiler vardır.85 Ölüm gerçekte iyiler için yeni bir iyilik kapısının açılmasıdır.∗∗ 

Dolayısıyla ölümden korkmaya gerek yoktur.86 Fakat yine de filozof, ölüm sonrası

hayat için net bir şey söylemez. Sadece umut olarak öte dünya vardır onun

düşüncesinde. Atina mahkemesinin baldıran zehiri içerek ölüme mahkum ettiği

Sokrates ölümü anında, yanındaki talebelerine şunları söyler:  

 
83 Platon, Phaidon, Suut K. Yetkin ve Hamdi R. Atademir (çev.), İstanbul: MEB Yay., 1997, 115, c, d; Russell, Batı
Felsefesi Tarihi, Muammer Sencer (çev.), C. I, VI. bsm., İstanbul: Say Yay., 1997, s. 245  
∗ “Bütün diyaloglarda olduğu gibi Devlet’te de hangi düşüncelerin nereye kadarının Sokrates’ten geldiğini bilemeyiz. 
Bu iki insan bir potada eriyip birbirine karışmış, kaynaşmış gibidir…Kısaca, Devlet’in babası Sokrates, anası
Eflatun’dur diyebiliriz.” Platon, “Devlet”, S. Eyüboğlu ve S. Cimcoz (çev.), Önsöz’den naklen. İstanbul: Remzi 
Yay., 1980, s. 9. “Platonun ne düşündüğünü bulmanın zorluğu elimizdeki kaynakların eksikliğinden değil 
diyalogların yazılma tarzından kaynaklanıyor.” Gunnar Skirberk ve Nils Gilje, Felfese Tarihi, -Antik Yunan’dan 
Modern Döneme-, Emrullah Akbaş ve Şule Mutlu (çev.), İstanbul: Üniversite Kitabevi Yay., (ts), s. 71; 
“Diyaloglarda konuşanların hangisinin yazarın ağzından, onun deyişiyle konuştuğunu kestirmek çoğu zaman enikonu 
güçtür.” Will Durant, Felsefenin Öyküsü, Ender Gürol (çev.), İstanbul: İz Yay., 2002, s. 27. 
84 Platon, Devlet, 620 d-e 
85 Platon, Devlet, 621 c, d; Fatma Paksüt, Platon ve Sonrası, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1982, s. 117. 
∗∗ “Ölüm bir çeşit uyku ise, büyük bir kazançtır; çünkü öyle olunca, zamanın bütün akışı, tek bir gece gibi 
gözükecektir. Ama ölüm bizi bu dünyadan başka bir dünyaya götüren bir yolculuk ise ve herkesin dediği gibi, bütün 
ölenler başka dünyada yaşıyorlarsa, hakimlerim, bizim için bundan daha büyük ne iyilik olabilir? Gerçekten öteki 
dünyaya vardığımızda, bu dünyada doğruluk iddia eden kimselerden kurtularak, denildiği gibi asıl doğruluğu veren 
gerçekten hakimleri, Minosu, Rhadamanthesi, Aeakosu, Triptolemosu, doğru yaşamış olan yarı tanrıları bulacaksak, 
bu yolculuk hiçbir zaman bir ceza olamaz. …Hepsinin üstünde, burada olduğu gibi öteki dünyada da öz ve yanlış 
bilgeliği araştırmamı ilerletebileceğim, kimin bilgiç, kimin cahil olduğunu anlayabileceğim.” Platon, Sokratesin 
Müdafaası, 41a, b. 
86 “Siz de benim gibi ölümden korkmayınız. Şunu biliniz ki, iyi bir insana, ne hayatta ne de öldükten sonra hiçbir 
kötülük gelmez. Onu ve onun gibileri tanrılar daima korurlar.” Platon, Sokrates’in Müdafaası, 41d. 
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- “Artık ayrılmak zamanı geldi. Yolumuza gidelim; ben ölmeye, siz yaşamaya. 

Hangisi daha iyi? Bunu tanrılardan başka kimse bilmez.”87 

Öyle görünüyor ki, Sokrates’te ruhun varlığı kabul edildiği halde ölüm sonrası

hayat, Eflatun için en azından temel teşkil etmiştir denilebilir.  

Platon da hocası Sokrates gibi insanın aslı, özü olarak ruhu esas almış ve bu 

inancını ispatlama ihtiyacı duymuştur. Filozof ruhun varlığını ispat için orphik-

Pythagorik mistisizmden aldığı etkiyi idealar teorisiyle birleştirerek ruha metafizik bir 

temel hazırlamıştır.88 Platon’un özellikle Pythagorasçılardan etkilendiği hususların

başında, dualist bir evren görüşü, ruhun ölümsüzlüğü ve ruh göçü, dini mistisizm ve 

çileci ahlak, teorik bilimlere öncelik vermek gibi hususları zikredebiliriz.89 Filozof 

ruhun ölümsüzlüğü meselesine başta Phaidon olmak üzere Timaios, Phaidros, Devlet 

gibi eserlerinde yer vermiştir ancak onun ruhun ölümsüzlüğü ve öte dünyaya ilişkin 

konuyu tartıştığı temel eseri Phaidon’dur. Filozofa göre insan, öncelikle, siyasal ve 

ahlakî varlık olmaktan ziyade ruhsal bir varlıktır.90 Ruh, beden var olmadan önce 

mevcuttur ve o, bedenle geçici bir ilişki içinde bulunur. Ölüm, ruhun tenden 

ayrılmasından başka bir şey değildir. Diğer bir deyimle tenin ruhtan ayrılıp kendi 

kendine kalması ve ruhun tenden ayrılarak kendi kendine var olmaya devam etmesi 

demektir.91 Platon ruhun ölümsüzlüğü konusunu Phaidon adlı eserinde üç temel başlıkta 

ele alır. Bunlar: ‘Zıtlar uyum halindedir’. ‘Bilgi, hatırlamadan ibarettir.’ ‘Ruh, basit ve 

ölümsüzdür’, şeklinde özetlenebilir. Buna göre içinde yaşadığımız âlemde her şey 

zıttıyla birlikte vardır ve her şey zıttından doğar. Karşıtlar dairevî bir dönüşüm halinde 

bulunurlar. Güzel çirkin, haklı haksız, hastalık sağlık... ve ölüm doğum gibi karşıtlar 

birbirilerini meydana getirirler. Eskilerin dediğine bakılırsa ölülerin ruhu Hades’e gider 

ve oradan bu dünyaya gelir. Öyleyse ruh olmadan yeni bir doğum olmayacağına göre 

diriler, ölülerden meydana gelmektedir. Doğanlar ölülerden, ölüler ise yaşayanlardan 

doğar.92 Ruhlar, Hades’te var olduğuna göre onların ölüm öncesinde ve sonrasında var 

olduğunu da bilmiş oluruz. Bir kötülük varsa iyilik de vardır ve kötü olan şey daha önce 

iyi idi ki, sonra kötü olmuştur. Büyüme varsa o daha önce küçük idi. Hakeza hayatta 

sürekli çift doğuş, birinciden ikinciye, ikinciden birinciye doğru sürekli dönüş vardır. 

Karşıtlar birbirinden meydana geliyorsa hayat da ölümden meydana geliyor demektir. 
 
87 Platon, Sokratesin Müdafası, 42a. 
88 Zeller, s. 181. 
89 Skirberk ve Gilje, Felsefe Tarihi, s. 70. 
90 Skirberk ve Gilje, s. 87. 
91 Platon, Phaidon, Hamdi Akverdi (çev.), İstanbul: MEB Yay., 1997, 64c. 
92 Platon, Phaidon, 70e, 71c, d., 72e, 78c. 
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Ölüm sonrası ruhumuzun Hades’e giderek orada varlığını devam ettirdiğini de kabul 

etmemiz gerekir bu durumda.  

Tanrı, ruhu bedenden önce yaratmış ve onu bedene üstün kılmıştır. Ruh, 

emretmek ve hükmetmek, beden ise ona boyun eğmek için yaratılmıştır.93 Ruh, 

bölünmez, her zaman aynı kalan tözde iken cisim, bölünebilen bir yapıdadır. Tanrı,

varlıkta ruh olmayınca aklın da olmayacağını anlamış ve aklı ruha, ruhu da bedene 

koymuştur.94 Filozofa göre insanın aslını oluşturan ruhun, ölüm öncesi varlığını kabul 

etmemiz için sebepler vardır. Biz, doğuştan getirdiğimiz bir bilgi ile iki şeyin eşitliğini 

veya eşit olmadığını, bir şeyin güzel olup olmadığını, varlıkların çeşitliliğini, aynîliğini, 

benzerliğini, güzel veya çirkinliği, sayıları vb. biliriz. Çünkü biz, görmediğimiz halde, 

vücudumuzun duyu algıları karışmadığı halde ‘kendinden güzel’, ‘kendinden iyi’ diye 

bir şeyin varlığını kabul ederiz. Büyüklük, sağlık, erdem de, bedeni algılarla 

öğrenmeyip doğuştan bildiğimiz şeylerdir. Şu halde gerçekte bir şey öğrenmek, o şeyi 

‘hatırlamak’tan ibarettir diyebiliriz. Şayet yeni öğrenilen bir şey gerçekte bir anımsama 

ise bu durumda hatırlanan şeyler, önceki bir zamanda öğrenilmiş olmalıdır.∗ Öyleyse 

ruh insan bedenine girmeden önce bu dünyada iken öğrenilen (hatırlanılan) bilgileri elde 

etmiş olmalıdır ki, bu da ruhun ölümsüz olduğunu gösterir.95 İşte bu bilgilere biz 

duyularla değil, ruhumuzun hükmüyle ulaşırız. Bunun bir eğitimini almadığımız halde 

bu tür şeyleri biliyor oluşumuz, bedenimize canlılık veren ruhumuzun, doğumdan önce 

bir yerlerde var olduğunu ve orada bu bilgileri elde ettiğini gösterir. Öyleyse bilgi 

dediğimiz şey, hatırlamadan ibarettir. Çünkü biz, doğuştan getirdiğimiz bilgilere 

benzeyen ya da benzemeyen şeyleri gördüğümüzde onun hakkında hemen hüküm 

veriyoruz. Hüküm verebilmemiz için de onu önceden biliyor olmamız lazımdır. Fakat 

biz, onu dünyaya gelirken unutmuşuzdur. Sonra duyular yardımı ile o bilgiyi yeniden 

elde ederiz ki, bu yönüyle bilgi, bir hatırlama olacaktır. Nitekim, iyi yönetilmiş bir 

sorgu sonucunda insan, herhangi bir konuda gerçeği bulur. Bunun en belirgin örneği

aritmetik bilgilerdir. Aritmetike dair bilgi, düşünen her insan için açık seçik, zaman üstü 

ve hiç karışmadan bulunurlar.96 Gerçekte bilgi, kavramların bilgisidir Platona göre. 

 
93 Platon, Timaios, Erol Güney ve Lütfi Ay (çev.), İstanbul: MEB Yay., 1997, 34c. 
94 Platon, Timaios, 30a-b. 
∗ Platon’a göre bilmek, [dünyaya geliş öncesinde] kazanılmış bilgileri muhafaza etmekten, onları unutmamaktan 
başka bir şey değildir. Platon, Phaidon, 75d. 
95 Platon, Phaidon, 72e, 76c; Ernst von Aster, s. 175. 
96 Platon’un Menon diyalogunda Sokrates, bir köleye, sorduğu sorularla bir karenin iki katına çıkarıldığında yeni 
karenin ayak uzunluklarının kaç ayak olduğunu öğretir. Sokrates aslında yanıtı köleye söylememiştir ancak sorduğu
sorularla, kölenin ruhunda bulunan ‘idea’yı, ona keşfettirmiştir. Herhalükarda bilgi, anımsamadan ibarettir. Platon, 
“Menon”, Adnan Cemgil (çev.), Diyaloglar içinde, (s. 149-188), İstanbul 1982, Remzi Kitabevi, 82 d-e. 
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Kavramların bilgisi ise ideaların bilgisi demektir. İdealar, somut, tikel nesnelerden ayrı,

kendilerine özgü soyut varlıklar evreninde var olan, ezeli ve ebedi varlıklardır.  

İdeaların en zirvesinde iyilik ideası yer alır.97 İdeaların bilgisi bu dünyada değil, ruh, 

vücut kalıbı içinde bu dünyaya gelmeden önce edinilmiş bilgidir. Dolayısıyla bilgi, 

ruhun daha önceki idealar alemindeki bilgileri vücut kalıbına girdikten sonra 

hatırlamasıdır. Bedenin algıları ise, ruhun idealar aleminde temaşa ettiği aslî şekillerin 

hatıralarını uyandırmasıdır. Elde ettiğimiz bilgiler sadece algıların bilgisi olsaydı biz, 

objektif bilgiye ulaşamazdık. Objektif bilgi yoksa, bilginin bizatihi varlığı tehlikeye 

girer. Şu halde, biz, mutlak bilgiyi sonsuz, değişmeyen, vücudun etkilerinden uzak, saf 

bir düşünce olan ruhtan alırız. Düşünce, ölümsüz olan ruha ait iken algıyla elde edilen 

bilgi, ölümlü olan bedene özgüdür. Buradan hareketle şunu söylememiz mümkündür; 

insan, yapısı gereği idealar dünyası ile duyusal idrak dünyası arasında yer alır. Onun 

ruhu idealar dünyasına, bedeni ise duyusal idrak dünyasına aittir. Fakat insanın asıl

parçası hiç şüphesiz ruhtur. Fiziki bedenle bedenlenen başka bir ifade ile bedene 

hapsolan ruh, yaşam öncesinde idealar dünyasında iken ideaları görmüştür. Dünyaya 

gelirken önceki bilgilerini unutmuştur ama yaşam esnasında çeşitli sebeplerle önceki 

bilgilerini hatırlar. Yani insanın öğrenme faaliyeti neticede ‘hatırlama’ ve yeniden 

keşiften ibarettir.98 Platon’un mağara istiaresi de duyusal dünya ile idealar dünyasına

ilişkin idrakimizi açıklamaya yönelik bir izah denemesidir. İstiareye göre bir mağarada 

bulunan mahkumlar, doğuştan beri mağaranın arka duvarına bakacak şekilde her 

yerlerinden bağlıdır. Arkada ateş yanar ve mahkumlar, ateş ışığının yansıması

neticesinde önlerindeki duvarda birtakım gölgeler görebilirler. Onlardan biri serbest 

kalıp dışarı çıksa ve hadiseye vakıf olsa, görecektir ki, onların gerçek diye gördüğü

gölgeler aslında nesnelerin yansımasından ibarettir. Dışarı çıkıp gerçekleri gören kişi bir 

daha mahkum olmayı istemeyeceği gibi, henüz mağarada olanları gördüklerini anlatsa, 

onlar tarafından ciddiye alınmayacaktır da.99 Mağara temsili, Platon için, aslında

ontolojik ve epistemolojik bir gerçekliğin ifadesidir. Mağarada elde edilen bilgi 

duyusal, gerçekliği olmayan fakat sadece dışarıdaki bir takım hareketlerin yansıması

iken asıl gerçeklik idealar dünyasının bilgisidir. Bizim, duyusal yanımızla elde ettiğimiz 

bilgiler sürekli değişime uğrarken idealar düzeyindeki bilgilerimiz hep aynı ve sürekli 

kalır.∗ Platon için şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, eski Yunan filozofu için, bizim bu 

 
97 Platon, Timaios, 37d -38a. 
98 Skirberk-Gilje, s. 80-81. 
99 Platon, Devlet, 514a-516c. 
∗ George Thomson’a göre Orpheci görüş Trakya’da doğmuş, ticaret yoluyla Ege denizinden Korinthos’a, oradan da 
İtalya ve Sicilya’ya geçmiştir. Bu hareket, maden işçilerinin yaşam şartlarından doğmuş pasif bir tepki hareketidir. 
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dünyada duyularımızla elde ettiğimiz bilgiler dışında, tümel, zorunlu, ezeli ve ebedi 

olan ideaların bilgisi vardır. Sofistlerin, insan bilgisinin sürekli değiştiği, dolayısıyla 

kesin hakikatin olmadığı tezine karşılık Platon, insanların, doğum öncesi dünyada 

ruhumuzun, ideaların bilgisine sahip olduğu ve bu dünyada çeşitli şekillerde onu 

hatırladığımızı yani değişmez, ezeli, ebedi, soyut tümel kavramların bilgisinin var 

olduğu tezini ortaya koymuştur. ‘Şu Ahmet’ dediğimizde falanca kişiyi kastederiz ama 

‘insan’ dediğimizde ferdi değil tümel bir insan kavramından bahsetmiş oluruz. At, 

çiçek, ağaç, adalet, ahlak, erdem gibi kavramlar, tümeldir ve kesin bilgiyi oluştururlar. 

Bu bilgileri ruhumuz, bedenimize girmeden önce elde etmiştir.100 Ruh, bedene girmeden 

önce var idi ise o, ölüm sonrası da var olur. İnsanın beden yönü cisimdir ve o, sürekli 

değişime tabidir. Bundan dolayıdır ki, bedene özgü duyularımızla elde ettiğimiz bilgiler 

de değişim geçirirler. Asıl olan insanın ruh yönüdür. Gerçek bilgi, beden öncesi bir 

dünyada ruhumuzun müşahede ettiği ideaların değişmez, ezeli, ebedi tümel bilgileridir.  

İnsan basit olan ruh ile bileşik olan maddeden meydana gelmiştir. Vücut 

görülen, ruh ise görülmeyen varlık olarak durur.101 Aynı zamanda insanın ruh yönü 

tanrılık olana, her zaman aynı, ölümlü olmayana benzerken ten yönü ölümlü, çok 

şekilli, kendisi olarak kalmayana benzer.102 Platon’un ruhun ölümsüzlüğüne dair 

Phaidros isimli eserinde ortaya koyduğu bir diğer önemli delil ise ruhun hareketli oluşu

düşüncesidir. Hareketli oluşu ruhun ölümsüz olduğuna işaret eder. Zira ruh hareket 

halindedir ve vücuda hareketi verendir. Öyleyse kendiliğinden hareketli olan şey 

ölümsüz olmalıdır.103 Ölüm sonrası ruh, kendisine uyan hades illerine gider. Basit 

olduğu için dağılıp yok olmaz. Ruh, gerçekten her girdiği yere canlılık verir, 

beraberinde hayatı getirir. Hayatın karşıtı ölüm ise ruhun ölümle birlikte dağılıp

bozuluma uğramayan basit, ölümsüz oluşu kabul edilmelidir. Şu halde insan ölünce 

 
Buna göre topraklarından sürülmüş, köleleştirilmiş ve maden ocaklarında oldukça elverişsiz şartlarda çalışmaya 
zorlanan işçilerin acısından böyle bir düşünce doğmuştur. Bu düşünce dünyadan (yaşamın zor şartlarından) kaçmaya 
çalışan, insanın maddi gereksinimlerinin baskısını öte dünya vaatleriyle saptıran bir işlev görmüştür. Orphik 
düşünceden etkilenen Platon’un ‘mağara istiaresi’ de gerçekte maden işçilerinin içinde bulundukları bir gerçekliği
ifade eder. bkz. George Thomson, Aiskhylos ve Atina, Mehmet H. Doğan (çev.), İstanbul: Payel Yay., 1990, s. 182, 
187, 189, 193, 194; Nitekim Hesiodos’un İşler ve Günler isimli eserinde dile getirdiği konular da daha çok 
hayatından memnun olmayan huzursuz insanların düşünceleridir. Hesiodos’un evren tasarımında insanın
yaratılmasından bu yana beş kuşak geçmiş ve ilk iki kuşak altın ve gümüş kuşağıdır ki, bunlardan ilk kuşak ölünce 
onların ruhları insanların koruyucusu olmuş, ikinci kuşak ise akılsız davranışları sebebiyle ölünce ruhları yok olmuş.
Buna göre Hesiodos’ta ahiret telakkisinin bir nüvesi bulunmaktadır. Nitekim Homeros ve Hesiodos’un dile getirdiği
ölüm sonrası hayat fikri gerçekte halk arasında varlığını devam ettiren bir düşüncedir. Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi I,
s. 63, 65. 
100 Platon, “Menon”, Adnan Cemgil (çev.), Diyaloglar içinde, İstanbul: Remzi Yay., 1982, 81 a-e; Ahmet Cevizci, 
İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 140-141. 
101 Platon, Phaidon, 79 a-b.  
102 Platon, Phaidon, 80 b. 
103 Platon, Phaidros, Hamdi Akverdi (çev.), İstanbul: MEB Yay., 1997, 245c-d.  
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onun ölümlü olan yanı vücududur, ruhu değil. Ruh, en ölümsüz şey olarak yok olmayıp

ölümle birlikte bedenden ayrılınca hades illerine gidecektir.  

Hasılı Platon insanı ruh ve bedenden müteşekkil iki yönlü bir varlık olarak 

görmüştür. Onun bu yaklaşımı birçok düşünüre tesir etmiştir. Bu bakış açısına göre  

ölüm sonrası bedenden ayrılan boyutsuz, cisimsiz, basit bir cevher olan ruh, ölümsüz bir 

şekilde kendi başına varlığını devam ettirir.104 Eski Yunan filozofu ruhun, kendisinde 

bulunduğu bedenden etkilendiğini belirterek ölüm sonrası ruhların ne tür şeylerle 

karşılaşacağına da açıklık kazandırır. Biz buna, ölüm sonrası insanın ahiret hayatı da

diyebiliriz ancak Platon, teistik dinlerde olduğu şekliyle tek çizgi halinde süregiden bir 

öte dünya düşüncesinden ziyade, tenasühçü bir yaklaşımla dairevî olarak tekrarlanan bir 

ahiret anlayışına sahiptir. Bu cümleden olarak insan bedenine özgü her türlü zevk, acı,

korku ve tutkunun bedende sanki bir çivisi vardır ve onlar, bu çiviler vasıtasıyla ruhu 

vücuda bağlarlar. Böylece ruh, kendine özgü bir şekilde değil de vücudun istediği

şekilde değerlendirir algıladığı şeyleri. Tabii olarak da kirlenir ve hades’e gidince başka 

bedenlere girerek yolculuğuna devam eder. Tanrılar diyarına ya da mutluluk ülkesine 

ancak arınmış, bilgi ile donanmış ruhlar gidebilir. Bedenin isteklerine bulaşmamış 

ruhlar ancak tanrılık olana gidebilirken bu dünyada vücudu ile yaşayanlar, bedeninin 

şehevî isteklerine öncelik verenler ölümle birlikte bedenden ayrılırken bedenle elde 

ettiği zevklerden mahrum kalmanın acısını çekerler. Nitekim onların beden sevgisi 

onları tekrar başka bir bedene bağımlı kılacaktır. Dünyada iken oburluğa, içkiye, zevke, 

kötülüğe alışmış ruhlar yeniden bu dünyaya kurt, çaylak, kuzgun vb. olarak gelseler 

yeridir.  

Ölüm sonrası hayat diyebileceğimiz hades ülkesine giden ruhlar, orada farklı

şekillerde muamele görürler. Öncelikle onlar, ölüm sonrası sorguya çekilirler. Bu 

dünyada iyilik etmiş ve kötülüklere bulaşmamış, buna karşılık bilgi, ahlak, erdem gibi 

güzelliklerle kendini arındırmış ruhları tanrılar karşılar ve onu gideceği yere hemen 

ulaştırırlar. Kendini cinayet, ahlaksızlık, fesat gibi türlü kirlere bulaştırmış ruhlar ise 

Hades’te kendi başlarına şaşkınca dolaşır, çeşitli cezalara çarptırılır ve nihayet başka bir 

meleğin öncülüğünde tekrar bu dünyaya gönderilirler. Sürekli bir şekilde yeniden 

dünyaya gelme (tenasüh) çarkından ancak bilgi, iyilik ve erdemlerle ruhunu arındırmış 

olanlar kurtulabilir. Buna mukabil, kirlere bulanmış ruhlar, ölüm sonrası farklı

bedenlerle bu dünyaya gelme eziyetinden kurtulamazlar.  

 
104 İzmirli, s. 190-191, 195; Koç, s. 14. 
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Bununla birlikte ölüm sonrası insanın hiçliğe karıştığını söyleyen materyalist 

yaklaşım Platon’un bakış açısına göre tutarsızdır. Çünkü ölümle birlikte bozuluma 

uğrayan bedendir. Yoksa insanın özünü oluşturan ruhun da yok olması, bozulması söz 

konusu değildir. Çünkü ruh ölümsüzdür. Dahası o, bu dünya hayatında bedenle birlikte 

iken kirlenmiş ise kaçınılmaz olarak cezasını çeker. Platona göre bedenle birlikte ruhun 

da yok olduğu kabul edildiği takdirde bu dünyada kötülük yapan zalimlerin işi iş

olurdu! Şu halde ruh, sadece bu dünya için değil ötesi için de var ise ona göre hareket 

edilmelidir. İnsan hades ülkesinde bu dünyadaki amelleri dikkate alınarak yargılanacak 

ve o şekilde muamele görecektir. Öyleyse ruhu, güzelliklerle arındırmak gerekir. Ruhun 

ölümsüz oluşu kabul edilince ölüm sonrası hayat için ifade edilmesi gereken yerler ve 

muameleler de böyle olmalıdır.105 Platon’un ahirete ilişkin düşüncesine göre ölüm 

sonrası ruhlar hades’te bir melek kılavuzluğunda ölülerin yargılandığı yere götürülür.106 

Dünyada iken kendini arındırmış olan ruhlar, tanrıların mükafatına mazhar olurken kötü 

ruhlar bir takım cezalar görürler.107 Özellikle suçlarının büyüklüğü sebebiyle durumları

düzelmeyecek şekilde olan ruhlar asla çıkamayacakları tartaros’a atılırlar.108 Sorguya 

çekilen ruhlardan bazısı yer altı zindanlarına atılırken bazıları da gök katlarına çıkarılıp

orada rahat bir yaşam sürer.109 

Platon’un eskatolojik düşüncesinde ruh göçü fikri önemli bir yer tutar. Ruh 

göçü (tenasüh) fikri gerçekte yaşamın, ölümden doğduğu yani zıtların birliği

düşüncesiyle ilgilidir. Herakleitosçu ‘zıtların uyumu’ doktrininde olduğu gibi, sıcak 

soğuk, hızlı yavaş şeklinde zıtlıklar arasında sürekli bir dönüşüm vardır. Öyleyse ölüm, 

hayattan geldiği gibi hayatın da ölümden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Eğer zıtlar 

birbirinden meydana gelmeseydi, sürecin tek yönlü olarak işlemesi neticesinde oluş ve

yokoluş süreci biterdi. Bu durumda ruhların sürekli olarak bu dünyadan ayrılması ile 

burada ruh kalmaz, dolayısıyla canlılık olmazdı.110 Onun için Platon düşüncesinde ruh 

göçü, ruhun varlığını ispat için getirilen ‘zıtların uyumu’ teorisinin bizatihi kendi 

mantığında mündemiçtir. Aynı olguyu ruhu ispat için getirilen diğer tezlerde de 

görürüz. Mesela bizde öyle kavramlar vardır ki, bizim bunları hayatta elde etmemiz 

belki imkansızdır. Eşitlik, sayı örneklerinde olduğu gibi insan bunları daha önceki bir 

hayatta öğrenmiş olmalı. Biz burada onları sadece ‘hatırlarız’. Öyleyse ruhumuz bu 

 
105 Paksüt, s. 120-135. 
106 Platon, Phaidon, 107 d-e. 
107 Platon, Phaidon, 108 c; a.mlf. Devlet, 614 c, d. 
108 Platon, Phaidon, 113d. 
109 Platon, Phaidros, 249 b. 
110 Koç,, s. 29. 
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dünyaya gelmeden önce vardı, dememiz gerekir. Hasılı ruhu ispat metotları, ruh göçünü 

izahta da geçerliliğini korumaktadır. Platon’un düşüncesinde insan ölünce ruhu hades’e 

gider.111 Ölmüş insanların hades’teki  ruhları yeniden hayata dönerler.112 Orphik teoriye 

göre sadece günahkar ruhlar maddi dünyaya döner. Hayat yolculuğunu sadece gerçek 

filozof olan başarabilir.113 Buna göre insan dünyaya gelmeden önce ruhu vardır ve hayat 

ölümden doğar. 

Ölüm sonrası hayata ilişkin olarak ruhun, insanın ölümsüz parçası olduğu

ortaya konunca onun ölüm sonrası varlığını devam ettirdiğini söyleyebiliriz.114 Ruhun 

ölüm sonrası ne şekilde yeniden doğacağı onun ahlaki durumuyla ilgilidir. Dünyada 

iken kendilerini oburluğa, zevklere ve içkiye alıştırmış olanların ruhları yeniden doğuşta 

eşek veya başka hayvan şekillerine girer.115 Dünyada iken korkaklık edenler ve 

hayatlarını kötülükle geçirenler dünyaya ikinci gelişlerinde kadın olarak doğarlar.116 

Nitekim sürüngenler ve suda yaşayan hayvanlar daha önceki yaşamlarında budala olan 

günahkar ruhlu insanlardan oluşmuştur.117 

İnsanı ruh beden bileşiminden oluşan dual bir varlık olarak ele alan Platon’da 

ruh beden ilişkisi açısından ruhun durumu incelenecek olursa onun bazen üçlü bir 

taksime gittiği görülür. Şöyle ki, insana canlılık veren yetkinlik üç parçadır. Birincisi 

‘iştiha’ başlığı altında toplanan bedensel istek ve arzulardan oluşur. Bu nokta bedensel 

isteklerin karşılandığı yerdir. Platon’un tasvir ettiği bu çeşit ruh bir şekilde ‘kemik 

iliği’ne bağlanmış ve ölümlü olan ruhtur.118 İkincisi ‘akıl’ denilen tanrısal parçadır ki, 

insanı yöneten bölümdür. Üçüncüsü ise tin veya can denilen, akıl ile iştiha arasındaki 

duygu ve tutkuların bulunduğu güçle bezenmiş iradedir.119 

“Burada birbirinden ayrı iki şey görmek doğru olur: Biri içimizdeki hesaplayan, 

düşünen yandır ki, buna akıl yanımız deriz. Ötekiyse, düşünmeyen, sadece arzulayan 

yanımızdır. O, sadece sever, acıkır, susar, coşar, doymak, zevk almak ister…Demek ki içimizde 

böyle iki yan var. Ama azgınlık, kızgınlık diye de bir şey var içimizde. Ona üçüncü yanımız mı

diyelim? Demezsek acaba o, iki yanımızdan hangisine daha yakındır. İkincisine, istekler yanına 

herhalde… Bu hikaye gösteriyor ki, kızgınlık isteklerle savaşır kimi vakit. İki yanımızdan da 

 
111 Platon, Phaidon, 71 e. 
112 Platon, Phaidon, 72 a. 
113 Zeller, s. 183. 
114 Platon, Phaidon, 77 d. 
115 Platon, Phaidon, 81 e. 
116 Platon, Timaios, 90e. 
117 Platon, Timaios, 91e, 92 a. 
118 Platon, Timaios, 73 b-d. 
119 Platon, Timaios, 89 e, 90 a, b, c; Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 167. 
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ayrı bir şeydir bu. Peki kızgınlık akılla bir midir? Değilse, onun değişik bir yönü müdür? 

Öyleyse, içimizde üç değil iki yan vardır: Akıl ve istek… Yoksa toplumdaki yönetenler, 

savaşanlar (askerler) ve para kazananlar (tacirler) gibi içimizde de üç bölüm mü vardır? O 

zaman kızma gücü, kötü bir eğitimle bozulmuşsa, akla yardım eden üçüncü bir yanımız olur! 

Evet, kızmak [irade] üçüncü bir yan olmalı… Artık toplumdaki bölümlerin insan içinde de 

olduğunu söyleyebiliriz.”120 

Buna göre bedene canlılık veren, bilinç ve ahlak sahibi olan insan psychesi, her 

biri kendine özgü hareket ve işlevi olan üç farklı ruhtan meydana gelir. En üstte yer alan 

hakikati arayan, kavrayan, kavramlara ulaşıp hayatı anlamlandıran kısım akıldır. O, 

idealar alemine yükselen, insanı yöneten tanrısal bir parçadır. İştiha olarak isimlenen 

ikinci parça ise bedenî ihtiyaçların karşılanması için bedensel istek ve arzulardan 

meydana gelen fiziki istek ve eğilimlerin yeri olan ruhtur. Can denilen üçüncü parça ise 

duygu ve tutkuların kendisinde yer aldığı bir takım güçlerle bezenmiş olan iradedir.121 

Demiourgos tanrı tarafından ölümsüz olarak yaratılan ve konum itibariyle başta bulunan 

ruh (akıl) ölümsüzdür. Çünkü söz konusu ruh, idealar alemini müşahede etmiştir. 

Yeniden doğma hakkı da bu ruha aittir. Buna karşılık konumları göğüs ve belde bulunan 

cesaret ve duyumsal arzulara [iştiha] ilişkin ruhlar ölümlüdür.122 Demek ki, ruhun iştiha 

ve can kısımları insanda bozulmayı destekleyecek niteliktedir. Cesaret, öfke (irade) 

şeklinde olan ruh, bireysel şan, şöhret peşinde koşarak ahlakı ve siyasi düzeni 

yıpratabilir. İştiha anlamındaki ruh ise hayvanî istekler peşinde koşarak ideal ilkelerden 

insanı uzaklaştırabilir. Öyleyse insan, ruhunun, tutkulara esir olması halinde onun bütün 

düşünceleri ölümlü olması yanında insan, bilgi yönünü güçlendirmesi halinde kendini 

bahtiyar da edebilir.123 

Platon’un çeşitli eserlerinde ruh ve ahiretle ilgili görüşleri değerlendirildiğinde 

onun insan ruhunu, bedeninden bağımsız, ezeli ve ebedi bir varlık olarak kabul ettiğini 

görürüz. İnsandaki ruh, bedeni kullanır, beden ise ruhun bir aleti konumundadır. İnsanın

asıl kişiliği, onun ruhuna aittir. Dolayısıyla ahiretle ilgili bütün meziyet ruha 

yüklenmektedir. Bunun yanında Platon’un insanda üç çeşit ruh olduğunu söylemesi, 

bunları da iştiha, akıl ve can olarak belirlemesi dikkat çekicidir. Çünkü insanın, iştiha ve 

can’ının dünyevî isteklere yönelmesi durumunda ruhu kirlenmekte ve böylece ahiret 
 
120 Platon, Devlet, 439 e-441 c. 
121 Cevizci, s. 166-167. 
122 Platon, Timaios, 42 b-d; Aynı filozof her üç ruhun ölümsüz oluşundan da bahseder. Bk. Phaidros 245 c; Zeller, s. 
182. 
123 Platon, Timaios, 90 b, c. Platon insanda bir ölümsüz bir de “göğsün içine bağlanan” ölümlü ruhtan bahseder ki, 
filozofun ölümlü ruh dediği herhalde can olsa gerektir. Platon, Timaios, 69 c, d, e; Ayhan Bıçak, Felsefe ve Tarih,
İstanbul: Dergah Yay., 2004, s. 168-169. 
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hayatında cezaya müstehak olmaktadır. Bu ayırım, İslam filozoflarında nazarî ve amelî 

akıl ayırımını aklımıza getirir.124 Filozof bedendeki tutkuları ifade eden iştiha ismi 

altında toplanan ruhun ölümlü olduğunu da belirtmiştir ki, böyle bir tasnif Platon’un 

talebesi Aristo’da bitkisel, hayvanî ve insanî ruh anlayışına ışık tutmuş olabilir. Yine 

Platon’un ölüm sonrası ruhların hades’te sorguya çekilmeleri, iyi ruhların gök katlarına

çıkması, kötü ruhların yer altı zindanlarına gönderilmesi gibi düşünceleri ilahi 

dinlerdeki cennet cehennem tasvirlerini anımsatır. Suçlarının büyüklüğü yüzünden 

durumlarında düzelme olmayacak konuma gelmiş ruhların, içinden hiç çıkamayacakları

tartaros’a atılmaları düşüncesi de ilahi dinlerdeki inançsız insanların ahirette ebedi 

azaba maruz kalmaları düşüncesini hatırlatır. Orphik gelenek ve Pythagoras 

düşüncesinden de etkilenmiş olan Platon, Pythagorculukta olduğu gibi, tam arınmamış 

ruhlar için ruh göçü görüşünü savunmuştur. Buna göre arınmamış kötü ruhlar, arınana 

kadar farklı varlık şekillerine girerek tenasühe uğrar ve böylece cezaya çarptırılırlar.125 

Zira Pythagorik düşüncede olduğu gibi Platon’da da beden, ruhun zindanıdır. Platon’un 

insanı düalist bir varlık olarak kabul edişi onun epistemolojisi ile etik ve politik 

görüşleriyle yakından ilgilidir.126 Dahası Platon’un, insanı, ruh ve bedenden müteşekkil 

bir varlık olarak kabul edip insanın ahlaki, siyasi yapısını aynı zemin üzerinden 

işlemesi, ontoloji ve epistemolojisini de aynı şekilde idealar âlemi ve dünya âlemi diye 

ikiye ayırması, ileride görüleceği üzere, İbn Sînâ düşüncesinde izlerine rastlayacağımız

unsurlardır. Aynı şekilde mutlak manada insanı ruh-beden olarak ikiye ayırıp ruhu, 

ölümsüz bir cevher kabul etmesinden hareketle gerek ahiret hayatının ruhanî olacağı 

tezi, gerek ruhun bölümlere ayrılması ve ölümsüz akıl teorisi, gerekse insanın ahlaki 

yapısının nefs üzerinden temellendirilmesi konularında bunu çok açık bir şekilde 

görmemiz mümkün olacaktır. Ölüm sonrası insan ne olmaktadır, onun ferdi kişiliği ne

şekilde korunmaktadır ve ölüm sonrası başına neler gelecektir sorularının cevabı

Platon’un düşüncesinde oldukça belirgindir. Ölüm ve ölüm ötesi bir problem olarak 

felsefeye Platon’la birlikte dahil olmuş, dahası Platon, konuya ilişkin düşünceleri ile 

Fârâbî ve İbn Sînâ dahil Descartes gibi kendisinden sonraki birçok filozofa tesir 

etmiştir.  

Eskatolojik açıdan ölüm sonrası hayatı, insanın bu dünyadaki hayatını

inceleyerek temellendirmeye çalışan Platon, insan ruhunu, basit bölünmez cevher olarak 

kabul etmiş ve ölüm ötesini de söz konusu cevher ruh üzerinden ortaya koymuştu. 
 
124 Bıçak, s. 169-170. 
125 Aster, s. 178. 
126 Zeller, s. 183. 
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Platon’un talebesi olan Aristo, ilk dönemlerinde hocasını takip etmiş ise de sonraki 

dönemlerinde ondan ayrı ve kendine özgü bir insan tanımı ortaya koymuştur.  

Gözlemci bir filozof olan Aristo ilk dönemlerinde idealerin varlığına ve ruhun 

ölümsüzlüğüne inanır.127 Onun Ruh Üzerine isimli eseri daha çok psikoloji, anatomi ve 

fizyolojiyi içerir nitelikte olduğu için tabiat ilimleri arasında mütalaa edilmiştir.128 

Aristo De Anima (Ruh Üzerine) isimli eserinin birinci kısmında ruh hakkında yapılan 

tartışmaları incelerken eserin ikinci kısmında kendi ruh (nefs) görüşünü ortaya koyar. 

Aristo’ya göre ruh, doğal cismin sureti (form) anlamında cevher ve potansiyel yaşam 

sahibi doğal bir bedenin ilk yetkinliği (entelekheia)dir.129 Bedenin ruh ile ilişkisi, 

maddenin form ile ilişkisi gibidir. Kesmek baltaya göre ne ise ruh da bedene göre 

odur.130 Aristo ruhun bedensel olmadığını ama ruhun bir kısmının bedenden de ayrı

düşünülemeyeceğini söyler.131 Buna göre ne ruhun bedensiz ne de bedenin ruhsuz 

olmadığı açıktır ancak ruh, bedenin herhangi bir şeyidir.132 Bütün canlı varlıklarda 

onların varlığını oluşturan şey hayattır, hayatın ilkesi de ruhtur.133 Ruh, canlı varlığa

hareket veren, bilici ve cisim dışı bir varlıktır.134 Plato’nun, ruhu; iştiha [can], irade ve 

akıl olarak üçe ayırmasına karşılık Aristo ruhu, bitkisel, hayvansal ve insan ruhu 

şeklinde üçe taksim eder.135 Bitkisel ruhun büyüme, beslenme ve üreme özellikleri 

yanında hayvanî ruhun hareket etme ve bellek (hafıza) yetileri vardır. İnsanî ruh ise 

kendinden aşağıda bulunan bitkisel ve hayvani ruhun bütün fonksiyonlarını içermesi 

yanında en önemli özellik olarak, akıl yeteneğine sahip ‘bilen bir ruh’ (akıl) olmasıdır.  

Platon’da gördüğümüz üzere, ruh, bu dünya hayatından önce varlığı olan ve bu 

dünyada bedene hapsolan bir yapıya sahipti. Ve insanın asıl yönü ruhu idi. Beden, 

ruhun kullandığı sadece bir alet konumunda ve ikinci planda olan bir unsurdu. Aynı şeyi 

Aristo için söylememiz mümkün değildir. Zira Platon için asıl olan ideal gerçeklikler 

iken Aristo için gerçek olan şey bizatihi var olan, ‘şu’ veya ‘bu’ diye gösterebileceğimiz 

şeylerdir. Onun için Aristo, ideaları eşyanın seviyesine indirmiştir. Bu manada, 

Platon’da eşyanın hakikati, tözü idealar âleminde iken Aristo’da töz bizatihi eşyanın

kendisindedir. “Şu halde Aristo, tözlerin gerçekten var olan şeyler olduğunu, ancak bu 
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bahsettiğimiz niteliklerin ve cinslerin, tözlerin (belirli şeylerin) içinde veyahut bunlarla 

birlikte var olduğu müddetçe, görece bir varlığa sahip olduğunu iddia etmektedir.” Aynı

olgu her iki filozofun epistemolojilerinde de göze çarpar. Platon’da bilgi, idealar 

âleminde ruhun müşahede ettiği şeyleri hatırlamak iken Aristo’da bilgiye giden yoldaki 

ilk adım, bir takım şeyleri duyularımızla tecrübe etmemiz ve sonra evrensele doğru 

gitmemizdir. Yani Platon, epistemolojisinde tümdengelimi, Aristo ise tümevarımı esas 

almaktadır.136 

Platon’un basit, bölünmez bir varlık olarak gördüğü ruha, Aristo ‘cevher ruh’ 

anlayışı getirecektir ve bu düşünce skolastik dönemde ve sonrasında geliştirilecek takip 

edilecektir.137 Platon düşüncesinde basit, kaybolmayan ve maddî olmayan ruh, bedenin 

üzerinde bir konuma yerleştirilmiştir. Aristo ise ruh yanında bedene daha fazla önem 

vererek Platon’da var olan ruh-beden ayırımı şeklinde görülen ikiliği ortadan 

kaldırmıştır. Tabi bu arada Ariston’un ruh anlayışının oldukça kompleks olduğunu da

kaydetmeliyiz. Şöyle ki, ruh ve beden birbirinden bağımsız iki ayrı varlık değildir. 

Aristo açısından bunlardan biri olmadan diğeri bir anlam ifade etmez. Ama onlar aynı

şey de değildir. Ruh, doğal ve organize olmuş bir cismin ilk entelekheiası ya da 

bilkuvve güç halinde hayata sahip doğal bir cismin ilk entelekheiası (yetkinliği) 

olmaktadır.138 Aristo ontolojisinde, töz, form madde ilişkisi temel kavramlardandır. 

Ruhun bedenle ilişkisi madde form bağlamında ele alındığında beden maddeyi, ruh ise 

onun formunu teşkil eder. Gerçi şekil almadan, belli bir forma bürünmeden önce madde 

üzerinde konuşmak problemli olmakta birlikte dört unsurun birleşmesiyle oluşan madde 

(insan bağlamında beden), ancak ruh ile forma bürünür. “Ruhun belli bir entelekheia 

olduğu ve belirli nitelikteki güce sahip olan şeyin biçimi olduğu açıktır.” Dolayısıyla 

yaşamamızı, algılamamızı ve düşünmemizi temin eden ruh, madde ve maddî bir şey 

olmamakla birlikte o, sonuç itibariyle beden kabul edilmese bile bedenden herhangi bir 

şeydir.139 

Platon’un ruhun, bu dünya öncesinde var olduğu ve ölüm sonrasında var 

olacağına ilişkin görüşüne Aristo karşı çıkar. Bu açıdan Aristo, ruh göçüne de menfi 

bakmaktadır. Pythagorasçı ve Platoncu ruh göçü hakkında onun düşüncesi gayet açıktır: 

 
136 Skinberk ve Gilje, Felsefe Tarihi, s. 96-97. 
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“Pythagorasçıların efsanelerine uygun olarak herhangi bir ruhun herhangi bir başka 

bedene girebilmesi mümkünmüş! Bu bir saçmalıktır! Çünkü her beden kendine özgü bir biçime 

ve şekle sahip gibi görünmektedir ve ruhun başka bedene girmesi, aşağı yukarı flüt yapan 

marangozun, sanatının, flütlerden geldiğini söylemek gibidir. Gerçekte sanatın kendi gereçlerini 

ve ruhun kendi bedenini kullanması gerekir.”140 

Onun için Pythagorasçılarda olduğu şekliyle ruh göçü saçma bir şeydir.141 Zira 

herhangi bir ruh herhangi bir bedende bulunamaz. Bir at bedeniyle insan ruhuna sahip 

olunamaz. Yine her bedenin bir formu, kendine özgü bir görünüşü olduğu gibi bir de 

ruhu vardır. Öyleyse ruh bedenden bedene dolaşan bir varlık olamaz.142 

Biz Platon ve Aristo’nun ruh konusunda farklı yaklaşımının izlerini, her iki 

filozofun epistemolojik düşüncelerinde de görebiliriz. Platon’a göre ruh için kavramlar 

doğuştan iken Aristo’ya göre kavramlar sonradan ‘deneme’ yoluyla elde edilirler.143 

Zira Platon’da ruh, bedene dahil olmadan önceki idealar âleminde iken bu dünyada 

bulunan varlıkların ideal örneklerini görmüştür ve burada onları sadece anımsar. 

Halbuki Aristo, ruhu bedenle birlikte ortaya çıkan ve bedenden ayrı düşünülemeyen bir 

şey olarak görür. Beden madde iken ruh onun formudur. Biri olmadan öbürü olamaz. 

İnsan, madde ve bedenin teşkil ettiği bir bütündür. Yoksa Platon’da olduğu şekliyle 

bağımsız bir ruh ve ondan ayrı bir bedenden söz edilemez. Bu manada Aristo, önümüze 

monist bir insan tanımı koyar. Ancak ölüm sonrası insan ne olmaktadır sorusu 

filozofumuz için önemli bir sorudur. Bu yönüyle Aristo’nun insan tanımı ve insanın

eskatolojisi ruh-beden birlikteliğinden müteşekkil ise de Demokritos ve Levkipos’ta 

olduğu şekliyle materyalist değildir.144 Ancak ölüm sonrası insanın hayatı ne olmaktadır

sorusu muallakta kalır. Bu yönüyle de Aristo’yu ayrıca incelemek gerekir.  

Aristo De Anima’da bitkisel, hayvanî ve insanî ruh ayırımına gider.145 

Bitkilerde canlılığın göstergesi olarak beslenme yetisi vardır. Beslenme yetisi can 

taşıyan varlıklara aittir ve beslenme yetisinin neticesi ise besinin kullanımı ve

üremedir.146 Beslenme yetisinden sonra hayvanlarda duyusal yeti, imgelem (phantasia) 

ve bellek ile hareket yetisi bulunur. İnsanda, hayvandaki bu yetilere ilaveten, onu bitki 

 
140 Aristo, 407 b. 
141 Aristo, 407 b. 
142 Aristo, 407 b; Mahmut Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, İstanbul: Ekin Yay., 1983, s. 
182. 
143 Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, s. 224- 226. 
144 Will Durant, s. 92. 
145 Zeller, s. 227. 
146 Aristo, 414 a, 415 b. 
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ve hayvandan ayıran akıl yetisi vardır. İnsan duyarlılık, algı, bellek taşıması yönüyle 

hayvana benzerken aklı ile tanrıya benzer ve insanı ahlakî kılan tarafı da onun akıllı

olmasıdır.∗ Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere ruhun doğma, büyüme, beslenme ve 

varlığını sürdürme düzeyi şeklinde anlaşılan türü bitkisel ruhtur ki, insanın varlığının

hayatî fonksiyonları bu ruh tarafından düzenlenir. Duyumlama, hissetme, haz ve acı

duyma, tepki verme gibi fonksiyonlar ise hayvanî düzeydeki ruh tarafından 

gerçekleştirilir. Ruhun üçüncü temel fonksiyonu ise akıl yürütmedir ki, düşünme, dil ve 

semboller kullanma şeklinde kendini gösteren ruhun bu düzeyi insanî ruha tekabül 

eder.147 Aristo’ya göre canlı cisimler ruhun basit araçlarıdır. Ruh aynı zamanda hareket 

ve düşünmenin, yargı ve duyumlamanın da ilkesidir.148 Aklı, ruhun, düşünme ve 

kavramasını sağlayan bir bölümü olarak gören Aristo, onu bedenden ayrı bir varlık

olarak kabul eder.149 Ne var ki, Aristo’da ruhun özellikle akıl kısmının ölümsüz olup 

olmadığı tartışmalıdır. Ancak o, ruhun düşünen bölümünün ideaların yeri olduğu

fikrinde Platon’a katılır.150 Filozofa göre aklın pasif kısmı yani duyarlılık, hayalgücü, 

bellek, fikirleri ve bedensel izlenimleri taşıyan kısmı ölümlüdür. Aklın aktif kısmı ise 

tanrısaldır, fiil halindedir ve o olmadan pasif akıl hiçbir şey düşünemez.151 Buna göre 

edilgin akıl ölümlü iken etkin akıl ölümsüz ve ebedidir.152 Aristo’ya göre ruhun aktiflik 

derecesi arttıkça ruh ölümsüzleşir. Ancak ruhun ölümsüzlüğü meselesi insanların

kimliklerinin kaybolmaması anlamında ferdi mi yoksa insanlık ruhu şeklinde mi olduğu

açık değildir. Aristo düşüncesinde bireysel ruhun ölümsüzlüğünü kabul etmek, onun 

felsefesinin karaktesine pek uygun düşmez.153 Onun için filozofun asıl tezi, 

Platonunkine tamamen terstir ve herhangi bir ölümsüzlük öğretisine kesinlikle yer 

vermez.154 

Aristo’da aktif aklın tanrı mı yoksa başka bir şey mi olduğu konusu tam izaha 

kavuşmuş değildir. Weber’e göre Aristo sisteminin mantığı açısından faal aklı Tanrı

∗ Zeller, s. 228; Weber, s. 85; “(Aristo’nun varlık tasarımı) ölçeğinin en altında cansız şeyler yer alıyor. Sonra bitkiler 
geliyor. Daha sonra çeşitli hayvanlar geliyor. Son olarak, biz insanlar geliyoruz. Bütün bu sayılan kabiliyetlerin yanı
sıra, akledebilme kabiliyetine sahip olan bizler. Akıl (geniş anlamıyla) insan oğluna münhasır ‘ruh’tur. İnsan düşünen 
hayvandır. Akıl insanoğlunun formudur, hayvanî formları dönüştüren formdur. Üreme, beslenme, hissetme, hareket 
etme kabiliyeti. Böylece hayvanî formlar insanoğlunun spesifik formu akıl için malzeme olurlar. Gunnar Skirberk ve 
Nils Gilje, s. 103. 
147 Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, s. 220. 
148 Aristo, Ruh Üzerine, 415 b, 427 a. 
149 Aristo, 419 b, 429 a. 
150 Aristo, 429 b. 
151 Weber, s. 84. 
152 Aristo, 430 a; Ross, s. 178, 179. 
153 Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, s. 226. 
154 Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, s. 37. 
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olarak kabul etmek gerekir.155 Fârâbî’ye göre ise o, mukaddes ruh, ruhu’l-kuds gibi 

isimlerin verilebileceği meleklik mertebesi olabilir.156 Onun için Aristo’nun söz konusu 

faal akıl düşüncesi, Afrodisiaslı Alexandros tarafından ezeli ve ebedi ilahi faaliyet 

olarak özdeşleşmiştir.157 Bu arada Aristo zeka hakkında: 

“Zeka, sanki bizde ansızın ortaya çıkar, cevhersel bir varoluşa sahiptir ve bozulmaz” 

der ve ilave eder, “sevgi veya nefret gibi düşünce de zekanın değil fakat zekaya sahip olduğu

ölçüde zekası olan süjenin duygulanımlarıdır. Bu nedenle kişi bir defa yok olduktan sonra artık

ne anılar ne de dostluklar kalır: Diyoruz ki, gerçekte bunlar, zekanın duygulanımları değil fakat 

yok olan bileşiğin duygulanmalarıdır ve zeka şüphesiz daha tanrısal ve daha etkilenmez 

herhangi bir şeydir.”158 

Zekanın tanrısal ve insanın kalıcı yönü olduğunu ifade eden bu cümle, ruhu ya 

da aklı, bedenin bir formu olarak kabul eden, insan psikolojisini incelerken irade 

bahsinde tercih ile isteme ayrımında görüldüğü üzere, ferdî ölümsüzlüğü, gerçekleşmesi 

imkansız boş bir istek olarak değerlendiren159 Aristo’nun zeka tanımından hareketle 

insanın ölümsüz bir tarafı olduğunu söylemek zordur. Dahası o, ruhun bedenden 

bağımsız bir varlık oluşundan da söz etmemiştir. Nitekim Aristo’nun söz konusu zeka 

fikrini, orphik düşüncenin kalıntısı olduğunu ifade edenler olmuştur.160 Buradan 

hareketle Platon’da bedenden bağımsız, ölümsüz bir varlık olarak ele alınan ve bedene 

hayatiyet veren ruh, Aristo’da bedene form verici, hayat ilkesi, ve hayatı organize eden 

bir yetkinlik olarak kabul edilmektedir. Ruhla bedenin birleşmesi insanı meydana 

getirmektedir. Bedenin ölümüyle birlikte ruh da yok olur. Şu halde Aristo açısından, 

Platon’da olduğu şekliyle ölüm sonrası ruhun bekasından bahsedilemez.161 Eskatolojik 

manada insan, bu dünyaya özgü bir varlıktır. Onun için Aristo’nun insan ve onun ölüm 

sonrası anlayışı, hocası Platon’a zıt kutupta yer alır.  

Platon’un basit bölünmez ruh anlayışı, Aristo’da cevher ruh olarak 

geliştirilmiş, bedene form veren ilke anlamında Fârâbî ve İbn Sînâ tarafından bedenin 

ilk yetkinliği şeklinde savunulmuş ve birçok müslüman kelamcı ve mutasavvıf

tarafından ölümsüz ruh anlayışı kabul edilmiştir. Tabi İslam düşünürleri, ölüm sonrası

155 Weber, s. 84. 
156 Kaya, İslâm Kaynaklaşı Işığında Aristoteles ve Felsefesi, s. 188. 
157 Koç, s. 38. 
158 Aristo, 408 b. 
159 Aristo, Nikomahosa Etik, Saffet Babür (çev.), Ankara: Ayraç Yay., 1998, 111 b.  
160 Koç, s. 38 
161 Antony Flew, “Immortality”, Paul Edwards (Ed.), The Encyclopedia of Philosophy içinde, Vol. IV, New York: 
Macmillan Publishing, s. 144; Cemil Sena, İnsan Ruhu Ebedi Midir?, s. 62-63. 
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bir hayatın varlığını kabul edip etmeme noktasında, tenasüh düşüncesi hariç tutulursa, 

Platon’dan yana tavır almışlardır.  

1.5.3 İnsan Eskatolojisinde Döngüsel Bir Hayat Anlayışı: Tenasüh  

Ölüm sonrası insanın ne olacağı sorusuna verilen en önemli cevaplardan biri de 

tenasüh (ruh göçü) anlayışı olmuştur. ‘Bir şeyi iptal edip, yerine başka bir şey koymak’ 

ya da ‘bir şeyin birinden diğerine geçmesi’ anlamındaki “n-s-h” kökünden gelen 

tenasüh, ‘insanın canlılığını yitirmesinden sonra, beden ve ruhun birbirine düşkünlüğü

sebebiyle ruhun hiç vakit geçirmeden yeni bir bedene girerek dünyadaki varlığını

sürdürmesi’ demektir.162 Tenasühü, ölen bir bedendeki ruhun, herhangi bir amaçla 

başka bir bedene geçmesi şeklinde tanımlamamız mümkündür. Ya da öte dünyada var 

olan ruhun, bu dünyada ete-kemiğe bürünmesi şeklinde de anlayabiliriz.∗ Başka bir 

deyişle tenasüh, ruhların bedenlerde devirler boyunca sonsuzca tekrarıdır. Bizim burada 

gördüğümüz sevap veya ikab önceki hayatımızda yaptıklarımızın karşılığıdır. Şimdi 

yaptıklarımız ise gelecek hayatımızı belirler. Şimdiki mutluluk derecemiz önceki 

hayatımızdaki güzel eylemlerimizin karşılığıdır. Şimdiki üzüntü, sıkıntı ve

mutsuzluğumuz da aynı şekilde önceki hayatımızda yaptığımız kötülüklerimizin 

neticesidir. Bu döngü sonsuzca devam eder. Bu döngüde kıyamet, diriliş, cennet veya 

cehennem diye bir şey yoktur. Bütün bunlar insanın içinde yaşadığı bu dünyada 

meydana gelir.164 Tenasüh inancında asıl olan ruhtur. Beden ise ruhun bir tür kalıbıdır. 

Söz konusu inanca sahip olanlara göre bu dünya, ruhun ceza yeri yani önceki dünyada 

yapıp ettiklerinin karşılığını gördüğü mekandır. Tenasüh inancının ortaya çıkışında bir 

takım sebepler vardır. En başta geleni insanın asli parçası olan ruhun, bedenden bedene 

gezerek tekamül etmesi, kainata ilişkin bilgileri yeterince elde etmesidir. Bu manada 

ruhlar, tanrısal düzeni tabiatta kendi imkanları ölçüsünde araştırarak elde ederler. Onun 

için ruhların insan, hayvan, bitki veya cansız maddelere karışarak yeniden dünyaya 

gelmesi onun bilgilenmesi için önem arzeder. Çünkü ruh, özü itibariyle insan, hayvan 

ya da bitki değildir. Önemli olan tekamülünün zirvesine ulaşana kadar diğer varlıklarda 

 
162 İbn Manzur, “n-s-h”, Lisanü’l-arab, C. XIV, s. 121; Kürşat Demirci, “Tenâsüh”, İbrahim K. Dönmez (red.), 
İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul: İFAV Yay., 1997, s. 330. 
∗ “Doğuş (enkarnasyon) kelime anlamı olarak ‘dünyaya gelmek’, ‘ete girmek’ demektir. Burada, dünyaya gelen 
kuşkusuz ruhtur. Ruh, dünyaya gelmeden önce nerede idi? Başka bir dünyada. Ama bu dünya üzerinde yaşadığımıza 
benzeyen dünyalardan biri değil, ruh dünyasından yani ruhun ana vatanı diyebileceğimiz spatyomdan ya da dinsel bir 
ifadeyle ahiretten. (dâr-ı bekâdan).” Selman Gerçeksever, “Doğum-ölüm çemberinin mekanizması”, Ruh ve Madde 
Dergisi, S. 334, (1987), s. 18. 
163 M. Seyyid Ahmed el-Mesîr, er-Rûh beyne’l-mütekellimîn ve’l-felâsife, II. bsm., Kahire: Dâru’l-Maârif, 1988, 
s. 203-204. 
164 M. Seyyid Ahmed el-Mesîr, s. 203-204. 
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tekrar tekrar bedenlenmesidir. Hayatın sonsuzluğu karşısında tekamül de uzun süreli 

olmalıdır. Bir tek hayat, ruhun tekamülü için yeterli gelmez. Ne zaman ki, insanın asıl

beni olan ruh tanrısal düzeni öğrenir, kendini tanır o zaman ruhun bir bedende tekrar 

bedenlenme ihtiyacı da ortadan kalkar. Bu da ancak mokşa, jivanmukti veya nirvana 

denilen yüksek amaca ulaşmakla elde edilir. Samsara çarkından ve bitmeyen bu 

hayattan kaçış tenasühe inanan her Hindunun özlemidir. Ne zamanki kişi, ameller 

anlamına gelen ve insanın yaptığı her türlü işi içine alan karmasını kötülüklerden 

arındırırsa o zaman en yüce amaca erişerek tenasüh çarkından kurtulur.165 Tenasüh 

inancının ikinci temel argüman ise adalet duygusudur. Şöyle ki, küçük yaşta ya da bir 

kaza sonucu genç yaşta ölmüş ya da önceki hayatında hatalara bulaşmış ruhlar, tekrar 

bu dünyaya gelerek kendilerini olgunlaştırma imkanına ermiş olurlar. Dolayısıyla tekrar 

doğuş, ruhların olgunluğa ermesi için hem bir adalet gereğidir hem de hataları telafi 

etme imkanına ulaşmasıdır.∗ Tenasühü anlamlandırmaya yönelik bir başka yaklaşım ise, 

tenasühün kötülük problemine cevap verdiği tezidir. Hindu karma inancına göre herkes 

bir önceki dünyada yaptıklarının karşılığını bu dünyada görür. Zaten kişinin bu dünyaya 

insan, hayvan veya bitki olarak gelişini belirleyen de önceki dünyada işlediği amelleri, 

karmasıdır. Karma, Hindu yaşamında her bir kasta ait olan şeyleri belirler. Kişinin iyi 

ya da kötü olarak dünyaya gelişi tanrıyla ilgili olmayıp tamamen önceki yaşam 
 
165 Adnan B. Baloğlu, İslam’a Göre Tekrar Doğuş: Reenkarnasyon, Ankara: Kitabiyât Yay., 2001, s. 49-52; 
Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, s. 317-318. 
∗ Bu yüzden bazılarının spirituel ilerlemenin temin edilmesi ve ruhun eğitilmesi için başka koşullar altında dünyaya 
geri dönüleceğini ileri sürmesi doğaldır. Sadece para yiyip gününü gün eden biri, dilenci olarak; kibirli bir zorba, köle 
olarak; modadan başka bir şey düşünmeyen zengin bir kadın, terzi olarak geri döner. Çark böylece dönerken tam 
olgunluğa yavaş yavaş erişilir. Muhammed el-Mesir, s. 205. el-Mesir, tenasühün yanlışlığını ortaya koyma anlamında 
şu görüşleri ortaya koyar. el-Mesîr’e göre Tenasüh ehli şunu söylemektedir: Allah yarattığı bütün varlıklara karşı 
merhametli, şefkatlidir. Halbuki daha çocuk yaşta nice insanın hastalık, savaş gibi sebeplerden dolayı uzuvları
kopmakta ve onlar sakat kalmaktadırlar. Yine hiçbir günahları olmadıkları halde nice hayvan kesilmekte, acı
çekmektedir. Dolayısıyla böyle bir manzara Allah’ın şefkatli, adaletli oluşuyla bağdaşmaz. Öyleyse burada söz 
konusu acılara maruz kalan varlıklar daha önceki dünyaya gelişlerinde yaptıkları kötülüklerin karşılığı bu şekilde 
ceza olarak çekmektedirler. el-Mesir bu yaklaşıma karşı şunları dile getirir: Hayır, aksine günahsız çocukların bir 
takım sıkıntılara, elemlere maruz kalışı onların ana babaları için imtihandır. (Bk. Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 155). 
Yine herhangi bir yaşında hiç de hak etmediği halde insanın başına bir takım felaketlerin gelmesi belki onların
derecelerinin yükseltilmesiyle ilgilidir. (Bk. Kur’ân, Hacc Suresi, Ayet 11). Yine hayatta her şey, zıttıyla kaimdir ve 
zıttıyla anlam kazanır. Allah insanı, iktidar, zenginlik, güzel bir fizikî yaratılış, yüksek payeli bilgin oluş yada 
fakirlik, cehalet, hastalık gibi hallerle imtihan edebilir. Bunların ardından ne tür hikmetler ve hayırlar bulunduğunu 
insan olarak bilemeyebiliriz. Dolayısıyla tenasüh ehlinin yaklaşımı gerçeği yansıtmaz. Tenasühçülerin bir başka 
yaklaşımı ise Kur’an’daki bazı ayetleri düşüncelerine dayanak etmeleridir. Bu cümleden olarak, İnfitar Suresi’ndeki 
“Ey insan seni rabbine karşı aldatan şey nedir? O ki seni yarattı, seni tesviye etti. Dilediği surette sana şekil verdi.” 
(Kur’ân, İnfitar Suresi, Ayet 6-8) ayetinden hareketle ruhun insan veya başka varlıkların suretlerine dahil olarak 
sürekli bir yolculuk halinde olduğunu kabul ederler. Halbuki söz konusu ayette tesviye, insanın sağlam bir şekilde 
yaratıldığını dile getirir. tenasüh ehlinin aşırı yorumlamalarına hiç de uygun düşmez.. el-Mesîr, a.g.e., s. 205-209. 
Gerçekten de tenasüh ehli, Kur’an’dan bir takım ayetleri düşünceleri açısından yorumlamaya tabi tutmuşlardır. 
“Dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Artık günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmak için 
bir yol var mıdır?” (Kur’ân, Mümin Suresi, Ayet 11). “Allah’a karşı nasıl nankör olabilirsiniz! Söz ölüler idiniz O 
sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir.” (Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 28). “Hiç görmezler mi ki, 
Allah, yaratmayı nasıl da başlatıyor ve sonra onu tekrarlıyor. Kuşkusuz bu, Allah için çok kolaydır.” (Kur’ân, 
Ankebut Suresi, Ayet 19). Bu ve bunlara benzer ayetler, ruh göçüne inananlar için ilahî kaynaklı birer delil olarak 
görülmektedir. Bk. Bilyay Vakfı. Evrensel Yasa Tekrar Doğuş. İstanbul: Ruh ve Madde Yay., 1997, s. 80-81; bk. 
Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, s. 321-328. 
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serüveniyle ilgidir. Dolayısıyla birileri için iyi olan bir başkası için kötü olabilir ve buna 

kimsenin itiraz etme hakkı da yoktur. Böylece biz, toplumdaki eşitsizliğin sırrını,

tanrının hakim olduğu bir yaratılış düşüncesinde değil, kişilerin kendi geleceklerini 

belirledikleri bir inançla çözebiliriz. Bireyin ne şekilde yaratılacağı, hangi aile ve 

çevrede ya da kastta dünyaya geleceği ve yaşayacağı tamamen bir önceki dünyada onun 

düşünce ve amelleri tarafından belirlendiği için bireyin tanrıya, topluma veya çevreye, 

içinde bulunduğu memnuniyetsizlik sebebiyle herhangi bir itiraz hakkı olamaz. Bunu şu

şekilde dile getirirler: İyi amel işleyen kişi, iyi insan olarak, kötü amel işleyen de kötü 

insan olarak yapıp etmelerine göre yeniden doğar. Kişi kutsal amellerle kutsal, şeytani 

amellerle şeytan olur. Amellerine göre de kaderi şekillenir. Yani kişi önceki dünyada ne 

ekmişse bu dünyada onu biçer. Bu hayat, ya geçmişte işlenen suçların telafi yeri ya da 

ileride çekilecek bir cezanın işlendiği mekan olmaktadır. Böylece insan kendi yaptığı,

yaşam şeklini kendisinin belirlediği bir dünyaya doğmaktadır. Böylesi bir inanç 

hayattaki belirgin adaletsizliği insana makul kılmakta ve başına gelen felaketleri, 

insanın kaderi olarak göstermektedir. Tenasüh öğretisine iman eden bir Hindu, şu an 

içinde bulunduğu halin karma teorisi gereği bir önceki yaşamının neticesi olduğunu

kabul etmekte, içinde bulunduğu zor, sıkıntılı duruma kader olarak boyun eğmekte, onu 

öylece kabul etmeyi dini bir görev telakki etmektedir. Bu da, kast sistemi içindeki 

korkunç uçurumu kolaylaştırmaktadır.  

Tenasühe inananlar nezdinde ruh, özü itibariyle şuur, irade sahibi, bölünmeyen 

(basit), benzeri olmayan, görülmeyen fakat tezahürleri ile ortaya çıkan, bedene can ve 

şuur veren, idrak edici olarak var olmuş, maddeye şekil vererek onu dağılmaktan 

koruyan ölümsüz bir varlıktır. Bedene şekil verip onu canlandıran ruhun bedenden 

ayrılışı ise ölüm olarak kabul edilmiştir. Böylece ruh, kendisinde bulunduğu beden 

yardımıyla kendisi için gerekli olan bilgileri elde etmiş ve mükemmelliğe ermek için 

tekrar başka bir bedene geçerek lazım olan bilgileri onun vasıtasıyla elde etmek için 

sonsuz yolculuğuna devam eder. Tekrar doğuş çarkı, ruhun mutlak bilgiyi elde edip 

nihai kurtuluşa ermesi için gereklidir. Ruh, mükemmelliğin en üst seviyesine 

ulaşıncaya, dünyevî her türlü kirlerden arınıncaya kadar bu dünyaya geliş gidişine 

devam eder.166 

Tenasüh inancının Hint ve Mısır düşüncesinden önce animist ve panteist 

düşüncelerde ortaya çıktığı söylenir. Ancak eski kavimlerin hemen hepsinde az çok 

 
166 Baloğlu, s. 52.  
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farklarla tenasüh düşüncesi daima olmuştur. Böyle bir düşüncenin temel çıkış noktası,

insanda bedenden başka, insanın gerçekliğini oluşturan bir varlığın, ruhun oluşu

düşüncesidir.167 Her varlığın bir ruh taşıdığına inanan animist düşünce, ölen canlıların

ruhlarının başıboş kalması ve daha sonra diğer varlıklara geçerek nesilden nesile 

aktarıldığını kabul etmesi en azından incarnation (hulûl) düşüncesini doğurmuştur. Bu 

inancın genelleşmesi ile de ruh göçü kavramı ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Afrika 

kabilelerindeki tenasüh inancı daha çok, ölen bir ata ruhunun, aile fertlerinden biri 

olarak yeniden dünyaya gelişi umuduyla ilgilidir. Ancak onlarda da bu dünyada iken 

iyilik yapıp ruhunu arındırmış ise bu dünyaya tekrar iyi bir insan olarak, kötü biri ise 

ölen kişi vahşi hayvan olarak doğacağı inancı vardır.168 Enkarne (hulûl) etme 

düşüncesinden başka insan ruhunun bedenden ayrıldıktan sonra aynı ya da başka bir 

türün bedeninde yaşamını sürdürmesi inancı transmigration veya metempcyhose 

düşüncesi gelişmiştir. Rebirth ‘yeniden doğum’ kavramı herhangi bir ruhun, sürekli 

değil de bazen yeniden bedenlenişini ifade ederken incarnation (hulûl) kavramı münferit 

bir ruhun mükemmelleşmek amacıyla çeşitli bedenlerde yeniden doğmasını dile getirir. 

‘Tekrar doğuş’ anlamına gelen reincarnation kelimesi köken itibariyle Latince 

incarnatio, incarnatus kelimesinden gelir. İncarnation, somut bir formda şekillenmek, 

bedenlenmek anlamına gelir. ‘Tekrar’, ‘yeniden’ eki olan ‘re’ ile birleşerek ölüm 

sonrası ruhun yeni bir bedenle ortaya çıkması anlamında reincarnation halini almıştır. 

Regeneration, rebirth kelimeleri de reincarnation kelimesi gibi fiziksel veya ruhsal 

manada ‘yeniden doğuş’ anlamında kullanılır.169 Ebu’l- Meâlî dört tür tenasühten 

bahseder. Ruhun insandan insana geçmesine ‘nesh’; insandan hayvana geçmesine 

‘mesh’; insandan herhangi bir haşerata geçmesine ‘fesh’; insandan bitkilere geçmesine 

‘resh’ denilir.170 İnsanın ölüm sonrası ruhunun başka bir şekle bürünmesi ise 

transfiguration’dur. Terimlerde dile getirilen tanımlamaların hepsinden ortaya çıkan 

şey, sonsuza kadar var olacak olan ontolojik manada yok olmaz bir ruh telakkisidir. 

Tenasühe ilişkin farklı şekillerde gelişen düşünceler ilkel kabilelere ait olsa da 

ilk yazılı metinlere Hinduizmin kutsal kitaplarında rastlanır.∗ Hint tenasüh inancı genel 

 
167 M. Şemseddin Günaltay, Felsefe-i Ûlâ -İsbât-ı Vacip ve Ruh Nazariyeleri-, Nuri Çolak (hzl.), İstanbul: İnsan 
Yay., 1994, s. 180. 
168 Günaltay, s. 158, 164 
169 Tenasühe ilişkin farklı kavramlar için bk. Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, s. 299-300; Baloğlu, s. 26-31. 
170 Günaltay, s. 160, 162; Carra De Vaux, “Tenâsüh”, MEB İslam Ansiklopedisi, C. 12/1, Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1997, s. 158-159. 
∗ Budist ve Jainist öğretiler materyalist bir anlayışı benimseyerek ruhun ebediliği fikrini kabul etmemişlerdir. 
Dolayısıyla Hinduizm ve Kşatriya kökenli olmasına rağmen bu iki inanış, ruh göçü fikrini kabul etmemiştir. 
Şehristani tenasühe inananlar milletler arasında buna en çok inananların Hintliler olduğunu söyler. Şehristanî, el-
Milel ve’n-nihal, Emir Ali Mehna ve Ali Hasan Faur (nşr.), Beyrut: Dâru’l-Marife, 1998, s. 606. 
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manada ağaç, hayvan, insan gibi birçok şeyi kapsamıştır. Brahmaya ulaşıncaya kadar 

ruhun bedenden bedene dolaşmasına samsara, bunu gerektiren duygu, düşünce ve 

hareketlere ise karma denilmiştir. Arilerin Hindistan’ı işgali sonrasında tenasüh (ruh 

göçü) inancı kast sistemi ile ilişkilendirilerek ahlakî bir hüviyet kazanmıştır. Din 

adamları, asker, tüccar ve işçi-köylü olarak sınıflanan kast yapısının herhangi bir 

katmanında yer alan kişi o kastın gereklerini tam yapmışsa ölüm sonrası bir üst kasta 

geçme imkanı bulur. Kurallara uymayan ‘kötü insanlar’ ise yeniden doğuşta hayvan, 

bitki, taş toprak olarak dünyaya gelir. Yeniden yeryüzüne gelme trajedisi ancak 

nirvanaya ulaşıldığında sona erer.171 Buna göre Hint tenasüh öğretisinde ruh ezeli 

olmakla birlikte, nirvanaya kavuşma açısından ebedi kabul edilemez. Çünkü küllî ruhta 

karışıp gitmektedir.  

Eski Mısırlılarda tabiattaki varlıklardan güneş tanrını Ra ve Nil Tanrısı Osiris’e 

tapınma yanında totemcilik de vardı. Osiris canlı ve ölülerin, öte dünyanın tanrısıdır. 

Kendisi ölmüş ve tekrar dirilmiştir.172 Osirise tapınma ve onun ölümsüzlüğüne olan 

inanç zamanla kralların da ölümsüz oluşu inancına yol açmış daha sonra bu ölümsüzlük 

inancı herkese teşmil edilmiştir. Mumyalama adeti de geri dönecek kişilerin ruhunun 

barınağı olan bedeni korumak için geliştirilmiştir. Tanrı tarafından yazıldığına inanılan 

Ölüler Kitabı, ölülerin gömülmesinde, öte dünyada kolay hesap vermesinde ve 

hastalıkların iyileştirilmesinde önem arzetmiştir. Gerçek hayatı öte dünya ile başlatan 

Mısırlılar bu dünyayı öteki dünyanın gölgesi olarak görmüşler, ruhun barınağı olan 

bedenlerin ölüm sonrası korunması için de piramitler yapmışlardır.173 

Tenasüh öğretisinin felsefeye dahil oluşu Pythagoras ve özellikle Platon ile 

birlikte olmuştur. Platon tenasüh öğretisini Phaedo, Pheodrus, Devlet ve Timaeos’ta ele 

almıştır fakat Platon’un üslûbu dikkate alındığında dile getirdiği düşüncelerin ne 

kadarının kendisine ait olduğu sorusu gündemdeki yerini korur. Greklerdeki ruh göçü, 

ruhun ölümsüz oluşu temel argümanı üzerine kuruludur. Herodota göre Grekler bu 

düşünceyi eski Mısırlılardan almıştır. Pythagorasçılarda bu düşünce çok açık bir şekilde 

görülür. Nitekim Pythagoras bir gün yol kenarında dövülen bir köpeği görünce ona 

yaklaşmış ve onu döven adama: “Dur, vurma! Onda benim arkadaşımın ruhu var. Sesini 

 
171 Dalkılıç, s. 303-304; Kürşat Demirci, “Tenasüh”, İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi 
içinde, C. IV, s. 332. 
172 Oziris efsanesi için bk. Ruh ve Madde Dergisi, S. 209, (Haziran 1977), s. 17-19. 
173 Baloğlu, s. 41-42. 
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duyduğumda bunu anladım” demiştir.174 Canlı eti yemenin yasak oluşu da aynı ilke 

gereğidir.∗ Platon’un ruh göçü öğretisi şüphesiz Pythagorasçılıktan izler taşır.  

İslam dünyasında da tenasüh görüşünü kabul eden ya da ona yakın görüşler 

beyan eden düşünürler olmuştur. Ahmed b. Habit175, Ahmet b. Yunus, Ebu Müslim el-

Horasanî, Muhammed b. Zekeriyya er-Razî’yi bu cümleden olarak saymamız

mümkündür.176 İslam dünyasında İhvan-ı Safa, insanı, ruh beden ikileminden oluşmuş

dualist bir varlık olarak görmüş, ölüm sonrası ruhun bekasını savunmakla birlikte 

dirilişin ruhanî olacağı tezini işlemiştir. İhvan-ı Safa düşüncesinde Pythagoras, Platon, 

Aristo ve Yeni Platonculuğun etkisi görülür. Bu anlamda onların matematikte 

Pythagoras’a, mantıkta Aristo’ya, metafizikte Platon’a, ahlakta Sokrat’a, din 

felsefesinde Fârâbî’ye bağlı oldukları ifade edilir.177 İhvan-ı Safa Plotinus’tan mülhem 

sudûr teorisini benimser ve onu kendine göre yorumlar. Bizim konumuz itibariyle 

üzerinde durmamız gereken nefs [ruh], İhvan’a göre, cesetle birleşmiş küllî nefsten bir 

parçadır. Kemale ermesi için ona akıl, beş duyu yanında müfekkire, mütehayyile, 

hafıza, natıka, sânia güçleri verilmiştir ki, bu güçleri iyi yönde kullanan nefs melekleşir 

ve ölüm sonrası en yüce topluluğa katılırken bunları kötü yönde kullananların ruhları ay 

feleğinin altında azap görür.178 İnsan, bedeniyle bu dünyaya, ruhuyla semavî âleme 

bağlıdır. Küllî ruh nasıl âlemi yönetiyorsa insan ruhu da bedeni yönetir. İnsan nefsi 

ölümsüzdür. Bu yüzden ölüm sonrası bile hayatiyetini devam ettirir.179 

İhvan, ahiret konularında peygamberlerin getirdiklerine bağlanmayı tavsiye 

ederken konuya ilişkin kendine özgü yorumlar yapmaktan geri durmaz. Buna göre 

nefsin kıyameti veya ilk dirilişi ruhun bedenden ayrılışıyla gerçekleşir.180 Nefs 

bedenden ayrılınca rahata kavuşur ve onun bedenden ayrılışı tıpkı hapisten kurtuluşu

gibidir. Zira bu dünyada bedenlerde bulunan nefs aynı zamanda bir hapishanededir.181 

Ölüm sonrası ruhun beden ile olan ilişkisi tamamen sona erer. Ruhun, ahiret hayatındaki 

 
174 Demirci, a.g.m., s. 334. 
∗ ‘Biz hayvan öldürürken gerçekte insanca bir varlığı yok ediyoruz….Son vermeyecek misiniz bu iğrenç öldürüşe? 
Görmüyor musunuz birbirinizi yuttuğunuzu düşüncesizlikle?...Zavallılar, pek zavallılar, çekin ellerinizi fasülyeden!’ 
W. Kranz, s. 106-107. 
175 Mutezilî Ahmed b. Habit’in talebelerinin düşüncesine göre, Allah canlıları bir tür cennette yaratmıştır.  Orada 
itaatsizlik yapanlar ise günahlarının derecesine göre insan veya hayvan olarak bu dünyaya gönderilmiş, arınıncaya 
kadar da bir şekilden başka şekillere intikale devam ederler. B. Carra De Vaux, “Tenasüh”, MEB İslam 
Ansiklopedisi içinde, C. 12/1, s. 159. 
176 Muhammed el-Mesir, s. 205 
177 İsmail Yakıt, İhvan-ı Safa Felsefesinde Bilgi Problemi, İstanbul: İÜ Edebiyat Fakültesi Yay., 1992, s. 18. 
178 İhvan-ı Safâ, Resâil ü İhvan-ı Safâ ve hullâni’l-vefâ, Butrus el-Bustani (nşr.), C. I, Beyrut: Daru Sadr, (ts), s. 15-
19. 
179 İhvan-ı Safâ, C. II, s. 461, 476-477; C. III, s. 183; C. IV, s. 51. 
180 İhvan-ı Safâ, C. II, s. 49-50. 
181 İhvan-ı Safâ, C. III, s. 49, 184-185; C. IV, s. 304, 306. 
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iyi veya kötü oluşu, dünya hayatında iken elde ettiği fazilet veya reziletlerle ilgilidir.182 

Faziletleri elde eden ruhlar melekleşir ve yüce topluluğa [mele-i âla] katılırken bu 

dünya hayatında reziletler ile uğraşan nefsler öteki dünyada, bu dünyada elde ettiklerine 

kavuşamayacaklardır. Onlar hüküm gününe kadar gök yüzünde dolaşır durur ve 

şeytanlar tarafından kevn ve fesat alemine (bu dünyaya) yeniden sürüklenirler. Bu 

düşünceleriyle İhvan gerçekte Pythagoryen tenüsühü benimsemiş olurlar.183 Buna göre 

hayatta iken bilkuvve melekliğe ulaşan nefsler ölüm sonrası bilfiil melek olurken henüz 

bu mertebeye ulaşmamış olan nefsler tekrar bu dünyaya yani cehenneme gönderilirler.∗

İhvana göre kıyamet, bu dünyadaki bütün cüz’i nefslerin bedenlerinden ayrılmalarından 

sonra küllî nefsin âlemi ortadan kaldırması veya Allah dışındaki her şeyin varlığına son 

vermesidir.184 Ahirette hesap vardır. Ancak İhvan’a göre ahiret hallerinden hesap, 

cennet, cehennem gibi kavramlar mecazi olarak değerlendirilmelidir. Zira Kur’an’ın

ahiret konularını bu dünyaya özgü şekilde anlatmış olması halkın onları anlaması

içindir.185 Yine bu manada İhvan, cehennemi bu dünyaya ait bir olgu olarak görür ve 

cehennemin muhtelif tabakalarını da insanın içinde bulunduğu cehalet dereceleri ile 

izah eder.186 Cennet ise ruhlar âlemidir ve cennetteki bütün nimetler manevidir. Orada 

yeme içme, nikah ve her türlü lezzetin tadımı ve zevk sahnelerinin zahiri olarak 

anlaşılmaması gerekir.187 Kıyamet sonrası cesetle birlikte diriliş, İhvan’ın düşüncesine 

uygun düşmez. Onlara göre yeniden diriliş, bedenlerin yeniden yaratılması değil, ruhun 

bedenden ayrılıp ebedi hayata geçmesi ve Allah’ın onu yeni bir şekilde inşa

etmesidir.188 İhvan metafizik konuları peygamberlerin getirdiği şekilde kabul etmekten 

yana olsa da189 görüldüğü üzere ahiret konularını yorumlarken eski felsefî düşüncelere 

yönelmiş durumdadırlar. Nitekim melekleşmeyi yani öldükten sonra ruhani âleme 

katılabilmeyi elde edememiş ruhlar yeniden bu dünyaya dönüp bedenlenirler. 

Kendilerini kemale erdirip ölüm sonrası cennete gidebilmeye hak kazanıncaya kadar da 

tenasühe uğramaya devam ederler.  

 
182 İhvan-ı Safâ, C. II, s. 49-50, 395. 
183 İhvan-ı Safâ, C. I, s. 17, 19; Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Kasım Turhan (çev.), II. bsm., İstanbul: İklim 
Yay., 1992, s. 160-161; Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 104. 
∗ İslam filozofu Amirî, söz konusu görüşü yani ölüm sonrası sadece nefs için beka olduğu, iyi nefislerin melek kötü 
nefislerin de şeytana dönüştüğü şeklindeki görüşü tenkit eder. Bk. Âmirî, el-Emed ale’l-ebed, E.K. Rowson (nşr.), 
Beyrut: Dâru’l-Kindî, 1979, s. 151-152. 
184 İhvan-ı Safâ, C. I, s. 19. 
185 Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, s. 162-163. 
186 İhvan-ı Safâ, C. III, s. 63-65; C. IV, s. 305, 307-309, 314. 
187 İhvan-ı Safâ, C. III, s. 62. 
188 İhvan-ı Safâ, C. IV, s. 39-41, 306. 
189 Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 104. 
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Tenasüh inancı, insanı aslen bir ruh olarak kabul etmekte, ruhların

tekamülünde bir tek hayat çok kısa olduğu için de döngüsel bir yaşamı

öngörmektedir.190 Son zamanlarda Türkiye’de tekrar doğuş inancı bağlamında Bedri 

Ruhselman ve muakkıplarının faaliyetlerinden söz edilebilir. Mezkür kişiler nezdinde 

ruh, tanrısal bir ışık iken beden, ruhun evrimi için verilmiş bir araçtan ibarettir.191 

Ölümden sonra ruh, spotyum denilen ahiret hayatına geçiş yapar. Spotyum yani ahiret 

hayatı, ruhun alması gereken üç merhale halinde takdim edilir. Bunlar; hisler seviyesi 

olarak kabul edilen astral aşamadır ki, ruhlar burada henüz şuursuz bir durumdadırlar. 

Mental aşama denilen ikinci seviyede ruh, şuur haline geçiş yapmıştır. Ruh, bu aşamada 

bir takım bilgiler, tecrübeler kazanır ve bu da öte dünyada onun yücelmesi ve üçüncü 

aşamaya geçmesi için gerekli şeylerdir. Üçüncü aşama ise nedensellik âlemi denilen ve 

üç boyutlu âlemin yönetildiği kanunların özüne vakıf olunduğu aşamadır. Öte âlemin de 

üstünde dört boyutlu bir âlem vardır ki, ruhların son mekanı burasıdır. Aynı görüş

sahipleri, bedeni, ruhun kendini tekamül ettirmesi noktasında bir tür vasıta olarak 

görmekte, başta Allah olmak üzere kainatı bir tür enerji deposu olarak takdim ederek, 

ruh beden münasebetini de bedene ilişkin enerjinin tükenişi olarak telakki etmektedirler. 

Mesela bu bağlamda Ergün Arıkdal, ruh beden münasebetini enerji kavramı üzerinden 

şöyle anlatır: 

“Yaşamakta olan bir varlığın, öldükten sonra çok değişik olaylarla karşılaşması onun 

mukadderidir. Gerçekten de varlık, bedenle olan ilişkisini, can dediğimiz bir psişik cihazla 

yapar. Bu, ruhsal dediğimiz öbür yapıda değildir. Bu, bir alet gibidir. Ruh onu alır, bağlantı

uçlarıyla fizik bedene kendini bağlar ve fizik bedeni canlı kılar. Bedenin canlanması, doğrudan 

doğruya ruh varlığından gelen enerjiyle olmaz. Ruh varlığından can cihazına, can cihazından 

bedene geçen, transforme olmuş, değişmiş, başkalaşmış; bir tarafı fevkalade yüksek titreşime 

sahip, diğer tarafı da bedenin kaldırabileceği bir titreşime sahip bir tesir akışı söz konusudur. 

Eneji naklini ve dönüşümünü sağlayan can cihazıdır. Bir kimsenin canı çıkmadan ölmez. Yani 

ruh tarafından fişler geriye alınmadan o bedende en ufak bir inertia, yani atıl, sabit, 

kımıldamadan kalma hali söz konusu olamaz.”∗

190 B. Carra De Vaux, “Tenasüh”, MEB İslam Ansiklopedisi içinde, C. 12/1, s. 158. 
191 Mehmet Sancar, “Ruh ve Madde”, Ruh ve Madde Dergisi içinde, S. 236, (Eylül 1979), s. 14; M. Ali Usta, 
Ruhçuluk Nedir, İstanbul: Ruh ve Madde Yay., 1986, s. 98-101. 
∗ Ruh ve Madde dergisinde Selman Gerçeksever konuya ilişkin olarak şunları söyler: “Doğuş (enkarnasyon) her ne 
kadar kelime anlamı olarak ‘dünyaya gelmek’, ‘ete girmek’ ise de, aslında dünyaya gelen ruh değildir. Hele ete giren 
hiç değildir. Ruh denen varlık bir bedeni canlandırmak, onun vasıtasıyla belirli tecrübeler yapmak için, bildiğimiz 
anlamda bulunduğu yerden kalkıp gelerek bir gezegendeki, söz gelişi yeni doğacak bir bebeğin bedenine girmez. O 
bedeni canlandırmak için bulunduğu yerden ayrılması söz konusu değildir. O, uzaktan kumanda edilen cihazlar 
örneğine benzer şekilde ihtiyacı olan bedenle bağlantı kurar. Bu bağlantı da hiçbir zaman direkt bir bağlantı olmayıp
endirekt bir bağlantıdır. Yani ruh denen varlıkla beden arasında ara vasıtalar ara ortamlar vardır. Bu ara vasıtaların
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Kendini bu dünyada henüz kemale erdirememiş ruh, tekrar bedenlenmek 

arzusuyla noksan kalan tecrübelerini edinmek üzere bu dünyaya yeniden doğar. Bu 

ebedi bir devirdir. Evrende asıl olan ruhtur ve ruh, tekamül için, tanrısal bir yazgı

halinde evrim kanunları gereği, türlü madde ortamlarında çeşitli enkarnasyonlar geçirir. 

Beden, ruhun araçlarından sadece biridir ölümle birlikte beden, ruhla irtibatını koparır

(dezenkarnasyon). Dünyayı evrim okulu ya da araf olarak gören192 söz konusu ekol, tek 

bir ömrün, ruhun tekamülü için yeterli gelmediğini, bu amaçla ruhun belki binlerce defa 

bedenlenmesi gerektiğini, ruhun dünyaya her gelişinde farklı bedenlerle gelip bilgi 

yönünden kusurlarını giderdiğini ifade eder. Dünya evrim okulunda başarılı olan ruhlar, 

nihai aşamada saf ruh yani melek olarak dünyaya gelmesine son verir.193 Böyle bir 

görüşü ispat sadedinde muhtelif deliller ortaya koyarlar. Bazı yetenekli çocukların bir 

takım maharetlerinden hareketle, bunların bir önceki yaşamda elde edilebileceğini 

öngören ‘harika çocuklar delili’, dünyadaki adaletsizliğin ancak tenasüh ile ortadan 

kalkacağı varsayımı üzerine kurulu ‘hak ve adalet delili’, ‘geçmiş hayatları hatırlama 

delili’ bu cümleden olarak zikredilebilir.194 

Tenasüh öğretisine göre ölümle birlikte bedenden ayrılan ruh, bu dünyada 

yapıp ettikleri doğrultusunda her defasında yeni bir şekilde dünyaya gelir. Fakat burada 

dikkat çeken husus, gerçekte bu hayatta var olan kötülük ve adaletsizlik problemlerine 

çözüm getirdiği söylenen tenasüh öğretisinin bizatihi kendi içinde adaletsiz bir görünüm 

vardır. Şöyle ki, bir önceki hayatta A şahsının karmasının neticesi olarak çekilen suçu, 

bir sonraki hayatta var olan beden çekmektedir. Tenasüh inancına göre asıl olan beden 

ya da madde değil ruh olmakla birlikte ruha barınak olan beden de acılardan nasibini 

almaktadır. Önceki hayatta işlenen kötülüğün cezası sonraki hayattaki bedene 

çektirilerek hiç de ahlakî olmayan bir durum ortaya çıkmaktadır. İleride İbn Sînâ 

bölümünde teferruatıyla göreceğimiz üzere, Şeyh’ür-Reis’in tenasühe karşı çıktığı en 
 
hepsine birden perispiri denir. …Perispirisini oluşturmak ruh denen varlığın henüz bilmediğimiz bir yeteneğidir.” 
Ruh öte dünyadan bu dünyaya niçin gelmek istemektedir? Gerçeksever bunun cevabını şu şekilde verir: “ Varlığın
bedenlenmesini gerekli kılan faktörlerden bir tanesi onun, ‘ruhsal evrim düzeyidir’. Spatyomda bulunan varlıkların
ruhsal evrim düzeyleri, yeni hayatlarını şu ya da bu şekilde düzenlerlerken önemli bir etmendir. Örneğin, çok 
gelişmiş bir varlık küçücük bir noksanını tamamlamak (ve sonunda kendi ufkunun aydınlığını biraz daha genişletmek 
amacıyla) dünya şartlarına ve ölçülerine göre hiç de cazip olmayan bir hayat, dolayısıyla ona göre bir bedeni tercih 
edebilir. Ya da adam öldürmenin ne demek olduğunu hayatlar boyunca öğrenmemiş bir varlık, çok zeki bir katil 
olarak, daha doğrusu böyle bir hayat planı ile doğabilir. Veya dünya mektebinden alacağı her şeyi almış, mezun 
olmuş bir varlık, büyük bir fedakarlıkla tekrardan dünyaya dönerek öğretmenlik ve önderlik görevini yüklenebilir. Bu 
nedenle varlığın doğuşa hazırlanmasında ruhsal evrim düzeyi önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar.” Selman 
Gerçeksever, “Doğum-ölüm Çevberinin Mekanizması”, Ruh ve Madde Dergisi, S. 334, (1987), s. 18-19. Ergün 
Arıkdal, “Beden Can ve Ruh”, Ruh ve Madde Dergisi, S. 334, (1987), s. 12. 
192 Leon Denis, “Sonsuzluğa Açılan Kapı: Tekrardoğuş”, Yavuz Keskin (çev.), Ruh ve Madde Dergisi, S. 334, 
(1987), s. 14. 
193 Usta, Ruhçuluk Nedir, s. 78, 98-101; Ergün Arıkdal, “Ölüm Ötesi Hayat”, Ruh ve Madde Dergisi, S. 208, 
(Mayıs 1977), s. 2-3, 33-35. 
194 Baloğlu, s. 175-176.  
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önemli husus, her bir insan ferdinin kendine özgü bir nefsinin olduğu şeklindedir. İbn

Sînâ açısından her bir ruh, insan bedenine özgüdür ve bedenle birlikte ortaya çıkar. Ruh, 

bedende ferdiyet ve kişilik kazanıp ölüm sonrası ebedi olarak varlığını devam ettirirken 

beden asli unsurlarına döner. Dolayısıyla ölüm ötesi hayat, İbn Sînâ için, ruhanîdir ve 

söz konusu ruhun, başka bir bedenle bu dünyaya yeniden dönmesinden söz edilemez. 

Çünkü hayatımızda hemen hiçbir fert, daha önceki dünyada var olan bir nefsinin 

varlığının bilincinde değildir. Şayet böyle bir şey olsaydı her bir bedene bir nefs (ruh) 

lazım geldiğine göre yeniden dünyaya gelen ruh da, yeni bir bedenin yeni bir ruhu 

olurdu. Yani bedenler gibi ruhlar da yenilenmiş olurdu. Bu ise, kişiliğin şahsiliği ve

benlik bilincinin ferdiyeti açısından imkansız bir şeydir. Nitekim Aristo da ruhun başka

bir bedende yeniden ortaya çıkışından söz etmeyi, bir çivinin yuvarlak bir deliğe

dönüştüğünden söz etmek kadar anlamsız bulur.195 

Bir başka çelişkili durum da şudur. Tenasühün kabülü halinde diyelim bu 

dünyada kişinin karakteri merhametsiz, zalim, katı ise öte dünyada bunun karşılığını

görecek şekilde bir netice onu bekler. Böyle bir durumda yeniden doğuşta fasulye, çalı,

fare olarak dünyaya gelen kişinin önceki hayatındaki yapıp ettiklerinin cezasını

çekeceğini ne ile izah edilebilir? Aynı şekilde insanlar, ana babalarından kalıtım yoluyla 

kazandıkları birikimlerle dünyaya gelirler. İnsanın bir takım karakterleri, rengi ve daha 

pek çok yönü kalıtımla dünyaya getirilir. Böyle bir durumda ölen kişinin ruhu, dünyaya 

gelmek için kimi, ne şekilde seçmektedir, bunu belirleyen şey nedir sorusu muallakta 

kalmaktadır. Ruhların belli sayıda olduğuna inanan tenasüh öğretisi, artan nüfusu izahta 

zorlanmaktadır. Eğer belli sayıda ruh varsa ve bir önceki kişinin ruhu bir sonrakini 

hazırlıyorsa dünyanın artan nüfusu ne ile açıklanabilir? Yine sayısız canlı türü ilk defa 

nasıl ortaya çıkmıştır? Bir başka dikkat çekici soru da şudur: Ölen birinin ruhu başka bir 

varlıkla birlikte cezasını çekmek üzere bu dünyaya gelir. Böyle bir durumda mesela 

önceki hayatında büyük bir kahraman ya da kral olan biri yeniden dünyaya gelişinde 

önceki hayatında yaşadığı tecrübeleri niçin hatırlamıyor? Bunlara benzer soruları

tenasüh öğretisinin geçerliliğini test için sormak imkan dahilindedir. Ancak söz konusu 

öğreti mantıkî ve empirik dayanaklardan yoksun, salt bir spekülasyondan öte 

geçememektedir. 

 

195 İbn Sînâ, eş-Şifâ, en-Nefs, G.Anawati ve Said Zayed (nşr.), Kahire: (y.y.), 1975, s. 207; Mehmet Dağ, “İbn 
Sînâ’nın Psikolojisi”, Aydın Sayılı (drl.), İbn Sînâ Doğumunun Bininci Yılı Armağanı içinde, Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, 1984, s. 403-404. 
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1.5.4 İlahî Dinlerin Ölüm Ötesine Bakışı 

Ahiret hayatına ilişkin insanlık tarihini yakından alakadar edegelmiş en önemli 

yaklaşım ilahi dinlerin monist insan görüşü ve kıyamet sonrası dirilme inancıdır. İlahi 

dinlerin bu dünyada yaşayan ve öte dünyada diriltilecek olan insan anlayışı ruh-

bedenden müteşekkil monist bir insan tasavvuru şeklindedir.∗ İnsan, beden ve ona 

canlılık veren ilke olarak ruhtan (nefs-i nâtıka) müteşekkildir. Ruhun bedenden 

ayrılması ile ölüm gerçekleşir. Diriliş ise her ruhun tekrar bedene dönüşüyle gerçekleşir. 

Kur’an’da insanların bizatihi bu dünyadaki bedenlerine dönüp dönmeyeceklerine dair 

sarih bir bilgi yoktur.  

Eskatolojik açıdan insan konusunda Eski Ahit’e baktığımızda orada ‘aharît ha 

yamîm’ terimi, zamanın sonu, ahir zaman anlamlarına gelir.196 Yine ‘yahvenin günü’ 

veya ‘rabbin günü’ olarak geçen kelimeler de ahirete işaret eder.197 Musevîlikte ahiret 

inancının olduğunu Kur’an da teyit eder.198 Eski Ahit’te ‘şeol’ olarak bahsedilen yer ise 

karanlık bir diyar, girenlerin çıkmasının mümkün olmadığı bir tür yok oluşun

gerçekleştiği yer, insanın varacağı son nokta, kabir, bu dünya hayatının sonu,199 iyilerin 

mükafat, kötülerin azap göreceği200 ve herkesin gireceği bir yer olarak tasvir edilir.201 

Paul Badham’a göre gerçekte Eski Ahit incelendiği zaman şeol’ün ötesinde başka bir 

şey yoktur ancak Eski Ahit’teki ilah anlayışı incelendiğinde bundan yeniden dirilme 

fikrinin çıkması doğal olmuştur.202 

Eski Ahit’te ahiret inancını belirleyen daha çok monoteist ilah anlayışıdır. 

Buna göre Allah her türlü varlığın temelidir. Yahve hayatın kaynağıdır ve insana hayatı

(nefeş) veren odur.203 “İşte kötülüklerden ötürü dünyada oturanları cezalandırmak için 

rab yerinen çıkıyor...”204 şeklindeki ‘rabbin gelmesi’ onun dünyanın sonunda yapacağı 

müdaheleyi gösterir.205 İsrail peygamberleri ahireti, kainatı kapsayacak hüküm günü 

 
∗ İlahi dinler, insanı ruh-beden ikileminden oluşan monist bir varlık olarak kabul eder ve ölüm sonrası ahiret 
hayatının varlığını ilke olarak benimser. Aristo ise monist insanı sadece bu dünyaya özgü kılmıştır
196 Eski Ahit, Tesniye, Ayet 4/30. 
197 Eski Ahit, Amos, Ayet 5/18-20; İşaya, Ayet 2/12; Yeremya, Ayet 9/24. 
198 Kur’ân, Taha Suresi, Ayet 15-16. 
199 Eski Ahit, İşaya, Ayet 38/18. 
200 Ömer Faruk Harman, “Cehennem”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. VII, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 
1993, s.  226. 
201 Eski Ahit, Eyüb, Ayet 3/17. 
202 Paçacı, Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te Ahiret İnancı, s. 173. 
203 Eski Ahit, Yeremya, Ayet 38/16. 
204 Eski Ahit, İşaya, Ayet 26/21. 
205 Paçacı, s. 158; Eski Ahit’te kıyamet sahnelerini konu edinen ayetler de vardır: “Bundan ötürü yer titremiyecek mi, 
ve onda oturan her adam yas tutmayacak mı, evet bütün yer ırmak gibi yükselecek...öğleyin güneşi batıracağım, ve 
güpegündüz diyarı karartacağım” [Eski Ahit, Amos, Ayet 8/8-10] “...Bütün tepeler sarsılıyordu. Baktım ve işte adam 
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olarak görmüşlerdir.∗ Yine Allah-ahiret mefhumları arasındaki gereklilik fikrini 

pekiştiren başka bir unsur da yeniden diriliş fikridir. İnsana Allah tarafından hayat 

nefesi anlamında ruh verilmiş ve insan can taşıyan bir varlık olmuştur.206 Nefeş yani 

nefs bütün olarak beden ve ruh açısından insan varlığını ifade eder. İnsana verilen bu 

ruh emanettir.207 

Yahudilikte yeniden dirilme konusunda Mezopatomya, Kenan ve İran 

dinlerinin etkileri söz kosunu edilmiş ise de gerçekte tek Tanrı inancının bunda etkili 

olduğu kabul edilir.208 “Ve yerin toprağında uyuyanlardan bir çoğu, bunlar ebedi hayata 

ve şunlar utanca ve ebedi nefrete uyanacaklar”209 ifadesi salih insanlarla birlikte 

günahkarların da ölüm uykusundan uyanacağını, hesap sonrası hayatın ise ebedi 

olacağını ilk kez dile getirir.210 Yine Eski Ahit’in Hezekiel 37/1-14. ayetleri de yeniden 

dirilme fikrinin Yahudi peygamberlerinde olduğuna işaret eder. Adı geçen ayetlerde 

Hezekiel’in kuru kemiklere Rab tarafından et giydirilmesi ve yelin onlara üflemesiyle 

onların canlanması söz konusu edilir. Aynı zamanda şu ayetler de Rab Yahova’nın

diriltme gücüne işaret eder. “Şimdi görün ki ben oyum. Ve nezdimde ilah yoktur. Ben 

öldürürüm ve ben diriltirim ben yaralarım ve ben sağaltırım. Ve benim elimden kurtulan 

yoktur.”211 “Rab öldürür ve diriltir. Ölüler diyarına [şeol] indirir ve çıkarır. Rab fakir 

eder ve zengin eder. Hem alçaltır hem yükseltir.”212 Ahiret hallerinden en çok bahseden 

IV. Ezra kitabında ise ahiretteki dirilişin cismani ve külli olacağı belirtilir.213 Nitekim 

Eski Ahit’te insan, bedeni ve ruhu ile birlikte bir bütün olarak kabul edildiği için 

dirilişin cismani olacağı görüşü ön plana çıkar.214 

Yahudilerden Saduki grubunun ahireti inkar ettiği kabul edilir.215 Nitekim 

Saduki bir tona sahip olduğu kabul edilen Babil Sürgünü sonrası metinlerinden Eyub 

kitabındaki ayetler ölen insanın dirilmeyeceğini belirtir.216 Aynı şekilde Eski Ahit’te 

 
yok ve göklerin bütün kuşları kaçmışlar. Baktım ve işte semereli bir tarla çöl olmuş ve bütün şehirleri Rabbin önünde 
ve kızgın öfkesi karşısında yıkılmıştır.” [Eski Ahit, Yeremya, Ayet 4/23-26]. 
∗ Beni İsrail peygamberleri aslında eskatolojik bir mesajla gelmişler ve bir hüküm gününün gelmekte olduğunu haber 
vermişlerdir. Nitekim Yahudi tarihinde önemli isimlerden olan Amos, İşaya, Tsefenya ve Yeremya gibi önderler de 
aynı mesajı getirmişlerdir. Paçacı, s. 189-205. 
206 Eski Ahit, Tekvin, Ayet 2/7; Eyub, Ayet 33/4. 
207 Eski Ahit, Tekvin, Ayet 6/3.  
208 Paçacı, s. 171-173. 
209 Eski Ahit, Daniel, Ayet 12/2. 
210 Paçacı, s. 177; İsmail Taşpınar, Duvarın Öteki Yüzü -Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilikte Ahiret İnancı-, 
İstanbul: Gelenek Yay., 2003, s. 117. 
211 Eski Ahit, Tesniye, Ayet 31/30-32. 
212 Eski Ahit, I Samuel, Ayet 2/1-6. 
213 Taşpınar, s. 136 (IV Ezra, Ayet 7/32’den naklen). 
214 Paçacı, s. 188. 
215 Paçacı, s. 184, 189. 
216 Eski Ahit, Eyub, Ayet 14/14; Taşpınar, s. 100-103. 
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asilerin yok edileceği, kötülerin sonu geleceği ifade edilirken,217 “Ben ise salahla senin 

yüzünü göreceğim, dirildiğim zaman didarına (yüzüne) doyacağım” ifadesiyle özellikle 

cennet hayatında Tanrı’nın görülebileceğine atıf yapılır.218 Eski Ahit’te ölüm sonrası

hayat fikrinin apokaliptik döneme ait [mö. 2. yy.] Danyal kitabına kadar olmadığı 

şeklindeki düşünceler günümüzde pek kabul görmez. Aksine ölüm sonrası ahiret 

fikrinin aslında başlangıçtan beri var olduğu ve bunun da dış tesirlerde gündeme 

gelmediği ifade edilir.219 Sürgün öncesine ait metinlerde ahirete ilişkin konular 

incelendiğinde ölüm sonrası diriliş noktasına işaret edildiği ancak bunun açık ifadelerle 

dile getirilmediği görülür:220 “Ben öldürürüm ve ben diriltirim.”221 Şu kadar var ki, 

sürgün öncesi metinlerde dirilme hadisesi daha çok dünyevî olarak İsrailoğulları’nın

toparlanması ve tevbe edip Tanrı’ya yönelmeleri anlamında kullanılmışken Babil 

esaretini  [m.ö. 586]  yaşayan Hezekiel ile birlikte ölümden sonra diriliş ilk defa 

gündeme gelmiştir ve bunda Babil dininin etkisi söz sonusu olmuştur. Ancak bu da 

sadece İsrailoğulları’na özgü bir diriliştir.222 Hellenizm ile birlikte özellikle mö. 1. yy. 

ile ms. 1. yy. arasında Yahudi kültürünün Hellenistik kültürle karşılaşması neticesinde 

Yahudi düşüncesinde ruh beden ikilemi gündeme gelmiştir. Ruhun ölümsüz ve 

bedenden bağımsız olduğu düşüncesi, insanı beden ve ruh bütünü olarak kabul eden 

düşüncenin yerine geçmiş ve ölüm sonrası ruhun ölümsüz olduğu düşüncesi 

yerleşmiştir. Bu da Yahudilikte Esseniler, Sadukiler ve Ferisiler şeklinde mezheplerin 

farklılaşmasında etkili olmuştur. Böylece Yahudi düşüncesinde insan, ruh ve beden 

dualizmi olarak işlenmeye başlanmıştır. Ruhun ölümsüzlüğü fikrinde ise Yunan 

düşüncesinin etkisi belirgindir.223 

Yahudi dininde ahirete ilişkin muhtelif inançların yansıması Yahudi 

mezheplerinde de görülür. Samiriler’in iman esaslarından biri de ölülerin dirileceği, 

mükafat ve cezanın verileceği bir günün olacağı şeklindedir.224 Essseniler mezhebinde 

ise ahiret hayatı tamamen ruhanidir ve cismani diriliş söz konusu değildir. Buna göre 

mükafat ve ceza da ruha yönelik olacaktır. Saduki mezhebinde olanlar ise ölüm sonrası

sadece ölüler diyarı denilen şeol âlemine inanırlar. Ahiretle ilgili kıyamet, dirilme veya 

 
217 Eski Ahit, Mezmurlar, Ayet 37/37-38; Sayılar, Ayet 23/10. 
218 Eski Ahit, Mezmurlar, Ayet 17/15; 21/7; 27/4, 13. 
219 Paçacı, s. 187; Taşpınar, s. 319. 
220 Taşpınar, s. 85, 92. 
221 Eski Ahit, Tesniye, Ayet 32/39. 
222Taşpınar, s. 88-90, 172; Nitekim Kur’an da ahirette ateş azabının Yahudilerin, kendileri için sayılı günlerde 
olacağına  inandıklarını, başka bir ayette ise cennete ancak Yahudi ve Hristiyanlar’ın gireceklerini söylediklerini 
belirtir. Kur’an, Bakara Suresi, Ayet 80, 111. 
223 Taşpınar, s.  97, 169, 172. 
224 Taşpınar, s. 157. 
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ruhun ölümsüzlüğü fikrine katılmazlar.225 Ferisiler ise ruhların ölümsüzlüğüne inanırken 

sadece salihlerin ruhları öldükten sonra tekrar yeni bedene girer, günahkarların ruhları

ise ebedi olarak azap görür.226 

Ahirete ilişkin kavram olarak bu dünyada insanların yaptıkları şeylerin 

kaydedilmesi ve onlardan hesaba çekilmeleri inancı apokrif bir metin olan Hanok 

kitabında: “Semavi levhalara baktım, orada yazılı olanların tamamını okudum ve

öğrendim. Orada insanların yeryüzünde beden sahibi her şeyin son nesline kadar 

olanların yaptıkları bütün amellerin yer aldığı kitabı okudum”227 şeklinde kaydedilir. Bu 

ayet de göstermektedir ki, yaşanılan bu hayattan başka bir âlem söz konusudur ve orada 

iyilerle kötülerin yaptıkları şeyler işleme tabi tutulacak, herkes yaptıklarının hesabını

verecektir. Aynı şekilde büyük mahkeme günü olarak geçen ahiret hesabı da IV. Ezra ve 

I. Hanok’ta yer alır.228 Yine I. Hanok’ta herkes için manevi bir defter tutulduğu, her 

türlü amellerin oraya kaydedildiği belirtilir.229 Benzer şekilde IV. Ezra’da sırat köprüsü 

fikrini çağrıştıran bir anlatım vardır: “Oraya giriş dar ve zahmetli bir geçitten geçerek 

mümkündür. Sağında ateş, solunda ise derin bir su vardır. Ateş ile su arasında sadece 

insan ayağının tabanı genişliğinde bir patika yol vardır.”230 Yahudiler’in cennet 

cehennem inanışında cennete girecek olanlar sadece İsrailoğulları’dır.231 Ancak Moses 

Maimonides’e göre kendi dinlerinin emirlerini yerine getirenler de cennetten nasibi 

olanlardır. Yahudi düşünürlerinden Moses Mendelssohn’a göre [v. 1786] Yahudi 

olmayanlar kendi gelenekleri ile kurtuluşa erebilirler. 232 

Buna göre İsrailoğullarının tarihi boyunca Yahudi kaynaklarında ahiret inancı

daima var olmuş, ancak bunun dile getirilişi çağa, coğrafyaya ve kültürel ortamlara göre 

değişiklik arzetmiştir. Bununla birlikte başlangıçta bu dünyada başarı olarak 

düşünülmüş olan ahir zaman kavramına, sonraki aşamalarda hüküm günü ve yeniden 

diriliş olarak inanılmıştır.233 Rabbin nefesi (ruh) ve maddeden müteşekkil insan, ruh-

beden bütünlüğü olarak düşünülmüş, ölüm sonrası bedenli diriliş ve öte dünyada 

cennet-cehennemin varlığı ise Yahudilikte genel itibariyle iman esaslarından kabul 

edilmiştir.   

 
225 Yeni Ahit, Rasüllerin İşleri, Ayet 23/7; Matta, Ayet 22/23. 
226 Yeni Ahit, Rasüllerin İşleri, Ayet 23/7; Taşpınar, a.g.e., s. 163, 173.  
227 Taşpınar, s. 123. (I Henoch, 81/2, 4’ten naklen). 
228 Taşpınar, s. 125. 
229 Taşpınar, s. 128. (I Hanoch, 98/6-8; 104/7’den naklen). 
230 Taşpınar, s. 138. (IV Ezra, 6-9’dan naklen).  
231 Eski Ahit, İşaya, Ayet 60/21. 
232 Taşpınar, s. 308, 309. 
233 Taşpınar, s. 319; Selim Özarslan, İslam’da Ölüm ve Diriliş Öğretisi, s. 60. 



54

Hristiyanlık’ta da insan bir bütün olarak değerlendirilmiş, bu dünya hayatından 

başka öte dünyanın varlığı iman esası olarak benimsenmiştir.234 Hristiyan ilahiyatında 

ahiretle ilgili olarak “göklerin melekûtu” kavramı önem arzeder. Tanrı’nın hüküm günü 

ameller hakkında karar vereceğinden bahsedilir.235 Yahudilik’te olduğu gibi 

Hristiyanlık’ta da Allah’ın hükümranlığı düşüncesi merkezî bir öneme sahiptir. Zira 

Allah’ın gücü bu dünyayı, gökyüzünü ve öte dünyayı içine alır. Dolayısıyla Allah 

hüküm gününün de sahibidir.236 Hristiyanlık’ta göklerin melekütü olarak kabul edilen 

şey aslında bu dünya krallığından farklı olup237 sadece doğruların gidebileceği ve

ebediyen mutlu yaşayacakları bir yer olarak görülür.238 Oraya gidenler Tanrı’yı

görebilecek ve melekler gibi olacaklardır.239 

Ahireti temsillerle anlatan240 ayetler öte dünya ile ilgili pek çok meseleyi dile 

getirir: “İsa onların önüne başka bir mesele koyup dedi: Göklerin melekûtu, tarlasına iyi 

tohum eken bir adama benzer; fakat adamlar uyurken, onun düşmanı gelerek 

buğdayların arasına delice ekip gitti. Ve ekin büyüyüp semere verdiği zaman, deliceler 

de göründü. Ve ev sahibinin hizmetçileri gelip ona dediler: Efendi, sen tarlana iyi tohum 

ekmedin mi? Öyle ise, delice nereden oldu? Ve hizmetçilere: Bunu bir düşman 

yapmıştır, dedi. Hizmetçiler de ona: Öyle ise ister misin gidip onları toplayalım, dediler. 

Fakat o dedi: Hayır, belki deliceleri toplarken onlarla beraber buğdayı da sökersiniz. 

Hasada kadar bırakın, ikisi beraber büyüsün; hasat vaktinde ben orakçılara diyeceğim: 

Önce deliceleri toplayın ve yakmak için onları demet yapın, fakat buğdayı ambarıma 

toplayın.” Bu ayetlerde geçen iyi tohumu Hz. İsa ekmiştir. Tarla, dünya; iyi tohum, 

hükümranlığı kabul edenler; deliceler ise şerrin ardına düşenlerdir. Onları İblis ekmiştir. 

Hasat, dünyanın sonudur. Orakçılar, meleklerdir. Böylece iyi ve kötü ile mücadelenin 

sonunda hesabın görüleceği açıkça ortaya konulur.241 

Hristiyan ilahiyatında yeniden diriliş kâdir, hakîm ve adil olan Allah inancının

bir sonucudur.242 Sinoptik incillerde243 ölüm ötesi hayat tartışmasız olarak kabul edilir. 

 
234 Pavlus bunu iman esaslarından biri olarak kabul eder. Yeni Ahit, Korintoslulara I. Mektup, Ayet 15/16-17. 
235 Yeni Ahit, Matta, Ayet 11/20-24; Allah için infakta bulunanların yaptıklarının yüz katını ebedi hayatta alacakları;
nice zenginin Allah’ın hükümranlığına girmesinin devenin iğne deliğinden geçmesinden zor olduğu dile getirilir. 
Yeni Ahit, Matta, Ayet 19/29-30; Luka, Ayet 18/25. 
236 Yeni Ahit, Matta, Ayet 19/26; Luka, Ayet 1/37; Markos, Ayet 1/15. 
237 Yeni Ahit, İbranilere Mektup, Ayet 9/11. 
238 Yeni Ahit, I. Korinkoslulara Mektup, Ayet 6/9-10. 
239 Yeni Ahit, I Yuhanna, Ayet 3/2; Markos, Ayet 12/25. 
240 Yeni Ahit, Matta, Ayet 13/24-30. 
241 Paçacı, s. 255; Yeni Ahit’te konuyla ilgili benzer ayetler de vardır. Öbür hayatta iyilerin kötülerden ayrılacağı,
kötülerin ise fırın ateşine atılacağı ve çok pişman olacaklarını anlatılır. Yeni Ahit, Matta, Ayet 8/13; 18/8; 22/13.  
242 İsa’nın dirilişi konusu etrafında şekillenen ahiret konusu Hristiyan inanç esasları arasında yer alır. Yeni Ahit,
Korintoslulara Mektup, Ayet I, 12-15. Gerçekte ölülerin dirilişi ve ruhun ölümsüzlüğü meselesi Hristiyan 
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Yine Hz. İsa’nın ölüm sonrası yeniden dirilişi kabul ettiğini gösteren244 ayetler söz 

konusudur. Buna göre ahireti kabul etmeyen Sadukiler, Hz. İsa’ya gelerek bir adamın,

hanımından evvel öldüğü, aynı hanımı ölen kişinin kardeşinin aldığı ve böylece yedi 

erkek kardeşin aynı hanımla peşpeşe evlenmesi durumunda bu kadının ahirette kimin 

hanımı olacağını sormaları üzerine Hz. İsa: “Siz kitapları ve Allah’ın kudretini 

bilmediğiniz için sapıtmıyor musunuz?”245 şeklinde cevap verir. Buna göre Hz. İsa 

aslında yeniden dirilişin önceki kitaplarda var olduğunu ve bunun da Allah’ın kudreti ile 

vuku bulacağını dile getirmiştir.246 Yeniden dirilmenin ruhanî beden ile olacağına işaret 

eden ayetler247 yanında ruh ve bedenle olacağına işaret eden ayetler de söz konusudur.∗

Aynı şekilde öte dünyada iyilerin mükafat, kötülerin ise ceza göreceğini ifade eden 

ayetler248 ile hüküm gününü ifade eden ayetler249 de ahireti ve ahirete ilişkin konulara 

işaret eder. Hüküm gününün sadece Allah’ın bilgisinde olduğu ve onun kudreti ile 

hüküm günü hükmedeceği belirtilir.250 

Hristiyanlık’ta cennet-cehennem telakkisi Eski Ahid ve Yahudi geleneği

ağırlıklı olmuşken sonraları Hristiyanlığa özgü farklı yorumlar da geliştirilmiştir. Buna 

göre mesela cennet, Hz. İsa’nın da içinde olduğu iyiler için bir mükafat yeri olarak 

kabul edilmiştir.251 Ahdi Cedid’e (İncil) göre cehennem günahkarların gideceği

karanlıklar ve ceza yeridir252 Oradakiler ruh ve vücutlarıyla azap görürler.253 

eskatolojisinin üzerinde en fazla durduğu hususlardan biridir. Ali Erbaş, “Pavlus’a Göre Diriliş ve Ruhun 
Ölümsüzlüğü Meselesi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 3, (2001), s. 8. 
243 Matta, Markos, Luka İncilleri Hz. İsa hakkında verdiği bilgiler benzeştiği için ‘sinoptik’ İnciller adını almıştır. 
Yuhanna incili ise bu üçünden farklı olarak Helen etkisiyle ve geç dönemde kaleme alınmıştır. Kürşat Demirci, 
“Hristiyanlık”, İbrahim Kafi Dönmez (red.), İslamda İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C. II, s. 249. 
244 Yeni Ahit, Matta 22/28-33; Luka 20/34-37 
245 Yeni Ahit, Markos, Ayet 12/18-25; Matta, Ayet 22/23-29. 
246 Paçacı, s. 262. 
247 Yeni Ahit, Korintoslulara Mektup, Ayet 15/36-44. 
∗ Yeni Ahit, Yuhanna, Ayet 5/28-29; Matta, Ayet 5/27-30; Vatikan’ın ahirette diriliş ile ilgili görüşleri şöyledir: 
“Kilise, şuurluluk ve iradeye sahip ruhsal bir unsurun ölümden sonra baki kaldığını ve yaşadığını tasdik eder. Öyle ki, 
bedeni azaların varlığından yoksun olsa da insanî benlik yaşamaya devam eder. Kilise bu unsuru isimlendirmek için 
kutsal kitabın ve geleneğin kullanımına bağlı olarak kabul edilmiş terim olan ‘ruh ‘ sözünü kullanır. İngiliz Kilisesi 
Doktrin Komisyonu ise dirilişi şu cümlelerle dile getirir: “Mezara konulan şimdiki vücudun gelecekte olduğu gibi 
yeniden dirilişine inancı oldukça açık sözlülükle bir tarafa bırakmalıyız. ...Gelecek dünyadaki hayatta ruh veya tin 
yine onu uygun ifade ve faaliyet organlarına sahip olacaktır ve o aynı ruhsal varlık ile aynı ilişkiyi taşıyor olmak 
anlamında dünyevi hayattaki bedenli varlıktır.” Bk. Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi,
Samsun: Etüt Yay., 1997, s. 172-174; Pavlus’un Selaniklilere yazdığı mektupta “Rabbimiz İsa Mesih’in gelişinde 
bütün ruhunuz, canınız ve bedeniniz kusursuzca korunsuz” temennisi, onun yeniden dirilişte insanı bir bütün olarak 
kabul ettiğine işaret eder. Yeni Ahit, Selaniklilere Mektup I, Ayet 5/23. Ancak Pavlus, yeniden dirilişte insanların
‘topraktan yapılı bedenlerle’ değil ‘semavi’ bir hal ile dirileceklerine vurgu yapar. Yeni Ahit, Korintoslulara Mektup 
I, Ayet 15/40-41; Ali Erbaş, a.g.m., s. 17-18, 22. 
248 Yeni Ahit, Luka, Ayet 14/13-14. 
249 Yeni Ahit, Matta, Ayet 25/3-46. 
250 Yeni Ahit, Luka, Ayet 17/22-37. 
251 Yeni Ahit, Luka, Ayet 24/43, 16/22-31. 
252 Yeni Ahit, Matta, Ayet 8/12; Yahudanın Mektubu, Ayet 6/13; Luka, Ayet 16/22. 
253 Yeni Ahit, Matta, Ayet 10/28. 
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Cehennemdeki azap ateşle yapılır ve ebedidir.254 Yine oradaki ceza suçların durumuna 

göredir.255 Gerçekte Hristiyanlıkta iyileri mükafatlandırıp kötüleri cezalandıran adil bir 

hakim tanrı inancı çok barizdir. Bu manada salih insanlar ölüm sonrası Allah’ın

cemalini müşahede dahil olmak üzere ebedi mükafata mazhar olurlar.256 Berzah 

hayatında bekleme salonu ya da İbrahimin sînesi denilen yerde tutulan bir takım

kimseler bulunur. Cennetle cehennem arasında bir yer olan bekleme salonunda mesela 

vaftiz edilmeden ölen çocuklar kalır. Yine tam temizlenmemiş ve kefaretleri verilmemiş

olanlar da orada temizlenmek için beklemeye tabi tutulurlar. Büyük günah sahipleri ile 

imansızlar ebedi olarak cehenneme giderler. Orada Allah’ı görme sürûrundan 

mahrumiyet, ateş azabı ve onları sürekli kemiren bir kurt ile ebedi azaba tabi 

tutulurlar.257 Berzah hayatında elem veya lezzeti tadan sadece ruh iken kıyamet sonrası

bedenler diriltilecek ve ruhlar, bedenlerine iade edilecektir. Böylece ahiret hayatının

nimet veya azabı daha mükemmel olarak hissedilecektir.258 Bütün ölüler diriltilecek 

kafirler ebedi azaba, müminler ise genç ve dinç bir yaşta ebedi cennete dahil 

olacaklardır. Kıyamet alametleri olarak deccal, ye’cüc me’cücün çıkması, güneş ve ayın

ışığının sönmesi, yıldızların dökülmesi, yer ve göğün yeni bir yer ve gökle 

değiştirilmesi ve onların birleştirilmesi gibi kıyamet sahneleri Hristinyanlıkta da aynen 

yer alır.259 Öyle görünüyor ki, Hristiyanlığın ahiret telakkisi ile İslamın ahiret anlayışı 

ana hatları ile örtüşmektedir. İslam’da olduğu gibi Hristiyanlıkta da kıyametin kopması,

ölülerin diriltilişi, haşir, hesapların görülmesi, cennet ve cehennem hayatı şeklinde 

ahirete ilişkin inançları ortaya koymamız mümkündür.260 

İlahî bir din olması yönüyle İslam, ahiret inancını kabul etme hususunda 

Musevilik ve Hristiyanlığı takip eder. Allah, peygamber ve ahirete iman İslam dininin 

merkeze aldığı üç ana inanç umdeleridir. Kur’an’ın üç temel konusu; tevhid, nübüvvet 

ve ahirettir. Ahiret konusunda da kadir-i mutlak Allah inancı oldukça belirgindir. Her 

şeyden evvel Kur’an, insanı ruh-bedenden müteşekkil bir bütün olarak görür. “Ona şekil 

verdiğim ve ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen ona secde edin”261, “Sonra onu 

 
254 Yeni Ahit, Matta, Ayet 18/8; 25/41. 
255 Yeni Ahit, Matta, Ayet 10/15; Luka, Ayet 10/12-15. 
256 Yeni Ahit, Matta, Ayet 5, 8, 25, 46. 
257 Yeni Ahit, Markos, Ayet 3/29, 9/48; Matta, Ayet 3/12. 
258 İsa dedi ki: “Beden yatağında dinlenen nefs ile ruh vardır. Nefs mutlaka ölümü tadacaktır ama ruh, aslî cevheri 
gereği hayy olarak kalacaktır.” A. Yüksel Özemre, Hazret-i İsa’nın 114 Hadîsi, İstanbul: Sufi Kitap Yay., 2005, s. 
204. 
259 Yeni Ahit, I. Yuhanna, Ayet 2/18, 22; Vahiy, Ayet 20/8. 
260 Suat Yıldırım, Mevcut Kaynaklara Göre Hristiyanlık, İzmir: Işık Yay., 1996, s. 216-220 
261 Kur’ân, Hicr Suresi, Ayet 29. 
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şekillendirmiş ve ona kendi ruhundan üflemiştir.”262 “Onu tesviye edip (maddi beden 

olarak şekillendirip) ruhumdan üflediğimde derhal ona secde ediniz.”263 ayetleri insanın

madde (beden)-ruhtan müteşekkil olduğunu gösterir. Ayetlerden de anlaşılacağı üzere 

insan, bedeniyle bu dünyaya ruhuyla ilahi âleme ait bir varlık olarak karşımıza çıkar. 

Nitekim “halk ve emir onundur”264 ayeti de, insanın yaratılış (halk) olarak bu dünyaya, 

ruh olarak da emir alemine ait olduğunu ifade eder. “Sana ruhtan sorarlar. De ki, o ruh 

rabbimin emrindendir”265 ayeti de ruhun ilahi emir alemine özgü olduğunu gösterir. Ruh 

ve beden gibi biribirinden bağımsız iki ayrı cevherden oluşan bir insan anlayışını

Kur’an’da bulmamız mümkün değildir. İslam düşüncesinde ikici yani ruh ve beden 

cevherinden oluşmuş insan anlayışını biz daha çok İbn Sînâ ve daha sonra da Gazzâlî’de 

bulacağız.266 

İnsanı bir bütün olarak gören Kur’an, insanın yaratılışında olduğu gibi ölüm 

sonrası ahiret hayatında yeniden dirilişini de Allah’ın kadir-i mutlak bir varlık oluşu ile 

izah etmeye özen gösterir. Kıyametin kaçınılmaz ve dirilişin kesin oluşu Kur’an’ın

ısrarla vurguladığı bir husustur.267 Müşriklerin ve materyalist düşüncede olanların;

‘Hayat sadece bu dünyadan ibarettir. Yaşarız ve ölürüz. Bizi ancak zaman (dehr) yok 

eder. Çürüyüp toprak olduktan sonra biz bir daha dirilecek değiliz.”∗ şeklindeki 

düşüncelerini Kur’an kesin şekilde reddederek: “Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah’ın,

onları tekrar yaratmaya kadir olduğunu”268 hatta yeniden yaratılışın bir tek insanın

yaratılışı kadar kolay olacağını haber verir.269 Aynı şekilde göklerin ve yerin 

yaratılışının insanın yaratılışından daha büyük (zor) olduğuna dikkat çeker. Dolayısıyla 

 
262 Kur’ân, Secde Suresi, Ayet 9. 
263 Kur’ân, Sad Suresi, Ayet 72. 
264 Kur’ân, Araf Suresi, Ayet 54. 
265 Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 85. 
266 Mehmet S. Aydın, “İbn Sînâ’nın Mutluluk Anlayışı”, Aydın Sayılı (drl.), İbn Sînâ Doğumunun 1000. Yılı
Armağanı içinde, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 1984, (s. 433-451), s. 437. 
267 “Allah ölüleri diriltir. O her şeye kadirdir.” Kur’ân, Mümin Suresi, Ayet 59. 
∗ Kur’ân, Casiye Suresi, Ayet 24; En’am Suresi, Ayet 29; R‘ad Suresi, Ayet 5; İsra Suresi, Ayet 49, 98-99; Duhan 
Suresi, Ayet 34-36; Vakıa Suresi, Ayet 47; Tegabün Suresi, Ayet 7; Yasin Suresi, Ayet 77; Müşriklerin ahiret 
inancını kabul etmeyişleri gerçekte onların dünyaperest oluşlarıyla ilgilidir. Aşırı şekilde dünyaya bağlılık
beraberinde ahirete inanışı reddetmeye sevketmekte ve ahiret inancının olmadığı bir dünya görüşüne onları
götürmekte idi. Halbuki Mekke müşrikleri ticaretten çok iyi anlayan, kabiliyetli ve zeki insanlardı. Onun için biz 
Kur’an’da, ahiret inancının doğru bir şekilde anlaşılması ve kabul edilmesi neticesinde insanın dengeli bir dünya 
hayatına sahip olması gerektiği mantığını buluruz. Ahmet Çelik, “Kur’an’a Göre Ahiret İnancının Bireysel ve 
Toplumsal Yönü”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 16, (2001), s. 181-182. 
268“Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allahın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini 
düşünmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir.” (Kur’ân, Ahkaf Suresi, Ayet 33). “İnsan neden yaratıldığına bir baksın. 
Atılan bir damla sudan yaratıldı. O su, sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde 
yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.” (Kur’ân, Tarık Suresi, Ayet 5-8). 
269 “Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz sadece tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Allah her şeyi bilen ve 
görendir”. Kur’ân, Lokman Suresi, Ayet 28; İsra Suresi, Ayet 99; Ankebüt Suresi, Ayet 20; Rum Suresi, Ayet 25,27; 
Kaf Suresi, Ayet 41-44. 
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yeniden diriliş inancında her şeye gücü yeten ve gücüne karşı durulamayan270 Allah 

inancı merkezî bir yer işgal eder. Kaldı ki, özellikle bedenle birlikte yeniden diriliş

bahsini Tanrıyı hesaba katmadan düşünmek neredeyse imkansızdır. Bu dünyada olduğu

gibi öte dünya için de varlığımızın sürekliliği tanrı ile irtibatlıdır. Materyalist (dehrî) 

düşünce kendi bünyesinde hiçliği (nihilizm) de barındırır. Öyle ki, söz konusu kabüle 

göre insan, doğumla ölüm arasında bilinç olarak çakan bir şimşek gibi parlayıp söner. 

Dahası söz konusu bilincin niçin bu dünyaya geldiği ve amacının ne olduğuna dair ciddi 

bir gaye de yoktur. Halbuki Kur’an, varlıkların ve özellikle insanın boş yere 

yaratılmadığını271 ve yeniden dirilişin kesin olarak vuku bulacağını söyler.272 

Bu manada Kur’an, daha bu dünyada iken bile mucizevi bir takım diriliş

hadiselerinden bahisle, öldükten sonra ahiret hayatında yeniden dirilişin kesinliğine 

vurgu yapar. Söz konusu mucizevi dirilişin beş tanesi Medenî sure olan Bakara’da∗,

diğeri ise Âli İmran ve Maide surelerinde yer alır. Temsil gücü güçlü olan bir örneği

burada vermeyi uygun buluyoruz. “İbrahim bir zaman: Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini 

bana göster, demişti. Allah ona; buna inanmadın mı, dedi. İbrahim: Hayır (inandım) 

fakat kalbim mutmain olsun istedim, dedi. Bunun üzerine Allah, o halde dört kuş tut, 

sonra onları kesip parçalarını dağ başlarına koy. Sonra da onları kendine çağır, hepsi 

sana gelecektir, dedi. Bil ki Allah daima galip gelen ve hikmet sahibi olandır.”273 Söz 

konusu mucizevi diriliş hadiselerinden başka Kur’an’ın üzerinde en çok durduğu diriliş

motifi, ölü yeryüzünün, yağmurla birlikte yeniden dirilişi, türlü çeşit bitkilerin o ölü 

yerden canlanması, dirilmesi hadisesidir. Söz konusu motif, düşünen insanların, yeniden 

 
270 Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 48. 
271 Kur’ân, Sad Suresi, Ayet 27; Müminun Suresi, Ayet 115. 
272 Kur’ân, Taha Suresi, Ayet 55; Enbiya Suresi, Ayet 1, 35; Hac Suresi, Ayet 7. 
∗ “Bir zaman da: ‘Ey Musa, biz Allahı açıkça görmedikçe inanmayız’ demiştiniz de derhal sizi yıldırım
çarpmıştı…şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra tekrar diriltmiştik.” (Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 55-56). 
“Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah, gizlediğinizi ortaya 
çıkaracaktı. Onun için (ineğin) bir parçasıyla o öldürülene vurun, demiştik. İşte Allah ölüleri diriltir.” (Kur’ân, 
Bakara Suresi, Ayet 72-73). “Şu binlerce kişi iken ölüm korkusu ile yurtlarından çıkanları görmediniz mi? Allah 
onlara ölün dedi de sonra kendilerini diriltti. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı ikram sahibidir.” (Kur’ân, Bakara 
Suresi, Ayet 243). “Yahut şu kimse gibisini (görmedin mi) ki, duvarları çatıları üstüne yığılmış/alt üst olmuş ıssız bir 
kasabaya uğramıştı. ‘allah bunu böyle öldürdükten sonra nasıl diriltecek, demişti. Allah da onu yüz sene öldürüp 
sonra diriltti. Ne kadar kaldın? Diye sordu. Bir gün veya bir günün birazı kadar kaldım, dedi. Allah, hayır, yüz yıl
kaldın, dedi. yiyeceğine bak, bozulmamış. Eşeğine bak, çürümüş. Şimdi kemiklere bak, nasıl da onları birbirine 
koyuyor ve et giydiriyoruz. Seni insanlar için kudretimize işaret kılalım diye böyle yaptık. Nihayet bütün bunlar ona 
aşikar olunca: biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir dedi.” (Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 259). “Ey Meryem oğlu isa, 
demişti allah. Sana ve annene olan nimetimi hatırla… Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor ve içine 
üflüyordun o da benim iznimle kuş oluveriyordu.” (Kur’ân, A. İmran Suresi, Ayet 49; Maide Suresi, Ayet 110). 
Bunlardan başka yeniden dirilişi andıran ashab-ı kehf (mağara arkadaşları) hadisesi de anlatılır Kur’an’da. Onlar her 
ne kadar öldükten sonra dirilmiş değil de uzun süre uyku halinde kalmış iseler de yine de öldükten sonra dirilmeye 
misal teşkil etmiştir denilebilir. Bk. Celal Kırca, “İslam Dinine Göre Reenkarnasyon”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, S. 3, (1986), s. 228. 
273 Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 260. 
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diriliş bahsinde ibret alması için verilmiştir Kur’an’da.274 “Onlara şunu da misal olarak 

ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün 

bitkisi (önce gelişip) birbirine karışmış, ardından rüzgarın savurduğu çer çöp yığınına

dönüşmüştür. Allah her şey üzerinde iktidar sahibidir.”275 “Rüzgarları gönderip de 

bulutu harekete geçiren Allah’tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden 

sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Allah 

sizi önce topraktan sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı….şüphesiz bunlar 

Allah için kolay olan şeylerdir.”276 “Hiç şüphesiz (ölülerin) hepsi kıyamet günü 

karşımızda hazır bulunacaktır. Bu hususta ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz 

ona yağmurla hayat verdik ve ondan daneler çıkardık.”277 “Allah ölüden diriyi, diriden 

ölüyü çıkarır. Yeryüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de 

(kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.”278 “Hayatı olan her şeyi biz sudan var 

ettik.”279 Yukarıdaki ayetlerden anlaşıldığı kadarıyla hayat için yağmur ve ardından 

canlılık, yeni bir hayat dile getirilmektedir. Can taşıyan her şeyin özünde maddi planda 

su olduğu özellikle ifade edilir. Ahirette yeniden dirilişin keyfiyetine ilişkin şu hadis, 

bize bir nebze ipucu verir mahiyettedir. “Surun üflenmesinin ardından insanlar ölür. 

Sonra Allah çiğ gibi bir yağmur yaratır. İnsanların çürüyüp gitmiş cesetleri bununla 

yeniden hayat bulur. Ardından sûra bir kere daha üflenir. Herkes yerinden fırlayıp

kendilerine verilecek emri beklemeye başlar.”280 Ebu Hüreyre’nin nakline göre Hz. 

Peygamber insanların kuyruk sokumunun çürümediğini ve yeniden yaratılma işleminin 

kuyruk sokumundan başlanacağını ifade eder.281 Buna göre Allah gökten bir su indirir 

ve herkes bitkiler gibi yeniden canlanır. Acbüz zeneb (kuyruk sokumu, omurganın son 

kemiği), tekrar dirilişin esasını teşkil eden madde olarak kabul edilir. Bir başka hadis de 

aynı minval üzeredir. “Toprak, insanoğlunun acb dışında bütün cesedini yeyip bitirir. 

İnsan acb’den yaratılmış ve tekrar ondan meydana getirilecektir.”282 Kuyruk sokumu 

anlamındaki acbü’z-zeneb, insanın çürümeden kalan kısmı şeklinde anlaşılırken, onun 
 
274 Kur’ân, En’am Suresi, Ayet 99. 
275 Kur’ân, Kehf Suresi, Ayet 45. 
276 Kur’ân, Fatır Suresi, Ayet 9-11. 
277 Kur’ân, Yasin Suresi, Ayet 32-33. 
278 Kur’ân, Rum Suresi, Ayet 19; “Gökten belli bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla kupkuru ölü 
memlekete hayat veririz. İşte siz de böylece mezarlarınızdan çıkarılacaksınız.” (Kur’ân, Zuhruf Suresi, Ayet 11). 
“Biliniz ki, Allah ölümünden sonra yeryüzünü canlandırıyor. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık.” 
(Kur’ân, Hadid Suresi, Ayet 17). “Allah sizi yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve 
sizi yeniden çıkaracaktır.” (Kur’ân, Nuh Suresi, Ayet 17-18).  
279 Kur’ân, Enbiya Suresi, Ayet 30; “Rüzgarları gönderip bulutu harekete geçiren Allah’tır. Biz onu ölü bir bölgeye 
göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır.” (Kur’ân,
Fatır Suresi, Ayet 9). 
280 Müslim, “Sahih-i Müslim”, Fiten 116, 141. el-Kütübü’s-sitte ve şürûhuha içinde, II. bsm., İstanbul: Çağrı Yay., 
[Tunus: Dâru Sahnun 1413/1992 tıpkı basımı]
281 Müslim, Sahih-i Müslim, Fiten, (Bâb: Mâ beyne’n-nefhateyn), Hadis No: 141.  
282 İmam Malik, Muvatta, Cenaiz 48; Müslim, Sahih-i Müslim, Fiten, (Bâb: Mâ beyne’n-nefhateyn), Hadis No: 141. 
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insanın en son çürüyen kısmı oluşundan kinaye olarak da ona bu isim verilmiş olduğunu

kabul edenler vardır. Acbü’z-zeneb kelimesi insanın yeniden yaratılışını konu edinen 

hadislerde acbü’z-zeneb şeklinde ifade edilmiştir ki, bu yönüyle o, kuyruk sokumu 

civarında nokta gibi pek küçük bir şey, nüve anlamına gelir. Bu yönüyle acmü’z-zeneb 

insanın ölüm sonrası toprağa karıştığı halde insan bedeninden çürümeden kalan parça ya 

da varlığını kıyamete kadar koruyacak olan ve insan bedeninin bütün özelliklerini 

taşıyan maddi bir öz demektir. Gerçekte insanın ilk defa anne rahminde acbü’z-

zenebden yaratılmaya başlandığını hesaba katarsak ikinci yaratılışın da aynı yerden 

başlayacağı ifade edilmiştir.283 Söz konusu yaratılışta insan embriyosunun çekirdeğin 

toprakta çimlenişine benzediği ifade edilir.∗ Bu düşünceye göre insanın dirilişi, 

kendisinin yaratıldığı ilk madde olan ve çürümeyen acbu’z-zeneb ile olacaktır.  

Öte yandan Kur’an’da kabir hayatına dair belirgin manada bilgi bulmak 

zordur.284 Biz, berzah hayatına ilişkin bilgileri daha çok hadislerde görürüz. Berzahı, iki 

şey arasındaki engel, iki şey arasındaki sınır, ölümle yeniden diriliş arasına geçen 

zaman dilimi şeklinde anlamak mümkündür.∗∗ Kur’an’da bazı ayetler berzah hayatında 

insanların nimet ve azap içinde olacaklarına işaret eder niteliktedir. “Allah yolunda 

 
283 “Toprak insanoğlunun acb dışındaki bütün cesedini yeyip tüketir. İnsan acbden yaratılmıştır, tekrar ondan 
meydana getirilecektir.” İmam Malik, Muvatta, Cenaiz 48; Müslim, Sahih-i Müslim, Fiten (Bâb: Mâ beyne’n-
nefhateyn), Hadis No: 142, 142, 143. 
∗ Yusuf Şevki Yavuz, “Acbü’z-zeneb”, Diyanet  İslam Ansiklopedisi, C. I, İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası, 1988, 
s. 319-320; Hasan Doğruyol, “Yeniden Diriliş ve Acbu’z-Zeneb”, Yüzakı Dergisi, S. 12, (2006), s. 46-48. Söz 
konusu makalede Doğruyol şu sonuçlara varmaktadır: İnsanın anne rahminde ilk belirginleşen kısmı kuyruk 
sokumudur. Dolayısıyla insanın ilk yaratılışı da söz konusu maddeden oluşmaktadır. İnsan şeklinin verilmeye 
başlandığı ilk yer kuyruk sokumudur. Şu halde insan bedeni kuyruk sokumu üzerinden gelişir ve şekil alırken 
öldükten sonra da aynı ölçüde geriye doğru çekilir ve son şeklini yine kuyruk sokumu alır. Yeryüzünün yeniden 
canlanmasını ifade eden ayetler ile nokta halini almış tohumlardan bitkilerin büyümesinin şekli ile insanın kuyruk 
sokumu maddesinden embriyo haline geliş şekilleri aynıdır. Dolayısıyla ayetteki bitkilerin yaratılışı benzetmesi insan 
için de geçerlidir. “Sonra Allah gökten bir hayat suyu indirir de bu sayede ölüler, bitkinin yerden bitmesi gibi 
(kabirlerinden) çıkarlar” (Buhari, Sahih-i Buhari, Tefsir (Zümer), 3; Müslim, Sahih-i Müslim, Fiten (Bâb: Mâ 
beyne’n-nefhateyn), Hadis No: 141. Yeniden diriliş için de bir hayat suyu yağdırılacak ve bu su sayesinde nokta 
halinde toprakta bulunan her bir insanın hayat şifrelerini barındıran acbu’z-zeneb maddelerinden insanlar tekrar 
diriltilecektir. Öyleyse yeniden dirilmenin keyfiyeti sadece yeniden şekillenmekten ibaret olacaktır. Bk. a.g.m., s. 48. 
284 Jane Idleman Smith ve Yvonne Yazbeck Haddad, The Islamic Understanding of Death and Resurrection, New 
York: State Universty of New York Press, 1981, s. 32. 
∗∗ Kırca, a.g.m., s. 232; Mezar kelimesi Türkçede ‘ziyaret edilen yer’ anlamına gelir. Arapçada buna karşılık ‘kabir’ 
kelimesi kullanılır. gabera-yekbürü-gabrün şeklinde masdar olup insanın ölüm sonrası defnedildiği yer demektir. 
‘Gabera’ kelimesinin lügat manası da bir yerin çukur olması ve bir şeydeki çukurluğu ifade eder. İbn Manzur, “g-b-
r”, Lisânü’l-arab, C. XI, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1999, s. 9-10. Aynı kökten gelen makbere kelimesi ise 
ölülerin konulduğu yer anlamına gelir. Berzah kelimesi ölümle ikinci sura üfürülme arasındaki zaman diliminde 
insanların kalacakları yer demektir. Kabir hayatının illa kabirde geçmesi şartı yoktur. Kabre gömülmeyen, yakılan, 
denize atılıp balıklara yem olan, yırtıcı kuşlar ve hayvanlar tarafından yenilen kişiler için de kabir hayatı vardır. 
Berzah hayatına kabir hayatı denilmesi tağlib yoluyla yani ekseriyetin kabre konulması sebebiyledir. Berzah’ın
kelime anlamı ‘iki şey arasındaki engel, ayırıcı hudut’ demektir. Yine iki deniz arasında kalan kara parçası anlamına 
da gelir. Konumuzla ilgili olarak kabir hayatına berzah hayatı denilmesinin sebebi ise iki maddi hayatı yani bu 
dünyadaki cismani hayat ile yeniden dirilişle oluşacak olan cismani hayat arasını ayırması, iki maddi hayatı
birbirinden ayırması sebebiyledir. Kırca, a.g.m., s. 36, 37, 39; Berzah hayatına genel itibariyle ceset çürüyüp dağıldığı 
ancak ruhlar baki kabul edildiği için alem-i ervah, ruhlar alemi de denilmiştir. Süleyman Toprak, Ölümden Sonraki 
Hayat, s. 41. 
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öldürülenleri ölüler sanmayınız. Onlar diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar.”285 

ayeti, şehitlerin her ne kadar bedenleri toprak olsa da onlar ruhen var olmaya devam 

eder ve ölümden sonra cennet nimetleriyle rızıklanırlar, şeklinde anlaşılmıştır. “Ateş

azabı onlara sabah akşam sunulur. Kıyamet koptuğu gün de Firavn ailesini azabın en 

çetinine sokun’ deriz.”286 ayeti de berzah hayatında kötü ruhlu, günahkar insanlara bir 

takım azabın tattırılacağına delil olarak sunulmuştur.287 Kabir hayatına daha çok 

hadisler açıklık getirir. “Sonra mümine: Artık rahat uyu, denilir. Bunun üzerine mümin, 

‘siz gidin de şu huzurlu hayatımı aileme haber veriniz’ der.288 Melekler buna karşılık

şöyle  der: Allah seni kıyamet gününde şu mübarek mezarından yeniden diriltene kadar 

gelin ve güvey uykusu gibi uyu..”289 

Hadislerden de anlaşıldığı kadarıyla ölüm, ruhun bedenden ayrılması demektir. 

Ölüm sonrası kabir sorgusu olarak kabul edilen hadise anında ruhun, bedenden ayrılmış 

olmasına rağmen onun etkisinden henüz kurtulamadığı ifade edilir. Nitekim sorgu 

anında ruhun bedene dönmesi ve cennet ya da cehennem hayatını yaşaması şeklinde 

anlaşılan şey, gerçekte dünyadaki amelleri doğrultusunda ruhun nimet veya azab içinde 

olması demektir. Yoksa ruhun, maddi bedene yeniden dönüp de ona hayat vererek söz 

konusu nimet ve elemi duyması anlamında değildir.290 Enes b. Malik’ten gelen kabir 

sorgusuna dair hadis özetle şöyledir: “Kul kabrine konulup arkadaşları geriye dönüp 

gittiğinde -ki, ölmüş kişi onların ayak seslerini duyar- ölüye iki melek gelir. Onu oturtup 

kendisine; Muhammed denilen adam hakkında ne diyorsun? diye sorarlar. Mümin: 

Onun Allah Rasülü olduğuna şehadet ederim, der. Bunun üzerine ona cehennemdeki 

oturacak yerine bak, denilir. Ardından, Allah senin bu yerini cennetten bir oturak yerine 

çevirdi, denilir. Bunun üzerine müminin kabri genişletilir.” Aynı sorgunun kafir ve 

münafıklar için de olacağı, onların kabir sorgularına cevap veremeyince kendilerine 

azap olunacağı ifade edilir.291 

Kabir hayatında nimet veya azab olacağına dair hadislerde şu tür bilgilerle 

karşılaşırız. Uhut savaşında öldürülen müminler hakkında Hz. Peygamber: 
 
285 Kur’ân, A. İmran Suresi, Ayet 169. 
286 Kur’ân, Mümin Suresi, Ayet 46. 
287 İmam Buhari, el Eş’ari, en- Nesefi, Gazzâlî bu ayeti kabir azabına delil saymışlardır. Bkz. Toprak, a.g.e., s. 316.; 
en-Nesefî, Tabsıratü’l-edille fî usûli’d-dîn, Hüseyin Atay ve Şaban Ali Düzgün (nşr.), C. II, Ankara: Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yay., 2003, s. 264. 
288 “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar hayattadırlar. Rablerinin indinde yaşarlar. Allahın fazlından 
kendilerine bahşettiği saadetle memnun bir şekilde rızıklanırlar. Arkalarından kendilerine yetişemeyenlere şunu 
müjdelemek isterler: onlar için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.” Kur’ân, A.İmran Suresi, Ayet 
169-170. 
289 Tirmizi, Sünen-i Tirmizî, (Azabü’l-kabr), Hadis No. 1071. 
290 Süleyman Ateş, İnsan ve İnsanüstü -Ruh Melek Cin İnsan-, II. bsm., İstanbul: Dergah Yay., 1985, s. 95.  
291 Tirmizi, Sünen-i Tirmizi, (Azabü’l-kabr), Hadis No. 1071, 1072; Toprak, a.g.e.,, s. 265-273. 
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“Kardeşleriniz Uhut’da öldürülünce Allah onların ruhlarını yeşil kuşların içine koydu. 

Cennet ırmaklarına gelir, meyvelerinden yer, arşın gölgesinde asılı altın kandillere 

konarlar”292 hadisi berzahta bir tür ruhanî hayata işaret eder.293 Bununla birlikte; 

‘Sizden biri namazı bitirdiğinde şu dört şeyden Allah’a sığınsın: Cehennem azabından, 

kabir azabından, ölü ve dirilerin şerrinden, Mesih-i deccalin şerrinden’294 hadisi de kabir 

hayatının ve orada bir takım nimet ya da elemin varlığını gösterir. Hz. Aişe’nin kabir 

azabı olup olmadığına dair sorusuna, İslam Peygamberi; ‘Evet kabir azabı vardır’ 

şeklinde cevap verir.295 Bir başka dikkat çekici hadise de şudur. Azap gören kişilerin 

üzerine Hz. Peygamber, yaş dal dikmiş ve bunlar kurumadıkları sürece kabirdekilerin 

azaplarının hafifleyeceğini ümit ettiğini ifade etmiştir.296 

Öyle anlaşılıyor ki, ayetlerde açık bir ifade ile değil297 de sadece işaret yoluyla 

belirtilen kabir hayatının var oluşuna hadisler açıklık getirmektedir. Ahiret kişinin 

ölümüyle başladığına göre kabir hayatı ahiret duraklarından biri olarak kabul 

edilmiştir.298 Kabir hayatından kıyametin kopmasına kadar geçen süreye de berzah 

hayatı denilir. Hz. Peygamber’in kabir azabının olduğuna işaret eden hadisleri299 

yanında kabirlerin insanlar için karanlık olacağı ancak yapılan bir takım iyiliklerin 

kabirdekilerin aydınlanmasına sebebiyet vereceğini belirten ifadeleri de söz 

konusudur.300 Bununla birlikte kabirdeki kişinin bir tür yarı şuur sahibi olacağına işaret 

eden hadisler de söz konusudur.301 Fakat kabir hayatının da beden-ruh şeklinde mi 

yoksa kişinin ferdiyetini devam ettiren sadece ruha mı olacağı konusu tartışılmış ve iki 

farklı görüş ortaya çıkmıştır. 
 
292 Ebu Davut, Sünen-i Ebu Davud, Cihad (Bâb: fî-Fazli’ş-şehade) 25, Hadis No: 2520; İmam Malik, Muvatta, 
Cenâiz, 49. 
293 Berzah hayatında ruhların durumları ve derecelenmeleri ile ilgili bk. Toprak, a.g.e., s. 240-245. 
294 “Ey Allahım! Ben, kabir ve cehennem azabından, dirilerin ve ölülerin şerrinden, mesih-i deccalin şerrinden sana 
sığınırım.” Buhari, Sahih-i Buhari, Cenaiz 88; Müslim, Sahih-i Müslim, Mesâcid (Bâb: Mâ yesteîzü minhü fi’s-salât) 
25, Hadis No: 127.  
295 Buhari, Sahih-i Buhari, Cenaiz 87. 
296 Buhari, Sahih-i Buhari, Cenaiz 82; Kabirde azap şekilleri olarak şunlar zikredilir: Kabrin ölüyü sıkması, tokmakla 
ölüye vurulması, cehennemlik kişiye sabah akşam gideceği yerin gösterilmesi. Haşeratın ölüyü sokması, ısırması,. 
Kabir azabını etkileyen ameller cümlesinden şunlar söylenebilir: İdrardan sakınmamak, gıybet, borçlu ölmek, ölüye 
yüksek sesle ağlamak, yalan söylemek, zina yapmak, içki içmek, faiz yemek, hırsızlık yapmak vd. Buna karşılık kabir 
azabını hafifleten ya da kaldıran sebeplerden şunlar zikredilir: Kabir azabını getiren işlerden uzak durmak, şehit 
düşmek, her gece Mülk Suresini okumak, kabir üzerine yaş bir fidan dikmek, Bk. Toprak, s. 346-360, 364-375. 
297 Bkz. İbn Kayyim el-Cevziyye, Kitabu’r-Rûh, Şaban Haklı (çev.), II. bsm., İstanbul: İz Yay., 2003, sf. 107; Yusuf 
Ş. Yavuz, “Azap”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası, 1988, s. 303: Nitekim 
Mutezile, Ihvan-ı Safâ, filozofların birçoğu ve bir kısım Şia tarafından kabir azabı kabul görmemiştir. Bk. Jane 
Idleman Smith ve Yvonne Yazbeck Haddad, s. 47. 
298 Tirmizi, Sünen-i Tirmizi, Zühd, Hadis No: 2308. 
299 “Bu ikisi kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı azab görüyorlar. Biri koğuculuk yapardı diğeri ise 
idrardan sakınmazdı, iyice temizlenmezdi.” Buhari, Sahih-i Buhari, Cenaiz 82; Tirmizi, Sünen-i Tirmizi, Taharet 
(Bâb: Mâ câe fi’t-teşdîd fi’l-bevl 53), Hadis No: 70; Ebu’l-Muîn en-Nesefî, Tabsıratü’l-edille, C. II, s. 364. 
300 “Kabir orada yatanlar için zifiri karanlıktır. Üzerlerine kılacağım namaz sebebiyle Allah, onların kabirlerini 
aydınlatır.” Müslim, Sahih-i Müslim, Cenaiz (Bâb: es-Salâtü ale’l-kabr) 23, Hadis No: 71. 
301 Buhari, Sahih-i Buhari, Cenaiz 68. “Kişi kabrine konulduğunda, yakınları onu bırakıp giderken o, onların ayak 
seslerini duyar…” 
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a. Kabirde hayat olmaksızın ölüye azap ya da nimetin verileceğini düşünen 

Kerramiye mezhebinin görüşü.

b. Kabirde ölüye azap ve nimetin verilebilmesi için hayatın olması gerektiğini 

söyleyen Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşü.

Bu konuda da dört farklı yaklaşım söz konusudur. Bunlar: 

-Keyfiyeti bilinmemekle birlikte azap ve nimetin ölüye tattırılacağı kadar ona 

hayat verilmesi.  

-Kabirdeki nimet veya azabın sadece bedenle idrak edileceği düşüncesinde 

olanlar.  

-Ölüm sonrası lezzet veya azabın sadece ruhanî olacağını söyleyen Fârâbî ve 

İbn Sînâ gibi İslam filozofları.∗

-Son olarak Ehl-i Sünnetin görüşü olan ruhla bedene birlikte azap veya nimetin 

tattırılacağı düşüncesi, şeklindedir.∗∗ Kabir azabını açıktan ortaya koyan herhangi bir 

ayet yoktur ancak buna işaret eden ayetler vardır.302 Bu ayetler şunlardır: “Onlar; 

Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere diriltin. Biz de suçumuzu itiraf ettik. Buradan 

çıkmaya yol var mıdır, derler”303 “Ölü idiniz de O sizleri diriltti, sonra öldürecek sonra 

tekrar diriltecek ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Öyleyken Allah’ı nasıl inkar 

edersiniz”304 Buradaki ayette iki kere ölümden biri dünyada iken diğeri kabirdeki ölüm, 

iki kere dirilme ise birincisi kabirdeki ikincisi ise sûra üfürüldükten sonraki dirilme 

kastedilmiştir.305 “Kötü azap Firavnun adamlarını sardı. Onlar sabah akşam ateşe

sunulur.” “Onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba 

 
∗ Fuzûlî, Matlau’l-itikad isimli eserinde, ölüm sonrası ruhun beden olmasa dahi bizatihi idrak edici olduğunu, iyilerin 
ruhlarının feleklere yükselerek iyi makamlarda sükun bulacağını buna karşılık kötülük etmişlerin kötü ruhlarının ise 
ateş küresinde kıyamete kadar muazzeb olacaklarını belirtir. Fuzûlî, Matlau’l-itikâd, Esad Coşan ve Kemal Işık
(çev.), II. bsm., İstanbul: Yeni Zamanlar Yay., 2002, s. 72; en-Nesefî, kabir hayatında ölmüş kişilere, ahiretin nimet 
veya azabının tattırılması için onların algılayabilecekleri kadar hayatın onlara verilmesini ya da ruhun, kişiye iade 
edilmesinin caiz olduğunu ifade ettikten sonra ruhun iadesi olmaksızın bir tür hayatın ölülere verilmesinin de 
mümkün olduğunu belirtir. en-Nesefî, Tabsıratü’l-edille, C. II, s. 365. 
∗∗ en-Nesefî, Tabsıratü’l-edille’de ‘el-kelâm fî isbât-i azâbi’l-kabri’ başlığı altında şunları söyler: ‘Bu Ümmetin 
cumhuru, kafirler ve günahkar müminler için kabir azabını, taat ehli için de kabirde nimetlerin olduğunu, yine kabirde 
sorguya çeken Münker Nekir’i kabul etmiştir.’ dedikten sonra “(Firavn ailesi) sabah akşam ateşe arzedilir. Kıyamet 
koptuğu gün de Firavn ve kavmini azabın en şiddetlisine koyun, denilecektir’ (Kur’ân, Mümin Suresi, Ayet 46), 
‘Onlar suda boğuldular ve ateşe atıldılar’ (Kur’ân, Nuh Suresi, Ayet 25) ayetlerini delil olarak sunar. Ardından Hz. 
Peygamberin, ‘bevlden sakının, çünkü kabir azabının çoğu ondandır’  hadisini örnek verir. Bk. en-Nesefî, 
Tabsıratü’l-edille, C. II, s. 364; Toprak, s. 334-340 
302 Toprak, s. 335. 
303 Kur’ân, Mümin Suresi, Ayet 11. 
304 Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 28. 
305 ElmalılıM. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, C. I, İstanbul: Zaman ve Azim Dağıtım, 1992, s. 249. 
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döndürülecekler”∗ Burada sabah akşam ateşe arzolunma ile iki azaptan birinin kabir 

azabı olduğu ifade edilmiştir. 

Kur’an’da kabir hayatına doğrudan değinmeyip sadece kabir hayatında zaman 

kavramının izafi oluşundan∗∗ ve ahiret hayatında ölülerin kabirlerinden dirilişinden 

bahsedilir. Öyle ki ölümle birlikte toprağa karışan insan, kıyametin kopup ikinci defa 

sûra üflenmesiyle birlikte hemencecik kabrinden kalkar. “O (diriltme) korkunç bir 

sesten ibaret olacak ve o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar”306 

“Nihayet sûra üflenecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak 

Rablerine giderler. İşte o zaman: Eyvah! bizi kabrimizden kim kaldırdı. Bu Rahmanın

vaat ettiğidir. Peygamberler gerçekten doğruyu söylemişler, derler. Olan, müthiş bir 

sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar.”307 

“Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde olanların hepsi 

ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış 

bakışıyorlar”308 Öyle anlaşılıyor ki, ayetler, ölüm ve diriliş arasında insan hayatiyetinin 

berzahta devam ettiğine dair net ifadeler içermiyor. Sadece şehitlerin, Rableri katında

merzuk olduklarını haber verir ancak bu da, ruhanî bir huzur şeklindedir. Nitekim “bil 

ki, ölülere sen işittiremezsin”309 “sen kabirdekilere işittiremezsin”310 ayetleri kabirde 

 
∗ Kur’ân, Tevbe Suresi, Ayet 101; Kabir azabının niteliğine dair bir takım kategorik ayırımlar yapılmıştır: Buna 
göre: a- Ölüm sonrası hayatın ruhanî olduğu görüşünde olan İbn Sînâ gibi düşünürler. b. Kabir hayatı sadece 
ruhanîdir görüşünde olan İbn Hazm gibi düşünenler. c- Kabir suali ruhsuz cesede sorulur görüşüne göre Allah Teala 
cesette, suallere cevap verebilme kudreti yaratır diyenler. d. Kabir suali ruh ve cesede birlikte sorulur görüşü. Ehli 
sünnet alimlerinin bir çoğu böyle düşünür. Ölü, suali anlayacak fakat cevap verme gücü olmayacaktır. Orada kabir 
hayatına ilişkin lezzet ve elemi duyacak kadar diriltilecektir. Kabirde lezzet ve elemin hissedilmesine dair üç görüş
vardır. I. Allah, kabre konulan kişiye Münker Nekir’in sualine cevap verecek kadar hayat bahşeder, sonra da haşre 
kadar onun bedeninin cüzlerine elem ve hazzı tadacak hayar verir. II. Kabirde haz ve elemi ancak nefs-i natıka duyar. 
III. Kabirde haz ve elemi ancak insanın bütün özelliklerini taşıyan bir cüz’ün diriltilerek elem ve hazz ona tattırılır. 
Bk. Toprak, s. 335-340; Ehli sünnet kabir azabı veya nimetini hakikat olarak görür. en-Nesefî, a.g.e., C. II, s. 364; 
Taftazanî, Şerhü’l-akaid, Süleyman Uludağ (çev.), İstanbul: Dergah Yay., 1999, s. 251; Abdullatif Harputî, 
Tenkîhu’l-kelâm fî akâid-i ehli’l-islâm (Kelâmî Perspektiften İslâm İnanç Esasları), İbrahim Özdemir ve Fikret 
Karaman (çev.), Elazığ: Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi, 2000, s. 262. Harputî, berzah hayatına ilişkin nassı
şöyle değerlendirir: “Berzaha ait söz konusu haller aklen imkansız olmadığından konu ile ilgili varid olan nassların
te’vil edilmeksizin zahirine hamledilmesi gerekir. Dolayısıyla bunları tasdik etmek vacibdir.” Harputî, s. 264.  
∗∗ “Allah’ın onları, sanki günün sadece bir saati kadar kaldıkları zanneder vaziyette yeniden diriltip toplayacağı gün 
aralarında birbirleriyle tartışırlar.” (Kur’ân, Yunus Suresi, Ayet 45). Konuyla ilgili bk. Kur’ân, Naziat Suresi, Ayet 
46; Ahkaf Suresi, Ayet 35; Taha Suresi, Ayet 104; Rum Suresi, Ayet 55; Yasin Suresi, Ayet 51. “Sizi topraktan 
yarattık, yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız.” (Kur’ân, Taha Suresi, Ayet 55). 
“Allah kabirdekileri diriltecektir.” (Kur’ân, Hac Suresi, Ayet 7) “Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen 
(kabirlerinizden) çıkıverirsiniz.” (Kur’ân, Rum Suresi, Ayet 25). 
306 Kur’ân, Saffat Suresi, Ayet 19.  
307 Kur’ân, Yasin Suresi, Ayet 51-53. 
308 Kur’ân, Zümer Suresi, Ayet 67-68, “Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan bir halde ve 
davetçiye koşarak kabirlerden çıkarlar.” (Kur’ân, Kamer Suresi, Ayet 7-8). “Birinci üflemenin kainatı sarstığı ikinci 
üflemenin takip ettiği gün, o gün kaygıdan dolayı yürekler ağza gelir, gözler baygın düşer…Onlar, birdenbire 
kendilerini mahşerde buluverirler.” (Kur’ân, Naziat Suresi, Ayet 6-11). 
309 Kur’ân, Neml Suresi, Ayet 79. 
310 Kur’ân, Fatır Suresi, Ayet 22.  
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hayat taşıyan bir insanın var olmadığına işaret eder.311 Fakat yukarıda da dile getirildiği

gibi kabir hayatının varlığı, daha çok hadislerle dile getirilmiştir. Sünni ahiret inancında

berzah hayatı da daha çok hadis merkezlidir denilebilir.∗

Kur’an, kıyametin mutlaka vuku bulacağını ifade eder. Ayetlerin anlatımını

dikkate aldığımızda kıyametin kopuş anının oldukça dehşet verici olduğunu görürüz. 

“Kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir!”312 “Düşünün o günü ki, yazılı kağıtların

tomarını dürer gibi göğü toplar düreriz… Bu, üzerimize aldığımız bir vaaddir.”313 

“Kıyamet günü yeryüzünün bütün tasarrufu onun elindedir. Gökler onun kudret eliyle 

dürülmüş olacaktır.”314 “O gün gök çalkalanır. Dağlar savruldukça savrulur.”315 Öyle 

anlaşılıyor ki, kıyamet anı çok kısa sürede meydana gelecek ve göklerin düzeninin 

bozulması ile yeryüzü korkunç bir sarsıntı ile sarsılacaktır.316 Kıyamet sarsıntısının

dehşetinden insanlar adeta sarhoş gibi olurlar.317 Bu dehşet anında dağlar hallaç pamuğu

gibi atılır ve her yer dümdüz edilir.318 Toprağın içindekiler dışarı fırlar,319 denizler 

kaynar,320 yıldızlar dökülür, her canlı kendi can telaşına düşer.321 Hasılı kainat tam bir 

çöküş hali yaşar.322 Birinci sûra üfürüşle birlikte bütün canlılar ölecek, ikinci üfürüşle 

 
311 Erkan Yar, Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, Ankara: Ankara Okulu Yay., 2000, s. 
122-123; İmam Matürîdî de “Bizi uykumuzdan kim uyandırdı?” (Kur’ân, Yasin Suresi, Ayet 52) gibi ayetlerden 
hareketle kabirde azabın olmayacağı düşüncesine sahiptir. Ancak o, berzah hayatında, kıyamet sonrası ahirettekinden 
hafif olmak kaydıyla azap veya nimet hususunda ruhanî bir hayatın olabileceği düşüncesine yakın durur. Bk. Adil 
Bebek, “Matürîdî’nin Kelam Sisteminde Ahiret İnancı”, MÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 10, (2000),  s. 11-14, 41. 
∗ Marilyn Robinson Waldman, “Eschatology”, The Encyclopedia of Religion içinde, Mircea Eliade (Ed.), New 
York: Macmillan Publishing Company, Vol. V, 1987, s. 153. Waldman Ehl-i Sünnet’in eskatoloji inancını üç 
kademede resmeder. I. Berzah inancı Kur’an’dan çok hadislerde belirtildiği üzeredir. Bu da daha çok Gazzâlî 
tarafından belirgin bir şekilde ortaya konulmuştur. Ölüm meleği Azrail can alır. Kabirde Münker-Nekir melekleri 
ölüyü sorguya çeker. Orası bir tür nimet ya da azap yeridir. Ölüler bu dünyada yaşayanlarda özellikle rüyalarda irtibat 
kurabilirler. II. Evrensel kıyamet öncesi bir takım belirtiler vardır. Hadislerde tasvir edilen Deccal’in ortaya çıkması
ve onun kötülüklerini ortadan kaldırıp adaleti, iyiliği tekrar yerleştirecek olan İsa’nın ya da Mehdi’nin gelişi. Ancak 
her iki figür de hadis kaynaklıdır. III. Kıyametin kopuşu İsrafil isimli melek vasıtasıyla gerçekleşir. Onun birinci 
üfleyişiyle canlılar ölürken ikinci üfleyişiyle ölülere ruhları iade edilir. Diriliş ruh-beden ile meydana gelir. Mahşerde 
herkes dünyadaki yaptıklarından hesaba çekilir. İyiler cennete, kötüler ya da inançsızlar ve günahkarlar cehenneme 
gider. Cehennemin üzerinde köprü vardır. iyiler buradan korkusuzca geçebilirken inançsızlar ateşe düşer. İnançsızlar 
ebedi olarak azaba düçar olurken günahkarlar geçici olarak orada kalırlar. Her ümmet, kendi peygamberi 
öncülüğünde mahşerde bir araya toplanır. Bazı alimler, cehennemin bir tür araf yani bekleme yeri olduğunu da dile 
getirmiştir. bk. a.g.m., s. 154. 
312 Kur’ân, Hac Suresi, Ayet 1. 
313 Kur’ân, Enbiya Suresi, Ayet 104. 
314 Kur’ân, Zümer Suresi, Ayet 67. 
315 Kur’ân, Tur Suresi, Ayet 9; “Yerküre kendine özgü sarsıntıyla sarsıldığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve 
insan; ne oluyor buna böyle dediği vakit, o gün yer, rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberleri anlatır.” (Kur’ân,
Zilzal Suresi, Ayet 1-6).  
316 Kur’ân, Nahl Suresi, Ayet 77. 
317 Kur’ân, Hac Suresi, Ayet 1-2. 
318 Kur’ân, Karia Suresi, Ayet1-5; Naziat Suresi, Ayet 21. 
319 Kur’ân, Zelzele Suresi, Ayet 1-2. 
320 Kur’ân, Cin Suresi, Ayet 6. 
321 Kur’ân, Mürselat Suresi, Ayet 8-12; Tekvir Suresi, Ayet 1-14. 
322 Konuya ilişkin teknik bir açıklama için bk. Taşkın Tuna, Uzayın Sırları, İstanbul: Boğaziçi Yay., 1992, s. 356-
370. 
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birlikte tekrar başka bir dünyaya diriltilmiş olacaklardır.∗(∗) “O Allahtır ki sizi yaratmış 

ve rızıklandırmıştır. Sonra hayatınızı sona erdirecek ve daha sonra sizi tekrar 

diriltecektir.”323 “Birinci üflemenin kainatı sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği

gün, o gün yürekler ağıza gelir, gözler baygın düşer..”324 “O (ahirette diriliş) korkunç bir 

sesten ibaret olacaktır.”325 Buna göre kıyamet, sûra birinci üfürüşle vuku bulurken ahiret 

hayatı ikinci üfürüşle meydana gelecektir. Kur’an öteki dünyanın bu dünyanın benzeri 

olduğuna işaret eder.326 Ahiret hayatında iyi insanlara nimet olarak verilecek şeylerin de 

bu dünyadakilere benzer olacağı ifade edilir.327 

Kur’an’da ahirete ilişkin olaylar kişinin ölümüyle başlar, kabir hayatı, diriliş,

mahşere toplanma, hesap (mizan), sırat, cehennem ve cennet olarak sıralanır. Ancak 

Kur’an’da esas itibariyle kıyamet ve sonrası için üç temel merhale düşünülebilir: 

Kıyametin kopması, ahirette hesabın başlaması ve hesap sonucu insanların cennete veya 

cehenneme sürülmesi.328 Kur’an’da ahiretle ilgili ayetler hem Mekkî hem de Medenî 

olduğuna göre vahiy boyunca ahiret konusunun kendini hissettirdiği hatta hemen her 

surenin ahirete ilişkin ayetleri bünyesinde barındırdığı söylenebilir.329 İnsanların

dirilmesi Kur’an’ın anlatımına göre ruh ve cesetle birlikte olur. Zira Kur’an’da geçen 

 
∗ Son zamanlarda konuya ilişkin yapılan araştırmalar, İslamda sûr diye tarif ettiği şeyin karadelikler olabileceği
ihtimali gündeme getirmiştir. Karadelikler, kainattın muhtelif bölgelerinde etrafındaki bütün cisimleri hızla yutan ve 
bilinmeyen bir tarafa atan büyük ölçekli çekim merkezleridir. Cisimlerin yutulma noktasına kara delik, bilinmeyen 
bölgeye geçişe ise akdelik denilmektedir. Bu iki yer arası bir tür koridor görevi görür. Karadelik ve akdelik denilen 
büyük ölçekli çekim merkezlerinde, bilinen fizik yasaları işlevsiz kalmaktadır. Buradan hareketle karadelikler 
tarafından yutulan, güneş sistemimiz dahil bütün gök cisimlerinin akdelik adı verilen yerden geçip başka bir dünyada 
yeniden var olacakları söylenir. Şu halde karadeliğin çekim alanına çok hızlı bir şekilde girişi birinci sura üfleme, 
koridoru geçip akdelikten çıkışı da ikinci sura üfleme olarak görülmektedir. “Gök kapıları açılır ve orada pek çok 
kapılar oluşur” (Kur’ân, Nebe’ Suresi, Ayet 19) ayeti de buna delil gösterilir. Genişleyen evren teorisinden hareketle 
yola çıkan bilim adamları, kıyametin, genişleyen evrenin tekrar büzüşmesi neticesinde vuku bulacağını dile getirirler. 
Büzüşen evrende bütün gök cisimleri birbirine yaklaşıp çarpışacak ve korkunç bir sıcaklık meydana gelecektir. Bu da, 
ölü yıldız mezarlıkları olarak anılan karadelikleri yani çekim merkezlerini oluşturacak, böylece kainattaki bütün 
varlıklar karadelikler vasıtasıyla fizik yasalarının işlemediği, keyfiyeti bizce meçhul bilinmeyen yerlere geçecektir. 
Bilgi için bk. Ahmet Musaoğlu, Kıyamet, İstanbul: Okul Yay., 2004, s. 264-277; Zamanın Kısa Tarihi isimli 
eserinde S. Hawking, karadeliklerle ilgili şunları söyler: “Şu soru hala duruyor: Yasalar ve evrenin ilk durumu nasıl
ya da niçin seçilmiştir?...Genel görelik kuramına göre geçmişte, zamanın gerçek anlamıyla başladığı büyük patlama 
denen sonsuz yoğun bir durumun olması gerekmektedir. Benzer biçimde, gelecekte bütün evren çökecek olursa, 
büyük çatırdı denen ve zamanın bittiği başka bir sonsuz yoğun durumun olması gerekmektedir. Evrenin tümü 
çökmese bile kara delikleri oluşturmak üzere çöken bölgelerde tekil noktalar ortaya çıkacaktır. Bu tekillikler, kara 
deliğin içine düşen herkes için zamanın sonu anlamına gelmektedir. Büyük patlama anında ve diğer tekil noktalarda 
bütün yasalar işlemez olacağı için Tanrı hala canı istediği gibi olacakları seçme ve evreni başlatma özgürlüğüne 
sahiptir. S. Hawking, Zamanın Kısa Tarihi, Sabit Say ve Murat Uraz (çev.), İstanbul: Doğan Kitap Yay., 1988, s. 
181; Karadeliklerle ilgili bk. Taşkın Tuna, s. 265-310. 
323 Kur’ân, Rum Suresi, Ayet 40. 
324 Kur’ân, Naziat Suresi, Ayet 6-11. 
325 Kur’ân, Saffat Suresi, Ayet 19. 
326 “Yer başka bir yerle gökler de başka göklerle değiştirildiği” (Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 48). “…ve sizi 
bilmediğiniz bir âlemde var edelim diye ölümü takdir ettik.” (Kur’ân, Vakıa Suresi, Ayet 61). 
327 “Bu rızıklar onlara, bazı yönlerden dünyadakine benzer olarak verilmiştir.” Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 25. 
328 Bekir Topaloğlu, “Ahiret”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. I, İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası, 1988, s. 546-
547 
329 Marilyn Robinson Waldman, “Eschatology”, The Encyclopedia of Religion içinde, Vol. V, s. 152. 
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nefs kelimesi bir bütün olarak insanı anlatır.∗ Kur’an’da nefs kelimesi çoğu kere 

‘kendi/kendileri’ anlamında kullanılmıştır. Bazı yerlerde ise ‘şahıs’, ‘insanın en derin 

benliği’ olarak geçer. Buna göre nefs, insanın iç benliği ve şahsiyetini teşkil eden, 

‘hayat-akıl’ merkezinde oluşan bir bedendir. Kur’an, ahiret hayatında bedensiz 

ruhlardan bahsetmez. Yine biz Kur’an’da ruhani bir cennet ve cehennem tasvirini de 

bulamayız.330 Aherette hesap, cennet ve cehennem hayatı beden ve ruh birlikteliği ile 

gerçekleşir.331 Buna karşılık dirilişin bedensel olduğuna dair pek çok ayeti Kur’an’da 

bulmamız mümkündür. “Öteki dünya hayatı, Kur’an’a göre işitilerek, görülerek, 

tadılarak, mutlu olunarak ya da acı çekilerek yaşanan bir hayattır.” Nitekim öte dünyada 

inanmayanlara ‘yalanlayıp durduğunuz’ hayat budur denilecek ve inanmayanlar da, bu 

dünyadaki yaptıklarının ferdî bilincinde olarak ‘keşke bu hayatım için önceden bir 

hazırlık yapsaymışım’ diyecektir.332 Ahiret hayatındaki elem ve lezzetlerin gerçek 

olması yanında, ruhanî yönünün diğerinden daha yüksek olduğu da dile getirilmiştir:∗∗ 

“...Allah’ın [müminlerden] razı olması ise hepsinden üstündür. İşte büyük kurtuluş

budur.”333 Herhalükarda ayetlerden anlaşılan, öteki dünyada yeniden yaratılan insanlar, 

ferdî kimliklerinin şuurunda olarak diriltileceklerdir. Bedenli dirilişte bu dünyadaki 

bedenin olması felsefî açıdan fevkalade problemlidir. Her şeyden evvel, binlerce yıl

önce toprağa karışmış sonra da farklı canlıların bedenlerine gıda olmuş bir bedenin 

yeniden toplanarak diriltileceği sorusu konuyla ilgili olarak sürekli tartışılmıştır. Dahası

ruh ile birlikte bedenli dirilme olacaksa kişinin hangi yaşındaki bedeni esas alınacaktır. 

Cennete girmenin genç yaşta olacağı bilgisini dikkate alırsak diyelim otuzüç yaşında

cennete giren birinin dünyada iken otuzüç yaşından sonraki yaşamına dair bedeniyle 

işledikleri hesaba katılmayacak mıdır, şeklinde çözümü zor sorular gündemi meşgul 

 
∗ Elmalılı Hamdi Yazır, ‘ben’ denilince ruh ve bedenin birlikte anlaşıldığını, zira hayatın ancak bunlarla mümkün 
olduğunu belirtmiştir. Kaldı ki, Kur’an’ın nefs anlayışı da beden sahibi bir canlıyı kasteder. Dalkılıç, a.g.e., s. 284; 
İdris Şengül, “Kur’an’da Nefs ve Ruh Kavramları”, Yeni Ümit Dergisi, S. 35, (1997), s. 32-34. 
330 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, Alparslan Açıkgenç (çev.), Ankara: Ankara Okulu Yay., 1996, sf 191-
192; Topaloğlu, “Ahiret”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, s. 547; Paçacı, s. 122; Kur’ân, Kıyamet Suresi, Ayet 3-4. 
ayetleri bu konuya işaret eder: “İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayız mı sanıyor? Evet biz onu parmak uçlarına 
varıncaya kadar bütün incelikleriyle yeniden yapmaya kadiriz.” 
331 Marilyn Robinson Waldman, a.g.m., C. V, s. 152. 
332 Kur’ân, Fecr Suresi, Ayet 24; Aydın, Din Felsefesi, s. 127. 
∗∗ Diriliş olgusuna beş çeşit cevap verilmiştir: a. Cismanî ve ruhanî dirilişe inanmayan materyalist düşünceliler. b. 
Diriliş üzerine kesin olarak bir şey söylenilemeyeceğini kabul eden agnostikler. c. Sadece cismanî dirilişi kabul 
edenler ki, bunlar hayatı, bedende yaratılan bir araz olarak görürler. d. Salt ruhanî dirilişi kabul edenler ki, bunlar da 
bedeni araz, ruhu ölümsüz olarak görürler. e. Hem cismanî hem de bedenli dirilişi kabul edenler. Ancak bunlara göre 
ruh ölümsüz ve yok olmaz iken çürümüş bedenlerin tekrar diriltilmesi ahiret hayatı açısından başka bir bedenle 
olması mümkündür ve bu bir tenasüh değildir. Zira tenasüh bu dünyada herhangi bir bedene dönüştür. Öyleyse 
dirilişin cismanî ve ruhanî oluşunda diriliş, birinci bedenin asli parçalarından oluşan bedene dönüştür. Yine bedenin 
birincisinin aynısı olmaması da dirilişe zarar vermez. Gazzâlî, İsfahanî, Debbusî gibi isimler böyle kabul ederler. 
Özarslan, s. 166-168. 
333 Kur’ân, Tevbe Suresi, Ayet 72; Hz. Peygamber cennette Allah’ın rızasının her şeyden üstün olduğu belirtilmiştir. 
Müslim, Sahih-i Müslim, Cennet (Bâb: İhlâlü’r-rıdvân alâ ehli’l-cenne 2), Hadis No: 9. 
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eder. Özellikle ahiret hayatında yeniden diriltilen bedenin bu dünyadaki bedenin aynı

olmayacağı, dolayısıyla böyle bir şeyin ancak tenasüh olabileceği eleştirisi İbn Sînâ 

tarafından dile getirilmiştir. İleride göreceğimiz üzere söz konusu sorulara, kişilerin bu 

dünyadaki amellerine uygun şekilde yeni bedenle diriltileceği ve ahiret hayatı için 

bunun tenasüh olmayacağı cevabı verilmiştir. Meselenin çözümü felsefî açıdan epey 

sıkıntılı olsa da teistik kadir-i mutlak bir tanrı inancı açısından çözümsüz görünmez. 

Hasılı Kur’an bizeahiret hayatında beden-ruh ile bir bütün oluşturan insan tasviri sunar. 

Yeniden yaratılan insanların bedenleri bu dünyadaki bedenlerinden farklı334 olsa bile 

dünyadaki ferdiyetlerini devam ettiren ve yaptıklarının bilincinde olan, sorumluluklarını

kabul eden bir ruha (bilince) sahip olacaklarını net bir şekilde ifade eder. Bununla 

birlikte Kur’an’da, ahiret hayatının gerçekleşeceği yer olarak yaşadığımız bu dünyanın

değişime uğramış şekli olacağının işaretleri vardır. Zira Kur’an’ın kıyamet tasvirinde bu 

dünya sisteminde oluşacak düzensizlik ve karışıklık yanında bu dünyanın başka bir 

dünya ile değiştirileceği, kainatın yeni yaşam biçimleri için yeniden tanzim edileceği

haber verilir.335 

Mahşerde yapılan en önemli işlemlerden biri de amellerin tartılması olayıdır. 

“Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız.”336 “Kimin tartıları ağır gelirse o 

memnun edici bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif gelirse onun yeri (ateş)

çukur/udur [haviye].”337 Zerre miktarı iyilik ve kötülüğün tartıya tabi tutulacağı 

belirtilir.∗ İyi insanlar amel defterlerini sağ taraflarından, kötüler ise sol taraflarından 

alırlar. Buna göre iyiler cennete kötüler ise cehenneme gider.338 Ameller tartılırken gizli 

 
334 “...Sizin örneklerinizi tebdil etmekte ve sizleri bilmediğiniz şekillerde yaratmakta kimse önümüze geçemez.” 
Kur’ân, Vakıa Suresi, Ayet 60-62; “İlk yaratmada yorulup aciz mi kaldık ki onlar yeni bir yaratmadan şüphe 
ederler.” Kur’ân, Kaf Suresi, Ayet 15; Aynı şekilde öbür dünyanın dişileri ve erkekleri tamamen yeniden 
yaratılacaktır. Kur’ân, Vakıa Suresi, Ayet 35;  Fazlur Rahman, a.g.e., s. 189-191. 
335 “O gün yer başka yere, gökler de başka göklere değiştirlir.” Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 48. 
336 Kur’ân, Enbiya Suresi, Ayet 47. 
337 Kur’ân, Karia Suresi, Ayet 6-9. 
∗ Kur’ân, Zelzele Suresi, Ayet 7-8; “Her insanın amelini boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde açılmış 
olarak önüne konulacak bir kitap çıkarırız.” (Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 13). “Biz kıyamet günü için adalet terazileri 
kurarız. Kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. yapılan iş, bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu (adalet terazisine) 
getiririz.” (Kur’ân, Enbiya Suresi, Ayet 47). “O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber 
verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye kadirdir.” (Kur’ân, Mücadele 
Suresi, Ayet 6). “Kendisinden kaçtığınız ölüm sizi mutlaka bulur. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’a 
döndürülürsünüz. O size bütün yaptıklarınızı haber verir.” (Kur’ân, Cuma Suresi, Ayet 8). “Onlar düşünmezler mi 
ki, büyük bir günde (hesap vermek için) diriltilecekler. Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin rabbinin 
huzurunda divan duracaktır.” (Kur’ân, Mutaffifin Suresi, Ayet 4-6). “…Ey insanlar o gün hesap için huzura 
alınırsınız. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz.” (Kur’ân, Hakka Suresi, Ayet 16-18). “O gün tartı haktır. Kimin tartıları
ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden 
kendilerini ziyana sokanlardır.” (Kur’ân, Araf Suresi, Ayet 8-10); “Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başkası
yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra da ona yaptıklarının karşılığı tastamam verilecektir.” (Kur’ân,
Necm Suresi, Ayet 39-41). 
338 Kur’ân, Hakka Suresi, Ayet 19-29; Vakıa Suresi, Ayet 27-44; İsra Suresi, Ayet 71; Müddessir Suresi, Ayet 39; 
Müminun Suresi, Ayet 102-103; İnşikak Suresi, Ayet 7-12. 
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açık her şey ortaya çıkacak, insanların organları bile kendileri hakkında şahitlik 

edecektir.339 Ayetler, cehenneme gidecek olanların bu durumdan kurtulmak için her şeyi 

feda edebilecek bir halet-i rûhiye içinde olacaklarını anlatır.340 Ayrıca Kur’an’da 

mahşerde ve hesap anındaki dehşet anının insanlar üzerindeki tesirini anlatan ayetler de 

söz konusudur: “O gün kişi kardeşinden, ana babasından, eşinden ve çocuklarından 

kaçar. Zira o gün kişinin yakınları ile ilgilenmesini bile engelleyen işleri vardır.”341 

Hesapların görülmesi neticesinde kimilerinin yüzleri ağarırken kimileri kararır.342 

İnançsızların ise o gün dünyaya hiç gelmemiş olmayı, bu günü görmektense toprak 

olmayı tercih edecek kadar pişmanlık duyacaklarını bildirir.343 Yeniden dünyaya dönüp 

iman edip salih amel işlemek isteyenlere ise bu imkanın yeniden verilmesi söz konusu 

değildir.344 Bununla birlikte Hz. Peygamber her insana ömrünü nerede tükettiğinden 

sorulacağı ve bunun cevabını vermeden hiç kimsenin bir yere ayrılamayacağını

bildirir.345 

Mahşerde kimi insanlar için şefaat söz konusudur. Hz. Peygamberin şefaatinin 

özellikle büyük günahkarlar için olacağı ifade edilir. Peygamberlerin, şehitlerin, 

âlimlerin şefaat edecekleri belirtilir ancak neticede kimlerin kimlere şefaat edeceklerinin 

tayin edilmesi işi Allah’a aittir.346 Cennete giden yolda cehennemin üzerinde bir köprü 

vardır. Herkes oraya uğramak zorundadır.347 Burada inançsızlar ve günahkar müminler 

durdurulur. İnançsızlar ebedi olarak, müminler ise günahları nispetinde azap görmek 

üzere cehenneme gider. Cehennem ile cennet arasında arâf denilen yüksekçe bir yer, 

duvar, surun üst kısmı, yüksek bir mekan, engel gibi anlamlara gelen bir yer söz 

konusudur. Arâf’ta kimlerin olduğu tartışmalı bir konudur ancak daha çok kabul edilen 

görüş, iyi ve kötü amelleri eşit gelip de cennete ve cehenneme gidemeyen müminlerdir.∗

339 Kur’ân, Fussilet Suresi, Ayet 19-24; Nur Suresi, Ayet 24-25.  
340 Kur’ân, A. İmran Suresi, Ayet 91; Maide Suresi, Ayet 46; Yunus Suresi, Ayet 54; Mearic Suresi, Ayet 7-14. 
341 Kur’ân, Abese Suresi, Ayet 34; Nebe’ Suresi, Ayet 10-14. 
342 Kur’ân, A. İmran Suresi, Ayet 106; Araf Suresi, Ayet 8-10. 
343 Kur’ân, Nebe’ Suresi, Ayet 40. 
344 Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 44. 
345 Tirmizi, Sünen-i Tirmizi, Kıyamet (Bâb: fi’l-Kıyame 1), Hadis No: 2416-2417. 
346 “Allahın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.” (Kur’ân, Sebe’ Suresi, 
Ayet 23). “Göklerde nice melek vardır da Allah dileyip razı olduğuna izin vermedikçe onların şefaatleri bir işe
yaramaz.” (Kur’ân, Necm Suresi, Ayet 26). “İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir?” (Kur’ân, Bakara 
Suresi, Ayet 255). 
347 “İçinizden oraya uğramayacak yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.” (Kur’ân, Meryem Suresi, 
Ayet 71).  
∗ Diğer görüşler şunlardır: Araf ehli; müminlerle kafirleri yüzlerinden tanıyan meleklerdir. Ya da söz konusu yüksek 
yerde peygamberler, şehitler ve alimler bulunur. Bir başka görüş ise herhangi bir peygamberin tebliğini duymadan 
ölenler, müşriklerin akıl baliğ olmadan ölen çocuklarıdır. Bk. Yusuf Şevki Yavuz, “A‘raf”, Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi, C. III, İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası, 1991, s. 259. İmam Matürîdî, arâf’ı yüce bir makam olarak 
değerlendirir ve burada bulunacak kişilerin peygamberler olabileceği görüşünü benimser. Bk. Bebek, a.g.m., s. 30; 
Ancak ayetlerde araf ehlinin cennete girmeyi umduğunu ifade eder ki, şayet araftakilerin peygamberler olduğu kabul 



70

Kur’an’ın cennet ve cehennem tasviri Yahudilik ve Hristiyanlıktaki 

tasvirlerden çok daha canlıdır. Ahiret hayatının ruh-bedenli olacağı hususu da oldukça 

belirgindir. Buna göre cennette hemen her türlü nimet vardır.348 Orası esenlik ve 

ebediyet yurdudur. Herhangi bir hastalığın ve ölümün olmadığı, sarhoş etmeyen her 

türlü içeceğin bulunduğu,349 türlü yiyeceklerin bolca yer aldığı, gölgelikler, huriler, 

içinden ırmaklar akan bahçeler gibi türlü nimetler, insanın en derin arzularının tatmin 

eden ve sıcak insani ilişkilerin söz konusu edildiği bir yer olarak tasvir edilir.350 Yine 

cennette Allah’ın, müminlerce görülmesi,351 inananların eşleri ve yakınları ile birlikte 

cennete girmeleri de dile getirilen nimetlerdendir.352 

Buna karşılık cehennemde içecek olarak insanın içine işleyen kaynar su, 

yiyecek olarak zakkum ağacı,353 cehennemliklerin bitmez tükenmez tartışmaları,354 ve 

kara dumanlar içinde azap edilen, zincirlere vurulan, sıkıntı içinde unutulan insanlar 

bulunur.355 Kur’an ahiret yurdunun ebedi olduğunu söyler. Cennet ve cehennemi tasvir 

eden ayetler, cennet ve cehennem ile onlardaki lezzet ve elemin de ebedi olduklarını

belirtir.356 Ancak iman edip de günahkar olanların günahları oranında ateş azabı

gördükten sonra cennete gidecekleri genel bir kabul olmakla birlikte İslam âlimlerinden 

bir kısmı cehennem hayatının bir gün sona ereceği veya cehennemliklerin oraya 

bağışıklık kazanacaklarına dair görüşleri de vardır.357 İslam âlimleri cennet ve 

cehennemdeki hayatın ebedi oluşunu, daha çok, ayetlerde geçen ‘hulûd’ kelimesinden 

hareketle temellendirmişlerdir. Ancak söz konusu kelimenin tahlili yapıldığında bunun

ebedilik anlamından ziyade ‘uzun süre’ için kullanıldığı dikkat çeker. Onun için 'hulûd 

kökünden gelen 'muhlid', uzun süre yaşadığı halde ihtiyarlamayan kişileri ifade için 

kullanılır. Dağ, taş, kaya gibi varlıkların, zamanın yıpratmasına uzun süre karşı 

koyanlarına da yine hulûd kökünden 'havâlîd' denir.' 'Ebed, zaman anlamındadır. 
 
edilirse bunun, peygamberlerin cennete gireceği inancıyla onların arafta olması bir çelişki gibi görünür. Araf’la ilgili 
ayetler şunlardır: “İki taraf arasında bir perde ve araf üzerinde herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar 
henüz cennete giremedikleri halde (girmeyi) umarak cennet ehline, selam size, derler…Yine araf ehli simalarından 
tanıdıkları bir takım kişilere seslenerek derler ki, ne çokluğunuz ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size fayda 
sağlamadı. (Kur’ân, Arâf Suresi, Ayet 46, 48). 
348 “Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği hatır ve hayale gelmeyen nimetler 
hazırladım.” Buhari, Sahih-i Buhari, Bed’ül Halk 8,; Müslim, Sahih-i Müslim, Cennet 2-5. 
349 Kur’ân, Muhammed Suresi, Ayet 15. 
350 Kur’ân, Vakıa Suresi, Ayet 10-38, 88-89; Gaşiye Suresi, Ayet 12; Mutaffifin Suresi, Ayet 27-28. 
351 Hz. Peygamber cennette ru’yetin olacağı haber vermiştir. Buhari, Sahih-i Buhari, Mevakitü’s-salat 16; Tirmizi, 
Sünen-i Tirmizi, Cennet (Bâb: Mâ câe fî ru’yeti’r-rab 16), Hadis No: 2551-2552. 
352 Kur’ân, Ra‘d Suresi, Ayet 23; Yasin Suresi, Ayet 56; Şura Suresi, Ayet 45; Zuhruf Suresi, Ayet 69-70; Saffat 
Suresi, Ayet 22; Mümin Suresi, Ayet 8; Tur Suresi, Ayet 21. 
353 Kur’ân, Vakıa Suresi, Ayet 42-44; Saffat Suresi, Ayet 62-64; Müzzemmil Suresi, Ayet 12-13. 
354 Kur’ân, Sad Suresi, Ayet 60-64; Araf Suresi, Ayet 38-51. 
355 Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 49-50; Karia Suresi, Ayet 10-11; Neml Suresi, Ayet 90; Sebe’ Suresi, Ayet 54. 
356 Kur’ân, Tevbe Suresi, Ayet 72; Hicr Suresi, Ayet 45-48; Zuhruf Suresi, Ayet 68-73; Duhan Suresi, Ayet 51-57; 
Şûrâ Suresi, Ayet 45; Nisa Suresi, Ayet 13-14; Buhari, Sahih-i Buhari, Bed’ü’l-halk 8. 
357 Topaloğlu, “Ahiret”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, s. 547. 
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Süreklilik ifade etmesi için 'ebede'd-dehr: zaman boyunca' veya 'ebedü'l-âbâd: zamanlar 

boyunca, şeklinde kullanılır.' Şu halde Kur’an’da geçen hulûd ve ebed kelimelerinden 

hareketle kafirlerin ebediyen azapta kalıp cennete giremeyeceklerini söylemek biraz 

problemlidir. Çünkü hulûd kelimesi ‘değişime uğramadan uzun süre bir yerde 

beklemek’ anlamına gelirken ebed kelimesi ‘uzun süren zaman’ demektir. Bunlara 

sonsuzluk anlamını kelamcılar vermiştir. Mesela Kur’an’da kasten bir mümini 

öldürenin cezası ‘hulûd’ kelimesi ile ifade edilmiştir. Halbuki inanan biri, Ehl-i 

Sünnet’e göre günahının cezasını çektikten sonra cennete girer. 'Ehli Sünnet 

çoğunluğunun, ilk devir İslam bilginlerinin aksine, azabın ebedîyeti görüşünü tercih 

etmesini, hicrî 2. yüzyılda başlayan katı tekfirciliğin giderek yaygınlaşması ve muhtelif 

mezheplerin elinde güçlü bir silah haline getirilmesine bağlamak isabetli 

görünmektedir...'. Nitekim zaman gelip cehennemin de sona ereceğini Hz. Ömer, Hz. 

Ali, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mes’ud, Ebu Hüreyre, Ebu Said el-Hudri gibi 

sahabilerin de kabul ettikleri, Cehm b. Safvan ile Ebü’l-Hüzeyl el-Allaf’ın ise ahiret 

hayatını sonlu kabul ederek cehennem gibi cennetin de sona ereceğini kabul ettileri 

ifade edilir. 'Şu halde 'hulûd', ebedîyet değil, uzun süre anlamındadır... Ebed kelimesi de 

aynı anlamda olup kâfirler için bu sürenin daha uzun olacağını belirtmiş ve pekiştirmiş

olabilir. Cennetin devamlı olacağı ise açık bir şekilde 'dâim' kelimesiyle belirtilmiş358 ve 

kesintiye uğramayacağı açıklanmıştır.' 'Hulûd ve ebed kelimelerinin sonsuzluk 

anlamında olmadığını gösteren bir başka husus da kâfirlerin cehennemde kalışlarının

'mesva' 'lübs' ve 'müks' kelimeleriyle ifade edilmiş olmasıdır. Bu üç kelimenin ilki 

durak, konaklama yeri, diğer ikisi de belli bir süre beklemek ve gecikmek 

anlamındadır... Bunlar âhiret azabının sonlu olduğunu göstermektedir.' 359 

Günümüz düşünürlerinden bir kısmı cehennem azabını ebedi olarak görmekten 

ziyade cehennemin bir tür manevi tedavi merkezi şeklinde kabul etme eğilimindedir. 

Muhammet İkbal böyle düşünenler arasındadır. Yine ölümsüzlük problemi üzerine zihin 

yoran bir düşünür olan Paul Badham da ahiret hayatındaki cennet ve cehennemi, ruhun 

Tanrı’ya olan yolcuğunda aşamalar olarak görmeye taraftardır.∗

358 Kur’ân, Ra’d Suresi, Ayet 35. 
359 Yusuf Şevki Yavuz, “Azap”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1991, s. 
308-309. 
∗ Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi, Samsun: Etüt Yay., 1997, s. 169-172; Salih Tuğ
ahiret hayatını ruhun ileriye doğru hareketi esnasındanki aşamalar olarak görürken cehennem hayatını ‘yarı manevi 
hastana olarak’ telakki eder. “Cehennem adlı yarı manevi hastane… dünyevi misafirliğinde kendisine sağlanan 
fırsatlardan yararlanmayan ruh için, bu evrim sürecindeki safhalardan biri olacaktır. O ruh, melekelerini hastalıklı ve 
bozulmuş bir halde bırakmıştır fakat tedaviden sonra o, bu durumdan çıkacak ve evrensel yolculuğuna başlayacaktır”. 
Yaran, a.g.e., s. 175; Son devir düşünürlerinden Muhammet Hamidullah, ahirete ilişkin nassı mecazî kabul etmekte 
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Kuran, öteki dünyanın niçin gerekli oluşundan ziyade onun nasıllığı üzerinde 

durmuştur. Burada en önemli hususiyet ise yeniden yaratmaya Allah’ın kadir olduğu

düşüncesidir. Nitekim ayetlerde serdedilen deliller de bu istikamettedir.∗ Bir başka 

dikkat çekici husus ise, yaratmanın boş yere olmadığı ve bu dünyada tam olarak 

gerçekleşmeyen ilahi adaletin öte dünyada tam olarak tahakkuk etmesi gereğidir.361 

1.6 Ölüm Ötesinin Gerekliliğine Dair İleri Sürülen Görüşlerden Birkaçı

Düşünce tarihinde ahiretin lüzumlu oluşundan hareketle konuya ilişkin delil 

getirmeye çalışanlar olmuştur. Mesela Fuzûlî Matlau’l-itikad isimli eserinde ahiretin 

gerekliliğini ve özellikle bedenli haşrin gerekçesini beş madde ile özetler: 

- Haşre inanmak dinimizin inanç esaslarından biridir. İnsan tabiatı yaratılıştan 

cezayı gerektiren şehevî lezzetlere ve bedenî arzulara meyyaldir. Onu bundan ancak 

ahirette hesap ve hesabın neticesinde cennet cehennem düşüncesi alıkoyabilir. Yoksa 

dünyevî kanun ve polis gücü bunu engellemeye yeterli olamaz.  

 
ve Kur’an’ın, çoğunluğu oluşturan ortalama insanları dikkate alarak konuyu ele aldığını ifade etmektedir. Cennet ve 
cehennemin bir varlık mı yoksa bir hâl mi olduğunun gerçekte bilinemeyeceğini, zaten Kur’an’ın asıl amacının, 
insanı dürüst ve onurlu bir yaşam sürmeye ikna etmek olduğunu belirttikten sonra; “İnsan Allah’a olan sonsuz bir 
seyahat halindedir. Öyle ki cennet ve cehennem bile bu yolculuğun birer gölgesi olmaktan öte geçemezler” 
demektedir. Hamidullah, şayet cennet ve cehennem ebedi yolculukta birer merhale ise, onların Kur’an’da ebedi 
oluşlarından bahsedilmiş olması nasıl değerlendirilebilir sorusunu muallakta bırakmakla birlikte, cennete girenlerin 
bir daha oradan çıkmayacağı (Kur’ân, Hicr Suresi, Ayet 48) ama cehennem hakkında aynı şeyi söylememin mümkün 
olmadığını beyan etmektedir. Muhammed Hamidullah, İslâm’a Giriş, İ. Arif Koytak ve Veysel Uysal (çev.), 
İstanbul: Beyan Yay., 1996, s. 83-85 
∗ Bu cümleden olarak: 
- Bir şeyin benzeri ve örneği yok iken onu ilk defa yaratanın, öldükten sonra o şeyin tekrar benzerini yaratmaya kadir 
olduğu ifade edilmiştir. “Yarattığımızı unutarak bize misal getirir ve "çürümüş kemikleri kim diriltecekmiş" der. De 
ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, bütün yaratılanları çok iyi bilir." (Kur’ân, Yâsîn Suresi, Ayet 77-79). 
- Uyku küçük ölüm sayıldığı gibi uyanma da küçük hayat sayılır. İnsanlar uykudan sonra uyandıkları gibi öldükten 
sonra da dirileceklerdir. “Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan), gündüzün de ne işlediğinizi bilen; sonra 
belirlenmiş ecel tamamlansın diye sizi dirilten o’dur.” (Kur’ân, En’âm Suresi, Ayet 60). 
- Yağmursuzluk ve kuraklık sebebiyle yeryüzündeki bitkiler ve yeşillikler kururlar. Sonra yağmur yağınca ya da 
sulanınca tekrar canlılık kazanırlar. "Yeryüzünü kupkuru görürsün. Üzerine su indirdiğimiz zaman harekete geçip 
dirilir. Bu, Allah'ın delillerindendir. Şüphesiz toprağa can veren Allah, ölüleri de diriltir. Muhakkak o, herşeye 
kadirdir." (Kur’ân, Fussilet Suresi 39). "Sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Fakat, biz, oraya su indirdiğimiz zaman 
harekete geçer kabarır her çeşit güzel bitkiler bitirir. İşte bütün bunlar delildir ki, Allah haktır, ölüleri diriltecektir. 
Allah herşeye kadirdir, kıyamet kopacaktır, bunda şüphe yoktur. Allah kabirlerdekileri kaldıracaktır." (Kur’ân, Hacc 
Suresi, Ayet 5-7). 
- Göklerin ve yerin yaratılması öldükten sonra insanların tekrar diriltilmesinden daha güçtür. Allah Teâlâ şöyle 
buyurur: "Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılması, insanların (ikinci defa) yaratılmasından daha büyük bir iştir. Fakat 
insanların çoğu bunu bilmezler." (Kur’ân, Mü'min Suresi, Ayet 57). 
360 “Allah’ın gerçek bir vâdi olarak hepinizin dönüşü onadır. Çünkü o, mahlukatı önce (yoktan) yaratır, sonra iman 
edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat vermek için (onları huzuruna) geri çevirir. Kafir olanlara gelince inkar 
etmekte oldukları şeylerden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azap vardır.” Kur’ân, Yunus 
Suresi, Ayet 4; bilgi için bk. M. Seyyid Ahmed el-Mesîr, er-Rûh fi dirâsâti’l-mütekellimîn ve’l-felâsife, s. 226-229. 
361 “Allah’ın gerçek bir vâdi olarak hepinizin dönüşü onadır. Çünkü o, mahlukatı önce (yoktan) yaratır, sonra iman 
edip iyi işler yapanlara adaletle mükafat vermek için (onları huzuruna) geri çevirir. Kafir olanlara gelince inkar 
etmekte oldukları şeylerden ötürü onlar için kaynar sudan bir içki ve elem verici bir azap vardır.” Kur’ân, Yunus 
Suresi, Ayet 4; bilgi için bk. M. Seyyid Ahmed el-Mesîr, s. 226-229. 
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- İnsan yapıp etmelerinden dolayı mükellef bir varlıktır. Mükellefiyet hayat 

boyu devam eder. Nice işler vardır ki bu dünyada karşılığını tam bulamaz. 

Mükellefiyetler mükafat ve cezayı gerektiren amellerdir. İnsanlar arasında yaşayış 

dereceleri farklılık arzeder. Mesela kişi zalim, günahkar ve fakir, bir diğeri iyi, zengin 

ve sıhhat içinde yaşasa herkes durumunun karşılığını görmüş olur. Fakat bunun tersi 

durumlar da vakidir. Böyle bir durumda, zenginlik ve fakirlik insanların çalışmalarına

bağlı bir durumdur diye hüküm verilemez. Diyelim bir insan, yaratılıştan sakattır veya 

hayatının belli bir safhasında bir hastalığa yakalanmış ve fakir düşmüştür. Böyle bir 

durumda fakir ama salih bir insanın mükafatı olmalıdır. Bunun telafisi ancak ölüm 

sonrasında olabilir.  

- İnsanın yapısında kendisi için yararlı olanı almak, zararlı olanı da defetmek 

isteyen şehevî ve gadabî güçler vardır. Bunlar bazen öylesine kontrolsüz olur ki, haksız

yere mazlum bir insanı ölüme bile götürebilir. Böyle bir durumda adalet gerçekleşmiş

olmaz. Şu halde adaletin gerçek manada tecelli edeceği bir yer olmalıdır.  

- Dünyada türlü dinler, mezhep ve inanç farklılıkları vardır ve söz konusu 

inanışlara sahip insanlar, kendilerinin hak üzere olduğunu iddia ederler. İnançlar 

farklıdır ve meselenin özü, dünya hayatında insan aklından gizli kalmış da olabilir. 

Öyleyse hata üzere ölenlerin tekdiri, doğru üzere ölenlerin de takdiri için 

kararlaştırılmış bir yer olmalıdır. 

- İnsan ruhu, başlangıçta bilgisiz ve henüz nakıs iken bedenî vasıtalarla 

kabiliyeti nispetinde ömrünün başından sonuna kadar çalışması sayesinde olgunlaşır. 

Çalışmalarının karşılığını tam alınca, olgunluğa erince de geçmişteki meşakkatlerini 

unutur. İnsanın ruhunun kemale ermesi hayat boyu devam ettiğine göre olgunluk 

lezzetinin bu hayattan sonra da devam etmesi gerekir.∗

∗ Fuzûlî, ahiret hayatının gerekliliğine dair yukarıdaki gerekçeleri sıralar ve öteki dünyada insanın ruh ve bedenli 
olması gerektiğine dair şunları söyler: Ruh, bedenin yöneticisi konumunda bir cevherdir fakat o, ancak bedendeki 
organlar (aletler) vasıtasıyla elem ve lezzeti idrak edebilir. Dolayısıyla beden olmadan ruh, idrak edemez. Ruhun 
bedenle ilgisi aşık maşuk ilgisi gibidir. Beden olmadan ruh, kendi başına tam manasıyla lezzetleri duyamaz. İnsan 
ruh-beden ikilisinden müteşekkil bir varlıktır. Bunlardan biri olmadan insan eksik kalır. Çünkü insan, ancak bu 
ikisinin bir araya gelmesi ile insan olur. Ahirette dirilişin bedenli olacağı, ilahi kelam yönünden de uygunluk arzeder. 
Nitekim cennetin nimetleri ve cehennemin azabı anlatılırken onların bedenle birlikte gerçekleşeceği vurgulanmıştır. 
Dolayısıyla ahiret hayatının bedenli olması ilahi kelam açısından zorunluluk arzeder. Bunda te’vile gitmenin de bir 
anlamı yoktur. Dünyada nimet-elem dengesi açısından baktığımızda da aynı şeyi görürüz. Nice Allah düşmanlarının
nimetler içinde yaşadıkları buna karşılık inanan ve mazlum durumda nice insanın ise dünyevî nimetlerden mahrum 
kaldıklarını görürüz. Halbuki bunun tersi olmalı idi eğer bedenî lezzetler sadece dünyaya özgü olsa idi. Fakat realite 
böyle değildir. Şu halde inananların beden-ruh ile benzeri nimetleri tatması için ahirette bedenli dirilişin olması
gerekir. Fuzûlî, Matlau’l-itikad, s. 65-71. 
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Ahiretin varlığının gerekli oluşuna dair ahlaki, bilimsel ve metafizik (felsefi) 

deliller ortaya atılmıştır.362 Özellikle ahlak kanıtından hareketle mühim fikirler ortaya 

koyan filozoflardan biri de aydınlanma filozofu İmmanuel Kant’tır. (ö. 1804). Günlük 

hayatta kullandığımız cümleleri sentetik ve analitik olarak ikiye ayıran filozof,  

bilimleri; matematik, fizik ve metafizik şeklinde üçe ayırır. Kant’a göre matematik ve 

fizik, objektif, genel geçer hükümler içeren sentetik apriori∗ ilimlerdir. Bilime güvenin 

zirvede olduğu bir devirde yaşayan Alman filozofu metafiziği ele alıp kesin sonuca 

ulaşmak ister. Ancak metafizik hem bilim olma iddiasındadır hem de ondaki bilgiler 

tekrardan ibarettir ve metafizik, sentetik apriori hüküm cümlelerini içermez. Öyleyse 

Kant’ın bilim anlayışına bakmamız gerekir. Kant öncesi Avrupa’da hakim düşünce 

olarak Dekart’ın öncülük ettiği rasyonalizm, John Lock’un öncülük ettiği empirizm 

vardı. Kant bunları gözden geçirip sentez eder. Alman filozofu, bilginin duyu verileri ile 

doğuştan getirilen ve a priori bilgi olarak bulunan zaman mekan kategorilerinden 

geçerek elde edildiğini ifade eder. Onun için ‘algısız kavramlar boş, kavramsız algılar 

kördür’ Kant’a göre. İnsan sadece fenomeni bilebilir. Eşyanın kendinde olan numeni 

bilemez. Teorik akıl numen ile ilgili bilgi üretemez. Saf (teorik) akılda metafiziğin 

konuları olarak şu üç ide hep vardır: Ruh, âlem, Tanrı. Ancak saf akıl bunlar üzerine 

bilgi üretemez. Dolayısıyla bunlarla ilgili bilgiler sentetik apriori değildir. Şu halde 

âlemin başlangıcının olup olmaması, âlemin atomlarla dolu olup olmaması, âlemde bir 

zorunluluk ilkesinin olup olmaması ve mutlak neden olan zorunlu bir varlığın olup 

olmamasına dair cümleler hep antinomi olarak kalacaktır. Zira deneyin üstünde olan her 

düşünce zorunlu olarak antinomilerle karşılaşır.363 Söz konusu üç idea hakkında saf akıl

bilgi üretemese bile bunların pratik akılda yeri vardır. Onun içindir ki, Kant, ‘inanca yer 

açabilmek için bilgiyi inkar eder.’∗∗ Fakat insanın ahlakî eylemleri için pratik aklın

362Aydın, Din Felsefesi, s. 235-252. 
∗ Kant’a göre bilgiler, önermelerden oluşur. Önermeler ikiye ayrılır. a priori önerme: Deney öncesi insanda var olan 
önermelerdir. Aposteriori önerme: Deney sonrası bilgisi elde edilen önermedir. Bir başka açıdan önermeler şu
şekildedir. Analitik önerme: Önermenin yüklemi öznede yer eder. Mesela: Cisim yer kaplayan şeydir. Bu cümlede 
biz yeni bir bilgi elde etmeyiz. Sentetik önerme: Yüklemi öznede olmayan önermedir. Mesela. Cisimler ağırdır. Bu 
cümlede biz, deneyle elde edilen yeni bir bilgi elde ederiz. Buna göre analitik önermeler a prioridir. Sentetik 
önermelerde a priori olan ve olmayanlar vardır. Bir bilginin bilimsel olabilmesi için, genel geçer, objektif, külli 
hükümler içeren sentetik apriori olmalıdır. Fizik ve matematiğin bilgileri sentetik aprioridir. Kant, metafiziğin aynı
bilgileri vermediği sonucuna ulaşır. Ancak metafiziğin hakkında konuştuğu ruh, özgürlük ve Tanrı, pratik aklın
ahlakîlik için kabul etmek zorunda oldukları olgulardır. 
363 Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, -Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları-, İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1994, s. 39. 
∗∗ Kant’a göre Tanrının varlığını kabul etmek, bilginin değil inancın konusudur. O, bu görüşünü izah etme 
hususunda ‘sanma’, ‘inanma’ ve ‘bilme’ kavramlarına açıklık getirir. Kabul edilen yargı subjektif ve objektif olarak 
yetersiz ise ‘sanma’; yargı subjektif olarak yeterli ama objektif olarak yetersiz ise ‘inanma’; hem subjektif olarak hem 
de objektif olarak yeterli ise ‘bilme’ ortaya çıkar. Subjektif yeterliliğe dayanan yargıda ‘kanaat’, objektif yeterliliğe
dayananda ise ‘kesinlik’ vardır ve bu, herkes için geçerlilik azreder. Mehmet Aydın, Kant ve Çağdaş İngiliz 
Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi, Ankara: Umran Yay., 1981, s. 36-37. 
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ideaları olmalıdır. Kısaca teorik akıl açısından varlığına inanmadığımız metafiziğe

ilişkin olgular, pratik akıl açısından varlığını kabul etmeye mecbur olduğumuz 

hususlardır.  

Kant’ın çıkış noktası insanın ahlaklı bir varlık olmaya ‘mecbur’ oluşu

gerçeğidir. Öyle ki, insan, sıradan bir hayatı değil de pratik ahlakî varoluşun

gerekleriyle tutarlılık halinde bir düşünce içinde varolmayı istiyorsa, tanrının varlığına

inanması onun için zorunlu olur. Çünkü insan tanrıya inanmadan da ahlakî ödevlerini 

bilir ancak bu ödevi kararlılıkla ve ahlakî ümitsizliğe düşmeden götürebilmesi zordur. 

Onun için en yüksek iyinin gerçekleşeceğini ümit ederek tanrının varlığına ve ruhun 

ölümsüzlüğüne inanması ahlakî bir gerekliliktir.364 Kant, ahlak açısından ölümsüzlük 

olmalı ki kişi eylemlerinde ahlaklı olabilsin. Aksi halde Tanrı, özgürlük ve ruhun 

ölmezliği teorik olarak kanıtlansaydı ‘iyiyi’, gelecekteki mükafatı düşünerek yapardık,

irademiz otonom olmaktan çıkar ve eylemlerimiz ahlakî olmazdı, der.365 Yine özgürlük 

olmalı ki, eylemler özgür irade ile gerçekleşebilsin.366 Çünkü pratik akıl, insana, 

vazifenin tamamen yerine getirilmesini, erdemle mutluluğun birleşik olduğunu söyler. 

Yani “ne yapmalıyım’ sorusuna verilen cevap: ‘Mutlu olmaya layık olacak şekilde yap’ 

şeklindedir. Aslında mutluluğa layık olmak ile ahlaklı olmak aynı şeydir.367 Ancak bu, 

bir insanın sınırlı ömründe tamamlanması mümkün olmayan şeydir. En yüksek iyiye 

ulaşmak ahlak yasasının belirlediği bir istek olsa bile buna, duyular dünyasına bağlı

olan insanlar, dünyadaki varoluşları sırasında ulaşamazlar. Ona ancak ‘sonsuza doğru 

giden bir ilerleme’ içinde rastlanılır. Bu da ‘sonsuz ilerleme, akıllı varlığın sonsuza 

doğru sürüp giden bir varoluş ve kişiliğinin var sayılması ile imkan dahilinde olur.”368 

Öyleyse kişinin hayat sürecinde vicdanın bu emrinin gerçekleşmesi mümkün değildir. O 

halde duyulur dünya dışında bunun gerçekleşmesini umut edebileceğimiz bir dünya 

olmalıdır. Bu nazariye ise ancak ruhun bekası ve ölümsüzlüğe inançla elde edilebilir. En 

yüksek iyinin gerçekleşebilmesi için ruhun ölümsüzlüğü bir şarttır. Yine erdemle 

mutluluk bu dünyada her zaman birleşik ve ahenktar olmayabilir. Buna rağmen pratik 

akıl, bunların birlikte olduğunu söyler bize. Bizler, mutluluğumuzu gerçekleştirebilmek 

için doğanın efendileri olmadığımıza göre erdemle mutluluğun birleşmesini meydana 

 
364 Kant, ahlak noktasında teolojiyi öne çıkarmayı, ahlakın otonomluğu ve insan özgürlüğü açısından menfi olarak 
görür. Onun düşüncesinde Tanrıdan ahlaka değil ahlaktan Tanrıya gidilir. Aydın, Kant ve Çağdaş İngiliz 
Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi, s. 36, 93; a.mlf, Din Felsefesi, s. 93. 
365 Weber, Felsefe Tarihi, s. 325. 
366 Bedia Akarsu, Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi, 4. bsm., İstanbul: İnkilâp Kitabevi, 1999, s. 76. 
367 Akarsu, Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi, s. 139 
368 İmmanual Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, İoanna Kuçuradi, Ülker Gökberk ve Füsun Akatlı (çev.), III. bsm., 
Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yay., 1999, s. 132-134; Akarsu, a.g.e., s. 150. 
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getirecek şey, ancak en yüksek iyi olan Tanrıdır. Pratik akıl bize, ‘ahlakî emrin tam 

olarak gerçekleşebilmesi için ruhun ölümsüzlüğünü bir postulat olarak kabul etmeli, 

duyulur tabiat ile özgürlüğümüz arasında bir ahenk olması için bir tanrının varlığı kabul 

edilmeli’ hükmünü verir. Ruh ve Tanrı bu şekilde ahlakîliğin elde edimi için kabul 

edilmelidir. Böylece pratik aklın gereği olarak bunları kabul etmiş oluruz.369 Şu halde 

ahlakîliğin tam olarak gerçekleşmesi açısından ruhun ölümsüz, insanın özgür olması

gerekir. Bu da ancak bir Tanrı’nın gücü ile mümkün hale gelir. Gerçekte metafiziğin 

ruh, özgürlük ve Tanrı hakkında söyledikleri, genel geçer hükümler içeren bir bilim 

olamaz. Dolayısıyla metafizik saf aklın değil pratik aklın alanına girer Kant açısından. 

Onun için saf akılla metafizik yapılamaz. Kant’ın ifadesiyle: 

“İlahiyat sahasında saf teorik aklı kullanma çabalarının tamamı olumsuzlukla 

sonuçlanmıştır… Saf teorik aklın kullanılış ilkeleri tabiatın incelenmesinde bizi 

herhangi bir teolojiye götürmez. Bu durumda, akla dayalı bir teoloji, sadece ahlak 

kanunlarına istinat etmek ve bu kanunların yol göstericiliğini istemekle mümkündür.”370 

Ancak pratik aklın otoritesi teorik akıldan üstündür. Şu halde biz, özgür 

olduğumuz, ruhun ölmez olduğu ve en yüksek bir yargıcın varlığını kanıtlanmış gibi 

kabul ederek hareket etmeliyiz günlük hayatımızda.371 Hasılı Kant, ahiretin varlığını,

ahlakî olabilmek ve mükemmel mutluluğun temini için vazgeçilmez bir şart olarak 

takdim eder.  

Ahiret hayatı hakkında öne sürülen düşüncelerden biri de süreç felsefesi 

düşünürlerinden Charles Hartshorne’ye aittir. Nihai manada ölümsüzlük ancak Tanrıya 

mahsustur. İmkan ve kabiliyeti sınırlı olan insana böylesi bir ebediyet bahşedilemez. 

Hartshorne ruhanî, bedenli veya latif bir bedenle dirilişi tek tek ele aldıktan sonra 

objektif ölümsüzlük denilen düşüncesini şöyle dile getirir: Bütün varlık öldükten ya da 

yok olduktan sonra kalıcı olan yegane varlık Tanrıdır. Tanrı bizi ve varlığı bilir, sever. 

Dolayısıyla hepimiz tanrının zihninde ölümsüzleşir, ilahi hayatta ‘objektifleşiriz’. Bu da 

bir bakıma bu dünyadan başka bir âlemde ölümsüz olmamız anlamına gelir.372 

369 Kant, s. 134-136; Mehmet Emin Erişirgil, Kant ve Felsefesi, İstanbul: İnsan Yay., 1997, s. 232-234; Akarsu, s. 
151. 
370 Aydın, Din Felsefesi, s. 93. 
371 Weber, s. 325. 
372 Aydın, Din Felsefesi, s. 257-259. 
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Muhammed İkbal, ‘Allah her an bir iştedir’373 ayetine istinaden âlemi, Allah’ın

bir tezahürü olarak görür ve her yaratma fiilini, önceden tayin edilmiş bir fiil olarak 

değil ‘oluşan yeni bir hadise’ şeklinde değerlendirir. Dolayısıyla ilahi hayatta olup 

bitmişlikten ziyade bir tür ‘değişimden’ söz edilebilir. İnsan da ‘ene’si ile bu değişime 

kendi ölçeğinde katılır.374 İkbal’in en çok üzerinde durduğu hususlardan biri, âlemin 

sürekli dinamik bir yapı içinde tekamüle tabi olduğu hususudur. Bu hayat insan 

‘ene’sinin izharı için fırsatlar meydanıdır. Öyle ki hayat, sürekli dalgalanan bir akıntı

gibi ezeli ve ebedi olan kaynağına rücu eder.  

İkbal’e göre insanın bekası, ona yaratılıştan verilen bir hak değildir. Aksine 

insan, amelleriyle bekasını temin etmeye namzet bir varlıktır. İnsanı baki kılan onun 

yaşama arzusudur ve bu da amellerle temin edilir.375 Yaşama arzusu ile ölüm sonrası

berzah hayatı arasında dikkat çekici bir ilişki vardır. Yaşam arzusu arttığı oranda berzah 

hayatı kısa olur. Mesela yaşama arzusu şehitlerde çok ileri düzeyde olduğu için berzah 

hayatı söz konusu insanlar için normal insanın yaşadığı berzahın aynısı değildir. 

Denilebilir ki, şehitler için berzah hayatı yok gibidir. Şu halde dünyevî hayatında ruhen 

olgunlaşıp mutmain nefse sahip biri seviyesine çıkabildiği gibi olgunlaşmadan kalıp

haşredilmeye müsait olmayan bazı insanlar da olabilir. Çünkü beka, kazanılan bir 

şeydir. Fakat İkbal, amellerinden dolayı herkesin Allah’a hesap vermek üzere bir kere 

haşrolmaları gereğine inanır. Şu kadar var ki, haşir ve beka aynı anlama gelmez. Beka, 

kişi açısından bizatihi ölümün kendisinin son bulmasıdır. Böylece mutmain ruhlar, ölüm 

sonrasında artan bir saadet içinde Allah’a olan yolculuklarında lütfa mazhar bir şekilde 

berzaha uğramadan yollarına devam edebilirler.376 

Mevlana’nın evrim nazariyesi İkbal’in söylemek istediğini özetler 

mahiyettedir. Mevlana’nın söylediği özetle şudur: ‘İnsan önce cansız varlıklarda zuhur 

etti, sonra bitkilere, ardından hayvanâtın haletine büründü. Sonraki aşamada da Allah 

insanı, hayvan vaziyetinden insan mertebesine çıkardı ve böylece insan iklimden iklime 

yol alarak akıl, irfan ve kuvvet sahibi bir varlık oldu. Bunun yanında insan önceki 

hayatındaki akıl seviyelerinden hiçbir şey hatırlamamaktadır. O, ölüm sonrası dünyada 

da akıl yönünden değişime uğrayacaktır’. Öyleyse İkbal’e göre “tekamülü milyonlarca 

sene sürmüş bir varlığın, işe yaramaz bir meta gibi bir yana atılması hiç muhtemel 

 
373 Kur’ân, Rahman Suresi, Ayet 29. 
374 Aydın, Din Felsefesi, s. 196-197. 
375 Muhammed Münevver, İkbal ve Kur’anî Hikmet. M. Ali Özkan (çev.). İstanbul: İnsan Yay., 1995. s. 108. 
376 Münevver, s. 108-111. 
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değildir”.377 Şu halde insan, bu dünya hayatındaki şuurlu haliyle yapıp etmeleriyle 

kendini öteki âleme hazırlar. Ölüm, bu dünyadaki amellerin ilk terkip edildiği

değişimdir insan için. Berzah hali ise insan enesinin (benliğinin) mutlak hakikati 

görmesi noktasında bir tür hazırlık devresidir. Dolayısıyla insan ene’si için sürekli bir 

gelişme ve değişim söz konusudur. Ancak mutlak hakikati görmeye hazırlık, yüksek 

ruhaniyeti yakalayabilmiş zatlar için mümkün olurken amelleri kendilerini faniliğe

götürecekler de olabilir. Onun için İkbal, berzah hayatına ‘ruhî ihtilal’ demektedir.378 

Yeniden diriliş yani neşet-i uhra nedir bilmiyoruz gerçekte fakat insanın dünyevî 

hayattaki amelleriyle birlikte ferdiyetini devam ettirecek yeni bir yerdir berzah. Şah 

Veliyyullah gibi son devir âlimlerinin, ölüm sonrası insanın ruhî hayatına uygun bir 

bedenin gerekliliği fikri,379 İkbal’e göre insan ene’sinin, bir tür mahallî şeye 

bağlanmadan anlaşılmasının imkansızlığından kaynaklanmaktadır. Biz, ikinci diriliş

denilen neş’et-i saniyenin mahiyetini bu dünyada iken asla bilemeyiz. Nitekim Kur’an 

onun bir hakikat olduğunu söylemiş ama mahiyetini bildirmemiştir. İkinci dirilişle 

birlikte insan ‘keskin bir görüşe erer’380 ve bu dünya hayatındaki amelleriyle kendisi 

için hazırladığı kaderin boynuna asılmış olduğunu görür. Cennet ve cehennem, bir 

mahal değil ruhanî birer halettir. Cehennem, insanın, insan olarak başarısızlığını acı

şekilde hem de gönlünü yakan bir alev gibi anlaması halidir.381 Cennet ise insanı

başarısızlığa götüren kuvvelerin üstesinden gelmenin sevinç halidir. Öyleyse cehennem, 

intikam alıcı bir Allah’ın, kulları için hazırladığı ebedi bir işkence yeri olamaz. 

Kur’an’daki hulûd kelimesi de ebediyeti değil uzun süreli oluşu dile getirir. Bu itibarla 

kendine katlanmış (kararmış) bir ene’yi yeniden Allah’a olan yürüyüşünde hazırlayan 

te’dibi mahiyette bir tecrübe yeridir orası. Cennet ise bir tür tatil ve eğlence yeri 

olmaktan ziyade Allah’ın tecelliyatından her dem taze ilhamlar alınan yerdir veya 

halettir. Öyleyse insanın ferdiyetinin merkezi olan sınırlı bir ene (kişilik), dünya 

hayatındaki bütün yapıp etmesinin karşılığını görmek ve istikbaldeki imkanlarını

tartmak için kendi ferdiyetinin yeganeliği ile sınırsız ene’ye yaklaşacaktır. Öyle 

anlaşılıyor ki, İkbal, bu dünyayı insan ferdiyeti açısından öte dünyada varlığının devamı

için bir imkanlar (imtihanlar) mekanı olarak görmektedir. Kişi, iyi amelleriyle ‘sınırsız

377 Muhammed İkbal, Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, Sofi Huri (çev.), İstanbul: Kırkambar Yay., 1999, s. 
136. 
378 İkbal, s. 138. 
379 Şah Veliyyullah Dihlevî’ye göre insanda hayvanî ve melekî güçler vardır. Ruh ya da nefs-i nâtıka ölümsüzdür ve 
o, bedenin amelleriyle ferdiyet kazanır. Ölüm sonrası nefs, amellerin suretlere büründürülmesi ile haz veya elem 
görür. Diriliş, ruhların dünyadaki bedenlerine iadesi ile olacaktır. Bk. Hüccetullahi’l-bâliğa, Mehmet Erdoğan (çev.), 
C. I, İstanbul: İz Yay., 1994, s. 109. 
380 “Sen bundan gaflette idin, şimdi senden perdeyi kaldırdık, artık bugün gözün keskindir.” Kur’ân, Kaf Suresi, 
Ayet 22. 
381 Kur’ân, Hümeze Suresi, Ayet 4-6. 
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ene’ye (Allah’a) olan yolculuğuna bu dünyadan başlamak üzere berzah, cennet 

hayatında da devam ederek Allah’ın her an yaratma fiilinin tecellilerine mahzar olur. 382 

Ölüm sonrası ene’nin yeniden dirilişi kesindir ancak bunun mahiyeti ve keyfiyeti 

bilinmemektedir. Şu da var ki İkbal, tıpkı Gazzâlî gibi, haşir konusunda insan için 

fiziksel bir vasıtanın olması gerektiğini düşünür.383 

Yukarıdaki verileri dikkate aldığımızda İslam, bu hayatın insan için bir imtihan 

yeri olduğunu belirtmektedir. Hayatın ve ölümün sahibi Allah’tır. İnsan, bilinç ve akıl

yönüyle diğer varlıklardan farklı bir konuma sahiptir. Dahası o, öleceğinin bilincinde 

olan bir canlıdır. Gerçekte insan, beden yönünden sürekli değişime uğrarken bilinç 

yönünden ya da ferdî kimlik açısından hep aynı kalmaktadır. Bu yönüyle Kur’ân, ahiret 

hayatında kişilerin, bu dünyada iken yapıp ettiklerinin kişisel sorumluluğunu kabul 

edeceklerini yani bunun bilincinde olacaklarını haber verir. Ayetlerden anlaşıldığına

göre insanın bilinç yönü ölüm sonrası hayatta da süreklilik arzetmektedir. Berzah 

hayatına ayetler dolaylı olarak değinirken konuya daha çok hadisler açıklık

getirmektedir. Bu itibarla berzah hayatının, kişi açısından yeniden dirilişe kadar bir tür 

bekleme yeri olduğu ya da insanın yarı bilinç hali denilebilecek bir konuma sahip 

oluşundan söz edilebilir.  

İslam’ın ahirete ilişkin yukarıdaki verilerini de dikkate alan İslam düşünürleri 

ahiret hayatının varlığını bir inanç ilkesi olarak kabul ettikten sonra onun keyfiyetine 

dair farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Söz konusu farklı yaklaşımları yeniden yaratılış 

(re-creation) ve  yeniden diriliş (resurrection) inancı şeklinde ikiye ayırmamız

mümkündür.   

a- Yeniden yaratılış inancına göre Allah insanı yoktan yaratmıştır ve insan, ruh 

ve bedeniyle birlikte bir bütündür. İnsan ölünce tekrar yokluğa karışır. Berzah hayatı bir 

ara boşluk gibi durur. Dirilişle birlikte tekrar varlık sahnesine çıkar.384 Fakat bu 

yaklaşımın en önemli sorunu, ölüm sonrası ruhla birlikte yok olan bedenin aynı şekilde 

yeniden yaratılışı nasıl olacaktır? Yeni bir beden, önceki beden ve ruh’un kimliğini 

taşıyacak mıdır? Söz konusu sorununun felsefî açıdan üstesinden gelmek zor olsa da 

kadir-i mutlak bir Tanrı inancı probleme çözüm olabilmektedir. Ancak yine de yeniden 

yaratılan ruh-beden, bu dünyadaki ruh-bedenin bilinç halini taşıyacak mıdır ya da 

 
382 İkbal, s. 134-141. 
383 Muhammed Münevver, s. 110-111. 
384 “O Allah’tır ki sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra da diriltir” (Kur’ân, Rûm Suresi, Ayet 
40; aynı sûre Ayet 20; Fussilet Suresi, Ayet 21; Mü’minun Suresi, Ayet 14; Fatır Suresi, Ayet 11. 
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onların aynısı mı olacaktır sorusu varlığını sürekli hissettirecektir. Kur’an’ın monist 

insan görüşü burada anlatılanlara uygun düşer. İbn Rüşd insan ruhunu bir cevher olarak 

kabul etmekle birlikte onun insana yaklaşımı Kur’an’ın monist yaklaşımına yakın durur. 

b- Yeniden diriliş inancında gerek berzah hayatında gerekse yeniden dirilişte 

asliyetini kaybetmeden varlığını sürdüren ruhtur. Kıyamet sonrası yeniden dirilişte 

beden yeniden terkip edilir ve böylece ruh-beden birlikteliği tekrar başlamış olur.385 

Ölüm sonrası bir cevher olan ruhun, varlığını berzah hayatında da devam ettireceğini 

ancak kıyamet sonrası yeniden dirilişle birlikte ruh için yeniden bir beden terkip 

edileceğini savunan Gazzâlî gibi düşünürler de ahiret hayatının tıpkı bu dünyada olduğu

gibi ruh-bedenli olacağı görüşünü ileri sürerler.  

c- İnsan aslî itibariyle ruhtan (nefs-i nâtıka) ibarettir. Bedenle birlikte bu 

dünyada iken ferdiyetini kazanan ruh, ölüm sonrası varlığına tek başına devam eder. 

Bedenli olarak yeniden diriliş söz konusu değildir. Buradan hareketle ölüm sonrası

gerek berzah gerek dirilişle birlikte ahiret hayatında insanın ruhanî yönüyle varlığını

devam ettireceği düşüncesi Fârâbî ve İbn Sînâ gibi düşünürlerde görmemiz 

mümkündür.386 

Yukarıda üç farklı görüş olarak sunulan yaklaşımı biz İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn

Rüşd düşüncesinde görebiliriz. Bundan sonraki aşamada İslam’ın bu üç büyük 

düşünürünün insan eskatolojisine yaklaşımlarını birer bölüm halinde ele alacağız.  

 

385 Cafer Sadık Yaran, “Death and Immortality in Islamic Thought”, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S. 10, (1998), s. 103-104. 
386 Fahruddin er-Râzî, Yes’elûneke ani’r-rûh, M. Abdulaziz el-Hellavî (nşr.), Kahire: Mektebetü’l-Kur’ân, 1988, s. 
29, 40, 43. 
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I. BÖLÜM 

 

2. İBN SÎNÂ’DA ESKATOLOJİ

2.1 İbn Sina Öncesi Kozmoloji Anlayışına Kısa Bir Bakış 

Düşünce sistemlerinin oluşumunda kozmolojinin (evrendoğum) mühim bir yeri 

olduğunu görürüz. Fizik ile metafizik dünyanın açıklanması noktasında kozmoloji 

anlayışı adeta köprü gibidir. Bu açıdan İbn Sînâ düşüncesinde yer alan sudûr teorisini 

daha iyi anlayabilmek için eski Yunan filozofları ile Plotinus’un konuya ilişkin 

fikirlerini gözden geçirmemiz uygun olacaktır.  

Eski Yunan düşünürlerinden Parmenides’e göre duyu aşamasında değişim söz 

konusu iken idrak aşamasında değişim yoktur. Dünyayı bir küre olarak gören 

Parmenides, düşünce ve varlığın aynı şey olduğuna inanır. Parmenides’in akıl olarak 

gördüğü dünya ise bir tür idea dünyasıdır. Nitekim Platon düşüncesinde sözü edilen 

‘değişen’ ile ‘değişmeyen’ varlık belli bir senteze kavuşturulacaktır.387 

Platon açısından tabiat bir formdur ve o, ideaya dayanır.388 Fizik alan madde ve 

formdan oluşur ki, biz buna fiziksel nesneler deriz. Platon, madde ve form dışında kalan 

âlemin idealar âlemi olduğunu belirtir. Onun düşüncesinde yaratma kavramının

olmadığını hesaba kattığımızda Tanrı, kaosu kosmoza çeviren demiurg’tur. Demiurg 

Tanrı nesnelere form verirken ruhu yani canlılığı da var eder. Gerçeklik âlemi ise 

idealar âlemidir. Buna göre fizikötesi âlemde Tanrı ilk muharriktir. Göksel cisimlerin 

hareketi dairesel ve sonsuzdur. Hareketin nedeni tanrısal aşktır ve ay üstü âlemdeki 

ortam esir denilen yapıdan oluşmuştur. Unsurlardan teşekkül eden cisimlerin bulunduğu

387 Walther Kranz, Antik Felsefe, Suat Baydur (çev.), II. bsm., İstanbul: Sosyal Yay., 1994, s. 76, 77, 96. 
388 Alfred Weber, Felsefe Tarihi, H. Vehbi Eralp (çev.), İstanbul: Sosyal yay., 1998, s. 60. 
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ay altı âlemde hareket doğrusal ve sonludur. Hareketin nedeni Tanrıya benzemekdir. 

Ortam ise havadan oluşmuştur.389 

Aristo düşüncesindeki doğada kendi kendine hareket eden şeylerin mahiyeti, 

maddedir. Doğadaki hareketin kaynağı dışarıda aranmaz. Maddenin öz yapısında iyiye 

hareket etme gayesi [teleoloji] vardır ki, bu yapı neticede Tanrıya benzemektir. Âlem 

ezelî ve ebedîdir, bir şeyin yoktan veya bir şeyden yaratılması söz konusu değildir. 

Tanrı hareketsizdir fakat göksel cisimlere ilk hareketi o vermiştir. Bu hareket yukarıdan 

aşağıya nedensel bir etkiyle bozularak dört unsura kadar iner. Ay altı âlemde ise hep 

kendisi olmaya ve kendisi olarak kalmaya çalışan ancak sürekli değişen, oluş bozuluşa

tabi varlıklar vardır. Ay üstü âlemde ise oluş bozuluştan uzak, dairesel hareket içinde 

ölümsüz sabit yıldızlar, felekler yer alır.  Evrende her şey bilkuvve ile bilfiil arasında

sürekli devinim halindedir.390 

Sudûr teorisini ortaya koyan Plotinus düşüncesinde üç önemli hipostaz vardır: 

Bir, Nous, Küllî Ruh ve Tabiat. Tanrı, tüm düşünce ve varlığın ötesinde, anlatılamayan, 

kavranamayan, cevher ve arazlığı olmayan bir varlıktır. O tüm ayrımların ötesinde 

Bir’dir. Ezelî ve ebedî olan, bölünme ve değişimi kabul etmeyen Bir, nev’i şahsına

münhasırdır.391 Sudûr teorisinin belki de en mühim sorusu, Bir olan Tanrı’dan, 

çokluğun (âlem, nesneler dünyası) nasıl meydana geldiği konusudur. Bu manada 

Bir’den çokluk nasıl meydana gelmiştir? Her türlü sıfatlardan uzak tutulması gereken 

Bir’e herhangi bir irade ve faaliyet nispet edilemeyeceğine göre ondan çokluk nasıl

oluşmaktadır? Plotinus bunu izah için Stoacılardan ödünç aldığı bir öğreti geliştirmiştir. 

Buna göre Bir’den Nous [zihin, akıl], ondan da Ruh taşar. Maddi oluşun dışında

gerçekleşen bu taşmada [sudûr, emanation] Nous Bir’den, Ruh da Nous’tan zorunlu 

olarak ve kaynağını etkilemeden çıkar. Plotinus bunu, güneş metaforu ile açıklar. Nasıl

ki güneş, kendinde bir eksilme olmaksızın etrafı aydınlatıyorsa aynı şekilde Bir’den de, 

kendinde bir eksilme olmaksızın Nous taşar. Bir, sırf iyi [hayr-ı mahz] olduğu için 

kendisi dışındaki varlıkları meydana getirmiştir.392 

389 Eflatun, Timaos, Erol Günay ve Lütfi Ay (çev.), III. bsm., İstanbul: MEB Yay., 1997, 29 b, 30 b, 32 b, 33 c,  34 a, 
34 b-c, 39 d-e; a.mlf., Phaidon, Suut K. Yetkin ve Hamdi R. Atademir (çev.), V. bsm., İstanbul: MEB Yay., 1997, 
111 a-b; Weber, sf. 53-55, 62; Ernst von Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, Vural Okur (çev.), II. bsm., 
İstanbul: İm Yay., 2000, s. 172, 217-218. 
390 Aristo, Fizik, Saffet Babür (çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1997, s. 83-87; Weber, s. 75-80; Aster, s. 217-219, 
221-223. 
391 Plotinus, Enneadlar, Zeki Özcan (çev.), Bursa: Asa Yay., 1996, s. 21. 
392 Plotinus, a.g.e., s. 22, Burhan Köroğlu, “İslam Kaynakları Işığında Yeni Platoncu Felsefe”, (Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2001), s. 66-69. 
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Nous, Plotinus’a göre ilk varlıktır. Zira Bir, varlık ve öz’den aşkındır. Öyleyse 

Plotinus’un ontolojisinde ilk varlık Nous’tur. Nous konumu gereği mükemmel olmada 

Bir’e en yakın varlıktır. O da, Bir gibi, kendinden bir şey eksilmeden, zorunlu bir 

şekilde Ruh’u meydana getirir ki, bu ‘birden ancak bir çıkar’ prensibi gereğidir. Nous 

aynı zamanda form vericidir [el-musavvir/dator formarum] ve Ruh’un formudur. 

Plotinus düşüncesinde Nous’tan zorunlu olarak taşan Ruh, ikili bir görünüm arzeder. O 

bir yanda kendi ilkesi olan Nous ile, bir yandan da kendisinin ilki olduğu duyusal dünya 

ile canlı bir ilişki içinde bulunur ve ilahî dünyanın en aşağısında yer alırken hâlâ ilahi 

dünyanın bir parçası konumundadır. Ruh bu haliyle Nous’u temaşa ederken duyusal 

dünyayı da biçimlendirir.393 

Plotinus evrensel ruh yanında bir de bedene giren ruhtan bahseder. Ruhun 

dünyaya gelişi onun kendi seçimi değil Tanrı’nın buyruğudur. Ruhun duyusal şeyleri 

seyre dalışı, kendini ihmal edişi onun düşüşüyle394 ve kendi doğasını unutması ile 

ilgilidir.395 Ruh, Nous’u temaşa ederken, maddî dünyayı yaratır. Evrensel Ruh, duyu 

dünyasına girmez ve o dünyayı yaratır, düzenler.396 Buna göre nesneler dünyası Bir’in 

taşması ile oluşmuştur. İnsan maddeye bulanmış ruhtur. Bir’in dışındaki varlıklar Bir’in 

yansımalarıdır.  

Sudûr teorisi olarak adlandırılan bu düşünce aslında Hristiyanlık, Eski Yunan 

ve Roma düşüncesinin sentezi şeklinde bir görünüm arzeder. Plotinus bir Roma 

düşünürüdür ve sistemini Roma’ya gittikten sonra kurmuştur. Amacı Yunan ve Roma 

düşüncesine göre Hristiyanlığı yorumlamaktır. Eski Grek düşüncesi, varlığa ‘şey’ 

denilen kavramdan baktığından soyut bir Tanrı anlayışı ile ilahî dinlerdeki şekliyle 

yaratma kavramını anlaması oldukça zor idi. İşte sudûr teorisi eski Grek ve Roma 

düşüncesindeki demiurgus Tanrı ve onun form vermesi ile Hristiyanlığın soyut Tanrı ve

yaratma düşüncesini sudûr teorisi ile terkip etmeye çalışmıştır. Bu teori, Bir’den 

çokluğun nasıl meydana geldiği düşüncesine makûl bir çözüm getirmesi yanında varlığı 

ay altı ve ay üstü âlem şeklinde ikiye ayırır. En üstte Tanrı, onun altında felekler ve en 

aşağıda dünya yani unsurlar âlemi yer alır ki, bu şemaya göre Hristiyanlık’ta Tanrı,

Ruhu’l-kuds ve Oğul şeklinde tezahür eder. Aynı şekilde Platon’un idealar âlemi, ay 

 
393 Plotinus, s. 28, 80, 82. 
394 Plotinus, s. 94; Köroğlu, a.g.tez, s. 79. 
395 Köroğlu, a.g.tez., s. 74-76. 
396 Plotinus, s. 28; Köroğlu, a.g.tez, s. 78. 
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üstü âlem ile karşılanırken Aristo’nun ay altı âlemi ise unsurlar âlemi şeklinde teoride 

yerini alır.397 

İslam düşüncesinde sudûr teorisine ihtiyaç duyulması ise Bir’den çokluğun

[kesret] nasıl meydana geldiği meselesi ile ilgilidir. Farâbî ve İbn Sînâ’nın amacı dinin 

bütünlüğünü koruyarak tenzihe dayalı bir Tanrı tasavvuru oluşturmaktır.∗ Bununla 

birlikte sudûr teorisinde mümkün varlığın Zorunlu Varlık’tan çıkışı düşüncesinde tek 

olan Zorunlu Varlık’tan çokluğun oluşumunu açıklayabilme kaygısı da söz konusudur. 

Şu kadar var ki, Vacib Varlık’tan tabiî bir zorunlulukla taşan varlığın oluşumu, 

zorunluluk fikrini ve âlemin ezeliliği problemlerini de beraberinde getirmiştir 

denilebilir.398 

Kozmolojisinde ay altı ve ay üstü âleme yer veren Fârâbî’nin düşünce 

sisteminde Zorunlu Varlık ve mümkün varlık kavramları merkezi bir yer tutar. Zorunlu 

Varlık, yokluğu düşünülemeyen, mümkün varlıkların kendinde son bulduğu varlıktır. 

Mümkün varlık ise varlığı ile yokluğu düşünüldüğünde herhangi bir imkansızlığa

[muhal] yol açmayan varlıktır. Her şeyin ilk sebebi olan Zorunlu Varlığın herhangi bir 

sebebi yoktur. O, madde, fail, gaye gibi sebeplerden uzak mükemmel bir varlıktır. Özü 

itibariyle ezelî ve ebedîdir. Varlık, Zorunlu Varlığın bilgisi ve rızasıyla ondan tabiî bir 

yolla sudûr etmiştir. Onun, kendi zatını bilmesi, varlıkta iyilik düzeninin ilkesi olması

ile varlık ondan zuhur etmiştir.399 Zorunlu Varlık’tan ilk sudûr eden şey, ilk akıldır. İlk 

yaratılan akılda araz olarak çokluk vardır. Zira o özü itibariyle mümkün, ilkesine göre 

zorunlu varlıktır. İlk aklın varlığı zorunlu olduğu ve o, İlk Varlığı bildiği için ilk 

akıldan, başka bir akıl sudûr eder. İkinci akıl ile birlikte madde ve suretiyle nefs demek 

olan en yüksek gök meydana gelir. Böylece akıllar silsilesi faal akıl’da sona erer. Faal 

 
397 Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, C. III, İstanbul: Remzi Yay., 1976, s. 622-627; Köroğlu, a.g.tez, s. 20-49, 
62-64; Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, Ankara: Ankara  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., 
1974, s. 103-112. 
∗ Fârâbî ve İbn Sînâ niçin tenzihe dayalı bir Tanrı tasavvuru oluşturmak istemişlerdir sorusunu anlamak için, her iki 
filozofun yaşadığı zaman diliminde mevcut fikir akımlarının Tanrı telakkisine bakmak gerekir. Mutezile, Allah’ı
insana benzeten ve sıfatlarına beşeri vasıflar atfeden kelam ekollerine karşı çıkmış ve buna mukabil Allah’ı, sırf 
mücerret, Külli Varlık olarak ortaya koymaya çalışmışlardır. Aynı şeyi Fârâbî felsefe sahasında savunmuştur. Bk. 
Hilmi Ziya Ülken, “İbn Sina’nın Din Felsefesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 1-4, (1955), s. 
82. 
398 Muhammed Âbid el-Câbîrî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, Burhan Köroğlu, Hasan Hacak ve Ekrem 
Demirli (çev.), İstanbul: Kitabevi Yay., 1999, s. 563. 
399 Farâbî, “Uyûnü’l-mesâil”, Friedrich Dieterici (nşr.), es-Semeretü’l-mardiyye fî ba‘zi’r-risâlâti’l-Fârâbiyye 
içinde, Leiden: E. J. Brill Yay., 1890, s. 58; [Bu eser Felsefenin Temel Meseleleri (Uyûnü’l-mesâil) adıyla 
yayınlanmıştır. Bk. Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri içinde, İstanbul: Klasik Yay., 2003, s. 
118-119.] 
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akıl bir yönüyle yeryüzündeki nefslerin bir yönüyle dört unsurun var oluşunun

sebebidir.400 

Hareketleri dairesel olan gök cisimlerinin küllî ve cüz’i bilgiye sahip 

olduklarını ifade eden Farâbî, göksel varlıkların maddesinin ay altı âlemdeki varlıkların

maddesinden farklı olduğunu belirttikten sonra ecrâm-ı semaviyenin yeryüzündeki 

varlıklarda oluş bozuluşa etki ettiklerini söyler. Ay üstü âlemdeki varlıkların hareketinin 

dairesel oluşuna karşılık yeryüzündeki varlıkların hareketi doğrusaldır.401 Ebu Nâsır

Fârâbî’nin Plotinus’tan mülhem kozmolojisinde Zorunlu Varlık’tan taşan ilk akıl ve

ondan taşan diğer akıllar silsilesi ile ilk varlıktan çokluğa geçilmiş, akıllar silsilesi faal 

akıl’da son bulmuştur.402 Ay üstü yani akıllar âlemindeki varlıklar dünyası faal akıl’ın

etkisiyle meydana gelen oluş bozuluş âleminden mahiyet itibariyle farklılık arzeder. Ay 

üstü âlemdeki varlıklar oluş bozuluştan uzak, dairesel hareket içinde ve ay altı

âlemindeki varlıklara tesir eder bir nitelik taşırken ay altı âlemdeki varlıklar oluş

bozuluşa ve göksel varlıkların etkisine tabi varlıklardır. Yukarıda tasvir edilen 

Farâbî’nin düşüncesindeki sudûr teorisinin izlerini İbn Sînâ’nın varlık tasavvurunda 

müşahede etmemiz mümkündür.  

2.2 Sudûr Teorisi 

İbn Sînâ’nın felsefi sisteminin temelinde varlık kavramı yer alır.403 Varlık, ya 

mutlak olarak, ya zihinde ya da hariçte [a‘yan] vardır. Mutlak varlık, zihinde ve dış 

dünyada olan varlıkların kayıtlarından kurtulmuş olan varlıktır. Zihindeki varlıklar, 

zihinsel algılar veya genel kavramlar, cins, fasıl türlerine ayrılabilen varlıklar iken, 

hariçteki varlıklar bireysel şahsiyet kazanmış tekil varlıklardır.404 Filozofumuz varlığı 

incelerken vacib ve mümkün varlık ayırımı yapar. Vacib Varlık yokluğu

düşünülemeyen, mahiyeti varlığını gerektiren varlık iken mümkün varlık, varlığı 

kendisine varlık verene bağlı olan, mahiyeti varlığını gerektirmeyen, varlığını aklın

zorunlu görmediği, imkansız da bulmadığı varlıktır. Vacib Varlığı da kendi içinde iki 

kategoride ele alan düşünür, her varlığın başı ve varlığı kendinden olan Zorunlu Varlık

için Vacibü’l-vücud li-zatihi derken, varlığı için başka bir varlığa, kendini var edene 

 
400 Farâbî, s. 59. 
401 Farâbî, s. 59-60. 
402 Farâbî, gerçekte akılların sayısının bilinmediğini ve fakat akılların faal akıl’da son bulduğunu belirtir. Bk. a.g.e., s. 
59. 
403 Hayrani Altıntaş, İbn Sînâ Metafiziği, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1985 , s. 36. 
404 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyat, G. Anawati ve Said Zayed (nşr.), Kahire: (y.y.), 1380/1960, s. 31. 
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[Allah’a] muhtaç olan varlıklar için de vacibü’l-vücud li-gayrihi ifadesini kullanır.405 Bu 

varlıklar aynı zamanda bizatihi mümkün varlıklar olup ay üstü âlemine özgü 

varlıklardır. Söz konusu varlıklar ile Vacib Varlık arasında zamanî bir öncelik değil 

ancak zatî bir öncelik- sonralık söz konusudur. 

Şeyhü’r-Reis açısından mümkün varlığın var olabilmesi için imkanının olması

gerekir ki, bu manada o, var olmaya müsait mahiyeti olan varlık demektir. Mahiyet için 

henüz var olmak söz konusu olmasa bile onun varlığa çıkabilme gücü vardır. 

Mümkinü’l-vücud olan bu varlıklar, Vacib Varlık gibi hayr-ı mahz değildir ve bir 

yönüyle yokluğa ihtimali vardır. Dolayısıyla hayır ve şer açısından noksanlıktan uzak 

kalamazlar.406 Bu durumda İbn Sînâ düşüncesinde varlık, yokluğunu aklın muhal 

gördüğü zorunlu olan Vacib Varlık [Vacibü’l vücud bi-zatihi], zatı itibariyle mümkün 

ve dolayısı ile [Zorunlu Varlık sebebiyle] vacib varlık, bir de her yönden mümkün 

varlık şeklinde ortaya çıkar.407 

Varlık hiyerarşisinde sudûr teorisini kabul eden İbn Sînâ, varlık şemasının en 

başına Zorunlu Varlığı yerleştirir. Sudûr teorisi konusunda Plotinus ve Farâbî’nin 

etkisinde olduğu görülen düşünürümüz,408 akıl, âkil ve makûl olduğunu belirttiği

Zorunlu Varlığın kendini düşünmesi sonucu ondan ilk aklın feyezan ettiğini ifade eder. 

Bu konuda İbn Sînâ, Plotinus düşüncesinde ‘birden ancak bir çıkar’ düşüncesini 

benimsemiştir.409 Şeyhü’r-Reis varoluşta tekçiliği Aristo’dan, birden çokluğa geçişi ise 

Yeni Platonculuktan almıştır.410 Zorunlu Varlık’tan sudûr eden ilk varlığa akl-ı evvel de 

denilir. Akl-ı evvelin Zorunlu Varlık’tan sudûru ise zorunludur.411 Zira Zorunlu 

Varlığın yaratmada bir gayesi olamaz. Dahası Zorunlu Varlık açısından bir gayenin 

olması onun ihtiyaç sahibi olduğuna işaret eder ki, O’nun için böyle bir şey 

düşünülemez.412 

405 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyat, s. 38-39 
406 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyat, s. 181; a.mlf., en-Necât, Macid Fahri (nşr.), Beyrut: Dâru’l-Âfâk el-Cedîd, 1985, s. 
261, 321-322. 
407 Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, s. 37. 
408 Muhammed Abid el-Cabiri, Felsefi Mirasımız ve Biz, Said Aykut (çev.), İstanbul: Kitabevi Yay., 2000, s. 109-
110; 153, 186; Plotinus, s. 18. 
409 İbn Sînâ, “Risaletü’l-Arşiyye fî tevhîdihî teâlâ ve sıfâtihî”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, (s. 2-19), 
Haydarabad: Meclisu Daireti’l-Maârif el-Osmaniye Matbaası, 1353 h., s. 15. 
410 Altıntaş, s. 35. 
411 İbn Sînâ, Risaletü’l-Arşiyye, s. 15; a. mlf., eş-Şifa el-İlâhiyât (mukaddime), s. 23. 
412 İbn Sînâ, et-Ta‘likât, Abdurrahman Bedevi (nşr.), Kum: Mektebü’l-İ‘lâmi’l-İslamî, 1404/1984, s. 16; Aynı
düşünce Plotinus’ta “Bir’de hiçbir çaba yoktur; çünkü çabası olmak eksik olmaktır” şeklinde dile getirilir. Plotinus, s. 
70. 
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Zorunlu Varlığın fiiline baktığımızda fail olan bir varlığın fiili ya doğrudan ya 

dolaylı olarak ortaya çıkar. Doğrudan meydana gelen şey de ya tabiî ya da iradî olarak 

meydana gelir. Bilgiden kaynaklanan fiilin, tabiî ve dolaylı (arazi) olmadığı 

düşünüldüğünde bu tür fiilin iradî olduğu görülür. İradî kaynaklı fiil ise failin bilgisine 

dayanır. İradî fiiller; bilgi, zan ve hayal kaynaklı olarak üçe ayrılır. Doktorun fiili bilgi 

kaynaklı, tehlikeden uzak durmak zan kaynaklı, güzele benzeyen şeyi istemek hayal 

kaynaklı iradî fiil ise Zorunlu Varlığın bilgisinin zan ve hayal kaynaklı olmadığı açıktır. 

Zira zan ve hayale dayalı iradî fiil bir amaç içindir ve Zorunlu Varlığın bir amacı

olmadığı gibi amaçtan etkilenmesi de söz konusu edilemez. Öyleyse Zorunlu Varlığın

fiili ancak bilgi temelli bir iradeden kaynaklanır.413 İbn Sînâ Zorunlu Varlığın irade, 

kudret ve ihtiyarını Tanrı’nın zatına ilişkin mutlak, ezelî ve değişmez bilgisine indirger. 

Düşünürümüz âlemin bu tür bilgi yoluyla alternatifsiz olarak en mükemmel bir şeklide 

varlığa geldiğini ifade eder ki, bu durum İbn Sînâ’nın, Tanrı’nın irade, kudret ve 

ihtiyarını O’nun ilmine indirgediğini ve filozofu sudûr teorisini kabule götürdüğünü

gösterir. Böylece varlığa gelen şeyler Tanrı’nın bilgisi temelli bir zorunlulukla oluşmuş

olmaktadır.414 

İlk varlığın inayeti gereği415 ondan taşan akl-ı evvel madde değil surettir. Sırf 

akıl ve nur,416 gök cisimlerinin sebebi olan  akl-ı evvel, isim haricinde maddeye nispet 

edilemez.417 Akl-ı evvelin Zorunlu Varlığı düşünmesi neticesinde ikinci akıl; Zorunlu 

Varlığa göre zorunlu olduğunu düşünmesinden birinci göğün nefsi; kendi özüne göre 

mümkün olduğunu düşünmesinden birici göğün [felek] cismi meydana gelir. İlk 

akıldaki bu farklı yönlülük, âlemdeki çokluğun da sebebi olur. İlk akıl Zorunlu 

Varlık’tan taşmış olması yönüyle akledebilir ve kaynağını düşünebilir. Bunun sonucu 

ilk akıldan ikinci akıl taşar. Yine ilk aklın ‘mümkinü’l-vücud ve vacib bigayrihi’ olması

itibariyle kendini akletmesiyle kendisinden semavî ruh taşar. Mümkinü’l-vücud olması

itibariyle de göksel cisim [semavi küre] sudûr eder. Böylece ilk akıldan itibaren kesret 

de başlamış olur. İlk akıldan sonra gelen diğer akıllar da kendilerinden çıktıkları varlığı 

ve kendi kendilerini düşünmeleriyle diğer semavî akılları ve küreleri varlığa getirirler ki 
 
413 İbn Sînâ, et-Ta‘likât , sf. 16.  
414 İbn Sînâ, et-Ta‘likât, s. 16; a.mlf., eş-Şifa, el-İlahiyat, C. II, s. 403; a.mlf., el-Mebde ve’l-meâd, Abdullah Nûrânî 
(nşr.), Tahran: Tahran Üniversitesi Yay., 1984, s. 75-76. 
415 İbn Sînâ’da inayet düşüncesi ile ilgili bilgi için bk: İbn Sînâ, et-Ta‘kilât, s. 157-158; a.mlf., en-Necât, s. 320; 
Mahmut Kaya, “İbn Sînâ Felsefesinde Mutluluk Kavramı”, Uluslar arası İbn Sînâ Sempozyumu (Bildiriler) içinde, 
Ankara, 1984, Başbakanlık Basımevi, s. 495-498; Altıntaş, s. 82-94; İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, İstanbul: İz Yay., 
1996, s. 155-159.  
416 Benzeri bir yaklaşım Plotinus’ta şu şekilde dile getirilir: “Var olmak ve düşünmek aynı şeydir.” Bk. Plotinus, 
Enneadlar, s. 30. 
417 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyât, C. II, s. 404; a.mlf., “fi’l-Hudûd”, Hasan Âsî (nşr.), Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-
tabiiyyât içinde, [yy]: Dâru’l-Kabes, 1986, s. 69-70; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 79. 



88

bu silsile faal akıl olan onuncu akla kadar devam eder.418 Böylece akıllar teorisine göre 

Zorunlu Varlık’tan ilk veya küllî akıl ile birlikte dokuz akıl ve bunların felekleri sudûr 

eder. Bu feyezan aracısız ve doğrudandır. Mufarık akıllar419 kendilerinden aşağıda olan 

varlıkların yaratılmasında rol alırlar.420 Faal akıl’dan sonra ise ay altı âlemi denilen 

unsurlar âlemi yani bu dünya yer alır. Dünya oluş bozuluş, hayır ve şerrin birlikte 

bulunduğu ve zaman içinde yaratılan âlemdir.421 Öyleyse ay üstü ve ay altı âlemdeki 

varlıklara bakıldığında ay üstü âlemde yer alan varlıklar ilk varlığın feyezanından 

itibaren tedrici bir sıralama içinde bulunur ve bu hiyerarşi faal akla kadar gelir. Oluş

bozuluş âlemindeki varlıklar ise ay üstü âlemdekilerin tersi istikamette, kıymetsiz 

olandan kıymetli olana doğru bir gelişim gösterir. Şöyle ki: Unsurlar, mürekkep 

cisimler, bitkiler, hayvanlar, insanlar ve nebi.422 

Faal akıl ay altı âlemini ve nefsleri yöneten, kendisinden heyûla ve muhtelif 

suretlerin sudûr ettiği, varlıklara suret veren [vahibü’s-suver], bilgiyi peygamberin 

kalbine nakşeden, canlılara nefs gönderen bir konumdadır.423 Gerçekte İbn Sînâ 

düşüncesinde, mufarık akıllar olarak dile getirilen göksel varlıklar dini terminolojide 

melekler olarak karşımıza çıkar. Nitekim düşünür gök nefslerini levh-i mahfuz [amele 

melekleri], mücerret akılları [ruhani melekler] de kalem olarak kabul eder.424 Mücerret 

akıllardan gök nefslerine sudûr yoluyla cüz’îlerin bilgilerinin geldiğini belirten Şeyhü’r-

Reis, felek nefslerinin bu bilgilerle gök cisimlerini harekete geçirdiğini, göksel 

hareketin de neticede yeryüzündeki hâdis varlıklarının oluşumunu etkilediğini dile 

getirir.425 Öyleyse Vacib Varlık mufarık akılları, akıllar nefsleri, nefsler semavî 

 
418 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 82; Akılların sayısı hakkında İbn Sînâ’nın farklı görüşleri vardır. Akıllar 
yıldızlar adedincedir veya on tanedir. Aristo’ya göre ise elli kadar veya daha fazladır. eş-Şifa, el-İlahiyât, C. II, s. 
401; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 67-68; a.mlf., en-Necât, s. 313-314. 
419 Mufarık akılların varlığına dair İbn Sînâ’nın getirdiği deliller için bk. en-Necât, s. 310-316. 
420 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyât, C. II, s. 401; Altıntaş, a.g.e.,  s. 84, 86. 
421 İbn Sînâ, s. 417 
422 İbn Sînâ, en-Necât, s. 334-335; a.mlf, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 91. 
423İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyât, C. II, s. 401; a.mlf., er-Risaletü’l-Arşiyye, Haydarabat, 1353 h., s. 12; a.mlf., el-
Mebde’ ve’l-meâd, s. 98, 105, 107; Hüseyin Atay,  Farâbî ve İbn Sînâ’ya Göre Yaratma, s. 115; A. Nasri Nadir, en-
Nefsü’l-beşeriyye inde İbn Sînâ, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1968, s. 21. 
424 “Zannedilmesin ki, kalem, donuk bir alet; levh  yayılmış bir satıh, yazı da nakşedilmiş çizgilerdir. Aksine kalem, 
rûhani bir melek; levh (de) rûhani bir melek, yazı ise gerçeklerin tasavvurudur. Kalem, emirde olan mânaları alır ve 
rûhânî bir yazıyla levhe iletir. Böylece kazâ, kalemden; takdir ise levhten kaynaklanır. Kazâ, Vâhid’in emrinin 
muhtevasına şamildir. Takdir ise bilinen bir kaderle inenlerin muhtevasına şamildir. Bunlardan (kaza ve kader) her 
biri gökteki meleklere verilir, oradan da yerle ilgilenen meleklere feyezân eder ve takdir edilmiş olan şey varlığa
gelir. Daha önce yok iken sonradan varlığa gelen her şey bir sebeb iledir...Bu hârici sebepler bir tertibe, tertib takdire, 
takdir kazâya, kazâ ise (ilahî) emr’e dayanır. Her şey kader iledir.” İbn Sînâ, “Risale Kuva’l-insan ve idrakâtiha”, 
Cemaleddin el-Kasımî (nşr.), Mecmûatü’r-Resail içinde, Mısır: Kürdistan el-İlmiyye Matbaası, 1328 h., s. 221-222; 
a.mlf., “fî-Tefsiri muavvezeteyni ûlâ”, Hasan Âsî (nşr.), et-Tefsiru’l-Kur’anî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî felsefeti İbn 
Sînâ içinde, Beyrut: el-Müessesetü’l-câmia, 1983, s. 116 [Bu eseri et-Tefsîru’l-Kur’ânî adıyla vereceğiz]; Ülken, 
a.g.m., s. 83. 
425 İbn Sînâ, en-Necât, s. 316-318; İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, s., 94; Muhittin Macit, “İmkan Metafiziği Üzerine 
Gazali’nin Felsefi Determinizme Eleştirisi”, Dîvân Dergisi içinde, Yıl 2, S. 3, (1997), s. 122-123. 
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cisimleri harekete geçirir. Semavî cisimler ise ay altı âleme etki eder.426 Özetle 

Tanrı’dan ilk önce ruhanî bir cevher olan ilk akıl sudûr etmiştir. İlk aklın Yaratıcı’yı

akletmesinden ikinci akıl; kendi varlığının zorunlu oluşunu akletmesinden ruhanî bir 

cevher olan nefs, ilk aklın kendi varlığının mümkün oluşunu akletmesinden ise cismanî 

bir cevher olan felek-i aksa (arş) ortaya çıkar. Küllî muharrik olan nefs, ilk akla 

duyduğu aşk sebebiyle şevkî olarak feleği hareket ettirir. İkinci aklın da bir önceki aklı

ve kendi varlığını akletmesinden başka bir akıl, nefs ve felek meydana gelir ve bu düzen 

onuncu akıl olan faal akıl’da son bulur.427 Faal akıl unsurlar âlemini yönetir ve ondan 

ilk madde (heyûla) ve muhtelif suretler ile dört unsur (su, hava, ateş, toprak), bu 

unsurlardan da madenler, bitkiler, hayvanlar ve canlıların en yetkini insan meydana 

gelir.428 

Bu verileri dikkate alarak İbn Sînâ’da ay üstü ve ay altı varlıklarını şöyle 

gösterebiliriz:  

el-Evvel → Akıllar [mücerred ruhanî melekler] → Nefsler [amele melekleri] → Gök 

cisimleri → Madde [heyûla] → Basit cisimler: Unsurlar → Mürekkep inorganik varlıklar  →

Bitkiler → Hayvanlar → İnsanlar → Bilfiil akla sahip insan → Nebi.429 

İbn Sînâ’nın Tanrı âlem ilişkisini açıklama hususunda sudûr teoriyle Vacib 

Varlık’tan mümkün varlığın ve kesretin nasıl meydana geldiğini izah etmek, unsurlar 

âleminde değişim ve kötülük problemine430 çözüm getirmek, dinin bütünlüğünü

korumak ve tenzihe dayalı bir Tanrı tasavvuru oluşturmak gayreti içinde olduğu

görülür. Ancak sudûr teorisi, sözü edilen konularda belli ölçüde çözüm getirmesi 

yanında Zorunlu Varlık’tan tabiî bir zorunlulukla taşan varlığın oluşumunu 

determinasyona bağlaması, yaratmayı Tanrı’nın özgür iradesi ve ihtiyarının neticesi 

olmaktan çıkarıp O’nun ilmine indirgemesi ve âlemin ezelî olduğu düşüncesini 

beraberinde getirmesi açılarından eleştirilmiştir. Gazzâlî’nin özelde İbn Sînâ 

düşüncesini hedef alan Tehâfütü’l-felâsife isimli eserinin neredeyse dörtte birini tutan, 

âlemin ezeli olup olmadığı tartışmasının konuya ilişkin olduğunu hatırlamatmamız

herhalde meseleye bir nebze açıklık getirir. 

 
426 İbn Sînâ, er-Risaletü’l- Arşiyye fî hakâiki’t-tevhîd ve isbâti’n-nübüvve, İbrahim Hilal (nşr.), Kahire: 
Câmiatü’l-Ezher, 1980, s. 36. 
427 Akıllar silsilesi ile ilgili bir şema için bk. Altıntaş, İbn Sînâ Metafiziği, s. 87. 
428 İbn Sînâ, en-Necât, s. 316-320. 
429 İbn Sînâ, “er-Risaletü’l-Arşiyye”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, s. 15-16; Ülken, a.g.m., s. 81; 
Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 94. 
430 İbn Sînâ’da şer problemi ile ilgili olarak bk. Mahmut Kaya, “İbn Sînâ Felsefesinde Mutluluk Kavramı”, Uluslar 
arası İbn Sina Sempozyumu (Bildiriler), s. 495-497; Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 155-159. 
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Sudûr teorisi ile nefs-i nâtıkanın ilişkisine değinerek filozofun, kozmoloji 

anlayışı ve bu düşünce ile insan ilişkisini irtibatlandırmamız gerekir. Yukarıda

değinildiği üzere gök akılları en son faal akıl denilen ay feleğinde son bulmuş ve faal 

akıl ay altı âlemdeki varlıklara suret veren bir varlık olarak ele alınmıştı. Aynı şekilde 

insanî nefs de Vahibü’s-Suver olan faal akıl’dan gelir. Faal akıl, ezelî ve ebedî olan aklî 

bir cevherdir. Faal akıl’dan malûl olan nefs de, illetinin bekası ile baki olur.431 İleride 

görüleceği üzere İbn Sînâ düşüncesinde insan nefsinin, beden ile birlikte varlığa

geldiğini dikkate alırsak432 insandaki bilkuvve aklı bilfiil hale getiren de sözü edilen faal 

akıl’dır. Nefs-i nâtıka, ölümsüz bir cevher olduğuna göre, akla makulâtı idrak etme 

yetisini ifaza eden de faal akıl’dır. Sudûr teorisinde yer alan faal akıl ile nefsin ilişkisini 

daha iyi anlayabilmek için İbn Sînâ düşüncesinde nefsin varlığına ve nefs-i nâtıkanın

nasıl meydana geldiğine dair filozofun ortaya koyduğu delillere bakmamız gerekir.  

2.3 Sudûr Teorisinden Nefsin Varlığına Uzanan Çizgi 

Nefs filozofu olarak kabul edilen İbn Sînâ öncelikle nefsin varlığını ispat 

etmeye çalışır sonra onun mahiyeti üzerinde durur. Filozof nefsin varlığını ispat 

açısından ‘hareket’, ‘ben’ [inniyye] ya da ‘boşlukta duran adam’, ‘nefsin sürekliliği

[istimrar]’,  ‘uyku’, ‘birleştirici güç [kuvve] olarak nefs’ gibi deliller ortaya koyar. Bu 

meyanda Şeyhü’r-Reis’in dış gözlem [müşahede] ve iç gözlem [şuur] ile nefsin hissî ve 

aklî idrakler arasındaki farklılıklarından yola çıkarak nefsin varlığını ispata çalıştığı da 

görülür.433 Filozofumuzun nefsin varlığı için getirdiği delillere kısa bir göz atmayı

faydalı buluyoruz. 

İbn Sînâ cisimlerde görülen hareket ile ilgili olarak cismin bizatihi kendisinin 

hareket sebebi olamayacağını, aksine ona hareket veren ilkenin nefs olduğunu düşünür. 

İbn Sînâ her cismin güç ve fiil halinde olan iki şeyden oluştuğunu belirtir ve nefsin, 

cisim için bilfiil; beden veya maddenin ise bilkuvve dayanak olduğunu söyler.434 Buna 

göre nefs, cismi harekete geçiren bir cevher konumundadır. Buradan hareketle 

cisimlerde gözlenen hareketler şuurlu veya şuursuz yani zorunlu veya iradî olarak ikiye 

ayrılır. Zorunlu ve tek yönlü olan hareketin ilkesi tabiat; hareketi zorunlu ve çok yönlü 

 
431 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyât, C. II, s. 406-407. 
432 İbn Sînâ, en-Necât, sf. 222-223 
433 Ali Durusoy, İbn Sînâ Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri, İstanbul: İFAV Yay., 1993, s. 34. 
434 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, G. Anawati ve Said Zayed (nşr.), Kahire, 1975, s. 6; a.mlf., eş-Şifa, el-İlahiyat, s. 67; 
A. Nasri Nadir, s. 11-12; Gerçekte bir doğa bilgini olan Aristo’nun tabiat felsefesinde devinim ilkesi ele alınırken her 
bir cinste bilkuvve ve bilfiil iki halin olduğu ifade edilir. Bk. Aristoteles, Fizik, s. 95; David Ross, Aristoteles,
Ahmet Arslan ve diğerleri, İstanbul: Kabalcı Yay., 2002, s. 102-105. 
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olan varlığın ilkesi nebatî nefs; hareketi çok yönlü ve hissî iradeye dayalı olan varlığın

ilkesi hayvanî nefs; hareketi çok yönlü ve aklî iradeye dayalı olanın ilkesi insanî nefs; 

hareketi tek yönlü ve aklî iradeye dayalı ise bunun da ilkesi felekî nefstir.435 

Hareket delilinden başka İbn Sînâ’nın nefsi ispata yönelik en önemli delili, 

‘ben/benlik’ ya da ‘boşlukta duran adam’ denilen psikolojik kaynaklı delildir. İç gözlem 

yoluyla insan nefsini ispatlamaya çalışan Şeyhü’r-Reis şöyle bir tablo çizer. “Bizden 

biri sanki bir defada ve kamil olarak fakat gözleri haricî şeylerin müşahedesine kapalı,

hava akımını hissetmeyecek şekilde havada veya boşlukta asılı ve uzuvlarından hiçbiri 

de birbirine dokunmayacak biçimde ayrık olarak yaratıldığını tahayyül etsin. Sonra da 

kendi varlığını [zat] ispatlayıp ispatlayamayacağını düşünsün. Görecektir ki, kendi 

varlığını var olan bir şey olarak ispatlamada asla şüphe etmeyecektir”436 İbn Sînâ bu 

delilde insanın beden organlarından herhangi birinin farkına varmadığı, zat olarak 

varlığını kabul etmesinde en, boy, derinlik olarak üç boyutu algılayamadığı ve 

hasbelkader bedenin uzuvlarından herhangi birinin farkına varsa bile bunu kendi ‘ben’i 

olarak değil de varlığının bir cüz’ü olarak algılayacağını ifade eder.437 Aynı mesele ile 

ilgili olarak filozof: “Şayet ‘ben’ dediğim varlık bedenin bütünü olsaydı bedenden bir 

şey eksilince kendi varlığımızı varolan bir şey olarak idrak edemezdik. Halbuki durum 

bunun aksinedir. El, ayak veya herhangi bir uzvumun varlığını bilmesem bile ben yine 

‘ben’imdir. ..[bu uzuvlar] gerekli hallerde kullandığım bana ait organlardır. Gerekli 

olmasaydı onlara ihtiyacım olmazdı ve onlar olmasalar bile ben, yine ‘ben’ olurdum… 

Bu organlar devamlı bizimle olmalarından dolayı bizim bir parçamız haline gelmiş olan 

elbiseler gibidir.”438 demektedir. Öyleyse Şeyhü’r-Reis’e göre insan, nefsin varlığının

cevherliğini, bedenî herhangi bir organa ihtiyaç duymadan sezgisel bir idrak ile kavrar.  

Buna göre insan, nefsini, bedenindeki uzuvlarının herhangi birinin hareketiyle 

hissetmeyebilir. Dahası o bedenindeki uzuvlarından haberdar olmasa bile kendi ben’inin 

farkına varır.439 İnsan uyanıkken kendi ‘ben’inin farkında olduğu gibi uyku veya sarhoş

haldeyken bile kendi benliğinden tamamen habersiz değildir.440 Çünkü insanî nefsler 

 
435 İbn Sina, “Risale fi’n-Nefs ve bekâihe ve meâdihe”, Hilmi Ziya Ülken (nşr.), İbn Sina Risaleleri-2 içinde,  
İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi, 1953, s. 110-111; a.mlf., en-Necât, s. 145-146. 
436 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 13; a.mlf., el-Adhaviyye fi’l-meâd, Hasan Âsî (nşr.), Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 
1987, s. 127-128 [Bu eseri el-Adhaviyye olarak vereceğiz]; a.mlf., el-İşarât ve’t-tenbihât, [Tûsî şerhiyle birlikte], 
Süleyman Dünya (nşr.), C. II, Kahire: Dâru’l-maârif, (ts.), s. 343-345. 
437 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, s. 13. 
438 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, s. 225-227. 
439 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, s. 225; a.mlf., el-İşarât ve’t-tenbihât, C. II, s. 346-347. 
440 İbn Sînâ, el-İşarât ve’t-tenbihât, C. II, s. 344. 
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kendi varlıklarının şuurunda olacak şekilde yaratılmıştır.441 Kişi bir şey yaptığında 

“bunu ben yaptım” der ki, bu bize, insanın kendi varlığının idrakinde olduğunu gösterir. 

Zira kişi kendi varlığını dile getirmemiş olsa ‘bunu ben yaptım’ diyemez. Öyleyse 

kişinin varlığına ilişkin şuuru, varlığının kendisidir.442 

Bütün bunları dikkate aldığımızda İbn Sînâ, nefsin varlığını ispatlama 

konusunda insan nefsinin akletme ile kendi varlığının idrakinde olduğunu düşünür. 

İnsan, bedenine ait uzuvlar yardımıyla kendi varlığını düşünebilir fakat bunun da altında

yatan mânâ veya insanın ‘ben’ dediği şeyin aslında uzuvlardan teşekkül etmeyip bizatihi 

insanın derûnunde yer eden, cisim olmaktan uzak, eni boyu ve derinliği olmayan 

mücerret nefstir. Söz konusu düşünceye göre insan nefsi herhangi bir vasıtaya gerek 

kalmaksızın kendi varlığını idrak eder. Bununla birlikte düşünce ile nefsin varlığının

farkına varamayan kişi, kendi varlığını bedenden ibaret görebilir. Bunun sebebi kişinin 

bedene olan ülfeti ve bedenle olan sürekliliğidir. Zira bu durum kişiyi, fikrî olarak 

varlığının bedenden ibaret olduğu zannına sevkedebilir.443 

Süreklilik delili olarak kabul edilen delil özetle şu şekildedir. İnsan bedeni 

sürekli değiştiği halde insanda değişmeyen ve devamlı aynı kalan bir şey vardır ki, bu 

‘hatırlama gücü’ şeklinde kendini gösterir. Filozofumuz: “Düşün ki nefsin, ömrünün 

bütün zamanlarında ve hallerinde vardır. Bu durum, hiç şüphesiz sendeki benliğin 

sürekli sabit olarak kaldığını gösterir. Bedenin ve onun uzuvları ise sabit olmak şöyle 

dursun devamlı değişim halindedir” diyerek insanda değişmeden kalan nefsin varlığına

dikkat çeker. Düşünüre göre şayet kişi belli bir süre gıda almasa bedeninde noksanlaşma 

başlar. Dahası yirmi yıl içinde bedenin parçalarından hemen hepsi değişime uğrar. 

İnsanın zatı, benliği ise kişinin bütün ömrü boyunca aynı olarak kalır. Öyleyse nefs, 

bedenin dış ve iç duyularına zıt bir halde bulunur. Böylece insan, beden itibariyle 

değişime uğrayan, sabit kalmayan bir varlık iken nefs sürekli ve aynı kalan, insanın

ben’idir.444 

441 İbn Sînâ, et-Ta‘likat, s. 30. 
442 İbn Sînâ, et-Ta‘likat, s. 160-161; A. Nasri Nadir, s. 32. 
443 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 127-128; İbn Sînâ’daki benlik delili Dekart’ta [ö. 1650]; ‘Düşünüyorum o halde varım -
Cogito ergo sum’ şeklinde insanın benliğini ispatlamada delil olarak kullanılmıştır. Bk. Descartes, Metot Üzerine 
Konuşma, K. Sahir Sel (çev.), İstanbul: Sosyal Yay., 1994, s. 33-34; A. Nasri Nadir, age. s. 15; İbn Sînâ’daki 
‘ben’lik delili ile diğer filozofların karşılaştırılması için bk. Hüseyin Atay, İbn Sînâ’da Varlık Nazariyesi, Ankara: 
Gelişim Matbaası, 1983, s. 119-120; Altıntaş, s. 127; Mehmet Dağ, uçan adam temsilinin İbn Sînâ’nın nefsten şüphe 
duyması sonucu ortaya çıktığı görüşündedir. Bk. Mehmet Dağ, “Ontolojik Delil ve Çıkmazları”, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi içinde, S. 23, (1978), s. 290. 
444 A. Nasri Nadir, s. 13. 
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İbn Sînâ nefsin, bedenden ayrı bir cevher oluşuna dair uyku delilini de örnek 

gösterir. Zira insan uyuduğunda beden iradî hareketten yoksun kalmaktadır. Bu mânâda 

uyku ölümün kardeşi kabul edilir. Ancak insan uyku halinde iken rüyasında gezmek, 

yemek, içmek, duymak vb. eylemlerde olduğu gibi normal hayatında iken göremediği

gayba ait sadık rüyaları da görür. Nefs bütün bu faaliyetleri yaparken henüz bedenden 

ayrı da değildir. Bu hadise nefsin, bedenden ayrı bir cevher olduğuna açık bir delildir 

[burhânün kâtıun]. Nefs bedene mukarin olduğu oranda zayıflarken bedenden 

uzaklaştığı oranda güçlenir. Nefsin bedenle olan ilişkisi izafet kabilindendir. Nasıl ki bir 

şeye sahip olan biri, sahip olduğu şeyi kaybettiğinde o kişiye herhangi bir zarar 

gelmiyorsa aynı şekilde nefs, bedenden ayrılınca nefse de herhangi bir zarar gelmez. 

Öyleyse nefs, maddeden ayrı manevî bir cevherdir.445 

İnsanda koklama, tatma, dokunma, duyma ve görme gibi dış güçler yanında

hayal, vehim, tahayyul gibi iç güçler de vardır. Bunları toplayan ve onlara işlerlik 

kazandıran birleştirici güç nefstir. İnsandaki idrak güçlerini birleştiren ve bedenin 

organlarını harekete geçiren bir güç bedenin kendisi olamaz. İnsanın hüviyetini 

meydana getiren esas, cisim veya cismanî bir şey olmadığı gibi bedende olduğu şekliyle 

oluş bozuluşa da tabi değildir. Şayet böyle olsaydı insanın ömrünün başından sonuna 

kadar aynı güç baki kalamazdı. İşte insandaki bütün idrak güçlerini kendinde toplayan 

şey İbn Sînâ’ya göre, ruhanî bir cevherdir. Nitekim Kur’an’da bu hususa: “Onu tesviye 

ettiğim ve ona ruhumdan üflediğimde”446 ayeti ile işaret edilir. Bu ayette geçen 

‘tesviye’, bedenin mizacının nefs-i nâtıkayı kabule müsait hale gelmesi iken, ayetteki 

‘min rûhî’ ifadesi ile Allah, ruhu kendi zatına nispet etmiştir. Öyleyse nefs, cisim veya 

cismanî olmaktan uzak, ruhanî cevher olan bir varlıktır.447 

2.4 Nefsin Mahiyeti 

Nefsin Tanımı

Filozofumuza göre nefs, insan, hayvan ve bitkilerde ortak mânâda kullanılan 

bir isim olması yanında o, tabiî, organik cismin ilk yetkinliğidir.448 Bu tanımda nefs, 

bitki, hayvan ve insanda ortak kullanıma sahip iken nefsin insan ve semavî melekler 

 
445 İbn Sînâ, “Mesâilu an-ahvali’r-rûh (el-Cevabu li-İbni Miskeveyh)”, Hilmi Ziya Ülken (nşr.), Resâilu İbn Sînâ 
içinde, İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi, 1953, s. 69-70. 
446 Kur’ân, Hicr Suresi, Ayet 29. 
447 A. Nasri Nadir, s. 32; H. Ömer Özden, İbn-i Sînâ Descartes -Metafizik Bir Karşılaştırma-, İstanbul: Dergah 
Yay., 1996, s. 111. 
448 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, s. 32; a.mlf., “fi’l-Hudûd”, Hasan Âsî (nşr.), Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât 
içinde, (y.y.): Dâru’l-Kabes, 1406/1986, s. 69. 
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açısından ortak anlamda kullanımı “cisim olmayan cevher” şeklindedir. O aklî ilkeden 

gelen irade ile bilfiil yahut bilkuvve olarak hareketli  cismin yetkinliğidir. Burada 

bilkuvve hareketli oluş insanî nefsin ayrımı [fasıl] olurken bilfiil hareketli oluş küllî 

nefsin ayırımıdır.449 Bununla birlikte insanî nefs, aklî iradeye sahip, düşünce ile bilgi 

üreten ve küllî mânâları idrak eden tabiî organik cismin ilk yetkinliği olarak karşımıza 

çıkar.450 Nefse, kendisinden fiillerin meydana gelmesi ve suretleri idrak etmesi yönüyle 

güç, bedenle birlikte bulunup bitki ve hayvanların var olmalarını sağlaması yönünden 

suret denilebilir. Bu açıdan türün yetkinleşmesini temin etmesi noktasında nefs, 

yetkinliktir. Şu da var ki nefsin, bedenin sureti olması onun bedene bağlı olduğunu ifade 

etmez. Zira nefsin bedene olan nispeti, kaptanın gemiye nispeti gibidir. Kaptanın zatı

gemiye ait değildir.451 Demek ki, İbn Sînâ, Aristo’dan farklı olarak nefs için kullandığı 

suret ifadesinde, nefsin bedene bağlı olmayan bir varlığını kasteder.452 Nefs, bedenin 

yetkinliği ve onu fiilen varlığa çıkaran bir suret olduğuna göre nefsin İbn Sînâ 

düşüncesinde cevher oluşunun keyfiyeti nedir sorusuna cevap arayabiliriz. 

Nefsin Ruhanî bir Cevher Oluşu

Şeyhü’r-Reis bu hususta bir şeyin başka bir şeyle var olması konusunda üç 

önerme ortaya koyar. Buna göre var olmada nefs bedenle ya eşit seviyede alakalıdır. Ya 

var olma açısından diğeriyle bozulan bir şeyin önceliği söz konusudur. Ya da o, varlık

yönünden sonralığa sahiptir. Bu önermeleri tek tek ele alacak olursak: a- Eğer nefs-

beden ilişkisi var olmada eşitlik ilişkisine dayanıyorsa bu ilişki ya zatî olur ya da arızî. 

Eğer zatî bir ilişki söz konusu ise beden ve nefs birbirine izafe edilebilir ki, bu açıdan 

bedene ve nefse cevher denilemez. Zira cevher var olmada başkasına muhtaç olmayan 

şeydir. Eğer ilişki arızî ise bunlardan biri bozulduğunda bozulan şeye izafe edilen de 

bozulmalıdır. Halbuki nefs için bozulma olmaz. b- Eğer aralarındaki ilişkide nefs varlık

yönünden bedenden sonralığa sahipse bu durumda beden, nefsin varlık sebebi olur. 

Öyleyse beden nefsin ya fail illeti olup nefse varlık verir. Halbuki cisim, cisim olması

itibariyle bir fiil meydana getiremez. Maddî olan ve kendi haliyle fiil yapamayan beden 

maddî olmayan nefse varlık veremez. Beden nefsin ya maddî illetidir. Halbuki nefs, 

bedenin şekliyle şekillenmiş değildir. Beden nefsin ya surî illeti olur. Bu da olamaz 

çünkü bedene suret veren nefstir. Ya da beden nefsin gaî illeti olur ki, bu da doğru 

değildir. Demek ki, beden nefsin illeti olamaz. Zira bedenin maddesi nefs-i nâtıkanın

449 İbn Sînâ, fi’l-Hudûd, s. 69 
450 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, s. 32.  
451 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 105; a.mlf., eş-Şifâ en-Nefs, s. 7. 
452 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 105; Durusoy, s. 48. 
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var edilmesine uygun bir kıvama geldiğinde onda mufârık illetler tarafından bir nefs 

meydana getirilir. Ancak maddenin var olmasıyla nefsin onda meydana getirilmesi 

maddenin ortadan kalkması ile nefsin ortadan kalkmasını gerektirmez. Eğer öyle olsaydı

nefs, beden ile kaim bir varlık olmalıydı. Halbuki durum böyle değildir. O zaman 

sonuncu önerme yani nefsin varlık itibariyle bedenden önce olması söz konusu 

edilebilir. Şayet nefs, bedene ilişiği yönünden bedenden önce olan bir varlık ise bu 

durumda nefs ya zaman itibariyle bedenden öncedir ki, bu muhaldir. Çünkü böyle bir 

durumda zaman itibariyle cisimden önce olan bir varlığın bedene ilişiği [taalluk] olmaz. 

Ya da nefs zat yönüyle bedenden önce vardır ki bu da muhaldir. Zira beden, nefsin baki 

olmasına karşılık baki olarak kalmamaktadır.453 Öyleyse var olma noktasında nefsin 

bedene ilişiği ancak mufarık akıllar ve felekî nefsler yönüyledir. Nefs, ezelî bir akli 

cevher olan faal akıl’dan sudûr eder ve onun varlığı ile baki kalır.454 O halde nefs, var 

olmada her üç açıdan da bedenle alakalı değildir. O mufarık varlıklar tarafından var 

edilmiş, bedeni bir alet olarak yetkinleşmede kullanan bozulmaz bir cevherdir.455 

Öyleyse İbn Sînâ’ya göre nefs, cisimden ayrı, basit, yok olmayan ruhanî bir cevherdir. 

O bedenin bozulması ile fesada uğramaz.456 Bu noktada filozofumuzun nefsin beden ile 

olan ilişkisine dair görüşlerine geçebiliriz. 

2.5 Nefs Beden İlişkisi 

İbn Sînâ nefs beden ilişkisini incelerken öncelikle nefsin manevî bir cevher 

oluşunu ele alır.457 Nefs, kaynağını aklî bir prensipten almak suretiyle cismi harekete 

geçiren ancak kendisi cisim olmayan bir cevherdir.458 Şeyhü’r-Reis’in nefs ile ilgili 

olarak kaleme aldığı ruh kasidesinde ruhun [nefs-i nâtıka], yüce bir alemden bedeni 

yönetmek için gelip ten kafesine konuk olduğu ifade edilir.459 Adı geçen kasidede nefs-i 

nâtıka, bedene inmekle madde kirine bulanmıştır. Nefsin bu dünyayı, madde âlemini 

tanıması ve yetkinliğe ermesi [kemal] için bu gereklidir. Bu âlemde ilim ile aydınlanan 

 
453 İbn Sînâ, en-Necât, s. 223-227. 
454 İbn Sînâ, en-Necât, s. 196; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 105, 107; Durusoy, s. 76. 
455 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 197-205.  
456 İbn Sînâ, en-Necât, s. 227; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 105; A. Nasri Nadir, s. 24. 
457 Nefsin cevher oluşuna Gazzâlî’nin getirdiği tenkit için bk. Mübahat Türker, Üç Tehâfüt Bakımından Felsefe-Din 
Münasebeti, Ankara: Ankara Üniversitesi  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yay. , 1956, s. 101-102. 
458 İbn Sînâ, fi’l-Hudûd, s. 69; İbn Sînâ, el-Kanûn fi’t-tıb gibi eserlerinden tecrübi; en-Necât, el-İşarât, eş-Şifâ gibi 
eserlerinde rasyonalist; Hayy b. Yakzan, Risâletü’t-Tayr gibi eserlerinde mistik bir psikoloji yapar. Böylece onun nefs 
teorisi fizik ile metafizik arasında bir köprü gibi durur. Bk. Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, s. 123. 
459 İbn Sînâ, “Ruh Kasidesi (el-Kasidetü’l-ayniyyetü’l-rûhiyye fi’n-nefs)”, Mahmut Kaya (çev.), İslâm 
Filozoflarından Felsefe Metinleri içinde, s. 325 vd.; Ali Durusoy, bu kadisede, Eflatun’un kabul ettiği şekliyle İbn 
Sînâ’nın beden öncesi ruhun varoluşunu kastetmediğini dile getirir ki, ruh kasidesi dikkatli okunduğunda  görülür ki, 
ruhun yüceler âlemindeki faal akıl’dan bu bedene konuk olduğu, zamanla bedene ülfet ettiği, ruhun [nefsin] asıl
itibariyle bedenden ayrı bir varlık olduğu, ölüm sonrası bedenden ayrılarak kendi âlemine yöneleceği ifade edilir. 
Durusoy, a.g.e., s. 78. 
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nefs, ölüm sonrası nice hakikatleri görme imkanı elde eder ve asıl yurduna döner.460 

Nefs bedene karşı tabiî bir sevgi duyar ve bu sevgi ile bedene katılarak kendine özgü bir 

nefs haline gelir. Buna göre nefs, bedenin kendisi olmadığı gibi bedenin mizacından da 

değildir. O, bedeni bir alet olarak kullanan cevherdir. İnsanda var olan idrak ettirici, 

hareket ettirici ve koruyucu güçler nefsin kendisi olmayıp bedenin mizacına ait 

şeylerdir.461 Nefs ile bedenin birbirini tamamladığı görüşünde olan düşünür, bunu güneş

ve ışık metaforu ile dile getirir.462 Şu da var ki, ışığın kaynağı güneş olmakla birlikte 

nefsin kaynağı beden değildir. Zira nefs, beden ile birlikte varlığa gelir. Nefs, verildiği

bedene şahsiyet ve ferdiyet kazandırır ve o bedenin sureti olur. Manevî bir cevher olan 

nefs, bulunduğu bedenin ortaya çıkmasına ve kendine özgü fiillerle meydana gelmesine 

imkan verir. Buna göre beden, nefs ile birlikte ferdiyet kazanır. İnsan, bedeni ile maddî 

bir varlık olması yanında onu insan yapan şey, nefsidir. İnsan nefs sayesinde düşünme 

dahil olmak üzere pek çok hususiyet kazanır.463 

Manevî bir cevher olması yönüyle metafizik âlemle irtibat içinde bulunan 

nefsin, var olma noktasında bedene ihtiyacı olmamakla birlikte nefsin beden öncesi 

varlığı söz konusu değildir. İbn Sînâ nefslerin bedenlerden önce olamayacağını mantıkî

olarak şu şekilde delillendirme yoluna gider. Şayet ferdî nefslerin bedenlerden önce 

varlığı kabul edilirse bu durumda nefsler ya çoğalarak bedenlere girer veya tek bir 

varlık halinde bedenlere dahil olur ki, bu bütün nefslerin bedenlere dahil olması

anlamına gelir. Nefslerin çoğalarak bedenlere girmesi imkansızdır. Zira çoğalmanın

ilkesi maddedir. Nefs ise madde değil, manevî bir cevherdir. Bedenlerden önce varlığı 

kabul edilen nefslerin sayı itibariyle tek olması da düşünülemez. Çünkü böyle bir 

durumda nefs bedenlere iliştiğinde ya farklı kişilerde aynı nefs bulunur ki, bu 

imkansızdır. Ya da tek kalmayıp bölünmeye uğrardı ki, hacmi ve miktarı olmayan bir 

şeyin bölünmesi söz konusu değildir.464 O zaman bir tek nefsin olduğu ortaya çıkar. Tür 

itibariyle nefs tek ise de sayı itibariyle o bedenler ile birlikte varlığa gelerek çoğalır. 

Beden ise nefsin vatanı ve bir takım yetkinliklere ulaşması için kullandığı bir alettir. Şu

da var ki, bedenler ile birlikte ferdîlik kazanan nefsler, bedenlerden ayrıldığında, 

bedenlerin farklı oluşları ve onların meydana gelişlerinin farklılığı, bedende iken elde 
 
460 İbn Sînâ, Ruh Kasidesi, s. 328-331. Aynı şiirin son beytinde nefsin, bu dünyada çok az süre kalması ile gerçekte 
tam yetkinliğe ulaşamadığı için ahiret âleminin ona yeni ufuklar açması söz konusudur. Bu noktada acaba ahiret 
âlemi de nefsin yolculuğunda bir basamak mıdır şeklinde bir soru akla gelmektedir.; İbn Sînâ, a.g.e., sf. 334; a.mlf., 
el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 108-109. 
461 Altıntaş, s. 128-129. 
462 İbn Sînâ, güneş ışık metaforunu, bilkuvve olan insan aklını bilfiil hale getiren faal akıl ile insan aklı arasındaki 
münasebet dolayısıyla da kullanır. Bk. el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 98. 
463İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 104; H. Ömer Özden, s. 110. 
464 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 122-123, a.mlf., eş-Şifa, en-Nefs, s. 199; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 105. 
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ettikleri farklılıklar gibi sebeplerle ferdî birer varlık olarak varlıklarını devam 

ettirirler.465 

Bu noktada ezeliliği olmayan, bedenle birlikte varlığa gelen nefsin beden 

ortadan kalktıktan sonra nasıl oluyor da ferdiyetini ebedî olarak devam ettirebiliyor 

sorusu gündeme gelir. Filozof  bu soruyu, nefsin bedenle birlikte kaim bir cevher 

olmadığı teziyle çözmeye çalışır. Şöyle ki, eğer bir şeyin zatı başka bir şey ile kaim ise 

bu durumda birinin ortadan kalkması diğerinin de ortadan kalmasına sebep olur. 

Halbuki nefs ile beden arasındaki izafet arızîdir ve izafet en zayıf arazdır. Nefsin 

bedenden ayrılışı ile aralarındaki bu zayıf olan izafet bağı çözülür. Kendi zatıyla kaim 

olan nefs cevherine bu ayrılık herhangi bir zarar vermez.466 Beden de bir cevher olmakla 

birlikte manevî bir cevher olan nefs, maddî bir cevher olan bedenden üstündür. 

Dolayısıyla nefs cevheri, bedeni yöneten, onu hareket ettiren bir özellik taşır. Beden ise 

nefse tabidir.467 

Nefs bedende iken akledilir âleme tam anlamıyla yönelemez. Zira nefsin hem 

akıllar âlemi ile hem de beden ile aynı anda uğraşısı yani nefsin iki yönlü işleyişi söz 

konusudur. Nefs beden ile meşgul iken ulvî âleme yönelmekte zorlanır.468 Dolayısıyla 

nefs bedeni yönetirken şehvanî ve gadabî güçleri kontrol altında tutmalıdır. Aksi 

durumda akletme yetisinde zaafa uğrar. Nefs bedenî arzuları dengeleyip ulvî âleme 

yöneldiğinde asıl görevine döner. Nefsin ulvî âlemin güzelliklerine ermesi ise ancak 

bedenden ayrılması ile gerçekleşir.469 Varoluş noktasında bedene ihtiyacı olmamakla 

birlikte nefsin, beden yardımı ile duyumları ve şu dört şeyi elde ettiğini görürüz:  

- Zihin vasıtası ile tecride ulaşıp kavramları elde etmesi 

- Kavramlar vasıtası ile istidlallerde bulunması

- Hadiseler arasında ilgi kurup tecrübî bilgiye ulaşması

465 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, s. 200; a.mlf., el-Adhaviyye, sf. 126-127; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 105-108. 
466 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, s. 197; Mehmet Dağ, “İbn Sînâ’nın Psikolojisi”, İbn Sînâ Armağanı içinde,  Aydın
Sayılı (drl.), s. 339-340. 
467 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), Fazlur Rahman (nşr.), New York Toronto: Oxford Universty 
Press., 1959, s. 27; Dağ, a.g.m., s. 338, 340. 
468 İbn Sînâ, “Ruh Kasidesi”, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri içinde, s. 329. 
469 İbn Sînâ, a.g.e., s. 330. 
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- Kendisine ulaşan haberler ile tasdike, imana kavuşması.∗

Şayet nefs, yetkinliğe ulaşma hususunda bedeni bir alet olarak kullanıyorsa, 

İbn Sînâ düşüncesinde bedenin ne gibi güçleri vardır ve nefs, bedene özgü 

hususiyetlerden ne şekilde istifade etmektedir meselesini ele alabiliriz. 

2.6 Nefsin Güçleri 

Beden nefsin bir aleti olduğuna göre bedende kalp teşekkül edince nefs ilk 

önce kalp ile ilişkiye girer ve bu yolla beden nefs sahibi olur. Ancak insan bedeninin 

nefse sahip olabilmesi için onun, nebatî ve hayvanî nefslerin oluşumundan daha ileri 

seviyede latif olması lazımdır. Beden kan, balgam, safra ve sevda denilen dört çeşit 

sıvının karışımdan oluşmuştur. Bu sıvılar ise dışarıdan alınan besinlerle elde edilir ve 

bunların katı biçimdeki birleşimlerinden kemikler oluşurken en ince seviyedeki 

karışımlarından ruh meydana gelir. Ruh, nefsin beden içinde işlem gören bir tür aleti 

konumundadır. İbn Sînâ düşüncesinde bedene ait güçlerin hemen her birinin bir ruhu 

vardır. Şöyle ki: Kalpte bulunan ve bedene canlılık veren ruh, hayvanî; beyin ve 

sinirlerde bulunan, nefsin idrak güçlerini harekete geçiren ruh nefsanî; karaciğerde yer 

alan, beslenme, büyüme ve üreme eylemlerini gerçekleştiren ruh ise tabiî ruh olarak 

isimlendirilir.470 Filozofumuza göre nefsi kabul etme noktasında karışım en az seviyede 

ise nebatî nefs; şayet karışım [imtizac] bir ileri aşamada ise haynavî nefs; eğer en ileri 

aşamada ise insanî nefs faal akıl tarafından meydana getirilmektedir.471 Kendisi de 

bizatihi bir güç olan nefsin sonsuz sayıda fiili olmasına karşılık onun gücü sınırlıdır. 

Nefsin  türlerini ve güçlerini şu şekilde ortaya koymak mümkündür:  

Nebatî Nefs: Doğma, büyüme ve gıdalanma açısından tabiî cismin ilk 

yetkinliği olan472 nebatî nefsin, beslenme, büyüme ve üreme473 şeklinde üç önemli gücü 

söz konusudur. Bütün nefslerde beslenme yetisi canlının tözünü korumayı, büyüme 

yetisi tözünün olgunlaşmasını, üreme ise türün korunmasını amaçlar. Beslenme canlıdan 

eksileni, üreme ise türden eksileni yerine koyar. Canlılar âleminde nefs taşıyan bitki, 

 
∗ İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 197; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 19; İbn Sînâ nefs ile ruh kelimesini birbirinden 
ayırır. Ona göre ruh, bedenî ve nefsî kuvvetlerin ilk bineği olup ruhanî latif bir cisimdir. Bk. İbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs 
(Avicenna’s De Anima), s. 263; Dağ, a.g.m., sf. 319, dpn. 3. 
470 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, s. 233-236. 
471 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), s. 39-40; Altıntaş, s. 130;  Dağ, a.g.m., s. 342. 
472 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 32. 
473 İbn Sînâ’ya göre neslinin devamını sağlama ameliyesi Allah’ın inayetinin eseri olarak fertlere verilen ve Allah’ın
varlığına delil olan insanî bir arzudur [şevk]. Aksi halde canlı neslinin devamı noktasında cinsel birleşmede hasıl olan 
zevk olmasaydı türün devamını sağlama işi canlılara bir külfet olarak görünürdü. İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 237; 
Durusoy, a.g.e., s. 87-88. 
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hayvan ve insan şeklinde üç farklı tür vardır. Aşağı düzeyde bulunan nefs, bir üst 

düzeyde bulunanın cinsidir ve onda bir yeti olarak yer eder. Buna göre bitkisel nefs 

hayvanî nefsin, hayvanî nefs ise insanî nefsin cinsidir.474 

Hayvanî Nefs: Cüz’îleri idrak etmesi, irade ile hareket etmesi yönüyle tabiî 

cismin ilk yetkinliği475 olan bu nefs ile duyumlanabilir varlıklar haricî ve dahilî duyular 

[müdrike] sayesinde algılanır. Hayvanî nefsin bitkisel nefste var olan üç önemli güce 

ilave olarak müdrike ve muharrike şeklinde iki önemli gücü vardır. Canlı, müdrike gücü 

sayesinde dış dünyayı algılar ve aldığı algıları değerlendirip harekete geçerek bir takım

düşüncelere ulaşır. Müdrike gücü kendi içinde dış idrak güçleri ve iç idrak güçleri 

olarak ikiye ayrılır. Dış idrak güçleri dokunma, tatma, koklama, işitme ve görme 

hasselerinden oluşur.476 İç idrak güçleri ise şunlardan teşekkül eder: Beynin ön 

boşluğunda sinirlerin başlangıç yerinde bulunan ve harici beş duyudan elde edilen 

ihsasların toplandığı merkez konumundaki ortak duyu [hiss-i müşterek];477 beynin ön 

kısmının arka boşluğunda, ortak duyu ile birlikte çalışan hissî suretler ile tahayyül ve 

müfekkire güçlerinin ürettiği suretleri muhafaza eden hayal ve musavvire gücü;478 

beynin ortasında yer alan, hayal ve musavvire gücünde bulunan suretlerle hafıza ve 

hatırlama gücünde bulunan anlamları birleştirip ayırma gücüne sahip olan mütehayyile 

ve müfekkire gücü. Şayet bu birleştirip ayırma gücünü vehim gücü kullanırsa buna 

mütehayyile; eğer akıl gücü kullanırsa buna da müfekkire denir. Mütehayyile gücü bir 

yönüyle hayal ve musavvire gücüne diğer yönüyle hafıza ve hatırlama gücüne bakar. 

Mütehayyile gücü nefsin en çok işlev gören kısmıdır.479 Mütehayyile gücünü etkileyen 

önemli sebepler arasında duyular, vehim, akıl, metafizik kökenli etkileri saymak 

mümkündür. Bu güç hafıza gücündeki mânâlar ile hayal ve musavvire gücündeki 

mânâlarla bir şekilde ilişkisi olan suretleri vehim gücüne aktarır.480 Müfekkire gücü 

insana özgü bir güç olduğu için onu insanî nefs kısmında ele alacağız. Bu arada vehim 

gücü ve hafıza gücü de hayvanî nefsin sahip olduğu güçlerdendir. Vehim gücü beynin 

bütününe yayılmış özellikle de orta kısmında yer eden, cismanî suretlerde olup da beş

duyuca idrak edilmeyen cüz’î mânâları idrak edici güçtür. Bu güç bütün canlılarda 

 
474 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), s. 40; Dağ, a.g.m., s. 342-343. 
475 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 33. 
476 İbn Sînâ harici duyuların bedendeki yerlerini tayin etme hususunda şunları kaydeder: Dokunma duyusu, bütün 
bedene yayılmış hariçteki cisimleri algılama özelliğine sahiptir. Koku alma duyusu beynin ön kısmında meme 
uçlarına benzeyen çıkıntılar şeklindedir. İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 65-69. 
477 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 145-147. 
478 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 151-153. 
479 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 135. 
480 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 155. 
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mevcuttur.481 Hayal ve musavvire gücü mahsusâtın suretini idrak ederken vehim gücü 

mahsusâtın mânâlarını idrak eder. Bu münasebetle dış duyunun idrak ettiği şey suret 

iken vehim gücünün idrak ettiği şey mânâdır. Mesela koyun, kurdu gördüğünde onun 

kendisinden kaçılması gereken bir varlık olduğunu idrak eder. İşte bu hususu mahsusâtı

algılayan idrak güçleri değil hayvanların eylemlerini yönlendiren vehim gücü idrak 

eder.∗ Nefsin idrak güçleri arasında vehim yetisi ayırımı İbn Sînâ’ya özgü bir ayrım gibi 

görünmektedir.482 Beynin arka boşluğunda yer eden gerektiğinde vehim gücünün idrak 

ettiği mânâları hatırlamak üzere saklayan güç hafıza gücüdür.483 Vehim gücü bir mânâ 

veya sureti hatırlamak istediğinde hafıza ve dış duyulardan yardım alır. Şayet mânâları

hatırlamak isterse hafızada yer eden mânâ ve onun suretini ortaya çıkarır. Eğer bu yolla 

hatırlama gerçekleşmezse dış duyular cismin suretini yeniden idrak ederek cismin sureti 

hayal gücünde saklanır.484 Mânâları saklayan hafıza gücü vehim gücünün bir tür 

deposudur. Suretler ise hayal ve musavvire gücünde korunur. İbn Sînâ’ya göre hayvanî 

güç olarak ele alınan bütün bu güçler bedende gerçekleşirler. Fiil haline gelebilmesi için 

bedene muhtaç olan bütün bu hayvanî güçler, nefsin bedenden ayrılmasından sonra yok 

olurlar [adem].485 Nefsin kendisiyle baki kalan güç ‘akıl ve akletme’dir.486 

Bedenin harekete geçmesi konusunda ele alınan ikinci önemli husus nefsin 

muharrik güçleridir. Nefste beslenme, büyüme ve üreme gibi nebatî güçler yanında dış 

ve iç duyulardan bahsetmiştik. Sözü edilen duyular muharrik güçler ile işler hale 

gelebilmektedir. İbn Sînâ muharrik güçleri; canlının harekete geçmesi için gerekli 

iradeyi doğurucu güç olan bâise gücü (kuvve-i bâise) ve eylemi yapan güç (kuvve-i 

fâile) olarak ikiye ayırır. Bâise gücü kendi içinde; nüzûî (bir şeyi elde etme isteği) ve  

şevkî güç (bir şeye hareketi doğuran istek) şeklinde ikiye ayrılır. Şevkiyye gücü ise 

kendi içinde; kuvve-i şehvaniyye ve kuvve-i gadabiyye olmak üzere ikiye ayrılır. 

Şehevî güç, nefsin kendisi için faydalı ve lezzetli bulduğu şeye bedeni yaklaştırırken 

gadabî güç, nefs için zararlı olan şeyden onu uzaklaştırma isteğini meydana getirir. 

 
481 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 36-37. 
∗ Canlılar vehim gücüne yaratılıştan gelen sezgiler ve tecrübe yoluyla ulaşırlar. İçgüdüsel olarak canlının tabiatında 
yer etmiş olan eylemler, ilahî inayet gereği canlılarda var edilmiştir. Böylece vehim gücü ilahî ilham yardımıyla 
kendisi için faydalı ve zararlı olan mânâları idrak eder. İnsandaki vehim gücünün verdiği hükümler doğruluğu
incelenerek verilmiş hükümler olmadığı için vehmin fizik ötesi varlıkları algılama hususundaki hükümlerine dikkat 
edilmelidir. Zira vehim, fizik ötesi varlıkları kabule yanaşmadığı gibi onları ancak cisimlere benzeterek tasavvura 
çalışır. Bu münasebetle vehmin ahlak ve özellikle fizik ötesi ile ilgili verdiği hükümleri din tashih edebilir. Bk. İbn 
Sînâ, en-Necat, s. 98-99; Durusoy, s. 120.  
482 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-His ve’l-mahsus, Henry Blumberg (nşr.), Cambridge: The Mediavel Academy of 
America, 1972, s. 39; Türker, Üç Tehafüt Bakımından Felsefe-Din Münasebeti, s. 87. 
483 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 149. 
484 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 149. 
485 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 49, 178; Durusoy, s. 38. 
486 Durusoy, s. 125. 
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Bâise kuvvetinde meydana gelen uyarıları yerine getirmek için bedeni hareket ettiren ve 

bu amaçla bedendeki kasları, sinirleri, adaleleri harekete geçiren ise kuvve-i fâiledir. Şu

da var ki, bedende bir hareketin meydana gelebilmesi için hayalî, vehmî ve aklî olarak 

hareketle ilgili bilginin olması, bu bilgilerden doğan iradenin meydana gelmesi, bütün 

bunlar neticesinde kaslarda, sinirlerde oluşan bedeni harekete geçiren gücün var olması

gerekir.487 Nebatî güçlerden beslenme, büyüme ve üreme yetileri aynen hayvanî ve 

insanî nefste de mevcuttur. Nebatî nefsin güçlerine hayvanî nefste dış ve iç idrak güçleri 

olarak müdrike ve muharrike güçleri dahil olurken insanî nefste bütün bu yetilere akıl

ve akletme yetilerinin ilave edildiğini görürüz. 

İnsanî Nefs: Fikrî seçme ile meydana gelen fiilleri yapma ve düşünce ile 

hüküm çıkarma yönünden tabiî cismin ilk yetkinliğine insanî nefs denir. İnsanî nefs İbn

Sînâ düşüncesinde eylemde bulunma [amelî] ve bilme [nazarî] yönünden ikiye ayrılır. 

Bu iki kuvvetten her biri [kuvve-i âmile ve kuvve-i âlime] isim iştiraki noktasında akıl

olarak isimlendirilir. Aklın kuvve-i âmile tarafı bedenin yöneticisi olarak işlev görür. 

Âmile kısmı ise bedeni, beden için yararlı olan bir takım cüz’î fiilleri yapmaya  

sevkeder. Bu yönüyle o nefsin pratik yönünü gösterir ve bedenin fizik âlemle ilişkisini 

düzenler. İnsanın ahlakî yönü söz konusu akıl ile ilgilidir. Nazarî akıl ise nefsin fizik 

ötesi âlemle ilişkisini düzenleyen, maddeden mücerret küllî suretleri akleden güçtür. Bu 

akıl şayet suretler mücerret ise doğrudan, değilseler kendi tecrit gücüyle onları mücerret 

hale getirir. Nazarî akıl küllîleri kavrarken herhangi bir alete ihtiyaç duymadan onları

kendi zatı gereği kavrar. Öyleyse aklın amelî kısmı ahlakın, nazarî kısmı ise ilmin 

kaynağıdır denilebilir.488 

Nefsin fizik ötesi âleme ilişkin bilgilere ulaşması için fizik âleme dolayısıyla 

bedene ihtiyacı vardır. Nefsteki nazarî akıl küllî mânâları ya doğrudan kavrayarak ya da 

bilinenlerden bilinmeyenlere ulaşarak metafizik yapar. İnsanın aklederek küllî bilgileri 

idrak etme yönü onu diğer canlılardan ayıran en belirgin vasfıdır.489 İdrak, şeylerin 

mahiyetlerinin mânâlarını kavramaktır.490 Nazarî akıl bunu, hissî, hayalî, vehmî ve aklî 

idrak seviyelerine göre gerçekleştirir. Hayalî idrak seviyesinde akıl bir şeyin suretini 

tecrit etmekle birlikte o şeyi maddeye ilişik özelliklerden tecrit edemez. Onun için bu 

idrak seviyesinde surette nitelik, nicelik, yer, yön bulunur. Vehmî idrak seviyesinde akıl

her ne kadar maddî olmayan fakat maddeyle ortaya çıkan mânâları idrak etse de bu 
 
487 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 172 vd.; Durusoy, s. 154-155; Özden, s. 117-118. 
488 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 185-186; a.mlf., Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), s. 47. 
489 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 186; Durusoy, s. 126. 
490 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, s. 143-144. 
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cüz’î bir idraktir ve idrak edilen şey, maddeye ilişik özelliklerden tamamen tecrit 

edilemez. İnsanın en yetkin olduğu idrak seviyesi ancak aklî idrak ile gerçekleşir ki, bu 

idrak seviyesinde akıl maddeyle ilişkisi olmayan mânâları doğrudan, maddeyle ilişkisi 

olanları ise bir takım tecrit işlemi yaptıktan sonra idrak eder.491 Bu idrak seviyelerinin 

en üstüne İbn Sînâ kutsî aklın idrakini yerleştirir ki, bu seviye herkese nasip olmayan en 

üst konumdaki bir tür sezgi yeteneğidir. Peygambere özgü olan kutsî aklın idrak 

seviyesinden filozof olanlar metafizik âleme dair bilgi elde eder.  

Nazarî aklın suretleri kabul eden güç olduğunu dikkate aldığımızda bu gücün 

ilk önce mutlak halde yani bir çocuğun yazı yazabilme istidadı şeklinde ortaya çıktığını

görürüz. İkinci aşamada çocuğun kalem, divit gibi yazı aletlerini tanıma istidadı

şeklinde ortaya çıkmış olan istidadı, üçüncü aşamada dilediği zaman yazı yazabilen 

katip seviyesinde bir aletle istediği şeyi yapabilen istidad seviyesini gösterir. Bunlardan 

birincisi mutlak, ikincisi mümkün ve sonuncusu ise yetkin güçtür.492 Buna göre insan 

aklının âmile yönü bedene yönelik olarak işlev görür ve o bedenin tabiatını taşır, 

bedenle birlikte yok olur. Aklın nazarî [âlime] yönü ise yüce âleme dönüktür ve âmile 

gücünün üstünde, onu yöneten, yönlendiren akıldır. Dahası amelî akıl, bedeni 

yönetmede kendisi için gerekli olan prensipleri nazarî akıldan alır.493 İbn Sînâ buradan, 

kendisinden önce başlamış ve o zamanların da tartışma konusu olan akıllar nazariyesine 

geçiş yapar.494 

Mücerret suretler karşısında mutlak bir güç olarak bulunan nazarî güce 

heyulanî akıl denilir. Bu güç herkeste bilgiyi elde etme hususunda mutlak bir kabiliyeti 

ifade eder.  İbn Sînâ heyulanî aklı Nur Suresi 35. ayetteki duvara yaklaşık duran 

mişkata benzetir.495 Heyulanî akıldan sonra bilmeleke akıl seviyesi gelir. Heyulanî 

akılda “aynı şeye eşit olan şeyler, birbirine eşittirler”, “bütün parçadan büyüktür” 

şeklinde ilk öncüller bulunurken bilmeleke akılda ilk öncüllerden çıkarılmış ikinci 

makuller denilen düşünceler vardır. Bilmeleke akıl seviyesi bilfiil akla geçişin bir alt 
 
491 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), s. 48. 
492 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), s. 48; a.mlf., en-Necât, s. 204-205; a.mlf., Risâle fî-İsbâti’n-
nübüvvât li-İbn Sînâ, Michael Marmura (nşr.), Beyrut: Dâru’n-Nehâr, 1991, s. 28 [Bu eseri İsbâtü’n-nübüvvât 
olarak vereceğiz]; Dağ, a.g.m., s. 374-375. 
493 İbn Sînâ, en-Necat, s. 206-207; a.mlf. Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), s. 46. “Amelî yeti bir başka 
yetinin, yani nazarî (âlime) yetinin kurallarına göre bedenin öteki yetilerine egemen olur ve böylece kendisi onlara 
boyun eğmeyip onlar kendisine boyun eğmiş olurlar.” 
494 H. Bekir Karlığa, “Din-Felsefe İlişkisi ve İbn-i Rüşd’ün Din Felsefesi II”, İlim ve Sanat Dergisi, S. 21, (Eylül 
Ekim 1988), s. 34; İbn Sînâ’nın gıyabî hocası Fârâbî aklı, nazarî ve amelî olarak ikiye ayırdıktan sonra nazarî aklı
heyulanî, bilfiil veya meleke halinde, müstefâd akıl olarak üçe ayırır. Faal akıl ise söz konusu akıl mertebelerinin 
üstünde sürekli bilfiil olan ve kuvve halinde bulunan akledilirleri fiile çıkaran etkin bir güçtür. O suretleri veren 
(Vâhibü’s-Suver) Ruhu’l-Kuds’tür. Fârâbî’nin getirmiş olduğu bu akıl anlayışı İbn Sînâ ve İbn Rüşd tarafından çok 
az değişiklikle kabul edilecektir. Bk. Karlığa, a.g.m., s. 35. 
495 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), s. 48. 
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seviyesidir. Filozofumuz bilmeleke akıl seviyesini Nur Suresi 35. ayetteki ‘zücâce’ 

terimiyle dile getirilen cam fanusa benzetir.496 Bilfiil akıl seviyesinde akıl bilmeleke 

aklın öğrenme gücü yanında fizik ve metafizik ile ilgili bütün bilgileri elde eder. Bilfiil 

akıl yetkinleşmiş güç demektir. Söz konusu akıl, müstefâd akıl için hazırlık devresi 

veya katibin yazı yazma kabiliyetine karşılık olan seviyedir. Nur Suresi 35. ayetindeki 

‘misbah’ [lamba] terimiyle ifade edilir.497 Müstefâd akıl ise akledilir suretleri, makulleri 

kavrar. Başka şeyleri bilmesi yanında kendisini de bilen akıl seviyesidir. Faal akıl’la 

ittisal ile aklî suretleri (makulat) tasavvur eder, mücerret cevherleri kavrar. Bütün bu 

aklî seviyeler gerçekte nefsin aklî idrak seviyesine ilişkin hallerdir. Müstefâd akıl

‘nûrun alâ nûr’ [nur üzerine nur] şeklinde dile getirilir. Aklı bilkuvve halden bilfiil hale 

çıkaran, onun makulât ile ittisalini temin eden, bize aklı ifaza eden şey faal akıl’dır. 

Onunla insan aklının misali, güneş ile göz gibidir. Nasıl ki, ışık olunca renkler görünür 

olmaktadır aynı şekilde faal akıl sebebiyle insan aklı suretleri idrak eder, mânâları

kavrar hale gelir.498 Akılların bu şekilde dörde taksimi ilk önce İbn Sînâ’da görülür.499 

Hatta filozofumuz kutsî aklı da söz konusu dörtlü akıl taksimine ilave ederek 

nübüvvetin imkanını ortaya koymaya çalışacaktır. Kutsî akıl mertebesi peygamberlere 

özgü bir seviyedir ve bu seviyedeki akıl, bilmeleke akıl cinsinden sezgi yoluyla eşyayı

vasıtasız bir şekilde kavrar. Diğer akıl seviyelerinden daha üstün olan kutsî akıl, bilgiyi 

faal akıl’dan alır.∗ Böylece peygamberlerde bulunan kutsî akıl ile insanlık en üst 

seviyedeki akıl mertebesine ulaşmış olur.  

İbn Sînâ akıllar nazariyesini Nur Suresi 35. ayete dayanarak izah eder. “Allah, 

göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru, içinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir. O 

ışık, bir cam içindedir, cam ise sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ışık ne doğuda 

ne batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile neredeyse yağın

kendisi aydınlatacak! Nur üstüne nurdur o. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah 

 
496 İbn Sînâ, İsbatü’n-nübüvvât, s. 49. 
497 İbn Sînâ, İsbatü’n-nübüvvât, s. 50. 
498 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), s. 234-235; a.mlf., eş-Şifa en-Nefs, s. 208; Dağ., a.g.m., s. 381. 
499 İbn Sînâ, “et-Tabiiyyât min ‘uyûni’l-hikme”, Hasan Âsî (nşr.), Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, (y.y.): 
Dâru’l-Kabes, 1986, s. 34; Dağ, a.g.m., s. 375. 
∗ İbn Sînâ’yı faal aklı’n varlığına götüren şey, bizatihi nâtık nefsin kendi yapısıdır. Nefs bilkuvve akleden bir 
cevherdir. Bilkuvve akleden nefs başlangıçta güç halindedir sonra ise bilfiil hale geçer. İşte nefsi bilkuvve halden 
bilfiil akleden duruma getiren şey, aklın ilkelerinin kendinde bulunduğu fiil halindeki akıl [faal akıl] olmalıdır. Faal 
akıl, hayal ve musavvire güçlerindeki suretler üzerine aklı aydınlatıp onlardan gelebilecek mücerret mânâları almaya 
aklı hazır hale getirir. Böylece suretlerden mücerret mânâlar çıkaran akıl, bilfiil hale geçiş yapar. Düşünüre göre 
nefse, düşünmeye temel olan mantığın ilkeleri de faal akıl tarafından ifaza edilir. Yine akıl gücünün bilgisine konu 
olan şeyler bilindikten sonra nefste saklı kalmayıp, hayal ve musavvire gücünde muhafaza edilirler. Akıl veya vehim 
gücü herhangi bir sureti idrak etmek isteyince onu hayal ve musavvire güçlerinde hazır bulur. Orada bulamazsa 
tezekkür [iradeli hatırlama] yoluyla veya dış idrak güçleri yoluyla onu yeniden idrak edip hayal ve musavvire gücüne 
yerleştirebilir. İşte bu noktada nefsin [aklın] idrak etmek istediği aklî suretleri faal akıl ona verir. İbn Sînâ, İsbâtü’n-
nübüvvât, s. 44, 46; Durusoy, s. 136-140. 
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insanlara ibret alıcı misaller verir. O, her şeyi bilir.” Filozof bu ayeti akıllar nazariyesi 

için bir çıkış olarak kabul eder ve ayette geçen ‘mişkat’ [kandil yuvası] heyulanî akla; 

‘zücace’ kelimesi bilmeleke akla; ‘misbah’ ise lamba olarak meleke halini almış bilfiil 

akla tekabül eder. Lambadaki ‘nur’ ise müstefâd akıldır. Ondaki ateş ‘nar’ ise faal aklı

karşılar. İnsanın akılda makulleri bilfiil müşahedesi ise nur üstüne nur gibidir.∗ Nitekim 

İbn Sînâ aklın seviyelerinin Nur ayetiyle ilişkisini: “Nefs, cam gibidir, ilim lamba, 

Allah’ın hikmeti yağ gibidir. / Allah’ın hikmeti ışık verince dirilir, kararınca ölü gibi 

olursun” şeklinde şiirle de dile getirmiştir.500 

İbn Sînâ nefs nazariyesiyle nebatî nefsten nâtık nefse kadar uzanan çizgide bir 

alt seviyenin bir üst seviyeyi beslediği ve ona hazırlık yaptığı şeklinde bir sistem kurar. 

Bir üst seviye bir alttakine reislik yaparken bir alt seviye bir üstteki için hizmetçi 

konumundadır ve bu hususiyet akıllar nazariyesinde daha da belirginleşir. Akıllar 

nazariyesinde amelî akıl, nazarî akıl seviyelerinin hepsinin altında olup onlara hizmet 

eder. Amelî aklın altında ise vehim, hafıza, mütehayyile ve diğer güçler yer alır. 

Böylece alt seviyede bulunan güçler bir üst seviyedekine hizmet eder. Bitkide başlayan 

canlılık nâtık nefsin kutsî akıl seviyesiyle son bulur ve tekrar faal akıl ile ittisal 

kurularak yüceler âlemine geçiş yapılır.501 Metafizik bir âlem olan ahiret ile ilişkili 

olarak nâtık nefsin ölümsüzlüğüne dair filozofumuzun serdetmiş olduğu delillere göz 

atabiliriz.  

2.7 Nefsin Ölümsüzlüğüne Dair Deliller 

Şeyhü’r-Reis’in, nefsi ölümsüz bir cevher olarak kabul ettiğini, dolayısıyla 

bedenin ölümü ile birlikte nefse herhangi bir zarar gelmeyeceğini yukarıda görmüştük. 

Filozofumuzun bu düşüncesine dair ortaya koyduğu delilleri birkaç başlık altında

toplamamız mümkündür. 

 
∗ İbn Sînâ, İsbâtü’n-nübüvvât, s. 51-52; Şeyhürreis aynı ayeti Hz. Muhammed’in nübüvvetini ispat açısından da 
tefsir eder. “Onun nurunun temsili içinde çerağ bulunan bir kandil yuvası gibidir. O çerağ bir sırça içindedir. Sırça 
sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Güneşin doğduğu ve battığı yere nispeti olmayan bir ağaçtan, zeytinden 
tutuşturulup yakılır. Ateş değmese de neredeyse yağın kendisi aydınlanacaktır. Nur üstüne nurdur o. Allah dilediğini 
nuruna kavuşturur.” Bu ayetteki kandil yuvasından gaye peygamberlerin önderi Hz. Muhammed’dir. Sırça, her türlü 
kuşkudan arınmış onun kalbidir. Çerağ ise Allah’ın kendi feyziyle doldurduğu iman ve ilim nurudur. ‘mübarek 
ağaç’tan maksat Peygamberin cismi olabilir. ‘Ne doğulu ne batılı’ ifadesinde onun dini ve milleti kainatın doğu ve 
batısına ulaşmıştır. “Ateş değmese de neredeyse yağın kendisi aydınlatacak” ifadesi ise Peygamber’in dininin göz 
alıcığına işarettir. “Allah dilediğini nuruna kavuşturur” ifadesi ise Allah’ın kullarını imana kavuşturmasıdır. Yol 
gösterici ise Hz. Muhammed’dir. Bk. Ebu’l-Fida İmamüddin İsmail b. Ömer İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim 
Tefsiri: Tefsîru’l-Kur’âni’l-azim, Bekir Karlığa ve Bedreddin Çetiner (çev.), C. XVI, İstanbul: Çağrı Yay., 1991, s. 
200-201. 
500 İbn Ebi Useybia, Uyûnü’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ, Muhammed Basil (nşr.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1998, s. 415. 
501İbn Sînâ, Risâle fi’n-Nefs ve bekâihâ ve meâdihâ, s. 120-121; Özden, s. 124. 
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a- Nefs basittir, fesada kabil değildir: 

İbn Sînâ’ya göre varlığın iki şeklinden bahsedilebilir: Zorunlu olan varlık,

mümkün olan varlık. Maddenin varlık alanına çıkması ancak suret ile mümkündür. Bu 

durumda madde, suretiyle birlikte bilfiil hale gelebilir. Aksi halde o bilkuvve olarak 

vardır ki, bu durum onun suret ile bilfiil, maddesiyle bilkuvve olduğunu gösterir. Maddî 

olan şeyler birleşik (mürekkeb) olduğundan oluş ve bozuluşa dahildir. Fakat suret için 

bu durum geçerli olmaz. Basit olan nefs için oluş ve bozuluş söz konusu 

edilemeyeceğine göre o, bedenin fesadı ile yok olmaz. Basit olan nefs cevherinin zıddı

da yoktur. Onun varlık sebebi ve yetkinliğe ulaşma sebebi faal akıl olduğuna göre nefs 

için bozulma düşünülemez.502 

b- Fiilleri açısından nefs bedenden ayrıdır: 

Düşünürümüz nefsin biri bedeni yönetmek biri de taakkul etmek şeklinde iki 

önemli fiilinden bahseder. Nefsin [akıl]503 aşağı âlem olan bedene dönük amelî yönü ile 

ulvî âleme dönük nazarî yönü vardır. Amelî akıl nazarî aklın hizmetçisi konumunda 

olduğuna göre beden gerçekte nefsin hizmetçisi, aleti mesabesinde yer alır. Ancak 

bedenin tedbirini nefsin amelî akıl yönü gerçekleştirir. Fakat bu durum nefsin, bedenin 

tabiatına girdiği şekilde anlaşılmamalıdır.504 Şu da var ki, nefs nazarî akılla taakkul 

eylemini yaparken bedenî ilişkiler mesela hastalık, unutkanlık vb. onu taakkul işinden 

bir süre alıkoyabilir veya onun bu eylemini yavaşlatabilir. Nazarî aklın taakkul 

işlevinden alıkonması nefsin bedenle meşguliyeti sebebiyledir. Nefs taakkül fiilini icra 

ederken beden ona sadece bir mekan, alet olarak yardım eder. O halde aletin bozulması

ile nefs cevherine herhangi bir zarar ilişmez. Zira faal akıl’la ittisal eden nefs kendi 

zatıyla akleder. Bu açıdan nefsin bedene mukarin oluşu izafet kabilindendir, yoksa bir 

şeye sahip olan birinin sahip olduğu şeyi kaybetmesi durumunda o kişiye zarar 

gelmediği gibi bedenin ortadan kalkması ile de nefse zarar gelmez.505 

c- Nefs makulâtın mahalli olması yönüyle bedenden ayrı bir varlıktır: 

 
502 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 143-144; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 105; a.mlf., eş-Şifa en-Nefs, s. 205-206. 
503 İbn Sînâ, “fi’l-Ecrâmi’l-ulviyye”, Hasan Âsî (nşr.), Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 44. 
504 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 187; a.mlf., el-Adhaviyye, s. 140-141; a.mlf., “Risâle fi’n-Nefs ve bekâihâ ve 
meâdihâ”, İbn Sina Risâleleri 2 içinde, s. 134, 135. 
505 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 195-197; a.mlf., en-Necât, s. 223; a.mlf., “fi’l-Kuve’l-insan”, Hasan Âsî (nşr.), Tis’u 
Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 59-61; a.mlf., el-Adhaviyye, s. 144; Ülken, “İbn Sînâ’nın Felsefesi”, Felsefe 
Arkivi Dergisi içinde, s. 62-63. 
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İnsandaki haricî duyular ile hayal ve vehim güçleri ancak madde yani haricî 

unsurların varlığı ile duyumu gerçekleştirerek cüz’îleri kavrarlar.506 Halbuki insan küllî 

kavramları idrak eden bir varlıktır. Küllî kavramlar ise ancak akıl gücünde gerçekliği

olan şeylerdir. İnsandaki haricî ve dahilî güçlerden müfekkire dışında olanların madde 

ile duyumu gerçekleştirdiklerini ve cüz’îleri kavradıklarını dikkate aldığımızda akıl

gücünün maddeden mücerret olarak küllî kavramları idrak ettiğini görürüz. Öyleyse akıl

gücüne sahip olan nefsin gayri cismanî bir cevher olduğu açıktır.507 Bununla birlikte 

insanî nefs, kendini bildiği gibi bir şeyi bildiğini de bilir. Halbuki insandaki diğer güçler 

ancak bir organ yardımıyla bir şeyi algılayabilir. Akıl gücü ise herhangi bir organa 

ihtiyaç duymaması yönüyle cismanî bir güç olamaz. Dahası insanî nefs  bir kere kendini 

bilmeyi öğrendikten sonra bedenin yokluğu ona zarar vermez hatta nazarî taakkulde 

yetkinlik kazandıktan sonra beden ona külfet olarak gelir.508 İnsandaki akıl gücü 

haricinde bulunan idrak güçleri işlevinde yorulurken aklî güç için yorulma söz konusu 

değildir. O etki yönünden güçlü makulleri idrak ettiği halde daha az güçte olan şeyleri 

idrakte de zaafa düşmez. Öyleyse akıl gücünün akletme sürecinde yorulmaya 

uğramaması da nefsin gayri cismanî olduğuna işarettir.509 Diğer hayvanî güçlerin sebebi 

olan nefs-i nâtıkanın mucit illeti faal akıl’dır.510 Buna göre insan nefsi makulâtın

mahalli ve maddeden ayrı bir cevherdir. Nefs-i nâtıka bedenle birlikte varlığa gelir ve 

bedende bir takım heyetlerle ferdiyet kazanıp bedenden ayrıldıktan sonra varlığını

devam ettirir. Onun beden sonrası varlığı ya müteellim ya da mütelezziz olarak devam 

eder.511 

Nefsin Bekası ve meâdına ilişkin İbn Sînâ’nın asıl tezi el-Adhaviyye fi’l-meâd 

risalesinde bulunur. Adı geçen eserde filozof nefsin maddi olmayan bir cevher oluşu ve

buradan hareketle de onun ahiret hayatında da ölümsüz bir cevher olarak varlığını

sürdüreceği görüşünü ileri sürer.512 Hilmi Ziya Ülken’in belirttiği üzere İbn Sînâ’nın din 

felsefesi, yaratılış (sudûr vetiresi), Allah’ın cüz’ilere ait bilgisi, ahiret ve nübüvvet 

 
506 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 166-171. 
507 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 185; a.mlf., el-Adhaviyye, s. 142; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 104-105; a.mlf., 
Risâle fi’n-Nefs ve bekâihâ ve meâdihâ, s. 126-127, 131. 
508 İbn Sînâ, Kitâbü’n-Nefs (Avicenna’s De Anima), s. 222-223; a.mlf., eş-Şifa en-Nefs, s. 198; a.mlf., el-Mebde’ 
ve’l-meâd, s. 104. 
509 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 105; a.mlf., “et-Tabiiyyât min ‘uyûni’l-hikme”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-
tabiiyyât içinde, s. 37; Durusoy, s. 47. 
510 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 105, 107-108; a.mlf., Risâle fi’n-Nefs ve bekâihâ ve meâdihâ, s. 136, 138, 140. 
511 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 110-114; a.mlf., el-Adhaviyye, s. 130, 145; Risâle fi’n-Nefs ve bekâihâ ve 
meâdihâ, s. 148-153. 
512 Tariq Jaffer, Avicenna and the Resurrection of the Body, Canada: National Library of Canada, 1998, sf 1. 
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şeklinde dört esas üzerine inşa edilmiştir.513 Dikkat edilirse söz konusu dört esas birbiri 

ile iç içedir. Şeyhü’r-Reis nefsin meâdını psikolojik ve metafizik temeller üzerine 

kurmuştur. Onun psikolojisi metafiziğine, metafiziği ise işrak fikirlerine kaynaklık

etmiştir. Dirilişin keyfiyeti bahsinde ele alınacağı üzere İbn Sînâ, nefslerin ahiret 

hayatında dirilişi konusunu incelerken, diriliş şekillerinden olan bedenli, beden-ruh ile 

ve tenasüh şeklinde üç farklı diriliş düşüncesini reddedip sadece ruhanî dirilişi kabul 

ettiğini görürüz. Bunun ana gerekçesi, nefs-i nâtıkanın insanın özü olup bedenden 

bağımsız ve maddî oluştan uzak bir cevher olduğu tezidir. 

el-Adhaviyye’de geçen ve biraz da muğlak bir görünüm arzeden inniyye∗

teriminin insanın varoluşsal ben’ine işaret ettiğini görürüz.514 Nefsin varlığını ispat için 

kullanılan ‘boşlukta duran / uçan adam’ ya da ‘ben’ delili ile insanın derunûndaki 

değişmeden kalan benliğin sürekliliği şuuru aslında psikolojik muhtevaya sahip 

delillerdir. Söz konusu delillerde altı çizilen husus, bedenin formu olan nefsin maddeye 

ilişik olmadığı ve bedenin ölüm sonrası bozuluma uğramasına karşılık nefsin hiç 

bozulmadan baki kaldığı yani insan ben’inin var olduğu gerçeğidir. Bu yaklaşımın can 

alıcı yönü insanın beden parçalarının sürekli değiştiği halde nefs bilincinin hep aynı

kalması yani nefsin, değişime ve bozuluma uğrayan maddî özelliklerden uzak oluşudur. 

Ölüm sonrası nefs-i natıkanın sürekliliği, insanın ahiret hayatında bekasını garanti eden 

husus olarak karşımıza çıkar. Düşünürümüze göre bu dünya hayatında bedene ilişik 

olan nefsin, ay altı alemde uygun bir kıvama gelen maddeye faal akıl tarafından ifaza 

edildiğini yani nefsin emr âleminden bir varlık olduğunu ve buradan hareketle onun 

ölümsüz olduğu düşüncesi insanın ahiret hayatı için çıkış noktasını teşkil eder. Nitekim 

el-Adhaviyye’nin beşinci bölümü nazarî aklın, aklî faaliyetleri için bedene bağlı

olmadığı yani onun maddeden uzak oluşu yönüyle bedenden bağımsız olduğu konusunu 

ele alır. Nazarî akıl maddeye ilişik olmadığı için ölümsüzdür. Burada asıl ilke şudur: 

Maddeye ilişik olan şeyler bozuluma uğrarken maddilikten uzak olan şeyler bozulmaz. 

Nefs-i natıkanın bu dünyada bedene verilişi ve ölüm sonrası ferdî bir varlık olarak 

varlığını devam ettirişi gerçekte faal akıl vasıtasıyla gerçekleşir.515 Biz İbn Sînâ 

düşüncesinde nefs-i nâtıka açısından ahiret hayatının varlığının sadece felsefî yönden 

değil vahyî bilgi ile de destenlendiğini görürüz. Zira Tanrı’nın varlığının bilgisini 

 
513 H. Ziya Ülken, “İbn Sina’nın Din Felsefesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 1-4, (1955), s. 
83. 
∗ İnniyye kelimesinin farklı şekillerde kullanımı için bk. Jaffer, s. 30-33 
514 Jaffer, s. 7. 
515 Jaffer, s. 36-37. 
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insanlar en sağlıklı bir şekilde ancak nebi vasıtasıyla elde edebilirler. Gerek toplum 

halinde yaşayan insanlar arasında adaletin tesisi, gerek ahlakın dayanağı ve gerekse 

ahiret hayatı için sağlıklı bilgiye ulaşılması için nübüvvet gerekli bir müessesedir. 

Nebinin getirdiği din (İslam) bize, insanın sadece bu dünyaya özgü bir varlık olmayıp

ölüm sonrası onun varlığının devam ettiğini bildirir. Öyleyse İbn Sînâ düşüncesinde 

nübüvvet meâd ilişkisine değinide bulunmamız yerinde olacaktır.  

2.8 Nübüvvet Meâd İlişkisi  

Dönülecek yer, ahiret manalarına gelen meâd516 kelimesi nefsin döneceği yer 

demektir. İbn Sînâ bu kelimeyi a-v-d kelimesinden türemiş, bulunduğu yerden veya 

durumdan ayrılan şeyin oraya dönmesi anlamına geldiğini, buradan hareketle de insanın

ilk hali veya ölümden sonra varacağı yer anlamına aktarılarak kullanıldığını ifade 

eder.517 Daha açık bir ifade ile beşeri nefslerin asıl âlemlerine, geldikleri yere dönmeleri 

demektir. Nitekim ‘Ey huzura kavuşmuş nefs, Rabbine dön’ ayeti de bunu gösterir.518 

Meâdın zorunluluğunu nefs-i nâtıkanın bekası ile temellendiren Şeyhü’r-Reis, nefsin 

meâdını bir başka yönden nübüvvet merkezli olarak izaha çalışır. Bu noktada İbn Sînâ 

düşüncesinde nübüvvetin nasıl temellendirildiğine kısa bir göz atmamız gerekir. 

Müslüman bir filozof olması ve yaşadığı çağda nübüvvete yöneltilen eleştirilere cevap 

vermesi açısından düşünce sisteminde nübüvvete özel önem atfeden İbn Sînâ, Grek 

felsefesini anlama ve yorumlamada selefi Fârâbî’yi takip eder. Her iki filozof da 

nübüvveti temellendirmede nebinin faal akıl’la ittisalini ve natık nefs sahibi olan insanın

bu özelliğini akıllar nazariyesi ile irtibatlandırır. İbn Sînâ’da nübüvveti anlamak için 

onun nefs düşüncesinde aklın konumuna değinmemiz lazımdır. Düşünürümüz aklı,

amelî ve nazarî olarak ikiye ayırır. Amelî akıl bedene (fizik, süflî âlem) yönelik iken 

nazarî akıl yukarı (metafizik, ulvî) âleme yöneliktir.519 Dolayısıyla amelî akıl, ahlakın; 

nazarî akıl ilmin kaynağıdır. Buradan hareketle filozof, aklın soyut suretleri alma 

kapasitesine göre onu derecelendirir. Akıl ilk aşamada mutlak güç halindedir ve buna 

heyulani akıl denir. Filozofumuz, yukarıda geçtiği üzere, aklı, heyulani akıl, meleke 

halindeki akıl, bilfiil akıl ve müstefad akıl şeklinde sıralar. Nazarî aklın son aşaması

olan müstefâd (kazanılmış) akıl520 seviyesine ulaşmak nefs için bir gayedir. İnsan söz 

 
516 İbn Manzûr, “a-v-d”, Lisânü’l-Arab, C. IX, s. 470. 
517 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 90. 
518 İbn Sînâ, “Risale fî Sırri’l-kader”, Hasan Âsî (nşr.), et-Tefsîru’l-Kur’anî içinde, s. 303. 
519 İbn Sînâ, en-Necât, s. 203. 
520 İbn Sînâ, aklın bu seviyelerini Nur Suresi’nin 35. ayetinden hareketle izaha çalışır. Bilkuvve akıl ‘mişkât’; 
bilmeleke akıl ‘zücace’; bilfiil akıl ‘misbah’; müstefâd akıl ise ‘nur üstüne nur’ olarak temsil edilir. İbn Sînâ, “fî 
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konusu seviyeye ulaşınca daha yüksek varlıklar âlemine yaklaşmış olur.521 

Düşünürümüzün ortaya koyduğu akıllar nazariyesi peygambere özgü olan kutsî akla bir 

ön hazırlık gibidir. Yine filozofumuzun akıllar nazariyesinde müstefâd akıl kutsal akla, 

bilfiil akıl müstefâd akla, bilmeleke akıl bilfiil akla, heyulânî akıl bilmeleke akla hizmet 

etmektedir. Amelî akıl ise her kademedeki nazarî aklın emrinde bulunur.522 

Dörtlü akıl taksiminden sonra İbn Sînâ bir adım daha atıp müstefad aklın

üzerinde yer alan kutsî aklın varlığını kabul ederek nübüvvetin imkanına ulaşmaya 

çalışır. Kutsî akıl seviyesi ancak peygamberlere özgüdür. Bu seviyedeki akıl bilmeleke 

akıl cinsinden sezgi yoluyla eşyayı vasıtasız bir şekilde kavrar ve bilgiyi faal akıl’dan 

alır.523 Böylece peygamberlerde bulunan kutsî akıl ile insanlık en üst seviyedeki akıl

mertebesine ulaşmış olur. İbn Sînâ’ya göre insan aklını kuvve halinden fiil haline 

çıkaran ve kendisi sürekli bilfiil olan başka bir sebep olmalıdır. Bu sebep, kendisinde 

soyut aklî ilkeleri barındıran ve soyut ilkeleri insan nefsine ifaza eden fiil halindeki 

akıldır. Nebinin kutsî aklı, bedenin isteklerini kontrol altına kolayca alabildiği için faal 

akıl’la doğrudan irtibat kurabilir niteliktedir. 

Şeyhü’r-Reis nübüvvet konusunu açıklamak için psikolojik açıdan nefs-i 

nâtıkanın mütehayyile gücüne dikkatimizi çeker.524 Fârâbî’de olduğu gibi İbn Sînâ’da 

da nübüvvetin işleyişi noktasında mütehayyile gücü mühim bir yer tutar. Bu güç hayal 

ve musavvire gücündeki suretler ile hafıza ve zâkire (belleme ve hatırlama) gücündeki 

mânâları birleştirir ve ayırır (terkib ve tafsil). Eğer bu işlemi yapan güç vehim gücü ise 

buna mütehayyile, akıl gücü ise buna müfekkire denir. Mütehayyile gücü bedenden 

kaynaklanan bir takım suretler üretmesi yanında metafizik etkilerle de suretler 

üretebilir. Bununla birlikte kimi insanların mütehayyile güçleri yaratılıştan olağanüstü 

kuvvetli olabilir. İşte bu tür kimseler başkalarının rüyada gördüklerini uyanık iken 

görebildiği gibi gayba ait durumları da idrak edebilirler.525 Peygamberin mütehayyile 

gücü bu sınıfa dahildir. Böyle bir güce sahip olan nebi, faal aklın ona feyezan etmesi ile 

hakkı görür ve onu hıfzeder.526 Duyularla ilişkisini azaltıp onları kontrol altına alan nebi 

 
İsbâti’n-nübüvvât ve te’vîli rumûzihim ve emsâlihin”, Hasan Âsî (nşr.), Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, 
s. 99; Durusoy, s. 141-143. 
521 İbn Sînâ, en-Necât, s. 204-205; Macid Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, Kasım Turhan (çev.), s. 130. 
522 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 40-41; a.mlf., en-Necât, s. 206-207; Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, Fazlur 
Rahman (nşr.), New York Toronto: Oxford Universy Press., 1959, s. 13-15. 
523 İbn Sînâ, Risâle fî isbâti’n-nübüvvât, Michael Marmura (nşr.), s. 44, 46; Durusoy, s. 136-140. 
524 İbn Sînâ, en-Necât, s. 206; Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 101; Herbert A. Davidson, Alfarabi, Avicenna and 
Averroes, on Intellect, New York Oxford: Oxford Universty Pres, 1992, s. 118-119.  
525 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 154. 
526 İbn Sînâ, el-Mebde ve’l-meâd, s. 119; a.mlf., fî Ecrâmi’l-ulviyye, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât 
içinde. Hasan Âsî (nşr.). (y.y.): Dâru’l-Kabes, 1986, s. 44. 
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metafizik âleme yönelip oradan bilgi alabilir veya bu bilgiler onun nefsinde oluşur. 

Öyleyse İbn Sînâ’ya göre nefs, fizik âlem gibi metafizik âleme ilişkin bilgileri de 

alabilir niteliktedir.527 Mütehayyile gücü, nefs ve bedene özgü etkiler cümlesinden 

olarak uyku esnasında, besinlerin sindiriminde, aklı ve bedeni zaafa uğratan hastalık

durumlarında, korku hallerinde, şehvet yetisinin güçlendiği anlarda bir takım suretler 

ortaya koyabilir. Fakat söz konusu güç kimi durumlarda fizik ötesi etkilerle de suretler 

üretebilir.528 Göz değmesi, vahiy, mucize, keramet, nefsin cisimlere tesir etmesi bu 

türdendir. Bazı kişilerin mütehayyile gücü son derece güçlü olabilir. Onların

mütehayyile gücünün işlemesini diğer yetiler engelleyemez. Söz konusu kimseler 

başkalarının rüyada gördükleri geçmiş veya geleceğe ait şeyleri uyanık iken de 

görebilirler. Gördükleri şeyler bir şeyin aynısı veya benzeri olabilir. Onlar, kendilerine 

beliren şeylerin seslerini işitebilir, onların söylediklerini ezberleyebilirler. Mütehayyile 

gücünün bu şekline nübüvvet denir veya da bu tür mütehayyile gücü nebilerde 

bulunur.529 Nefsini arıtan kişi metafizik âleme yönelmeyi arzular.530 Duyulardan gelen 

bedenî engellerin nefse olan etkisi en az seviyeye inince nefs, bir an için metafizik 

âleme yönelişinde oradan bir takım bilgiler elde eder.531 Akıldan mütehayyileye, oradan 

da ortak duyuya yerleşen bu bilgi ile metafizik âleme ilişkin bilgi elde edilmiş olur 

(vahiy).532 Fakat metafizik âleme ait bilgi önce nefse (akla) sonra mütehayyile yoluyla 

ortak duyuya gelerek idrak edilirken fizik âleme ait bilgi önce beş duyudan ortak 

duyuya oradan da nefsin diğer üst yetilerine aktarılarak idrak edilir.533 Özetle insanî nefs 

fizik âleme ait bilgileri duyulardan alıp nefsin kendisi demek olan akla iletirken 

metafizik kökenli idrakler ise bizzat nefsin kendisince yapılır sonra mütehayyile ve 

ortak duyu gücüne aktarılır.∗

527 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 158. 
528 İbn Sînâ, fî Ecrâmi’l-ulviyye, s. 52. 
529 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 154. 
530 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 219; a.mlf., “en-Nâs”, et-Tefsiru’l-Kurânî içinde, s. 124-125. 
531 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 218-219. 
532 İbn Sînâ, er-Risâletü’l-Arşiyye, İbrahim Hilal (nşr.), s. 30-31. 
533 İbn Sînâ, Kitâbü’l-Mübahasât, Muhsin Beydarfer, Beydar: İntişârât-ı Beydâr, 1371/1413 hş., s. 233 (476). 
∗ Durusoy, a.g.e, s. 107; Fârâbî’nin, nübüvveti, insan aklının faal akıl’la ittisali öğretisine dayandırdığını biliyoruz. 
Faal akıl’dan gelen feyezan, akıl ve akıl altı yetilere kadar uzanarak nebinin mütehayyilesini etkiler. Bu da nübüvvet 
fenomenine yol açar. Şöyle ki, Faal akıl’dan (Cebrail) gelen feyz, nebinin mütehayyile gücüne ya da müstefad aklına, 
oradan bilkuvve akla ve mütehayyileye ulaşır ki, buna ittisal denir. Böylece vahiy olgusu ortaya çıkar. Buna göre 
Fârâbî’nin akıl teorisinden hareketle nübüvvete ulaşmak iki yoldan biri ile mümkündür. Birincisi nübüvvetin aşağı 
seviyesi olarak faal akıl’dan gelen feyzin, nebinin mütehayyilesi üzerine feyezanı (emanasyon) iken ikinci ve üst 
seviyesi ise feyezanın nebinin müstefad aklına gelmesidir. Birinci şekilde nebiye ulaşan bilgi, onun mütehayyilesinde 
görünür hale getirilirken ikinci şekilde yani müstefad akıl seviyesinde böyle bir ihtiyaca gerek duyulmaz. Çünkü bu 
seviyedeki akıl, külli kavramları elde etmek için akıl altı melekelerden mütehayyileyi kullanma ihtiyacı duymadan 
onların bilgisine sahip oluyor demektir. Öyleyse ikinci şekildeki nübüvvet anlayışında Fârâbî, müstefad akıl
seviyesinden faal akıl’la ittisal kurabilmeyi, entellektüel bir çaba gerektiren faaliyet olarak görmektedir. Dolayısıyla 
ümmî birinin müstefad akıl seviyesinde peygamber olması söz konusu olamaz. Zira müstefad (kazanılmış) akıl
seviyesi entelektüel gelişimin son safhasıdır ve nübüvvete ulaşan kişi de bu manada kendi entelektüel çabası ve faal 



111

İbn Sînâ düşüncesinde psikolojik açıdan nübüvvetin imkanı bir ölçüde 

epistemolojik bir bakış açısını yansıtır ve filozof burada nübüvveti alakadar eden sezgi 

gücü ve mucize konusunu ele alır. Düşünürümüze göre insan nefsi bedene mukarin 

olduğu sürece faal akıl’dan bilgileri def’aten [topyekün ve birden] alamaz. İnsan arzu 

ettiğinde, zihnindeki suretlere yönelip istediği bilgileri makul suretle ittisal kurarak elde 

edebilir534 ki, aklın bu seviyesine müstefâd akıl denilir. Bilfiil akıl ise istenildiğinde 

makul surete yönelip onunla ittisal kurmayı temin eden güçtür. Düşünme ameliyesi hissî 

idrak güçlerinden elde edilen mânâ ve suretlerin terkip ve tafsili işlemidir. Başka bir 

deyişle düşünme, aklî bilgiye ilişkin orta terimi (el-haddü’l-evsat) bulma işidir. Ancak 

bunun için çaba sarfetmek gerekir. Orta terimi insan aklına veren ise faal akıl’dır.535 

Gerçekte insanlarda düşünme ilkesinin elde edimi noktasında sezgi gücü oldukça 

önemlidir. Sezgi, herhangi bir fikrî çaba olmadan orta terimin nefste ortaya çıkmasıdır. 

Yaratılıştan gelen bu yeteneğe kutsî akıl da denilir.536 Sezgi yeteneği peygamberlerde 

sanki ikinci bir yetenek gibidir ve o, ancak üstün nitelikli kişilerde bulunabilir. 

Bilmeleke akıl cinsinden olan sezgi yeteneği ile orta terimleri kavrayan peygamberin 

mütehayyile gücüne, kutsî ruha faal akla ait bilgilerin bir kısmı feyezan eder. Nebi de 

bunları işitilen, görülen, hissedilen ve duyulan misaller olarak tahayyül eder.537 

Peygamber, kutsiyete büründürülmüş sezgi gücü ile faal akılla ittisal yeteneği

olağanüstü şekilde gelişmiş olan heyulanî aklıyla herhangi bir öğrenime gerek kalmadan 

faal akıldan gerekli bilgileri def’aten alabilen kişidir.538 Söz konusu bilgiyi alma 

işlemine din dilinde vahiy denilir.539 Çok güçlü bir aklî kuvvet ve sezgi yeteneğine 

sahip olan nebi, öğrenim görmeksizin ilk makullerden ikinci makullere kısa zamanda 

intikal eden bir yetiye sahiptir. İşte nebideki sezgi [hads] herhangi bir öğrenim 

görmeden düşünme ilkesi olan kıyasta orta terimi bir anda bulma yetisidir.540 İbn

Sînâ’ya göre kudsî güç de denilen bu yetiye sahip insanların, aklıyla şehvanî ve gadabî 

güçlerine hakim olması da imkan dahilindedir. Tasvir edilen seviyedeki nebilerin 

nefsine ‘mukaddes ruh’, ‘kudsî nefs gücü’ denilebilir ki, o, faal aklın kendisini 

 
aklın teyidiyle bu seviyeye ulaşmış kişi demektir. İbn Sînâ ise bu hususta selefinden ayrılarak nefsini arındırmış ve 
kemale ermiş, mütehayyile gücü olağanüstü derecede işlek ve kutsî akla sahip kişilerin herhangi bir ilmî faaliyet 
olmadan da faal akıl’la ittisal kurabileceklerini kabul eder. Bk. Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 87-91. 
534 İbn Sînâ, eş-Şifa en Nefs, s. 218. 
535 İbn Sînâ, eş-Şifa en Nefs, s. 208. 
536 İbn Sînâ, eş-Şifa en Nefs, s. 219-120; a.mlf., el-Mübahasât, s. 231 (467). 
537 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 219-220. 
538 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 220. 
539 İbn Sînâ, “ fî-İsbâti’n-Nübüvvât ve te’vîli rumûzihim ve emsâlihim”, Hasan Âsî (nşr.), Tis’u Resâil fi’l-hikme 
ve’t-tabiiyyât içinde, s. 97. 
540 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 115-116. 
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tutuşturduğu ve kendi cevherine dönüştürdüğü ateşe benzer.541 Bu mânâda nebi, beşer 

olması itibariyle değil fakat nebi olması yönüyle sanki faal akıl’la özdeş haldedir.542 

Kutsî güç bu açıdan insanî yetilerin en yüksek mertebesi konumundadır.543 Buna göre 

nebi, kutsiyete bürünmüş bilme (sezgi) gücüyle faal akıl’la ittisal kuran, heyulanî akılla 

hiçbir şekilde öğrenim görmeden Cebrail’den gerekli bilgileri def’aten alabilen bir 

insandır.544 Bunun yanında hayal kurma açısından nebi gök nefsleriyle ittisal kurarak 

hem uyku halinde hem de uyanıklık halinde gayba ait bilgileri alabilir.545 Normal 

insanda mütehayyile gücünün gök nefsleriyle irtibat kurup bilgi alması söz konusu iken 

nebi için aynı konu gök nefsleri veya faal akıl bizatihi peygambere gelerek ona bilgiler 

vermesi şeklindedir.∗ Böylece nebinin nâtık nefsi ve hayal gücü yetkinlik kazanır.546 

Sezgi gücüyle makulâtın bilgisini alan nebi, işlek bir mütehayyile gücüyle gök 

nefsleriyle temas neticesinde oradan gelen bilgileri ya olduğu gibi ya da semboller 

halinde algılayıp onları figüratif hale getirebilir.547 Şu halde peygamber olan kişi

herhangi bir eğitim öğretim almadan hakikati sezebilir ve sonucu görebilir.548 Nebiler, 

olağanüstü gelişmiş olan sezgi yeteneği sayesinde faal akıl’la kolayca ittisal kurabilirler. 

Faal akıl’la ittisal kurabilen nebiler aynı zamanda ahlaklı ve nefsini temizlemiş

insanlardır. Söz konusu kişilere faal akıl metafizik ve makulâtın bilgilerini verir. 

Böylece nebi, Allah’ın kelamını işitir ve meleklerle görüşür.549 Öyleyse herhangi birinin 

nefsinin seçilmiş (müeyyed), ahlaklı, faal akıl’la kolayca ittisale geçebilir olması

sebebiyle o kişinin, sezgisel aydınlanmanın zirvesine çıkması mümkündür. Böyle biri 

istediği zamanda def’aten (bir anda) orta terimleri içeren bir şekilde her konuda faal 

akıl’dan bilgi alabilir ve o bilgilerin söz konusu kişinin (nebi) nefsinde irtisam etmesi 

mümkündür.550 İşte sözü edilen ruha kutsi (mukaddes) ruh denilir. Şu halde risalet, bu 

dünya ve öte dünyanın ıslahı için ilim ve siyaset yönünden uygun görülen herhangi bir 

ibare ile vahyedilen feyiz olarak karşımıza çıkar. Peygamber ise vahiy denilen feyiz ile 

 
541 İbn Sînâ, eş-Şifa, en-Nefs, s. 219-220; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 116-117. 
542 Fazlurrahman, Prophecy in Islam, s. 118.  
543 İbn Sînâ, en-Necât, s. 206; a.mlf., Kitabü’n-Nefs (Avicenna’s-De Anima), s. 239-250. 
544 Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 100-101. 
545 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 117; Ö. Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi -
Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ Örneği-, İstanbul: Ayışığı Kitapları Yay., 2000, s. 196. 
∗ İbn Sînâ düşüncesinde nefs fizik ve metafizik âleme ait bilgileri alabilir. Fizik âleme ait bilgiler duyulardan akıl
gücüne doğru giderken metafizik kökenli idrakler ise önce nefste meydana getirilir buradan mütehayyile ve ortak 
duyuya iner. İnsan rüyada bir şey görünce onu önce akleder sonra tahayyül eder. Zira bilginin kaynağı olan Faal Akıl, 
bilgiyi önce akla sonra mütehayyile gücüne feyezan etmiştir. Normal bilgi ediminde ise İnsan bir şeyi önce tahayyül 
eder sonra onu akleder. Bk. İbn Sînâ, Kitabü’l-Mübahasat, s. 233 (476). 
546 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 119. 
547 İbn Sînâ, “fî-İsbâti’n-nübüvvât ve te’vîli rumûzihim ve emsâlihim”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, 
s. 98; Durusoy, s. 106; Davidson, s. 118-119. 
548 Durusoy, s. 134. 
549 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 435. 
550 Durusoy, s. 135. 
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hissî âlemde siyaset, aklî âlemde ilim yoluyla ıslahın gerçekleşmesine uygun düşen 

ibarelerle söz konusu feyizden istifade ettiğini tebliğ eden kişidir.∗ Nübüvvetin nihaî 

manada dünya ve ahirette insan mutluluğunu hedeflediğini dikkate aldığımızda Şeyhü’r-

Reis’in nübüvveti temellendirmede teleolojik bir delil ileri sürdüğünü söyleyebiliriz. 

Meşşaî ekolün takipçisi olan İbn Sînâ’ya göre insan, tabiatı gereği toplumsal hayata 

muhtaç olan sosyo-politik bir varlıktır. Zira insan yaşamında gerekli olan ihtiyacın

karşılanması ve kemale ermesi için işbirliği kaçınılmazdır. Bu sebeple insanlardan her 

birinin diğerine ihtiyacı vardır. Birisi çiftçilikle uğraşırken öbürü fırıncı olmalı, biri 

terzilik yaparken diğeri muallim vb. olmalı. İnsanlar işbölümü sayesinde kendilerine 

yeterli hale gelirler. O takdirde insanların toplum içinde yaşayıp şehirler (medine) 

kurmaları zorunludur. İnsan varlığının bekası için şehirliler kendi aralarında müşarekete 

gitmelidir. Müşareket ise karşılıklı muamele ile olur. Söz konusu muamelenin yürümesi 

için bir kanun koyucuya ve adalete, dahası bunları uygulayacak birine ihtiyaç duyulur. 

Eğer yasa koyma işi sıradan insanlara bırakılırsa karışıklığın doğmaması imkansızdır. 

Zira her insan kendi lehine olanı adalet, kendi aleyhine olanı zulüm olarak telakki eder. 

Toplumu bu haliyle yüzyüye bırakmak caiz olmaz.551 O zaman yasayı koyacak kişi, 

otorite sahibi ve güven duyulan, kendisine itaat edilen biri olmalıdır. Sözü edilen kişi

ahlaklı, faal akıl’la ittisal kurabilen ‘nebi’ olmalıdır. Söz konusu elçi, başka insanlarda 

olmayan bir takım niteliklere sahip olmalı ve o, Allah’ın kendisine Cebrail ile 

gönderdiği vahyi insanlar arasında icra ediyor olmalıdır.552 Dahası İlk Varlık nasıl ki 

insan ferdinin ve türünün devamı noktasında onları tehlikelerden korumak için türlü 
 
∗ İbn Sînâ, “fî İsbati’n-nübüvvât”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 97-98; Ontolojik açıdan nübüvvet 
sudûr teorisiyle alakalıdır. Bu teoriye göre el-Evvel’den sadır olan varlık hiyerarşisinin en üstünde felsefi dilde 
‘akıllar’, dini terminolojide ‘mukarreb melekler’ denilen mücerret ruhanî varlıklar yer alır. Sonra gök nefsleri denilen 
‘amele melekleri’ ve daha sonra varlık zincirinin en alt kademesinde yer alan madde (unsurlar) gelir. Bu noktadan 
itibaren varlık yayı aşağıdan yukarıya doğru, bitki, hayvan, insan şeklinde tekrar yükselişe geçer. İnsanlar içinde 
nazarî ve amelî akıl yönünden kendini istikmal eden insan en üst seviyede iken bunun da üstünde nübüvvet mertebesi 
gelir. Nebi, kendisindeki nefsanî hassalar sayesinde meleklerle görüşebilen ve dindeki adıyla Cebrail olan Faal 
Akıldan küllî suretleri ve bilgileri def’aten alabilen kişidir. Böylece el-Evvel ile başlayan varlık zinciri Faal Akılla 
doğrudan ittisale geçebilen nebi ile birbirine bağlanır. Teleolojik ve ilahî inayet açısından nübüvveti ispatlama 
konusunda İbn Sînâ insanı soyso-politik bir varlık olarak düşünür Bu arada filozofumuzun nübüvvettin gaye nedenine 
dair görüşlerine geçmeden önce Aristo’nun, insana ilişkin ‘gaye’ düşüncesine göz atmamız faydadan uzak olmaz. 
Eski Yunan düşünürü tabiattaki dört nedenden birinin ‘gaye’ olduğunu söyler. Doğadaki varlıklarda gaye neden, 
türlerin bireysel üyelerinin, bilinçli bir amaç olmadan, kendilerine yeni bir bireysel cisimlenme vermeye çalışmaları
yani üreme yoluyla nesillerini devam ettirmeleridir. Nitekim, Stageira’lı filozof, türün devamlılığını, doğanın
gayesinin açık bir kanıtı olarak görür. Aristo, benzeri şekilde insandaki dişlerin rastgele dizilmiş olamayacağını,
onların dizilişinde bir takım amaçların var olduğunu belirtir. Eski Yunan düşünürünün, doğada bir gaye olduğuna dair 
şu sözleri filozofun görüşlerini oldukça net bir şekilde ortaya koyar: “Doğa boşuna bir şey yapmaz. Hiçbir şey boş
yere değildir.” “Doğa sanki geleceği görmüş gibi davranır.” Bu manada genel ilke şudur: ‘Doğa, bir hayvana 
kullanabileceğinden başka bir organ vermez’. Öyleyse düşünen bir canlı olan insanın hayatındaki amacı ne olabilir? 
Aristo insanların haz, onur, servet edimi ve erdeme yönelerek farklı amaçlar edindiklerini ancak insanın mutluluğu
için ‘iyi’ye yönelmek gerektiğini belirtir. ‘İyi’, kendisi için seçilen, başka bir şey için araç olmayan nihaî şeydir. 
Öyleyse ‘iyi’yi (erdeme dayalı mutluluğu) elde etmede, haz, servet, onur gibi diğer amaçlar destek unsuru olarak yer 
alabilirler. Şu halde insanın mutluluğu, erdeme uygun hareket etmesidir. İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 435; 
Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 93-94; David Ross, Aristoteles, s. 95, 96, 99, 100, 151, 152, 224, 225. 
551 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 441-442. 
552 Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 96. 
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imkan, içgüdü, sezgi gibi haller var etmişse aynı şekilde bir arada yaşama zorunluluğu

olan insanların varlıklarının devamını temin için bir yasa koyucuyu göndermesi de 

O’nun inayeti gereğidir. Öyleyse toplumsal barış ve ilahî inayet açısından nübüvvet 

olmalı ve nebi, insanlarla iletişim kurabilme açısından ‘insan’ olmalıdır. Kanunlara 

uyması gerekenler ve muhatap alınanlar ‘insan’ olduğu için kanun koyacak ve adaleti 

uygulayacak kişinin (nebi) de ‘insan’ olması gerekir.553 Özetle yasa koyma işini 

üstlenen kişi insanlarla iletişim kurabilmeli ve onlara hitap edebilmelidir. Fazlur 

Rahman’ın da ifade ettiği gibi nebi, bütün insanlığa dini bir misyonla gelir. Peygamber 

mistik biri olması yanında tarihi de şekillendiren bir karaktere sahiptir.554 Bu yönüyle 

nebi hem kuramcı hem de uygulamacıdır. Kuramcı yönü insan nefsini Allah’ın

varlığına, vahye, nübüvvete ve ahirete temel olan ilkeleri öğretip insana sonsuz 

kurtuluşun esaslarını talim etmesi; uygulamacı yönü ise ibadetler başta olmak üzere 

inananlara yasalar getirmesi ve ahlak esasları gibi hususlar koymasıdır.555 

Nebinin nefsine özgü üç önemli özellikten bahsedilebilir. Her şeyden evvel 

mizacı kemale ermiş biri olarak nebinin işlek bir muhayyilesi olmalıdır. İkincisi nebinin 

olağanüstü bir sezgiye sahip olması ve bu sezgi ile düşünmede müfekkire gücünün 

yaptığı işlem olan orta terimi bir anda nefsinde bulması, böylece nebinin, olmuş, olan ve 

olacak şeylerden haberdar olmasıdır. Bir başka hususiyet ise nebinin nefsinin tabiata 

hükmetme ve onu değiştirebilme gücüne sahip olması, mucize gösterebilir olmasıdır. 

İnsan nefsi gök akıllarına ve nefslerine benzeyince bu âlemdeki şeyler onun tesirini 

kabul eder. Madde böylesi bir nefsin tesirine boyun eğer ve o nefsin tasavvur ettiği şey 

maddede meydana gelir. Söz konusu tesir veli kullarda olursa ‘keramet’, nebide olursa 

‘mucize’ adını alır.556 Şu halde İbn Sînâ, nübüvvet ve ilahî vahyin zorunlu oluşunu 

akıllar ve nefs teorisinden hareketle aklî; nefs tezkiyesinden hareketle tasavvufî; insanın

ictimaî bir varlık oluşundan hareketle sosyo-politik; nebinin olağanüstü etkilere sahip 

bir insan oluşundan hareketle mucizevî olmak üzere dört şekilde temellendirmeye 

çalışır.557 Demek ki Şeyhü’r-Reis vahy olgusunu ortaya koyarken insanın düşünen bir 

canlı oluşu, faal aklın fonksiyonları, hikmetin amelî ve nazarî olarak ikiye ayrılışı,

ileride ele alınacağı üzere nebevi ifadelerdeki sembolik kavramları, nübüvveti 

temellendirmede esas olarak almıştır. Bununla birlikte düşünürümüz konuyla ilgili 

 
553 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 441. 
554 Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, s. 52. 
555 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 443-444; Seyyid H. Nasr, Üç Müslüman Bilge, Ali Ünal (çev.), II. bsm., 
İstanbul: İnsan Yay., (ts.), s. 55.  
556 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 177-178; Alper, s. 194-197. 
557 Fazlurrahman, Prophecy in Islam, s. 117. 
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olarak özellikle iki önemli argümandan istifade etmektedir. Bunlar, ‘ilahî inayet’ ve 

‘insanın sosyo-politik bir canlı oluşu’dur. Sözünü ettiğimiz düşüncenin bir yansıması

olarak kişinin dünya hayatında yapıp ettiklerine mükafat veya ceza verecek bir Tanrı

inancı sosyal hayatın sağlıklı işlemesi için gereklidir. Tanrı’nın sahih bir şekilde 

bilinmesi için de vahy ve nebi şarttır. Onun getirdiği yasalar ile adaletli yönetim ve 

uygulamaları ise vahiy ve şeriat olarak karşımıza çıkar. Öyleyse İbn Sînâ düşüncesinde 

nübüvvet, gerek psikolojik açıdan imkan dahilinde oluşu yönüyle, gerek teleolojik 

açıdan ve gerekse insanın sosyo-politik bir canlı oluşu itibariyle lüzumlu bir 

müessesedir. İlahî bir mesajla gelen nebi, söz konusu gerekçeler sebebiyle toplumda bir 

Tanrı ve ahiret hayatı inancı yerleştirmeye çalışır.  

Düşünürümüzün Tanrı âlem ilişkisini açıklama konusunda sudûr teorisini kabul 

ettiğine yukarıda değinmiştik. Söz konusu teoriyle ilişkili olarak göksel akılların

sonuncusu olan faal akıl (vâhibü’s-suver) unsurlar âlemindeki varlıklara suret vermekte 

idi. İbn Sînâ ontolojisinde varlık, Vacib Varlık ve mümkün varlık olarak ikiye 

ayrılmıştır. Mümkün varlıklar zorunlu oluşlarını İlk Varlık’tan alan mücerredât 

(melekler) ile sadece mümkün olan dünyevî varlıklar şeklinde ikiye ayrılır. Mücerredât 

da kendi içinde birbirine indirgenemeyecek şekilde sınıflara ayrılır. Buna göre varlığı 

bir olan mümkün maddeden, bilkuvve halden bağımsız cevhere ‘akıl’ denir. Bununla 

birlikte varlığı bir olup diğer varlıkların şekline bürünen cevher olarak varlıklar: 

Bölünme kabul etmeyen ve maddeden ayrı olduğu halde faaliyetinde bir cisme ihtiyaç 

duyan cevhere, ‘nefs’; bölünme kabul eden ve en, boy, derinliğe sahip olan cevhere ise 

‘cisim’ adı verilir.558 Akıl, nefs ve cisim Varlık’ın ışığını paylaştıkları halde birbirinden 

ayrı varlıklardır.559 er-Risâletü’n-Neyrûziye’de İbn Sînâ, akıl, nefs ve cisimden meydana 

gelen varlık hiyerarşisini şöyle tasnif eder:  

a. Değişim ve çoğalma özelliği taşımayan saf akıllar (melekler), 

b. Maddeden tamamen uzak olmayan göklerin maddesine bürünmüş semavî 

hareketi sağlayan akıllar dünyası, ki bu akıllar dünyasının en son halkasını faal akıl

oluşturur.∗

558 İbn Sînâ, “fi’l-Hudûd”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 68-71. 
559 Seyyid H. Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, Nazife Şişman (çev.), İstanbul: İnsan Yay., 1985, s. 227. 
∗ Akıllar dünyasının sudûr teorisiyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Aslında sudûr teorisi Yaratıcı ve yaratılan arasında 
mutlak bir ayırımı öngördüğü için islamî düşünceye bir ölçüde yabancıdır. Bu düşünce İslam’da dinin batınî 
yorumuyla birleşerek bir anlam kazanabilmiştir. Nitekim İbn Sînâ’nın sudûr düşüncesi, Plotinusçu kozmogonin 
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c. Maddeyle sınırlı hareketin kaynağı olan fiziksel tabiat, maddî dünya.560 

İbn Sînâ, unsurlar âlemindeki elementler doğru oran ve ahenkte bir araya 

geldiklerinde onlara nefs verildiği görüşündedir.∗ Biz tabiatta insandan başka bitkiler ve 

hayvanların da canlı varlıklar olduğunu görürüz. Fakat canlı bir varlık olarak insanda 

‘elementler’ en iyi şekilde birleşmiş ve nefsin bütün melekelerini kendinde toplamış 

haldedir. Yeryüzündeki varlıkların en üst seviyesinde bulunan insanı, diğer canlılardan 

ayıran özelliği ise onun düşünen bir canlı oluşudur. İnsan, beden ve nefs olarak iki farklı

etmenin birleşmesi ile meydana gelmiştir. Beden bu âleme (halk âlemi), nefs (ruh) ise 

metafizik (emr) âleme özgüdür. Dolayısıyla insan, potansiyel olarak melekler ve 

akılların tabiatına sahip olduğu gibi bitki, hayvan ve minerallerin tabiatına da sahiptir. 

Öyleyse bir varlık olarak insan, beden ve nefs yönünden dünyevî ve semavî varlıklar 

arasında yer alır.561 Şeyhü’r-Resi bu konuya fî Sırri’s-salât risalesinde de değinir. Şöyle 

ki: Allah Teala hayvanları, madenler ve bitkileri yarattıktan sonra varlığa getirmiştir. 

Bunun yanında feleklek, mücerret nefsler ve yetkin gök akıllarını da var etmiştir. Öyle 

ki, ilk yaratılış cevherlerin en şereflisi olan akılla başlamış son yaratılış da mevcudatın

en şereflisi akıllı bir varlık olan insanla son bulmuştur. İnsan ‘en büyük âlemdir’ bu 

manada. Allah insanı muhtelif mizaçlarda yarattığı için kimi insan yaptıkları ile adeta 

melekleşirken kimileri de şeytansı fiilleriyle kendilerini helake sürükler. Çünkü insan 

beden yönüyle maddî, ruh yönüyle meleksi bir varlıktır ve o, his ve akılla donatılmış bir 

varlıktır. Bununla birlikte insan kendisinde muhtelif ruhî kuvvetler olan tabiî yönüyle 

bitkilere, şehvanî yönüyle hayvanlara, insanî yönüyle de meleklere iştirak eder.562 

Şeyhü’r-Reis bir duası şu şekildedir: 

“…Topraktan da madenleri, bitkileri ve çeşitli hayvanları yarattın. Bunlar üreyen ve 

ölen, yiyen ve yenilen oldular. Bu sürecin ana sebebi insanın yaratılmasıydı… Sen insanı iyi 

amellerle temizlenirse melekler derecesine çıkaran akıllı bir nefsle yarattın”563 

tesiriyle Tanrı’nın mutlak yüceliğini zedelemeden varlık hiyerarşisini O’ndan başlatmayı esas alarak monist bir 
yapıya bürünmüştür. Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, s., 229. 
560 İbn Sînâ, “en-Neyrûziyye fî meâni’l-hurûfi’l-hecâiyye”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 106-107. 
∗ Nasr, s. 278; İbn Sînâ’ya göre nefslerin maddi cisimlerde  var olması için doğal unsurların belli oranlarda 
karışımından ve bileşiminden meydana gelen dengeli ve uyumlu bir mizacın bulunması lazımdır. Mizacın bu 
dengelilik ve uyumluluk oranı ölçüsünde maddesel cisim, bitkisel nefsi, hayvansal nefsi ya da insanî nefsi almaya 
hazır hale gelir. İnsanî nefsi almaya hazır hale gelen cisim, bitki ve hayvan nefsini kabul eden cisimlerden daha 
uyumlu bir mizaca sahiptir. Mehmet Dağ, “İbn Sînâ Psikolojisi”, İbn Sînâ Doğumunun Bininci Yılı Armağanı
içinde, s. 369. 
561 Nasr, s. 286. 
562 İbn Sînâ, “fî Sırri’s-salât”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 207-208. 
563 Nasr, s. 235. 
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el-Adhaviyye risalesinde Şeyhu’r-Reis insanın nefs cevherine atıfla şunları

söylemektedir:  

“Diyorum ki, eğer insan nefsi maddeden mufarak bir suret ise o fesada kabil olmayan 

baki bir şeydir. Zira mevcut olan şey var olduğunda onun varlığı ya zorunludur ya da 

mümkündür. Eğer onun varlığı mümkün ise onun zatı, olmaya ve olmamaya muhtemildir. Onun 

varlığının olması olmamasından evla değildir [o her iki duruma eşit mesafededir]. Bazen onun 

için olmak bazen de olmamak söz konusudur ve o her iki durumda da [olmak ya da olmamak] 

vasıflarıyla vasıflanır. 

Aynı anda mümkün varlığın bu iki vasıf ile muttasıf olması imkansızdır. Hiç şüphesiz 

o var olduğunda onun için sadece bir durum geçerli olur. Eğer madum (yokluk) halinde ise onun 

için de sadece bir durum geçerlidir. Mümkün varlığın her iki durumda da iki tarafa muhtemil 

olduğu sabittir. Nefsin maduma (yokluğa) muhtemil olması muhaldir. Her iki durumda da sabit 

olan husus, onun madde oluşudur. O bilfiil var olduğunda onun için geçerli olan şey onun 

suret oluşudur. Üçüncü şık ise madum (yokluk) halidir. O zaman maddesi olmayan şey asla 

yokluğu ve sukûnu kabul etmez. Aksine bu halleri kabul eden şey ya madde ya da maddede bir 

şeydir. Nefs madde ve maddede olmayan bir şey olduğunda onun için madum (yokluk) ya da 

sükun (hareketsizlik) söz konusu edilemez. Buna göre insanî nefs ve akıl fesada kabil değildir. 

O zaman nefs ölüm sonrası sabittir / ortadan kalkmaz.564 

Herhalükarda düşünürümüz, natık nefsin ‘maddeden mufarak ve fesada kabil 

olmayıp baki kalan’ bir cevher olduğunu kabul etmektedir.565 Şayet natık nefs ölümsüz 

ise ve o bu dünyada herhangi bir bedene dahil olup ferdiyet kazanırsa566 ölümle birlikte 

bedenden ayrılması sonucu o, kendine özgü mutluluk veya mutsuzlukla baş başa

kalır.567 Kişi şayet bu dünyada nefsini, nazarî ilimler ve salih amellerle kemale 

erdirmişse o öte âlemde mutlu olurken bu dünyada olgunlaşmamış nefsler için de elem, 

azap vardır. Düşünürümüz el-A‘lâ Suresi tefsirinde bu hususa dikkat çekmektedir. Allah 

Teala, adı geçen surede nebinin getirdiği daveti kabul etmeyen nefslerin kendini 

olgunlaştıramayacağına ve dünya lezzetlerine dalacağına işaret eder. İlahî daveti kabul 

etmeyip kemale eremeyen ve dünya lezzetleri ile yetinen bir nefs bedenden ayrılınca, 

alışageldiği dünyevî lezzetleri orada bulamamanın ve rûhen kendini hazırlamadığı 

564 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 143-144. 
565 İbn Sînâ, “et-Tabiiyyât min uyûni’l-hikme”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 37; a.mlf., el-
Adhaviyye, s. 144-145. 
566 İbn Sînâ, eş-Şifa et-Tabiiyyat, İbrahim Medkür (göz. geç.), Mahmud Kasım (nşr.), Kahire: (y.y.), (bi-
Münâsebeti’z-zikri’l-elfiyye li’ş-Şeyhi’r-Reis), s. 196, 199. 
567 İbn Sînâ, eş-Şifa et-Tabiiyyat, s. 201; a.mlf., el-Adhaviyye, s. 145-146. 
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yabancı bir dünyada bulunmanın azabını tadar.568 Halbuki nebinin davetini kabul edip 

salih amellerle tezkiye olan nefsler için böyle bir azaptan sözedilemez. Adı geçen 

surede: “Aksine onlar dünya hayatını tercih ediyorlar. Halbuki ahiret daha üstün ve 

daimidir”569 ayetini düşünürümüz nübüvvet teorisinden hareketle ‘meadı ispat etmeye 

yeterli tam bir açıklama’ olarak görür ve söz konusu ayet çerçevesinde ölüm sonrası

hayatın varlığını ispat amacıyla deliller getirir. İbn Sînâ’nın konuya ilişkin çıkarımlarını

şöylece ortaya koyabiliriz:  

a. Ahirete ilişkin lezzetler bu dünya lezzetlerinden üstündür. Bir kere dünyevî 

lezzetler, insanlar ve hayvanlar arasında ortak iken ruhanî lezzetler insanlardan sadece 

kendini kemale erdirmiş olanlar ile nebiler arasında ortaktır. Dolayısıyla olgun 

insanların elde ettiği lezzetler diğerinden üstündür. 

 b. Şayet dünyevî lezzetler insana, ruhanî lezzetlerden daha çok mutluluk 

getirseydi bu durumda daha çok yemek yiyen, cinsel ilişki kuran insanların ruhanî 

lezzetleri elde edenlerden daha fazla mutlu olmaları gerekirdi. Halbuki vakıa bunun

aksinedir.570 Dahası mesela cinsel ilişkinin açıktan yapılmaması bile dünyevî lezzetlerin 

nihai olarak istenilen bir lezzet olmadığına işaret eder. 

 c. Ruh cevheri beden cevherinden daha üstündür. Öyleyse ruhun arzu ettiği

Allah’ı bilme (marifetullah) sevinci, bedenin istediği yemek içmek lezzetinden 

üstündür.571 

İşte bu üç yönden olgun nefslerin mutluluğu, kendini kemale erdirmemiş

olanların mutluluğundan daha üstündür. Bir başka yönden meâdın gerekliliği ise ahiret 

hayatının dünya hayatından daha üstün (hayırlı) ve daimi oluşudur. Bu da iki yönden ele 

alınabilir: 

 a. Ölümle birlikte bedenin dünyevî lezzetlerle irtibatı kopar. 

 b. Yemek, içmek ve cinsel ilişki ile elde edilen lezzet sadece bunlarla iştigal 

halinde iken geçerlidir. Bunlarla ilişki koptuğunda o lezzet eleme dönüşmektedir. 

Halbuki Allah’ı bilmek (marifetullah), kutsî ilimler ve erdemli bir ahlak ile elde edilen 

huzur süreklilik arzeder. Onun için herhangi bir fasıla söz konusu değildir ve burada 
 
568 İbn Sînâ, “el-A‘lâ”, et-Tefsiru’l-Kur’anî içinde, s. 100; a.mlf., Uyûnü’l-hikme, M. Fevzi Cebr (nşr.), Beyrut: 
Dârü’l-Yenâbî, 1996, s. 94-95. 
569 İbn Sînâ, “el-A‘lâ”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 102-103.  
570 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 146-148. 
571 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 112; a.mlf., eş-Şifa en-Nefs, s. 219. 
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dile getirilen hususlar bütün aklı başında (ukâlâ) insanlar tarafından kabul görür. 

Bununla birlikte ele alınan mesele önceki kutsal kitaplarda mesela İbrahim ve Musa’nın

sahifelerinde de kayıtlıdır. Şu halde insanın dünya ve özellikle ahiretteki mutluluğu üç

şeye bağlanmıştır: Allah, nübüvvet ve nefsin döneceği yer olan meâd / ahiret bilgisine 

sahip olmak.572 Dikkat edilirse İbn Sînâ’nın insan mutluluğu için gerekli gördüğü üç

şeyin kabulü, aynı zamanda dinin temel inanç esaslarını oluşturur.∗ Böylece İbn Sînâ 

nefs teorisinden hareketle meâdı ispata yönelirken yeri geldiğinde nassı da bu

düşüncesini teyit amacıyla te’vil etmektedir. el-Adhaviyye risalesinde filozofumuz 

‘ölümden sonra varılan şeyin ilk hayattan ayrı bir şey olduğu konusunda görüş birliği

vardır’573 diyerek nefsin bedenden ayrılması ile başka bir âleme geçiş yapacağını ve söz 

konusu âlemin bu dünyadan farklı olacağı hususunda ittifak olduğunu söylemektedir ki, 

bu yönüyle biz, onun ‘icma’ delilini de meâd için kullandığını söyleyebiliriz.  

Nebi ilahî öğretiyi getirirken onun teori ve pratik yönlerini ortaya koymayı

hedefler.574 Bu açıdan  nebinin misyonu iki yönlü bir işlev görür. Yukarıda dile 

getirildiği üzere Fazlur Rahman’ın da ifade ettiği gibi nebi, bütün insanlığa dinî bir 

misyonla gelir ve o mistik biri olması yanında tarihi de şekillendiren bir karakter 

arzeder.575 Bu yönüyle nebi hem kuramcı hem de uygulamacıdır. Kuramcı yönü insan 

nefsini Allah’ın varlığına, vahye, nübüvvete ve ahirete temel olan ilkeleri öğretip insana 

sonsuz kurtuluşun esaslarını talim etmesi; uygulamacı yönü ise ibadetler başta olmak 

üzere inananlar için yasalar ve ahlakın esaslarını ortaya koymasıdır.576 Filozofumuz dinî 

pratiklere (ibadet, ritüel) dinin devamı ve insanlığı hayra götürmesi açısından özel önem 

atfeder. Nitekim İbn Sînâ, ibadetler olmasa peygamberin vefatından bir süre sonra dinin 

unutulmaya yüz tutacağını dile getirir.577 Düşünürümüz burada da selefi Fârâbî’den 

farklı olarak ibadetlerin faydaları üzerinde ısrarla durur.578 Şöyle ki, peygamberin insanî 

 
572 İbn Sînâ, “el-A‘lâ”, et-Tefsiru’l-Kur’anî içinde, s. 103. 
∗ İslam’ın temel inanç esasları Allah, nübüvvet, ahiret şeklindedir. Bk. Gazzâlî, “Faysalu’t-tefrika”, Mecmuatü 
Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1406/1986, s. 134; Böylesi bir kabul İbn Sînâ’nın
el-A‘lâ suresi tefsirinde de vardır. İbn Sînâ burada İslam’ın temel inanç esasları olarak Allah, peygamber ve ahiret 
konuları işler.  Bk. İbn Sînâ, “el-A‘lâ”, et-Tefsiru’l-Kur’ânî içinde, s. 100-103; Bekir Topaloğlu, “Ahiret”, Diyanet 
İslam Ansiklopedisi, C. I, İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası, 1998, s. 545. 
573 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 90. 
574 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 444; Nasr, Üç Müslüman Bilge, s. 55; F. Rahman, Prophecy in Islam, s. 52. 
575 Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, s. 52. 
576 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 443-444; Nasr, Üç Müslüman Bilge, s. 55;  İbn Sînâ, İslam dininin, getirdiği
akide, muamelat ve ibadetler ile ahlak ilkelerindeki tutarlılık ve evrensellik noktasında diğer dinlerden daha üstün 
olduğunu ifade eder. Bk. İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 110-111. 
577 İbadetlerin önemi için bk. İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 111, 153. 
578 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 443-446, a.mlf., en-Necât, s. 340-343. “Namaz, nefsi natıkanın ecrami 
felekiyyeye benzemesi ve ebedi, sevap talebi için Hakk-ı Mutlak’a tapınması demektir…Namaz, İllet-i Ûlâ’ya 
kulluktur. Bu itibara ve bu manaya göre Allah Teala, -vemâ halaktü’l-cinne ve’l-inse illâ li-ya‘büdûn- kavli 
kerimindeki -li-ya‘büdûn- kelimesini -li-ya‘rifûn- ile te’vile ihtiyaç kalmaz. Çünkü ibadet beşeri alakalardan 
süzülmüş bir ruh ile ve beşeri bulanıklıklardan arınmış temiz bir kalp ile ve hakkın gayri olan bütün kayıtlardan ve 
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maslahatların temini için bir takım tedbirler koyması gerekir. Bu tedbirler mesela 

namaz∗ gibi bazı hareketler veya oruç gibi bazı yasaklamalar şeklinde ortaya konulan ve 

insanlarda sürekli din ve Tanrı şuurunu diri tutucu ibadetlerdir ki, böylece fertler, 

kötülüklerden sakınırken nefsî tutkularını kontrol altına alır ve aşkın olana yönelerek 

arınmayı elde ederler. İbadetler, ibadet eden kişilerde şeriata bağlı kalmayı ve nefslerini 

tezkiye ederek ahiret hayatında Allah’a yakın olmayı temin eder. Bununla birlikte hac 

ve kurban gibi ibadetler de insanlar arasında bir takım maslahatları ifa etmesi yanında

yasanın güçlenmesi ve yürürlükte kalmasını temin eder. İbadetlerin en üstünü ise 

Allah’a yönelmek ve yakarmak olan namazdır. Sözü edilen ibadetler sayesinde insanlar, 

inandıkları dine daha sıkı sarılır, ahiret mutluluklarını elde edebilmek için bedenin 

etkilerinden kurtulma ve nefsî tutkuları kontrol altına alma melekesi kazanırlar.579 

Toplumun dünya ve ahiret mutluluğu için ibadet yükümlülüğü koyan nebi, dünyada 

insanlar arasında sağlıklı bir şehir hayatının devamı noktasında da bir takım yasalar 

getirir. Bu cümleden olarak tembellik ve çalışmadan kazanmanın yasaklanması, karşı 

tarafa herhangi bir fayda vermeden gelir getiren kumarın, hırsızlığın, yankesiciliğin, 

kadın ticaretinin men edilmesi, toplumun ve nesebin dolayısıyla mirasın sağlıklı bir 

şekilde intikalinin garantisi olan aile yapısına tehdit oluşturan ve insanların evlenerek 

yuva kurmalarına mani teşkil eden zinanın ve eşcinselliğin suç sayılması, faizciliğin 

yasaklanması söz konusu yasalardandır. Bunun yanında nebi, adaletli olan halifeye 

itaatin temini, şehrin yöneticisine isyan eden asilerin ortadan kaldırılması, ticarette 

dürüstlük ile namus ve mal emniyetinin sağlanması hususlarında da yasalar koymalıdır. 

Erdemler şehevî, gadabî ve tedbirî olarak üçe ayrılır ve bunlar iffet, hikmet, şecaat 

olarak kendi arasında kısımlandırılır. Bunların toplamı ise adalettir. İşte nebi, bu 

özelliklere sahip olması yanında nebi olma imtiyazıyla da insanlar arasında en üst 

mertebede bulunan bir şahsiyettir ve Allah’ın yeryüzündeki halifesidir.∗∗ Şu halde 

 
bağlardan azade bir nefs ile Vacibü’l-Vücud’u bilmektir.” İbn Sînâ, “fî Sırri’s-salât”, et-Tefsîrû’l-Kur’ânî içinde, s. 
212.  
∗ İbn Sînâ Namaz Risalesi’nde insanın tabiî nefs ile bitkilere, hayvanî nefs ile hayvanlara, insanî ruh ile meleklere 
benzediğini, insanî nefsin diğerlerinden üstün olduğunu ve bu nefsin yönünün ulvî âleme dönük bulunduğunu, 
namazın da nefs-i natıkanın göksel feleklere benzemeye çalışarak ebedî sevabı istemesi olduğunu ifade eder. Namazı
da kendi içinde zahiri ve batınî diye ikiye ayırır. Zahirî namaz, dış görüntü itibariyle namaz kılmak iken batınî namaz, 
kişinin namazda aklen Cenâb-ı Hakk’ı tefekküre dalarak temiz bir nefs ile Hakk’ı müşahede etmesidir ve hakiki 
namaz da budur. Nitekim Allah Rasûlü mirac gecesinde bedenî bütün isteklerden uzaklaşarak Hakk’a mülaki olmuş
ve işte bu halin devamı için kendisine namaz kılması emredilmiştir. Dolayısıyla insanı insan yapan akıl gücü, Cenâb-ı
Hakk’ı rü’yete müştak olduğundan, bu isteğinin gerçekleşmesi için ona namaz emredilmiştir. Kim bu vacib görevi 
yerine getirmezse siyaseten sorguya çekilir. Bk. İbn Sînâ, “fî Sırri’s-salât”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 208-211, 
214-218. 
579 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 445-446. 
∗∗ İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 447-455; İlimler tasnifinde İbn Sînâ meadı metafiziğin fer’i kısmına dahil 
eder. Filozofumuz felsefeyi/hikmeti amelî ve nazarî olarak ikiye ayırır. Nazarî hikmetin amacı hak, amelî hikmetin 
amacı hayırdır. Her iki felsefe de kendi içinde üçe ayrılır. Nazarî felsefenin kısımları: Fizik (el-ilmü’l esfel), 
matematik (el-ilmü’l-evsat) ve metafizik (el-ilmü’l-ûlâ). Bunlar da kendi içinde kısımlara ayrılır. Metafizik yani İlk 
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insanlar gerek yasaların korunması ve gerekse ahlakî erdemlerin elde ediminde nebiye 

uyarak nazarî ve amelî akıl yönünden yetkinleşmek için gayret etmeleri halinde dünyevî 

ve uhrevî mutluluğa ulaşacaklardır. Dolayısıyla nübüvvet, fert ve toplumun dünya ve 

ahiret hayatlarının ıslahı için gerekli bir müessesedir ve Allah’ın inayeti gereğidir.  

İlahî inayet ve insanın toplumsal bir varlık oluşundan hareketle İbn Sînâ, 

ahlakın yerleştirilmesi ve sosyal adaletin temini açısından mükafat ve ceza verecek bir 

Tanrı anlayışını gerekli görür. Tanrı’nın bilinmesi ve tanınması için de vahiy ve 

peygamber lazımdır. Nebinin görevi hukukî-ahlakî hususları içermesi yanında siyasi bir 

karakter de arzeder. Bu açıdan nebi aynı zamanda siyasi bir liderdir.580 Allah’ın elçisi 

olan kişi, cumhura hitap edeceği için mahiyetinin anlaşılması zor olan Allah, melekler 

(mücerredât), ahiret hallerinden cennet, cehennem, hesap, sırat gibi konuları halkın

anlayacağı bir dille anlatmalıdır. Aksi takdirde halk (avam) soyut manaları

anlamayacağı gibi dinden de uzaklaşır. Öyleyse nebi, metafiziğe ilişkin bu hususlarda 

kısmen sembolik bir dil kullanmak zorundadır. Bu düşünceden hareketle İbn Sînâ, 

özellikle ahirete ilişkin ayetleri nasıl ele alıp yoruma tabi tutmaktadır? Din dilinin 

anlaşılması hususunda filozofumuz nasıl bir tutum sergilemektedir? Şimdi bu soruların

cevaplarını araştırabiliriz.  

2.9 Te’vil ve Meâd İlişkisi 

Nebi’nin mütehayyile gücünün diğer insanlardan farklı oluşuna yukarıda bir 

ölçüde değinilmişti. Her şeyden evvel nebinin işlek bir muhayyile gücü vardır. Söz 

konusu güç, hayal ve musavvire gücündeki suretler ile hafıza ve zâkire (belleme ve 

hatırlama) gücündeki mânâları birleştirip ayıran bir yetidir. O, bedenden kaynaklanan 

bir takım suretler üretmesi yanında metafizik etkilerle de suretler üretebilir niteliktedir. 

Bazı insanların mütehayyile güçleri yaratılıştan olağanüstü kuvvetlidir ve o kimseler 

başkalarının rüyada gördüklerini uyanık iken görebildiği gibi gayba ait durumları da

idrak edebilirler. İşte peygamberin muhayyile gücü bu sınıfa girer. Peygamber, faal 

 
Felsefe’nin asıl bölümünde şunlar yer alır: 1. Hüviyet, birlik çokluk, illet malul gibi varlığın genel kısımlarının
bilinmesi. 2. Fizik ve matematiğin usulü ve ilkeleri hakkında bilgi edinme. 3. Tanrı’nın ispatı, tevhidi, sıfatlarının
bilinmesi. 4. Ruhanî cevherlerin ve onlardan sonra gelenlerin ispatı. 5. Semavî ve arzî cismanî cevherlerle ruhanî 
cevherler arasındaki ilişkiyi ele alan konular. Bunlar metafiziğin aslî bölümüdür. Fer’î kısımları ise vahyin nüzulünün 
keyfiyeti, mucizeler, gaybdan haberin nasıl geldiği, ilhamlar ve kerametler, Ruhu’l-Küdüs ve meâda ilişkin konular. 
Amelî felsefe de üçe ayrılır. Ahlak ilmi, ev yönetimi, toplum yönetimi. Dindeki teorik ve pratik yön, İbn Sînâ’ya göre 
kişinin yetkinliğini (kemal) ve mutluluğunu sağlamaktır. Öyleyse bütün ilimler bir tek fayda içindir: İnsan nefsinin 
kemale ermesi ve uhrevî mutluluk. İbn Sînâ, “fî-Aksâm-i ulûmi’l-akliyye”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât 
içinde, s. 84-94. 
580 Necip Taylan, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, s. 207, 210. 
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aklın kendisine feyezan etmesi ile hakkı görür, işitir ve ondan aldığı bilgileri hıfzeder.581 

İbn Sînâ selefi Fârâbî’yi takiple, faal akıl’dan gelen feyzin, nebinin müstefad aklına, 

oradan bilkuvve akla ve mütehayyileye ulaştığını ve böylece vahiy veya nübüvvet 

fenomenin ortaya çıktığı görüşündedir. Hayal ve musavvire gücüyle ortaklaşa çalışan 

mütehayyile, elde ettiği suretleri ortak duyuya vererek  dış gerçekliği olmadığı halde 

ortak duyuda bir takım suretlerin ortaya çıkmasına sebep olur. Zaten idrak edilen şey, 

ortak duyu gücünde temessül eden şeydir.582 Akıldan mütehayyileye, oradan da ortak 

duyuya geçen feyezan ile metafizik âleme ilişkin Allah, ahiret, melekler vb. ile ilgili 

bilgi elde edilmiş olur. Allah Teala’nın ‘mütekellim’ sıfatını açıklarken İbn Sînâ, 

‘kelam’ı şöyle tarif eder: Faal akıl veya mukarreb melek diye tabir edilen nakşedici 

kalem vasıtasıyla Allah’tan peygamberin kalbine ilimlerin akmasıdır (feyezan).583 Buna 

göre kelam, nebide feyezan yoluyla meydana gelen ilimlerdir.  

Allah Teala’dan melek vasıtasıyla gelen ilim nebinin mütehayyile gücüne 

geçer. Mütehayyil güç söz konusu bilgileri harflere ve muhtelif şekillerdeki tasavvur 

kalıplarına döker. Ardından mütehayyile gücü kendisindeki harf ve tasavvur kalıplarını

duyu gücüne nakşederek onların işitilen manzum bir kelam haline gelmesini temin 

etmektedir. Vahyi getiren melek (ruh)∗ ve onu alanın kalbi ile vahyi getiren melek 

arasında bir perde kalmaz. Meleğin hitabı, adeta güneşin suya nüfuzu gibi nebinin 

gönlüne yerleşir ve orada bir takım suretlerin nakşolmasını sağlar. Kalbe nakşolan 

suretler nebinin batınî hissinde müşahede edilebilecek bir şekle bürünür. Bu durumda 

nebi, melekle görüşebilecek seviyeye ulaşır ve melek görünür bir surete, kelamı da

işitilir bir sese dönüşür.584 Şu halde vahiy, herhangi bir beşerî talim olmadan nebinin 

kalbine ilka edilen ilimlerin onun saf nefsinde tasavvur edilmesi anlamına gelir. 

Tasavvur edilen bilgiler, nebinin içinde bulunduğu şartlar gereği topluma, Arapça, 

İbranice vb. dille ifade edilir. Demek ki, nebi önce ilahî bilgiyi almakta sonra onu 

duyularında idrak edip ifade kalıplarına büründürmektedir.585 

İlahi bir din herhangi bir topluma geldiğine göre onun, bütün bir toplumun 

hakikatleri anlayacak şekilde hitap etmesi insanlar için en hayırlı olanıdır. Öyleyse din 

 
581 İbn Sînâ, eş-Şifa en-Nefs, s. 154; a.mlf., “fi’l-Kuve’l-insân ve idrakâtihâ”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât 
içinde, s. 60. 
582 Durusoy, s. 105. 
583 İbn Sînâ, er-Risaletü’l-Arşiyye fî-hakâiki’t-tevhîd ve isbâti’n-nübüvve, İbrahim Hilal (nşr.), Mısır: Câmiatü’l-
Ezher, 1980, s. 30-31.   
∗ Kur’an’da ‘rûh’ kelimesi genelde Cebrail  [faal akıl] manasında kullanılır. Bk. Kur’ân, Şuara Suresi, Ayet 193; 
Meâric Suresi, Ayet 4; Nebe’ Suresi, Ayet 38; Kadir Suresi, Ayet 4. 
584 İbn Sînâ, “fi’l-Kuve’l-insân ve idrakâtihâ”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 60. 
585 İbn Sînâ, er-Risaletü’l-Arşiyye, İbrahim Hilal (nşr.), s. 31-32; Alper, a.g.e., s. 200-201. 
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dilinin (lisanü’ş-şer‘)586 toplumun bütün katmanlarını dikkate alacak bir lisanı tercih 

etmesi zorunluluğu vardır ve söz konusu dinin, halk katmanı (avam) yanında burhanî 

seviyede düşünen filozofa da hitap etmesi gerekir: “Onun hitabının yaratılışları felsefî 

araştırmalar yapmaya yatkın olanlara çağrıda bulunan bir kısım işaret ve sembolleri 

kapsamasında herhangi bir sakınca yoktur”587 Dolayısıyla din dilinde özellikle Allah’ın

azamet ve celalili ve ahireti anlatan ifadeler açısından halkın rahat anlayıp inanması,

gönüllerinin yatışması ve o doğrultuda hareket etmeleri için bir takım sembollerin, 

işaretlerin kullanılması zorunluluğu vardır. Aksi takdirde insanlar özellikle tevhid ve 

tenzih hususunda tamamen soyut kavramlarla ifade edilen bir tanrıyı ve ahiret hayatını

kabul etmekte zorlanır hatta anlayamadıkları bir dinden uzak kalmayı tercih ederler. 

Bunun neticesinde toplumsal faaliyetlerden kendilerini alıkoyan işlere ve araştırmalara 

yönelirler. Her insanın ilahî hikmeti anlama kapasitesine sahip olmadığını dikkate 

alırsak toplumda bir kuşku ve şehrin iyiliğine (salah) aykırı bir hal ortaya çıkar. Onun 

için Allah’ı anlama noktasında mesela Tevrat teşbihlerle doludur.588 Kur’an’da da 

muhkem ayetler bulunmakla birlikte Allah’ı ve ahiret hayatını anlatan ifadeler teşbihîdir 

ve öyle olmak zorundadır. Ahirete ilişkin mutluluk (saadet) ve azap (şekavet) ancak bu 

dünyadaki bir takım varlıklara teşbih edilerek insanların zihinlerine nakşedilebilir. Tabi 

bu konuda gerçek olan şey, peygamberin ahirete ilişkin bilgileri, insanlara genel 

hatlarıyla bir şeye işaret edebilir şekilde vermesidir. Bu da ahiretin, hiçbir gözün 

görmediği hiçbir kulağın işitmediği bir yer olduğu ve orada büyük mülk olan bir haz ve 

sürekli azap olan bir elemin bulunduğunu haber vermesidir.589 Şu da var ki, Şeyhü’r-

Reis’e göre dinin metafizik ve ahlak olarak iki temel muhtevası vardır. Metafizik de 

Tanrı’nın varlığı, sıfatları ve O’nun alemle olan ilişkisi ile nefsin ölüm sonrası meâdına

dair bilgilerden oluşur. Özellikle Tanrı, insan algısının tamamen ötesinde olduğu için 

O’nun tenzihi bir dille anlatılması gerekir. Dolayısıyla sıradan halkın bunu soyut bir 

şekilde anlaması imkan dahilinde değildir. Aynı şey ölüm sonrası hayat için de 

geçerlidir. Din söz konusu hayatı da tıpkı Tanrı’nın varlığı ve sıfatlarını anlatmada 

olduğu gibi, temsillerle anlatmalıdır. Onun için nebi, hissî mutluluk veya mutsuzluğa

alışmış topluma ahiretteki mutluluk veya mutsuzluğun aklî / ruhani olacağını anlatması

ve onların hissî hazlarla oluşan zanlarını kaldırıp atması beklenemez. Eğer din ölüm 

sonrası diriliş ve öte dünya hayatının bedenli olacağını söylemeseydi dinin halk için bir 

anlamı olmayacağı gibi onlar, kötülük yapmaktan uzak durmayacak ve iyilik yapmaya 
 
586 İbn Sînâ, “el-Keramât ve mucizât ve’l-eâcib”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 229. 
587 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 443. 
588 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 103. 
589 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 443. 
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da yanaşmayacaktı. Çünkü insandaki vehim gücü şayet beden yani hissî hazlar yoksa 

öte dünya için nelerin yapılıp yapılmayacağı hakkında net bilgi veremez ve insanı

yanıltır. Dolayısıyla nebi, iyiliğe teşvik ve kötülüklerden uzaklaşmaları için halka 

uhrevî mutluluk veya mutsuzluğu, dini siyaset gereği, hissî olduğunu teşbih ve 

temsillerle anlatır. Nitekim Kur’an’ın cennet ve cehennem tasviri de hissî ağırlıktadır. 

Ancak din ölüm sonrası hayatta mutluluk veya mutsuzluğun zımnen aklî yani nefsanî 

olacağına da işaret eder.590 

İbn Sînâ el-Adhaviyye’de din dilinin benzetme ve sembolleştirmeye başvurması

gereğine genişçe yer verir. Düşünürümüz, topluma hitabeden şeriatin, halkın anlamakta 

zorlanacakları şeylere, onların dünyevî hayatta bildikleri şeylerden hareketle, halkın

zihninin yakınlaşmalarını temin için benzetme ve sembolleştirme (et teşbih ve’t-temsil) 

yoluna başvurduğunu ifade eder.591 Dinin böyle bir metodu kullanması ile, sıradan 

insanlar, hakikatini anlamakta zorlanacakları dinin esaslarından Allah ve ahiretle ilgili 

bilgileri daha rahat anlayabilir. Kaldı ki dinlerin temel kuralı, halkın tamamına hitap 

etme üzerine kurulu olmalarıdır. Ancak dinlerin, getirdikleri bir kısım hakikatleri 

olduğu gibi vermeleri imkan dahilinde olamaz. Mesela nitelik, nicelik, zaman, mekan 

kavramlarından uzak olarak tasvir edilen bir Tanrı inancını halkın anlaması neredeyse 

imkansızdır. Onun için şeriat tanrıyı bir kısım sıfatlarla, teşbihî anlatımla sunar. Kimi 

ayetler zahiri itibariyle teşbihî, kimi ayetler ise hiçbir tefsire ve tahsise imkan vermemek 

üzere tenzihi ifade eder. Öyle ayetler vardır ki, biz onları zahiri üzere kabul etsek açıkça 

yanlış inanca sapmış oluruz. Mesela Allah için kullanılan gelmek, gitmek, gülmek, el, 

yüz sahibi olmak, öfke, utanma vb. ifadeler ancak istiare olabilir.592 ‘Allah’ın eli onların

eli üstündedir’593 ‘…Allah’ın yanında aşırı gitmemden dolayı’594 gibi ayetlerdeki 

mananın mecazî olduğu açıktır.595 Dolayısıyla bu kavramların hakiki manalarını

anlayabilmek için gecesini gündüzüne katan nice kimseler bile bunları anlamakta 

zorlanırken sıradan insanların onları kavraması gerçekten güç olurdu.596 

Aynı şekilde din, ahiret hayatının cismanî değil de ruhanî bir şekilde olacağını

haber vermiş olsaydı insanların o hayatı kavramaları müşkil olacağı gibi inanmakta 

zorlandıkları veya ona uzak durdukları bir şeyle ilgili mutluluğu elde etme yolunda 

 
590 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, s. 443; a.mlf., el-Adhaviyye, s. 97-98, 102, 112-113. 
591 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 103. 
592 Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 210; En’am Suresi, Ayet 158. 
593 Kur’ân, Fetih Suresi, Ayet 10. 
594 Kur’ân, Zümer Suresi, Ayet 56. 
595 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 100-101. 
596 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 102. 
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herhangi bir faaliyete de geçemezlerdi. Bu durumda da dinlerin çağrıları ve 

sakındırmaları anlamsız kalırdı. Onun için din, sembolik anlatıma başvurmuş ve

böylece insanların anlatılan şeylerin hakikatlerine yaklaşmalarını kolaylaştırmayı

hedeflemiştir.597 İbn Sînâ’ya göre aynı metodu biz, eski Yunan filozoflarının

tutumlarında da görürüz. Onlar ruh göçünü halka anlatırken bir takım sembolik 

ifadelere başvurmuşlardır. Mesela kötü bir karaktere sahip kişilerin öldükten sonra 

kendi rezilliğine benzeyen bir hayvan bedenine intikal edeceği, kişinin rezilliği şehvet 

türünden ise onun domuz bedenine, öfke türünden ise onun yırtıcı hayvan bedenine 

dönüşeceğini söylemişlerdir. Kimi kötü ruhların kuzey veya güney kutbuna gidip orada 

aşırı soğuk veya sıcak ile azap göreceğini bildirmişlerdir. Konuyla ilgili olarak İbn Sînâ 

şöyle der: “Bilgelerin bu görüşleri, halkın anlayabilmesini ve kötülüğü terk etmesini 

sağlamak için sembol kabilinden misallerdir. Zira gerçek anlamıyla mutluluk ve 

bahtsızlığın ne olduğu halka anlatılacak olsa onlar bunu asla kavrayamazlar. Hatta ilk 

anda bunun imkansız olduğunu düşünürler.”598 Dolayısıyla peygamberler Allah ve 

ahiret hayatıyla ilgili anlaşılması oldukça zor konuları insanlara teşbih ve temsil yoluyla 

anlatmak zorunda kalmışlardır.∗

Öyleyse şeriatın getirdiği her konuda zahiri hükmü kabul etmek mümkün 

değildir. Müteşabih ayetler zahiri üzere kabul edildiği takdirde bir takım muhal ve 

çirkin hususları kabul etmek gündeme gelebileceği gibi599 sembolik ifadeler 

kavranmadığında peygamberin ilahî âleme yönelik tebliği de anlaşılamamış olur.600 

Öyleyse onları te’vil etmek gerekmektedir. Buradan hareketle düşünürümüz bir tür 

felsefî tefsir diyebileceğimiz çabayla, bazı ayetlerin ve surelerin tefsirlerini yapmaya 

çalışmıştır. Bu cümleden olarak nur ayetini601 şöyle te’vil etmektedir. Ayetin mealini 

verecek olursak:  

“Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil (misbah) 

bulunan bir nişe (mişkat) benzer. Kandil bir cam fanus (zücace) içindedir. Cam ise sanki inci 

gibi parlayan bir yıldızdır (kevkebün dürriyyün). Bu ne yalnız doğu ve ne de yalnız batıdadır. 
 
597 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 97-98, 103; Alper, s. 203. 
598 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 97, 126-127. 
∗ “Yemin olsun ki, eğer yüce Allah, peygamberlerinden birini bu konularla ilgili gerçekleri, anlayışı kıt ve duyu 
algılarının dışında aklı bir şeye ermeyen halk kitlelerine anlatmakla yükümlü tutsa, sonra da ondan tüm halkın
çabucak iman etmesini ve anlamalarını sağlamak için insanların ruh eğitimini üstlenmesini isteseydi, kesinlikle 
insanın yapamayacağı şeyi istemiş olurdu… Dinler halk kitlelerine anlayacakları dille hitap etmekte, anlayamadıkları
hususları da teşbih ve temsil yoluyla anlatmaktadır. Eğer başka türlü olsaylı kesinlikle dinler yetersiz kalırdı… [ahiret 
hayatı] anlaşılması için çeşitli örneklerle ifade edilmiştir… Bu gibi konular dinlerin zahiri ifadeleriyle kanıtlanamaz.” 
İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 104. 
599 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 103-105. 
600 İbn Sînâ, “fî İsbâti’n-nübüvvât”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 98. 
601 Kur’ân, Nur Suresi, Ayet 35. 
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Mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Yağın kendisi (zeyt), neredeyse ateş (nar) değmese bile 

aydınlatacak. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara misaller 

verir. O her şeyi bilendir.” 

 İbn Sînâ’ya göre ayette geçen Allah’ın ‘göklerin ve yerin nuru’ oluşu, onun

her hayrın sebebi olduğu gerçeğidir. Mişkat (kandil) kelimesi, düşünme gücü (kuvve-i 

natıka) iken özelde heyulanî akıldır. Lamba (misbah) kelimesi müstefad akıl

karşılığındadır ve ‘cam içerisinde’ ibaresi ise onun heyulanî akıl ile müstefad akıl

arasında bir aklî mertebeye yani bilmeleke akıl olduğuna işaret etmektedir. ‘Mübarek 

zeytin ağacından yakılır’ ibaresi de aklî fiillerin maddesi durumunda olan fikrî güce 

işarettir. ‘Ne doğuya ne de batıya mensup olmayan’ tabiri, fikrî gücün ışığın kaynağı 

olan doğu’ya veya ışığın battığı yer olan batı’ya ait olmayıp mutlak manada fikri güce 

vurgu yapılmaktadır. ‘Neredeyse ateş değmese de yağı ışık verir’ tabiri ise fikrî güce 

yapılmış bir övgü olup ittisal ve akışı kasteder. ‘Ateş’ ise mecazî manada küllî akıl (faal 

akıl)dır.602 Filozofumuz, benzeri şekilde Felak Suresi’nde geçen ‘düğümlere üfleyen 

büyücü kadınlar’ı603 bedenin büyümeyle görevli nebatî güçleri, ‘haset ettiğinde 

hasetçi’yi604 beden ve onun bütün güçleri ile nefs arasında meydana gelen çekişme,605 

‘sinsi vesveseci’yi (hannas)606 mütehayyile gücü; ‘gerek cinlerden ve gerek 

insanlardan607 ayetindeki ‘cin’ ve ‘insan’ı ise dış ve iç duyular608 şeklinde te’vil 

etmektedir.609 Kur’an’da geçen ‘arş’ kelimesi ise cismanî varlıkların sonudur.610 Aynı

şekilde mesela kaza kader inancıyla ilgili olarak kalem, cansız bir alet; levh611 düz bir 

şey; kitabet612 ise bir tür yazı olarak anlaşılmamalı, kalem ve levh ruhanî birer melek, 

kitabet ise hakikatlerin tasavvurudur. Kalem ilahî emirdeki bir takım manaları almakta 

ve bunu ruhanî bir yazıyla levhe aktarmaktadır. Bu şekilde hüküm / kaza kalemden, 

kader ise levhden çıkmakta ve bu emir çeşitli mertebelerden geçerek göklerden 

yeryüzüne inmekte ve oradaki varlıkları ve oluşları meydana getirmektedir.613 

602 İbn Sînâ, “fî-İsbatin nübüvvât”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 100; a.mlf., el-İşarat ve’t-tenbihât,
C. II, s. 389-392. 
603 Kur’ân, Felak Suresi, Ayet 4. 
604 Kur’ân, Felak Suresi, Ayet 5. 
605 İbn Sînâ, “el-Felak”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 119-120, 125. 
606 Kur’ân, Nâs Suresi, Ayet 4. 
607 Kur’ân, Nâs Suresi, Ayet 6. 
608 İbn Sînâ, “el-Nâs”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 125. 
609 Alper, s. 206-207. 
610 İbn Sînâ, “fî-İsbati’n- nübüvvat”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 101. 
611 Kur’ân, Burûc Suresi, Ayet 22. 
612 Kur’ân, Nebe’ Suresi, Ayet 29. 
613 İbn Sînâ, “fi’l-Kuve’l-insan”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 61; a.mlf., “fi’t-Tasavvuf”, et-
Tefsiru’l-Kur’anî içinde, s. 141-142; Alper, a.g.e., s. 205. 
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İbn Sînâ’ya göre misal âlemi, nefsler âlemi ve madde âlemi olarak üç çeşit 

âlem vardır.614 İslam dini insanların, keyfiyetini anlamakta zorlandıkları mücerredat 

(melekler) âlemi ile ahiret hallerini sembolik olarak anlatmıştır. Onun için mesela 

‘melekler’ halkın hoşuna gitsin diye onları en güzel şekillerde tasvir etmiştir. Halbuki 

onlar, filozoflardan başka kimsenin aklının ermediği sırf aklî manalar ve ruhanî 

simalardır. Aynı şekilde  halkı iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırmak için azapla 

korkutmak ve sevapla elde edilecek mutluluğu yüce ve mükemmel olan ilahî şekliyle 

değil de halkın anladığı ve hoşlandığı haz ve rahata ermek şeklinde tasvir etmiştir. Yani 

hazları, cennette güzel meyveler, ölümsüz güzel gençler, huriler ve onlarla kurulan 

cinsel ilişkiler, maîn kaynağından doldurulmuş kadehler, zemininden süt, bal, şarap ve 

su nehirlerinin aktığı hoş manzarası olan mekanlar, tahtlar, yeryüzü ile gökyüzü kadar 

geniş cennetler şeklinde tasvir ederken, ahiret mutsuzluğunu cehennem ateşinin 

çılgınlığı, zebaniler, yandıkça yenilenen deriler, günahkarların başlarından dökülen 

kaynar sular, aşırı soğuk ve sıcakta yapılan eziyetler, diken ve irinli içecekler şeklinde 

dile getirmiştir. Dolayısıyla dinî siyaset icabı insanların diriliş olayının ardından 

gerçekleşecek olan sevap ve azabı bu şekilde anlatmak gerekmiştir ve bunu şeriat 

getirici Hz. Muhammed mükemmel bir şekilde dile getirmiştir.615 

Aksi takdirde melekleri, ruhanî dirilişi, sevap ve elemin ruhanî oluşunu halkın

anlaması imkan dahilinde olmazdı. Dahası “eğer avamın anlayışından uzak hakiki sevap 

ve azap tasvir edilecek olsa onlar bunu ne önemser ne de çekinirlerdi. Bedenlerinin 

dirilmesi söz konusu olmadıkça da sevap ve azaba aldırış etmezlerdi.” Onlara dirilişin 

ruhanî olacağı söylenmiş olsaydı bunun herhalde bir tür ‘melek’ şeklinde olacağını

kabul ederlerdi fakat bunu da tam anlayamazlar, yanlış inançlara kayarlar ve başka

şeyler tasarlarlardı. Dahası halk nezdinde melekler, yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden 

uzak olan bahtsız varlıklardır. Onlar sadece ibadetle meşguldürler. Bıkmadan ibadet 

ettikleri halde sevap da alamazlar. Melekler, hakiki lezzet ve mutluluğu da

kavrayamazlar. Dolayısıyla dini siyaset icabı ahiret halleri halkın kavrayabileceği

şekilde cismanî bir varlık âlemi olarak teşbih ve temsillerle ifade edilmiştir.616 Onun 

için şeriat koyanlar sevap kazanmaya teşvik etmek ve günahlardan uzaklaştırma 

 
614 İsmail Yakıt, “İbn Sînâ’da İnsan Ruhunun Evrimi ve Modern Biyolojik Düşünceye Katkısı”, Uluslar arası İbn 
Sina Sempozyumu içinde, Ankara, (1984), s. 287. 
615 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 111-113. 
616 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 114; Jaffer, s. 2-3. 
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hususunda uhrevî mutluluğun hissî lezzetle, mutsuzluğun da hissî elemle olacağını

söylemeye mecbur kalmışlardır.617 

Filozofumuza göre sıradan halka anlatılan veya avamın anladığı manada sevap 

algısı gerçeği yansıtmaz. Hakikatte sevap, insan nefsinin elde edebildiği kemal oranında

sahip olduğu lezzet hissi, Allah’ın inayetine dahil olması ve ilim-amel yönünden nefsi 

tezkiye ederek reziletlerden uzak durup hayvanî isteklere karşı çıkmakla elde edilen 

mutluluk iken ceza veya elem, nefsin noksanlıkta kaldığı sürece uğradığı acıdan 

ibarettir. Nefsin noksanlıkta kalması ise Allah’tan uzaklaşmaşı anlamına gelir. İşte 

Allah’ın laneti, ukubeti ve gazabı budur. Onun olgunluğu (yetkin oluşu) ise Allah’ın

rızasına ermesi, O’na yakınlaşmasıdır. Sevap veya günah (ikab) bundan başka bir şey 

değildir. Ahirete ilişkin sevap ve ikab kelamcıların zannettiği gibi zina edenin pranga ve 

zincirlere vurulması, tekrar tekrar ateşe atılması, kişinin üzerine yılanlar, akrepler 

gönderilmesi şeklinde olamaz. Zira böyle bir ceza, ancak düşmana zarar vererek ondan 

intikam almak veya ona acı çektirmek isteyen veya  yaptığı eylemlerin benzerini 

yapmaktan engellemek ya da aynı kötü fiili tekrar işlemesine mani olmak isteyenin 

davranışı olabilir. Allah Teala için bu tür nitelikler söz konusu edilemez.618 Nitekim 

filozofumuz, din dilinde cehennem üzerine kurulu olduğu söylenen ‘sırat’ı da nefs 

görüşünden haraketle te’vile tabi tutmuştur. Halkın kabülüne göre cehennem üzerinde 

kıldan ince kılıçtan keskin olan bir yol (sırat) vardır.619 Onun üzerinden geçmeden 

cennete girilemez. Ondan düşen hüsrana uğrar.620 Halbuki İbn Sînâ, metafizik, ahirete 

ilişkin kavramlardan olan ‘sırat’ı, aşağıda ele alınacağı üzere daha farklı şekilde te’vil 

etmiştir.∗

617 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 131. 
618 İbn Sînâ, “fi-Sırri’l-kader”, et-Tefsirü’l-Kur’anî içinde, s. 303-305; a.mlf., “fî-İsbatin nübüvvât”, Tis’u Resail 
fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 102-103. 
619 Cennet ile cehennem arasında sırat köprüsü vardır. İnsanlardan iman edip iyi işler yapanlar orayı şimşek hızıyla 
geçerken kimileri yürüyerek geçer. Kimileri de günahları ölçüsünde ateşe atılır. İmanı olmayanlar ise orayı geçemez. 
Bk. Müslim, Sahih-i Müslim, İman (Bâb: Ednâ ehlü’l-cenne), Hadis No: 329. 
620 İbn Sînâ, Risale fî-İsbatin-nübüvvat, Michael Marmura (nşr.), s. 55. 
∗ Ahirete ilişkin olarak cehennemden bahseden tasvirlerde zebaniler, zincirler, dikenli yiyecekler, irinli içecekler, 
yanan deriler vb. temsili anlatımdır. Eğer bu şekilde temsili anlatım olmasaydı insanlar korkmaz ve ahirete 
hazırlanmazlardı. Benzeri şekilde cennetten bahsedilirken süt, bal, şarap  ırmakları, güzel bahçeler, huriler, gılmanlar, 
ipek elbiseler vb. bütün bunlar da temsili anlatımlardır. İbn Sînâ’ya göre genel kitle, insanî adalet ve hayır gibi soyut 
ideallere çağrılsalar, sanki nefs-i natıkalarına üstün gelmiş olan hayvanî nefslerinin yaratılışına ters düşen bir şeye 
çağrılmış olurlardı. Halk nazarında insanî adalet ve hayır, soyut şeylerdir ve sanki yok hükmündedir. Dolayısıyla 
onlar bu gibi şeylere ancak zorla ve korkuyla icabet ederler. Konuya ilişkin olarak Şeyhü’r-Reis: “Sevap ve azabın
[mükafat veya cezanın] kelamcıların zannettikleri gibi zina edenin pranga ve zincirlere vurulması, tekrar tekrar ateşte 
yakılması, üzerine yılan ve akreplerin gönderilerek cezalandırılması şeklinde olması caiz değildir. Böylesi bir ceza 
düşmana zarar vererek ondan intikam almak, azgınlığından dolayı ona acı çektirmek isteyenin…davranışıdır. Allah 
böylesi niteliklerden uzaktır.” der. Bk.  İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 59-60, a.mlf., “Risale fi-Sırri’l-kader”, et-Tefsîru’l-
Kur’ânî içinde, s. 305. 
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Şeyhü’r-Reis’e göre akıl açısından üç tür âlem vardır: a. duyu âlemi, b. vehim 

ve hayal âlemi c. akıl âlemi. Hissî âlem düşünürümüze göre kabir âlemidir (berzah). 

Vehim ve hayal âlemi ise cehennem âlemidir. Akıl âlemi de cennettir. İnsan aklı

küllîlere ulaşmada önce hissî duyulara başvurur. Oradan aldığı verileri hayal ve vehme 

ulaştırır. En sonra aklî tasavvurlara ulaşır. İşte histen akla ulaşırken gidilen yol ‘sırat’ 

köprüsüdür. Eğer bu köprüde giderken kişi vehim ve hayal duraklarında kalırsa 

cehenneme düşmüş olur. O insan, cahimde, cehennemi yurt edinmiş olur. Şu halde 

‘sırat’ ile kastedilen anlam budur.621 Nitekim filozof ‘onun (cehennemin) üzerinde 

ondokuz vardır’622 ayetini de insan psikolojisi üzerinden te’vil eder. Cahim, ona göre 

hayvanî nefs demektir. Ondokuz ifadesi de insanda bulunan toplam ondokuz psikolojik 

nefs gücüne işarettir.623 Bu ondokuz güç özetle şunlardır. Hayvani nefs güçlerinden 

muharrik ve idrak gücü. Muharrik gücün alt dalları olan bais ve fail güçler. Bais 

gücünün iki alt dalı olan şehvet ve öfke güçleri. İdrak gücünün alt dalları olan beş dış 

idrak gücü (görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma), beş iç idrak gücü (ortak 

duyum, musavvire, mütehayyile, vehim ve hafıza ). Nefsi natıkanın sahip olduğu vehim 

gücü ve nazarî- ameli akıl gücü ile toplam ondokuz sayısına ulaşılır. İşte nefs-i natıka 

bunları tam olarak kullanırsa cennete gider, kullanamazsa cehennemde kalır. Melekler, 

İbn Sînâ’ya göre şeriatta duyusal olmayan latif kuvvetlerdir. “Biz cehennem ashabını

melekler kıldık”624 ayetinden hareketle düşünürümüz melekleri insandaki latif kuvvetler 

olarak da yorumlar. “Cehennemin yedi, cennetin sekiz kapısı vardır” hadisini ise 

cüz’ileri idrak eden beş duyu yanında hayal, vehim ve akıl gücü ile sekiz sayısına ulaşır. 

İşte bu sekiz idrak gücü insanı cennete götürür. Sadece yedisi elde edilirse (akıl hariç 

tutulduğunda) insanı ebedî bedbahtlığa sevkeder. Öyleyse buradaki her bir kapı, insanı

cennete veya cehenneme sevkeden yetilerdir.625 Böylece filozofumuz, söz konusu hadisi 

insanın yetileri ile te’vil eder. Nitekim düşünürün önemli sembolik eserlerinden biri 

olan Hayy b. Yakzan’da da insanî yetilerden şehvet ve gazap güçleri hileci, açgözlü ve 

şeytanın boynuzları olan birer varlık olarak tanıtılmıştır.626 Böylece biz Şeyhü’r-Reis’in 

 
621 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 58-59.  
622 Kur’ân, Müddessir Suresi, Ayet 30. 
623 Okumuş, Kur’ân’ın Felsefî Okunuşu –İbn Sînâ  Örneği-, Ankara: Araştırma Yay., 2003, s. 193. 
624 Kur’ân, Müddessir Suresi, Ayet 31. 
625İbn Sînâ, Risale fî-İsbatin nübüvvat, M. Marmura (nşr.), s. 59-61. 
626 Bk. İbn Sina ve İbn Tufeyl, Hay bin Yakzan, M. Şerefeddin Yaltkaya ve Babanzade Reşid (çev.), İstanbul: Yapı
Kredi Yay., 1996, s. 38-39; İbn Sînâ, “Risâle-i Hayy ibn Yakzân”, İslam Felsefesinde Sembolik Hikayeler: İbn 
Sina - Sühreverdi - A. Gazzali - Necm-i Razi içinde, Derya Örs (çev.), İstanbul: İnsan Yay., 1997, s. 56-57. 
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cennet, cehennem, melekler gibi metafizik ve ahirete ilişkin kavramları insanın yetileri 

üzerinden hareketle te’vil ettiğine tanık oluruz.∗

İbn Sînâ’nın te’vil hususunda benzeri yaklaşımı kozmolojiye ilişkin 

görüşlerinde de mevcuttur. Onun kozmoloji anlayışında, Yunanlı gökbilimci 

Batlamyus’un (Klaudios Ptolemy’nin İ.Ö. 170) Almagest isimli eserinin Yeni Eflatuncu 

yorumunun izleri görülür. Batlamyus teorisine göre evrenin merkezinde dünya vardır. 

Güneş dahil bütün gezegenler dünyanın etrafında döner.∗∗ Evrende en dışta atlas feleği, 

en içte dünya olmak üzere iç içe geçmiş ve Ay feleğinde son bulan dokuz gök vardır: 

Atlas göğü (felek-i aksa, İbn Sînâ buna ‘arş’ demektedir), sabit yıldızlar (gezegenler) 

göğü, Zuhal (Satürn), Müşteri (Jupiter), Merih (Mars), Güneş, Zühre (Venüs), Utarit 

(Merkür) ve Ay. Bunların merkezinde sabit bir şekilde dünyamız yer alır. 627 Aristo’da 

ise evren ay altı ve ay üstü olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ay üstü esirî (ether) 

maddeden628 ay altı ise unsurî maddeden oluşmuştur. Ay üstü hareketler dairesel, ay altı

ise doğrusaldır. Ay üstü varlıkları olan yıldızlar ezelî ve ebedî, insanüstü zekası olan 

evrenin tanrılarıdır ve onlar yeryüzüne etki ederler.629 İbn Sînâ’nın evren tasavvurunda 

da yukarıda dile getirilen görüşler vardır. Evren faal akıl olarak tasavvur edilen ve din 

dilinde Cebrail denilen varlık ile ikiye ayrılır. Buna göre âlem, semavî akıllar âlemi olan 

ay üstü âlem ile oluş bozuluşun yer aldığı ay altı âlem şeklinde ikiye ayrılır. İbn Sînâ 

düşüncesinde Batlamyus ve Aristo evrenindeki tanrısal varlıklar olan göksel varlıklara 

bir tür meleksi özellikler atfedilmiştir.630 Ve onun bu düşüncesi melekbilim ile 

ilişkilidir.  

 
∗ Okumuş, a.g.e., s. 194; “İbn Sînâ’nın göklerin mevcut olduğu şekli üzerine ebedi olduğuna ilmi ve felsefi olarak 
inanıyordu. İnsanın mutluluğu hakkındaki görüşü de böyle idi. İnsanın mutluluğu bilginin tamamlanmasıdır ki bu, 
mead konusunda varit olan ayetlerin buna muhalif olduğu iddiasına tesir etti. Ancak bu ayetler itikadına göre işaretler 
ve sembollerden ibarettir. Onun anlayışına göre, ‘kıyamet’, ölümdür. Kim ölürse onun kıyameti kopmuştur. ‘arş’, 
diğer felekleri çevreleyen felektir. ‘cennet’ nefs için makam olan aklî âlemdir. ‘cehennem’, hayali, vehmi zararlı bir 
alemdir. ‘kabirler’ ise duygusal alemdir.” Bk. Abdülmaksud Abdülgani, “İbn-i Sina’da Ölümsüzlük Problemi ve 
Meâdı Anlamasına Olan Etkisi”, Selim Özarslan (çev.), Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 4, (1999), 
s. 310. 
∗∗ Söz konusu kozmoloji tasavvuru Aristo’da kurulmuş, Batlamyus eliyle geliştirilmiştir. Bk. Aristoteles, Fizik,
Saffet Babür (çev.), s. 157; Ernst von Aster, İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi, s. 221-222. Aristo’nun dünya 
merkezli kozmoloji tasavvuruna karşılık Pisagorculak ve Platoncular güneş merkezli bir evren tasarlamışlardır. Bu 
yaklaşım Kopernik ile birlikte daha netleşecek ve geçerlilik kazanacaktır. Bk. Aster, s. 222-223 
627 İbn Sînâ, “fî-İsbati’n-nübüvvat”, Tis’u Resai fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 101; a.mlf., “Risâle-i Hay bin 
Yakzan”, Derya Örs (çev.), İslam Felsefesinde Sembolik Hikayeler içinde, s. 51-52. 
628 Günümüzde künnes (unified quantum) teorisi ile her çeşit enerjinin birbirine dönüşebileceği, çağdaş bilimin henüz 
söz söyleyemediği birçok konuda mesela yeni elementlerin varlığı, uzayda eser (esîr/ether) maddesinin var olduğu, 
buna bağlı olarak uzayın bir sıvı özelliği gösterdiği, uzay cisimlerinin bu sıvı içinde yüzdüğü gibi daha pek çok 
hususun açığa kavuşturulması bu kuramın temel kabulleri arasındadır. Bk. Ahmet Rasim, Selim Suntur ve İbrahim 
Birol Kılkış, Muhteşem Süleymaniye, İstanbul: Boğaiçi Yöneticiler Vakfı Yay., 2005, s. 18. 
629 Platon’a göre yıldızlar kutsal ruh taşıyan varlıklardır. Aster, a.g.e., s. 201; Mesut Okumuş, Kur’an’ın Felsefî 
Okunuşu, s. 151; Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, s. 76-77. 
630 İbn Sînâ, “fî-İsbatin-nübüvvat”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 101. 
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“İbn Sînâ’nın astronomi ve kozmolojisi, İslam dünyasında anlaşıldığı şekliyle 

melekbilimle ilişkilidir ve bu sebeple dini bir kozmos görünümü için uygunluk teşkil eder. Dini 

kozmoloji eninde sonunda melekbilime bağlanmak zorundadır”631 

İbn Sînâ’nın kozmolojisinde de evren dokuz küreden meydana gelmiştir. Her 

bir gök (felek) bir veya bir grup melek tarafından yönetilir ve kendisinin üstünde yer 

alan bir varlık tarafından oluşturulan bir cisimden meydana gelir. Filozof, ay üstü 

varlıkları Aristo’da olduğu gibi, tahayyül güçleri olan ve yeryüzüne etki eden varlıklar 

olarak görür.632 Nitekim filozof bu görüşlerini teyiden ayetlerden istifa eder ve ayetleri 

felsefi görüşleri doğrultusunda yorumlar. Bu açıdan İlk Varlık’tan sudur eden on akıl, 

on akıllı melaike-i mukarrebun adını alırken ecram-ı ulviyeden olan cirm-i aksa ise 

filozofun literatüründe ‘arş’ olarak kaydedilir.633 Aynı şekilde, “O gün Rabbinin arşını

sekiz taşır”634 ayetini İbn Sînâ, dokuzuncu feleği arş, sekiz taşıyıcıyı ise dokuzuncu 

feleğin altında yer alan sekiz felek olarak kabul eder. Filozof buradan hareketle 

feleklerin, ölümsüz, oluş bozuluştan uzak melekler olduğu sonucuna ulaşır. “Şeriat ehli 

filozoflar arş ile kastedilenin cirm olduğunda müttefiktir. Onlar feleğin arzu ile bi-

nefsihi hareket ettiğini söyler. Hareketin bi-nefsihi olduğunu söylerler zira hareketler ya 

zatidir ya zati değildir. Zati olduğunu ispat etmişlerdir. Zati hareket ya tabiî ya nefsîdir. 

Tabiî olmadığını açıklamışlardır. Dolayısıyla hareketin nefsî olduğu açığa çıkar. Sonra 

feleğin nefsinin faal, kâmil ve nâtık olduğunu belirtip feleklerin sonsuza kadar değişme 

ve yok olmadan uzak olduğunu beyan etmişlerdir. Şeriatlerde meleklerin kesinlikle diri 

ve nâtık, ölümsüz oluşları yaygındır. Feleklerin ölümsüz ve nâtık canlılar oldukları

söylendiğine ve ölümsüz nâtık canlı da melek olarak adlandırıldığa göre o zaman 

feleklek de melekler olarak adlandırılır.”635 Nitekim fi’l-Hudûd risalesinde melekler, 

hayat ve nutk sahibi basit cevherler olarak tanımlanır. Onlar Allah ile yeryüzü arasında

vasıtadır.636 Demek ki, İbn Sînâ kozmolojisinde arş dokuzuncu felek, onun altındaki 

felekler ise sekiz melek olarak tasvir edilir. Bunda da Eski Yunan gök tasavvurunun 

etkisini görmemiz mümkündür.637 İbn Sînâ’nın, felekleri melek olarak tasavvur etmesi 

 
631 Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, s. 265. 
632 İbn Sînâ, et-Ta‘likat, Abdurrahman Bedevi (nşr.), s. 166; a.mlf., “ed-Dua ve’z-ziyâre”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî 
içinde, s. 285-286. 
633 İbn Sînâ, “fî-İsbati’n-nübüvvat”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 100-101; a.mlf., “ed-Dua ve’z-
ziyare”, et-Tefsîru’l-Kur’âni içinde, s. 284-285. 
634 Kur’ân, Hâkka Suresi, Ayet 17. 
635 İbn Sînâ, “fî-İsbati’n-nübüvvat”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 101. 
636 İbn Sînâ, “fi’l-Hudûd”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 74; Muhammed el-Behiy, İslam 
Düşüncesinin İlahi Yönü, Sabri Hizmetli (çev.), Ankara: Fecr Yay., 1992, s. 390-391. 
637 Okumuş, Kur’an’ın Felsefî Okunuşu, s. 156. 
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hususunu, gök varlıklarının ihtira ve ibda yoluyla var edilmesi638 ve onların varlığının

duman türü varlıktan oluştuğunu bildirmesi639 yanında göksel varlıkların Allah’a olan 

aşkları neticesinde İlk Varlığa yakın olmak için biteviye dairesel bir şekilde dönmeleri 

ve onu tesbih etmeleri düşüncesi ile irtibatlandırmak mümkündür.640 Öyleyle filozofun 

düşüncesinde göksel felekler, nefs, akıl ve hayat sahibi birer melektir. Onların içinde 

aklî, nefsî ve cismanî olanları vardır.641 Mürekkep olmadıkları için tecezzi etmezler. 

Nasr’ın deyimiyle: “Oluş bozuluş âlemindeki bütün değişimler her şeyi düzenleyen ve 

bu dünyadaki olaylara yön veren göklerin etkisiyle meydana gelir. Göklerin etkisi 

olmasa ay altı âlem kaos içinde kalır ve son semavî akıl olmasa ay altı âlem hiç var 

olmazdı. Zira ayın yörüngesi ve ona bağlı olan akıl, dünyevî bölge ile kozmosun geri 

kalanı arasındaki bağı oluşturur” 642 ifadesinde de görüleceği üzere İbn Sînâ’ya göre 

gök feleklerinin (melekler) bu âleme etki edişi söz konusudur.643 Bununla birlikte İbn

Sînâ epistemolojisinde, onun nübüvvet ve din anlayışı açısından merkezi bir konumda 

bulunan faal aklın, ay altı âlemindeki maddenin sebebi, canlı varlıkların nefslerini ve 

suretlerini veren akıl olduğunu biliyoruz.644 

Bu arada Şeyhü’r-Reis’in din dilini tamamen müteşabihattan oluşan ayetler 

olarak görmediğini dikkatlerimizden uzak tutmamalıyız. Zira filozofumuz ahlak ve 

ibadetler ile muamelatla ilgili vahyedilen nassı muhkem olarak görmektedir. Nitekim 

düşünürümüz, özellikle ibadetlerin insan ve toplum hayatı üzerindeki önemine değinmiş

ve ibadetlerle ilgili ayetleri müteşabih olarak değerlendirmemiştir.  Zira ibadetlerden 

namaz, oruç, zekat ve hac gibi hükümler yanında  muamelat ve ukubata ilişkin nass da 

insanlar arası ilişkileri düzenleyen muhkem ayetlerdir. Bu bağlamda namazın önemine 

binaen filozof, Risale fî Sırri’s-salat diye başlı başına bir risale dahi kaleme almış,

namazın zahir ve batın yönlerini incelemiş ve bu ibadetin avam yanında havas için de 

gerekli olduğuna dikkat çekmiş645 kendi hayatında da dini ibadetleri yerine getirmiştir. 

Dolayısıyla o, namaz ve dua gibi insanı metafizik âleme bağlayan ve bu dünyada da 

onun ahlaklı olmasına katkı sağlayan, kötülüklerden uzaklaştıran söz konusu ibadetlerin 

 
638 Ülken, “İbn Sina’nın Din Felsefesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi içinde,  C. 1-4, (1955), s. 
84. 
639 “(Allah), sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek gelin, dedi. ikisi 
de: İsteyerek geldik, dediler.” Kur’ân, Fussilet Suresi, Ayet 11. 
640 İbn Sînâ, “Risale fi-Ecrami’l-ulviye”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 51-52. 
641 İbn Sînâ, “fi’l-Hudûd”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 74. 
642 Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, s. 266. 
643 Göksel varlıkların bu âleme etkisi için bk. İbn Sînâ, “fi’l-Ecrami’l-ulviye”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât 
içinde, s. 52-54. 
644 İbn Sînâ, “Tefsîru Sureti’n-Nâs”, et-Tefsîru’l-Kur’anî içinde, s. 124. 
645 Marshall G. S. Hudgson, “Entelektüel Gelenekler Arasında Olgunlaşma ve Diyalog”, Birol Çetinsaya ve 
Muhammed Çeviker (çev.), İslamın Serüveni içinde, İstanbul: İz Yay., 1995, C. II,  s. 186. 
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hem ferdî, hem toplumsal önemine dikkat çekmiş ve onları muhkem olarak görmüş,

ibadetlere ilişkin ilahî hitabın delaletlerini simgesel olarak değil zahirî olarak görmüş ve

ahlaka ilişkin ayetleri de bu bağlamda değerlendirmiştir. Buna göre o ahlak felsefesini, 

adalet, şecaat, hilm ve hikmet üzerine bina etmiş, hikmeti aklî yetinin, şecaati öfke 

gücünün, iffeti şehvet gücünün erdemi olarak görmüş ve adaleti ise bütün bunları

dengeleyen ve kendinde toplayan erdem olarak ele almıştır.646 

Buna göre biz, İbn Sînâ’nın varlık hiyerarşisinde nasslarda müteşabih olarak 

gördüğü alanları şöyle sıralayabiliriz: 

- Birinci olarak Allah ve sıfatlarıyla ilgili hükümler müteşabihtir. Zira 

Kur’an’da öyle ayetler vardır ki, biz onları okuduğumuzda insanbiçimci ve teşbihi 

içeren bir dille karşılaşırız. Bunun yanında tenzihi ve tevhidi içeren bir dil de vardır. 

Yani Allah’ın azameti, yüceliği, zatı, sıfat ve fiilleri insanların anlayabileceği bir 

üslupla anlatılmıştır. Zira vahyi getiren nebinin, insanların anlayabilmeleri için bir 

takım rumuzlar, temsiller ve teşbihlerle Onu anlatması gerekliliği söz konusudur. 

Öyleyse bunun te’vil edilmesi gerekir.647 

- İkinci olarak metafizik kavramlardan melekler de halkın anlayabileceği

seviyeye indirgenerek bir takım temsillerle anlatılmıştır. Onlar, halka, güzel yüzlü 

sevimli varlıklar olarak sunulmuştur. Oysa melekler, filozofların akıllarının kavrayacağı 

birer salt ruhanî varlıklardır. Mesela ay üstü âlemdeki göksel melekler yanında yeryüzü 

melekleri de vardır. Yine insandaki nefs ve onun yetileri de bir tür melektir.648 

- Üçüncü olarak meâda ilişkin ayetler de sembolik, teşbih ve temsilleri 

içerir. Zira bu konular metafizikle ilgilidir ve halkın anlayabileceği şeyler değildir. 

Onun için nebi, meada ilişkin halleri, hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın

işitmediği şekilde varlıkların olduğunu ifade ile mücmelen teşbih ve temsillerle anlatır. 

Onun için özellikle cennet ve cehenneme ilişkin ifadelerde, halk seviyesine hitaben 

görme, dokunma, koklama, işitme, tatma ve cinsel arzular gibi duyusal benzetmeler esas 

alınmıştır. Ahirete ilişkin sırat, mizan, gibi hususlar da bu kapsama dahildir.649 

646 İbn Sînâ’nın söz konusu erdemlere ilişkin bir risalesi ve görüşleri için bk. Bekir Karlığa, İbn Sina’nın Şimdiye 
Kadar Bilinmeyen Yeni Bir Ahlak Risalesi: el-Birr ve’l-ism fi’l-ahlâk, (y.y.): (ts.), s. 61-64 [Fotokopi nüshadır. 
İslâm Araştırma Merkezi Kütüphanesi (İSAM) no: 023582 / 297.8 SİN.B]; İbn Sînâ, “Risale fî-Sırri’s-salat”, et-
Tefsîru’l-Kur’anî içinde, s. 214-218.  
647 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 443. 
648 İbn Sînâ, Risale fî-İsbati’n-nübüvvat, M. Marmura (nşr.), s. 54.  
649 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 103. 
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- Dördüncü olarak kevnî ayetler de filozofumuza göre müteşabihtir. Bu 

bağlamda Şeyhü’r-Reis, özellikle sudûr teorisi ve tabiat felsefesindeki görüşleri 

doğrultusunda kevnî ayetler ile ay üstü alemde olduğu kabul edilen semavî varlıklar ve 

gezegenlerin durumlarını anlatan ayetleri te’vil yoluna gitmiştir. Felsefedeki gök 

cisimleri ile dindeki melek anlayışı uzlaştırılmış, var olduğu düşünülen feleklerin 

nefsleri birer melek olarak yorumlanmıştır. Yine arş, levh, kalem, gibi kavramlar da 

felsefî düşüncedeki sudûr teorisi ile uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte 

filozofumuz bazı Kur’an kıssaları ile tefsirini yapmaya çalıştığı kimi sure ve ayetleri de 

aynı görüş doğrultusunda te’vile tabi tutmuştur. Huruf-u mukattayı da müteşabihattan 

saymış, Risale-i Neyruziye’de onların hangi anlamlara geldiklerini bir bir ele almış ve 

felsefesinde mevcudatın hiyerarşik düzeni ile huruf-u mukattanın irtibatlı olduğunu

ifade etmiştir.650 

Öyle anlaşılmaktadır ki, İbn Sînâ, İslam dini ile Grek felsefesini 

uzlaştırabilmek için büyük çaba harcamış, felsefî problemleri, islamî inançla barışık

hale getirmeye çalışmıştır. Özellikle metafizik âleme ilişkin arş, kürsi, cennet, 

cehennem, melek, nur, levh, kalem, kabir gibi kavramları değerlendirirken, söz konusu 

kavramlara ilişkin ayetleri kendi fikirlerini teyit eder nitelikte yorumlamıştır.651 Bu 

manada İbn Sînâ’nın Hellenistik ve İslam aleminin, iki ayrı fikrî manevî dünyanın

vatandaşı olduğu söylenebilir. Onun düşüncesinde bu iki dünyaya ait geleneksel miras 

bir ölçüde yorum ve tadile uğramıştır. Nitekim bu hususu biz, onun dini sahaya giren 

felsefesinde özellikle nübüvvet konusunda açık bir şekilde görürüz. Öyle ki, İbn

Sînâ’nın, İslam’ın nassa bağlı kelamî anlayışını epey bir değişime uğrattığı bile 

söylenebilir.652 Nitekim filozofumuzun, ayetlerde geçen, “düğümlere üfleyen büyücü 

kadınlar”ı bedenin büyümesiyle görevli nebatî güçler, “haset ettiği zaman hasetçi”yi 

beden ve onun güçleri ile nefs arasındaki çekişme, “sinsi vesveseci”yi (hannas) 

mütehayyile gücü, “gerek cinlerden ve gerek insanlardan” ayetindeki ‘cin’ ve ‘insan’ı,

insanın dış ve iç duyu güçleri olarak te’vil etmesi aklî bir çerçevede anlaşılır gibi 

değildir. Ayetlerin bağlamı ve vakıa dikkate alındığında böyle bir te’vile gitmek 

subjektif ve indî bir görünüm arzetmektedir.653 Ancak İbn Sînâ’daki bu tavrın, dindeki 

yüksek hakikatlerin anlatılmasında din dilinin benzetme (emsal) ve sembollerinden 

(rumuz) örülü bir dile sahip kılınmasına olan inancıyla ilgili olduğunu burada 
 
650 Okumuş, Kur’an’ın Felsefî Okunuşu, s. 82-85. 
651 Ebu’l-Fida İmamüddin İsmail b. Ömer İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim Tefsiri: Tefsîru’l-Kur’âni’l-azim,
Bekir Karlığa ve Bedreddin Çetiner (çev.), C. XVI, s. 199. 
652 Fazlur Rahman, Prophecy in Islam, s. 117. 
653 Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi, s. 207-208. 
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belirtmeliyiz. Onun için nebi, özellikle cennet nimetlerini anlatırken onu ‘hiçbir gözün 

görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği’654 biçimde nimetlerin bulunduğunu söyleyerek 

mücmelen anlatmak zorundadır. Kaldı ki, Platon ve Aristo gibi Eski Yunan’ın büyük 

düşünürleri bile hikmeti yayarken aynı yola başvurduklarına göre nebi olan Hz. 

Muhammed’in de aynı metodu kullanmasında herhangi bir sakınca olamaz.655 

Bütün bunlardan öyle anlaşılmaktadır ki, İbn Sînâ, Allah ve onun sıfatları,

kozmoloji, nefs teorisi, nübüvvet ve aşağıda geleceği üzere ahirete ilişkin nassı, esas 

aldığı Meşşaî felsefe doğrultusunda te’vil etme yolunu tercih etmiş, onları kendi felsefî 

birikimiyle birlikte anlamaya çalışmış ve birçok ayeti zahiri anlamının çok ötesine 

taşıyarak o günkü felsefî anlayışa yaklaştırmaya gayret etmiş. Bu doğrultuda yer yer 

zorlama yorumlara başvurmuştur. Böylece onun, ayetleri kendi felsefî düşüncesini teyit 

ettirmek amacıyla te’vile gittiği de pekala düşünülebilir. Dolayısıyla Şeyhü’r-Reis’in 

tefsir ve te’vil faaliyetinin subjektif, bağlacılıktan uzak olması gözden uzak 

tutulamaz.656 Filozofun küçük yaşlarında iken aldığı dini eğitim ile felsefî birikimi 

arasındaki zıtlıklar onu böyle bir çalışmaya sevketmiş görünmektedir. Onun için de 

te’vil ve tefsir uzlaşma arayışının uygulama alanı haline gelmiştir. Din dilinin kısmen 

sembolik oluşu, burhanî yöntemin ise kesinlik içermesini dikkate aldığımızda felsefî 

yöntem filozof için din dilinin şifrelerini, sembollerini çözmeye yarayan birer anahtar 

rolü oynamıştır. Kaldı ki, filozofumuz, dinde olanları felsefede olanların misalleri 

olarak görmüş ve şeriatın, aklın izine tabi olduğunu düşünmüştür. Öyleyse din dilindeki 

teşbihî, temsilî ifadeleri seçkin kişiler te’vil etmelidir.657 

Filozof, te’vil işleminde Kur’an’daki lafzın ortaya koyduğu anlamı ve kendi 

burhan yöntemini esas almıştır. Yani te’vil, sadece Arap dili ve onun özelliklerine değil 

aynı zamanda felsefî birikimle birlikte yürütülmüştür. Böylece Fârâbî’nin başlattığı 

çığırı İbn Sînâ devam ettirmiştir.658 Onun bu tutumu, ahirete ilişkin düşüncelerinin 

şekillenmesinde de etkili olmuş, bir müslüman olarak pratikte dirilişi şeriatın öngördüğü

şekilde kabul ettiyse de bir filozof olarak konuya ilişkin yazdığı özgün metinlerinde 

dirilişin rûhen olacağını delilleriyle birlikte ortaya koymaya çalışmıştır. Burada 

karşımıza şöyle bir soru çıkmaktadır. Acaba İbn Sînâ, nefsin basit, fesadı kabul etmeyen 

 
654 “Ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği hiçbir insanın hatırına gelmeyen 
nimetler hazırladım” Bk. Buhari, Sahih-i Buhari, Bed’ül-halk 8; Müslim, Sahih-i Müslim, Cennet (Kitâbü’l-cennet 
ve sıfatü naîmihâ ve ehlihâ), Hadis No: 2-4.  
655 Kutluer, İslamın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, İstanbul: İz Yay., 1996, sf. 209-221. 
656 Alper, s. 207; Okumuş, Kur’ân’ın Felsefî Okunuşu, s. 105-106. 
657 İbn Sînâ, “fî-Sırri’s-salât”, et-Tefsîru’l-Kur’anî içinde, s. 215. 
658 Okumuş, Kur’ân’ın Felsefî Okunuşu, s. 103; Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, s. 360; Alper, s. 204. 
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cevher oluşundan hareketle meâdı temellendirmeye çalışması yanında şeriatın

öngördüğü şekilde bir kıyameti kabul etmekte midir? Onun düşüncesinde Vacib ve 

mümkün ayırımı ve sudûr teorisi bağlamında kozmosun kaosa dönüşeceği kainat 

çapında bir kıyamet söz konusu edilebilir mi? Kaldı ki üzerinde durduğumuz nefsin 

eskatolojisi ile ilgili olarak Gazzali’nin, Şeyhü’r-Reis’i küfürle itham edişini dikkate 

alırsak meselenin ciddiyeti daha da anlaşılır. Şimdi bu sorulara cevap bulmaya 

çalışalım.  

İbn Sînâ düşüncesinde vacip ve mümkün varlık ayırımı, onun düşüncesinde 

birçok meselenin çözümünde ve meseleler arasındaki ilişkileri izahta başvurduğu ana 

fikirlerden biridir. Vacip varlık, varlığı kendinden olup hiçbir şeye muhtaç olmayan, 

yokluğu düşünülemeyen, kendisi dışındaki bütün varlıkların ilk sebebi olan varlıktır. Ez 

cümle Vacip varlık yoksa hiçbir varlık yok demektir. Mümkün varlık ise, İlk Sebep’ten 

dolayı varlığa gelen, Yaratıcıya muhtaç, malûl bir varlıktır. Her şeyden evvel İbn Sînâ 

sisteminin temelini varlık kavramı oluşturur.659 Varlığın meydana gelişini açıklamak 

için vâcib ve mümkün varlık ayırımı yapan660 filozofa göre varlık, ya mutlak olarak  

vardır ya  zihinde vardır veya da hariçte (a‘yan) vardır. Mutlak varlık, zihinde ve dış 

dünyada olan varlıkların kayıtlarından kurtulmuş varlıktır. Zihindeki varlıklar, zihinsel 

algılar veya genel kavramlar, cins, fasıl türlerine ayrılabilen varlıklar iken, hariçteki 

varlıklar ise bireysel şahsiyet kazanmış cüz’î  varlıklardır.661 

Vacib varlığın da iki anlamı vardır. Birinci anlamı; her varlığın başı, varlığı 

zorunlu ve gerekli olan zat iken bir diğer anlamı, Vacibü’l-vücudun meydana getirdiği

varlıkların, kendinden var olmalarının zorunlu ve vacib olmalarıdır.662 Buna göre Vacib 

varlık iki kategoride incelenebilir.  

1-Vacibü’l-vücud lizatihi (varlığı kendiliğinden olan zorunlu varlık): 

Varolması için başka bir şeye ihtiyaç duymayan ve varlığı zorunlu olan varlıktır ki, bu, 

Allah’tır. Bu manada varlığı ifade eden ‘vücud’ kelimesi, başkasına muhtaç olmayacak 

kadar zengin olmak demektir. 663 Varlık sözü başka bir sözün içine girmeyecek kadar 

geneldir. Vacib varlığın türü, cinsi, faslı olmadığı için O’nun tanımı da yapılamaz.664 O 

 
659 Altıntaş, İbn Sina Metafiziği, s. 36. 
660 İbn Sînâ, Risâle el-Arşiye, İbrahim Hilal (nşr.), s. 16. 
661 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlâhiyat, C. I, s. 31.; Abdurrahman Dodurgalı, İbn Sina Felsefesinde Eğitim, İstanbul: İFAV 
Yay., 1995, s. 56. 
662 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlâhiyat, s. 376; Atay, İbn Sina’da Varlık Nazariyesi, s. 173. 
663 Atay, Farabi ve İbn Sina’da Yaratma, s. 8. 
664 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyat, C. I, s. 34, 37, 38; a.mlf., el-İşârat ve’t-tenbîhât, C. III, s. 49, 50, 53; Abdurrahman 
Bedevi, Aristo inde’l- Arab, Kahire: Mektebetü’n-Nehda, 1947, s. 160.;  Atay, a.g.e., s. 9, 10, 48. 
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her yönüyle ilim, âlim, ma‘lum, hayy, semî, basîr, mütekellim’dir.665 Vacib Varlığın

ilmi, her şeyin kendisinden en tam nizamla feyezan ettiği şeydir. Vacibü’l-vücud’un 

ilmi, O’nun yaratması demektir. O, Varlığı külli olarak bilir. Vacib varlığın bilgisi, 

varlığı meydana getirdiğine göre bu manada ilim (bilgi), kudret demektir ve O’nun 

bildiği (var ettiği) şeyler üzerinde kudreti vardır.666 Hasılı, O, varlık vermesi yönüyle İlk 

İlke’dir (el-Mebdeü’l-evvel). Aşk, âşık ve ma‘şuk olan Vacib varlık, aynı zamanda 

madde ve maddeye ilişik her türlü niteliklerden uzak, sırf akıl ve saf iyidir. Varlığı var 

edişinin sebebi, O’nun cömertliği, ilim ve kudret sahibi oluşudur. Vacib varlık aynı

zamanda mürîddir. O’nun mürîd olması, kendisinden meydana gelen varlıkların en 

düzenli ve tam bir surette olmasını bilmesi demektir.667 Vacib varlığın iradesi ve meşîeti 

birdir. O’nun bir gayesi (garaz) yoktur. iradesine uygun olarak fiiller O’ndan sudûr eder. 

O dilerse fiil işler, dilerse işlemez. O, hayır nizamını olabilecek en mükemmel haliyle 

bilir ve onun iradesinde herhangi bir değişim yoktur.668 Şu halde Varlık’ın dışında kalan 

mevcudat, O’nun tezahürü ve feyzinden başka bir şey olmadığı gibi İbn Sînâ’nın kabul 

ettiği kozmogoni de Tanrı’nın mutlak yüceliğini zedelemez.669 

2- Vacibü’l-vücûd ligayrihi (varlığı için başkasına muhtaç olan varlık): Var 

olabilmesi için kendisi dışında bir varlığa, kendini var edene (Allah’a) muhtaç olan 

varlıktır.670 Bu varlıklar aynı zamanda bizatihi mümkün varlıklar olup, ileride 

görüleceği üzer İbn Sînâ’nın ay üstü (semavî) varlıklar kategorisine girer. İbda‘ yoluyla 

var edilen bu varlıklarla Vacibü’l-vücûd arasında bir öncelik sonralık yoktur. sadece 

Vacibü’l-vücûd’un bunlara varlık (zat) yönünden önceliği söz konusudur. Öyleyse bu 

varlıklar, zât yönünden mümkün, dolayısıyla (kendilerine varlık veren yönüyle) zorunlu 

varlıklardır.  

Mümkün (olurlu) varlık; varlığı, kendisine varlık verene bağlı olan, aklın, o

şeyin varlığını zorunlu görmediği ve aynı zamanda imkansız da bulmadığı varlıktır. 

Diğer bir deyimle, mahiyeti varlığını gerektirmeyen, varken yokluğu düşünülebilen var 

olmaya veya var olmamaya ihtimali olan varlıktır. Mümkün varlığın var olması,

kendisine varlık verene bağlıdır. Bu açıdan mümkün varlık, kendisine varlık veren 

yönüyle zorunlu, fakat kendisinde var olması için bir gücün olmaması yönüyle de 

 
665 İbn Sînâ, “er-Risâletü’l-Arşiyye fî tevhîdihî teâlâ ve sıfâtihî”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, 
Haydarabad 1354 h., s. 7-15.  
666 İbn Sînâ, “er-Risâletü’l-Arşiyye”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde  s. 9, 10. 
667 İbn Sînâ, “er-Risâletü’l-Arşiyye”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, s. 10-11. 
668 İbn Sînâ, “er-Risâletü’l-Arşiyye”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, s. 10. 
669 Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, s. 227-229. 
670 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlâhiyat, s. 38; a.mlf., “er-Risâletü’l-Arşiyye”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, s. 2.  
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mümkün varlıktır.671 Mümkün varlığın var olmadan evvel imkanının olması gerektiğini 

belirten İbn Sînâ’ya göre bir şey mümkün olduğu için Vacib varlık onu vareder, yoksa 

Vacib varlığın o şeyi var edebileceğinden ötürü o şey var değildir. Mahiyet için henüz 

var olmak söz konusu olmaya müsait mahiyeti olan varlık demektir. Mahiyet için henüz 

var olmak söz konusu olmasa da onun varlığa çıkabilme gücü vardır. 672 Bu tür mümkün 

(olurlu) varlıklar İbn Sînâ’nın sisteminde sadece ay altı âlemde yer alırlar. Mümkinü’l-

vücûd olan varlıklar, Vacibü’l-vücûd gibi hayr-ı mahz olmadığı, bir yönüyle yokluğa

ihtimali olduğu için tam olarak şer ve noksanlıktan uzak değildir.673 Bu varlıklar her 

yönüyle mümkün varlıklardır.  

İbn Sînâ’nın varlık düşüncesinde var olması hiçbir şekilde mümkün olmayan 

varlık ise mümteni varlıktır. Aslında mümteni varlık, varlık hakkında sadece bir 

değerlendirmeyi ifade eder. Zira mümteni varlık, aklın, vücub ve imkan haricinde 

gördüğü, varolması imkansız (muhal) olan varlıktır.674 

Öyleyse İbn Sînâ’nın varlık görüşünü aşağıdaki şekilde şematize edebiliriz. 

Şema I: 

 

671 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlâhiyat, s. 47; Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri, s. 66. 
672 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyat, C. I, s. 181.; Dodurgalı, s. 59.; “İmkan” konusunda İbn Sînâ’nın eski fiziğin ‘yoktan 
hiçbir şey çıkmaz’ görüşünün etkisinde kaldığına dâir bilgi için bk: Atay, Fârâbî ve İbn Sînâ’da Yaratma, s. 126. 
673 İbn Sînâ, en-Necat, s. 320-326. 
674 Dodurgalı, s. 59. 

Varlık

gerçek mümkün 

(Ay altı varlıklar)
madde âlemi 

zaman ve zât yönüyle 
hadis varlıklar  
hudûs âlemi 

(zaman) 

vâcib (zorunlu) mümkün (olurlu) 

zâtıyla mümkün dolayısıyla zorunlu zâtıyla zorunlu 

(Tanrı)
zâtıyla zorunlu  
vâcibü’l-vücûd 

bizâtihî 
 

(sermed) 

(Ay üstü varlıklar)
Ay üstü  âlemi 
başkasıyla ezelî 
(vâcib bigayrihî)                   

zâtı yönüyle ezelî değil                                         
ibda‘ âlemi  

(dehr veya süre)                                                



139

Şema II:675 

Bu verilere göre şunu söyleyebiliriz. Üç tür varlık vardır: Her şeyiyle zorunlu 

olan Vacip varlık. Varlığını ilk sebepten (illet) alan ve O’dan dolayı zorunluluk kazanan 

mümkün lizatihi ve vacip bigayrihi varlık ki, bunlar ay üstü âleminin varlıklarıdır. Bir 

de her yönden mümkün olan oluş bozuluş yani ay altı âleminin varlıkları. Buradan 

hareketle İbn Sînâ düşüncesinde karşımıza şöyle bir tablo çıkar. Âlemin yaratıcısı, ilk 

sebebi (illet) ne zaman var idiyse âlem de o zaman O’ndan sebeplenmiştir. Yani Allah 

devamlı bir sebep olduğunda âlem de O’ndan dolayı ebedi olmuş olur. Bu konuda 

Şeyhü’r-Reis, sebep devam ettiği sürece sebeplenen de devamlı olmalıdır düşüncesine 

varmaktadır.676 Şu halde Allah âlemin her zaman mükemmel bir ilk sebebi ve O 

devamlı olan Vacibü’l-vücud ise, âlem de O’nun devamıyla devamlı (ezeli ve ebedi) 

hale gelir. Dahası İbn Sînâ’nın Allah’ın sıfatlarını açıkladığı Risaletü’l-Arşiyye’ye 

baktığımızda da biz aynı neticeye varırız. Şöyle ki, filozofumuz, Allah’ın sıfatlarını

O’nun ilim sıfatına irca eder. Şayet Allah’ın ilim sıfatı, Allah var olduğu sürece onunla 

birlikte idiyse ve âlem de onun ilminde her zaman var idiyse bu durumda âlemin, 
 
675 Bilgi için bk. Atay, İbn Sînâ’da Varlık Nazariyesi, s. 142; a.mlf., Farabi ve İbn Sina’ya Göre Yaratma, s. 37 
676 İbn Sînâ, en-Necat, s. 272-275. 

Varlık

Vâcib (zorunlu) Mümkün (olurlu) 

Her yönden mümkün Zâtı ile mümkün Dolayısıyla vâcib Zâtı ile vâcib 

Her yönden mümkün varlık Zâtıyla vâcib (zorunlu) 
varlık

Zâtıyla mümkün 
Dolayısıyla vâcib varlık
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Allah’ın ilim sıfatına istinaden her zaman var olması gerekir. O zaman filozofumuzun 

vacip ve mümkün varlık ayırımından hareketle şu sonuca ulaşabiliriz: Âlem, vacip 

(zorunlu) varlık olan Allah’ın ilminde var olan ve varlığını O’ndan sudûr yoluyla almış 

bir varlık olarak sürekli zorunludur ancak o, zorunlu oluşunu Allah’tan alması yönüyle 

‘zorunlu mümkün’ varlıktır.  

İbn Sînâ’nın böyle bir sonuca varmasında onun Aristo’yu kendisi için muallim-

i evvel kabul etmesi gerçeğini görürüz. Aristoteles evreni ay üstü evren ve ay altı evren 

olmak üzere ikiye ayırmıştır. Cisimlerin sürekli değişmeleri ay altındaki küre ile yani 

dünya ile sınırlanmıştır. Gök ise ay üstünün, değişmeyenin ezeli ve ebedinin 

sahasıdır.677 Ay üstü esirî (ether) maddeden, ay altı ise unsurî maddeden oluşmuştur. Ay 

üstü hareketler dairesel, ay altı ise doğrusaldır. Ay üstü varlıkları olan yıldızlar ezeli ve 

ebedi, insanüstü zekası olan evrenin tanrılarıdır ve onlar yeryüzüne etki ederler.678 

Göksel varlıklar ezeli ve ebedi olarak İlk Nedene en çok benzeyen ‘ikinci derecede 

tanrılar’dır. Dahası göksel yani ay üstü varlıklar, göklerin parlak sakinleri saf bir 

mutluluk içinde ölmezlik hassasına sahiptirler. İlk Nedene en çok benzeyen onlardır. 

Orada zıtlık, oluşum bozulum yoktur. Aristo şunları kaydeder: ‘Gezegenler de 

ölümsüzdürler. Yaratılmamışlardır, faaliyet ve hayat sahibi varlıklardır… Merkür’ün, 

Venüs’ün, Merih’in, Jupiter’in, Satürn’ün, Güneş’in, Ay’ın hayatları da tanrısaldır ve

mükemmel mutlu bir yaşayıştır.’ Dünyamız, evrenin merkezinde olarak gezegenlerle 

doğrudan doğruya bağlı ve o sabit yıldızların dolaylı etkisi altındadır.∗ İşte İbn Sînâ’nın

kozmoloji düşüncesinde temel aldığı Aristo’nun bu dünya tasavvuru, Yeni Plotinusçu 

mistik tasavvurla sudûr teorisi halinde bir şekle bürünmüş ve onun kıyamet ve ahirete 

ilişkin ayetleri aşırı derecede te’vil etmesine yol açmış, ayetlerin anlaşılmasında bir 

takım zorlamalara gitmesine imkan vermiştir. Böylece Kur’an’ın anlattığı manada bir 

kıyametin oluşu onun düşüncesinde devreden çıkmış, kişinin ölümü kıyamet olarak 

 
677 Weber, Felsefe Tarihi, s. 78-80. 
678 Okumuş, Kur’ân’ın Felsefî Okunuşu, s. 151, Gökberk, s. 76-77. 
∗ Weber, a.g.e., s. 79-80. Weber, Aristoteles için şunları söyler: “Görülüyor ki Aristoteles’in galaksiler hakkında çok 
safdil fikirleri vardır ama buna karşılık hava ve deniz cereyanları hakkında yaptığı açıklama bizim yeni teorilerimizi 
müjdeler. Esasen dehasının bütün genişliğiyle açıldığı alan tam anlamıyla tabii ilimlerdir… Alemin merkezine 
konulmuş bir dünya ile dünyadan mümkün olduğu kadar uzak, çevreye atılmış bir tanrı dualizmidir ki Aristoteles’in 
sistemini kiliseye kabul ettirecek ve bilginlerin çok büyük bir çoğunluğu Copernicus’un bayrağı altında toplandıkları
halde vahyedilmiş hakikat diye zihinlere zorla kabul ettirilecektir” Weber, a.g.e., s. 80-81; Halbuki Galileo, 
Copernikus, Kepler’in çalışmaları Aristoteles’in, Batlamyus teorisine dayalı bu düşüncesinin doğru olmadığını ortaya 
koymuştur. Bk. Nilgün Vona, “Modern  Fiziğin Felsfeî Sonuçlarının Batı Tasavvuruna Etkisi”, Bülten (Bilim ve 
Sanat Vakfı Bülteni), (s. 92-101), Yıl 13, S. 56, (Ekim-Aralık 2004), s. 93. 
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görülmüştür. Zira âlem ezeli ve ebedi olarak var kabul edilmiştir. Böyle bir düşüncede 

kainat çapında bir kıyametten söz etmek imkansız hale gelmektedir.679 

İbn Sînâ düşüncesinde ay üstü âlemindeki varlıklara bir tür melek özelliği

verildiğini biliyoruz. Ve orada herhangi bir oluşum ve bozulum söz konusu olmadığı 

gibi melek olarak tasarlanan, tanrıyla birlikte ezelilik ve ebedilik kazanan göksel 

varlıklar, bu dünya ile Tanrı arasında geçiş varlıkları, sudûr teorisinde akıllar olarak 

kabul edilmiştir. Gök âleminde herhangi bir boşluk (halâ) ve değişim olmadığı için 

orada herhangi bir bozulma, yarılma, kozmik manada bir kıyamet olamaz. Bütün bunlar 

ancak yeryüzü için geçerli olabilir. Çünkü ay üstü âlemde aslen oluşum ve değişim 

yoktur ki, bozulma olsun.680 Orası İbn Sînâ düşüncesinde kaza âlemi iken yeryüzü kader 

âlemidir aynı zamanda.  

İbn Sînâ, feleklerin aslen yuvarlak olduğunu ve onlar üzerinde herhangi bir 

değişimin geçerli olmadığını ifade eder. Dahası felekler üzerinde bulunan ve felekler 

cinsinden olan yıldızlarda da herhangi bir değişim yoktur. Onlar için büyüme, küçülme, 

oluşum ve bozulumun meydana gelmesi caiz değildir. Düşünürümüzün âlem görüşüne

göre gök nefsleri gök cisimlerini akli bir irade ile dairevî olarak, kendi varlık sebepleri 

olan gök akılları’na benzemek amacıyla ebedi olarak hareket ettirirler. Öyleyse felekler 

yani ay üstü âlemi ezeli ve ebedi olarak vardır. Feleklerin en sonunda İbn Sînâ’nın arş

dediği felek-i aksa vardır ve onun hareketiyle diğer felekler dairevî olarak hareket 

ederler. Merkezinde dünyanın yer aldığı ve ay üstü âlemde içiçe bulunan felekler 

arasında herhangi bir boşluk olmadığı için yıldızlar felekler üzerinde sabittirler. Şu

halde ay üstü âlemin varlıkları olan felekler, tıpkı Aristo düşüncesinde olduğu gibi, İlk 

Sebebe yakın ve oluşum, bozulumdan uzak oluşları yönüyle mutluluk içindedirler. 

Bütün bunlardan hareketle şunu söyleyebiliriz ki, İbn Sînâ’da şeriatın öngördüğü

şekliyle bir kıyametten söz konusu edilemez. Böyle bir düşünceye ulaşmasında İbn

Sînâ’nın, Aristo’yu takip etmesi, Batlamyus teorisinden hareketle sudûr teorisini kabul 

etmesi ve ay üstü varlıkları bu doğrultuda tefsir etmesinin etkilerini görürüz. 

Dolayısıyla böyle bir tasavvur, ileride görüleceği üzere Gazzâlî’yi, İbn Sînâ’yı küfürle 

itham etmeye sevketmiştir. Hasılı İbn Sînâ’nın, âlemin sonsuzluğu görüşünde Aristo’ya 

bağlılığı onun meâda ilişkin düşüncelerinde de önemli değişime yol açmıştır.681 

679 Abdülmaksut Abdülgani, “İbn Sinada Ölümsüzlük Problemi ve Meadı Anlamasına Olan Etkisi”, Selim Özarslan 
(çev.), Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi içinde, S. 4, (1999), s. 299-303. 
680 Abdülgani, a.g.m., s. 301. 
681 Abdülgani, a.g.m., s. 303. 
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Nasslarda zorlamaya varacak şekilde değişim yapması ve kendi felsefî düşüncesini 

destekleyecek nitelikle onları te’vile gitmesi bu gerekçeye binaendir.  

Kur’an’da, ‘gök yarıldığı zaman’682, ‘yıldızlar dağılıp döküldüğünde’683, ‘gök 

yarılıp yağ gibi kızardığı zaman. Yıldızlar döküldüğü zaman’684, ‘sûra üflenince, 

Allah’ın dilediği dışında göklerde ve yerde olanların hepsi düşüp ölür’685 ‘yerin başka

bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği günde’686 gibi ayetlerin İbn Sînâ 

düşüncesinde gerçekliği olamaz. Çünkü onun sudûr teorisi ve Aristo’dan mülhem 

kozmoloji anlayışında, göklerin ölümsüz dolayısıyla vacip (zorunlu) varlıkları için 

ölüm, bozulma, yarılma, ortadan kaybolma söz konusu olamaz. O zaman İbn Sînâ 

açısından Kur’an’ın kıyamet sahnesi için çizdiği bu tür tablolar avam tabakasını ahirete, 

onların nefslerini olgunlaştırmaya yönelik ifadeler olarak okunmalıdır.687 

İbn Sînâ’nın kabul ettiği, özellikle ay üstü âleme özgü fikirlerinden bir 

kısmının, günümüz ilminin hatalarını tespit ettiği∗ soyut tasavvurlardan ibaret olduğunu 

söyleyebiliriz. Ancak İbn Sînâ, nassı birer sembolik ifadeler olarak görmüştür.688 Buna 

göre İbn Sînâ düşüncesinde ay üstü âlem esirî maddeden, ay altı âlem ise unsurî 

maddeden oluşmuştur. Esirî maddeden oluşan ay üstü âleminde oluş bozuluş olmadığı 

için kıyamet de söz konusu edilemez. Öyleyse Kur’an’ın göklerin yarılması ve

yıldızların dökülmesini ifade eden ayetleri mecazi olarak anlaşılmalıdır. Dahası âlem zat 

olarak değil ama zaman itibariyle ezelidir. Ay altı âlemde fertler değil ama türler 

bakidir.689 Yine kıyametin oluşu, ilahî inayet ile de çelişmektedir. Bununla birlikte İbn 

Sînâ, ahiret hayatını ruh-beden birlikteliği şeklinde olacağını kabul etseydi sadece nefs 

için meâd olacağı tezine vurgu yapmazdı. Şu halde düşünürümüz, meâdın sadece nefs 

için olacağı tezi ile Aristocu kozmoloji ve sudûr teorisinden hareketle Kur’an’ın

öngördüğü şekilde bir kıyamet anlayışına uzak durmaktadır.690 Öyleyse ahirette diriliş

nasıl olacaktır, İbn Sînâ’nın ahiret düşüncesinde en önemli konulardan biri olan ve 

 
682 Kur’ân, İnşikak Suresi, Ayet 1. 
683 Kur’ân, İnfitar Suresi, Ayet 1. 
684 Kur’ân, İnfitar Suresi, Ayet 2. 
685 Kur’ân, Zümer Suresi, Ayet 68. 
686 Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 48. 
687 Abdülgani, a.g.m., s. 311. 
∗ İlim bugün yıldızlar arasında boşluklar bulunduğunu, İbn Sînâ düşüncesinde var olan yıldızların dairesel hareket 
ettikleri iddiasının aksine kimi yıldızların dairesel hareket etmedikleri, yıldızların da öldüğünü İsrafil’in sûr’u olarak 
görülebilecek nitelikte olan karadelikler ile birçok gök cisminin adeta yokluğa karıştıklarını artık biliyoruz. Bk. 
Abdülgani, a.g.m., s. 312,; Ahmet Musaoğlu, Kıyamet, İstanbul: Okul Yay. Yıl, s. 248 vd. 
688 Abdülgani, a.g.m., s. 312, Okumuş, Kur’ân’ın Felsefî Okunuşu, s. 123. 
689 İbn Sînâ, “fî-Mahiyeti’l-ışk”, et-Tefsîru’l-Kur’anî içinde, s. 253. 
690 Okumuş, Kur’ân’ın Felsefî Okunuşu, s. 186-187. 
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Tehafüt tartışmalarının 20. meselesi olarak felsefe tarihine malolan ölüm sonrası

dirilişin keyfiyeti nedir, nasıl olacaktır meselesi önümüzde durmaktadır.  

2.10 Dirilişin Keyfiyeti 

İbn Sînâ ölümle birlikte nefsin bedenden ayrılışı ve ahirette yeniden diriliş ile 

ilgili olarak iki farklı görüş ortaya koymaktadır. eş-Şifa ve en-Necat’ta ahiret hayatında

dirilişin beden ve ruhla birlikte olacağını yani dinin (İslam) ortaya koyduğu şekliyle 

gerçekleşeceğini dile getirirken onun kelamcıların görüşünü paylaştığını görürüz. Ancak 

el-Adhaviyye risalesinde dirilişin kesin olarak ruhanî olacağını ifade etmesi ve konuya 

ilişkin pek çok felsefî delil ileri sürmesi filozof hakkında farklı kanaatlerin oluşmasına

zemin hazırlamıştır. Her şeyden evvel İbn Sînâ’nın, eserlerinde avam-havas ayırımını

gözettiğini dikkate almamız Şeyhü’r-Reis’in düşüncelerini daha iyi anlamamıza imkan 

sağlar. İbn Sînâ’nın kendisi, bir bölümü kaybolmuş ve seçkinler (havas) için yazılmış 

Mantıku’l-Meşrikiyyîn isimli eserinde, eş-Şifa ve onun özeti konumundaki en-Necat’ı

halk (avam) için yazdığını belirtir.∗ Yine el-Adhaviyye risalesinde dirilişin ruhanî 

olacağına ilişkin görüşler verilirken filozof: ‘Bütün bunlar, avamdan değil, insanların

seçkinlerinden olmak isteyenler için söylenmiştir. Bu gibi konular dinlerin zahiri 

ifadeleriyle kanıtlanamaz’ sözleriyle burhanî delil olarak ileri sürdüğü ruhanî dirilişe

ilişkin görüşlerini havas için yazdığını ihsas ettirir.691 Halbuki halk için yazılan eş-

Şifa’da filozof, yeniden dirilişi şu cümlelerle özetlemektedir:  

“Bilinmeli ki meâdın şeriat tarafından nakledilmiş olan kısmının ispatı ancak şeriat 

yoluyla ve peygamberin verdiği haberi tasdikle mümkündür. Bu kısım, bedenin dirilişiyle ve 

bedensel hayır şer (lezzet ve elem) ile ilgili kısımdır. Peygamberimiz ve seyyidimiz Muhammed 

(as)’in bize getirdiği gerçek din, bu bedensel saadet ve şekaveti ortaya koymuştur. Meâdın diğer 

kısmı ise akıl ve burhanî kıyas yoluyla idrak edilebilir. Bu kısmı nübüvvet de doğrular. Ve bu 

kısım, saadet ve şekavetin nefslerle ilgili olan yönüdür ki, biz bu ruhanî olan saadet ve şekaveti 

 
∗ İbn Sînâ Mantıku’l-Meşrikiyyin’in baş tarafında şöyle demektedir: “Meseleyi alışkanlık veya ilgi 
gözüyle inceleyen ve tartışma meraklısı olan insanlar arasında birçok anlaşmazlıkların kaynağını
oluşturan asıl konuyla ilgili yazıları bir araya getirmek istiyoruz. Eğer kendi dar anlayışlarıyla Yunan 
kitaplarından anladıkları şeylerle  yönlerini tayin eden insanlardan farklı düşüncelere varırsak, bundan 
korkmuyoruz. Ve eğer filozoflara, avam için yazdıklarımızdan farklı şeyler söylersek, bundan da herhangi 
bir korkumuz yoktur… Bu şartlar altında gerçek bilginin önemli bazı yönlerini içeren bir kitap yazmak 
istedik. Sadece çok düşünen, derin tefekkür sahibi olan ve akli sezgi yeteneğinden yoksun olmayan kişiler 
bundan bir şeyler anlayabilir… Bu kitabı sadece kendimiz, yani bizim gibi olanlar için yazdık. Felsefe ile 
ilgilenen avam içinse Kitab eş-Şîfâ’da onlara yeterinden fazlası var.” İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrikiyyîn 
ve’l-kasîdetü’l-müzdevice fi’l-mantık, Kum: Mektebetü Ayetullahiluzmâ en-Necefî el-Mer’aşî (nşr.), 
1405 hicri kameri. s. 2-4; Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, s. 215-216; a.mlf., Üç Müslüman 
Bilge, s. 55-56. 
691 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 103. 
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dile getireceğimiz sebeplerden dolayı şu anda tasavvur edemesek de (o, gelecektir). Metafizikçi 

filozoflar da bedensel olana değil ruhanî olana rağbet eder. Hatta onlar bu bedensel saadete 

önem vermezler. Onu kabul etseler onu ilk hakikate (Allah’a) yakınlaştıran ruhanî saadet kadar 

önemli bulmazlar.”692 

derken yukarıdaki ifadelerin benzeri şekilde eş-Şifa’nın özeti mahiyetindeki 

en-Necat’ta nefsin meâdına ilişkin bilgilerin ancak şeriatın getirdiği haberleri tasdik 

etmekle mümkün olabileceğini ve nefslerin saadet ve şekaveti konusunu içeren meâdın

bilgisini nebi olan Muhammed Mustafa’nın getirdiğini ve onun da dirilişin beden ile 

olacağı bilgisini verdiğini belirtir. İbn Sînâ, insan vehmi dirilişe ilişkin halleri tasavvur 

etmekte zorlansa da onun aklî bilgi ile de idrak edileceğini ve bunun da nübüvvet 

tarafından kabul gördüğünü ifade eder.693 Buna mukabil el-Adhaviyye risalesinde 

Şeyhü’r-Reis, dirilişin ruhanî olacağına dair pek çok delil serdeder.  

İbn Sînâ nefsin meâdına ilişkin görüşlerini el-Mebde’ ve’l-meâd, el-Adhaviyye 

fi’l-meâd, eş-Şifa ve en-Necat, el-İşarat ve’t-tenbihat, el-Mübahasat gibi eserlerinde 

dile getirmiş, Hayy b. Yakzan, Salaman ve Absal isimli sembolik hikayelerinde ise 

ruhanî dirilişin nasıl olacağını sembolik hikaye tarzında ortaya koymuştur. 

Düşünürümüzün dirilişin mahiyetine ilişkin derli toplu ve konuya ilişkin görüşlerini en 

net bir şekilde ortaya koyduğu eseri şüphesiz ki el-Adhaviyye fi’l-meâd adlı

risalesidir.694 Söz konusu risalenin girişinde İbn Sînâ, diriliş hakkında farklı görüşler 

ortaya konulduğunu ifade ettikten sonra söz konusu görüşleri şu şekilde sınıflandırır:  

a- Meâdın varlığını inkar edenler (Dehriyyûn, Tabiatçılar) ki, bunlar basireti 

noksan kimselerdir. 

b- Meâdı kabul eden çoğunluk ki, bunlar kendi içinde üç gruba ayrılmıştır:  

1- Meâdın sadece bedenle olacağını kabul eden cedel ehli denilen 

kelamcılar. Onlara göre beden tek başına canlıdır. ‘hayat’ ve ‘insaniyet’ bedenin iki 

önemli arazı olup ölümle birlikte bunlar yok olur. İkinci yaratılışta çürümüş, ortadan 

kaybolmuş bedene yeniden ‘hayat’ ve ‘insaniyet’ verilir.  

2- Meadın keyfiyeti hususunda bedenle birlikte nefsin varlığını da kabul 

edenler. Bunlara göre canlılık, nefsin bedenle birlikte oluşu iken ölüm, nefsin bedeni 

 
692 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyat, C. II, s. 423. 
693 İbn Sînâ, en-Necat, s. 326. 
694 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, (giriş kısmı), s. 59;  Jaffer, s. 1. 
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terk etmesi halidir. Öyleyse yeniden diriliş beden ve nefsle birlikte olurken mükafat ve 

ceza da nefs ve bedene uygulanarak hissî ve ruhanî şekilde vuku bulur. Sözü edilen 

görüş cumhur ulemanın görüşüdür. Bu görüşü savunanlar da kendi arasında nefsi, 

‘ruhanî cisimsiz varlık’ olarak kabul edenler ile nefsin ‘latif ruhanî cisim’ olarak kabul 

edenler şeklinde ikiye ayrılır.  

3- Meâdın sadece ruhanî olacağını kabul edenler de kendi içinde farklı

gruplara ayrılır. Söz konusu kimseleri şöyle gruplandırabiliriz: a- Yeniden dirilişte 

nefsin somut cisim haline dönüşeceğini kabul edenler. b- Nefsin, zulmet âleminden 

karanlık bir cevher olan bedene karışmış, nur âleminden bir cevher olduğunu kabul 

edenler ki, bunlar Mecusiler, Seneviler, Manevilerdir (Maniheistler). Onlara göre nefsin 

mutluluğu, nefsin bedenden kurtulup nur âlemine çıkması iken onun mutsuzluğu zulmet 

âleminde kalmasıdır. Meâdın ruhanî olacağını savunan bir başka grup ise, tenasüh 

görüşüne inananlardır. Bir diğer görüş ise, unsurlar âleminde hapsolmuş nefsin, bu 

âlemden kurtularak mutluluğa ulaşması şeklinde bir görüşe sahip iken nefsin meâdının

ruhanî olacağını kabul eden en son görüş sahipleri ise, nefsin, özündeki yetkinleşme 

arzusuyla, onun tabiat izlerinden (kirlerinden) kurtularak mutluluğa ermesini kabul eden 

faziletli hukemanın görüşüdür.695 

İbn Sînâ nefsin meâdına ilişkin muhtelif görüşleri böylece sınıflandırdıktan 

sonra kelamcılara ait görüşler olan ‘mead bedene özgüdür’ diyenler ile ‘mead hem 

bedene hem ruhadır’ diyenlerin görüşlerini incelemeye geçer.696 Düşünürümüze göre 

dirilişin sadece bedene ait olduğunu kabul edenlerin gerekçesi, ölülerin dirileceğini 

haber veren nass ile onların filozoflara karşı aşırı öfke duyup muhalefet etmeleridir. Söz 

konusu öfke ve muhalefet, Şeyhü’r-Reis’e göre, onları nefsin veya ruhun varlığını

yadsımaya sevketmiş ve ahirette bedenlerin diriltilerek bedende araz olarak bulunan bir 

can sahibi olmaları gerektiği düşüncesine götürmüştür.697 Halbuki yukarıda da işaret 

edildiği üzere, filozofumuzun bakış açısıyla, nass’ın bedenlerin dirilişine işaret eder 

şekilde gelmesi dinlerin umuma hitap etmesi ilkesi yani dini siyaset gereğidir ve ahirete 

ilişkin ayetler de bu yönüyle teşbihidir.698 Bu düşünceye karşı İbn Sînâ’nın tezi çok 

açıktır. Şöyle ki, filozofumuza göre “insan yalnız maddesiyle değil aksine maddedeki 

 
695 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s.  91-95; Gazzâlî, Tehafütü’l-felâsife, Mahmut Kaya ve Hüseyin Sarıoğlu (çev.), 
İstanbul: Klasik Yay., 2003, s. 214. 
696 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 92-93, 97, 106-108. 
697 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 97. 
698 İbn Sînâ, a el-Adhaviyye, s. 98-99, 104. 
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suretiyle (nefs) insandır.699 Ondan insanî fiillerin çıkması maddede suretin 

bulunmasındandır. O suret bozulunca madde toprağa veya unsurlardan bir başka unsura 

döner, böylece bizatihi o insan ortadan kalkmış olur. Sonra aynı maddeden yeniden 

insan suretinde yaratılacak olsa o insan değil, başka bir insan meydana gelmiş olur. Zira 

bu ikincisinde bulunan önceki insanın sureti değil maddesidir. Öyleyse o, o değildir ve 

ne övülmeye ne yerilmeye veya ne ödüle ne de azaba layık olan onun maddesi değil 

suretidir. O, toprak olması bakımından değil, insan olması bakımından gerçekleşir. 

Böylece ödül alan ve azap gören söz konusu iyilik ve kötülük yapan insan değil aksine 

onun maddesine iştirak etmiş olan başka bir insandır. Öyleyse bedenli diriliş, iyilik 

edenin ödüllendirilmesini, kötülük edenin azap görmesini temin etmiyor aksine iyilik 

etmeyen ödül alıyor kötülük yapmayan da azap görüyor demektir. Dolayısıyla ahiret 

hayatına ilişkin görüşler arasında doğru olmaktan en uzak düşen görüş, ahiretin sadece 

bedenle olacağını savunan(ların) görüşüdür.700 Yeniden dirilişle birlikte bedenin 

yenilenmesi hususu, kendi kendine yeterli olan cevher üzerindeki niteliklerin değişmesi 

gibi bir şeydir fakat bu görüş birkaç açıdan gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Şayet sadece 

bedenli diriliş olsaydı bu durumda kişinin ‘hayat’ı da sadece ‘beden’i olsaydı böyle bir 

kabul karşısında biz şunu söyleyebiliriz: Beden ömür boyu değiştiği halde onun ben’i 

değişmemektedir. Şayet ‘insan’ denilen varlık, ‘nefs-i natıka’ değil de ‘beden’ olsaydı

böyle bir durumda dirilişte hangi yaştaki beden esas alınacaktır? Dahası dirilişte aynı

beden de mümkün olamayacağına göre bu nasıl gerçekleşecektir? Şayet hayat araz 

olarak kabul edilirse arazın yeniden yaratılışı olmaz. Yeniden yaratılan başka bir şeydir. 

Yok olan bir bedenin yeniden varlığa gelmesi söz konusu edilemez. Çünkü yok olup 

geçmişte var olan bir bedenin geri dönüşünü istemek o bedenin geçmişte bulunduğu

zaman dilimini ve konumlarını da istemek demektir. Halbuki beden ve o bedenin içinde 

bulunduğu zaman ve mekan konumlarının yeniden yaratılışı önceki beden değil sadece 

onun benzeri olabilir. Herhalükarda İbn Sînâ açısından önceki beden parçalarının

dirilemez oluşu, sadece bedenli dirilişi imkansız kılar.701 

İbn Sînâ insanı insan yapan şeyin, onun maddesi değil sureti (nefs) olduğunu

söyledikten sonra ahirette nefsin bedene dönmesi ve bedenin dirilmesi hususunu birkaç 

açıdan imkansız görmektedir. Birinci olarak; “bedenler dirilecek olsa, kainatta var olan 

madde dirilenleri karşılamaya yetmez.”702 Zira nefsler, bedenlerden çok olacağından, 

 
699 Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, s. 244-245. 
700 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 105. 
701 Jaffer, s. 17. 
702 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 104. 
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bedenler dirilince nefslere kafi gelmeyecektir. Mesele aslında âlemin kıdemi 

problemiyle ilgilidir. Çünkü ‘dünyanın ezeli oluşundan yani oluş ve bozuluş sürecinde 

insan ve başka türlerin ezeliliğinden, şu andan önce de sonsuz sayıda insanın ölmüş

olduğu, aynı şekilde ölümsüz sonsuz sayıda insanın bulunması gerektiği sonucu 

çıkar.’703 Halbuki bu görüş Aristonun ‘bilfiil sonsuzluğun imkansızlığı’ ve ‘maddenin 

sonluluğu’ düşüncesiyle çelişmektedir.704 Ancak bedenler birbirini takip ettikleri ve 

hepsinin aynı zamanda var olmamaları durumunda bilfiil sonsuz olmayıp sadece 

bilkuvve sonsuz olmakta ve bu da problem doğurmamaktadır.705 Fakat ölümsüz sonsuz 

sayıda nefsler için problem baki kalmaktadır. Yani bedenlerden ayrılmış ölümsüz 

nefsler bilfiil sonsuz sayıda olacaktır. Tabi İbn Sînâ açısından sayıca sonsuz şeylerin 

olması imkan dahilinde olmamakla birlikte cismanî ve nedensel olarak birbiriyle alakalı

olmayan şeyler sonsuz sayıda olabilir. İbn Sînâ’ya göre ‘ölümle bedenlerinden ayrılan 

insan nefsleri, her ne kadar onlar aynı zamanda mevcut olsalar da, sayıca sonsuz 

olabilirler, çünkü onların aynı zamanda bulunmaları hem istidat hem tabiat bakımından 

önceliksiz ve sonralıksızdır.’706 Öyleyse İbn Sînâ nefslerin sonsuz sayıda olduklarını

ifade etmemekle birlikte ölümle bedenlerden ayrılmış nefslerin sonsuz sayıda

olabileceklerini mümkün görmektedir. Nitekim Gazzâlî de buradan hareketle İbn

Sînâ’yı Tehafütü’l-felâsife’sinde şu sözleriyle eleştirmiştir: “Sizin ilkenize göre 

nitelikçe birbirinden farklı olan şu andaki varlıkların sonsuz olması imkansız değildir. 

Bunlar, ölümle bedenlerden ayrılan insan nefsleri olup çift ve teklikle 

nitelendirilemeyen varlıklardır… Nefsler konusundaki bu görüş, İbn Sînâ’nın tercih 

ettiği görüştür; belki de bu, Aristoteles’in görüşüdür.”707 

Öyleyse İbn Sînâ açısından ölümle birlikte bedenlerden ayrılan ve ezelden beri 

varlığa gelen nefsler sonsuz sayıda olurken, bir anda diriliş ile birlikte, sonlu sayıda olan 

madde sonsuz nefslere yeterli gelmez. Zira madde ve maddeyle ilgili mekan ve boyut 

sonludur. Öyleyse sonsuz sayıda nefslerin sonlu sayıda maddeye dönmesi imkan 

dahilinde görülemez.708 Şu halde ruhun bedenle birlikte dirilişi düşüncesine İbn

Sînâ’nın karşı çıkışı, sonsuz ruhlara ay altı âlemdeki sonlu maddenin yetersiz geleceği

703 Oliver Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, Turan Koç (çev.), İstanbul: İz Yay., 2000, s.168; İbn Sînâ 
varlıkların sayıca sonsuz olamayacaklarını ifade eder fakat istisna cümlesi koyarak bunun cismanî ve sebep sonuç 
olarak birbiriyle irtibatlı olmayan varlıkların mesela melekler ve şeytanların bu türden olabileceği söyler. Buna 
ölümle bedenlerden ayrılan nefsleri de ilave eder. Bk. H. Austryn Wolfson, Kelam Felsefeleri –Müslüman 
Hristiyan Yahudi Kelamı-, Kasım Turhan (çev.), İstanbul: Kibatevi Yay., 2001, s. 345-347.  
704 Aristoteles, Metafizik, Ahmet Arslan (çev.), II. bsm., İstanbul: Sosyal Yay., 1996, XI Kitap, 1066b. 
705 Leaman, s. 168. 
706 Wolfson, s. 345. 
707 Gazzâlî, Tehafütü’l-felâsife, s. 21. 
708 İbn Sînâ, en-Necat, s. 171-175; Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, s. 248-249.  
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teziyle ilgilidir. Bir başka önemli karşı çıkış da ruhun bedenle birlikte diriltilmesi 

durumunda, mesela kolu, bacağı kopmuş bir şehidin ya da iyi bir insan olduğu halde 

sakat olarak yaşamış birinin hiç de arzu edilmeyecek şekilde yaratılabileceği şeklindeki 

görüştür709 ki, biz buna aşağıda değineceğiz. Şeyhü’r-Reis’e göre ruhun bedenle  

birlikte diriltileceği düşüncesi aslında tenasühe inançla eşdeğerdedir. Dolayısıyla 

tenasühe yöneltilebilecek eleştiriler aynı şekilde ruhun bedenli olarak diriltileceğine 

olan inanca da pekala yöneltilebilir.710 

İkinci olarak İbn Sînâ’nın, ‘ilahî fiil birdir ve kendi mecrasından şaşmaz’ 

düşüncesiyle karşılaşırız. Bu husus filozofumuzun düşüncesi doğrultusunda “ilk olan 

Zorunlu Varlığın her türlü değişimden uzak olduğu, onun hikmet ve iradesi 

doğrultusunda sudûr eden fiilinin ezelî hikmet ve iradesiyle özüştüğü hususu vuzuha 

kavuşunca anlaşılan”711 bir karakter arzeder. Nitekim İbn Sînâ, er-Risaletü’l-

Arşiyye’de, Allah’ın fiilinin kendisinde herhangi bir cehil ve değişme olmadan O’nun 

ilminden ve O’nun iradesinden sadır olduğunu belirtir. Şu halde kozmik manada bir 

kıyamet sonrası cismanî haşrin gerçekleşmesi Allah’ın ilmi ve iradesiyle kurulmuş

mükemmel dünya düzeninin ortadan kalkması yani O’nun ilminde bir tür değişimin 

meydana gelmesini beraberinde getirir ki, böyle bir husus, felsefesinde Allah’ın tevhid 

ve tenzihine özel önem veren İbn Sînâ tarafından kabul edilemez. Söz konusu 

yaklaşımın arka planında filozofumuzun Yeni Plotunusçuluktan mülhem sudûr 

teorisinin ve zat olarak değil de dolaylı olarak vacib olan âlemin kıdemi düşüncesinin 

yattığını söylememiz mümkündür.∗ Şu halde ‘Allah’ın sünnetinde bir değişimin 

bulunması imkansızdır.’ Öyleyse mevcut düzen sonsuza kadar devam eder.712 Kozmik 

manada kıyametin olması ve bunun akabinde cesetlerin diriltilmesi söz konusu 

edilemez.  

Düşünürümüzün bedenli diriliş düşüncesine karşı bir başka dikkat çekici tezi 

de insan için özellikle ölüm sonrası gerçek mutluluğun sadece ruhanî olacağı görüşüdür 

 
709 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 105. 
710 Jaffer, s. 19. 
711 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 105; Bk. “Allah’ın yaratmasında bir değime olmaz”. Kur’ân, Rum Suresi, Ayet 30; 
“Allah’ın yaratma kanununda bir değişim ve sapma bulamazsın”. Kur’ân, Fatır Suresi, Ayet 43; Ahzab Suresi, Ayet 
62. 
∗ Filozoflar, mutlak surette kadim olan Allah’tan hâdis bir varlığın hudûsunu imkansız görürler. Zira eğer hâdis bir 
varlık varsa bu zaman, gaye, tabiat yönünden ele alınıp incelenir. Eğer söz konusu varlık sonradan olmuşsa bu 
demektir ki, Allah, onu önceden değil sonradan dilemiştir ve o da olmuştur. Böyle bir durumda Allah’ın iradesinde 
değişim meydana gelmiş olur. Halbuki Allah için böyle bir şey düşünülemez. Kadim varlıkta hal değişikliği olmaz. 
Buradan hareketle âlemin hâdis değil kadim olduğu anlaşılır. Bu gerçeğe binaen Gazzâlî, İbn Sînâ’ya itiraz olarak: 
“Siz, ezelî iradenin sonradan meydana gelen varlıklarla olan ilişkisinin zorunlu olarak geçersizliğini iddia etmiştiniz.” 
demektedir. Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 15, 21. 
712 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 222. 
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ve bu görüş el-Adhaviyye risalesi boyunca varlığını hissettirir. Nefs bedende iken insan 

hakiki mutluluğa erişemez. Zira bedene özgü lezzetler gerçek lezzet olamaz. İnsanın

gerçek mutluluğu nefse özgü lezzetlerle hasıl olur. Dahası nefsin bedende bulunuşu

onun için bir tür eziyet ve kafes (hapishane) gibidir.713 Her şeyden evvel insanın idrak 

ettiği lezzetlerin tamamı hissî yani hisle elde edilen lezzet cinsinden değildir. Lezzet, 

nefse uygun (mülaim) gelen şeylerin idrak edilmesidir ki, böylece nefs cevheri 

yetkinleşir ve kendine özgü fiillerini gerçekleştirir. İnsanın idrak ettiği hissî şeylerden 

tatma duyusu, tat verici şeylerin idrak edilmesi iken duyma hassesi, kulağı tırmalayıcı

şeylerin olmaması şeklinde tezahür eder. Yumuşak, rahatsızlık vermeyen şeylere 

dokunmak ise söz konusu duyunun lezzet halidir. Ancak hissî lezzetler belli bir sınırı

aştığında veya insanın hastalık hallerinde lezzet verici olmaktan çıkıp nefret edilen 

şeyler haline gelebilir. Dahası hissî lezzetler sadece o şeyin idraki anında geçerli 

olabilir, sürekliliği yoktur. Hissî lezzetler dışında insanın tahayyül ve vehim güçlerinin 

de kendine özgü lezzet idraki vardır. Öfke gücünün lezzeti galip gelmek şeklinde iken 

şehvanî isteklerin tatmini de bu cümledendir.714 Tabi fesada kabil olmayan ve 

maddeden tamamen mufarak olan insanî nefsin idraki, maddîlik içeren diğer yetilerin 

idrakinden çok daha fazladır ve hakiki lezzet veya elem de nefse özgü olan idraktir. Zira 

nefs-i natıkanın idraki idraklerin en üstünüdür ve onun idraki, yakinî, küllî, zarurî, 

ebedî, sermedî bir sevinç getirir. Halbuki normal hissin idraki zahiri, cüz’i ve zail 

olucudur. Aklî idrakte insan, ruhanî suretleri, varlığın ilk ilkesinin şanının yüceliğini, 

rabbanî melekleri, semavî cirimlerin hakikatlerini ve onların zatlarını idrak eder. 

Nitekim İbn Sînâ’nın sembolik hikayeleri aklî zevklerin, hissî zevklerden çok üstün 

olduğu tezi üzerine kuruludur.715 

Dirilişle ilgili değinilmesi gereken bir başka husus ise, dinlerin ortaya koyduğu

şekliyle nefsin, bedenli olarak dirilişi kabul edilecek olsa insanın vicdanının kabul 

etmeyip çirkin bulacağı bir takım hususlar ortaya çıkar. Diyelim eli, ayağı kesilen bir 

şehidin bu haliyle dirilmesi ve o haliyle cennete gideceğinin kabul edilmesi gerçeğe

uygun düşmez. Aynı şekilde doğuştan sakat ve bir kısım kusurlarla dünyaya gelen iyi 

bir insanın ahirette bu haliyle cennete gideceğini kabul etmek de akılla bağdaşmaz. 

Öyleyse bedenli dirilişi kabul edenlerin anlayışına göre dindeki zahirî hükümleri kabul 

etmek doğru olmaz. Diriliş açısından bir de tenasühe inananların görüşleri vardır ki, 

 
713 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 105; a.mlf., “er-Risaletü’l-Ayniyye”, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri içinde, 
Mahmut Kaya (çev.), s. 329.  
714 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 146-147. 
715 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 148-149; Nasr, İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş, s. 292-293. 
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düşünürümüz bunun üzerinde özellikle durur. Biz tenasüh konusunu aşağıda ayrı bir 

başlık altında ele alacağız. Buna göre İbn Sînâ’nın ruh-beden şeklindeki dirilişe karşı 

ortaya koyduğu tezleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

- Sonsuz sayıdaki ruhlara ay altı alemdeki sonlu sayıda madde yeterli 

gelmez. 

- Allah’ın ilmi değişmeyen tek mecra üzere işlev görür. 

- Gerçek mutluluk, nefs-i natıkanın bedenden ayrılıp onun aktif hale 

gelişiyle gerçekleşir. 

- Şeriatın öngördüğü şekilde bir diriliş kabul edildiği takdirde kabülü 

mümkün olmayan bazı nahoş manzaraların ortaya çıkması kaçınılmazdır.716 Öyleyse 

felsefi açıdan ruh-beden şeklindeki bir dirilişi kabul etmek imkan dahilinde değildir. 

Bedenli dirilişin mümkün olmadığını ortaya koyan İbn Sînâ, kelamcıların

anladığı manada dirilmesi öngörülen beden alternatiflerini değerlendirmeye geçer. 

Ahirette dirilmesi öngörülen beden: 

a- Ya bu dünyadaki aynı bedendir 

b- Ya da başka bir bedendir. 

Dünya hayatındaki aynı bedenin dirilmesi de: 

aa- Ya aynı bedenin iadesi şeklinde 

ab- Ya da dağılmış bedenin parçalarının toplanması şeklinde, olur. 

Dağılmış bedenin toplaması da

- Ya ömrün başından sonuna kadar insanda yer etmiş bütün parçaların bir araya 

toplanması şeklinde, 

- Ya da bedenin asli parçalarının bir araya toplanması ile gerçekleşir. 

Başka bir bedenle diriliş tezine bakacak olursak bu da: 

 
716 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 104-105; Jaffer, s. 20. 
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ba- Ya benzer bedenle 

bb- Ya herhangi bir bedenle veya da semavî bedenle gerçekleşir.  

Yukarıda bedenli dirilişe ait alternatifler içinde ‘aynı bedenin iadesi’ 

meselesini inceleyecek olursak: 

a- Aynı beden iade edilir: İnsanı bedenden, nefsi de bedene ilişmiş hayat 

arazından ibaret gören kelamcılara göre insan ölünce beden ve nefs ortadan kalkar. 

Yeniden dirilişte aynı bedenin tekrar yaratılması ve hayat arazının da ona verilmesi ile 

mümkün olacağı söylenmişti. İbn Sînâ’ya göre nefs, ölmeyen bir varlıktır ve o bedende 

asıl olduğundan böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Her şeyden evvel 

yeniden dirilişte kelamcıların düşündüğü şekilde bir durumun gerçekleşmesi imkan 

dahilinde olamaz. Zira bedenin ölümüyle birlikte nefs de ortadan kalkıyor ve bunlar 

tekrar iade şeklinde yaratılıyorsa yeniden yaratılan beden ve nefs önceki beden ve nefs 

olamaz. Madumun iadesi mümkün değildir.∗ Sadece öncekilerin benzeri olabilir. 

“Gerçekte benzer iki madde ve unsur arasında herhangi bir fark yoktur, birinde madde 

insana ait önceki sureti yitirmiş iken diğerinde madde, önceden var olmayan surete 

(diriliş) anında yani ikinci varoluşta (daha önce) sahip olmadığı surete bürünmüştür… 

İkinci varoluşta insan bedeni ilk var oluştaki bedenin aynısı değildir. O halde ilk 

bedenden başka bir bedene ruhun iadesi tam bir ruh göçüdür.”717 Yeniden diriltilen 

beden ve ona verilen hayat arazı öncekinin aynı olmadığına göre o bedene uygulanan 

mükafat ve ceza aslında başka bir bedene uygulanmış demektir. Öyleyse böyle bir 

dirilişte iyi birine ceza, kötü birine mükafat veriliyor da olabilir. Şeyhü’r-Reis meseleyi 

şöyle özetlemektedir: 

- “İnsan yalnız maddesiyle değil maddedeki suretiyle insandır. Ondan insanî fillerin 

çıkması maddede suretin bulunması sebebiyledir. O suret bozulunca madde toprağa veya 

unsurlardan bir başka unsura döner, böylece bizatihi o insan ortadan kalkar. Sonra aynı o

∗ “Ma‘dum, varlıkla ilgili olarak kendisinden haber verilen şeylerin ilki olarak kabul edilir.” diyen kişinin sözü doğru 
değildir. O kişi şöyle devam eder: “Çünkü ma‘dum ile, eğer bedeli/dengi olsaydı, benzeri (misli) arasında bir fark 
olurdu. Eğer ma‘dumun benzeri olsaydı bu o (ma‘dum) olmazdı. Zira o adem olmuş değildir. Adem olma halinde ise 
bu artık o değildir. Ma‘dum var olmuş değildir. Daha önce de işaret edildiği üzere eğer böyle olsaydı ma‘dum var 
olmuş olurdu. Eğer madum var kabul edilse, onu o şey yapan özelliklerin ona dönmesi gerekir. Yine madumun bir 
vaktinin olması (madumun bir vakitte olması) onun özelliklerindendir. Vakit ona verildiğinde de madum yersiz 
(mekanı olmayan varlık) olurdu. Zira mekan ikinci vakitte bulunan şeydir. Şayet ma‘dum var olsaydı, bu durumda 
kendisiyle birlikte olan ma‘dumluk özelliklerinin hepsinin ona verilmesi mümkün olurdu ki, buna göre vakit/zaman 
ya olmayan bir şeyin hakikati veya da arazlardan birinin varlığına uygun olan bir şey olurdu ve bu açıdan 
vakit/zaman ve (ademe ait) durumların ona dönmesi lazım gelirdi. Kaldı ki ademe ait ne vakit ne de herhangi bir hal 
vardır. Zaten bunları açıklamaya gerek de yoktur.” İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. I, s. 36; Gazzâlî, Tehafütü’l-
felâsife, s. 215. 
717 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 109. 
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maddeden yeniden insan suretinde yaratılacak olsa o (önceki) insan değil başka bir insan 

meydana gelmiş olur. Zira bu ikincisinde bulunan onun sureti değil, maddesidir. Öyleyse o, 

(ikinci) o değildir. Ne övülmeye ne yerilmeye veya  ne ödüle ne azaba layık olan onun maddesi 

değil suretidir. O, toprak olması bakımından değil insan olması bakımından odur. Böylece ödül 

alan ve azap gören o iyilik ve kötülük yapan insan değil aksine onun maddesine iştirak etmiş

olan başka bir insandır. O halde bu diriliş iyilik edenin ödüllendirilmesini, kötülün edenin azap 

görmesini sağlamıyor aksine iyilik etmeyen ödül alıyor kötülük yapmayan da azap görüyor 

demektir. İşte ahiret hayatına ilişkin görüşler arasında doğrudan en uzak görüş, ahiretin sadece 

bedenle olacağını savunan görüştür.”718 

Bununla birlikte ölüm sonrası nefs bakidir ve diriliş anında hazır bulunan 

unsurlarla yani beden ile diriliş gerçekleşir görüşü de doğruyu yansıtmaz İbn Sînâ’ya 

göre. Böyle bir kabul haddizatında sıkıntılıdır. Çünkü diriliş anında hazır bulunan 

unsurların diriltilmesi durumunda cenneti hak etmiş fakat eli ayağı kesilmiş bir şehidin 

bu haliyle cennete girmesini kabul etmek gibi bir düşünceyi de beraberinde getirir ki, bu 

doğru olamaz.719 

b-Diriliş, bedenin dağılmış parçaları bir araya getirilir, şeklindeki görüşü

inceleyecek olursak bu görüş de kendi içinde: 

- Ya ömrün başından sonuna kadar olan bütün parçaların bir araya getirilmesi 

şeklinde gerçekleşir. 

- Ya da sadece bedenin asli parçalarının bir araya getirilmesiyle gerçekleşir 

şeklinde iki görüşle ele alınabilir. 

Birinci görüşe bakılacak olursa bunun iki yönden gerçeksiz olduğu görülür. 

Birinci reddiye olarak, insanın ömrünün başından sonuna kadar onda bulunmuş ciğer, 

kalp, el, baş gibi bütün parçaların bir araya getirilerek dirilmesi söz konusudur. Fakat 

tıbben bilinmektedir ki, besinler daima bir organdan diğerine intikal ederek bazısı öteki 

sayesinde beslenir. Mesela ciğer, kalbin bazı kısımlarıyla beslenir. Öyleyse diriliş

anında bunları birbirinden ayırmak nasıl mümkün olacaktır? İkinci reddiye de aynı

mantık üzerine yürümektedir. Şöyle ki, “İnsan etiyle beslendiği rivayet edilen 

ülkelerdeki insanların dirilmemesi gerekir. Zira bedeni, bir başkasının bedeninin 

parçalarından oluşmuştur. Bu durumda ya o parçalar başkasında dirilecek veya insan 

kendi asli cevheriyle dirilerek o parçalar zayi olacak ve (onların asıl sahibi olan kişi) 
 
718 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 103-104. 
719 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 106-107. 
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dirilmeyecektir.”720 Öyleyse bir insanın etiyle beslenen diğer insanın bedenini göz 

önüne aldığımızda kimin bedeni kiminle nasıl dirilecektir gibi önümüze problemli bir 

manzara çıkar.  

- Bedenin asli parçalarının bir araya getirilerek diriltilmesi şeklindeki görüşe

bakılacak olursa bu düşüncenin de filozofumuz açısından problemli olduğunu görürüz. 

Söz konusu görüşe göre insan bedeninde asli olan ile lüzümlu olan iki tür parça vardır. 

İnsan ömrünün başından sonuna kadar onda bulunan parça ‘asli’ iken bir kısmı da

sadece ‘faydalı’ olarak onda bulunan parçalardır. Şu halde yenilen bir insanın asli 

parçası başka bir insana geçse o, onda artık madde olarak kalır. Ancak böyle bir 

düşünce İbn Sînâ açısından sakıncalıdır. Çünkü dirilişi bazı parçalara has kılıp diğer 

organları dikkate almamak, organların diriltilmesi hakkında adaleti ve Allah’ın inayet 

ve hikmetini gözetmemek anlamına gelir.  

- “ ‘Ahiretteki diriliş, mutlak anlamda vücudun bütün cüzleriyle değil başlangıçtan 

sona kadar ömür boyu değişmeden kalan asli cüzlerle gerçekleşir. İnsanda ‘fazlalık’ sayılan cüz 

yenilecek olsa, yükümlüye ait fazlalıkların iadesi gerekmez. Eğer yenilen asli cüzlerdense onlar 

o bedene iade edilir’ diye cevap verirsen ve onlar (kelamcılar): ‘Dirilecek olan bedenin 

hayatiyetini sağlayan kısımlardır’ derlerse yine de bundan kurtuluş olmaz. Çünkü onların bazısı

hayatiyeti sağlama, bazısı yararlı olma bakımından eşit şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla 

dirilişin bu topraktan ve başkasının toprağından olması arasında fark yoktur. Oysa bedene ait 

organların dirilmesini adaletin gereği sayanlar, bu görüşleriyle adaleti ortadan 

kaldırmışlardır.”721 

Dahası tabiata dikkatle bakıldığında görülür ki, insan bedeni ölüm sonrası

süreçte oldukça kompleks, bir araya gelmesi imkansız derecede değişime maruz 

kalmaktadır. Mesela ekilip biçilen topraklara baktığımızda aslında o topraklarda nice 

ölü bedenlerin yüzyıllar içinde tamamen tabiata karışmış olduğunu görürüz. Ölü 

bedenler zamanla toprağa, otlara, hayvanlara ve diğer ekilip biçilme faaliyetleriyle 

başka insanlara geçmiş haldedir. Öyleyse böyle bir değişim dikkate alındığında 

herhangi birinin bedeninin parçaları belki binlerce başka bedenlere geçmiş haldedir. 

Farklı zaman dilimlerinde yaşamış pek çok insanın suretlerini taşıyan bir maddenin o 

insanların bedenleri olarak diriltilmesi nasıl mümkün olacaktır?!722 

720 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 107; Gazzâlî, Tehafütü’l-felâsife, s. 216. 
721 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 107-108. 
722 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 108. 
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Bedenli dirilişi kabul edenlerin iki önemli tezi vardı. Bunlardan birincisi ‘aynı

bedenin dirilişi’ iken ikincisi ‘başka bir bedenin dirilişi’ tezidir. Birincisini yukarıda ele 

aldığımıza göre ikinci tezin İbn Sînâ tarafından nasıl karşılandığına geçebiliriz. Bu da 

iki şekilde düşünülebilir.  

- Benzer bedenle diriliş.

- Herhangi bir bedenle diriliş.

Benzer bir bedenle dirilişi iddia edenlerin düşüncesi, daha önceki beden ile 

dirilişle birlikte meydana gelen beden arasında herhangi bir farkın olmadığıdır. Halbuki 

böyle bir durum İbn Sînâ açısından açıkça tenasühü kabul etmek anlamına gelir. “ 

‘Hangi topraktan hava, su  ve ateşten olursa olsun, nefs için bir beden diriltilecektir. O 

bedenin ilk hayatta iken sahip olduğu unsurların aynısına sahip olması şart değildir,’ 

denilirse bu, doğrudan doğruya ve açıkta ruhgöçü anlamına gelir.” Ve bunu ruhgöçü 

kabul etmeyenler de aslına işi söz cambazlığına vurmuş kişilerdir filozofumuza göre. 

Yukarıda değinildiği üzere ikinci beden, benzer de olsa birincinin aynı değildir. 

Dolayısıyla diriliş anında icad edilen ikinci beden birincinin aynı olmadığına göre ona 

uygulanacak mükafat ve ceza, birinciye uygulanmış olamaz. Şu halde böyle bir görüşe

katılmak mümkün değildir. Herhangi bir bedenle diriliş de aslında başka bir şekilde 

tenasühü kabul etmek demektir. Çünkü insan, bedeniyle değil nefsiyle insandır. Öyleyse 

ahirette diriliş anında başka unsurlardan oluşan başka bir bedenin varlığı mümkündür 

şeklinde bir görüş açıkta tenasühü kabul etmek anlamına gelir.723 Halbuki filozofumuz, 

aşağıda ele alacağımız üzere, diriliş tezlerinden biri olan tenasühe karşı çıkmaktadır. 

Fakat Gazzâlî, ahirette ‘herhangi bir bedenle diriliş’ konusunun tenasüh olarak kabul 

edilemeyeceğini, zira tenasühün sadece bu dünya hayatı için geçerli olabileceğini, 

dolayısıyla ahirette bir insanın nefsi için herhangi bir bedenin yaratılmasının mümkün 

olduğunu ifade ederek İbn Sînâ’ya karşı çıkmaktadır. İbn Sînâ ile Gazzâlî’nin 

anlaşamadığı nokta, İbn Sînâ, tenahüsü hem bu dünya hem ahiret için mümkün 

görürken Gazzâlî’nin, tenasühü sadece bu dünya için mümkün görmesinde 

düğümlenmektedir. Gazzâlî, “bedenin dirilişi, ruhun herhangi bir bedene 

döndürülmesiyle mümkündür. Bu ister önceki bedenin maddesinden ister bir 

başkasından, ister yeni baştan yaratılan bir maddeden olsun fark etmez. Çünkü insan, 

bedeniyle değil nefsiyle insandır” demektedir ve bütün bunları Allah’ın kudreti 

 
723 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 109. 
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dahilinde görmektedir.724 Gazzâlî, İbn Sînâ’ya cevaben: “Bunun ruh göçü olduğunu ileri 

sürerek nefsin bedene dönüşünü imkansız görmenize gelince, isimler konusunda bir 

sıkıntı yoktur. Dinde olan şeyi kabul etmek gerekir, varsın ruh göçü olsun! Biz sadece 

bu dünya hayatı için ruh göçünü kabul etmiyoruz. Yeniden dirilişte ise ister ruh göçü 

densin ister denmesin, biz ona karşı değiliz” diyerek konuya ilişkin tavrını net olarak 

ortaya koymaktadır.∗

Şeyhü’r-Reis’in, bedenli dirilişin mümkün olmadığına dair ileri sürdüğü bir 

başka delil ise ahirette diriliş esnasında herhangi bir nefsin bu dünyadaki bedenine 

tekrar iade edilebilmesi için tıpkı, spermanın kendine özgü nefsi kabul edebilecek 

kıvama gelebilmesi için uzun bir sürece ihtiyaç duyacağı ancak bunun da, oldukça farklı

unsurlara karışmış beden parçalarının tekrar eski şekline gelemeyeceği düşüncesidir. 

Zira İbn Sînâ, beden ve mizaç nefsi kabul edecek bir kıvama gelince, nefsleri veren 

ilkelerden nefsin meydana geldiğini kabul etmektedir. Bütün bunlar da belli bir süreci 

gerektirir. Şu halde ay feleği altında madde sınırlı, nefsler ise sınırsızdır. Yani yeniden 

diriliş bedenli olduğu takdirde bedenleri oluşturacak madde, nefsleri karşılamaya yeterli 

gelmez. Dahası bedeni, zamanla demir, ahşap vb. şeyler haline gelen bir insan 

bedeninin tekrar eski haline gelebilmesi imkansızdır. Belli bir kıvama gelmedikçe de 

şuursuz toprağın nefsi kabul etmesi düşünülemez. Yine nefslerin bedenlere iadesi 

düşüncesinde yukarıdaki veriler dikkate alındığında aynı bedene iki nefsin gelmesi dahi 

imkan dahilinde olur.725 Öyleyse bedenle yeniden diriliş aklen mümkün değildir. 

Filozofumuz ahirette diriliş ile ilgili olarak farklı eserlerinde semavî bedenden 

de bahsetmektedir. Ancak onun semavî beden fikri hakkındaki görüşleri net değildir. 

İbn Sînâ’nın gıyaben hocası Fârâbî, cahil şehir halkının nefslerinin ölüm sonrası

yokluğa karışacağı görüşündedir:  

 
724 Gazzâlî, Tehafütü’l-felasife, s. 218. 
∗ Gazzâlî, İbn Sînâ’nın, herhangi bir nefsin diriliş anında herhangi bir bedenle dirilişini imkansız görüşünü şu esaslara 
dayandırmaktadır: Ay feleği altında oluş bozuluşu kabul eden madde sınırlı iken nefsler sınırsızdır. Öyleyse madde, 
sınırsız sayıda nefslere yeterli gelmez. Bununla birlikte nefsin ortaya çıkması için unsurlar, spermanın karışımına 
benzer şekilde karışım oluşturup belli bir kıvama gelmeli. Beden ve mizaç, nefsi kabul edecek kıvama gelince  nefs, o 
bedende yaratılır. Toprak, toprak olması yönüyle nefsi yönetemez. Yeniden diriliş için dağılmış, çeşitli maddelerin 
şekline girmiş bir insanın beden parçalarının bir araya gelebilmesi için çok uzun bir süreç gerekir. Bu süreçte diyelim 
demirin, pamuğun tabiatına girmesi gerekebilir ki, bu durum İbn Sînâ açısından mümkün değildir. Yine spermanın
nefsi kabul edecek kıvamı alması için de dağılan beden parçalarının söz konusu şekilde bir araya gelmesi için şuursuz 
olan toprağa ‘ol’ emrinin verilmesi de imkan dahilinde olamaz. Şu halde İbn Sînâ’ya göre bedenli diriliş imkan 
dahilinde değildir. Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın bu tezine karşılık cevabı: Âlemin kadîm olduğuna inanmayan kimseye 
göre, bedenlerden ayrılan ruhlar sonludur ve onlar mevcut maddelerden daha çok değildir… Biz bu âlemde tenasühün 
varlığını inkar ediyoruz. Öldükten sonra dirilmeyi, adına ister tenasüh denilsin ister denilmesin biz bunu inkar 
etmiyoruz, şeklindedir. Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 214-219. 
725 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 217. 
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“Bu şehirlerin halkına gelince; cahil şehirlerin halkının ruhları eksik ve varlıkta devam 

etmek için zorunlu olarak maddeye muhtaç bir halde kalırlar. Zira onlarda ilk akledilirler 

dışında hiçbir hakikatin imajı yoktur. Bu yüzden varlıklarını kendisine borçlu oldukları madde 

ortadan kalktığında, varlıkları, bu ortadan kalkan şeye muhtaç olan ruhsal kuvvetleri de ortadan 

kalkar... Onların kendilerine ayrıştıkları unsurların parçalarından çeşitli şeyler meydana gelir. 

Bu parçaların birbiriyle karışımı kendisinden insanların meydana gelebileceği bir karışım

olduğunda, o yine bir insan sureti olur. Onların karışımı, kendisinden başka bir hayvanın veya 

hayvan olmayan bir şeyin varlığa geleceği bir karışım olduğunda, bu sefer bu varlığın sureti 

olur. Bunlar et yiyen hayvanlar ve yılanlar gibi ortadan kalkan ve yokluğa giden insanî 

varlıklardır.”726 

Fârâbî’nin sözünü ettiği cahil nefsler servet, dizginlenememiş zevkler, şeref 

tutkusu, güç edimi gibi bedensel hazlardır. Sözü edilen  ‘yanlış iyiler’in peşinde koşmak 

ise insan aklını ‘gerçek iyi’ye ulaşmayı engelleyen ve onu gerçek mutluluktan alıkoyan 

şeylerdir. Dolayısıyla onlar, Fârâbî’ye göre, bu dünyada ve öte dünyada hakiki 

mutluluğa ulaşmaktan mahrum kalacak nefslerdir. Şu halde Fârâbî açısından cahil 

nefslerin ölüm sonrası bedenle birlikte çözülerek yok olduğunu görürüz. Muallim-i Sani 

Fârâbî aynı şekilde doğru yolu bulamayıp yanlış görüşler içinde kalan ve karakteri kötü 

şeylere alışan nefslerinin de cahil şehir halkının nefsleri gibi ortadan kalkacağı 

görüşündedir. Tabi böyle bir görüşün islamî inançlara ters düşeceği de açıktır.∗

İbn Sînâ ise gıyabi hocası Fârâbî’nin sözü edilen düşüncesine karşı varlığa

gelen bütün nefslerin ebediyet kazandığını, dolayısıyla her ne tür karaktere bürünürse 

bürünsün artık onun maddeden bağımsız ölümsüz bir cevher olduğu düşüncesindedir. 

Zira ölümsüzlük, nefsin kendi cevherinden gelir.727 Ancak bu dünya hayatında bir 

bedene dahil olup onun karakteriyle etkilenen ve ferdiyet kazanan nefsler728 ölüm 

sonrası dünyada, bedenle elde ettiği alışkanlıklardan kolay kurtulamazlar. Dolayısıyla 

nefs, beden ile kötü karakterler kazanmış ise o bedenin yokluğu sebebiyle, alışkanlık

726 Fârâbî, İdeal Devlet (el-Medinetü’l-fazıla), Ahmet Arslan (çev.), Ankara: Vadi Yay., 1997, s. 117-118. 
∗ Fârâbî nefsleri ahirette elde edecekleri mutluluk ve mutsuzluk açısından üçe ayırır. Öte dünyada mutluluk her nefs 
için farklılık arzeder. Bu dünyada iken faal akılla ittisal kurabilmiş ve yetkinleşmiş nefsler daimi bir mutluluk 
içindedirler. Dünya hayatında iken nazari kemale eriştiği halde ameli yetkinliği elde edemeyen fasık nefsler ise 
mutsuzluk içindedir. Bir de nefsi maddeye bağımlı olmaktan kurtulamamış ve yetkinliği elde edememiş nefsler vardır
ki, bunlar tıpkı madde gibi yokluğa karışırlar. Onlar vahşi hayvanlar gibi yok olmaya mahkumdurlar. Fârâbî, İdeal 
Devlet (el-Medinetü’l-fadıla), s. 117-119, 270; Fârâbî’nin cahil nefslerin maddeye bağımlı olduğu gerekçesiyle yok 
olacağına dair görüşüne en sert tepkiyi Endülüs filozofu İbn Tufeyl vermiştir. Bilgi için bk. Mehmet Aydın, 
“Farabi’nin Ruhun Ölümsüzlüğüne Dair Görüşü ile İlgili Bazı Yanlış Anlamalar”, İslam İlimleri Enstitüsü, S. 5, 
(1982), s. 124-127; a.mlf., “The Ethics of Self-Realization”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi içinde,
S. 25 (1981), s. 136; Sami S. Hawi, “İbn Tufeyl’in Fârâbî’nin Bazı Görüşlerini Eleştirisi”, Atilla Arkan (çev.), 
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi içinde, S. 5, (2002), s. 149-153. 
727 İbn Sînâ, “et-Tabiiyyât min-uyûni’l-hikme”, Tis’u Resail fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, s. 37. 
728 İbn Sînâ, eş-Şifa, et-Tabiiyyat, s. 201. 
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kazandığı şeylere ulaşamadığından elem duyar. Fakat nefs bu dünyada yetkinliğe

ulaşamamış ama kötülüğe de bulaşmamış ise o tür nefsler için İbn Sînâ, ölüm sonrası bir 

tür yetkinlik kazanmaları amacıyla semavî bir beden öngörmekte fakat bu düşüncesinde 

de istikrar göstermemektedir. Nitekim filozofumuz el-Mebde’ ve’l-meâd adlı eserinde 

‘yakin halinde makulata ulaşma şevki kendilerinde ortaya çıkmamış cahil nefsler ölüm 

sonrası bakidir, zira natık her nefs ölümsüzdür’ dedikten sonra söz konusu nefsler eğer 

cevherlerine zıt karakter kazanmamış ve amel yönünden de iyi iseler onların ceza 

görmeyip Allah’ın rahmeti ile bedenî mutluluğa erebileceklerini ifade eder.729 Ehl-i 

ilim730 biri diye niteleği Fârâbî’ye göre dünyada iken sadece bedenî mutluluğu bilen 

nefslerin ölüm sonrası umdukları bedensel mutluluğa ulaşacaklarını dile getirir ve ahiret 

hayatında, bedensel idrakler dışında başka bir şeyi bilmedikleri için onlara beden 

verileceğini, kendilerine verilen bedenle vehmettikleri suretleri tahayyül 

edebileceklerini belirtir. Ancak tahayyül ve vehim seviyesinde müşahede ettiği şeyler, 

dünyadaki gibi değil de tam bir müşahede olacaktır onlar için.731 Şayet nefsler amel 

yönünden kötü (şerir) iseler onlar için sünnet’te dile getirilen şeylerin varlığını tahayyül 

ederek, vehmettikleri şekavetle yüzyüze gelirler. Onların saadet ve şekavet hususunda 

bedene ihtiyaçları, tahayyül ve tevehhümün ancak cismanî bir aletle gerçekleşiyor 

olması sebebiyledir.732 İbn Sînâ eş-Şifa’sında bülh nefslerden bahseder. Bülh, kelime 

anlamı itibariyle iyiyle kötüyü ayırt etme imkanı olmayan ahmak, dünyevî işlerdeki 

incelikleri ayırt etme anlayışı kıt, güzel ahlak sahibi, sadedil, herkese güzel zan 

besleyen, akıllı olduğu halde dünya işlerine önem vermeyip ahireti önemseyen, selamet-

i sadr sahibi kimselere denir.733 Buna göre “(aklî yetkinliklere) iştiyak duymamış bülh 

nefsler bedenlerinden ayrıldıklarında kötü bedensel karakterler kazanmamış iseler 

Allah’ın rahmetinden bir tür genişliğe ve rahata kavuşurlar. Ama kötü karakterle 

bedenlerinden ayrılmış iseler bedenin gerektirdiği cismanî hazlar ve bu karakterlere zıt

ve onları gideren bir mana kendilerinde yoksa mutlaka onların gereklerine iştiyak 

 
729 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 114. 
730 İşarat şarihi Tûsî, İbn Sînâ’nın ‘ehl-i ilm’ diye bahsettiği şahsın Fârâbî olduğunu zannettiğini söyler. Bk. el-İşarât 
ve’t-tenbihat, C. IV, s. 36. 
731 İbn Sînâ, eş-Şifa, el-İlahiyat, C. II, s. 432. 
732 İbn Sînâ, el-Mebde ve’l-meâd, s. 114-115. 
733 İbn Manzur, “b-l-h”, Lisânü’l-Arab, C. I, s. 495; Bön ve ahmaklık anlamına gelen bu kelimeye Kâmûs şarihi 
Asım Efendi şu anlamları vermiştir: ‘el-Beleh: fethateynle ve el-belâhe; sefâhe vezninde mutlaka gafil, alâ kavlin 
şerr-i şûr cihetinden gafil olan, yahud hayır ve şerri ve nîk-ü bedi temyize kudreti olmayan ahmak âdeme dinür ki 
Türkîde bön ve uğuz (uyuz?) ve sade-dîl ve Farisîde kâlîve dinür. Yani havâdis ve ekdârdan bî dağdağa ve salim iş-u 
şebâbdır. Sahibi asla ol semte imâle-i zihn eylemez. Hayra mecbûl olup asla şerr-u şûr ve mazarrat semti hatırına 
hutûr eylemez. Kezalik mezâkk-ı umûr-ı dünyeviyyeye kalîlü’l-fıtna olup ahlakı ve şemaili hûb ve pesendîde olan 
kimse hakkında irad olunur. Ve selâmet-i sadrı galib âdeme dahi itlak olunur ki ne söyleseler tasdik edip ve herkese 
hüsn-i zann üzere olup safha-i derûnı naşk-i hud’a ve telvinâttan sîm-ü sâfî gibi sade ve salim olan hakkında dahi irad 
olunur.’ Asım Efendi, el-Okyanûsu’l-basît fî tercümeti’l-kâmûsi’l-muhît, Asitane Kitabevi, 2004, C. III, s. 725-
726. [İstanbul  h. 1250 Matbaa-i Osmaniye tıpkıbasımı]. 



158

duyarlar. Böylece bu nefsler arzuları gerçekleşmeksizin bedenin ve bedenin gereklerinin 

(arzularının) kaybolmasıyla büyük bir elem duyarlar. Zira o bülh nefsin aracı olan beden 

ortadan kalkmış ancak bedene ilişen şeyin yaratılmış (hali) onda kalmıştır.”734 İbn Sînâ 

devamla şunları söyler. “Bazı bilginlerin (bühl nefsler) hakkında söyledikleri doğru 

gibidir. Şöyle ki, bülh nefsler eğer ameli yönden arınmış iseler, bedenlerinden 

ayrıldıklarında onların mutluluk ve mutsuzluğu dünyadayken tasavvur ettikleri akıbete 

uygun olur. (Bedensel olan şeylerden başkasını bilmedikleri için) nefsin fiilini onda 

gerçekleştirmesi için semavî maddelerden (beden) de men edilmezler… Bu (bülh) 

nefsler, (dünyada iken) inandıkları bütün uhrevî halleri tahayyül eder ve bu nefslere 

tahayyül etme imkanını veren de söz konusu semavî maddedir (beden). Böylece o nefs, 

dünyada iken kendilerine söylenen kabir halleri, diriliş, uhrevî iyilikler gibi bütün 

şeyleri müşahede eder.”735 Filozofumuz el-İşarat’ta da bülh nefsler için benzeri ifadeleri 

kullanır. “Bülh nefsler azaptan korunmuştur. Azap sadece inkarcı, ihmalkar, ve yüz 

çevirenler içindir. Belahet, yaratılıştan temiz olmayı içerdiğinden bülh nefsler kurtuluşa

en yakın nefslerdir… Bülh nefsler arınmış iseler bedenden kurtulup saadete erer. Belki 

de onlar öte âlemde bir takım tahayyülata ulaşmak için bedenin yardımından müstağni

olmayabilirler. Bu bedenin semavî bir beden veya ona benzer bir şey olması

mümkündür. Belki de işin sonunda bu semavî beden, bülh nefs sahiplerine saadete 

ermek için ariflerin istidadını kazandırır.”736 Aynı konu hakkında İbn Sînâ’nın son 

eserlerinden olan el-Mübahasat’ta kendisine sorulan soruya Şeyhü’r-Reis şöyle cevap 

verir.  

Soru: Zatı itibariyle mücerret aklî bir şey olan nefs niçin hissî âleme şevk duyar 

ve o niçin mufarak varlıklardan (gelen) yetkinliği kabul etmez? Onun hissî idrakler ve 

beden ile elde ettiği şey nedir? Eğer nefs bir istidat (yetenek) ise onun, ölüm sonrası

hakiki yetkinlikleri elde etmeye (kabul) götüren istidadın miktarı nedir? Ve o söz 

konusu (bedenle elde ettiği) istidadı kazanmamış ise ona bu istidat verilir mi? Ve nefs 

niçin bir takım semavî cirimleri (bedenleri) veya başka şeyleri kullanarak bir takım

istidat elde etmesin?  

Cevap: …Nefsin yetkinleşme yeteneğini bu (dünyevî) bedenin ötesinde başka

bir cisim (beden) kullanmak suretiyle kazanmasının mümkün olup olmamasına gelince; 

o bedenin bu dünyadaki bedenimiz misali olması mümkün değildir. Onun semavî bir 

 
734 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 431. 
735 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, s. 432. 
736 İbn Sînâ, el-İşarat ve’t-tenbihât, C. IV, s. 31,35. 
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cisim olmasına gelince ben o konuyu gerçekçi bulmadığım gibi ona karşı da değilim 

(her iki hususta kesin bir şey söyleyemem)… Hasılı, ölümden sonra bedenlerden 

ayrılmış nefsler için vakıf olamadığımız bir takım haller söz konusudur. Şu halde bize 

düşen, bu dünyada yetkinliği elde etme noktasında elimizden geleni yapmaktır.737 

Soru: Ölüm sonrası nefs bedenle birlikte olmadığında bu dünyada elde ettiği

kötü karakterlerden nasıl arınır?  

Cevap: Bedensel karakterler nefste birden bire oluşmuş değil yavaş yavaş

meydana gelmiştir. Öyleyse onlardan arınmak da aynı şekilde zamanla olur. Bana göre 

bedenden ayrılan nefsin semavî bir cisim (beden) yardımıyla nefste yer etmiş kötü 

karakterlerden arınması imkan dahilindedir. Yine o hususda bize kapalı olan semavî 

nefslerin güçleri ve ruhanî şeyler vasıtasıyla da nefse yardım olabilir. Nitekim ahirete 

ilişkin birçok husus bize gizli, kapalıdır.738 

Bülh nefsler hakkında Şeyhü’r-Reis, el-Adhaviyye’de kendisinde yetkinliğe

ulaşma hususunda nebinin getirdiği hakikatlere onu ulaştıracak herhangi aklî bir 

durumun meydana gelmediği münezzeh nakıs nefs ile kendisinde ahiret mutluluğuna

ilişkin herhangi bir istidat gelişmemiş olan  çocukların ve bülh (safdil) kişilerin nefsleri 

için mutlak saadet veya şekavet olmadan baki kalmayı öngörür. Zira bu nefsler herhangi 

bir yetkinliği tatmadıkları için ona talebi olmamış ve yine herhangi bir yetkinliğin 

noksanlığından dolayı elem duymamıştır. Yine onlar nefs cevherine zıt herhangi bir kire 

de bulaşmamış olduklarından münezzeh (arınmış) nefs olarak kalırlar.739 

Şu halde İbn Sînâ ahiret hayatı hakkında dünyevî bedenin aynısının veya 

benzerinin yeniden diriltilmesi fikrine karşıdır. O, ‘ahirete ilişkin hususlarda biz 

Muhammed (as)ın getirdiği şeriatı kabul ederiz. Şeriat bize ahirette dirilişin bedenli 

olacağını söyler. Fakat hikmet ehli ve akıl, vahyin getirdikleri haricinde öte dünyadaki 

hayatın ruhani bir şekilde devam etmesi gerektiğini öngörmektedir’ demektedir.740 

Dolayısıyla biz, böylesi bir tavır karşısında filozofumuzun eş-Şifa ve en-Necat’ta ‘dinin 

 
737 İbn Sînâ, el-Mübahasât, Muhsin Bîdarfer (nşr.), Bîdâr: İntişârât-ı Bîdâr, 1371/1413 hş. s. 197-198. 
738 İbn Sînâ, el-Mübahasât, s. 201-202. 
739 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 153. 
740 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 423; a.mlf., “Risale fi’n-nefs ve bekâihâ ve meâdihâ”, Hilmi Ziya Ülken 
(nşr.), İbn Sina Risaleleri 2 içinde, İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi, 1953, s. 147-149. 
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getirdiklerini kabul ederiz’ şeklindeki tavrını, avama karşı söylediği ve fakat filozofun 

düşünce dünyasında gerçek meâd anlayışını yansıtmayan yaklaşımı olarak görüyoruz.741 

Gerçekte İbn Sînâ, ölüm sonrası bedenli dirilişi akıl ispatlayamaz gerekçesiyle 

onu inkar yolunu seçmiş değildir. Aksine bu konuda peygamberin getirdiğini tasdik 

etmiştir. Çünkü Kur’an’da ahiret hayatında dirilişin bedenli ve ruhânî olacağını dile 

getiren pek çok ayet vardır. Ancak Şeyhü’r-Reis burada ölüm sonrası maddî ve manevî 

haz ve elemleri duyacak şekilde bedenli dirilişin aklen ispatlanamayacağını ifade eder. 

Zaten el-Adhaviyye risalesinde de bunu ortaya koymaya çalışmıştır. Fakat burada şöyle 

bir husus önem arzeder. Filozofumuzun nefs ve nefsin meâdına ilişkin bilgi veren 

eserleri acaba hangi sırayla yazılmıştır? Zira bu kronik sıralama bilinirse en azından 

onun en son hangi görüşte karar kıldığını belirleme imkanımız olur. Şeyhü’r-Reis’in 

sadık talebesi el-Cüzcanî’nin verdiği bilgiler ve İbn Sînâ üzerine yapılan çalışmalardan 

anlaşıldığına göre, İbn Sînâ el-Mebde’ ve’l-meâd adlı eserini Ebu Muhammed eş-Şirazî 

için Cürcân’da iken kaleme almıştır (403/1012). Oldukça gezgin ve maceralı bir hayat 

yaşayan İbn Sînâ,742 Büveyhî Devleti’nin hüküm sürdüğü Rey kentinde el-Meâd adlı

eserini yazmıştır. Bu eser bir kurban bayramı hediyesi olarak İbn Sînâ’nın çok değer 

verdiği ve ‘eş-Şeyhü’l-Emîn’ dediği fakih ve müfessir olan Ebu Bekir Muhammed ibn 

Ubeyd için kaleme alınmış ve el-Adhaviyye fi’l-meâd olarak da tanınmıştır.743 

(405/1014). Hemedan’da Büveyhî hükümdarı Şemsüddevle’nin yanında iken İbn

Sînâ’nın, el-Cüzcanî’nin de ısrarı üzerine eş-Şifâ’yı kaleme aldığını görürüz. Muhtelif 

zamanlarda farklı bölümler halinde yazılan ve ansiklopedik bir eser olan eş-Şifâ’nın

ilahiyât bölümü dahil (mantık bölümünün bir kısmı hariç tutulursa) Hemedan’da 

tamamlanmıştır. (412-1021’li yıllar). Hayy b. Yakzan isimli ruhun manevi yolculuğunu

anlatan sembolik eseri ise Ferdecân Kalesi’nde mahpus iken yazıya geçilmiş.

(414/1023). Daha sonraki yıllarda İbn Sînâ, onbeş yıl kalacağı ve pek çok çalışmalarını

yapacağı Isfahan’a gidecektir. (415/1024). eş-Şifâ’nın özeti mahiyetindeki en-Necât ve 

 
741 İbn Sînâ eş-Şifâ’da şunları söyler: “Bilinmeli ki, meâdın şeriat tarafından nakledilmiş olan kısmının ispatı yine 
ancak şeriat yoluyla ve peygamberin verdiği haberi tasdikle mümkündür. Bu kısım, bedenin dirilişiyle ve bedensel 
hayır ve şerler ile ilgili kısımdır. Peygamberimiz, Efendimiz Muhammed (sav)’in bize getirdiği gerçek din, bu 
bedensel saadet ve şekaveti ortaya koymuştur. Meâdın diğer kısmı akıl ve burhanî kıyas yoluyla bilinir. Bu kısmı
nübüvvet de doğrular. Bu kısım saadet ve şekavetin nefslerle ilgili olan yönüdür ki, biz bu ruhanî olan saadet ve 
şekaveti zikredeceğimiz sebeplerden dolayı şimdi tasavvur edemesek bile o vardır. Metafizikçi filozoflar da bedensel 
olana değil ruhanî olana rağbet ederler. Hatta onlar bedensel mutluluğa önem vermezler. Onu kabul etseler de el-
Hakku’l-Evvel’e yakınlaştıran ruhanî mutluluk kadar önem vermezler”. İbn Sînâ, eş-Şifâ el-İlahiyat, C. II, s. 423, 
a.mlf., en-Necât, s. 326. 
742 İbn Sînâ’nın hayatı ve eserleri hakkında bilgileri el-Kıftî’nin İhbârü’l-ulemâ’sı, İbn Ebî Usaybia’nın Uyûnü’l-
enbâ’sı, İbn Hallikân’ın Vefeyâtü’l-a‘yân’nında bulabiliriz. Düşünürün sergüzeşti hakkında kısa bir değerlendirme 
için bk. Mehmet N. Bolay, İbn-i Sina, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1988, s. 1-40. 
743 Bu eser Risâletü’l-Adhaviyye fî emri’l-meâd şeklinde de bilinir. Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ” (Eserleri), Diyanet 
İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: DİVANTAŞ Yay., 1999, C. XX, s. 340.  



161

son dönem eserlerinden el-İşarât ve’t-tenbihât ise söz konusu yıllarda yazılmıştır.744 Bu 

verilerden hareketle eş-Şifa, el-Adhaviyye risalesinden daha sonra yazıldığı halde acaba 

İbn Sînâ ölüm sonrası dirilişi, eş-Şifâ’da dile getirdiği üzere maddi-manevi haz ve elemi 

duyacak şekilde bedenli bir diriliş olarak mı kabul etmektedir? Kaldı ki, İbn Sînâ 

hakkında konuya ilişkin olarak yapılan spekülasyonların yoğunluk kazandığı nokta da 

burasıdır.∗ Filozofumuzun eserlerinde avam havas ayırımı gözettiğini ve eserlerini bu 

doğrultuda kaleme aldığı745 ve buradan hareketle şeriat hükümlerinden muhkem olanlar 

daha çok halkın pratik yaşamında söz konusu iken derin düşünce sahipleri için 

müteşabih ayetlerin anlaşılmasının önem kazanması, bunun yanında filozofumuzun 

kendisinin burhanî kanıtlama yöntemini tercih ettiğini dikkate alırsak onun ölüm sonrası

ruhanî dirilişi kabul ettiğini söyleyebiliriz. Daha açık bir ifade ile İbn Sînâ, bir 

müslüman olarak şeriatın getirdiğini kabul ederken filozof ya da hikmet ehli bir düşünür 

olarak bedenli dirilişi değil ruhanî dirilişi öngörmektedir diyebiliriz.746 

Bununla birlikte ölüm sonrası ahiret hayatında semavî bir madde ile 

bedenlenme hususunda İbn Sînâ’nın görüşü kesinlik ifade etmekten uzak olup tahmini 

bir yaklaşım sergiler. Söz konusu semavî cisim vasıtasıyla bülh nefslerin veya henüz 

arınmamış nefslerin yetkinlik kazanması hususunda İbn Sînâ, ehl-i ilim diye dile 

getirdiği, el-İşarat şarihi Tusi’nin o kişinin Fârâbî olduğunu zannettiği kişinin görüşünü

takiben, bu dünyada bedenî seviyede kalmış, varlığı ancak bedenî seviyede idrak etmiş

(bedeniyyun) bir takım nefslere, dünya hayatında iken kendilerine anlatılan şeylere 

inanmaları hasebiyle tahayyül ettikleri şeylerin gerçekleşmesi için ölüm sonrası bir tür 

semavî cisim verilir. Ancak bu semavî cisim veya ona benzeyen şey,747 nefsi kabul 

eden, dünyadakine benzer insanî veya hayvanî bir beden veya bülh nefsin kendisini 

tıpkı dünyevî beden gibi yöneteceği bir beden olmayıp tamamen semavî varlıklara özgü 

bir tür beden olabilir. Nitekim ehl-i ilim diye ifade edilen kişinin görüşüyle o beden bir 

tür hava ve dumandan mütevellid bir cirm olup ruh olarak isimlendirilen cevherin 

 
744 Bk. el-Kıftî, İhbârü’l-ulemâ bi ahbâri’l-hükemâ, s. 268-278; İbn Ebî Usaybia, Uyûnü’l-enbâ fî tabakâti’l-
etıbbâ, s. 401-409; Ömer Mahir Alper, a.g.m., C. XX, s. 320-321; İbn Sînâ’nın önemli eserlerinin kronik listesi için 
bk. Dimitri Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition, Leiden: E.J.Brill, 1988, s. 145. 
∗ Hasan Asî, İbn Sînâ’nın el-Adhaviyye risalesinde ölüm sonrası hayatın ruhanî olacağını çok hususi bir şekilde dile 
getirdiğini ve filozofun bu konudaki görüşü hakkında çeşitli tartışmaların yapıldığını ifade eder. Bk. İbn Sînâ, el-
Adhaviyye fi’l-meâd, (giriş kısmı), Hasan Asî (nşr.), s. 51-52; Tezimizin ikinci bölümünde de ele alınacağı üzere 
gerçekte Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife’nin yirminci meselesinde, İbn Sînâ’yı eş-Şifâ ve en-Necât’taki ifadeleri 
doğrultusunda değil el-Adhaviyye üzerinden değerlendirmiştir. 
745 İbn Sînâ, Mantıku’l-meşrikiyyîn ve’l-kasîdetü’l-müzdevice fi’l-mantık, s. 2-4; a.mlf., el-İşârât ve’t-tenbîhât, Ali 
Durusoy, Muhittin Macit ve Ekrem Demirli (çev.), İstanbul: Litera Yay., 2005, s. 204; Ülken, “İbn Sina’nın Din 
Felsefesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 1-4, (1955), s. 88-89. 
746 Abdulgani, a.g.m, s. 309. 
747 İbn Sînâ, el-İşarat ve’t-tenbihât, C. IV, s. 36; el-Mübahasat’ta  ‘ecram-ı semaviye veya daha başka şey’ 
denilmektedir. Bk. a.g.e., s. 197. 
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mizacına herhangi bir yakınlığı olmayan şeydir. İşte İbn Sînâ, böylesi bir semavî 

cirim/cisim vasıtasıyla bülh veya henüz yetkinleşmemiş bazı nefslerin bir takım

suretleri tahayyül etmesi ve kendinde itikat olarak bulunan şeyleri vehmetmesi yoluyla 

ahirete ilişkin halleri görebileceğini ifade eder. Kişinin nefsinde yer eden şey hayır ve 

iyilikler ise kişi, tahayyül nispetinde o şeyleri görür. Ancak bu müşahede rüyadakinden 

daha etkilidir. Aynı şekilde nefste yer edenler bir takım kötü karakterler ise o da aynı

şekilde kendisine uygulanan cezaları tadar, görür.748 Böylece bülh nefsler için semavî 

cisim veya bedenler, onların arınıp yetkinlik elde etmelerine imkan sağlamış olur. 

Nitekim ‘cennet ehlinin çoğu bülh kişilerdir’ buyrulmuştur.749 Böylece el-İşarat’ta 

belirttiği üzere söz konusu bülh nefsler arındığında (tenezzüh) bedenlerden kurtulup 

kendilerine verilen mutluluğa erişirler. Ancak bu aşamada bir takım tahayyüllerinin 

gerçekleşmesi için onların bir cismin yardımından müstağni olmamaları düşünülebilir 

ki, bu cisim de bülh nefslere tahayyülî suretleri ve vehmî inançları müşahede imkanı

sağlayan semavî bir cisim (cismen semâviyyen) veya ona benzer bir şey olabilir.750 Tabi 

semavî cisimlerin yardımı da ebedi değil ancak geçici süre içindir.  

2.11 Tenasühün Reddi 

İbn Sînâ ölüm sonrası ahiret hayatında bedenin tekrar diriltilerek nefsi kabul 

etmesine karşı çıktığı gibi ölüm sonrası varlığını koruyan nefs-i natıkanın tekrar 

herhangi bir bedene dönmesini de uygun görmez. Ölüm sonrası her halükarda nefs 

ölümsüz bir cevher olarak varlığını devam ettirir. O, ölüm sonrası ne bu dünyada ne öte 

dünyada tekrar bir bedene dahil olmaz. el-Adhaviyye risalesinde tenasühe inananların

görüşlerine değinen filozof onların düşüncelerini üç ana grupta toplar:  

c- Nefs, ölüm sonrası gelişen her cisme yani bitki ve hayvan bedenine 

tekrar döner görüşünde olanlar. 

d- Nefs, ölüm sonrası sadece hayvan bedenine döner diye düşünenler. 

e- Nefs ölüm sonrası sadece insan bedenine döner diyenler. Bunlar da kendi 

içinde nefs, kemale ermek için geri döner diyenler ile her türlü nefsin ölüm sonrası geri 

döneceğini söyleyenler şeklinde ikiye ayrılır. Bu ikinci gruba göre kötü nefsler geri 

döndüğünde sıkıntı çeken bedenlere, iyi nefsler ise müreffeh bir hayat içinde olan 

 
748 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 432; a.mlf., el-İşarat ve’t-tenbihât, C. IV, s. 36-37. 
749 İbn Sînâ, el-İşarât ve’t-tenbihât, C. IV, s. 36. 
750 İbn Sînâ, el-İşarât ve’t-tenbihât, C. IV, s. 35-36. 
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bedenlere geri döner diye ikiye ayrılır. Bunlardan başka bir de Kur’an’a inandığı halde 

tenasühe inananlar vardır. Söz konusu kimseler mesela Kur’ân’da En’am Suresi 38. 

ayette geçen: “Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlardan ne kadar 

varsa hepsi ancak sizin gibi birer ümmettir/topluluktur” ifadesinden hareketle ruh sahibi 

olmaları itibariyle onlar bilkuvve bizimle ortaktır diye düşünürler. Onlardan bir kısmı

da ‘deve iğne deliğinden geçinceye kadar’751 ayetini, kötü ruhlar saflaşıncaya kadar bir 

bedenden daha latif bir bedene intikal edip durur veya devenin bedeninde bulunurken 

iğnenin deliğinden geçecek kadar küçük bir kurtçuğun bedenine intikal eder, şeklinde 

yorumlarlar söz konusu ayeti.752 

Tenasüh ehlinin delillerini ortaya koyan Şeyhü’r-Reis, onların görüşlerini 

ortaya koyduktan sonra karşı tezlerini ileri sürer. Bu cümleden olarak tenasüh ehlinin şu

görüşü dikkat çeker. Tenasühçülere göre nefs, bedenleri kullanarak yetkinleşmek 

istediği için bedene geri döner. Ancak bedendeki şehvet ve öfke güçleri nefsi 

yetkinleşmekten alıkoyar ve kendi cevherine dönüşünü ona unutturur.753 Dolayısıyla 

yetkinliğe ermemiş her nefs, yetkinleşme seviyesine göre bir takım bedenlere geri 

döner. Onun bedenlere geri dönmesine sebep, nefsin, bedenin aletleri vasıtasıyla 

yetkinliğe erişme arzusudur. Nitekim Yunan hakimlerinin de belirttiği gibi nefs bir kere 

tartaros’a∗ düşmüştür. Yine Platon’un ifadesine göre nefs daha önce bir günah işlemiş

ve bedene hapsolunarak Allah’ın azabından korkup bedene sığınarak cezalandırılmıştır. 

Bu cezalandırma nefsin bedenden nakıs bir şekilde ayrık olarak bulunması halinde de 

söz konusudur.754 

Bununla birlikte tenasüh ehli nefslerin bedenlerden ayrık birer cevher 

olduğunu, ölümle birlikte onun bedenden ayrıldığını ve maddî bedenlerin de sonsuz 

olduğunu ifade ederler. Yine onlara göre ruhlar bedenlerden önce vardır.755 Bedenlerle 

birlikte varlığa gelen bir özellik taşımazlar. Zira nefsler bedenlerle birlikte varlığa

gelmiş olsalardı ya bedenin mizacına göre var olurdu ki böyle bir durumda nefs, 

 
751 Kur’ân, A‘raf Suresi, Ayet 40. 
752 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 94-95. 
753 Aslında aynı düşünce İbn Sînâ’da da vardır. Fakat Şeyhü’r-Reis, yetkinleşmemiş nefsin ölüm sonrası
yetkinleşmek için tekrar dönyaya dönmesi düşüncesini kabul etmez. İbn Sînâ, “el-Kasidetü’l-Ayniyyetü’r-ruhiyye 
fi’n-nefs”, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri içinde, s. 333. 
∗ Tartaros, Eski Yunan mitolojisinde yer altında cehennemlerin derinlerinde bulunan korkunç yerdir. Eski Yunan 
tanrısı Zeus kendisine isyan edenleri oraya atardı. Bkz. Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, İstanbul:  İnkilap ve 
Aka Kitabevi Yay., 1970, s. 514. Ancak İbn Sînâ’ya göre eski Yunan hakîmlerinin konuya ilişkin sözleri sembolik 
ifadeler içerir. 
754 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 117-118. 
755 Bekir Karlığa, İslam Kaynakları ve Filozofları Işığında Pythagoras ve Presokratik Filozoflar, s. 140-154; 
Eflatun, Timaios, 42 b, 90e-92c; a.mlf., Phaidon, 70c, 77d, 81e-82a. 
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bedenin genel görünümü ve maddî suretlerinden biri olmak durumunda kalırdı. Halbuki 

madde ile birlikte bulunup varlığı maddenin suretinden ibaret olan bir şeyin hiçbir 

durumda ayrık bir varlık (cevher) olmasına imkan yoktur.756 Bedenlerden önce var olan 

nefsler belli sayıda iken bedenler mahdut değildir.  

İbn Sînâ tenasüh ehlinin tenasühün varlığına dair getirdiği delillere karşı olarak 

şunları kaydeder. Her şeyden evvel insan dışındaki bedenlere insanî nefsin göçünü 

mümkün görme noktasında tenasühü kabul edenler ve etmeyenler, nefsin, bedenin sureti 

ve yetkinliği olduğu konusunda hemfikirdir. Nitekim Aristo, De Anima (Kitabü’n-Nefs) 

isimli kitabında insanî nefsin insan dışındaki bedenlere dahil olmasını mümkün görmeyi 

sanki zamanın suretini ağaç ilahlarının bedenine dahil olmayı mümkün görmek gibi 

saçma bulmuştur. Ve Yunan hakimi insanı insan yapan ve onu yetkin kılan şeyin nefs 

olduğunu dile getirmiştir. Söz konusu nefs, insan türünün son mukavim ayırımıdır ve

insan türüne başkalarının katılması ve ondan başka hususlarda onun ayrık olması

imkansızdır. Dolayısıyla insan türü dışındaki canlılara insan nefsinin ortak olması bahis 

mevzu edilemez.  

Tenasühçülerin delillerini bir tür demagoji olarak gören İbn Sînâ onların,

nefslerin bedenlerden önce var olduğunu söylemeleri ve mizacın oluşması ile varlığa

gelen şeyin (nefs) maddî bir suret olacağını ifade etmelerini de kabule layık olmayan bir 

görüş olarak değerlendirir. Ölüm sonrası nefsin herhangi bir bedene dönüşünün

imkansız olduğunu söyledikten sonra konuya ilişkin asıl tezlerini şu şekilde ortaya 

koyar.  

- Ya nefs bedenden ayrıldıktan sonra nefsin (yeni bir) bedende varlığa gelişi

onun bedene ilişik olması yoluyla olur. Onun için nefs bedene tekrar geri döner. 

- Ya bedenin var oluşunda nefsin de meydana gelmesi şeklinde olur ki, bu 

durumda bedenin mizacı, fail illetlerden biri olarak nefsin meydana gelişinin sebebi 

olur. Yani beden var olduğunda fail illet olarak nefsi meydana getirir. 

- Ya da bu bir rastlantı ve talih yoluyla gerçekleşir.  

Tenasüh ehli, bedenlenme öncesi ruhların varlığını prensip olarak kabul 

etmektedir. Bunun için de onlar, şayet ruh, bedenle birlikte varlığa gelseydi, maddi bir 

bedenle varlığa gelen şey de maddi olup bölünebilir nitelikte olmalıydı derler. Halbuki 
 
756 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 116. 
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ruh, bölünmeyen cevherdir. Yine tenasüh ehline göre sonlu ruhlar, sonsuz bedenlerde 

farklı zamanlarda yetkinleşmek için dolaşırlar, demektedirler. Buna karşılık İbn Sînâ 

ruhların beden öncesi var olamayacağı dile getirir ve bunu şöyle delillendirir. Her 

şeyden evvel bedenlerden önce nefslerin var oluşu mümkün değildir İbn Sînâ’ya göre. 

Çünkü insanî nefsler mahiyet ve tür olarak birdir. Eğer onlar cismanî maddeden ayrı

olarak bulunsalardı nefsler arasında ya çokluk olurdu ya da bütün nefsler bir tek nefs 

olurdu. Eğer nefsler arasında çokluk olsaydı, bu, nefslerin çoğalması ile bir manada 

çoğalan maddenin çoğalması ile gerçekleşirdi ama bu durumda da muhtelif madde 

gerekirdi. Yani ruhların çoğul olması halinde söz konusu ruhlar bedenleşme öncesi 

maddesiz idiler ve madde bu ruhların ferdileşme prensibi ise bu durumda ruhlar çok 

olamaz. Eğer nefslerin hepsi tek bir nefs olsaydı bu durumda da adet itibariyle Zeyd ile 

Amr’ın veya Ahmet ile Mehmet’in nefsleri bir olurdu ki bu da bir çelişkidir. Zira böyle 

bir durumda Zeyd’in bildiği bir şeyi Amr da bilmeliydi. Halbuki böyle bir şey yoktur. 

İnsanî nefsler dışındaki nefsler için de aynı hüküm geçerlidir. Şu halde bedenlerden 

önce nefslerin varlığı söz konusu edilemez. Yine nefsin beden ile ortaya çıkışı bir çeşit 

rastlantı veya talih ile de olamaz. Çünkü tabiat olaylarında rastlantı yoktur. Tabiat 

hadiseleri ya genel ya da daimi hükümlerde kendini icra eder. (Allah’ın sünnetinde bir 

değişim bulamazsın).757 

Öyleyse nefsin, bedenin mizacı ile birlikte ortaya çıkışı bir gerçektir. Bedenin 

mizacı, nefsi veya külli aklı kabul edici hale getirir veya da bedenî mizac, beden 

türünün kendisi ile yetkinlik kazandığı nefs cevherinin ayrık oluş sebeplerinden 

olmaktadır. İşte bu mufarak sebep dolayısıyla bedenin mizacı hazır hale geldiğinde sözü 

edilen nefs ile ilişkili olarak nefsin varlığı ona ifaza edilir (sudûr). Nefsin meydana 

gelişinde nefs, bedenin tabiatını almaz. Aksine nefsin bedendeki durumu onun fiilleriyle 

sınırlıdır. Yani beden, nefsin bir memleketidir ve nefs, bedeni, yetkinleşmesi için 

kullanır. Nefsin var oluşu bedenin mizacı ile ortaya çıktığına göre bedenin mizacının

ortaya çıkışının nefsin varlığının ortaya çıkışını gerektirdiği de anlaşılır. Bunlar 

herhangi bir şekilde rastlantı, talih yoluyla meydana gelme şeklinde değil zaruri olarak 

birbirini gerektiren şeylerdir. Yani bedenin mizacı nefsin fiilen oluşumunda bir sebeptir 

ancak fail sebep değil arızi bir sebeptir.∗ Öyleyse bedenin mizacı ortaya çıkıp ona ilişik 

 
757 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 122-123; a.mlf., Kitabü’n-Nefs, Fazlur Rahman (nşr.), s. 231-233; Gazzâlî, Tehafütü’l-
felasife, s. 201; Jaffer, Avicenna and the Resurrection of the Body, s. 23-24. 
∗ İbn Sînâ, Kitabü’n-Nefs, s. 228-230; Abdülgani, “İbn Sina’da Ölümsüzlük Problemi ve Mead’ı Anlamasına Olan 
Etkisi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 4, (1999), s. 296. İbn Sînâ nefsin bedenle birleşmesinin 
arızî olduğunu şu delille ortaya koymala çalışır. Nefsin bedenle bireşmesi ancak üç şekilde olabilir:  
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olan nefs de var olunca tenasühten söz etmenin imkanı olamaz. Zira bir canlının bir tek 

nefsi vardır. Eğer tenasüh kabul edilirse bir tek bedende iki tane nefsin varlığını kabul 

etmek gerekecektir. Birincisi bedenin ortaya çıkışıyla birlikte var olan nefs iken diğeri 

tenasüh ile gelen nefstir. Dahası bu iki nefsin her biri diğeri ile türdeş olmada tam bir 

nefstir.  Şu halde nefsin bedende var oluşu, onun fiilini bedende gerçekleştirmesi ile 

sınırlı bir karakter arzeder. Nitekim her bir bedende sadece bir nefsin fiili gerçekleşir. 

Muhtelif iki nefsin fiili bir canlıda meydana gelemez. Kaldı ki biz, insan ve diğer 

canlıları görüntü olarak bir tek canlı olarak görürüz ve her insan da kendi derunî 

dünyasında kendini muhtelif iki ayrı şey olarak değil tekil bir canlı olarak hisseder 

(şuur).758 Öyleyse aynı anda bir bedende iki nefs olamaz. İkinci nefs insanın idrakinde 

hissedilmediği gibi onun fiillerinde de görülemez. Çünkü böyle bir ikinci nefsin bedenle 

ilişiği yoktur. O halde ikinci bir nefsin bedende varlığından söz edilemez.  

 
1. Nefs bedenin varlığıyla birlikte var olur ve nefs ile beden birbirini tamamlar ve ikisi birden tek cevher 

olur ve o da insandır. Ancak böyle bir ihtimal fasittir. Zira nefs ve beden birbirinden bağımsız ayrı birer cevherdirler. 
Onların tek bir cevher olmalası söz konusu edilemez.  

2. Var olma hususunda nefs, bedenden sonra olmuştur. Yani nefs, bedenin fiillerinin yerine gelmesi ile 
vücut bulmuştur. Böyle bir görüş de muhaldir. Çünkü böyle bir önermeyi kabul etmek, nefsin varlık sebebinin beden 
olduğunu kabul etmeyi gerektirir. İlletler dört tanedir: Maddi, fail, surî ve gaî şeklinde. Bunlardan hiçbiri de maddeye 
uygulanamaz. Şöyle ki: ‘Cismin illet-i failiyye olması muhaldir çünkü cisim bir yapamaması yönüyle cisimdir. O 
ancak bir kuvvetle böyle bir şeyi yapar. Kuvvetle değil de zatıyla yapıyor olsaydı bütün cisimlerin bu tür fiilleri 
yapması gerekirdi. Dahası cismani kuvvetleri hepsi de ya araz ya da maddi surettir. Arazların veya maddelerde kaim 
suretin kendi nefsiyle kaim olan bir vücudu ifade etmesi muhaldir. Mutlak cevher olması, kabul edici bir illet olması
da muhaldir. Yine nefs,  herhangi bir şekilde bedenin tabiatına bürünmüş de değildir. Cismin nefs için suret verme ve 
onu yetkin kılma illeti/sebebi olması da muhaldir. Aksine bunların tersi doğrudur. Şu halde nefsin bedenle ilişkisi zati 
illetle illetlenen bir ilişki olamaz.  

3. Nefsin varlık yönünden bedenden önce olması zaman itibariyle değildir yani nefsin varlığı bedenin varlık
sebebi olmaz. Böyle bir ihtimal de batıldır. Zira bedenin varlığı, nefsin varlığından bir fer olsaydı bedene ulaşan 
bozulma, helak vb. nefsi kuşatan bir bozulma, fesat vb. sebeplerle olurdu. Halbuki bu doğru değildir. Aksine bedenin 
bozulması onun mizacının veya terkibinin bozulması ile gerçekleşir. Öyleyse nefs ile beden arasındaki ilişki zati 
olmayıp arızi bir ilişkidir. Nefsin varlığı bozulmayan, yok olmayan bir sebebe yani suretleri veren (Vahibü’s-suver) 
dönmektedir. Ölümle birlikte bedenin bozulması ile nefs bozulmaya uğramaz. O, Yaratıcının baki olması sebebiyle 
beka bulur. Bk. İbn Sina, Kitabü’n-Nefs, Fazlur Rahman (nşr.), s. 227-231. 

Aslında İbn Sina’nın nefsin ölümsüzlüğü ve tenasühün imkansızlığı düşüncesi onun, faal akıl ve bu aklın ay 
altı dünyasına etkisini kabul etmesiyle ilgilidir. Buna göre faal akıl, ay altı varlıklara suret verir. Madde ve maddenin 
şekilleri faal akıldan, onun özü gereği zorunlu olarak sudur etmiştir. Buradan şöyle bir neticeye varır filozof. 
Düşünen, düşünme eyleminde düşüncenin nesnesiyle birleşir. İnsani nefsler akli düşünceleri kavradığına göre onların
gayr-ı cismani cevherler olması gerekir. Beden, nefsi kabule hazır hale geldiğinde ona faal akıl tarafından nefs ifaza 
edilir. Yine söz konusu nefsler, bedenlere arızi olarak iliştiğine göre onlar, bedenlerin bozulması ile fesada 
uğramayan cevherlerdir. Çünkü onlar, bedenlerin fail sebep olması ile vücuda gelmiş şeyler değildir. Yine nefsler, 
kendisine iliştikleri bedenlerin etkileriyle ferdiyet kazanırlar. Öyleyse mizacı hazır hale geldiğinde her madde sadece 
bir nefsi alabiliyorsa ve faal akıl ona sadece bir nefs ifaza edebiliyorsa bu durumda bir bedene iki nefs ilişemez. 
Çünkü onlar zaten başka bir nefs tarafından işgal edilmiş haldedirler. Öyleyse tenasüh söz konusu edilemez. Oliver 
Leaman, Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş, Turan Koç (çev.), İstanbul: İz Yay., 2000, s. 164-165. 
İbn Sina el-Kasidetü’l-Ayniyyede tenasühe işaret eden bir takım sözler sarfetmiş gibi görünmektedir: “Ruh, bedene 
hayat vermek ve onu yönetmek üzere kendi kutsal aleminden gururlu ve nazlı bir güvercin gibi süzülerek dünyaya 
inip ten kafesine konuk oldu/… daha önceleri ruh kendi kutsal aleminde mutlu bir hayat sürerken neden bu süfli 
aleme inip bayağı bir varlık olan bedenle ilişki kurmuştur? / Fakat filozof aynı kasidede “zaman onun yolunu 
kesiverdi, öyle ki, bir daha doğmamak üzere batıp gitti” demektedir. Böylece o, nefsin, ölümle birlikte bir daha 
doğmamak yani dünyaya bir daha gelmemek üzere beden ikliminden batıp gitmiştir demektedir. Dolayısıyla burada 
kasdedilen şey, nefsin beden öncesi varlığı değil onun ulvi alemden gelmiş olduğudur. Bk. İbn Sînâ, el-Kasidetü’l-
Ayniyye, Mahmut Kaya (çev.), s. 333. 
758 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 122-124; a.mlf., Kitabü’n-Nefs, Fazlur Rahman (nşr.), s. 233-234; a.mlf., el-İşarat ve’t-
tenbihât, C. IV, s. 37-39; a.mlf., el-Mebde ve’l-meâd, s. 57, 108-109. 
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Nefsin varlığa gelişini bedenin mizacının kendine özgü bir nefsi kabule hazır

hale gelişi ve külli akıldan ona bir nefs ifaza edilişini ortaya koyan İbn Sînâ, eski Yunan 

hakimlerinden Phytagoras ve Eflatun gibi önemli düşünürlerin, eserlerinde tenasühten 

bahsedişi ve buna dair sözlerinden kasıtlarının gerçeği değil bir tür temsili, sembolik 

anlatımlar olduğunu belirtir ve eski hakimlerin, nefs bedenden ayrıldıktan sonra onda, 

bedende iken kazandığı bir takım kötü hey’et/karakterlerin izlerinin kaldığına işaret 

ettiklerini ifade eder. Buna göre kişi dünyada iken şerir, ahlaksız ise onların nefslerine 

azap olunur. Hayvanî şehvetle veya yırtıcı hayvanlara özgü öfke güçleri ile etkilenen 

nefsler, ölüm sonrası, bedenlerden elde ettikleri izler, etkilenimler sebebiyle sanki 

şehvet (arzu) dolu veya yırtıcı bir hayvan halini alırlar demek istemişlerdir.759 Şu halde 

filozofumuza göre sadece bedenin ahirette var oluşu batıl olduğuna göre sadece nefs ve 

bedenin birlikte var oluşu da batıl olur. Aynı şekilde tenasüh yoluyla bu dünyada ve 

ahirette de bedenin var oluşu da batıl olmuş olur.760 

İbn Sînâ’ya göre beden, bütünüyle insanın anlamına dahil olmayan ancak 

nefsin meskeni veya onu taşıyıp tutan şey olabilir. İnsanın ‘ben’ dediği gerçek varlığı,

insanın ‘kendisi’ olarak bildiği şey zorunlu olarak nefstir. Nefsin bedene intiba ettiği

veya onun cisim (beden) ile kaim olduğu da söylenemez. Çünkü cisim son tahlilde 

sonsuz bir güç kaynağı ve sonsuz bir varlık olamaz. Halbuki nefs için aynı şey 

söylenemez. Öyleyse nefs cisim olmadığı gibi cisimde yer etmiş, onun tabiatına

karışmış bir şey de değildir.761 O maddeden mufarak, kendisine yön ve mekan tayin 

edilemeyen, cisim gibi bölünmeyen, makulatı akleden bir şeydir.762 Dolayısıyla biz 

insan olarak aslen nefsimizden ibaretiz. Ve insandan ölüm sonrası baki kalan şey de 

nefstir. Ahiret hayatında insan başka bir şeye dönüşmeyeceği gibi o, dış dünyadan gelen 

her türlü şeylerden de tecerrüt etmiş olacaktır. Öyleyse insan mahiyettir, özdür ve o 

ahiret hayatında gerçekte şu anki durumundan başka bir şeye dönüşecek varlık değildir. 

Onun maddî varlığından herhangi bir parçanın kalması da söz konusu değildir. Ahiret 

hayatındaki mutluluk veya mutsuzluk da ruhanî olacaktır. Şeriat koyanların nefsi 

yetkinleştirmeye yönelik ahiret hayatına ilişkin anlattıkları hissî tasvirler ise sembolik 

ifadelerdir. Kaldı ki, şeriat koyanlar meseleyi halk tabakasına böyle anlatmaya da dini 

siyaset icabı mecburdurlar. Aksi halde ruhanî bir hayatı halkın tahayyül etmeleri 

imkansızdır. Şayet avamın anlayışından uzak hakiki sevap ve azap tasvir edilecek 

 
759 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 125-126. 
760 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 126. 
761 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 128-129, 132-133; a.mlf., eş-Şifa et-Tabiiyyat, s., 195-196. 
762 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 135, 139,142. 
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olsaydı onlar bunu önemsemez ve kötülük işlemekten çekinmezlerdi. Hele de 

bedenlerin diriltilmesi söz konusu edilmeseydi sevap veya azaba aldırış bile etmezlerdi. 

Onun için dini siyaset gereği diriliş olayı, mükafat ve ceza, gerçekte ruhanî olduğu

halde hissî olarak anlatılmıştır. Ve dinimiz İslam onu o kadar mükemmel anlatmıştır ki

bunun ötesinde bir şey söylenemez. Onun içindir ki, Muhammed (as)’ın getirdiği şeriat, 

şeriatlerin en değerlisi, en mükemmeli ve sonuncusudur.763 Böylece biz İbn Sînâ’nın, 

Hint düşüncesinin temelinde yer alan∗ ve tarih içinde eski Yunan’da, Pisagorcularda, 

eski Mısır’da764, Maniheizm, Orfizm ve bazı Hristiyan mezheplerinde görülen tenasüh 

inancına hem nefs düşüncesi hem de müslüman bir filozof olarak karşı çıktığını

görürüz. Nitekim Şeyhü’r-Reis, çağına tanık olması hasebiyle aynı şekilde Berahimenin 

nübüvveti inkarcı tavrına765 da aynı şekilde İslam düşüncesine mutabık tezleriyle karşı 

koymuştur. Kaldı ki, onu İslam filozofu yapan en önemli özellik de burada yatar.  

 

2.12 Eskatolojik Açıdan Ölüm Sonrası Nefsin Durumu  

İbn Sînâ düşüncesinde faal akıl’dan sudur eden nefs basit, ölümsüz bir 

cevherdir. Buna karşılık ay altı aleme ait dört unsurun birleşmesi neticesinde oluşan 

beden, nefsin, yetkinleşmesi için alet konumundadır. Dolayısıyla nefsin bedenden 

ayrılması ona zarar vermek bir tarafa, özellikle bedeni kullanarak ferdiyet kazanmış ve 

yetkinleşmiş nefsler kendileri için adeta bir yük konumunda olan bedenden kurtularak 
 
763 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 102, 103, 104, 109, 110, 112, 130, 131. Bu açıdan İbn Sina, Hristiyanlık inancında 
ahirette cesetlerin dirileceği ama orada yemek, içmek, giyinmek, evlenmek gibi hadiselerin olmayacağına dair 
görüşlerin konuya ilişkin kurulabilecek en zayıf hayal olduğuna işaret eder. Çünkü insan beden ve ruhtan ibaret ise ve 
beden olduğu halde bedene ilişkin herhangi bir fiilin olmaması insanları iyiliğe teşvik veya kötülükten sakındırma 
noktasında zayıf kalır. Dahası ödül ve ceza ruha olacaksa bu durumda bedenin dirilmesinden amaç ne olabilir diye 
haklı olarak sormaktadır. el-Adhaviyye, s. 113; Ahmet Arslan, “İbni Sina ve Spinoza’da Din Felsefesi”, Uluslar arası
İbn Sina Sempozyumu içinde, Ankara, (1984), s. 380. 
∗ Önde gelen Hint inanışı içinde Berahime (Brahmanizm) içinde tenasüh temel inançlardan biri ise de el- Makdisî, 
Brahmanizm içinde tevhid, risalet ve ahirete inananlar, tevhid ve ahirete inanıp risaleti reddedenler, sadece tenasühe 
inanıp tevhid ve risaleti inkar edenler şeklinde üç grup olduğunu haber verir. Tenasüh inancına göre nefs, bir 
bedenden diğerine geçerek tecrübe yoluyla bilmediklerini öğrenir, maddenin iç yüzüne vakıf olduktan sonra ondan 
uzaklaşıp kendi cevherine döner, ‘düşünme, düşünen, düşünülen’ üçlüsünün aynileşmesi sonucu ilim mutluluğuna 
erer. Hint dinlerinden Budizm’de de karma ve tenasüh inançları vardır. Tenasüh (samsara, tekrar tekrar bedenlenme) 
bir hayattan ötekine geçişi ifade eder. İçinde çile ve eziyet unsuru taşıyan tenasühte insan şeklinden herhangi bir 
sineğin şekline kadar geçiş söz konudur. Bundan kurtuluş ancak insan şeklinde dünyaya gelip nirvanaya ulaşmakla 
mümkündür. Nirvana, arzu ve ihtiraslardan, kötülüklerden arınmış kişiyi ifade eder. Bununla birlikte Budizm’de 
nirvanaya ulaşmış kişinin ondan sonraki halinin ne olacağına dair kesinlik yoktur. İyiler gökte tanrılarla birlikte 
ikamet ederken kötüler cehennemde bulunur. Cennet ve cehennem de ebedi değildir. Şu halde tenasühten kurtuluş
nirvanaya kavuşmakla mümkündür. Günay Tümer, “Brahmanizm”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi içinde, İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1992, C. VI, s. 332-333; a.mlf., “Budizm”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi içinde, 
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1992, C. VI, s. 356-357. 
764 Üstüner, Mısır Uygarlığı, s. 83-94. 
765 İçinde kırkı aşkın fırkanın yer aldığı Brahmanizmde bir kısmı kendine özgü nübüvvet inancı taşırken bir kısmı da 
onu inkar etmiştir. İbnü’r-Ravendi, nübüvvet karşıtı kendi düşüncesini Berahime diliyle ifade etmiş olabilir. Ancak 
bu, bütün Brahmanist fırkaların görüşünü yansıtmaz. Bk. Günay Tümer, “Brahmanizm”, Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi, C. VI, s. 332. 
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melekleşmeye ve mele-i alaya doğru yükselirler.766 Nitekim İbn Sînâ ahiret hayatı için 

fazıl hukemanın görüşü dediği nefsin özündeki yetkinleşme arzusu olarak tabiat 

kirlerinden kurtularak nazari akıl yönünden kemale ermesini onun meadı olarak kabul 

eden görüşü benimsemektedir.767 Filozofumuz ölüm sonrası nefs için ruhani bir mead 

öngörüsünü el-Adhaviyye risalesinin dördüncü bölümünde ele alır. Söz konusu 

dördüncü bölümde asıl söylenmek istenen şey, insan, öz itibariyle ruhtur (nefs-i natıka). 

Burada ana tez, şayet insan, nefs-i natıka itibariyle insan ise onun meadı da maddîlikten 

uzak ruhani bir hayat olmalıdır şeklindedir.768 Onun mutluluk teorisinde de biz, 

tamamen filozofik erdemlerle donanmış bir ruhani mutluluğu görürüz. İkincil derecede 

mutluluk sebebi olan beden için mead öngörülmez. Çünkü insan, bedenin uzuvlarını

kendi ben’ine dahil olarak idrak eder fakat biraz düşününce asıl ben’in, bedenden 

tamamen uzak bir varlık olduğu idrakine varır. Şu halde insanın özü olan ben’in meadı

onun sürekli/ebedi oluşu ile gerçekleşir. Çünkü nefs, bedenden ayrılabilen bir varlıktır. 

el-Adhaviyye’nin beşinci bölümünde filozofumuz nazari aklın, bedenin fiziki bir organı

gibi olmadığı ve onun aklî faaliyetleri için de bedene bağımlılık içermediği fikrini 

vurgular. Onun maddî unsurlardan uzak oluşu onu bedenden müstağni kılar. Dahası

beden nazari akla engel çıkaran bir yapı arzeder. Ölüm sonrasıdır ki, nazari akıl asıl

faaliyetlerine döner. Burada İbn Sînâ açısından şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, nefsin 

bu dünya hayatında bedenlere verilişi ve onun ölüm sonrası ferdiyet kazanmış bir nefs 

(ruh) olarak varlığını devam ettirişi faal akıl vasıtasıyla gerçekleşir ve nazari aklın esas 

mutluluğu, ölüm sonrası onun asıl kaynağına dönüşüyle mümkün olur.  

İbn Sînâ psikolojisinde akletme yetisinde akıl, beden olmadan kendini ve 

aklettiği şeyi bilir. Eğer nefs kendini ve aklettiği şeyi biliyorsa o, bedenden ayrık bir 

varlık demektir. Eğer o bedene bağımlı olsaydı tahayyül ve vehim güçlerinde olduğu

gibi bedene bağımlı olarak faaliyette bulunurdu. Halbuki onun düşünme faaliyeti 

doğrudandır. Aklın kendini ve aklettiği şeyleri bilmesi, onun maddeden ayrık bir varlık

olduğunu garanti eder. Yani nazari akıl, bedenden ayrık bir varlık olarak akletme işini 

yapıyorsa onun cevheri de ayrık, bedenden bağımsız bir realite olarak vardır. 

Dolayısıyla filozofumuzun düşünce sisteminde insanın ölümsüzlüğünü söz konusu 

niteliklere sahip olan, maddilikten uzak ebedi bir cevher olan ve ölüm sonrası da baki 

 
766 İbn Sînâ, “el-Havf mine’l-mevt”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 280. 
767 İbn Sînâ, el-Adhaviyye, s. 94. 
768 Jaffer, s. 25; el-Adhaviyye şu bölümlerden meydana gelir: I. Öldükten sonra dirilmenin mahiyeti; II. Öldükten 
sonra dirilme konusunda farklı görüşler; III. Konuya ilişkin batıl görüşlerin tartışılması; IV. İnsanın asıl varlığının
izahı; V. İnsanın bozulmayan ebedi cevheri; VI. Öldükten sonra dirilmenin gerekli oluşu; VII. Farklı tabakada yer 
alan insanların ölüm sonrası halleri, nefsin mutluluk ve mutsuzluğu.  
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kalan nazari akıl garanti etmektedir.769 Burada temel prensip şudur: Maddeye ilişik olan 

her şey bozuluma uğrarken maddîlikten uzak olan nazari akıl için bozulma, bölünme, 

dağılma gibi haller geçerli değildir. Bedende iken kendini tam keşfedemeyen nazari 

akıl, ölüm sonrası kendi özgürlüğünü elde eder ve bilgi yönünden olgunlaşmış olan akıl, 

en üst seviyedeki mutluluğa erer. Bu dünyada bedenin de kullanımıyla elde edilen 

aydınlanma seviyesi öte dünyada insanın ontolojik statüsünü de belirler. Yani kişinin 

ölüm sonrası dünyadaki mutluluk seviyesi konumu tamamen ruhanidir ve o, bu dünya 

hayatında bilgi ve amel yönünden yetkinleşme seviyesi ile ilgilidir. Yani insani nefs, 

nazari ve ameli akıl güçlerinin gereğini yerine getirip getirmemesine göre kendi 

kaderini tayin etmiş olur.770 Öyleyse İbn Sînâ düşüncesinde ölüm sonrası baki kalan 

nefs-i natıkanın mükafat ve ceza açısından konumunu inceleyebiliriz. 

2.13 Eskatolojik Açıdan Mutluluk 

İnsan için en son ve mutlak gaye mutluluktur. İbn Sînâ’nın mutluluk anlayışı 

psikoloji ve ahlak temelleri üzerinde yükselir ve eskatolojide son hedefine ulaşır. 

Gerçek mutluluk, varlığın hakikatini kavrayıp oradan ilk Yaratıcıya yükselmek ve ilahi 

alemi tefekküre dalmaktır. Biz, söz konusu yaklaşımı felsefenin tarifinde de buluruz. Bu 

manada ilk İslam filozofu el-Kindî’nin felsefe tarifi de aynı doğrultudadır: “Felsefe, 

insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir.” “Felsefe, insanın gücü 

ölçüsünde ebedi ve külli olan varlıkların hakikatını, mahiyet ve sebeplerini 

bilmesidir.”771 İbn Sînâ hikmeti (felsefe) şöyle tanımlar: “İnsanî gücün yettiği ölçüde 

nazari ve ameli hakikatlerin tasavvur ve tasdik edilmesi suretiyle nefsin kemale 

ermesidir.”772 İbn Sînâ gerek dünyevî gerek uhrevî manada gerçek mutluluğu aklî 

aydınlanma diyebileceğimiz maddî endişelerden uzak, nazari ve ameli bilgilerle 

mücehhez ve engin bir düşünce hayatı içinde bulur. Dolayısıyla İbn Sînâ açısından 

bakıldığında felsefe, dünyevi ve uhrevi manada yetkinlik (kemal) ve mutluluğa (saade) 

ermede insanın, gücü nispetinde nazari ve ameli hakikatlere, kavramsal yolla ve bir 

takım aklî çıkarımlarla ulaşma çabasıdır, denilebilir.773 Nitekim Aristo da, bilgeliği en 

yüksek erdem olarak görmüş ve mutluluğu akla inhisar ettirmiştir. Ona göre insan 

aklındaki tanrısal öğe insana dışarıdan verilmiştir. Gerçeğin, iyinin ve aşkın bizatihi 

kendisi olan Tanrı, aklı, ruhta bir ışık olarak yakmıştır. Dolayısıyla en yüksek mutluluk 
 
769 İbn Sînâ, “Risale fi’n-Nefs ve bekâihâ ve meâdihâ”, İbn Sina Risaleleri 2 içinde, s. 134-135. 
770 Durusoy, s. 189. 
771 Kindî, Felfesî Risâleler, Mahmut Kaya (çev.), İstanbul: İz Yay., 1994, s. 67.   
772 İbn Sînâ, Uyûnü’l-hikme, M. Fevzi Cebr (nşr.), s. 63. 
773 Mehmet S. Aydın, “İbn Sînâ’da Ahlak”, Uluslar arası İbni Sina Sempozyumu içinde, s. 118; Mahmut Kaya, “İbn 
Sînâ Felsefesinde Mutluluk Kavramı”, Uluslar arası İbni Sina Sempozyumu içinde , s. 500. 
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akıl hayatında kendini gösterir. Mutluluk hususunda ideal hayat, Tanrıya kulluk etmek 

ve onun özünü görmekle mümkündür.774 İbn Sînâ da nazari aklın yetkinliğini, nefsin 

kendine ait iyiliği ve mutluluğu bilmesi olarak görür. Nazari aklın metafiziğe ait bilgisi 

arttıkça onda ölüm sonrası gerçekleşecek olan mutluluğa dair bir istek ve şevk doğar ve 

nefs, gittikçe hissi hazlardan uzaklaşma ister. Kendisine aşk ve şevk duyulan şeye 

ulaşılınca da mutluluk hasıl olur. Dolayısıyla bu dünyada nazari akla düşen şey, ölüm 

sonrası mutluluğa ulaşmak için aşk ve şevk içinde olmasıdır. Çünkü yetkinleşmiş nefs 

ölüm sonrası Tanrı’nın civarında ebedi bir sevinç içinde olacaktır.775 

İnsanın sözü edilen seviyeye yükselebilmesi için ilahi inayet ona yardımcı

olmuştur. İlahi inayet, Allah’ın kainat hakkındaki bilgisinin varlıkları kuşatıp onların en 

güzel ve en ideal biçimde varolmalarını tayin etmektir.776 Öyleyse varlığa gelen her şey 

Allah’ın inayetinin eseri olarak iyi ve ideal yapıdadır ve varlıkta aslolan iyiliktir (hayr). 

Âlemde yani oluş bozuluş (kevn ve fesad) dünyasında kötülük vardır. İnsanın mutluluğa

ulaşmasına engel olan cahillik, hastalık, sakatlık, korku ve hüzün, ölüm gibi daha pek 

çok sıkıntı söz konusudur. Ancak İbn Sînâ açısından bu kötülüklerin kaynağı maddedir 

ve kötülük aslî değil arızî bir karakter arzederler. Dünyada pek çok hastalık vardır ama 

hasta olanlar çoğunlukta değildir. Dahası bir insan için kötü olan herhangi bir şey başka

biri için pekala iyilik olabilir. Örneğin güneş çölde susuz kalmış biri için felaket sebebi 

iken aynı güneş başka biri için iyilik ve şifa kaynağıdır. Bu yönüyle mutluluğa engel 

olan kötülük aslında izafî bir görünüm sergiler. Şu halde ilahi inayet gereği biz her 

yerde iyiliğin hakimiyetini görürüz. Bununla birlikte bizler insan olarak cüz’i 

yargılarımızla hüküm veririz. Halbuki Allah kainata külli kanunlar koymuştur. 

Dolayısıyla şer, kötülük olarak görülen şeyler, külli kanunlar içinde aslında birer hayır

olarak karşımıza çıkar.∗ Demek ki, âlemde hadiselerin akışında nisbi, arızi ve hatta izafi 

 
774 Mübahat Türker Küyel, “İbn Sînâ’nın Felsefesi ve Ahlak Anlayışı”, Erdem Dergisi, C. 9, S. 27, (Ocak 1997), s. 
1281. 
775 İbn Sînâ, “Risâle fi’s-Saâde, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, Haydarabad 1354 h. s. 2.  
776 İbn Sînâ, “Risâletü’l-Arşiyye”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, s. 10-11; Atay, Farabi ve İbn Sina’ya 
Göre Yaratma, s. 58. 
∗ İbn Sînâ insanın asıl cevherinin nefs-i nâtıka olduğunu ve insanın ölümsüz olan tarafının da bu yönü olduğunu 
belirttikten sonra insanların kötülük olarak gördükleri ölümden niçin çekindiklerini yedi madde halinde sıralar ve 
ölümün gerçekte bir nimet olduğunu hatta ölüm olmasaydı hayatın çekilmez bir hal alacağını ifade eder. Risalede 
ölüm korkusu ve bunun gerekçelerine dair anlatılmak istenen şey özetle şöyledir:  Her şeyden evvel beden, nefs 
cevheri için bir alettir. Nefs, gayr-i cismani ölümsüz bir cevherdir. Ölüm ile birlikte bedenden ayrılan nefs, bedenî 
kirlerden arınıp tam mutluluğa erişir. İzafet kabilinden araz olan beden ise yokluğa karışır. Ruhani bir cevher olan 
nefsin zıddı yoktur. Zıddı olmayan bir şey için yokluktan, yok olmaktan bahsedilemez. Şayet kişi bedenin 
çözülmesiyle kendi özü olan nefsinin de çözülüp yokluğa karışacağını düşünüyorsa yanılmaktadır ve o, nefs 
cevherinden habersiz biridir. Nefs açısından gerçek mutluluk, ilimle elde edilen şey iken bunun mukabili esas kirlilik 
cehalettir. Buradan hareketle nice cahil insan vardır ki, dünyanın fani servet ve hissî lezzetlerine dalıp ilmî mutluluğu
hakir görmüştür. Gerçekte ölüm ve hayat, iradî ve tabiî olarak ikiye ayrılır. Asıl hayat ilimle hayat bulup şehevî 
istekleri dizginlemektir. Bu tür insanlar için ölüm sadece yüce mertebelere erişmek anlamına gelir. Öyleyse kişi, 
nefsini noksan kılacak şeylerden çekinmeli ve kendini kemale eriştirecek şeylerle uğraşmalıdır. Dolayısıyla ölümle 
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olarak şerrin bulunması ilahi hikmet gereğidir ve bu gerekli bir şeydir. Yoksa kötülük 

olmadan iyiliğin, güzellik olmadan çirkinliğin anlaşılması söz konusu olmazdı.777 

Âlemde kötülük gerçek manada var mıdır? Varsa onun derecesi nedir ve bunun 

mutlulukla olan ilgisi nedir, sorularına filozofumuz şöyle yanıt verir. Varlık

hiyerarşisinde Allah ve ona yakın bulunan aktif akıllar mutlak manada iyidirler. Bunun 

yanında mutlak manada kötülük, Allah’ın inayeti gereği var olamaz. Varlıkta kötülüğün

iyiliğe galebe çalması ya da ona eşit olması da söz konusu edilemez. Küçük bir iyiliğe

ulaşmak için pek çok kötülüğe katlanmak ilahi hikmete aykırıdır ve bu durum bizatihi 

kötülük olur. İyiliğin kötülüğe üstün gelmesi ise ilahi hikmet açısından uygun olan ve 

varlık aleminde görülen şeydir.778 Şu halde ilahi hikmet gereği olarak her yerde iyilik 

kötülüğe galip olarak bulunur ve bu da ilahi inayet gereğidir. İlahi inayet, mümkün 

olabildiği ölçüde Allah’ın hayır nizamını düşünmesidir. Âlemde tabiî, ahlakî ve 

metafizik yönlerden şer olduğunu belirten filozofumuz, âlemde muhkem bir düzenin 

olduğunu ve bunun da Allah’ın ezeli ilminin nizam, hayır ve iyiliği gerektirdiği için 

böyle olduğunu belirtir. Bu yönüyle biz İbn Sînâ’yı optimist bir filozof olarak görürüz. 

Çünkü onun düşünce sisteminde hayır bizatihi, şer izafi ve hikmet gereğidir. Hayır

çoğunlukta iken şer, az ve hayır için gerekli bir şeydir ve bu âlem, olabilecek en iyi 

mümkün âlemdir. Allah, imkan âleminde şerrin hiç olmadığı bir âlem yaratamaz mıydı

sorusu İbn Sînâ’da açıkta kalır. Buna karşılık o, sadece en iyi düzenin olması için az bir 

şerrin olması gerektiğini belirtir. Dahası hiç kötülüğün olmadığı bir âlem tasavvur 

edilecekse o zaman bu âlem değil başka bir âlem olurdu, der.779 Demek ki, mutluluk 

noktasında bu âlemde görülen şer, asıl itibariyle hayrın, mutluluğun oluşması için ilahî 

hikmet ve inayet gereği var olması gereken bir unsurdur. Yoksa insanı mutsuzluğa

sevkedecek bir şey değildir.  
 
birlikte ilahi bir cevher olan nefs, bedenin yoğun cisim cevherinden arınıp mutluluk alemine döner ve temiz ruhların
içine karışır. Kendi özüne zıt olan beden cevherinden kurtulur. Şayet kişi ölüm acısından dolayı ölümden korkarsa bu 
yersiz bir zandır. Çünkü haz ve elemi ancak nefs duyar. Ölümle birlikte nefs, bedeni terk ettiği için artık beden bir şey 
duymaz. Eğer ki kişi, ölümle gelecek olan cezadan çekiniyorsa o, kendisinin günahkar olduğunu ve buna ceza 
verecek bir ilah olduğunu itiraf ediyor demektir. Aslında onun korkusu ölüm değil günahın cezasının korkusudur. O 
zaman söz konusu kişi, günahlardan uzak durmalı. Şayet kişi dünyadaki eşinden, ailesinden ve elde ettiklerinden 
ayrılmaktan dolayı ölümden korkarsa bu kişi aslında cahil biridir. Çünkü dünyada kimse kalmayacağı için olmayacak 
bir şeyi temenni ediyor demektir. Dahası eğer dünyada ölüm olmasaydı burası yaşanamaz bir yer olurdu. Yine bu 
manada ölüm, ilahi bir adalettir ve hikmet gereğidir. Onun için ölüm, kötü bir şey değildir. Kötü olan, bu dünyada 
ölümsüzlüğü temenni etmektir. Ölüm, nefsin bedeni terk etmesi hadisesidir. İnsanı özü nefstir ve baki olan da odur. 
Nefs, bedeni hislerden yetkinleşerek uzaklaşınca kutlu aleme ve asıl kaynağına dönmüş olur. Bk. İbn Sînâ, “el-Havf 
mine’l-mevt”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 272-280. 
777 İbn Sînâ’nın mutluluk açısından hayır ve şerre ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi için bk. Munâ Ahmed 
Muhammed, Mefhûm el-Hayr ve’ş-şer fî’l-felsefeti’l İslâmiyye, Lübnan: el-Müessesetü’l-Câmia, 1411/1991, s. 
193-202; Ömer Özden, “İbn-i Sina ve Leibniz’de Kötülük Problemi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S. 13, (1997), s. 269-277.  
778 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 420; a.mlf., “er-Risâletü’l-Arşiyye”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis 
içinde, Haydarabat, 1354, s. 16-17.  
779 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 414-422; a.mlf., er-Risâletü’l-Arşiyye, s. 16.  
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Mutluluk açısından haz-elem teorisi mühim bir yer tutar. İnsanın asıl

mutluluğu her ne kadar nazari aklın faaliyeti ile Vacib varlığı ve varlığın ilkelerini 

tefekkür etmek ise de sadece ruhani bir yetkinlik mutluluk için yeterli değildir. Süfli ve 

ulvi olarak hazlar ikiye ayrılır. İnsanın her psişik kuvvetinin kendine özgü bir hazzı yani 

mutluluğu vardır. Öfke gücü bir şeye galip geldiğinde, şehvet gücü istediği şeyi elde 

ettiğinde, hatırlama gücü geçmişte olmuş bir hadiseyi hatırladığında onlar için belli bir 

haz gerçekleşmiş olur. Ancak insanın bedenine ilişkin güçlerin hazzı geçici ve sonludur. 

Çünkü maddi hazlar insanın beş duyusuna hitap eder. Cahil insanlar söz konusu maddi 

hazlara önem verir. Halbuki eksik ve sonlu olan söz konusu hazlar insana gerçek 

mutluluğu veremez. Çünkü maddi hazlar, ancak onların tadımı esnasında geçerlidir. 

Daha sonra bunlar yok olur ve yokluklarında yerlerine elem bırakırlar. Akli ya da ruhani 

hazlar ise sürekli ve ebedidir. Bu manada gerçek mutluluk varlığın hakikatini kavrayıp

oradan İlk Yaratıcıya yükselebilmekle gerçekleşir.780 Dolayısıyla İbn Sînâ sisteminde en 

mutlu insan, varlık üzerinde kafa yoran ve entelektüel yönden kendini yetkin kılan 

insandır. Kişinin bu dünyadaki haz ve mutluluğa yöneliş şekli aynı zamanda onun öte 

dünyada nefs-i natıkasının konumunu da belirleyen bir faaliyet sürecidir. İlerleyen 

aşamada ahiret hayatında nefslerin konumlarını incelerken bunu daha detaylı görme 

imkanımız olacaktır.  

Mutluluğa ulaşmada ahlaklı bir yaşamı önemseyen filozofumuz, eski Yunan 

hakimlerinden Eflatun, Aristoteles ve Muallim-i Sani Fârâbî’nin izinden giderek nefs 

güçlerinin itidal hali olan ‘altın orta’ denilen denge haline ulaşmayı hedefler. Bunun için 

kişi nefsin şehvet ve öfke güçlerinin ifrat ve tefrit hallerinden kaçınmalıdır. Yani nefsin 

öfke ve şehvet güçlerinin aşırı istekleri kontrol altına alınarak dengeye ulaşılmalı ve bu,

bir alışkanlık haline getirilmelidir. Nitekim ahlak, kişinin fiillerinin kolaylıkla ve hiç 

düşünmeden ondan sudûr etmesini sağlayan yatkınlıktır.781 Şu halde insan, aklıyla söz 

konusu nefs güçlerini dengede tutarken metafiziğin belirlediği ilkeler doğrultusunda iyi 

ameller yaparak nefsini arındırmalı ve yetkinlik kazanmalıdır. Aslî itibariyle canlının

neslinin devamını sağlayan şehvet gücü ve onun varlığını yabancı tesirlerden korumayı

hedefleyen öfke gücü kötü bir şey değildir. Ahlâkî açıdan kötülük, bunların ifrat ve 

tefrite varacak şekilde kontrolsüz kalmasıdır. Kişinin kendisi için iyi ve kötünün 

belirlenmesi sadece bu iki idrak gücüne verilirse gerçekte erdemli bir hayata değil 

 
780 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 423-425; a.mlf., Risâle fi’n-Nefs ve bekâihâ ve meâdihâ, s. 149-150; Muna 
Ahmed Muhammed, Mefhûm el-Hayr ve’ş-şer fi’l-felsefeti’l-islamiyye, s. 205-207. 
781 İbn Sînâ, eş-Şifâ el-İlahiyât, C. II, s. 429; a.mlf., Risâle fi’n-nefs ve bekâihâ ve meâdihâ, s. 151; a.mlf., el-
Mebde’ ve’l-meâd, s. 109. 
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erdemsizliğe, ölüm sonrası da mutsuzluğa varılmış olur. Dahası hissî hazların idraki 

vehmî ve zannî boyutta, tikel ve sınırlıdır.∗ Asıl mutluluk, nazari aklın kılavuzluğunda 

küllî irade olarak işlev gören amelî akılla belirlenen fiilleri yapmakma mümkündür. 

Kişinin bu dünyadaki fazilete, erdeme, ölüm sonrası mutluluğa ulaşması ancak bu 

şekilde temin edilir.782 

Kişinin ölüm sonrası mutluluğu, nazarî aklın emirleri doğrultusunda amelî 

aklın, yetkinliğe ulaşmak için söz konusu dengeyi, adaleti kendi nefsinde tesis etmesine 

bağlıdır. Bu da şehvet gücünün itidal hali, erdemi demek olan iffet, öfkenin itidal hali 

şecaat (yiğitlik), amelî aklın erdemi olan hikmeti elde etmekle mümkün olur. Bu üç 

erdemin toplamı ise adalettir. Şu halde nefsin amelî aklının yetkinliği olana adalet, 

ahiret mutluluğu için gereklidir.783 Bunun için aklî aydınlanma diyebileceğimiz nazarî 

faaliyetler yanında amelî faaliyetler de önem arzeder. Amelî aklın yetkinliğe ulaşması,

nazarî aklın emirlerine uyarak, ahlak olarak tanımlanan dengeli davranma alışkanlığını

kazanmasıdır. Bu, şehvet ve öfke güçlerini yok saymak olarak anlaşılmamalıdır. Aksine 

amelî akla ait şehvet ve öfke güçleri hem kişi ve neslin devamı hem de erdemli 

toplumun kurulması için şarttır. Amelî aklın denge haline ulaşması ve ahlaki erdemleri 

elde etmesi için İbn Sînâ, namaz, oruç, zikir gibi ibadetleri784 nefsi arındırıp mutluluğa

ulaşmada birer unsur olarak görür. Nazarî ve amelî yönden nefsini arındıran kişi süfli 

hazları bırakıp ulvi hazlara ulaşmak isteyecek, mutlak iyi, adalet ve güzele vasıl olmak 

için gayret edecektir. İşte bu hal, onun tasavvufi eserlerinde daha belirgin olarak 

görüldüğü üzere, mutluluk noktasında tarifi mümkün olmayan ittisal seviyesidir. 

Mutluluk düşüncesi gerçekte metafizik ve dinin olduğu kadar ahlakın,

psikolojinin ve siyasetin de ortak konusudur. ‘es-saade’, ‘es-saade el-kusva, es-saade el 

uzma’ gibi terimlerle dile getirilen mutluluk İbn Sînâ düşüncesinde daha çok ‘nefs’ 

bağlamında ele alınmıştır. Mehmet Aydın İbn Sînâ’nın mutluluk düşüncesini kategorik 

bir şekilde psikolojik, ahlakî ve eskatolojik açıdan üçe ayırır ve psikolojik açıdan 

filozofumuzun, mutluluğu akıl teorisiyle, ahlaki açıdan altın orta denilen adaleti 

 
∗ İbn Sînâ hayvan ve insanlardaki şehvet ve öfke güçlerini, canlının kendisinin ve neslinin devamı için onlara ilahi 
inayet gereği verilen birer nimet olduklarını belirtir. Fakat hayattaki haz ve elemi yani mutluluğunu bu iki güce 
bağlayan kişinin ahiretten nasibi olmaz. Çünkü bu güçler bedene bağımlı oldukları için ölümle birlikte yokluğa
karışan yetilerdir. İbn Sînâ, “fî-Sırri’s-salât”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 209. 
782 Ali Durusoy, “İbn Sînâ” (Felsefesi), Diyanet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: DİVANTAŞ Yay.,1999, C. XX, s. 
328. 
783 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 430; a.mlf., el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 109-110; a.mlf., ed-Adhaviyye, s. 150-
151. 
784 İbn Sînâ’nın fî-Sırri’s-salât, ed-Duâ ve’z-ziyâre, Hassü’z-zikr, gibi risaleleri onun, ameli erdemleri kazanmada 
ibadetlere önem verdiğine işaret eder.  
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teminle, ahiret açısından mutluluk ise teorik açıdan nazarî akıl yönünden (psikolojik 

mutluluk), pratik açısından ise amelî aklın yetkin kılınması (ahlak) ile mümkün 

olduğuna vurgu yapar.785 Dikkatle bakılınca söz konusu üç aşamanın birbiri ile iç içe 

olduğu, nazarî aklın yetkinleşmesinin amelî aklın yetkinleşmesinde mühim bir yer 

tuttuğu ve bütün bunların da nefsin ölüm sonrası hayattaki konumunu belirleyen 

faktörler olduğu görülür. Şeyhü’r-Reis’in düşünce sisteminde ilahiyatının neredeyse 

tamanının zımnen, nübüvvetin imkan ve gerekliliğini ortaya koymaya yönelik olduğu

gerçeği yanında, insanın hayatındaki yetkinliğe ulaşma gayesinin de ahiret saadetini 

elde etmeye yönelik olduğunu söylemek mümkündür.786 Şu halde insanın dünyada 

erdemleri elde edip ahirette mutluluğa erişmesi nübüvvetin getirdiği ilkeleri kabul edip 

bunu nefsine tatbik etmesine, kişinin nazarî (ilim) ve amelî (ahlak) yönden nefsin 

yetkinleştirilmesine bağlıdır diyebiliriz.  

Nefs-i natıkanın bilici ve yapıcı tarafları akıl diye isimlendirilir. Akıl yetkinlik 

noktasında kendi içinde heyulani, bil-meleke, bil-fiil ve müstesep akıl olarak 

derecelenir. Müktesep akıl insanlara suretleri ve makulatın bilgisini veren faal akıl’la 

ittisal kurarak saadete ulaşır. Bu yönüyle İbn Sînâ düşüncesinde psikolojik açıdan 

mutluluk daha çok nazari akla yüklenmiş haldedir. Beden ise, nefsin, nazari yetkinliği

elde etmede ve ferdileşmesinde alet konumundadır. Nitekim nefs yetkinleştikçe beden 

artık ona bir tür yük olacaktır. Dolayısıyla Şeyhü’r-Reis, nefsin mutluluğu konusunda 

Platon ve Yeni-Platoncu bir çizgide yer almaktadır. Özellikle nazari aklın ön plana 

çıkarıldığı bu yaklaşım ölüm sonrası hayatta mutluluğun yegane merkezi konumunu 

alacaktır. Şu halde nefs-i natıka, faal akıl’la ittisale ulaştığında ondan makulatın

bilgisini alarak mutluluğa erer. Öyle ki, ilahi nurlara ve tecellilere mazhar olur.787 

Ahlaki açıdan mutluluk daha çok nefs-i natıkanın ameli aklının yetkinlik kazanması ile 

mümkündür. Çünkü aklın nazari kısmı ‘bilen’, ameli kısmı ise ‘yapan’ akıldır. Öyleyse 

ameli akıl yönünden kişi nasıl mutluluğa ulaşabilir? Düşünürümüz ameli aklı mutlu 

kılacak şeylerin, nazari akıl ve dinin kötü gördüğü şeylerden uzaklaşması ile mümkün 

olacağını dile getirir. Çünkü mutluluk, nefsi kötülüklerden arındırmakla mümkündür. 

Öyleyse aklın kendisinden uzak durması gereken kötülükler nelerdir? İfrat ve tefrit 

halleridir ki düşünürümüz bunu ‘şeytanın boynuzları’ şeklinde şehvet ve öfke güçleri 

olarak tasvir eder. Amelî akıl bunların ortasını (vasat) bulmalı yani denge haline 
 
785 Mehmet Aydın, “İbn Sînâ’nın Mutluluk (es-sa‘âde) Anlayışı”, İbn Sînâ Doğumunun 1000. Yılı Armağanı
içinde, Aydın Sayılı (drl.), Ankara, (1984), s. 435-451. 
786 Ali Durusoy, a.g.m., s. 322, 328.  
787 İbn Sînâ, “el-A‘lâ”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 98; a.mlf., “el-Havf mine’l-mevt”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, 
s. 280; a.mlf., el-Adhaviyye, s. 149. 
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ulaşmalıdır. Ahlakî erdemleri elde etmek aynı zamanda mutluluğa ulaşmak demektir ki, 

bunlar iffet, şecaat, (amelî) hikmet ve adalettir. Bunların aynı anda birlikte bulunması

hali ise adalet demektir. Amelî açıdan mutluluk, kişinin bu seviyeyi elde etmesi 

demektir.  

Ahiret hayatı için gerçek mutluluk nazarî ve amelî yönden yetkinleşmek ile 

elde edildiğine göre ahirete ilişkin mutluluğa ulaşmada nebinin getirdiği esaslar da 

vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkar. Çünkü nebi, kutsi-nebevi aklıyla faal 

akıl’la doğrudan ittisal kurup dünyevi ve uhrevi mutluluğu temin edici bilgileri ve 

ahlaki erdemleri öğreten kişidir. Bunu hem düşünce hem hayat pratiği açısından fiili 

olarak sunan kişilerdir. Nitekim İbn Sînâ’ya göre Yaratıcıya inanmak nazarî kemalin, 

dinin yerine getirilmesini istediği ibadetleri uygulamak amelî kemalin vazgeçilmez 

şartıdır bu açıdan.788 Nebi, faal akıl’dan aldığı bilgilerle insanlara Allah’ı, ölüm sonrası

hayatı, ahlakî erdemleri, metafizik varlıkları anlatır ve bunlar hakkında sahih bilgileri 

verir. Aklın, mahiyetini anlamakta zorlanacağı bu hususları, insanların anlayabileceği

şekilde misallerle dile getirir ve amelî aklın yetkinliğe ulaşması noktasında bir 

sünnet/yol ortaya koyar. İbadetler, zikir, yardımlaşma, kardeşlik duygusu gibi hususlar 

gerçekte ameli aklın yetkinliğe ulaşması için getirilen temrinlerdir. Çünkü özellikle 

namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetler dini bilinci ayakta tutar. Bunlar içinde namaz, her 

gün belli aralıklarla kişiyi Allah huzuruna çıkararak insanı huşuya sevkederek onda 

ahlaki olgunlaşmayı sağlarak kişinin uhrevi mutluluğunu getirir. Namaz, kişinin akli 

olarak Tanrı’yı müşahede etmesidir. Böylece ibadetler, toplumda ortak bir dini bilinç 

oluştururak söz konusu dini kuralları kuşaktan kuşağa aktarır.789 Şu halde ibadetler, 

kişinin ahlaken arınıp iyi huyları edinmesi noktasında mühim bir unsurdur. Ve kişi, 

ölüm sonrası hayattaki gerçek mutluluğunu bu dünyadaki nazari ve ameli aklını

yetkinleştirmekle elde eder. Ya da bunlardan herhangi birinin yetkin kılınması

seviyesinde olur onun mutluluk aşaması. Her iki aklını yetkinleştirmekten uzak durup 

da şakî seviyesine kendini indirgeyenler de bulunabilir.  

İbn Sînâ’nın mutluluk düşüncesinde siyaset ve tasavvufi düşünceyi de dikkate 

almak gerekir. Düşünürümüze göre siyaset, ahlakî kuralların toplumsal düzeyde 

uygulanmasıdır. Pratik felsefenin bölümleri olan ahlak, ekonomi ve siyaset insanın her 

iki dünya mutluluğu için lüzumludur. İdeal bir devletin oluşması ve siyasetin 

 
788 Mehmet S. Aydın, “İbni Sînâ’da Ahlak”, Uluslar arası İbn Sina Sempozyumu içinde, s. 117. 
789 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 443-445; a.mlf., “el-A‘lâ”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 100-101; a.mlf., 
“fî-Sırri’s-salât”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 212-213. 
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yürütülmesi için nebinin getirdiği prensipler önem arzeder. Çünkü peygamber, 

toplumun yönetilmesinde önem arzeden Allah, kainat, melekût alemi, ahiret, mükafat ve 

caze hakkında hakiki bilgileri getirir. İdeal devletin yani siyasetin oluşturulması

bunların uygulanmasına bağlıdır. Çünkü siyaset, adaleti temin mekanizmasıdır aynı

zamanda.790 Bunun yanında siyaset eliyle insanlar, ahlak ve şeriatın getirdiği kuralları

uygulama hususunda belli bir kolaylığa ererler. Şöyle ki, devletin başında bulunan 

halife, cesaret, itidal ve doğru kavrayış sahibi, parlak bir zekaya sahip ve şeriat 

konusunda uzman biri olmalıdır. O aynı zamanda tebaasını Hz. Muhammed’in getirdiği

kurallara uymalarını temin etmelidir. İnsanların ameli felsefede ahlaki mutluluğa

ulaşmaları için onları Cuma namazı, oruç, hac gibi ibadetleri yapmaya yöneltir. Çünkü 

bu ibadetlerle insanlar birbirine bağlanırlar. Şu halde halife, devlet yönetiminde adalete 

vurgu yapmalıdır. Çünkü adaletin amacı, ‘aşağılık arzu ve eğilimlerin üstesinden 

gelerek ruhu üstün kılmak ve cismanilikten soyutlamak’ uğraşısıdır. Yine adalet, denge 

halidir. Hatta o bu dünya yanında, adı ‘kur’ olan öte dünyanın bile özüdür.791 Öyleyse 

siyasetin görevi, aşırılık ve zulmü önleyici tedbirlerle adaleti temin etmektir. Demek ki, 

ideal devlet, insanın mutluluğunu temin için kanunlar koyar. O kanunlara itaat ise 

vatandaşların bu dünya ve öte dünya mutluluğunu temin içindir. Zira bir tür model 

olarak teorik ve pratik erdemleri kendinde birleştirmiş olan ideal devlet başkanı Hz. 

Muhammed’dir. Şu halde ameli hikmet (ahlak) ve nazari hikmet (felsefe) yönünden 

kendini yetkin kılmış olanlar mutluluğa ererler. 792 

İbn Sînâ felsefi terimler yanında dini kavramları da en çok kullanan 

filozoflardan biridir. Hayy b. Yakzan, Salaman ve Absal, Risaletü’t-Tayr gibi 

eserlerinde faal akıl olarak bilinen Cebrail, yol gösterici bir kılavuz konumundadır. 

İnsanın şehvet ve öfke güçleri ise şeytanın boynuzları olarak tasvir edilir. Manevi 

yolculukta kişi, Cebrail’in kılavuzluğunda Tanrı’ya olan yolculuğuna devam eder. İnsan 

hakikat pınarına vasıl olmak için nur beldesi olan maşrıka olan yolculuğundan mağrip 

tarafındaki düşmanlarla (nefsin insanı dünyaya bağlayan güçleriyle) savaşıp onları

yenmek zorundadır. Böylece kişi şehadet âleminden misal âlemine ve oradan da daha 

yüce sırlara ve tecellilere mazhar olur. Düşünürümüz hakikati arayanları zahid, 

bedeniyle kulluk yapan abid ve  bütün benliği ile Allah’a yönelen arif olarak üçe ayırır. 

Arif kişi manevi eğitim için kendini zühde verir, nefs-i emmareyi nefs-i mutmainneye 

itaat ettirmek için ibadetler, sohbetler ve tefekkür gibi temrinlerle metafizik bilince ait 
 
790 Aydın, a.g.m., s. 126; Leaman, Ortaçağ Siyaset Felsefesine Giriş, s. 214, 218.  
791 Küyel, “İbn Sînâ’nın Felsefesi ve Ahlak Anlayışı”, Erdem Dergisi içinde, C. 9, S. 27, (Ocak 1997), s. 1280. 
792 Leaman, s. 228-229. 
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duyarlılığını geliştirir. Belli bir dereceye gelince ona ani parlaklıklar halinde görünen 

manevi aydınlanmalar zuhur eder. Manevi eğitimi ilerledikçe bu hal artar ve nihayet 

öyle bir noktaya gelir ki neredeyse Hakk’ı görür. Bu bilinç hali kaybolunca 

huzursuzluğu artar. Ancak söz konusu hal, arif kişi için neticede devamlılık halini alır. 

Böylece arif kişi iyilikleri çokça yapar, sevinç doludur, ölüm korkusunu aşar, cömerttir, 

kini unutur, güler yüzlüdür ve o artık her şeyi Hakk ile görür ve ona göre davranır. Bu 

halinde bazen başkalarına aykırı gelebilecek tavırlar da sergilediği olur.793 Onun için 

İbn Sînâ düşüncesinde nazari ve ameli akıl yönünden arınmada tasavvuf, mutluluğa

ulaşmada  önemli bir husustur.  

Bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz. İbn Sînâ gerçek mutluluğun ölüm 

sonrası olduğuna inanır. Çünkü nefs-i natıka ölümle birlikte bedenî ilişiklerden 

kurtularak kendine özgü bir bağımsızlığa erer.794 Söz konusu kurtuluşu özellikle nazari 

akıl açısından dile getirebiliriz. Çünkü nazarî akıl bedenle ilişik iken kendi gücünü tam 

keşfedemez. Bu ancak ölüm sonrası mümkün hale gelir. Nitekim Fârâbî de Risâletü’l-

Akl adlı eserinde ebedi mutluluğu akla hasreder.795 Şeyhü’r-Reis’in ahirete bakışı 

noktasında beden, sadece dünyaya özgü, nefsin ferdileşmesi ve yetkinliğe ulaşmasında

araç konumundadır. Ölüm sonrası hayat tamamen nefs-i natıkaya özgüdür. Çünkü 

filozofumuz, insanın en üst seviyedeki mutluluğunu nazari akıl yönünden görür. Zira 

söz konusu akıl, maddeye ilişik değildir. Buna mukabil nefsin vehim, muhayyile gibi 

güçleri bedene özgü oldukları için ölüm sonrası bedenle birlikte bozuluma maruz 

kalırlar. Şu halde İbn Sînâ açısından ahiret hayatında en üst seviyedeki mutluluk felsefi 

yönden aydınlanmış, kemale ermiş akla hastır. Diğerleri de seviyelerine göre 

mutluluktan pay alırlar.796 

İbn Sînâ ölüm sonrası nefs-i natıkanın göksel akıllar misali bir tabiat 

kazanacağı ve fonksiyon icra edeceği tasvirini yapar. Çünkü nefs-i natıka ay altı âlemin 

oluşup bozulan maddesinden değil aksine o, tam bir melek düşüncesi olan özdür. Onlar 

ayrık ruhlar/cevherler halinde maddeye/bedene ihtiyaç duymaksızın aklederler. Kaldı ki

maddeden ayrık olmaları göksel akıllar için bir üstünlük sebebidir aynı zamanda. 

Böylece onlar en yüce akla katılarak en üst seviyede mutluluğu tadarlar. Bu da aklın

(nazari aklın) bedenden ayrılması ve bütün akli hakikatlerin ona açılması ile gerçekleşir. 
 
793 İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-tenbîhât, Ali Durusoy, Muhittin Macit ve Ekrem Demirli (çev.), İstanbul: Litera Yay., 
2005, s. 182-190. 
794 Muna A. Muhammed, Mefhûm el-Hayr ve’ş-şer fî’l-felsefeti’l-islamiyye, s. 215. 
795 Fârâbî, Risâletü’l-Akl, Maurice Bouyges, S.J. (nşr.), Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1986, s. 31. 
796 İbn Sînâ, “fi’t-Tasavvuf”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 134; a.mlf., “fî Sırri’s-salât”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, 
s. 209; Jaffer, s. 49-50. 
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Bunun için nefs, ameli akıl yönünden gök nefslerine, nazari akıl yönünden de gök 

akıllarına benzemek ve akli bir cevher olmak için bu dünyada kendini hazırlamalıdır. 

Bu dünya hayatında elde edilen akli aydınlanma seviyesi öte dünyada insanın ontolojik 

statüsünü belirler.797 Buradan hareketle İbn Sînâ’nın ölüm sonrası ruhların ontolojik 

seviyelerine mutluluk mutsuzluk açısından bakabiliriz. 

2.14 Mutluluk ve Mutsuzluk Açısından Ölüm Sonrası Nefslerin 

Konumları

Şeyhü’r-Reis nefsi kabul etme noktasında, bedenin kıvamı hazır olunca ona 

faal akıl tarafından nefs ifaza edildiğini belirtir. Nefs, böylece bedenle birlikte varlığa

gelmiş olur. Tenasüh ehlinin düşündüğü şekliyle beden öncesi nefslerin varlığı söz 

konusu değildir. Dolayısıyla ölüm sonrası nefslerin başka bedenleri dolaşarak yetkinliğe

erme arayışından söz edilemez. Nefs, bedeni, kendini yetkinleştirmek ve ferdiyet 

kazanmak için bir alet olarak kullanır. İnsan, özü itibariyle nefsten ibarettir. Beden, 

nefsin tanımına dahil değildir. Ancak nefsin kemale ermesinde beden ona yardımcı olur. 

Nitekim nefsin ya da aklın amelî yönü bedene ilişkindir. Kişi nazari ve ameli aklıyla 

kendini yetkinleştirip hem bu dünyada hem öte dünyada mutluluğa erişebilir. Tanrı’nın

inayeti de onu bu doğrultuda yaratmıştır. Tabi nefs-i nâtıka sahibi insanlar bu dünyada 

farklı mizaçlara sahip oldukları gibi nazari ve ameli akıl yönünden onların seviyeleri 

farklılık arzeder. Düşünürümüz bu durumu Kur’ân’da Vâkıa Suresi 7-11. ayetlerden 

hareketle tasvire çalışır. Sözkonusu ayetlerde üç sınıf insan tasviri verilir: “Ve sizler de 

üç sınıf olduğunuz zaman. Sağdakiler, ne mutlu sağdakilere! Soldakiler, ne bahtsızdır

onlar! (Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.” Buradan hareketle İbn Sînâ 

ahirette insanların durumlarını; nazarî ve amelî akıl yönünden yetkinliğe (kemal) ermiş

olanlar; her iki akıl yönünden yetkinleşmemiş olanlar; bir de her iki akıldan biri 

yönünden yetkinleşmemiş olanlar şeklinde sınıflandırır.798 Öyleyse düşünürümüzün 

insanî nefslerin ölüm sonrası ontolojik konumlarını ve yetkinliklik seviyelerini şu

şekilde kategorilere ayırabiliriz. 

a- Nazarî ve Amelî Akıl Yönünden Yetkinleşmiş Nefsler 

İbn Sînâ’nın kamil mütenezzih nefs, mukaddes nefs dediği nazari (itikad) ve 

ameli (ahlak) akıl yönünden kemale ermiş nefs, ölüm sonrası en üst seviyede bulunan 

 
797 Durusoy, s. 188; Muna A. Muhammed, s. 216. 
798 Muna A. Muhammed, s. 216-219. 
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ve mutluluktan en çok nasip alan nefstir. Söz konusu nefsler daha bu dünyada iken 

maddî olan şeylerden kendini uzaklaştırabilmiş ve akli, ahlaki hazlara kendini 

alıştırmıştır. Bu kısma giren nefslerin en üst mertebesinde hiç şüphesiz nebilerin nefsi 

yer alır. Onlar akıl ve ahlak yönünden tam oldukları için bu dünyada halife olmaya 

ehildirler.799 Bunlar faal akıl yardımıyla fizik ötesi âlemden tecellilere mazhar olan ve 

belli ölçüde bu dünyada keramet, mucize kabilinden etki bırakan nefslerdir. Bunlar ilim, 

hikmet ve salih amellerle kendilerini maddi kirlerden arındırmış oldukları için ölüm 

sonrası beden bağından kurtulup ilahi nurlar âlemine çekilirler. “Ey mutmain nefs! 

Birbirinizden hoşnut olarak rabbine dön ve cennetime gir” ayeti sözü edilen nefslerle 

ilgilidir.800 Sidretül münteha’ya kadar yükselen bu nefsler için “o gün yüzler vardır pırıl

pırıl! Rablerine bakarlar” buyurulur.801 Sözünü ettiğimiz nefsler sadece nebilere özgü 

olmakla kalmayıp kamil mütenezzih kişiler de aynı şekilde yaratılıştan ve çalışarak elde 

ettikleri nazari ve ameli yetkinliğe ulaşmış nefslerdir. Onlar faal akla benzedikleri için 

gök nefsleri gibi bu âleme etki ederler. Onlar Tanrı’nın tecellilerine mazhar olmak için 

düşüncelerini fizik ötesi aleme çevirmişler, ibadetleri de sadece Allah rızasını elde 

etmek için yerine getirmişlerdir.802 Hasılı ölüm sonrası yetkinlik ve mutluluk açısından 

en üst seviyede bulunan nefsler bu dünyada iken nazari ve ameli yönden kendini yetkin 

kılan nefslerdir.  

b- Nazarî ve Amelî Aklın Herhangi Birinde Yetkin Olmayan Nefsler 

Nazarî yönden kemale erip de amelî yönden kendini yetkinleştirmeyen nefsler 

hissî hazlara ilişkin tutkularından arınmamışlardır. Onun için ölüm sonrası hissî hazlara 

ilişkin kötü karakterler söz konusu nefslerin mutluluğuna engel teşkil eder. Onlar hissi 

hazları her istediğinde elem duyar ve bu da ona ameli akıl yönünden ilişen bir ceza olur. 

Ne var ki, ameli akıl yönünden yetkinliğe erişememiş olmanın getirdiği elem bir süre 

sonra silinir ve söz konusu nefsler mutluluğe ulaşır. Dini literatürde fasık olarak 

adlandırılan günahkarlar, cezalarını çektikten sonra cennete, mutluluğa ererler. Bunlar 

bir hastalığa tutulmuş insan misali hastalık geçtikten sonra yeniden eski sıhhatine 

(mutluluk) ulaşanlar gibidir. Dolayısıyla nazari yönden yetkin olup da ameli yönden 

yetkinleşmemiş nefsler netice itibariyle mutluluğa ererler. Buna mukabil nazari yönden 

kemale ermemiş fakat ameli yönden yetkin olan nefsler yani abid ve zahid olanlar akli 
 
799 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 435, 451, 455; Kur’ân, Kalem Suresi, Ayet 4. 
800 Kur’ân, Fecr Suresi, Ayet 27-30; Vakıa Suresi, Ayet 10-12. 
801 Kur’ân, Kıyamet Suresi, Ayet 22-23; İbn Sînâ, “Risale fi’s-Saade”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, s. 
17. 
802 İbn Sînâ, “Risale fi’s-Saade”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, s. 17-18; a.mlf., el-İşârât ve’t-tenbihât,
Ali Durusoy, Muhittin Macit ve Ekrem Demirli (çev.), s. 184; A. Nasri Nadir, s. 111. 
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hazları tatmış değillerdir. Dünya hayatında iken hissi hazlardan vazgeçerek ameli 

yönden kemale ermişlerdir. Ancak onlar ölüm sonrası cennet sevinci ve cehennemden 

uzak olmak inancıyla öte dünya hayatında hissi hazların beklentisi içindedirler. Onun 

için bunlar, ölüm sonrası hissi hazlara, muhtemelen gök cisimleri aracılığıyla bir süre 

nail olup daha sonra akli haz olarak Tanrıyı müşahedeye koyulurlar. Tabi söz konusu 

nefslerin gök cisimleri vasıtasıyla hissi hazlara mazhar oluşları onların akli hazlara 

ulaşmalarına basamak olması açısından geçici bir unsur olarak görülür.803 Şu halde 

nazari yönden yetkinleşmeyip ameli yönden kemale eren nefsler için elem duymak 

yoktur. 

c- Nazarî ve Amelî Yönden Yetkinleşmemiş Nefsler 

Her iki akıl yönünden de yetkinleşmemiş nefsler aslında böylesi bir istidadı

olduğu halde bilerek, kasten kendilerini arındırmayan ve yanlış metafizik bilgilere 

saplanan, Tanrı’yı inkar eden nefslerdir. Nazari yönden aydınlanıp akli hazları

tatmamış, ameli yönden de kendini kemale erdirmemiş nefsler bedeni hazlara alışkın

oldukları için ölüm sonrası tekrar hissi hazları isteyecektir. Ancak bu artık mümkün 

değildir. Dolayısıyla sözü edilen nefsler çok pişman olacak ve ebedi olarak elem içinde 

kalacaklardır. Fârâbî’ye göre nazari ve ameli akıl yönünden herhangi biriyle 

yetkinleşmemiş nefsler ölüm sonrası tıpkı hayvanlar gibi yokluğa karışır.∗ Halbuki İbn

Sînâ’ya göre varlığa gelen nefsler için yokluğa karışmak söz konusu değildir. Onun için 

nazari ve ameli yönden yetkinleşmemiş nefsler, bu istidatları olduğu halde kendini 

kemale erdirmedikleri için ebedi olarak azapta kalırlar.∗∗ 

Bunun yanında nazari akıl yönünden yetkinleşme imkanı olmayan nefsler de 

vardır. Anlayışı kıt, sadedil olarak ifade edilebilen ‘bülh’ nefsler, çocuklar, ölüm sonrası

hayata dair kendisine bilgi ulaşmayan ve o konuyu düşünmemiş olan nefsler bu 

 
803 İbn Sînâ, eş-Şifa el-İlahiyat, C. II, s. 430-431; a.mlf., el-Adhaviyye fi’l-meâd, s. 150-153; a.mlf., “Risâle fi’s-
Saâde”, Mecmûu’r-Resâili’ş-Şeyhi’r-Reis içinde, s. 16-17. 
∗ Muallim-i Sanî Fârâbî nazari ve ameli akıl yönünden yetkinleşmemiş nefsler tıpkı hayvanlar gibi maddeye ilişik 
olarak kaldıkları için yokluğa mahkum olurlar. Bu yönüyle bakıldığında İbn Sînâ düşüncesinde hayvanların ahiret 
hayatında dirilişinden bahsedilemez. Çünkü onlar şehvet ve öfke güçleri ekseninde yaşamışlardır. Bu iki güç bedene 
özgü olduğu için bedenle birlikte çözülüp yok olur. İbn Sînâ, “fî-Sırri’s-salât”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî içinde, s. 209. 
∗∗ İbn Sînâ, eş-Şifâ el-İlahiyât, C. II, s. 428-429; a.mlf., el-Adhaviyye fi’l-meâd, s. 152-153; Gerçekte İbn Sînâ’nın
âlem tasavvuru ile ölüm sonrası nefs-i natıkanın ulaşacağı ontolojik konum birebir uyuşmaktadır. Şeyhü’r-Reis âlemi, 
akıl âlemi, nefs âlemi, cisim âlemi şeklinde üçe ayırır. Ölüm sonrası akıl âleminde nazari ve ameli akıl yönünden 
yetkin olan ‘sabıkûn / önde bulunanlar’ yer alır. Her iki akıldan sadece biri yönünden kendini yetkin kılanlar ise nefs 
âlemi denilen naîm cennetinde bulunur. Burada huriler, gılmanlar ve cennet nimetleri ile saadete ererler. Bunlar 
ayette geçen ‘yemîn ashabıdırlar’. Şakîler yani her iki akıl yönünden kendini yetkin kılmamış olanlar ise maddi 
kirlere bulaştıkları için onlara ebedi elem (azap) vardır. Bunlar da ‘şimâl ashabıdırlar’. Bk. A. Nasri Nadir, s. 30; 
Muna A. Muhammed, a.g.e., s. 216-219. 
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kategoriye dahildir. Şayet bu nefsler hissi hazlara yönelik kötü bir karakter edinmeden 

ölmüşlerse onlar Allah’ın rahmetinden bir genişliğe ererek mutluluğa ulaşırlar. Yok 

eğer hissi hazlara yönelik, yokluğunda onlara elem verecek kötü bir karakterle 

dünyadan ayrılmışlarsa onlar ebedi olarak mutsuz kalırlar. Çünkü hissi hazlara ulaşmak 

için bedenleri, nazari akıl yönünden mutluluğa eriştirecek herhangi bir yetkinlikleri 

yoktur.804 Şu kadar var ki İbn Sînâ ‘yakin halinde makulata ulaşma şevki kendilerinde 

ortaya çıkmamış cahil nefsler ölüm sonrası bakidir, zira natık her nefs ölümsüzdür’ 

dedikten sonra söz konusu nefsler eğer cevherlerine zıt karakter kazanmamış ve amel 

yönünden de iyi iseler onların ceza görmeyip Allah’ın rahmeti ile zannî ve (semavî 

manada) bedenî mutluluğa erebileceklerini ifade eder.805 Benzeri husus, kötülüğe

bulaşmamış bülh nefsler için de geçerlidir. Şeyhü’r-Reis onlar için Allah’ın

rahmetinden bir genişliğin var olacağını ve onların, ahirette mutluluğa ulaşanlardan 

olacağını ifade eder. Söz konusu kişiler, mutluluğa ulaşmada, hayalleri için kendilerine 

verilen ve onları ariflerin istidadına götüreceği umulan bir semavi beden yardımıyla 

mutluluğa ulaşırlar. Semavi cismin göksel veya benzeri bir cisim olmasını düşünürümüz 

imkan dahilinde görmektedir fakat yine de bu konuda emin değildir. Çünkü 

filozofumuz, konuya ilişkin el-Mubahasât’ta kendisine yöneltilen bir soruya; ‘ben 

semavi bir cismin (beden) olup olmayacağını gerçekçi görmediğim gibi olmaz da 

demem…Onu ispat edemediğim gibi böyle bir şeyin olmayacağını da söylemem’ 

demektedir. ‘Pekiyi böyle bir semavi cisimle hissî idrakler nasıl mümkün olur, bu tıpkı

(dünyevî) insan bedeni gibi midir?’ sorusuna, bunu dile getirmenin mümkün olmadığını

ifade etmekle yetinir. Tabi semavi beden de, aklî hazları elde etmede geçici bir unsur 

olarak görev görür. Yoksa ebedi değildir. Şu halde filozofumuza göre ölüm sonrası

hayat, bedenli değil ruhanî bir özellik arzeder.806 

804 İbn Sînâ, eş-Şifâ el-İlahiyât, C. II, s. 431; a.mlf., el-Adhaviyye, s. 153; a.mlf., el-İşarât ve’t-tenbihât, Ali 
Durusoy, Muhittin Macit ve Ekrem Demirli (çev.), s. 179; a.mlf., “Risale fi’n-Nefs ve bekâihâ ve meâdihâ”, İbn Sina 
Risaleleri 2 içinde, s. 152-153. 
805 İbn Sînâ, el-Mebde’ ve’l-meâd, s. 114. 
806 İbn Sînâ, “Risale fi’n-Nefs ve bekâihâ ve meâdihâ”, İbn Sina Risaleleri 2 içinde, s. 152; a.mlf., el-İşarât ve’t-
tenbihât, Ali Durusoy, Muhittin Macit ve Ekrem Demirli (çev.), s. 179; a.mlf., el-Adhaviyye, s. 153; a.mlf., eş-Şifâ 
el-İlahiyât, C. II, s. 431; a.mlf., el-Mubahasât, s. 197-198 (352-353, 355). 
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II. BÖLÜM 

 

3. GAZZÂLÎ’DE ESKATOLOJİ

3.1 Varlık Tasavvuru İçinde İnsan 

İslâm düşünce tarihinde kendine özgü bir konuma sahip olan Gazzâlî∗ hareketli 

bir yaşam ve fikir serüvenine sahip olmuştur. Onun asrında İslâm dünyasında itikadî ve 

amelî mezhep kavgaları yanında haçlılarla da mücadele söz konusudur. Bağdat 

Nizamiye Medresesi’nde müderris iken Batıniyye, Felâsife, Sûfiyye, Kelâmiyye gibi 

düşünce akımlarını ve onların ilmî usüllerini, hakikate ulaşmak için tek tek inceleyen 

Gazzâlî, içinden geldiği kelam ve fıkıh ekollerinin burhanî seviyedeki bilgiye ulaşmada 

kullandıkları metot eksikliğinin de farkına varmış, eşyanın hakikatine ulaşabilmek için 

sözü edilen düşünce ekollerinin metotlarını incelemeye tabi tutmuştur.  

İnsanın bilgi kaynaklarından duyu ve aklı ele alan düşünür, hissî idrakin yakınî

bilgiyi veremeyeceğini, hissin yanılgısının akıl tarafından düzeltildiğini farkeder. Sonra 

rüya örneğinden hareketle aklın da üzerinde onun yanılgılarını tespit ve tashih edici bir 

üst idrakin olmasının imkan dahilinde olduğu kanaatine ulaşır.807 Bu bilgi, Gazzâlî’nin, 

kalbine Allah tarafından verilen nur olarak tavsif ettiği keşfî bilgidir.∗∗ Onun bu 

 
∗ Gazzâlî isminin tek ‘z’li mi yoksa çift ‘z’li mi olacağı öteden beri tartışılmıştır. Fakat son zamanlardaki araştırmalar 
Gazzâlî şeklinde okumanın daha tutarlı olacağı yönündedir. Gazzâlî’nin doğup büyüdüğü yere nispetle Gazâlî 
şeklinde okunmasını öne sürenler yanında babasının iplikçi (gazzâl) olması yönüyle Gazzâlî şeklinde telaffuzunun 
daha doğru olacağını söyleyenler de vardır. Hüseyin Zerrinkub’a göre Tûs yakınlarda Gazal veya Gazale adında bir 
köy yoktur. Dolayısıyla Gazzâlî şeklinde okumak daha doğrudur. Bk. Hüseyin Zerrinkub, Medreseden Kaçış -İmam 
Gazzâlî’nin Hayatı Fikirleri ve Eserleri-, Hikmet Soylu (çev.), İstanbul: Anka Yay., 2001, s. 17-18; Benzer görüşe
Mustafa Çağrıcı (Gazzâlî mad. Diyanet İslâm Ansiklopedisi) ve Kasım Kufralı (Gazzâlî mad. MEB İslam 
Ansiklopedisi) da katılmıştır. 
807“Şimdi senin gaflet perdeni kaldırdık. Bugün bakışın keskindir.” Kur’ân, Kâf Suresi, Ayet 22; “Ey akıl âleminde 
takılıp kalan kişi! Aklın ötesinde, akla açılmayan şeylerin açıldığı başka bir tavrın bulunması uzak bir şey değildir. 
Aynen aklın da, temyiz ve ihsas tavrının ötesinde, onların idrakten aciz kaldığı hususların kendisine açıldığı bir tavır
olmasının uzak olmadığı gibi. Onun için kemalin en yüksek noktasının kendine özgü olduğunu zannetme.” Gazzâlî, 
“Mişkâtü’l-envâr”, Mecmuatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, C. IV, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1986/1406, s. 35. 
∗∗ Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 29; Gazzâlî’yi şüphe krizinden kurtaran kalbî bilginin nur olduğuna dair bilgi için bk. 
Mehmet Bayrakdar, İslâm Düşüncesi Yazıları, Ankara: Elis Yay., 2004, s. 115-117; Nitekim Gazzâlî de kalbî 
bilgiyi nur olarak kabul eder. Bk. Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn, Muhammet ed-Dâlî (nşr), C. III, Beyrut: el-
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düşüncesi sonraki aşamalarda onu sufiyye yoluna sevkedecektir. Nitekim Gazzâlî, kendi 

zamanındaki dini duyarlılığın kaybı ve ahlakî çöküntüden şikayet eder.808 İstikamet ve 

samimiyet Gazzâlî’nin iç dünyasını sürekli meşgul etmiş görünmektedir. Kelamiyyenin 

ilim vasıtası olarak görmedikleri sufilerin metodu olan ilham ve mükaşefe, hakikate 

ulaşmak için Gazzâlî’nin dayandığı kaynak haline gelmiştir.809 Gazzâlî tasavvufî ilim ve 

pratiğin, insanı neticede peygamberlik nuruna götürdüğünü ve hakikatin de ancak bu 

nur sayesinde elde edilebileceği kanaatine varır.810 Bunun için o, peygamberliğin 

hakikatinin ne olduğunu, nefs ilmi bağlamında felsefî bir metotla ve fakat sufi amaca 

yönelik olarak araştırır. Şöyle ki, insanın hakikate ulaşmasında duyu, akıl yetileri 

yanında sezgi, keşf ve vahyî bilgi söz konusudur ve bunların her birinin, hakikate veya 

marifet bilgisine ulaşmada belli bir konumu vardır.811 İnsanın, doğuşundan itibaren önce 

 
Mektebetü’l-Asriyye, 1424/2004, s. 30 [Bundan sonra bu eseri İhyâ ismiyle vereceğiz.]; Macit Fahri’ye göre 
Gazzâlî’nin sözünü ettiği nur, akıl/(mantık) olmayıp kalbin hidayete açılması türünden bir haldir. Macit Fahri, İslam 
Felsefesi Tarihi, Kasım Turhan (çev.), II. bsm., İstanbul: İklim Yay.,1992, s. 198; Ali Durusoy ise söz konusu 
nur’un, mantık ilmi olduğu görüşündedir. Bk. Ali Durusoy, “Gazâlî’de Mantık Biliminin Yeri ve Önemi”, İslâmî 
Araştırmalar Dergisi -Gazâlî Özel Sayısı-, Ankara, C. 13, S. 3-4, (2000) s. 306, 313; Hasan Şahin, Gazzâlî’yi 
şüpheden kurtaran ve nur olarak isimlendirilen şeyin akıl olduğu kanaatindedir. Bk. Hasan Şahin, “Gazâlî’nin İlim 
Akıl ve Felsefeye Bakış Tarzı”, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Dergisi, (1988), s. 111-
113; Ali Durusoy’a göre Gazzâlî’nin şüphe krizine tutulmasının asıl sebebi, fıkıh ve kelam ilminde nahve dayalı
olarak kullanılan sathi cedel yönteminin oluşturduğu sorunlardır. Gazzâlî özellikle felsefî ilimler sistemi ile 
tanıştıktan sonra, tutunmuş olduğu fıkıh ve kelam ilminin yakınî bilgiye ulaşmada ne decere yetersiz olduklarını,
kelamcıların görüş ayrılıklarının temelinde de mantık sorunun bulunduğunu acı bir şekilde görmüştür. Nitekim onun 
fıkıh ve kelamcılara yönelttiği en ağır eleştirilerin başında onların kıyas anlayışlarının oluşu dikkat çekicidir. Zira 
gaibin şahide kıyası şeklinde dile getirilen söz konusu mantık anlayışında rey ve kıyas metodu, zaruri ve yakınî 
bilgiyi vermez. Onların meşhurâta dayalı önermeleri kelam ilminde asla kullanılamaz. Çünkü inanç, zan üzerine inşa
edilemez. Bundan dolayıdır ki Gazzâlî, felsefî ilimlerden olan mantık ilmini, kelam ve fıkhı bilim seviyesi 
yükseltmek için kullanacak, böylece bilme sorununu mantıkla, olma (gaye) sorununu ise tasavvufi ahlakla çözmeye 
çalışacaktır. Şu halde Gazzâlî’yi içine düştüğü şüphe krizinden kurtarıp hakikate ulaştıran şey, el-Munkız’da 
bahsedildiği şekliyle Gazzâlî’nin gönlüne atılan nur, felsefenin mantık ilminden başkası değildir. Bk. Ali Durusoy, 
a.g.m., s. 305, 306-308, 310, 313, 315; İlhan Kutluer, Gazzâlî’nin içinde bulunduğu fikri çevre ve dini ilimlerdeki 
metodojik sorunların onu şüphe krizine ittiği görüşündedir. Bundan dolayı Gazzâlî, yakınî bilgiye ulaşmak için sistem 
ve kesinlik bilgisi arayışı içine girmiş ve bunu felsefenin mantık ilminde bulmuştur. Onun ihya projesi ise, zamanının
kabul edilebilir manevi öğreti ve uygulamalarını tasavvufî ahlakla birleştirip, fonksiyonunu ve gayesini yitirmiş
âlimler ve dini ilimlere diriltici bir soluk verme amacına yöneliktir. O, felsefenin metodunu kelama aktararak 
kelamın, felsefedeki nazari metafizin yerini almasını istemiştir. Mişkâtü’l-envâr’da zikredildiği üzere nur metafiziği
ile de irfanî bir ontoloji ve epistemoloji öngörmüştür. Daha açık bir ifade ile söz konusu projenin, dini ilimlerde usul 
olarak mantığı, gaye olarak tasavvufu öncelemek gibi iki önemli hedefi vardır. Şu halde onun şüphe krizine girip 
Bağdat’ı terk edişinde felsefî ilimlerin büyük etkisi vardır. İbn Sînâ’nın eş-Şifâ’sı Gazzâlî’yi hasta etmiştir, sözü bu 
bağlamda anlamlıdır. Bk. İlhan Kutluer, “Gazzâlî’nin Felsefî Serüveni”, İslâmî Araştırmalar Dergisi -Gazâlî Özel 
Sayısı-, Ankara, C. 13, S. 3-4, (2000) s, 260-263. 
808 “İhyâu ulûm’id-din, İmam Gazâlî’nin başlattığı ve takipçilerinin ikmal ettiği bir projenin adıydı. Kendisi bu 
konuda ve bu başlıkla muazzam bir eser kaleme almış; kendisinden sonra eseri hemen hemen İslam dünyasının her 
yerinde büyük bir alaka görmüştü. Akâid’in zanniyâttan, Kelâm’ın haşviyâttan, Tasavvuf’un bâtıniyâttan, Fıkh’ın
ihtilâfâttan, hepsinden önemlisi Felsefe’nin yunaniyâttan arındırılmasında İmam Gazâlî’nin ve takipçilerinin rolü, 
sanırım kimsenin reddemeyeceği kadar önemlidir.” Dücane Cündioğlu, Keşf-i Kadîm -İmam Gazâlî’ye Dair-, 
İstanbul: Gelenek Yay., 2004, s. 21; Eric Lee Ormsby’e göre İhyâ, müridi sufi yöntemini anlamaya ve kabule 
yöneltmeye amaçlayan ve ona bu yolda rehberlik eden, din bilimlerini tasavvufun himayesinde düzenlemeye çalışan 
sentez içerikli bir eserdir. Bk. E. L. Ormsmy, İslam Düşüncesinde İlahi Adalet Sorunu (Theodise), Metin Özdemir 
(çev.), Ankara: Kitabiyât Yay., 2001, s. 40. 
809 Kasım Kufralı, “Gazzâlî”, MEB İslâm Ansiklopedisi, C. IV, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, 1997, s. 755. 
810 Gazzâlî, “el-Munkızu mine’d-dalâl”, Ahmed Şemsüddin (nşr.), Mecmuatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, C. 
VII, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1988/1409, s. 66-67. [Bu eseri el-Munkız olarak vereceğiz.] 
811 Gazzâlî epistemolojisinde kalbî bilgiden önce oluşan hissi ve aklî bilgi için bk. Necip Taylan, Gazzâlî’nin 
Düşünce Sisteminin Temelleri, II. bsm., İstanbul: İFAV Yay., 1994, s. 58-884; Mevlut Uyanık, İslâm Bilgi 
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duyu bilgileri gelişir. Daha sonra aklî bilgi oluşur. Sezgi ve ilham ise aklın ötesine 

uzanan çizgide işlev görür. Vahyî bilgi  metafizik âleme özgü bilgileri bize verir ki, bu 

sahada aklî bilgiye güven olmaz. Şu halde Gazzâlî düşüncesinde ahiret hayatını

temellendirme ve yorumlayabilmek için marifetullah bilgisine ulaşmayı hedefleyen 

çizgide, varlık tasavvuru içinde nefs teorisine bakmamız uygun olur.  

Nefs ve onunla ilgili idrak yetilerini daha iyi anlayabilmemiz için varlık

derecelerine kısaca göz atmalıyız. Çünkü insanın idrak mertebeleri, âlemi algılama 

biçimiyle ilgilidir ve bu yönüyle sorun temelde epistemolojiktir.812 Bu bağlamda 

Gazzâlî basit bir çerçevelendirme ile âlemi, ruhanî ve cismanî âlem olarak ikiye ayırır. 

Cismanî âlem dediği bu dünya, duyularla algılanabilen (hissî) şehadet âlemi iken 

duyularla algılanamayan âlem ruhanî âlemdir. Bunlara hissî ve aklî âlem denildiği gibi 

süflî ve ulvî ya da mülk ve gayb/melekût âlemi de denilir. Lafızlar farklı olsa da 

bunların manaları aynıdır.813 Başka bir adlandırma ile ikiye ayrılan âlem, emir ve halk 

âlemi adını alır. Kendisinde mesafe, miktar bulunan cisim ve arazların olduğu âleme 

halk âlemi; niceliği ve miktarı olmayan âleme ve oraya özgü varlıklara ise emir âlemi 

denilir. Mesela insan ruhları ve meleklerin ruhları bu cinstendir. Başka bir deyişle emir 

âlemi his, hayal, cihet, mekan, yer kaplamanın dışında bulunan âlemdir.814 Hissi âlem 

gayb âlemine uzanan bir merdiven gibidir. Onun için şehadet âleminde, melekût 

âlemindeki varlıklara benzeyen şeyler vardır. Allah’a özgü saha olarak kabul edilen 

Hazire-i Kuds denilen âlem, his ve hayalin idrakinin üstündeki âlemdir.815 Böylece 

Gazzâlî düşüncesinde melekût âleminin mukabilinde şehadet âlemi yer alır. Bu âlemde 

ne varsa öbür âlemde de onun bir şeyinin misali vardır. Bazen buradaki bir şey melekût 

âleminde bir çok şeyin misali olabilir.816 Buna göre varlık, Allah’a özgü saha kabul 

edilen alan dışında emir âlemi denilen melekut âlemi ve halk âlemi denilen hissî 

idraklerle algılanan âlem şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Her iki âlem de Allah’ın arşının

ihatası içindedir. İnsanın idraki bu âlem ve melekût âlemi sınırlarında kalır. Allah’a 

özgü sahada insan idraki işlevsizdir. Aynı şekilde bu iki âlemde yaşayan varlıklar da 

kendi içinde kategorilere ayrılır. Her iki âlemde hayat sahibi olan üç tür varlık vardır: 

 
Felsefesinde Kalbin Anlaması -Gazzâlî Örneği-, Ankara: Araştırma Yay., 2005, s. 97-109; Mehmet Ayman, 
Gazzâlî’de Bilgi Sistemi ve Şüphe, İstanbul: İnsan Yay., 1997, s. 59-77. 
812 Uyanık, s. 94. 
813 Gazzâlî, “Mişkâtü’l-envâr”, Mecmuatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, C. IV, s. 25-26.  
814 Gazzâlî, “el-Madnûn bih alâ gayri ehlih”, Mecmuatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, C. IV, Beyrut: Dâru’l-
Kütübi’l-İlmiyye, 1986/1406, s. 174; a.mlf., “Ravzatü’t-talibîn”, C. II, Mecmuatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, 
Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986/1406, s. 49. 
815 Gazzâlî, Mişkatü’l-envâr, s. 25-26; 32-33. 
816 Gazzâlî, Mişkatü’l-envâr, s. 26, 32; a.mlf., Cevâhiru’l-Kur’ân ve dürerühü, Lecnetu İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî 
(nşr.), Beyrut: 1411/1990, Darü’l-Âfâk el-Cedîde, s.  28, 31. [Bu eseri Cevâhir olarak vereceğiz] 
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Aklı olup şehveti olmayan melekler; aklı ve şehveti olan insanlar; aklı olmayıp sadece 

şehveti olan hayvanlar.817 

Özellikle dinin nassını anlama bağlamında te’vil konusunda Gazzâlî varlığı beş

kategoride inceler. Buna göre zatî, hissî, hayalî, aklî ve şibhî olarak varlık beş

kategoriye ayrılır.818 Zatî varlık (el vücud ez zati), hissin ve aklın dışında bulunan hakiki 

varlıktır. Arş, kürsi, yedi sema bu kısma girer. Bunlar nassta bildirildiği üzere zahiri 

üzere anlaşılır. Te’vil edilmezler. Bunlar his ve hayal ile ister idrak edilsin ister 

edilmesin bizatihi var olan cisimlerdir. Hissi varlık (el vücudul hissi), varlığı hissedene 

özgü, sadece duyu organları için var olan varlıktır. Rüyada veya ateşli hastaların

hastalık anlarında gördükleri suretler gibi. Nebiler ve velilerin gördükleri ve onlara 

vahy-ilham veren melekler de bu kısma dahildir. Mesela kişi eline nokta büyüklüğünde

bir ateş alsa ve bunu hızla daire şeklinde çevirse o daire şeklindeki ateş, dış alemde 

sadece bir nokta şeklindeki ateş olsa da histe daire şeklinde ateş olarak görünmektedir. 

Hayali varlık, beş duyu organlarıyla algılanan varlıklardır. Mesela insan bir at görür ve 

hariçte varlığı olan atın bir sureti onun zihninde yer eder. At oradan gitse bile onun 

varlığı (form) o kişinin zihninde kalır. Halbuki at orada yoktur fakat onun görüntüsü 

artık kişinin zihninde vardır. Akli varlığı şöyle izah edebiliriz. Varlığın ruhu, hakikati ve 

manası vardır. Gazzâlî bunun için el, kalem gibi örnekler verir. Mesela elin, hissî ve 

hayalî varlığı vardır fakat akıl onu, bir şeyi tutma kudreti şeklinde manasını kavrar. 

Kalemin de aynı şekilde hissî ve hayalî varlığı vardır fakat akıl onu, bir bilgiyi yazan 

vasıta olarak manasını kavrar. Şibhî varlık (varlığa benzeyen varlık), bir şeyin sureti, 

hakikati ne hariçte ne histe ne hayalde ve ne de akılda bizatihi yoktur. Ancak o varlık

başka bir şey olup onun nitelikleri başka bir varlığa benzediği için şibhi varlık adını

alır.819 Başka bir tasnifle varlık, dış dünyada (ayanda), zihinde ve dilde üç farklı

kategoride ele alınır.∗

817 Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb el-mukarrib ilâ hazreti allâmi’l-guyûb, Behic Gazzâvî (nşr.), Beyrut: Dâru 
İhyâi’l-Ulûm, 1985/1405, s. 32, 141 [Bu eseri Mükâşefetü’l-kulûb olarak vereceğiz]; a.mlf., el-Maksadü’l-esnâ fî 
şerh-i meânî esmâillâhi’l-hüsnâ, Fadlou A. Shehadi (nşr.), II. bsm., Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1982; s. 18-19, 108 [Bu 
eseri Maksadü’l-esnâ olarak vereceğiz]; Gazzâlî düşüncesinde âlemin yaratılışı (kozmogoni) ile ilgili olarak bk. 
“Faysalu’t-tefrika”, Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, C. III, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1406/1986, s. 125-126; a.mlf., Mükâşefetü’l-kulûb, s. 138-139, 141; a.mlf., el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 122-
123; a.mlf., Ravzatü’t-tâlibîn, s. 49. 
818 Geniş bilgi için bk. Taylan, Gazzâlî’nin Düşünce Sisteminin Temelleri, s. 144-146. 
819 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 121-126. 
∗ Gazzâlî, el-Maksadü’l-esnâ, s. 18-19; İhyâ’da ise varlık levhi mahfuz’da, ayanda, hayalde ve kalpte varlık şeklinde 
dörte taksim edilir. Bk. İhyâ, C. III, s. 27-28; Kimyâü’s-saâde’de varlık, ayanda, zihinde, lisanda ve yazılı olarak 
kağıtlarda bulunan varlık şeklinde dörde ayrılmıştır. Bk. Gazzâlî, “Kimyâü’s-saâde”, Ahmed Şemsüddin (nşr.), 
Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, C. V, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, s. 107. [Bu eseri 
Kimyâ olarak vereceğiz]. Başka bir varlık tannifi de şöyledir: Sırf akli mücerret varlıklar: Melekler; sırf şehvani 
varlıklar: Hayvanlar; akli ve şehvani varlık: İnsanlar. İnsanlardan kimin aklı şehvetine galip gelirse o melekler 
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Gazzâlî, asıl olanın melekût âlemi olduğunu, şehadet âleminin melekût âlemi 

karşısında öze nispetle kabuk mesabesinde kaldığını söyler. Çünkü melekût âlemi, 

ruhanî ve nuranî bir âlemdir. Nefs teorisinde göreceğimiz üzere, zahiri gözü yanında

batıni gözü açılan kişi için melekût âlemi harikuledeliklerle dolu olan bir âlemdir. 

Düşünürümüz insanı dual bir varlık olarak kabul etmektedir: İnsan cisim yönüyle 

maddî, batın yönüyle ruhanî bir varlık. Daha açık bir ifade ile insan, hayvan ile melek 

arasında bir konumda olan bir varlıktır.820 Şu halde beden ve nefs olarak yaratılan insan 

nasıl bir yapıdadır ve onun idrak aşamaları nelerdir sorusunu incelememiz gerekir. 

Çünkü Gazzâlî düşüncesinde nefs teorisi anlaşıldığında, ahiret hayatının keyfiyeti 

yanında, onun en şerefli ilim ve mutluluk kaynağı olarak gördüğü marifetullaha ulaşma 

ve keşfî bilgiyi anlamamız da kolaylaşır.  

 3.2 Nefs Teorisi  

 Nefsin ne olduğu sorusu belki de bu konunun en önemli noktasıdır. Zira 

nefsin mahiyeti konusunda çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Eflatun onun beden 

öncesi kadim bir varlık olduğunu ve ölüm sonrası da varlığını devam ettirdiğini 

söylerken Aristo onun, mizacın mutedil oluşu sonucunda oluşan bir mânâ olduğu ifade 

etmiştir. Bir diğer önemli görüş ise nefsin, beden ile birlikte varlık kazandığı ama 

bedenin ölümü sonrası varlığını devam ettirdiği görüşüdür.821 Gazzâlî nefsin mahiyetini 

anlamanın oldukça zor olduğunu belirttikten sonra onun nitelikleri üzerinde durur. 

Düşünüre göre insanda bedenden ayrı bir varlık olarak nefs vardır ve onun varlığı 

bedenden kaynaklanmaz. Beden, nefsin niteliklerinin tezahür ettiği bir kalıptır. 

Gazzâlî’ye göre insan cisim, ruh ve nefsten oluşur.822 Cisim, insanın ruh ve nefsini 

taşıyan maddeden müteşekkil görünen kısmıdır. Ruh ise bedenin damarlarında dolaşan 

latif bir buhardır ve hayat akışı onunla sağlanır. Gazzâlî’nin burada kastettiği ruh, 

hayvani ruh’tur. İnsanın nefsi ise herhangi bir şeye hulûl etmeyen, konumu olmayan ve 

kendi kendine kâim olan bir cevherdir. “Biz insanı çamurdan, (süzülüp çıkarılmış) bir 

özden yarattık”,823 “Onu tesviye ettiğimde ona kendi ruhumdan üfledim”824 ayetlerini 

değerlendiren Gazzâlî, bu ayetlerde insanın cisim, ruh ve nefs yönlerine işaret edildiğini 

 
derecesine yükselirken kimin şehveti aklına galip gelirse o hayvanlar seviyesine düşer. Gazzâlî, “Sırru’l-âlemeyn ve 
keşfü ma fi’d-dâreyn”, Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, C. VI, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1409/1988, s. 49. [Bu eseri Sırru’l-âlemeyn şeklinde vereceğiz] 
820 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 12-13, a.mlf., İhyâ, C. III, s. 12; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 124. 
821 Gazzâlî, “Mîracü’s-sâlikîn”, Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, C. III, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-
İlmiyye, 1406/1986, s. 110-111. 
822 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 3-8; C. IV, s. 150-151, 409; a.mlf., Mîrâcü’s-sâlikîn, s. 88-89. 
823 Kur’ân, Mü’minûn Suresi, Ayet 12. 
824 Kur’ân, Hicr Suresi, Ayet 29. 
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belirtir. Buna göre insanı hayvanlardan ayıran şey, onun nefsinin oluşudur. Zira insan, 

cisim ve hayvani ruha sahip olma hususunda hayvanlarla müşterektir. Fakat nefs-i 

natıkaya sahip olmada hayvanlardan ayrılarak ‘insan’ olma boyutuna yükselir. 

Gazzâlî nefs-i nâtıka’ya, çeşitli fırkaların değişik isimler verdiklerini ifade 

eder. Buna göre mutasavvıflar ölümlü olan hayvanî ruha, nefs-i emmare derler ve bunu, 

kişinin kemale ermesine engel bir düşman olarak görürler. Cedelciler olarak bilinen 

kelamcılar ise nefsi, latîf bir cisim olarak kabul etmişler, insanın nefsi ile bedeni 

arasında letafet ve kesafetten başka bir fark görmemişlerdir. Bazı tabipler ise nefsi, araz 

bir varlık olarak görürken bir kısım düşünürler onu bedendeki kan olarak tavsif 

etmişlerdir. Gerçekte bütün bu düşünceler Gazzâlî’ye göre doğruyu yansıtmaz. Gazzâlî 

insanın, cisim, araz olarak kabul edilen hayvani ruh ve cevher-i fert denilen nefs-i 

nâtıka’dan meydana geldiğini kabul eder. Hayvani ruh, latîf bir cisim olup kalp 

fanusunda ışık veren bir kandil gibidir. Bu kandilin ışığı hayat, yağı kandır. Bütün 

hayvanlarda ve insanlarda bulunan bu ruh bir tür cisim olması yönüyle ölümlüdür. Onun 

eserleri ise arazlardır. İlahi hitap bu ruha olmadığı gibi onunla ilim de elde edilemez. 

Sözü edilen ruhun, şayet kan artarsa hararet fazlalığından; eğer azalırsa soğukluktan 

dolayı kandili söner ve bu da bedenin ölümüyle neticelenir.825 Nefs-i nâtıka veya ruh-ı

mutmainne olan ruh, cisim ve araz olmayıp Allah’ın ‘emir’lerinden biridir.826 Allah’ın

emri ise cisim veya araz olamaz. O ‘akl-ı evvel’, ‘levh’ ve ‘kalem’ gibi ilahi bir kuvvet 

olup mufarık cevherlerdendir. Bunlar ancak akılla idrak edilirler. Gazzâlî’nin ölümsüz 

cevher olarak kastettiği ruh veya nefs-i nâtıka işte bu tür cevherler arasında yer alır. 

Gazzâlî sözünü ettiği bu nefs-i nâtıka’nın ölümsüz olduğunu, bedenin ölmesi ile yok 

olmayacağını, kıyamet günü yeniden diriltilen bedene dönmek için bekleyeceğini 

belirtir. Buradan hareketle Gazzâlî, Allah’ın kendi zatına ve emrine izafe ettiği bu ruh 

cevherinin fena bulmadığını ve değişime maruz kalmadığını ifade eder. Bedene ilişkin 

hayvani ruh ve bedenin diğer yetileri bu nefs-i nâtıkanın askerleri gibidir. Sözü edilen 

nefs, hiçbir insan görmese bile insanlığın hakikatini, meleklere ve şeytanlara dair 

mücerret bilgileri alır. Nitekim Allah sözkonusu ruhu kendine şu hitapla çağırmıştır: 

“Ey mutmain nefs, Rabbine dön”.827 Mezkür ruhun bedenden yüz çevirmesi ile beden 

ölür ve bedendeki hayvani ruh ile diğer yetiler sükut bulur yani ölür. Nefs-i nâtıka

825 Gazzâlî, “er-Risaletü’n-Ledünniye”, Mecmûatü Resâil el-İmam el-Gazâlî içinde, C. III, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-
Hikme, 1406/1986, s. 92-93. 
826 Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 85. 
827 Kur’ân, Fecr Suresi, Ayet 27-28. 
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denilen ruh, bedende bir yabancı gibi durur ve yüzü hep geldiği yere dönük olarak 

bekler.∗

∗ Gazzaliye göre nefs, akıl, ruh, nefs-i natıka ve kalp kelimeleriyle ifade edilen şey aslında aynı gerçeğin farklı
lafızlarla anlatımıdır ki, bununla kastedilen, insanın özünü ve aslını teşkil eden ve onu diğer varlıklardan ayıran, 
makulâtın mahalli olan nefstir. Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 8; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 125; a.mlf., er-Risâletü’n-
Ledünniye, s. 93-95; a.mlf., Meâricü’l-kuds fî medârici marifeti’n-nefs, Ahmed Şemsüddin (nşr.), Beyrut: Darü’l-
Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, s. 39, 42. [Bu eseri Meâric olarak vereceğiz]; a.mlf., 
Mîrâcü’s-salikîn, s. 40-42; Buna göre: 
 

Ruh kelimesinin iki anlamı vardır: 
a- Göğsün sol yanında yer eden çilekvari bir et parçası şeklindeki kalpte bulunan kan ile taşınan ve kaynağı 
cismanî kalbin boşluğu olan varlıktır. Gıda talep eden bu ruh, damarlar vasıtasıyla bedenin her tarafına yayılır ve 
hayatın devamını sağlar. Şehvet ve öfke yetilerini harekete geçiren, kalpteki his ve hareketi bedene yayan da 
odur. Damarlarda aktığı sürece hayat devam eden bu cismani ruh, sanki yanan lamba gibi latif bir cisimdir ve 
ona hayvanî ruh denir. Gıdasız yaşayamayan ve tasarruf yönünden karaciğerde bulunan kuvvet ise tabiî ruh 
adını alır. Gerçekte ceset, hayvani ruhun hizmetçisidir denilebilir. Hayata canlılık veren bu ruh, insanlarda ve 
hayvanlarda ortak olarak bulunur. Bunun ilimle ve Yaratıcıyı bilmekle bir ilgisi yoktur. Bk. Gazzâlî, İhyâ, C. III, 
s. 5; a.mlf., er-Risâletü’l-Ledünniye, s. 91-92; a.mlf., Mîrâcü’s-sâlikîn, s. 40-42.  
b- İnsanın müdrik, âlim, ilahi hitaba muhatap, ceza ve mükafata mazhar olan manevi yönüdür ki, ona kalp de 
denir. ‘Sana ruhtan soruyorlar. De ki, o Rabbimin emrindendir’ [Kur’’ân, İsra Suresi, Ayet 85] ayeti ile bu ruh 
kastedilmiştir. Akıllar onu idrakten acizdir. Bu ruha nefs-i natıka, ruhu’l-latîf de denir ki, o cisim ve araz 
değildir. o Allah’ın emrinden bir varlıktır. Allah’ın emri, cisim ve araza müteallik olmaz aksine bu ruh, 
bozulmayan, yok olmayan ve bozulumu kabul etmeyen sabit bir cevherdir. O, bedenin ölümü ile bedenden 
ayrılır ve kıyamete kadar yeniden bedenle buluşmayı bekler. Hayvanî ruh, bunun yardımcısı konumundadır. 
Nefs-i natıka denilen bu Rabbani ruh, bu âlemde gariptir ve onun için herhangi bir mahal söz konusu edilemez. 
Aksine beden, onun aleti, bineği ve Allah’a ulaşmada vasıtasıdır. Bk. Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 5, 150-151; a.mlf., 
Ravzatü’t-talibîn, s. 40, 44-45. Kalp adını da alan bu ruh, melek cinsinden olup Allah ve meleklerin bilgisinin  
mahallidir. İnsanın aslı bu ruhtur.  
 
Nefs kelimesinin iki anlamı vardır:  
a- Nefs, insanda öfke ve şehvet güçlerini toplayan mana ya da hayvanî güçlerdir ki, buna nefs-i emmare denir. 
Fakat bu tarzda kullanım daha çok Sufiyyenin, nefsin kötülenmiş taraflarını dikkate alınarak yaptığı tanımdır.  
b- Nefs, insanın hakikatini oluşturan latif bir varlıktır. Fakat o, muhtelif hallerinden dolayı çeşitli vasıflar 
kazanır. Nefs-i mutmainne, nefs-i levvame gibi. İnsanda bulunan nefs, kamil ve tek bir cevherdir ki bu, 
hatırlama, bilgiyi koruma, tefekkür, ayırt etme, teemmül gibi işleri yapar. O ilimleri, mücerret maddelerinden 
soyutlayıp suretleri alır. Bu cevher, ruhların başı ve hükümdarı gibidir. Diğer ruhlar ona hizmetçidir. O, insanın
hakikati veya zatıdır, makulâtın mahallidir. Buna nefs-i natıka denir. Kur’ân’da en-nefsü’l-mutmainne adını alır. 
Mutasavvıflar ona kalp derler. Aslında bunların manası birdir. Kalp, ruh, mutmainne nefs, bunların hepsi de 
nefs-i natıka’nın isimleridir. Bu nefs, canlı, faal, müdrik bir cevherdir ve mutlak manada ruh, kalp denildiğinde 
bu kastedilir. Nefs-i natıkayı Kelamcılar, latif bir cisim olarak kabul eder. Hayvani ruh ise maddi/kesif bir 
cisimdir. Dolayısıyla nefs ve ruh arasındaki fark sadece letafet ve kesafet kabilindendir onlara göre. Bir kısım
insanlar bunu araz kabul etmiştir. Bazıları ise bu ruhu, damarlarda dolaşan kan olarak görmüştür. Gazzâlî’ye 
göre nefs-i natıka hakkında bu görüşler yanlıştır. O, hayvanî ruhu latif bir cisim olarak görür. O, maddi kalbe 
konulmuş bir kandil gibidir ki, onun ışığı hayat, yağı kandır. Bu ruh hayvanlarda ve insanlarda bulunur. Cisimdir 
ve onun eserleri de arazdır. Bedenin ölümüyle yok olur. Kanda hararet artınca bu kandil söner. Azalırsa 
soğukluğun artışı sebebiyle kandil yine söner. Yani kalp durur ve ölüm vuku bulur. Hayvanî ruh için ilim sahibi 
olmak diye bir şey yoktur. Halbuki Allah’ın şer’i hitabına muhatap olan ruh, Rabbani bir emir olup cisim ve 
arazlıktan uzak nefs-i natıkadır. Allah nefs-i natıkayı kendi nefsine nispet etmiştir. O, cisim ve araz olan ve zeval 
bulan bir şeyi kendi nefsine nispet etmez. Dolayısıyla bu ruh, cevher-i ferd olup hislere konu olmayan makul 
mücerret bir varlıktır. Bedenin ölümüyle ölmeyıp Rabbine döner. Bu ruh, zatıyla hayat sahibidir. Felsefi ilimler 
ve açık ispatlarla ortaya konulmuştur ki, nefs-i natıka cisim ve araz olmayıp, sabit ve bozuluma uğramayan bir 
cevherdir. Tabiî ve hayvanî ruh buna hizmetçilik eder. Bk. Gazzâlî, er-Risâletü’l-Ledünniye, s. 93, a.mlf., 
Meâricü’l-kuds, s. 39; a.mlf., Ravzatü’t-talibîn, s. 41. 
 
Akıl kelimesi de ikili bir anlam taşır: 
a- Akıl, kendisi ile işlerin hakikatini bilmek kastedilir ki, bu yönüyle o, kalp mahallinde bir ilim sıfatıdır.  
b- Akıl, ilimleri idrak eden ve insanın hakikatini oluşturan latif bir kalptir. İnsan onun vasıtasıyla eşyanın
hakikatini idrak eder. Gazzâlî, akıl kavramı ile ilgili olarak Mişkâtü’l-envâr’da; ‘İnsan kalbinde öyle bir göz 
vardır ki buna, akıl, ruh, nefs-i natıka şeklinde isimler verilir. Biz buna akıl diyelim’ der. Böylece Gazzâlî’de 
akıl, ruh, kalp gibi kavramların nefs-i natıka denilen insanın özünü teşkil eden kavramlar olduğu ortaya çıkar. 
Bk. Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 8; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 42; a.mlf., Ravzatü’t-talibîn, s. 42.  
 
Kalp kelimesi için de iki anlam verilmiştir: 
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Ruh ve onun hakikati nedir sorusuna Gazzâlî, bu sorunun ruhun sırlarından bir 

soru olduğunu ifade ederek sıradan insanların [avam] bunu anlamakta zorlandıklarını

belirtir. Zira sıradan insanlara göre bir şey var ise o cisimdir ve işaretle gösterilir. Buna 

karşılık sıradan insanların üstünde bilgi seviyesinde olanlar [havâs] ise cisim olmayan 

varlıkları da rahatça anlayıp kabul ederler. Onun için sıradan insanlar cisim olmamak, 

bir yön ve mekanda bulunmamak gibi niteliklerin ancak Allah’a ait olacağını

benimsediklerinden aynı şeyin insan ruhu için de geçerli olduğunu söyleyenleri tekfir 

edebilirler. Gazzâlî’ye göre ruhun zaman ve mekandan uzak oluşunu sıradan insanların

anlaması zordur. Zira bu tür nitelikler sadece Allah’a izafe edilir. Halbuki aynı nitelikler 

insan ruhu için de geçerlidir. Bir şey şu üç yolla ayırt edilir: Mekan, zaman, tanım yani 

bir şeyin hakikatinin ortaya konulması. İki ayrı cismin iki ayrı yerde bulunuşu; iki ayrı

siyahın iki ayrı zamanda fakat aynı mekanda bulunuşu; bir şeyin rengi, tadı, kokusu gibi 

arazların aynı anda aynı cisimde ve aynı mekanda bulunuşu buna örnektir. Renk, koku, 

tat gibi arazların hakikatleri ayrı olduğu için onları ayırt etmek mümkündür. Öyleyse 

hakikatleri değişik olan arazları tasavvur mümkün olunca mekanda olmayan ve 

hakikatleri değişik olan şeyleri tasavvur etmek de mümkün olur.828 

Ruhun kaynağının Allah olduğunu, onun herhangi bir mekanda, yönde 

bulunması gibi niteliklerinin olmadığını ifade eden Gazzâlî, ruhun cevher oluşuna

değinerek: “Ruh, suyun bir kaba girmesi gibi bedene giren bir cisim olmadığı gibi siyah 

rengin cisme, ilmin âlime hulûlü gibi bedene hulûl eden bir araz da değildir. O, araz 

 
a- Göğsün sol yanındaki çilekvari et parçasıdır. İçinde kan bulunur ki, bu haliyle o, hayvanî ruhun kaynağıdır.  
b- Latif, Rabbani ve nurani bir varlıktır. Bu anlamıyla kalp, insanın hakikatidir ve o müdrik, âlim, ilahi teklife ve 
mükafata muhatap olmuştur. Tasavvufi manada kalp; ilim, hikmet ve tefekkürle ilgili bir terim olup öfke ve 
şehvet güçleri onun vasıtasıyla kontrol altına alınır. Nefs ise bunların yöneticisi kabul edilir. Kalp, Allah’ı bilen 
ve Allah’ın, melekût âleminin sırları kendisine keşfolunan, ilahi hitaba muhatap kabul edilen Rabbani, ruhani, 
latif bir şey olup insanın hakikatini oluşturur. O, melekler cinsinden olup cisimlikten uzak bir manadır. Gazzali, 
nefs-i natıka için, batıni göz manasında kalp kelimesini kullanır. Kalp bu aleme özgü değildir. O, melekler 
âleminden gelmiş ve oraya dönücüdür. Bk. Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 125, a.mlf., İhyâ, C. III, s. 4; a.mlf., 
Ravzatü’t-talibîn, s. 40; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 41.  
 

Gazzali nefs-i natıka ile ilgili bu kavramları insan bedeni üzerinde temsil gücü yüksek olan şöyle bir örnekle anlatır: 
Kalbin zahiri ve batıni idrak güçleri vardır. Zahiri idrak güçleri beş duyu iken batini idrak güçleri hayal, tefekkür, 
hafıza, hatırlama/zakire ve vehim-anlama güçleridir. İşte bütün bunlar batıni bir kalbe bağlı olan askerlerdir. Onun 
için vardırlar ve bütün bunların her birinin ayrı bir görevi bulunur. Bunlardan birinin bile görevinde zayıf düşmesi 
kişinin iki dünyada da zayıf düşmesine sebep olur. İşte bu iki tür asker, aslen kalbin kumandası altındadırlar. Batıni 
güçlerin yeri dimağdır/beyindir. İnsan bu askerler sebebiyle ahiret hazırlığı yapar ve saadetin özünü yakalar. Temsilî 
bir anlatımla, insan nefsi bir şehir gibidir. Eller, ayaklar ve diğer uzuvlar o şehrin ışıklarıdır. Şehevani güçler vali; 
öfke gücü ise asayiş görevlisi; kalp melik; akıl vezirdir. Melik şehri yönetir. Eğer melik, şehvet ve öfkeyi kendi 
hallerine bırakırsa şehirde fesat başlar. Bunlar vezirin/aklın kumandasında olmalıdır. Böyle olursa şehirde mutluluk 
ve düzen sağlanır. Buna göre kalp, akla danışır ve şehvet ile öfkeyi onun kontrolü altına verirse bu durumda kişinin 
ahiret mutluluğu ve ilahi makama ait bilgisi olur. Aksi durumda yani akıl, öfke ve şehvetin kontrolünde olursa o 
kişinin nefsi helak olduğu gibi ahirette de o, kaybedenlerden olur. Bk. Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 128-129. 
828 Gazzâlî, Ravzatü’t-tâlibîn, s. 47-48; a.mlf, “el-Ecvibetü’l-Gazâliye fî mesâili’l-uhreviye”, Mecmuatü Resâili’l-
İmam el-Gazzâlî içinde, C. IV, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986, s. 172. [Bu eserin diğer adları şunlardır: el-
Madnûnü’s-sağîr; el-Madnûn bih alâ ehlih; Kitâbü’n-Nefs ve’t-tesviye. Bundan sonra el-Ecvibetü’l-Gazâliyye olarak 
verilecektir.] 
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değil aksine bir cevherdir. Zira o kendini, yaratıcısını ve makûlatı idrak eder” görüşünü

dile getirir.829 Gazzâlî bu düşüncesini şöyle bir örnekle izah eder. Mesela ilim bir 

arazdır. Şayet ruh, kalp veya beyne konulmuş bir araz olup ilim de onunla kâim olsaydı

bu durumda arazın araz ile kâimliği söz konusu olurdu ki bu, muhaldir. Aynı şekilde 

araz bulunduğu yerde tek ve aynı şeyi ifade eder. Halbuki ruh, birbirinden farklı olan iki 

hükmü birden ifade eder. Zira o Yaratıcıyı bildiğinde kendi öz varlığını da bilir. Buna 

göre ruh, araz olamaz. O, cisim de olamaz. Çünkü cisim bölünebilir. Eğer ruh 

bölünseydi o zaman bir parçasının âlim diğer parçasının cahil olması mümkün olurdu 

ki, bu halde ruh veya nefs-i nâtıka aynı bir halde iken bir şeyin hem âlimi hem de cahili 

olurdu. Halbuki bu durumda bir tezat ortaya çıkardı. Fakat bir şeyin iki ayrı parçasından 

iki ayrı şey olabilir. Ancak bir kimsenin aynı anda bir meselenin hem âlimi hem de 

cahili olması imkansızdır. Öyleyse ruh bölünmeyi kabul etmez. Onun için ruha, 

‘bölünmeyen parça’ demişlerdir. Öyleyse ruh bölünmeyen bir şey ise bu durumda o, 

bedende ya bir yer işgal eder ya da etmez. Ruh bölünmeyen bir şey ise o bizatihi 

başlıbaşına bir varlıktır ve bedende yer işgal etmez.830 

İnsan nefsini ilahi emir âleminden bir varlık olarak gören düşünür, insandaki 

şehvet ve öfke güçleri ile diğer nefsi yetilerin tamamının sözü edilen nefs-i nâtıka’ya 

itaat ettiğini bildirir,831 nefsten kastının kâmil ve bir tek cevher olduğunu ifade eder. Bu 

nefsin hatırlama, konuşma, tefekkür, ayırt etme ve derin düşünme [teemmül] gibi 

tarafları olduğunu, ilimleri ve mücerret mânâları maddeden soyutlayıp aldığını belirtir. 

İşte bu nefse filozoflar nefs-i natıka; Kur’an ise nefs-i mutmaine ve ruhu’l-emin der. 

Gazzâlî, “Bize göre kalp, ruh ve mutmainne nefs aslında nefs-i nâtıkanın isimleridir” 

diyerek nefs-i nâtıka’nın canlı, faal, müdrik bir cevher olduğunu, mutlak mânâda ruh ve 

kalp denildiğinde de bu cevherin kastedildiğini belirtir.832 Gazzâlî insan nefsinin yetkin 

bir cevher olduğunun başka bir delilin de “ilahi hitabın cevher kabul edilen nefse 

yönelik olduğunu” söyler. Aynı şekilde düşünüre göre insanın hakikatinin sadece 

cisimden ibaret olmayıp onun, değişmeyen bir şey oluşu ve bu şeyin makûlatı idrak edip 

sanatları öğrenmesi de nefs-i nâtıka’nın cevherliğine işaret eder.833 

829 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 24; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 125-127; a.mlf., el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 169-172; 
a.mlf., Ravzatü’t-talibîn, s. 169. 
830 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 169-170. 
831 Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 130. 
832 Gazzâlî, er-Risâletü’l-Ledünniye, s. 91-92; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 39-46. 
833 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 23.  
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Gazzâlî’nin insan nefsini değerlendirişinde bir diğer önemli husus, ruhun 

kadim veya hâdis oluşu problemi ve bunun mahiyetinin nasıllığı meselesidir. Bu açıdan 

nefs beden ilişkisi nasıl gerçekleşmektedir sorusunu ele alabiliriz. 

 3.2.1 Nefs Beden İlişkisi 

 “Ben onun yaratılışını tesviye ettiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman”834 

ayetini değerlendiren Gazzâlî, tesviye’yi, ruhu kabul eden mahalde yapılan bir işlem 

olarak düşünür. İnsan çeşitli yiyeceklerle beslenir. Besin olarak alınan maddelerden 

itidale yakın olanlar meni olarak ayrıştırılır. Bu meni, anne rahmine dahil olduğundan 

kadının yumurtası ile buluşur ve rahim, hararetiyle onlara belli bir kıvam verir. Bu 

kıvam o noktaya varır ki, ruhu alıp kendisinde tutabilecek noktaya erişir. İşte bu anda 

Allah ona ruh feyezan eder.835 Ayette geçen ‘üfleme’den maksat, bizatihi Allah’ın ruhu 

üflemesi değil üflemenin neticesi olan ruhun var edilmiş olmasıdır.836 Bu noktada şöyle 

bir soru sorulabilir: Nutfede ruh nurunun parlamasının sebebi nedir? Gazzâlî bu soruya 

şu cevabı verir: Bunun sebebi Yaratıcıda ve ruhu kabule müsait mahalde bulunan 

sıfattır. Yaratıcı’daki keyfiyet, ilahi cömertliktir. Nasıl ki güneş ışığı, onu kabüle müsait 

varlıklar üzerine ışığını akıtıyorsa aynı şekilde Allah’ın kudret sıfatı da ruhu kabüle 

müsait şeyler üzerine varlık verir. Ruhu kabüle müsait mahallin niteliği ise bu mahallin 

‘tesviye’ neticesinde itidale kavuşmuş olmasıdır. 837 

Gazzâlî yaratılan varlıkta ruhun var edilişini cisim ve ayna metaforu ile dile 

getirir. Ayna eğer paslı ise karşısında duran cismi göstermez. Aynanın karşısında cisim 

hep durur ama ayna onu göstermeye müsait olmadığı için görüntü ortaya çıkmaz. İşte 

menide ruhun meydana getirilişi de bunun gibidir. Erkek ile kadının birleşen menileri 

geçirdikleri safhalar neticesinde kemâle erdiklerinde ruhu yaratan tarafından menide ruh 

meydana getirilir. Bu esnada Yaratıcı’da herhangi bir değişim söz konusu değildir. Ruh, 

istivanın meydana gelmesi ile o meni mahallinin değişmesi neticesinde orada o anda var 

edilir. Önceden ortada ruh yoktur. Zira o esnada menide ruhu kabule müsait bir nitelik 

yoktur. Allah’tan ruhun feyezan edişini Gazzâlî, bir kaptan başka bir kaba suyun 

dökülmesi şeklinde değil de güneşten, ışıkların etrafa yayılması şeklinde düşünür. Buna 

göre şekil almış suretin aynada yansıması gibi güneş ışıkları da üzerine düştükleri 

cisimlerde güneşe uygun bir şekil meydana getirir. Aynada ortaya çıkan şekilde, suretin 

 
834 Kur’ân, Hicr Suresi, Ayet 29. 
835 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 166-167. 
836 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 167-168. 
837 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 166-168; a.mlf., Ravzatü’t-talibîn, s. 47-48. 
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herhangi bir parçasının suretten ayrılıp aynaya geçmesi söz konusu olmayıp sadece bir 

sebebiyet varsa aynı şekilde ilahi cömertlik de varlığı kabule müsait olan her şeyde 

varlık nurunun meydana gelişine sebep olur ki, bunun adı feyezandır.838 

Şayet ruh Allah’tan geliyorsa bu durumda o kadim midir yoksa hâdis midir, 

sorusu gündeme gelmektedir ki Gazzâlî bu sorunun farkındadır. O bu konuda, suyun 

kaba hulûlü şeklinde, ruhun bedene hulûl eden bir cisim olmadığı gibi siyah rengin 

cisme hulûlü cinsinden bir araz da olmadığını belirttikten sonra ruhun kendini ve 

Yaratıcısını bildiğini, makûlatı idrak ettiğini ifade eder. Düşünür, ruhun cisim ve araz 

olmadığını akli delillerle şu şekilde ortaya koyar: İlim bir arazdır. Eğer ruh, kalp veya 

beyne konulmuş bir araz olup ilim de onunla kâim olsaydı bu durumda arazın araz ile 

kâim oluşu söz konusu olurdu ki, bu muhaldir. Yine araz, bulunduğu yerde tek ve aynı

şeyi ifade eder. Buna karşılık ruh, birbirinden farklı olan iki hükmü aynı anda verir, 

Yaratıcıyı ve kendisini aynı anda bilir. Öyleyse ruh araz olamaz. O cisim de değildir. 

Çünkü cisim bölünebilir. Şayet ruh bölünebilseydi bu durumda onun bir parçasının âlim 

diğer parçasının cahil olması gibi bir durum ortaya çıkardı. Halbuki bir kimsenin aynı

anda bir şeyin hem âlimi hem cahili olması imkansızdır. Böylece ruhun bölünmeyi 

kabul etmediği anlaşılır. Ruh bölünmeyen bir şey ise o, bedende ya bir yer işgal eder ya 

da etmez. Ruhun bedende yer işgal etmesi mümkün değildir. Zira yer tutan varlık

bölünebilir. Halbuki ruh bölünmeyen bir şeydir. O zaman ruh başlı başına bir cevherdir 

ve bedende yer işgal etmez.839 Ruh bedene bitişik olmadığı gibi ondan ayrı da değildir. 

Bitişik veya ayrı olmanın şartı cisim olmak ve bir yer işgal etmektir. Ruh için böyle bir 

durum yoktur.840 Aynı şekilde ruh için yön de olmaz. Zira yön ancak cisimlere özgü 

nitelikler arasındadır. Halbuki ruh, cisme ait bütün niteliklerden uzaktır. Allah ruh 

hakkında “Ona ruhumdan üflediğim zaman” buyurur. Buna göre Allah, ruhu kendi 

zatına izafe etmiştir. Gazzâlî buradaki ‘üflemek’ten gayenin, ruhun Allah’tan bir parça 

olması veya Allah’ın zatının bölünmesi anlamında değil tıpkı güneş ışığının yeryüzüne 

vurması neticesinde ışığın güneşe izafesi gibi bir durum olduğunu ifade eder ve bu iki 

hadise arasında bir tür benzeşim olduğu için Allah’ın, ruhu kendi zatına izafe ettiğini 

belirtir.841 Buradan hareketle ruhun kadim mi yoksa hâdis mi olduğu konusuna da 

değinen düşünür, ruhun bir nevi kadim olduğunu söyler. Ancak bu kadim oluş ruhun 

yaratılmış olmadığı yani üzerinde ölçme tartmanın yapılamadığı, onun bir yer işgal eden 

 
838 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 168-169. 
839 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 169-170. 
840 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 171. 
841 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 173-174. 
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varlık olmadığı anlamındadır. Gerçekte Gazzâlî’ye göre ruh, bir zamanlar olmayıp

sonradan var edilmiş bir şeydir. Ruh, insan menisinin ruhu kabule istidat kazandığı anda 

vücuda getirilir. Bu mânâda kadim varlık sadece Allah’tır. Ruhun kadim oluşu, onun

üzerinde ölçüm yapılamadığı anlamındadır. Yoksa o da hâdis bir varlıktır. Zira 

Allah’tan başka bütün varlıklar, varlığını O’ndan alır.842 

“De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size bu konuda az ilim verildi”843 

ayetinden hareketle Gazzâlî, insan ruhunun ilahi kudret cümlesinden bir cüz olduğunu

ve ‘emir âlemi’nden geldiğini ifade eder. Dolayısıyla insan cisim yönüyle yaratılmışlar 

âlemine ait iken nefs-i natıka emir âlemine özgü bir varlıktır. Gazzâlî’nin ‘halk âlemi’ 

dediği ve cisimsel varlıkları kastettiği âlemde mekan, miktar, mesafe, yön, ölçü  geçerli 

iken emir âleminde bu tür nitelikler geçerli değildir.844 Kaldı ki insanı çift yönlü bir 

varlık olarak gören Gazzâlî’ye göre insan, oluş bozuluşa ait bedenî yönü yanında idrak 

edici, fail olan ruhî yöne sahip bir varlıktır.845 Kalbin veya nefsin bu dünyaya özgü 

olmadığını Gazzâlî şöyle dile getirir: “Kalbin hakikati bu dünyaya ait değildir. O gayb 

âlemindendir ve o bu dünyada gariptir. Allah’ı müşahede, sözü edilen kalbin bir 

niteliğidir. Şer’î hitap ve ceza mükafat gibi durumlar da bu kalbe yöneliktir. Mutluluk 

ve şekavet de ona lâhik olur. Hayvani ruh ise her halükarda [ilahi âlemden gelen] kalbe 

itaat eder… Bu kalp meleklerin cevheri cinsindendir ve yüce bir varlıktır. Onun madeni 

yüce âlemden gelir. O bu âleme oradan gelmiş ve onun varış yeri de geldiği yer 

olacaktır.”846 Gazzâlî emir âleminden gelen ve bu dünyada garip olan nefsin, kesif bir 

cisim olan bedeni alet olarak kullandığını, onun bedenle birleşmediğini ve fakat ondan 

ayrı da bulunmadığını ifade eder.∗ Zira nefsin beden ile bir arada bulunmasından 

istifade ile nefs, hayal ve vehim güçleri vasıtası ile tasavvurun ilkeleri olan cins, fasıl, 

araz vb. hususları elde eder. Buradan da maddi alakalardan tecrit yoluyla külli 

 
842 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 77; a.mlf., el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 173-174. 
843 Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 85. 
844 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 174. 
845 Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 125; a.mlf., er-Risaletü’l-Ledünniye, s. 91. 
846 Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 125.  
∗ “Beden ruhun ve kalbin mekanı değildir. Aksine beden ruhun aleti, kalbin işini gören aracı ve nefsin bineğidir. 
Ruhun kendisi bedenin parçalarına bitişik ve ayrı da değildir. O bedene yönelmiş ve ona feyz vermiştir. Beyin o 
ruhun ilk zuhur ettiği yerdir. Ruh, beynin ön kısmını koruyucu, orta kısmını yardımcı, arka kısmını mahzen olarak 
kullanır. Yine o bedenin diğer kısımlarını yardımcı, bedeni bir binek, dünyayı meydan, hayatı sermaye, ahireti amaç 
ve dönüş yeri, şeriatı bir yol, nefs-i emmareyi koruyucu, duyuları casus ve yardımcı, aklı üstat, hissi öğrenci, Rab 
Teala’yı ise bunların ötesinde gözetleyici olarak benimser. Bununla birlikte nefs, bedene yönelmiş olmakla onun 
zatıyla birleşmiş değildir. Ancak ona bir imkan sağlamış, belli süreye kadar zamandan istifade ile Yaratıcısına 
yönelmiştir. Ruh bu sefer sürecinde ancak ilimle meşgul olur. Zira ilim ahirette onun zineti olacaktır. Nasıl ki 
dünyanın zineti mal ve oğullar, dilin zineti sözleri terkip etmeye elverişli olmak, hayvanî ruhun zineti gadabi 
lezzetleri elde etmeye istekli olmak ise aynı şekilde ruh-ı mutmainne de, ki bununla kalbi kastediyorum, ancak ilmi 
arzu eder.” Bk. er-Risaletü’n-Ledünniye s. 95-96; a.mlf., Mîzânü’l-amel, s. 31; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 127; 
a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 97-98. 
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müfretlere [tümel ilkelere] ulaşır. Yine nefs, müspet ve menfi olarak külli müfretler 

arasında ilgiler kurar. Nefs, ancak his ile ulaşılan tecrübi öncülleri elde eder. Yine 

bedenin yardımıyla gerçekleşen kuvvetli tevatür sebebiyle tasdiki zorunlu olan haberleri 

elde eder.847 İşte bütün bu hususlarda nefs, bedene ihtiyaç duyar. Bunun yanında o, 

beden ile olan ilişkisinde karşılıklı etkileşim halindedirler. Nefs kutsi âlemi 

düşündüğünde beden ürperir ve şuuru durur. Aynı şekilde nefs şehvet, gadap, his gibi 

bedene özgü kuvvetlerden de etkilenir.848 Buna göre Gazzâlî’nin görüşü, nefsin bedene 

hakim olduğu ve bedeni alet olarak kullandığı ve fakat nefsin de bedenden etkiler aldığı 

şeklindedir.849 Bununla birlikte bedenin nefs ile olan alakası ancak arazi bir sebepledir. 

Beden yaratılmakla nefsin aleti ve ülkesi olmaya elverişli hale gelir. Beden yaratılınca 

ilahi cömertlik onda, mufarık illetler vasıtası ile nefsi meydana getirir. Buna göre nefsin 

varlığı, bedenin varlığına bağlı değildir. Zira nefs bedenin tabiatını almaz [intiba]. Buna 

göre beden, mizacının bozulması neticesinde atıl kalınca ilahi bir cevher olan nefs 

varlığını devam ettirir. Çünkü nefsin var oluşu ancak ilahi cömertlik yönüyledir.850 

Ruhlar bedenlerden önce var mıydı sorusu bu noktada önem arzeder. Gazzâlî 

buna akli yönden deliller getirerek ruhun beden öncesi var olmadığını belirtir. Buna 

göre, şayet ruhlar bedenlerden önce var olsaydı ya tek ya da çok olurlardı. Eğer tek 

olsalardı, bedenlerle bir araya gelmeleri durumunda onların tekliği ya devam edecek ya 

da çoğalacaklardı. Eğer tekliği devam etseydi bu durumda insanlarda tek bir ruh olurdu 

ve bir insanın bildiğini diğerleri de bilirdi. Halbuki böyle bir şey söz konusu değildir. O 

zaman ruhlar, bedenlerle bir araya gelmeden önce tek olamazlar. Onlar bedenlere dahil 

olmadan önce çoğalmış da olamazlar. Zira bölünebilen şey, miktarı, ölçüsü olan 

cisimlerdir. Halbuki ruh böyle değildir. O zaman ruhlar bedenlerle bir araya gelirken 

çoğalmış da olamaz. Aynı şekilde ruhlar bedenlere tealluk etmeden önce de çok 

olamazlar. Bu durumda ruhlar ya birbirinin aynı ya da birbirinden farklı olurlardı.

Gazzâlî’ye göre her iki durum da muhaldir. Her yönden birbirinin aynı olan iki varlık

mümkün olmadığına göre onlar birbirinin aynı olamazlar. Aynı mahalde iki siyahlık

aynı mekanda iki cisim olmaması gibi. Buna göre şayet ruhlar bedenlerden önce olsaydı

ve çokluk halinde bulunsaydı onlar birbirinin aynı olmazlardı. Yine ruhlar bedenlerden 

önce olsaydı ve birbirinin gayri olsalardı bu da mümkün olmazdı. Gayriyet iki şekilde 

olur. Su ve ateş örneğinde olduğu gibi benlik ve mahiyet itibariyle gayrılık. Sıcak ve 

 
847 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 101-102. 
848 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 66. 
849 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 106; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 124. 
850 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 111, 118-120; a.mlf, Kimyâu’s-saâde, s. 25; a.mlf, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 168. 
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soğuk su örneğinde olduğu gibi arızi sebepler itibariyle gayrılık. Öyleyse insan ruhları,

benlik, asıl ve mahiyet itibariyle birbirinin gayri olmazlar. Zira bütün insanların ruhları

aynı tarif altında toplanır ve bir türü teşkil ederler. Buna göre ruhlar, arızi sebeplerle 

ayrı olsalar bile bedenlere taalluk etmeden önce var olamazlar ve çoklukları da

imkansızdır.851 

İnsanlar ölüp ruhlar veya nefs-i nâtıkalar cesetlerden ayrılınca ne olacaktır? 

Ruhlar cisimlere hulûl etmedikleri için onları birbirinden ayırt edecek arızi özellikler de 

olmadığına göre onlar ölüm sonrası nasıl çokluk kazanır ve birbirinden nasıl ayırt 

edilirler sorusu, ruhların bekası problemiyle ilgilidir. Gazzâlî bu önemli meseleye, 

ruhların bedenlere tealluk etmeden önce onları birbirinden ayırt edecek özelliklerin 

bulunmadığını fakat her ruhun kendine mahsus bedene tealluk edip bir süre onda 

kaldıktan sonra kendine özgü ilim, cehalet, güzel veya kötü huylar gibi nitelikler 

kazandığını belirtir. Böylece ruh, bedende bir takım nitelikler elde eder ve bunlar ruhta 

kalırlar. Ölüm sonrası ruhlar, beden vasıtası ile elde ettikleri bu ayırıcı nitelikler 

vasıtasıyla birbirinden ayırt edilirler.852 

Yukarıdaki tahlillerden de anlaşılacağı üzere Gazzâlî ruhları, sonradan var 

edilen bir varlık olarak kabul etmekte ve onun meydana gelişini de bedenlerin var 

oluşuyla başlatmaktadır. Gazzâlî ruhların bedenlerden önce var olan ezeli bir varlık

oldukları düşüncesine katılmaz. Ona göre ruhlar ya da nefs-i nâtıka, bedenlerle birlikte 

var edilen, bedenler vasıtasıyla bir takım nitelikler kazanan ve bedenin ölümü sonrası

varlığını devam ettiren cevherlerdir.853 

3.2.2 Nefsin Yetileri 

Gazzâlî idrak noktasında varlığı, bitki, hayvan, insan ve melek şeklinde dörde 

ayırır. Bunlardan bitkiler akıl ve iradeli hareketten yoksundurlar. Hayvan, şehvetiyle 

hareket edip aklı yoktur. İnsan hem şehveti ve hem de aklıyla harekete geçen varlıktır. 

Melekler ise aklı var ve fakat şehveti olmayan varlıklardır.854 Bitkilere baktığımızda 

beslenme, büyüme ve üreme güçleriyle hayvanların bir alt sınıfını oluşturur. Büyüme, 

canlının kendi varlığını, üreme ise neslinin devamını sağlamaya yönelik faaliyettir. 

Gazzâlî’ye göre nebati nefs canlı varlıkların en alt seviyesini teşkil eder fakat bitkide 

 
851 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 175-176; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 105-106. 
852 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 108. 
853 Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 99. 
854 Gazzâlî, el-Maksadu’l-esnâ, s. 45-46. 
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herhangi bir şuur yoktur. Buna göre nebati nefs tabi cismin ilk yetkinliğidir.855 

Bitkilerde bulunan güçlerin en başta geleni doğurucu güçtür. Büyüme ve beslenme 

güçleri doğurucu güce hizmet eder. Aynı şey hayvanlar ve insanlar için de geçerlidir. 

Hayvani nefs, bitkisel nefsin yetilerine ilave olarak: a) hareket [el-kuvve el-muharrike]  

b) idrak [el-kuvve el-müdrike] güçlerine sahiptir ve bitkisel nefsten bir üst konumda yer 

alır. Hayvani nefsteki hareket ettici güç kendi içinde a) canlının harekete geçmesini 

sağlayan iradeyi meydana getirici güç [el-kuvve el-bâise] ve b) eylemi yapıcı fail güç 

[el-kuvve el-mübaşire] olarak ikiye ayrılır. Buna göre bir şeyi elde etmek isteği [el-

nüzûiye] ve istenilmeyen bir şeyden uzaklaşmak arzusu ile ilgili bir varlığın sureti 

hayalde belirince nuzuî ve şevkî güçler, iradeyi doğurucu bâise gücünü harekete geçirir. 

Bâise gücü aynı zamanda kendisi için fayladı gördüğü bir şeyi elde etmek gücü 

anlamındaki şehvani güç ve kendisinden zararı defetmeyi hedefleyen öfke [gadap] gücü 

anlamında ikiye ayrılır. Hareketi meydana getiren güç ise sinir ve kaslarda bulunan bir 

kuvvettir ki, bu güç hareketi doğuran fail güce hizmet eder. Görevi ise kasları germek, 

organları birbirine bağlayan adaleleri çekmek veya hareket esnasında onları gevşetip 

uzatarak vücudu belli bir istikamete doğru sevketmektir.856 

Hayvani nefste yer alan idrak gücü de ikiye ayrılır: a) Dış idrak güçleri [zâhir] 

ki bunlar dokunma, koklama, tatma, görme ve işitme olarak beş duyu gücüdür. b) İç

idrak güçleri ise hayal, mahsusatı koruyan hafıza, vehim, manaları koruyan hafıza 

anlamında zakire güçleri. İnsanlarda bu güçlere müfekkire gücü de ilave olacaktır.857 

Dış idrak güçleri elde ettikleri bilgileri (duyumları) iç idrak güçlerinden olan ortak 

duyuma (hiss-i müşterek) verirler. Algılar ortak duyuda algılanır. Zira duyulur 

varlıkların suretleri, izlenimleri orada toplanır ve idrak edilir. İç idrak güçlerini kendi 

içindeki hiyerarşi açısından üçe ayıran düşünür bunları şöyle sıralar: İdrak edip de 

hıfzedemeyenler; hıfzedip de akledemeyenler; hem idrak hem de tasarruf edenler. İdrak 

edici kuvvetler de kendi içinde a) sureti hıfzeden b) mânâyı hıfzeden şeklinde ikiye 

ayrılır. İdrak ettiği şeylerde tasarruf edenler ise surette tasarruf eden, mânâda tasarruf 

eden diye ikiye ayrılırlar. Bunun yanında idrak edici kuvvetler idrak ettiği şeyi ya 

doğrudan idrak eder ya da bir vasıta ile idrak eder. Suretin ve mânânın idraki de 

farklıdır. Zira suret ilk önce zahiri his ile algılanıp ortak duyuma aktarılarak idrak 

edilirken mânâ sadece batıni his tarafından idrak edilir. Gazzâlî bu hususu şöyle dile 

getirir: “Sureti idrak eden hissi müşterektir ki buna bintasya denir. Bunun hazinedarı

855 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 20. 
856 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 25-26. 
857 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 26. 
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hayaldir. Mânâyı idrak eden vehim kuvvetidir. Bunun hazinedarı ise hâfıza ve 

zâkire/hatırlama güçleridir. Mütehayyile kuvveti hem idrak eder hem akleder. Vehim ve 

his akletmez.” Bu açıdan zâhiri hislerle algılanarak idrak edilenlerde suret gerekli iken 

bâtini hisle idrak edilende surete ihtiyaç yoktur.858 

Dahili güçlerden olan ortak duyum, suretleri idrak eden bir güçtür. Bu güç 

diğer zâhiri beş duyunun ortak noktasıdır. Ortak duyum, idrake konu olan şeyleri sadece 

idrak eder. İdrake konu olan suretleri ve mânâları korumak ise başka kuvvetlerin 

görevidir. Hayal gücü ise insanın gördüğü bir şey ortadan kalkınca o nesnenin şekilleri 

göz yumulduktan sonra hayalde kalmasıdır. Bu gücün önemi şuradan kaynaklanır. Şayet 

insanda hayal gücü olmasaydı algılanan varlıklarla ilgili hüküm verirken algılanması

gereken varlığın her seferinde yeniden algılanması gerekirdi. Halbuki hayal gücü, daha 

önceden algılanmış bir varlık hakkında hüküm verebilir. Öyleyse beş duyu vasıtasıyla 

gelen bilgiler hayal gücünde toplanır. Algılanmakta olan bir şeyin daha önce algılanmış 

olup olmadığına hükmetmek hayal gücünün işidir.859 Vehim gücüne gelince; bu güç 

mânâları idrak eden, cüz’i tikel suretler ile cüz’i tikel anlamları kavrayan güçtür. 

Örneğin koyun, kurdu görmekle birlikte onun kendisine düşman olduğunu da idrak 

eder. Bu idrak şekil veya hissi algılarla değil ancak vehim gücü ile elde edilir. Zira 

düşmanlık, muhabbet gibi idrakler hissi algılarla oluşmaz. Vehim gücü hayal gücünden 

farklıdır. Zira hayal gücü şekilleri muhafaza ederken vehim gücü mânâlar üzerinde 

hüküm yürütür. Hayvanlardaki vehim gücü, insanlardaki aklın [tefekkür] yerini tutar. 

Onun verdiği hükümler duyulur suretlere ilişik, tikellik niteliği taşıyan, hayvansal 

yargıların çoğunun kendisinden çıktığı hayali bir yargı özelliğini taşır. Bu güç aynı

zamanda hayvanlarda en üst seviyedeki yargı gücüdür.860 Hafıza gücü cüz’i mânâların

korunduğu, biraz düşünme ile tekrar hatırlandığı bir güçtür ve vehim gücünün idrak 

ettiği mânâları korur. Tahayyül gücünün işlevi, alınan şekilleri [suretler] birbiriyle 

birleştirmek, ayırmak, terkip yapmak, mânâ ve algıları bir araya getirip hükümler 

vermektir. Tahayyül gücü kendi zatında suretleri ve mânâları birleştirip ayırabilir, 

ilaveler yapabilir fakat idrak edemez. Ancak nefs, tahayyül gücünü bazen amelî akıl, 

bazen de nazarî akıl doğrultusunda kullanabilir. Buna göre nefs, tahayyül gücünü akli 

işlerde kullandığında ona düşünme [müfekkire] gücü denilir. Şayet bu kuvvet kendi hali 

üzere kalırsa muhayyile olarak isimlendirilir. Tahayyül gücü, çeşitli mânâlar ile suretleri 

 
858 Gazzâlî, Makâsıdü’l-felâsife, Süleyman Dünya (nşr.), Mısır: Dâru’l-Maârif, 1961, s. 356-358; a.mlf., Mizânü’l-
amel, s. 25-26; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 44-45. 
859 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 46. 
860 Gazzâlî, Makâsıdü’l-felâsife, s. 356; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 46. 
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birleştirip ayırırken elde ettiği suretleri ortak duyumdan; mânâları ise vehim gücünden 

elde eder. Sayılan bütün bu güçler hayvanlarda bulunmakla birlikte insanlarda da 

bulunur. Fakat nefsin bu güçleri ölüm sonrası baki olmadığı gibi ilahi hitaba da muhatap 

değildir. Hayvani nefs, bilme ve düşünme güçlerinden mahrumdur. Eşyanın mahiyetine 

ilişkin bilgiyi ancak insani nefs temin eder. Şu kadar var ki, suretin idraki, zâhiri 

duyuların idrak ettiği şeyi daha sonra iç duyumun idrak etmesi demektir. Mânâların

idraki ise zâhiri duyuların iştiraki olmaksızın iç duyumun idrak etmesidir. Öyleyse 

birincisi fiil ile idrak iken diğeri fiilsiz idraktir. Birincisinde surete ihtiyaç varken 

ikincisinde iç idrak suretlere ihtiyaç duymaz.861 

Adı geçen güçlerin hepsi de Gazzâlî’ye göre cismanidir ve bunların beyinde 

[dimağ] ve bedende kendilerine özgü yerleri vardır. Buna göre ortak duyumun yeri 

beynin ön boşluğunda duyu sinirlerinin başlangıç yerinde bulunur. Vehim kuvveti 

beynin tamamında, özellikle de beynin orta boşluğunda yer alır. Hayal gücü [musavvir] 

beynin ön boşluğunun arka kısmındadır. Mütehayyile gücü ise beynin orta boşluğunun

ön tarafındadır. Bu güç vehmin bir kuvveti iken vehim aracılığıyla da aklın kuvveti 

konumundadır.862 Gazzâlî bâtıni kuvvetlerin beyinde işlevlerini anlatırken bunların

yerlerine de işaret ederek bir tür psikolojik lokalizasyon nazariyesi kurmuştur 

denilebilir.863 Bununla birlikte düşünür, dile getirilen hayvani güçlerin hepsini nefsin bir 

aleti olarak görmekte ve bunların hepsinin de neticesi nefse dönen bir amaç için hizmet 

ettiklerini ifade etmektedir. Gazzâlî’ye göre ele alınan bütün bu güçler bir tek merkez 

için vardır ve o da nefs’tir.  

İnsani nefs, hayvani nefse özgü bütün kuvvetleri içermesi yanında akıl

[düşünme] gücüne sahiptir.864 Bu mânâda ona ‘düşünen nefs’ [en-nefs en-nâtıka] de 

denilir. Düşünen nefs bilen, küllileri idrak eden ve bedene bağlı olmayan nefstir. İnsani 

nefsin iki önemli gücü vardır: a) Yapıcı güç [el-âmile] denilen amelî akıl, b) Bilici güç 

[el-âlime] denilen nazarî akıl. Bu iki güce de ‘akıl’ denilir fakat amelî akıl aynı zamanda 

nazarî aklın hizmetinde bulunur. Amelî akıl insanda iyi ve kötü ahlakın oluşmasında

etkisi olan akıldır. Gazzâlî iyi ve kötünün seçiminde etkili olan bu aklı, irade olarak 

görür.865 Nazarî aklın melekût âlemine ve insan bedenini yönetmeye dönük iki yönü 

vardır. O külli mânâları ilişiklerinden [avârız] soyutlayıp elde eden güçtür. Bu iki akıl

861 Gazzâlî, Makâsıdü’l-felâsife, s. 357; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 47-48. 
862 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 48. 
863 Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 127-128; Süleyman Hayri Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzalî Metafiziğinin 
Karşılaştırılması, İstanbul: MEB Yay., 1993, s. 172. 
864 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 10, 12; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 27. 
865 Çağrıcı, “Gazzâlî”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, İstanbul: DİVANTAŞ Yay., 1996, , s. 501-502. 
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yani ameli ve nazarî akıl arasındaki ilişki dikkate alındığında nazarî akıl, amelî akla 

göre daha üst konumda bulunur.866 

Amelî akıl, nazarî aklın kendisine sağladığı prensipler doğrultusunda insan 

bedeni için lazım olan ihtiyaçları düzenleyen bir güçtür ve diğer hayvani güçlerin 

tamamı bunun emrinde bulunur. Amelî akıl hayvani güçlere hakim olamayıp onların

kontrolüne girerse bu durumda rezail-i ahlak denilen kötü huylar ve iradesizlik ortaya 

çıkar. Buna karşılık bu güç hayvani güçleri kendi kontrolü altında tutarsa bu durumda 

güzel ahlak ve irade meydana gelir. Öyleyse Gazzâlî düşüncesine göre amelî akıl bir tür 

irade olarak karşımıza çıkar.867 Amelî akıl aslında idrak eden bir güç olmayıp diğer 

hayvani güçlerle irtibatlı olarak bedende hareketi temin eden ve nazarî akla bağlı olan 

bir güçtür. Amelî akla bağlı olması yönüyle ona akıl denildiğini biliyoruz.868 Amelî akıl

insan üzerinde şu tür etkinlikleri meydana getirir: Gülme, ağlama gibi insana özgü bir 

takım ayırıcı niteliklerin oluşması; hayvani güçlerden tahayyül ve vehim güçleri 

yardımıyla oluş bozuluş alemine özgü kurallar ile insana özgü sanatların ortaya 

konulması; nazarî akıldan yardım alınarak yalanın kötü oluşu, doğruluk ve adaletin iyi 

oluşu gibi herkes tarafından kabul edilen düşüncelerin nefste oluşturulması gibi 

faaliyetler amelî akılla ilgilidir. İleride görüleceği üzere ahlakın oluşumu amelî akılla 

ilgilidir. Nitekim şeriatın ortaya koyduğu prensipler de ameli ve nazarî akıl arasında

doğan fikirlerin tafsilatından ibarettir.869 

Nazarî akıl amelî akla nispetle daha üst seviyededir. Gazzâlî’ye göre nazarî 

aklın da üstünde insanlara ilim veren melekler bulunur.870 Nazarî aklın süfli ve ulvi 

(cisim ve melekut) âleme dönük iki yönü vardır. Ulvi aleme dönük kısmı oradan 

gelecek tesirlere hazır vaziyette bulunur ve nefsin bu yönü, bilme gücü ile elde edilen 

insanın mutluluğunu sağlayan kısımdır. Nazarî aklın görevi külli mânâları, maddeden 

soyutlanmış tümel suretleri idrak etmektir.871 Buna göre nefsin nazarî akıl gücü nefs 

cevherini kemale erdirmek için gerekli iken amelî akıl, nazarî aklın yetkinliğe ulaşması

için bedenin yönetimi ile ilgilenmelidir. Gazzâlî buna “Güzel söz O’na yükselir, amel-i 

salih ise onu yükseltir”872 ayetini misal olarak verir. Nazarî akıl maddeden soyutlanmış 

866 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 27; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 49, 94-95; a.mlf., Mîrâcü’s-salikîn, s. 100. 
867 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 27, 31; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 129-130;  a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 50; Bolay, 
a.g.e., s. 176. 
868 Gazzâlî, Makâsıdü’l-felâsife, s. 359; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 27. 
869 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 49. 
870 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 69; Bolay, s. 176. 
871 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 27-28; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 50. 
872 Kur’ân, Fâtır Suresi, Ayet 10. 
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külli suretleri doğrudan kavrarken maddeden soyutlanmamış mânâları ise kendi tecrit 

gücü ile soyutlayıp alır.873 

Gazzâlî’nin nazarî akılla ilgili tecrit fikri onun akıllar nazariyesine geçişi

noktasında önemlidir. Düşünürümüz, idrak’i, “idrak edilen bir şeyin sureti” veya “bir 

şeyin benzerinin hakikatini almak” şeklinde tanımlar. İdrak edilen şeyin benzerini 

almak demek, algı vasıtasıyla o şeyin gerçekliğinin benzerini [temessül] algıda

duyumlamaktır. Buna göre algılanan [obje], idrak edene [suje] dahil olmaz fakat idrak 

edene ondan bir misal ulaşır. Burada gerçeklik [hakikat] olarak algılanan şey dışarıda

değil idrak eden kişide temessül eden şeydir. Öyleyse idrakle bir şeyin harici hakikati 

değil hakikatinin misli alınmış olur. Dolayısıyla hissedilen şey harici hakikat değil, 

onun duyu organında meydana getirdiği mislidir. Akledilen şey nefste gerçekliğin 

[hakikat] resmedilmiş benzeridir. Kısaca dendikte zâhiri beş duyu ile elde edilen 

duyumlar, objelerin parçalarının şekilleridir. Tecrit işleminde akledilen şey şayet tecride 

ihtiyaç duyarsa akıl onu arazlarından ve yabancı unsurlarından soyutlar. Eğer idrake 

konu olan şey mücerret ise akıl onu tecride ihtiyaç duymadan idrak eder.874 Örnek 

verilecek olursa bir insanın görülmesi hadisesinde göz, insanı renk, cisim, miktar olarak 

alır. Bütün bunlar arazlardır. İnsan, canlı ve nâtık bir varlık olması yönüyle tüm 

insanlarla müşterektir fakat her insan kendine özgü miktar, nitelik, konum vb. arazlar ile 

diğerlerinden ayrılır [levâhık-ı garîbe]. Eğer böyle olmayıp da insana özgü arazlar bütün 

insanlar için aynı olsaydı Ahmet isimli birinden bahsetmek mümkün olmayacağı gibi bu 

özellikler sadece Ahmet’e ait olsaydı bu durumda da Veli isimli birinden 

bahsedilemezdi. Zira sadece bir kişiye özgü olan bir şeyin diğer insanlar için olması

düşünülemez. Böylece akli idrak, her insana özgü olan arazları cisimlerinden soyutlayıp

‘insanlık’ kavramına ulaşabilmektedir. Gazzâlî’yi göre idrake konu olan şeylerin 

yabancı unsurlardan [avârız] temizlenmesi [tecrit] hususunu dört mertebede ele alınır.  

 - İdrakin ilk seviyesi hissi idrakte gerçekleşir. His kendine göre bir nevi 

tecrit işleminde bulunur. Zira duyu organına suret değil onun benzeri hulûl eder. Bu 

benzerlik de hariçteki varlıkta belli bir miktar ve derinlik olduğunda meydana gelir.875 

- Hayali idrak, harici bir nesneyi görmeye ihtiyaç duymadığı için hissin 

idrakine göre daha tamdır. Hayali idrak, idrak edilen varlık kaybolsa bile onu idrake 

 
873 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 50. 
874 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 50, 61; Bolay, s. 172. 
875 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 61. 
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devam eder. Fakat hayal için de eşyanın nicelik ve niteliği gereklidir.876 Hayali idrak, 

hissi idrakten daha açık olmakla birlikte o, hissedilebilen şeylerde tasarrufta bulunabilir. 

Bunun için de hayali idrakin görme duyusu ile sıkı irtibatı vardır. Zira bilginin  ve 

idraklerin oluşmasında görme duyusu, diğer duyu organlarına nispetle daha önem 

arzeder.877 

- Vehmin idrak seviyesi önceki iki idrak seviyesinden daha mükemmel ve 

daha tamdır. Zira vehim, cisimlerin özelliklerinden mücerret olarak düşmanlık, sevgi, 

nefret gibi mânâları idrak eder. Fakat onun idraki külli değil cüz’idir. İnsanın, kurdun 

kendisinden kaçılması gereken bir varlık olduğunu idrak etmesi, herhangi bir çocuğun

kendisine yaklaşılabilen bir dost olduğunu idrak etmesi gibi.878 

- Akli idrak seviyesi idrakin en tam olduğu seviyedir. Bu idrak seviyesinde 

akıl, cismi bütün arazlarından soyutlayarak idrak eder. Fertlere göre değişim 

göstermeyen mânâları külli olarak kavrar. Onun için uzaklık veya yakınlık önemli 

değildir. Bu âleme ve melekût âlemine yönelik olarak tikellere nüfuz eder, onların

hakikatlerini, tecride ihtiyaç varsa tecrit ederek, yoksa olduğu gibi alır. Duyuların

idrakleri idrak edene ve edilen şeye göre değişebildiği, isabetsiz olabildiği halde aklın

idraki idrak edilene tamamen uygundur. Duyu idrakleri ancak cisimle gerçekleştiği, 

idrak edilen şeylerin etkisi şiddetli olduğunda idrak vasıtası olan duyu organın tahrip 

olması söz konusu olduğu halde böyle bir şey akli idrakler için geçerli değildir. Bu 

açıdan aklın idraki, duyu idraklerinden daha üstündür.∗ Buna göre akıl, duyu 

organlarının zayıflıklarından uzaktır ve onun idraki daha tamdır. Hasılı akli idrak, diğer 

idrak seviyelerinin hepsinin üstündedir ve o, tecrit vasıtasıyla gerçek kavramlara ulaşır.  

İnsan türü, diğer hayvanlardan nâtık nefsiyle ayırt edilir. O aklî erdemler ile 

hayvanların üstünde yer alır. Nebilerin kutsî aklı rabbani bir fazilet sebebiyle diğer 

akıllardan üstündür. Onlar bu akılla insanlar üzerinde tasarruf ederler. Nebiler, mufarık

akıllara ve ilk akla yakın olan akıllarıyla diğer insanlardan ayrılırlar. Aynı şekilde feleki 
 
876 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 34-35; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 62; Bolay, s. 177. 
877 Ruhattin Yazoğlu, Gazâlî Düşüncesinde Ruh ve Ölüm, Ankara: Cedit Neşriyat, 2002, s. 65. 
878 Gazzâlî, Makâsıdü’l-felâsife, s. 361; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 62. 
∗ Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 8; a.mlf., Makâsıdü’l-felâsife, s. 245; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 62 Gazzâlî aklın, 
duyu organlarına olan üstünlüğünü Makâsıdü’l-felâsife’de şöyle ifade eder: Bedendeki duyu idraklerini sağlayan 
organlarda bozulma olduğunda idrak ya gerçekleşmez, ya zayıflar ya da algıda yanlışlıklar ortaya çıkar. Duyu 
organları kendilerini idrak edemezken akıl kendini ve idrak ettiği varlığı da idrak eder. Duyu organları yeterli 
olmayan uyarıcıları algılayamazken akıl eşyanın mahiyetine nüfuz eder. Aşırı uyarıcılar duyu organlarını bozarken 
akıl için böyle bir şey söz konusu değildir. Duyu organları güçlü bir şeyi idrak ettikten sonra bir süre geçmedikçe 
daha zayıf olanı idrak edemez. Yaşın ilerlemesi ile birlikte duyu organlarının işlevleri yavaşlar. Buna karşılık akıl, 
kuvvetli bir şeyden sonra zayıfı, açık olan bir şeyden sonra gizliyi de idrak edebilir. Bütün bunlar akıl idrakinin kendi 
başına kâim bir idrak seviyesinde olduğunu gösterir. Gazzâlî, a.g.e., s. 363. 
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ve semavi nefse benzemekle de onlar diğer insanların akıllarından ayrılırlar. Nebiler, 

akıl ve ruh yönünden seçkin insanlardır ve onlar suret yönünden normal insanlara 

benzeseler de mânâ yönüyle onlardan ayrıdırlar. Zira nebinin beşeriyet yönü ilahi vahyi 

kabule müsaittir. “De ki, ben de sizin gibi bir beşerim ancak bana vahyediliyor”879 ayeti 

buna işaret eder.880 

Bilgi vasıtalarının başında duyular gelir. İnsanda ilk yaratılan duyu vasıtası

dokunma duyusudur. Daha sonra görme, işitme, tatma, koklama meydana çıkar. böylece 

insan harici duyular denilen beş duyu vasıtasıyla çevresiyle bilgi alışverişinde bulunur. 

İnsan yedi yaşlarına gelince nesneleri birbirinden ayırtetme denilen temyiz kudretine 

sahip olur. Bu safhada duyularla idrak edilemeyen şeyleri idrak etmeye başlar. Bunun 

bir üst merhalesi ise akıl ve şuur aşamasıdır. İnsan aklı sayesinde vacib, mümkün ve 

muhale ilişkin ayırımları yapma imkanına erer. Halbuki duyularla bunu elde etmek 

imkansızdır.881 Gazzali’ye göre aklın ötesinde bir aşama daha vardır ki orada başka bir 

göz açılır.882 İnsan o gözle gayb (melekût ve kuds) âlemine dair, aklın kavramayacağı 

şeyleri idrak edebilir. Nasıl ki duyular temyiz gücüne ait bilgileri, temyiz kudreti de akli 

olan şeyleri idrakten aciz ise akıl da söz konusu olan aklın ötesine dair bilgileri idrakten 

acizdir. Dolayısıyla nebilere özgü olan bu aşamayı inkara kalkışmak için herhangi bir 

sebep yoktur. Doğuştan kör olan birinin renklerin yokluğunu iddia etmesi gerçekte 

renklerin yok olduğu anlamına gelmediği gibi aklın ötesindeki bir aşamayı yok saymak 

da onun yok olduğu anlamına gelmez.883 

Dünyevi ilimler için duyu ve akıl verileri kaçınılmazdır. Bu manada Gazzâlî 

felsefecilere özgü kabul edilen mantık, riyaziye, tabiat ilimleri hatta siyaset ve ahlakı

kabul etmekte herhangi bir sakınca görmemiş hatta İslama yardım olacağı zannıyla 

filozofların söz konusu ilimlerini reddedenleri de ağır bir dille eleştirmiştir.∗ Dolayısıyla 

Gazzâlî’nin, filozofların, felsefî ilimlerdeki burhanî metodundan istifade ettiği açıktır. 

Nitekim kendisi konuya ilişkin olarak şunları kaydeder:  

 
879 Kur’ân, Kehf Suresi, Ayet 110. 
880 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 28; a.mlf., Mişkâtü’l-envâr, s. 34-35; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 131-132. 
881 Gazzali, el-Munkız s. 27-28. 
882 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 86, 113, 238; C. III, s. 4; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 135; a.mlf., Mirâcü’s-salikîn, s. 150. 
883 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 29; a.mlf., Mişkâtü’l-envâr, s. 25-26, 35; a.mlf., İhyâ, C. III, s. 23. 
∗ “Bu ilimleri kabul etmemekle İslam’a yardım edeceğini zanneden cahiller dine karşı büyük bir cinayet işlemişlerdir. 
Çünkü şeriatta bu ilimlerle ilgili ne müspet ne menfi herhangi bir hüküm yoktur.” Gazzâlî, el-Munkız, s. 39; “Kim ki 
bu ilimleri geçersiz kılmak için tartışmaya girişmenin dinin gereği olduğunu sanırsa, dine karşı suç işlemiş ve onu 
zaafa uğratmış olur. Zira bu meseleler, hiçbir şüpheye yer bırakmayan geometri ve matematik kanıtlara 
dayanmaktadır…” Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife (Filozofların Tutarsızlığı), Mahmut Kaya ve Hüseyin Sarıoğlu (çev. 
ve nşr.), İstanbul : Klasik Yay., 2005, s. 6-7. 
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“Kabul edelim ki bu sözler sadece felsefecilerin kitaplarında vardır. Eğer bu sözler 

akla uygun, apaçık, kesin delillerle takviye edilmiş, kitap ve sünnete muhalif değil ise o sözün 

terk edilmesi, inkar edilmesi lazım gelmez. Eğer biz bu kapıyı açıp da fikri batıl olan kimsenin 

zihninden geçen her hak ve doğru olan sözleri terk edecek olursak bir çok hakikatten 

vazgeçmemiz gerekir.”884 

Gazzâlî için mühim olan Hz. Ali’ye atfedilen bir sözle, ‘doğruyu adama bağlı

olarak tanımak değil, önce doğruyu tanıyıp sonra doğruya bağlı olanı tanımaktır’.885 Şu

halde özellikle matematik ve tabiat ilimlerini akli ve dini yönden terk ettirecek bir 

gerekçe olması şöyle dursun onları kabul etmek lazımdır. Zira âlim kişi ilim zihniyeti 

karşısında avam gibi davranamaz. O, balı hacamat şişesinde bulsa bile, şişenin 

kendisinin bala zarar vermeyeceğini bildiği için ondan tiksinmemelidir.886 

Gazzâlî’nin özellikle metafiziğe ilişkin konularda Felasifeyi tenkit etmesi onun 

dini duyarlılık sahibi biri olması yanında felsefeyle yakından ilgilenen ve düşünen bir 

zihniyete sahip olduğunu gösterir. Bununla birlikte o, aklın, metafizik sahada 

yanılabileceği ve dünyevi ilimler sahasındaki kadar rahat hareket edemeyeceği kabul 

eder.887 İleride filozofları eleştirisinde de görüleceği üzere felasife bu sahayı da aynen 

dünyevi ilimler şeklinde algılamış ve yanılmışlardır. Dahası söz konusu tavır bizatihi 

vahyin haber verdiği sahaya müdahele etmiş ve insanların zihnini karışıklığa

sevketmiştir. Öyleyse özellikle ahirete ilişkin bilgi noktasında biz, nebinin verdiği

bilgiye güvenebiliriz. Şu halde metafizik bir dünya olan ahirete ilişkin bilgiye ulaşma ve 

dünya ahiret mutluluğuna ilişkin verdiği bilgiler noktasında Gazzâlî’de nübüvvet 

düşüncesine kısa bir değini yapmamız gerekir.  

Gazzâlî’nin yaşadığı devire baktığımızda inkarcı akımların gündemde olduğu

görülür. el-Maarrî, Ebu Bekir er-Râzî gibi isimler yanında Berâhime fırkasının

nübüvvet karşıtı fikirleri, materyalistlerin ve felasife içindeki tabiatçıların yaklaşımları

bu doğrultudadır. Yine felasife içinde Fârâbî ve İbn Sînâ gibi önde gelen İslam 

filozoflarının âlemin ezeliliği, Allah’ın cüz’ileri bilmediği ve ahirette haşrin sadece 

ruhanî olacağı şeklinde dile getirilen düşünceleri de Gazzâlî’yi epey tedirgin etmiş

884 Gazzâlî, el-Munkız, s. 45-46 
885 Gazzâlî, el-Munkız, s. 45. 
886 Gazzâlî, el-Munkız, s. 46. 
887 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 4, 23-24.  



205

görünmektedir.888 Buradan hareketle diyebiliriz ki, Gazzâlî aklın ötesinde bir aşama 

olarak kabul ettiği nübüvveti anlama ve anlamlandırmaya özel önem atfetmiştir.  

Gazzâlî’nin nübüvveti temellendirmesi onun kelamcı duruşu yanında tasavvuf 

düşüncesiyle de yakından ilgilidir. Zira velilerin keramet hali nübüvvetin ilk aşamasıdır. 

Onun için Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi yaşamı da bir tür tasavvufi 

yaşamdan ibarettir. Yukarıda da ifade edildiği üzere insan dünyaya geldikten sonra 

ondaki idrak vasıtaları aşama aşama meydana gelir. Önce harici beş duyu gücü, 

ardından temyiz gücü, nihayet akıl ve şuur mertebesi oluşur. Bunun da ötesinde 

metafizik aleme açılan bir tür kalb gözü vardır. Her bir alt aşamadaki güç bir üst 

aşamayı idrakten acizdir. İşte sözü edilen aşama nübüvvet bilgisinin elde edildiği

mertebedir. Gazzâlî bunu izah için uyku ve rüya örneğini verir. İnsanlar rüyada iken 

gayba ait bir takım bilgilere sahip olurlar. Bunu ya açıktan ya da temsili bir rüya ile 

algılarlar. Böylesi bir durumu inkar eden kimi akıl sahipleri, insanın mevcut duyu 

organları olduğu halde eşyayı idrak edemeyen insan, bunların devre dışı kaldığı 

zamanlarda eşyayı idrak etmemesi akla daha uygun düşer diye düşünebilirler. Fakat 

Gazzâlî’ye göre nasıl ki insanın muhtelif idraklerinin ortaya çıkış aşamaları varsa aynı

şekilde nübüvvet de idrak açısından bir üst aşamadır. Nübüvvet gözü de denilen bu 

merhalede normal akılla idrak olunamayan gayba ait şeyler bilinebilir.889 

Gazzâlî bu noktada nübüvvet hakkında ortaya çıkan şüphelerin nübüvvetin ya 

imkan dahilinde olup olmaması, ya onun bizatihi var oluşu ya da belirli bir şahsa ait 

oluşunda şüpheye düşüldüğünü belirledikten sonra nübüvvetin imkanına dair şöyle bir 

örnek ile meseleyi izah etmeye çalışır. Dünya hayatında akıl ile elde edilmesi imkan 

dahilinde görülemeyen bazı bilgiler vardır ki, o ancak ilahi bir bilgilendirme ile 

mümkün hale gelir. Tıp, astronomi bu tür ilimlerdendir. Çünkü bin yılda gerçekleşen bir 

yıldızın devrine ait bilgiye insanın ömrü yetmez. Aynı şekilde hangi yiyecek ve 

içeceklerin yararlı veya zararlı olduğunu tespit için insanlar tecrübe yolunu denemeye 

girişselerdi nice insan helak olurdu. İlaçların özellikleri de aynı türdendir. Dolaysıyla 

aklın idrak etmekte zorlandığı söz konusu ilim dallarındaki bilgi ancak Allah’ın ilham 

ve vahyi ile gerçekleşmiştir. Nübüvvetin belli bir şahıs için mümkün olması ya o şahsı

bizatihi görmekle ya da onun hakkında tevatüre dayanan bir haber ile yakini bilgiye 

ulaşabilir. Nasıl ki kişi, herhangi bir tıp veya fıkıhçıyı görmediği halde onun kitabını

888 İnkarcı akımlar için bk. S. Sabri Yavuz, İslâm Düşüncesinde Nübüvvet, İstanbul: İnsan Yay., (ts), s. 140-148. 
889 Gazzâlî, el-Munkız, s. 66; a.mlf., Mişkâtü’l-envâr, s. 20-21; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 27-32; a.mlf., Meâricü’l-
kuds, s. 75-78. 
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okur ve onun hakkında gelen bilgilere itimat ederek ona inanırsa aynı şekilde mesela 

Hz. Muhammed’e vahyolunan Kur’an’ı ve Hz. Muhammed’in sözlerini okuyunca kişi, 

onun gerçekte peygamberliğin en yüksek mertebesinde olduğunu anlar.890 

Öyle anlaşılıyor ki Gazzâlî nübüvveti temellendirmede felsefi bir metotla dini 

söylem ağırlıklı bir üslup kullanmaktadır. Zira dini temellendirmek aslında bir bakıma 

nübüvveti temellendirmeye bağlıdır. Çünkü İslam’ın öngördüğü şekilde sahih bir Tanrı

inancı ve ahiretin keyfiyetine dair bilgi ancak nebinin verdiği vahyî bilgi ile 

mümkündür. Dolayısıyla Gazzâlî zamanında nübüvvete yönelik nihilist, tabiatçı ve

Batınî kaynaklı eleştirilere Gazzâlî’nin duyarsız kalması düşünülemez. Bu bağlamda 

nübüvveti akli ve nakli olarak temellendirmek neredeyse dini temellendirmekle eş

anlamlıdır. Dahası metafizik âlem olarak kabul edilen ahirete ilişkin bilgi, Gazzâlî’nin 

öngörüsü doğrultusunda ancak nebinin verdiği bilgilerle doğruluk kazanabilir. Çünkü 

bu saha aklın yanılabileceği ve sağlıklı bilgi veremeyeceği bir alandır. Düşünürümüzün  

nefs anlayışında da aynı çizgiyi takip edebiliriz. Buna göre bütün insani nefsler, her 

türlü ilimleri elde etmeye kabiliyetli iken onlara sonradan ve dışarıdan arız olan 

sebeplerle nefslerin ilmi elde etme kapasitesi değişiklik arzeder. Bunlardan kimi dünya 

hayatında hastalanır ve zaafa uğrar. Bozuluma uğramayan ve sıhhatli haliyle kalan 

nefsler ise nebilerin nefsleridir. Nebiler ilahi destekle (vahiy) oluş bozuluş dünyasında 

tasarrufta bulunabilen ve metafizik âleme dair sağlıklı bilgiler verebilen insanlardır. 

Dolayısıyla nebiler, toplumu sahih fıtrata çağıran güvenilir nefs doktorlarıdır.∗ Gazzâlî 

düşüncesinde insan bu dünyada yaşayan bir varlık olarak akli ve nakli (vahyi) bilgiye 

muhtaç ise onun marifete yani mükaşefe bilgisine ulaşması başka bir deyişle insanı

Allah’ın rızasına erme noktasında ilimler nasıl bir fonksiyon icra eder sorusuna kısa bir 

değini yapabiliriz.  

3.3 Nefs Teorisi Bağlamında Ahiret Bilgisi 

Gazzâlî bu dünyaya ilişkin konularda akla güven duyulabileceğini fakat inanç 

konularında aklın ölçü alınamayacağını ifade eder. Dolayısıyla metafizik sahada aklın

sunduğu bilgilere güven duyulamaz. Bu ikilemden hareketle Gazzâlî’ye göre, bir insan 

hem dünya hem ahiret ilimlerinde aynı anda âlim olamaz. Yani dünyevî ilimlerde 

uzman olanın ahiret ilimlerine dair verdiği bilgiye güvenilemez. Bunun aksi de 

 
890 Gazzâlî, el-Munkız, s. 67-68.  
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doğrudur.∗ Ancak nebiler bundan istisnadır. Metafizik konular vahy ve ilhamla 

bilinebilir. Duyuların yanılgısını aklın düzeltmesi gibi aklın yanılgısını da ancak ilham, 

keşfî bilgi ve vahyin verdiği bilgiler tashih edilebilir. Yakini bilgiye ulaşmada vahyî 

bilgi, felsefî bilgiden daha üstündür.891 

Akıl insanda batınî bir sıfat olup kendisiyle eşyanın hakikati bilinir ve insan, 

aynı zamanda nur olan aklıyla hayvanlardan ayrılır. Aklın evveliyat (a priori) bilgileri 

yanında kendisinden istifade ettiği tecrübe ve sezgi gücü vardır ki, insan bunlarla daha 

önce bilmediği bilgilere ulaşır.892 Hayat sahibi yaratıklar arasında insan, hayvanla melek 

arasında bulunur.893 O, aklıyla hayvandan farklılaşırken aklının sezgi gücü, Gazzâlî’nin 

özellikle işaret ettiği kalp temizliği ve riyazet neticesinde ilham ve sadık rüya gibi 

ilimlerle keşf ilminin sırlarına vakıf olur ve böylece meleklik ufkuna yol alabilecek 

istidatta ulaşır.∗∗ Yakınî bilgi ise ilham ve vahyle elde edilir.894 

Gazzâlî’nin bilgi felsefesi varlık tasavvuruyla yakından ilgilidir. Âlem, nasıl ki

genel hatlarıyla şehadet ve melekût âlemi şeklinde ikiye ayrılmışsa bu iki âleme ait bilgi 

de aynı şekilde ikiye ayrılır. İnsan, dış ve iç idrak güçleriyle bu dünyaya ait bilgiler elde 

ederken keşfî bilgi denilen kalbe ait ilham, sadık rüya ve keşf âleminin perdelerinin 

açılmasıyla elde edilen bilgiyle melekut (gayb) âlemine özgü bilgiyi elde eder. İlmin 

elde edilişi Gazzâlî’ye göre iki yolla mümkündür. İnsani eğitim diyebileceğimiz harici 

unsurlara başvurarak elde edilen ilim.∗∗∗ İkinci yol ise rabbanî eğitim diyebileceğimiz 

 
∗ Gazzâlî, İhyâ, C. III, S. 23; a.mlf., Mişkâtü’l-envâr, s. 14; Bütün peygamberler birer ruh doktorlarıdır. Onlar 
kalpleri arındıran yolu açmak suretiyle halkı iyiliğe, iyi işler yapmaya ve kurtuluşa irşat ederler. Doktorun 
tavsiyelerine uyanlar iyileşir, uymayanlar ise hastalığın devam etmesi durumunda zarar ederler. Vücut hastalıkları
insanın dünya hayatından uzaklaşmasını beraberinde getirirken kalp hastalıkları da onun ahiret hayatının elinden 
kaçmasına sebeptir. Dünya hayatında bir takım sebepler dairesinde insan acılarla ve lezzetli şeylerle karşılaşır. 
Dünyada bu tür sıkıntı ve lezzetlerin öte dünyada nasıl bir karşılığı olacağını ancak peygamberler bildirebilir. Aynı
şekilde ibadetlerin, iyilikler ve kötülüklerin ahirette ne tür karşılıkları olacağını da onlar bildirebilirler. Bk. Gazzâlî, 
el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 133-134. 
891 Gazzâlî, el-Maksadü’l-esnâ, s. 43; a.mlf., Mişkâtü’l-envâr, s. 35; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 136-138; Mehmet 
Vural, Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem, Ankara: Ankara Okulu Yay., 2004, s. 172-173. 
892 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 8; a.mlf., İhyâ, C. I, s. 118-119, 123. 
893 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 332; C. III, s. 12-13; a.mlf, Kimyâü’s-saâde, s. 142; a.mlf., Mirâcü’s-salikîn, s. 149-150. 
∗∗ Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 32; İnsan melekler ile hayvanlar arasında bir konumda yaratılmıştır. O, gıdalanma, 
büyüme ve üreme noktasında bitkilerle; his, hareket, tercih yapabilme hususlarında hayvanlarla ortaktır. Onu diğer 
canlılardan ayıran yönü ise onun eşyanın hakikatlerini müdrik oluşudur. Şu halde insan bütün azalarını ve güçlerini 
ilim ve amel için teksif ederse o bu yönüyle meleklere benzemiş olur ve ona bu yönüyle rabbani bir melek ismi 
verilse yeridir. Öyleyse insanın bütün saadeti Allah’a mülaki olup ahirette istikrara kavuşmasıdır. Kim ki, himmetini 
bedeni lezzetlerin peşinde koşmaya sarfeder ve hayvanların yediği gibi yerse bu tür kişiler hayvanlar derekesine 
düşer. Bu kimse öküz gibi akılsız, domuz gibi obur, köpek gibi ısırıcı, kedi gibi tırmalayıcı, deve gibi kindar, kaplan 
gibi kibirli, tikli gibi hilebaz olur. Hasılı inatçı şeytan gibi bütün kötü vasıfları nefsinde toplar. Mutluluğun özeti 
şudur: Kişi Allah ile mülaki olmaya kendini hazırlar. Ahireti istikrar, dünyayı geçici konak, bedeni binit, azaları bu 
yolda hizmetçi eylerse saadete kavuşur. Gazzâlî, İhya, C. III, s. 12-13. 
894 Gazzâlî, Mişkatü’l-envâr, s. 35; a.mlf., İhya, C. I, s. 73-75. 
∗∗∗ Gazzâlî, Eflatuncu bir yaklaşımla her insanın doğuştan, her türlü ilmi öğrenmeye kabiliyetli olduğunu kabul eder. 
Fakat bazı nefsler sonradan meydana gelen herhangi bir arızadan dolayı bu kabiliyetini kaybeder. İnsan nefsi asli 
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vahy ve ilham yoluyla elde edilen ilimdir. Vahiyle öğrenim, külli aklın muallim, 

(nebinin) kutsi ruhunun talebe olduğu ve doğrudan, kutsi aklın, herhangi bir uğraş

olmadan, ilimleri kutsi ruha öğretmesi hadisesidir. ‘Sana bilmediklerini öğretti’895 ayeti 

buna işaret eder. Rabbanî eğitimin ikinci ayağı ise ilhamla öğrenimdir. İlham, külli 

ruhun, kabiliyet ve saflık derecesine göre insan ruhunu uyarmasıdır. Vahiyde gayba 

ilişkin bilgiler açık bir şekilde anlaşılırken ilhamda kapalılık söz konusudur. Vahyi 

bilgiye nebevi, ilhami bilgiye ledünni bilgi adı verilir. Ledün ilmi, gayb lambasından 

saflaşmış olan kalbe inen bir ışık gibidir ve Allah’la kişi arasında vasıta olmadan elde 

edilir.∗

temizliğini muhafaza ettiği sürece külli nefsin onu aydınlatmasına ve ondan makul suretleri almaya kabiliyetlidir. 
Ancak bazı nefsler kendisine arız olan hastalıklar yüzünden bu hakikatleri idrak etmekten mahrum kalır. Asli yapısını
koruyan nefsler, vahy almaya ve mucizeler göstermeye, tabiata tasarruf etmeye kabiliyetlidirler. Onun için nebiler, 
mizaçları bozulmamış ve insanları fıtrat temizliğine davet eden ruh doktorlarıdırlar. Buna karşılık süfli yani bozuluma 
uğramış nefsler kendi içinde farklılık arzeder. Kimileri mevki makam hastalığıyla kirlenmiş olmasına rağmen sürekli 
ilimle uğraşır. Bunlar az bir tedavi ile kısa sürede iyileşirler ve tezekkürle kirli yönlerini tedavi ederler. Kimileri ömür 
boyu ilim öğrenir fakat mizaçları bozuk olduğu için hakikatleri anlayamazlar. Bu tür farklılıklar, nefslerin dünyaya 
yönelip onda boğulup kalması sebebiyledir. Bu kirler çözüldüğünde nefs aydınlanır ve daha önce asliyetinde var olan 
şeyi yeniden bulur. Söz konusu bulanıklık, nefsin, kesif bir bedende oluşu ve nefsin bedene meylinden dolayıdır. 
Dolayısıyla teallüm ile nefs, zatını kemale erdirir ve mutluluk için onu asıl cevherine döndürür. Herhangi bir âlim, 
hastalığı esnasında daha önceki zamanda bildiklerini unutur, birbirine karıştırır fakat sıhhat bulduğunda o, evvelki 
ilimlerini tekrar aynıyla hatırlarsa bu bize gösterir ki, aslında bilginin tamamen yok oluşu diye bir şey yoktur. Aksine 
unutma ve birbirine karıştırma vardır. İşte asli fıtrat ile insanların kirlenip onu hatırlayamamaları veya unutmaları da 
böyle bir şeydir. kimilerinin hastalığı hafif iken kimilerininki ağır olur. Dolayısıyla asli fıtratı hatırlayıp
mükaşefe/ledünni ilimden nasip almak da böyledir. Kişi dünya kirlerinden arınıp kemale ererse nefsi, külli nefse 
yönelir, aydınlanır. Böylece dünyevi kirlerden arınır ve dünyalık şeylerden yüz çevirir. İşte insanın amacı bu 
mertebeye varmaktır. Zira bu seviyeye ulaşan kişi kurtulur ve saadete erer. Onun için hasta nefs, kendini arındırmak 
için teallüme ihtiyaç duyar.  

Şu halde ledünni/mükaşefe ilmi insanın asıl mutluluğunu temin eden mertebedir. Bunun için bazı metotlar 
gereklidir:  
- İlimlerin tahsili ve onlardan nasipdar olmak, 
- Doğru bir riyazet ve sahih bir murakabe, 
- İlim öğrenen ve riyazete dalan nefs tefekküre dalarak gayb kapılarının kendisine açılması için çalışır. 

Böylece kişi ilhamla desteklenen tam bir âlim olur. Bk. Gazzâlî, er-Risaletü’l-Ledünniye, s. 108-111. 
895 Kur’ân, Nisa Suresi, s. 113. 
∗ Gazzâlî, er-Risâletü’l-Ledüniyye, s. 102-103; Gazzâlî eserlerinde farklı şekillerde ilim tasnifi yapmıştır fakat söz 
konusu tasnifler, netice itibariyle bunları insanı yakınî bilgiye götüren ve buna yardımcı olan ilimler şeklinde ikiye 
ayırmamız mümkündür. İhya’nın birinci cildinde ilimler dini olan ve dini olmayan şeklinde ikiye ayrılır. Dini ilimler; 
tevhid ve ibadetleri bilmek şeklinde herkesin zorunlu olarak bilmesi gereken (farzı ayn) ilimler ve sadece toplumda 
bir kısım insanların bilmesi gereken (farzı kifaye) ilimler şeklinde ikiye taksim edilir. Bu ilim ancak nebi aracılığı ile 
elde edilen ilimdir. Dini olmayan ilim ise kendi içinde, tıp, matematik gibi övülen (mahmûd); büyü, tılsım, sihir gibi 
kötülenen (mezmûm); ahlaka uygun olması şartıyla şiir ve tarih gibi müsamaha ile karşılanan ilimler şeklinde 
kısımlara ayrılmıştır. Aynı eserde ahiret mutluluğu için mükaşefe ilmi şart koşulurken ilimler, muamele ve mükaşefe 
ilmi şeklinde ikiye tasnif edilmiştir. Muamele ilmi, müşakefe ilmi için öncül konumundadır. Muamele ilminin gayesi, 
ibadetlerde kalbi tasfiye edip salih amellerle kişi marifet bilgisine hazırlanır. Bk. Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 418; Buna 
göre ilimler nazari ve ameli olarak ikiye ayırır. Nazari ilimler sınıfında, ilahi ilimler ve felsefe-i ûlâ (metafizik), 
riyaziye ve talimi ilimler, edebi ilimler şeklinde üçlü bir tasnif vardır. Ameli ilimler sınıfında ise siyaset, ev idaresi ve 
ahlak şeklinde bir tasnif söz konusudur ki, bu tasnif Gazzâlî öncesi Meşşâî ekolün ilim tasnifine benzer. er-Risaletü’l-
Ledünniye’de ilimler nazari, ameli ve akli olarak üçe ayrılmıştır. Nazari ilimler sınıfına tevhid ilmi, tefsir ve hadis 
ilimleri dahil edilirken ameli ilimler sınıfında fıkhî bir ayırım olarak hakkullah (ibadetlerden bahseden ilim), hakku’l-
ibâd (kul hakkından bahseden ilim) şeklinde ikili bir taksime gidilmiştir ki, bu da kendi içinde muamele (alım satım, 
ortaklık, iş hukuku), muakedeyi (karşılıklı sözleşmeler ve anlaşmalar) konu edinen ilimdir. Bir de hakku’n-nefs 
dediği ahlak ilmi de bu kısma dahil edilir. Akli ilimler sınıfında matematik ve mantığı, tabiî ilimleri ve ulvi ilimler 
denilen mevcudat, Allah’ın zatı, sıfatları, fiilleri, mucizeler, kutsi nefsler, mufarık akıllar, kamil nefsler, melekleri 
inceleyen ilmi görürüz. Şu halde akli ilimlere riyaziyat, tabiî ilimler ve metafizik dahil olmaktadır. Genel hatlarıyla 
bakıldığında, Gazzâlî düşüncesinde ilimler, akli ve nakli olarak ikiye ayrılır. Fakat düşünür, ilim elde edimi 
noktasında yukarıda dile getirilen akli, nakli, tecrübi gibi metotlara ilave olarak kalbî ilim diyebileceğimiz keşf, ilham 
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Gazzâlî’ye göre en kıymetli ilim marifetullahtır. Mükaşefe ya da marifet 

bilgisi, kalbe bırakılan bir nurdur ki, buna nebiler ve veliler ulaşabilir. Kalp 

temizlendiği, günah kirlerinden arındığı ölçüde ona, levhi mahfuzdaki bilgiler yansır. 

Onun için Allah’ı bilene hiçbir şey gizli kalmaz. İnsanın mutluluğu ve ahirette Allah’a 

en yakın oluşu bu ilme sahip olmasına bağlıdır.896 Diğer ilimlerin tamamı, mükaşefe 

ilmi için birer öncül konumundadır. Zira ilimlerin nihai amacı batınî ilimlerdir.897 Dini 

(şeriat) anlamada akıl vazgeçilmez bir unsur olduğu gibi nakli bilgi de akıl için 

gereklidir. Çünkü akıl olmadan şeriat anlaşılamadığı gibi şeriat olmadan akıl yol 

alamaz. Onun için akıl dikkate alınmadan şeriatı anlamak kişiyi yanlışa götürürken 

şeriatı dikkate almayan akıl da yanılır. Çünkü akli ilimler insan için gıda, şeri ilimler ise 

ilaç hükmündedir. Dini ilimler peygamberlerden taklit yoluyla alınır ve bu ilimler 

insanın kalbini tasfiye eder, kemale erdirir. Kalp hastalıkları ancak bu ilimlerle 

temizlenir. Akli ilimler kalbi kemale erdirmeye yeterli değildir. Bununla birlikte kalbi 

tasfiye için sadece nebevi ilimleri yeterli gören kimse de yanılmıştır. İkisini de bir arada 

bulundurmak gerekir. Kalp hastalıkları ancak şeriattan elde edilen nebevi ilim ilaçlarıyla 

tedavi edilir. Bu da iman ve salih ameller ile olur. Şu halde hasta kalbini şer’i ibadetlerle 

tedavi etmeyen ve sadece akli ilimlerle iktifa eden bir kimseye, elde ettiği ilimler zarar 

verir. Akli ilim gıda, şeri ilim ilaç gibidir ve ikisi de lazımdır.898 

Akli ve vahyi ilimlerin birbiriyle iç içe oluşu özellikle şu hususla alakalıdır: 

Vahyi bilgi insanlara ölüm sonrası bir hayata dair sağlıklı bir bilgi sunar. Halbuki akıl

ahirete ilişkin bilgileri tek başına kavrayamaz. Fakat o, şeriatın kendisine verdiği bilgiyi 

anlayıp insanın ahirete hazırlanmasına yardımcı olur. Özellikle öfke ve şehvet yetilerine 

boyun eğmiş olan aklın, ahireti kavraması beklenemez. Halbuki vahyî bilgi açısından 

ahirete inanmak bir görevdir. Eğer o olmasaydı insanlar, ahirette kendilerini tehlikeye 

düşürecek şeylerden uzak durmazdı. Gazzâlî, bu dünya ve ahiret hayatına ilişkin olarak 

Allah’ın kullarına tehlikeleri açıklaması ve onları ibadete yöneltmesini ilahi inayetle 

irtibatlandırır. Brahmanlar, herkeste akıl vardır ve peygambere ihtiyaç yoktur, derler. 

Ancak onların bu yaklaşımı doğruyu yansıtmaz. Akıl, sıhhate iyi gelen ilaçları

gösteremediği gibi ahirette nelerin iyi ve kötü olduğunu da anlayamaz. Tıp ilminde 
 
ya da ledünni ilmi de dahil etmiştir. Gazzâlî’de ilimler tasnifi için bk. Mehmet Vural, Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve 
Yöntem, s. 185-202. 
896 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 73-74. 
897 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 30-32; Gazzâlî, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl’de ilimleri; ahiret yurdu için fayda getirmeyen 
matematik, geometri, astronomi gibi akli ilimler; ahiret yurdu ilimlerini anlamaya vasıta olan hadis ve tefsir gibi nakli 
ilimler; aklın ve naklin kendisinde birleştiği, dünya ve ahirete fayda sağlayan fıkıh ve fıkıh usulü gibi ilimler şeklinde 
üçe ayırmıştır. Bk. Gazzâlî, el-Mustasfa (İslam Hukukunda Deliller ve Yorumlar Metodolojisi), Yunus Apaydın
(çev.), C. I, Kayseri: Rey Yay., 1994, s. 2. 
898 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 23; a.mlf., Mirâcü’s-salikîn, s. 155.  
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doktorlar hastalıklarının tedavisini deneme ve tecrübe yoluyla öğrendikleri gibi nebiler 

de ahiret hallerini vahyi bilgiyle bildirirler. Öyleyse nebinin gönderilmesinin akıl

yönünden caiz, şeriat yönünden ise bir olgu olduğunu söyleyebiliriz.899 

Marifetullah denilen keşf ilmi, ilimlerin en yücesidir. Çünkü insana asıl gayeyi 

gösteren ve gerçek mutluluğu sağlayan odur.900 Kalp ilmi haricinde bulunan ilimler, 

insanın hayatının devamı için gereklidir fakat onlar amaç değil ancak keşf ilmine 

yükselebilmek için lazım olan ilimlerdir. Dolayısıyla onların değeri, konumlarına

göredir. Gazzâlî’nin özellikle Bağdat’tan ayrılış sonrası hakikat ya da yakinî bilgiyi 

arayışı sonrası vurgu yaptığı ilim, keşfi yani batıni ilimdir. Her insanın doğuştan bu 

bilgiye istidatlı bir şekilde ve temiz bir fıtratla doğduğu esasını kabul eden Gazzâlî, 

insanın ilerleyen yaşlarında bir takım manevi kirlerle batıni bilgiye ulaşma yollarının

kapandığını söyler. Halbuki insanın bütün saadeti Allah’a mülaki olup ahirette istikrara 

kavuşmasıdır, denilebilir.901 

İnsanın gerçek mutluluk sebebi olan mükaşefe ilmidir. İnsan bu ilme, nebilerde 

olduğu haliyle herhangi bir çaba olmadan ulaşılabileceği gibi velilerde olduğu haliyle 

çalışılarak da ulaşabilir. Ancak nebiler, Allah tarafından seçilmiş kişilerdir. Keşfî 

bilgiye ulaşma açısından şer’î ve tecrübî deliller getiren düşünür, bu bilgiyi inkar 

edenlerin netice itibariyle vahyî bilgiyi de inkar ettiklerini belirtir.902 

İnsanda akli çıkarım yönünden değil de kalbin tasfiyesiyle kendiliğinden hasıl

olan ilme ilham; istidlal yoluyla elde edilen ilme istibsar denir. Herhangi bir çalışma 

olmaksızın kalbe verilen bir ilim vardır ki, bunlardan veliye gelene ilham; nebiye 

mahsus olana ise vahy denilir (vehbi ilim). İstidlal yoluyla elde edilen ilim âlimlere 

mahsustur (kesbi ilim). Burada şöyle bir husus vardır: Kalp, levhi mahfuzda yazılı

bulunan eşyanın hakikati kavramaya müstait yapıdadır lakin günah kirleri, kalp aynası

ile levhin arasında perde olur. Kalb tasfiye edildiği nispette oradan kalp aynasına bilgi 

yansır. Bu bazen uyku anında bazen yakaza halinde tecelli eder. Böylece o kişi

gelecekte olan bilgileri kavrar. Kalple gayba ait bilgi arasındaki perde ölümle birlikte 

 
899 Gazzâlî, İhya, C. I, s. 159. 
900Gazzâlî, İhya, C. I, 73-75; C. III, s. 12. 
901 Gazzali, İhya, C. III, s. 10, 12-13, 17-20, 77-80. 
902 Gazzâlî, İhya, C. I, 113, 238; C. II, 31-34. 



211

tamamen kalkar. Böylece kişi ölüm sonrası ötelerin bilgisine yakini olarak muttali 

olur.903 

İlmin mahalli, bedeni yöneten kalptir. Varlık âlemindeki her şeyin bir hakikati 

bir de sureti vardır. O suret kalp aynasında belirir, keşfolur. Halbuki ayna ve ona 

yansıyan şeylerin suretleri başkadır. Aynada misallerin oluşması da başkadır. Bunun üç 

yönü vardır: Birincisi kalp, ikincisi eşyanın hakikatleri, üçüncü olarak hakikatlerin 

bizzat kendisinin kalpte hasıl ve hazır olması. Yani şeyin bizatihi kendisi, onun sureti, 

ve o suretin kalbe nakşolunmuş hali vardır. Şu halde âlim, kendisinde eşyanın

hakikatlerinin misali vaki olan kalptir. Malum ise şeylerin hakikatleridir. İlim ise o 

misalin aynada hasıl olmasından ibarettir. Bir tarafta hakikat bir tarafta ise kalp vardır. 

İlim, bu hakikatin kalbe ulaşması demektir. Onun için ilimlerin hakikatina uygun bir 

misalin kalpte var oluşuna ilim denilir. Gazzâlî mükaşefeye dair ilimlerin insanın kalp 

aynasında görünmemesinin sebeplerini şöyle sıralar: Ayna sırlanmadan orada suret 

gözükmez. Ayna bulanık, paslı iken onda suret ortaya çıkmaz. Aynada görünmesi 

gereken suret başka yöne çevrili ise görüntü yine oluşmaz. Suret ile ayna arasında perde 

varsa ayna sureti yansıtmaz. Görünmesi arzulanan suretin hangi yönde olduğu

bilinmediği hallerde de suret oluşmaz. Kalp aynası kendisine bütün emir âlemindeki 

hakikikatlerin künhü tecelli etsin diye hazırlanmış bir aynadır. Ancak bu beş sebepten 

dolayı kalpler keşfî ilimlerden boş hale gelirler.∗

Ontolojik açıdan mükaşefe ilminin yeri Gazzâlî düşüncesinde nasıl bir yer 

tutar? Bu sorunun cevabını şu şekilde ortaya koyabiliriz: Varlık; mülk âlemi olarak 

görülen şu kainat, onun levhteki varlığı, onun hayaldeki varlığı ve kalpteki akli varlık

olarak kategorize edilebilir. Âlemin hakikat suretinin kalpte hasıl olması bazen duyular 

vasıtasıyla (havâs) ile bazen da levhi mahfuzdan gelen bilgi ile gerçekleşir. Kalp ile 

levh arasındaki perde kalktığında kalbe, içeriden bilgi akışı başlar. Böylece kişi, 

 
903 Gazzâlî, İhya, C. III, s. 25; C. IV, s. 16, 31-32, 413; C. V, s. 98; a.mlf., Cevâhirü’l-Kur’ân, s. 32. Kim Allah için 
ise Allah da onun içindir. Nebiler ve velilerin kötülüklerden arınmış kalplerine, söz konusu levhten, herhangi bir 
kesbi faaliyet olmadan onların gönüllerine bilgi inkişafı olur. Düşünürler (nuzzar, zü’l-itibâr) kalbî ilme ulaşmayı zor 
görmüşlerdir. Fakat Gazzâlî, hakikatin bu yolla elde edileceği kanaatindedir. Bk. Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 26.  
∗ Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 17; Söz konusu beş sebebi şöyle izah edebiliriz: Aynanın henüz sırlanmaması, kişinin 
çocukluk çağına tekabül eder. Yani kalbin, hakikatleri anlaması için henüz zatında bir eksiklik vardır. İkinci sebep 
şehvet sebebiyle günahların artması ile kalbin üzerinin kirlenmiş hale gelişidir. Üçüncü sebep kişinin kalbi temiz 
olmasına rağmen kişi niyet ve fikrini rububiyet sırlarına çevirmemişse o kalpte de keşfi ilim olmaz. Dördüncü sebep 
kişi şehvetini yenmiş kalbini temizlemiştir fakat küçüklükten beri getirdiği yanlış taklidi inançlar sebebiyle hakikake 
yönelemez. Bu da onun için bir perde teşkil eder. Beşinci sebep ise hakikate yani keşfi ilimlere yönelmeyi 
bilmemektir. Kalp asli itibariyle fıtri olarak keşf için hakikatlerin marifetine elverişlidir. Zira o Rabbani şerefli bir 
şeydir. O bu yönüyle diğer cevherlerden ayrılır fakat günahlar, kalp aynasını kirletir. Onu temizlemek (tasfiye) ancak 
tezkiye, salih ameller ile mümkün olur ve böylece levhteki bilgilerle kalp aynası arasındaki perdeler kalkmış olur. 
Gazzâlî, İhya, C. III, s. 19- 20, 27-28; C. II, s. 35-38. 
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içeriden kaynayan kuyu misali duyularla gelen ilme ihtiyaç duymayacak şekilde yakinî 

bilgiye ulaşır.∗ Kalp ya mahsusât âlemine ya da melekût âlemine yönelir. Bunlar, dünya 

veya ahiret ilimlerinde âlim olmak gibi zıt olarak işler. Nitekim nebi ve velinin ilmi ile 

filozofların ilminin zıtlığı da bir ölçüde buradan kaynaklanır. Ancak şehadet âlemindeki 

varlıklar temsilî olarak melekût âlemi ile benzeşim halindedir. Sıradan insanlar için 

şehadet âleminin bilgisi anlaşılabilir bir bilgi iken melekût aleminin bilgisi, sadece ona 

vakıf olanlar nezdinde idrak edilebilir ve fakat avam tabakasına anlatılamaz. Keşfî 

bilgiye ulaşanlar gelecek ve geçmiş hadiseleri uyku ya da yakaza hallerinde öğrenirler. 

Halbuki duyular ile bu ilim elde edilemez. Nebi ve velilerin ilmi melekût âleminden, 

hikmet ehlinin ilmi (felasife) ise şehadet âleminden gelir. Şu halde hissi idrake dahil 

olmayan ilimler ancak kalpte inkişaf yoluyla bilinir ve bu da ancak misallerle dile 

getirilebilir. Arifler görerek inanırlar. Çünkü onların bilgisi bizatihi yakinî basiret 

gözünün müşahedesiyle gerçekleşir. Melekûtün kapısı riyazet, takva ve kalbi zikirle, 

fikirle günah kirlerinden tasfiye ile açılır ve kişi marifet bilgisine ulaşır ki, insanın

gerçek mutluluğu ancak marifet ilmiyle mümkündür.904 

Gazzâlî’ye göre insanın gayb alemine yükselebilmesinin kaynağı, insanın

batınî alemden gelmiş olmasına binaendir. Hayvanlara bu imkan verilmemiştir. 

‘Meleküt âlemine nispetle bu alem, öze nispetle kabuk, nura nispetle zulmet, ruha 

nispetle şekil gibidir.905 Âlemi, levhi mahfuzda, cismaniyette, hayali suret halinde ve 

aklî varlık olarak kalpte dörde taksim etmiştik. Böylesi bir dörtlü taksim yanında âlem 

kabaca melekût ve müşahede/şehadet âlemi olarak ikiye ayrılır. Şehadet âleminin bilgisi 

duyularla elde edilir. Melekût aleminin bilgisi ise ilham ve vahyle temin edilir. Tıpkı

bebeklikten çocukluğa ve sonra akıllı bir insan olmaya doğru yol alınırken bir alt devre 

bir üst devreyi kavrayamadığı gibi melekût ûleminin bilgisi şehadet âleminin 

bilgileriyle anlatılamaz. Gazzâlî şehadet âleminin bilgisi ve kalp tasfiyesiyle elde edilen 

melekût âleminin bilgisini, Romalılarla Çinlilerin aynı odanın iki farklı duvarına resim 

yapmaları örneğiyle anlatır. Romalılar, duvarın birine çok güzel resim yaparlarken 

Çinliler karşı duvarı güzelce cilalamışlardır. Aradaki perde kaldırılınca duvardaki resim 

daha güzel haliyle cilalı duvara yansımış. Böylece Çinliler, Romalılar kadar zahmete 

 
∗ Âlemin dört mertebesi vardır Gazzâlî’ye göre: Levh-i mahfuzdaki varlık; cismani varlık; hayali varlık; akli varlık. 
Akli varlık, suretin kalpteki varlığıdır. Kişinin kalbiyle levh-i mahfuzdaki perde kalktığında o, levhteki eşyayı görür 
ve oradan kalbe ilim feyzi başlar. Böylece batınî ilim vücuda gelir. Öyleyse kulun vazifesi keşfi ilim noktasında, 
kalbini tasfiye etmektir. İnsan, iradesini bu yöne teksif edip Allah’ın ilahi rahmetini beklemelidir. Kalbi dünyevi 
alakalardan boşaltmak, iradesini doğruya yöneltmeli, şehvetini kontrol altına almalıdır. Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 26. 
904 Gazzâlî, İhyâ, , C. III, s. 27-28. 
905 Zeynep Gemuhluoğlu, “Gazzâlî ve İbn Rüşd’de Te’vil”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 
SBE, 2005), s. 76. 
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katlanmadan ve kolay yoldan aynı resme ulaşmış olurlar. Gazzâlî, Çinlillerin cilalı

duvarına resmin daha berrak yansıdığını söyleyerek keşfî ilmin daha güvenilir (yakini) 

olduğuna dikkat çeker. Bu aynı zamanda dünya ve ahiret âlimlerinin tavrını da yansıtan 

temsil gücü yüksek bir örnektir. Çünkü veliler sadece kalbi cilalayıp, kalp için nur olan 

marifet bilgisini levhi mahfuzdan alan insanlardır.906 

Öyle anlaşılıyor ki, Gazzâlî, ortaya koyduğu ilimler tasnifiyle ilham-vahy ve 

özellikle ahiret konularını hem temellendirmiş hem de bunu felsefenin alanından 

uzaklaştırıp dini konulara dahil etmiş oluyor. Böylece nübüvvet ve metafiziğe dair 

bilgiyi, felsefi düşünceden uzaklaştırılıp keşfe, batınî bilgiye indirgemiş olmaktadır. 

Sözünü ettiğimiz batınî veya kalbî bilgiye ulaşmak için önce dine (İslam) inanmak, 

ardından dinin esaslar çerçevesinde muamele ilmi olarak ibadetler, tasavvufi hayat ve 

güzel ahlak olmalıdır. Böylece insan keşfi bilgi için kalp aynasını cilalamış ve gayba ait 

marifetullah bilgisine ulaşan yola girmiş olur. İleride görüleceği üzere Gazzâlî dünya ve 

ahiret mutluluğunu keşfî bilgiyle temellendirir.  

3.4 Ahiret Ahlak İlişkisi 

Dünyevî ve uhrevî saadete ulaşmak için ahlak ilminde asıl olan, dünya değil 

ahirettir. Ahiret saadetine ulaşmak için dünyevî olan şeyler araç konumundadır. Söz 

konusu yaklaşımı; insan ferdi ahirete hazırlanmak için dünyaya dalmalı fakat dünyanın,

dünyevî şeylerin kendi gönül dünyasına girmesine izin vermemeli ifadesi ile formüle 

edebiliriz.907 Gazzâlî, nassa dayanan gelenekçi ahlak ile felsefî ve tasavvufî ahlakı

birbirine yaklaştıran ve hatta birleştiren bir düşünürdür.908 Bilgi sistemiyle iç içe olan bu 

ahlaka göre insanı dünyaya bağlayan öfke ve şehvet yetileri aklın, akıl ise vahyin 

kontrolünde olacak şekilde düzenlenmiştir. Fert ve toplum vahyin kontrolünde olan bir 

akılla ilişkilendirilen ahlaka sahip olduğu ölçüde mutlu olacaktır. Çünkü insan egoist bir 

yapıya sahip olduğu için menfaatine gördüğü şeyi elde edebilmek için verdiği uğraşıyı

adalet olarak görebilir. Ahlakın bir değer olarak insanlar arasında bağlayıcı olabilmesi 

için onun insan üstü mutlak bir otoriteye bağlanması gerekir.909 Gazzâlî’nin sahabe, 

 
906 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 28-29; Kalbî bilgiyi nur olarak kabul eden Gazzâlî, müminlerin ahirette sırat köprüsünden 
geçişinin kalpteki söz konusu nur ölçüsünde olacağını söyler. Kiminin nuru dağ gibi kimininki zayıftır. Kişinin 
sırattan geçişi bu dünyada elde ettiği nuru nisbetinde olur. Kimi şimşek gibi, kimi koşarak, kimi emekleyerek orayı
geçer. Bk. Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 30. 
907 Gazzâlî, İhyâ, C. II, s. 336. 
908 Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, İstanbul: Birleşik Yay., 2000, s. 178-179; M. Said Şeyh, “Gazâlî”, 
Mustafa Armağan (çev.), İslâm Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, İstanbul: İnsan Yay., 1996, s. 249. 
909 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 159; Gazzâlî iyi-kötü, güzel-çirkin gibi kavramların izafi olduğunu ve mutlaka bir otoriteye 
bağlanması gerektiğini belirtir. Bk. Gazzâlî, el-İktisad fi’l-itikad, İ. Agah Çubukçu ve Hüseyin Atay (çev.), Ankara: 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., 1962, s. 163-168; Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, s. 193-194; 
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tabiîn ve sufilerden verdiği yaşam örnekleri, tutkuları kontrol edebilme noktasında aklı,

vahye tabi kılan bu düşünceyi desteklemek içindir.  

Düşünürümüzün hikmet, fıkıh, tevhid gibi kelimelerin asıllarına dikkat 

çekmesi, batınî yanlış te’villeri reddedip aslının nasıl olması gerektiğini ortaya koyması,

dinin yanlış anlaşılmasını önlemeye matuftur. Yukarıda görüldüğü üzere ilimler 

tasnifinde vurgu yapılan husus mükaşefe ilmiydi. Diğer ilimlerin tamamı, mükaşefe 

ilmine hazırlık kabilinden öncül ilimler mesabesindeydi. Zira insanın dünya ve ahirette 

asıl mutluluğu söz konusu ilme ulaşma ile mümkündür. Din, mükaşefe ilmine işaret 

etmiş, nebiler de bu hususu izah için gelmişlerdir. İnsanın asıl mutluluğu keşfî ilme 

ulaşmakla mümkün ise bu ilme uzanan çizgi nasıl olacaktır? 

İlimlerin en üstünü ve şereflisi olan marifet bilgisine ulaşmak için zühd hayatı

diyebileceğimiz riyazet, tasavvufi ahlak ve dinin getirmiş olduğu muamele ilmini bilip 

uygulamak bir gerekliliktir. Gerçekte mutluluğa ulaşmada riyazet, Gazzâlî ahlakının

hakim ruhudur.910 Çünkü kalpten dünyalık herhangi bir şeye yönelik sevgi ve dünyalık

şeyler uğruna işlenen herhangi bir günahın kirini gidermeksizin melekût âlemine dair 

pencere açılmaz. Kalp temizliği ise keşfi bilgiye ulaşmak için şarttır. Gazzâlî’nin, nefsin 

güçlerini tanımak ve onun hallerini anlamak için uğraşısı, diyebiliriz ki, keşfî bilgiye 

ulaşabilmek için bir araç konumundadır. Zira ‘nefsini bilen rabbini bilir’.911 Kişi

nefsinin hallerini tanıyıp onları ıslah etmeden Allah’a ulaşamaz. Gazzâlî, nefsi tanıma 

bahsinde, dini duyarlılığını koruyarak, Meşşaî ekolün özellikle selefi İbn Sînâ’nın

döşediği yollarda yürümekte herhangi bir sakınca görmez.912 Ölüm sonrası hayatın

şekillenmesini daha çok iman ve ahlak üzerinden değerlendiren Gazzâlî keşfî bilgiye 

uzanmak için kalp temizliğine merkezi bir yer verir. Bu örgü hem epistemolojiye hem 

de eskatolojiye uzanan bir yelpaze arzetmektedir. Çünkü epistemik manada Gazzâlî 

açısından keşfi bilgi, yakınî bilgiyi verdiği için hissi bilgiden daha üstündür. Onun için 

velinin konumu, âlimin konumundan daha üst derecededir. Eskatolojik açıdan keşfi 

bilgiye yani marifetullaha ulaşmış bir arif ile sıradan inanan kişinin (bühl) cennette 

konumları aynı olamaz. Biri mukarrabûn sınıfına dahil olurken öbürü sıradan hissî 

hallerin idrak edildiği bir cennete girmeye hak kazanır. Buna göre ahiret hayatının

belirlenmesi bir şekilde bu dünyada gerçekleşmiş olmaktadır. Kişi bu dünyada sırat-ı

a.mlf., “Gazzâlî”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, s. 500-503; a.mlf., Gazzâlî’ye Göre İslâm Ahlakı -Nazarî 
ve Amelî Olarak-, İstanbul: Ensar Neşriyat, 1982, s.131-135. 
910 M. Said Şeyh, a.g.m., C. II, s. 249. 
911 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 3; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 24. 
912 Çağrıcı, a.g.m., s. 500-501. 
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müstakim üzere ise o ahiretteki sıratı da kolayca geçer.913 Ahiret saadeti bu dünya 

hayatında kalp gözünün açılmasıyla ulaşılabilen keşfi bilgiyi elde etmekle mümkündür 

ve bunun yolu da ahlaklı olmaktan geçer. Öyleyse ahlakta kalp temizliğine ulaşabilmek 

için nefsin, kişiyi iyilik veya kötülüğe sevkeden hallerini bilmek gerekir.  

Gazzâlî, ahlakı tanımlamadan önce nefsin (ya da ruhun)914 hallerini inceler.  

Hayvani nefsin, beslenme, büyüme ve üreme güçleri yanında hareket ve idrak yetileri 

vardır. Hareket yetisiyle irtibatlı olarak canlıda öfke ve şehvet yetileri bulunur ki, canlı

varlık, öfke yetisiyle kendisi için zararlı olanı kendinden uzaklaşrırken şehvet yetisiyle 

kendisi için faydalı gördüğü şeyleri kendine çeker. İdrak gücünün harici beş duyu olarak 

görme, koklama, işitme, dokunma ve tatma hasseleri yanında dahili beş idrak gücü daha 

vardır. Bunlar, eşyanın suretini koruyan hayal gücü, beynin ön boşluğunda yer alan 

hafıza gücü, beynin ortasında bulunan vehim gücü, manaları koruyan hafıza demek olan 

zakire gücü, suretlerin ve manaların kendisinde toplandığı müfekkire gücüdür. İnsan, 

müfekkire gücü ile hayvanlardan ayrılır.915 

Bir güç olarak insani nefs, nazarî ve amelî olarak ikiye ayrılır. Bunların her 

birine akıl denilir. Aslında bunlar isimde akıl olarak müşterek olmakla birlikte aklın

amelî kısmı, nazarî kısma hizmetçi olduğu için o da akıl adını almıştır. Amelî güç 

insanda cüz’i hareketlerin kendisinden kaynaklandığı, bedenin diğer güçlerinin başında

bir yeti olarak onlara hükmeden akıldır. Eğer o, iyi yönde kullanılırsa orada iyi fiiller ve 

güzel ahlak; onları menfi yönde kullanılırsa kötü ahlak zuhur eder.916 Nefste kötü 

ahlakın ortaya çıkışı, aklın amelî gücünün, şehvet ve öfke yetilerine tabi olmasından 

kaynaklanır. Nefsin nazarî gücünün bedene ve ulvi aleme açılan iki yönü vardır. Bedene 

yönelik kısmı bedenin yönetimiyle ilgili iken ulvi aleme dönük yönüyle o, külli 

manaları, arazlardan soyutlayıp idrak eder. İşte insanın saadetine kaynaklık eden yer de 

burasıdır.917 Onun için aklın ameli kısmından ahlak, nazari kısmından ilimler ortaya 

çıkar. Öyleyse nefsin amelî akıl yönünü incelemek ve onun nazarî akılla ne şekilde 

irtibat halinde olması gerektiğini ortaya koymalıyız. 

Gazzâlî epistemolojinin ahlakla ilişkisi biraz izaha muhtaçtır. Şöyle ki, ilim 

elde etmenin üç aşaması vardır. Çocukta yazı yazma istidadı bulunur lakin o henüz 

 
913 Gazzâlî, Cevâhirü’l-Kur’ân, s. 44; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 78; a.mlf., İhyâ, C. III, s. 85. 
914 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 24. 
915 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 26; a.mlf., İhyâ, C. III, s. 10, 12; C. IV, s. 150-151. 
916 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 27. 
917 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 28. 
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istidat halindedir. Aklın ilk zaruri ilkelerinin kavraması devresinde kişi yazı, defter, 

kalem vb. biliyor ve yazıyı anlayabilir. Bu da mutlak istidat halidir. Bir de kişinin 

kendinde bulunan makulâtı fiili olarak kesbetmesi hali vardır ki, bu aşamada kişi

istediğinde yazıyı yazabilir. İşte insanın ulaşabileceği son nokta budur. Bunun da 

üzerinde sayılamayacak kadar dereceler vardır ki en üst seviyesi nebilerin, küllileri 

kabul etme seviyesidir.918 Bilgiyi idrak açısından insan gerek nebilerde olduğu şekliyle 

yaratılıştan gelen tab’an kalp temizliği ile gerek velilerde olduğu şekliyle çalışılarak 

elde edilen kalp temizliği neticesinde, nazarî aklıyla ulvi âleme yönelip oradan 

melekûtun bilgisine vakıf olurlar. Nebiler küllî hakikatleri def’aten herhangi bir çaba ve 

tekellüf olmadan alan kişilerdir ve bu seviye insan türünün ulaşabileceği en üst idrak ve 

saadet halidir. Nebiliği ancak nebi olanlar bilebilir. Cenin halindeki bir insanın çocukluk 

halini bilememesi gibi aşağı seviyede olanlar bunu bilemez. Nebiler herhangi bir boyut, 

mekan olmadan Allah’a mana yönünden yakın olurlar ki bu, en büyük mutluluk 

halidir.919 Çünkü ilim olarak hakikatlerin tamamını ya da çoğunu elde etmiş olurlar. 

Nebilerden sonra veliler de belli ölçüde bu keşfi bilgiye ve mutluluğa nail olurlar. Bu 

noktada nebiler, veliler, hükema ve âlimlerin farklı konumları vardır920 Keşfî bilgiye ya 

da ilahi rahmete nail olabilmek için kalp aynasını paslandıran günah kirleri engel teşkil 

eder. Engel Allah’tan değil kişinin kendi nefsinden kaynaklanır.  

Gazzâlî, nefs filozofu İbn Sînâ düşüncesinde olduğu gibi, nefsin güçleri 

arasında irtibat kurar.∗ Akıl gücünden olan amelî akla, onun bir alt katmanında yer alan 

vehim gücü yardım eder. Vehim gücüne, hafıza ve mütehayyile hizmet eder. Onlara da 

harici beş duyu destekçi olur. Nazarî akıl, amelî aklın reisidir. Amelî akıl, nazarî aklın

yardımcısıdır. Amelî akıl bedeni yöneterek nazarî aklın çalışmasına hizmet eder. Onun 

için beden, nefsin bineği, aletidir. İnsan, bedenin diğer uzuvlarını akla hizmet için 

kullanırsa meleklere benzemiş olur. Yok eğer onları maddî hazlara ulaşmak için 

kullanırsa hayvan seviyesine kendini indirgemiş olur.921 Demek ki, insan bedenindeki 

güçler birbirine hizmet edecek şekilde yapılanmıştır. Suretleri saklayan hafızaya, ortak 

 
918 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 28. 
919 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 35; a.mlf., İhyâ, C. III, s. 27-28; C. IV, s. 42, 411; a.mlf., el-Maksadü’l-esnâ, s. 43, 
165-169. 
920 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 29. 
∗ Gazzâlî’nin Mizânü’l-amel’de ortaya koyduğu nefs düşüncesi ile nefs filozofu olarak kabul edilen İbn Sînâ’nın nefs 
teorisi birbiriyle örtüşür vaziyettedir. Bu yönüyle Gazzâlî’nin İbn Sînâ’ya çok şeyler borçlu olduğunu söylemek 
mümkündür. Fakat Gazzâlî’yi bu açıdan, kendinden öncekilerin bilgisini nakleden biri olarak değil onlardan istifade 
eden bir düşünür olarak görmek daha uygun olur. Bk. Abdulkerim el-Osman, ed-Dirasâtü’n-nefsiyye inde’l-
müslimîn -ve’l-Gazâlî bi-vechin hâss-, II. bsm., Kahire: Mektebetu Vehbe, 1401/ 1981, s. 372-373. 
921 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 332; a.mlf., Kimyaü’s-saâde, s. 142; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 93-99; a.mlf., Mizânü’l-
amel, s. 30-31. 
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his hizmet ederken (bir şeyi elde etmek isteyen) nuzuî güce öfke ve şehvet yetileri 

hizmet eder. Bu durum bitkilerdeki muhtelif güçlere kadar iner. Çünkü benzeri güçler 

insanda da bulunur. Müfekkire gücü, bedende yönetici olarak beynin ortasında yer alır. 

Hayal gücü adeta bir postacı gibi beynin önünde yer alır. Nutuk-düşünme yetisi 

tercüman konumunda iken amile gücü katip hükmündedir. Harici güçler ise birer casus 

olarak bilgi toplayıp hizmet eder922 Nefs güçlerini ortaya koyduktan sonra şunu 

söyleyebiliriz: Şayet kişi nefsini tanıyıp onun yetilerini iyi şeylere sevketmek için 

mücahede ederse melekler ufkuna yükselir. Yok eğer kalp aynasında kirlerin 

yoğunlaşmasını beraberinde getiren kötülükleri, günahları işlemeye devam ederse nefs, 

melekleşme ufkuna yükselmede istidadını ya belli ölçüde ya tamamen yitirir ve böylece 

ebedi helake düşer. Şu halde ilim yanında amelin özelliği, iyi olarak bilinen şeyleri 

bizatihi fiiliyata koyarak nefsi eğitmek ve nefste var olan kirliliği gidermektir. Kişinin 

dünya ve ahiret mutluluğu da buna bağlıdır. Kurtuluş, nefsteki kötü sıfatları silmek ve 

nefsin şehvet yetisinin kötü şeylere bağlılığını gidererek onu izale etmektedir. Böylece 

iyilikler insan nefsinde herhangi bir düşünme ve zorlama olmaksızın ondan meydana 

gelebilmelidir ki, buna ahlak denir. Saadetin bizatihi kendisi buna bağlıdır.923 Gazzâlî 

bu durumu temsili bir anlatımla şöyle dile getirir: Beden, nefsin kendisinde istikrar 

bulduğu bir ülke gibidir. Nefs, bedende vali; bedeni kuvvetler ise sanatçılar ve ameleler 

gibi ona hizmet eder. Akıl, nasihatçı bir müşteşar ve uzman bir vezir gibidir; bedenin 

azaları o ülkenin halkı; şehvet ise şehre yemek getiren kötü bir köle; hamiyet ve öfke, 

polis müdürü gibidir. Şehvet, aynı zamanda pis bir hilekardır. Nefsi emmare yani şehvet 

ve öfke güçleri akıl hükümdarını o şehirden kovmak ve onun helak olmasını isteyen, 

akılla sürekli kavga eden birer düşmandır. Azığı şehre taşıyan şehvet (köle) ise nasihatçı

suretinde görünen yalancı, hilebaz, ve habis biridir. Halbuki onun nasihatının altında

korkunç bir tehlike, öldürücü bir zehir vardır. O sürekli nazihatçı vezire karşı çıkar. 

Eğer vali bu şerli köleyi dinlemez ve onu kontrol altın alırsa orada adalet ve intizam 

olur. Akıl, nefse yardım edip o şehirdeki şehvet ve öfkeyi birbirine musallat edip 

kontrol altına alırsa onları gemlemiş olur. Böylece ahlak güzelliğine ulaşılır. Başka bir 

ifadeyle beden bir han, akıl da onun muhafızı gibidir. Eğer muhafız o şehrin 

düşmanlarıyla (şehvet ve öfke güçleri) savaşır ve onları yenerse bu tavrı hükümdarın

övgüsüne mazhar olur. Eğer muhafız bulunduğu yeri korumaz, beklediği hanı ihmal 

ederse bu tavrı zemmedilir. Nefs, onu dizginlemek için akla danışır. Bedenin zahiri ve 

 
922 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 32. 
923 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 72; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 36. 
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batıni idrak güçleri memleketi yönetmede birer asker gibidir. Bu güçler netice itibariyle 

aklı müstefad denilen akılların reisine hizmet içindir.924 

Ahlakla ile ilgili olarak fazilet ve reziletin, tahayyül gücü, şehvet ve öfke 

güçleri şeklinde üç tane kaynağı vardır. Tahayyül gücünün his ve aklî âleme doğru iki 

çeşit yönelişi söz konusudur. Hisse yönelik olanı aldığı suretlerle yeni şekiller 

oluşturarak gerçekte olmayan bir şeyi varmış hale getirir. Aklî âleme yönelince makul 

suretleri alır. Burada hak ve batıl fikirlerin doğması mümkündür. Şüphe, dalalet, sihir ve 

kehanet gibi şeyler de buradan kaynaklanır. Yine ilimler semavi nefslerin zatlarında

nakşedilmiştir. İnsan nefsi, kabiliyetine göre onlarla iletişim kurduğunda suretleri 

alabilir.925 Şehvet gücü, aklın kontrolünde terbiye edilmezse insanı helake sürükler. 

Fakat edeplendirilirse insanın dünya ve ahiret saadetine vesile olur. İnsanın özellikle 

ahiret saadetine ermesi ibadetler ve ahlakî iyiliklerle mümkündür. Bunları yapabilmek 

için kişinin hayatta olması lazımdır. Çünkü bedenden soyutlanmış bir insan ruhu için 

iyilik veya kötülükten bahsedilemez. İnsanın ahlakî bir varlık olması, onun ruh-beden 

varlığı olmasıyla ilgilidir.926 Yaşamak için de bedeni, hastalık, açlık, sıcak soğuk gibi 

zarar verici etkilerden korumak gerekir. Bedenin korunması için gıda lazımdır. Bu da 

ancak şehvet gücünün varlığıyla mümkündür. Dünya ahiretin tarlasıdır.927 Yeryüzünün 

imarı ve dünyalık işlerin devamı için de şehvet gücü olmalıdır. Şehveti kontrol altına

almak için de az yemek, zühd ve iffet sahibi olmak gerekir. Şehveti kendi haline 

bırakmak kötülüklerin anahtarıdır. Şehvetin karın/mide ve cinsel uzuv şeklinde iki 

şubesi bulunur. Karnın şehveti, kişinin nefsinin devamı; fercin şehveti, neslin devamı

içindir. Bunlar kontrol altına alınmazsa kişinin din ve dünyasını dolayısıyla ahiretini 

mahveder. Eğer şehvet gücü şeriatın (vahyi bilginin) ve takvanın emrinde olursa kişiyi 

övülecek bir makama ulaştırır. Benzeri durum öfke gücü için de geçerlidir. Öfke daha 

çok kibir hastalığı ile ortaya çıkar. Adeta aleve benzeyen öfkeden kin, haset gibi bir çok 

manevi hastalıklar ortaya çıkar.928 

Buna karşın faziletin de üç tane kaynağı vardır: Şecaat, iffet, hikmet. Bu 

üçünün itidal halinden adalet erdemi ortaya çıkar. Hikmet akli bir güçtür. Hikmetin ulvi 

âleme yönelen ve mele-i âlâdan, nazari ve külli ilimlerin hakikatlerini alan bir yönü 

vardır. Diğer yönü bedenin tedbiriyle ilgilidir. Bedenin tedbiri nazarî aklın yardımıyla 

 
924 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 47- 49; a.mlf., İhyâ, C. III, s. 9; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 105-106. 
925 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 89-90. 
926 Çağrıcı, “Gazzâlî”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, s. 501. 
927 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 60; a.mlf., İhyâ, C. I, s. 20, 27. 
928 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s.  91-93. 
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mümkündür. Âmeli akıl nazarî akıldan cüz’iyatın bilgisini alıp şeriatın gereği

doğrultusunda bedeni düzenler.929 Şecaat, gazap kuvvetinin bir faziletidir. İfrat ve tefrit 

halleri olan aşırı hiddet (tehevvür) ile korkaklık (cebin) halleri arasında yer alır. İffet, 

şehvet gücünün fazilet halidir. Hikmet, şehvet ve öfke güçlerinde arzu edilen, akıl ve

şeriatın verdiği ölçüler dahilinde itidale ulaşmasıdır. İffetin itidal halinden haya, 

müsamaha, sabır, cömertlik, kanaat, kalbi ferahlık, takva gibi güzel huylar ortaya çıkar. 

Tefrit halinden yüzsüzlük (şereh), hayasızlık, arsızlık, pintilik, müsriflik, huysuzluk, 

haset, iki yüzlülük, korkaklık, riya gibi haller zuhur eder. Adalet ise hikmet, şecaat ve 

iffet güçlerinin itidal halidir. Yaşanılabilir bir cemiyet, sözü edilen hallerde itidale 

ulaşmış insan fertlerinin varlığıyla mümkündür. Çünkü insanlar kendi nefslerinde 

adaleti temin etmedikleri sürece cemiyette adaleti kurmak zordur.930 Gazzâlî Meşşâî 

ekol tarafından da ortaya konulmuş olan felsefî ahlak anlayışını tekrar ettikten sonra şu

hükme varır: İnsan ya kemale erip Allah’ın yakınına, meleklerin ufkuna iltihak edip 

saadete erer ya da kendisiyle hayvanlar arasında ortak olan şehvet ve öfke güçlerinin 

rezaletlerine yönelip ebedi helake düçar olur.931 Kaldı ki, ahlak nefste yer eden bir 

hey’et sebebiyle düşünmeden, insan fiilleri kolaylıkla meydana gelmesi halidir. İnsanın

ahlak güzelliğine ulaşabilmesi için hikmet, öfke ve şehvet yetilerinin mutedil bir şekilde 

bir arada bulunması gerekir ki, böylece adalet oluşabilsin.932 

Ahlaki erdemlerin başı olan hikmet, ilimle ilgilidir. İlim insana doğruyu eğriyi, 

hak ile batılı, güzel ile çirkini ayırt etme imkanı verir. Hikmet  güzel ahlakın en önde 

gelen erdemidir. Öfke gücünün güzel oluşu, hikmet çizgisinde olduğu sürece 

mümkündür. Adalet akıl gücünün şer’î ölçüde şehvet ve öfke yetilerini kontrol altına

alması demektir. Ahlaklı olmada akıl gücü, nasihatçı bir müsteşar gibidir. Bu noktada 

adalet, aklı rehber edinerek meseleleri icra eder. Av köpeğine benzeyen öfke, 

eğitildiğinde yararlı hizmetler üretir. Av köpeğinin peşinden koşan ata benzeyen şehvet 

yetisi, eğitilmezse serkeşlik yapar ve kötülüklere sebebiyet verir. Özetle akıl, şehvet ve 

öfke yetileri kimde mutedil bir şekilde bulunursa o kişi güzel ahlaka ulaşmış demektir. 

Öfke gücünün itidal halinin erdemi şecaat (yiğitlik); ifrat hali tehevvür (taşkınlık), tefrit 

hali korkaklıktır. Şehvetin fazlalığı oburluk, eksikliği ise donukluktur. Övgüye layık

yönü  bu ikisinin ortasıdır. Adaletin eksiklik ya da noksanlığı yoktur. Sadece zıddı

zülum olarak ortaya çıkar. Hikmet fasit gayeler için ise ona habaset ve cerbezelik, tefrit 

 
929 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 94-95. 
930 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 98-99. 
931 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 100; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 68-77; a,mlf., İhyâ, C. I, s. 332. 
932 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 72. 
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hali ise ahmaklık denir. İkisinin ortası ise hikmettir. Ahlak, hikmet, şecaat, iffet 

hallerinin oluşturduğu adalet (denge, itidal) gibi dört unsurdan oluşur. Öyleyse hikmet 

nedir? Hikmet nefsin, kendisi vasıtasıyla iyiyi kötüden ayırt edebilme melekesidir. Buna 

göre, şehvet ve öfke, hikmet erdemiyle kontrol edilmiş olmaktadır. Nefsin fazilet 

hallerinden iffet, şecaat ve hikmet gibi erdemlerin toplamından oluşmuş itidal hali 

demek olan adalet insan bedeninde ve ülkede nizamın sağlanması demektir.933 Şecaatten 

gaye, onun öfke gücünün kontrolünde akla bağlı oluşudur. İffet ise, aklın, şehvet 

gücünü, ilahi nizamın edebiyle edeplendirmesidir. İşte bu dört gücün mutedil oluşundan 

bütün ahlak güzellikleri ortaya çıkar.934 Şöyle ki; akıl gücünün normal oluşundan zihin 

berraklığı, hüsnü tedbir, isabetli zan gibi ahlaka ilişkin erdemler, nefsin işlediği

amellerde, tehlikelere karşı kişiyi uyanık tutar. Aklın ifrat halinden cerbeze, hile, dahilik 

gibi haller; tefrit halinden ise ahmaklık, bönlük, saflık ve delilik ortaya çıkar. Şecaat 

ahlakında cömertlik, eziyetlere karşı durmak, halimlik, sabır, vakar, öfkeyi yutmak, 

sevgi halleri zuhur eder. Bunlar şecaat yetisinin güzel ahlaka dahil olan yönleridir. 

Onun ifrat hilenden tehevvür, tehevvür halinden de kibir, gurur, acele kızmak gibi haller 

doğar. Tefrit halinden rezalet, zillet, üzüntü, hasislik, görev ihmalkarlığı gibi 

istenilmeyen (mezmum) reziletler oluşur. İffet ahlakında cömertlik, haya, sabır, 

musamaha, kanaat, verâ, zariflik vardır. Onun ifrat ve tefrit hallerinde hasislik, oburluk, 

hayasızlık, habaset, riya, yüzsüzlük (şereh), mecnunluk, yağcılık, haset, küfürbazlık,

tabasbus (dalkavukluk), fakirleri hakir görmek gibi kötü ahlaklar ortaya çıkar.935 Bunlar 

ahlakın dört temel unsurudur. Bunun tam mutedil haline ancak Allah Rasülü ulaşmıştır. 

Diğer insanlar bunlarda mutedil hale yaklaşmakta farklı derecelere ayrılırlar. Her kim 

bunlarda ne ölçüde kemale yaklaşırsa o ölçüde Allah’a yakınlık elde etmiş olur. Adaleti 

oluşturan bu dört erdemin tamamen zıtlarıyla sıfatlanan kişi ise Allah’ın rahmetinden 

uzaklaşıp şeytana yakınlaşmış demektir.936 

İnsanda iki asıl güç olan şehvet ve öfke tamamen ortadan kaldırılabilir mi? 

Gazzâlî, bu soruya olumsuz cevap verir. Çünkü bunlar insanın tabiatında vardır ve

tamamen yok edilemezler.937 Sadece eğitilebilir ve kontrol altına alınabilirler. Tıpkı

hayvanların ve bitkilerin ıslahı gibi bunlar da ıslahı kabul eder niteliktedirler. Eğer 

 
933 Gazzâlî, Mizânü’l- amel, s. 69. 
934 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 72. 
935 Dört erdemden meydana gelen ahlak halleri ile ilgili geniş bilgi için bk. Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s, 70-76. 
936 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 73; Nefse özgü dört erdem ve bunların ifrat tefrit halleriyle ilgili geniş bilgi için bk. 
Mustafa Çağrıcı, Gazzâlî’ye Göre İslâm Ahlakı -Nazarî ve Amelî Olarak-, s. 175-209; Abdulkerim el-Osman, s. 
377-379. 
937 İnsanın, öfke ve şehvet güçlerini söküp atmak mümkün değildir. İmkan dahilinde ve doğru olanı, onları kontrol 
altına almaktır. Bu durumda onlar bizim için mutluluk sebebi olurlar. Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 74-75.  
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bunlar değişebilir nitelikte olmasalardı öğüt vermek, eğitim faaliyetinde bulunmak 

(tedib) anlamsız olurdu. Dahası bu iki yeti ortadan kaldırıldığında insanın bir manası da

kalmazdı. Çünkü biz onları terbiye edip kontrol altına aldığımız ölçüde ‘insan’ olur ve 

Allah’a yakınlaşırız. Zaten insanın görevi bunları yok etmek değil ıslah etmektir. Çünkü 

şehvet gücü ortadan kaldırıldığında insanın gıda alıp bedeninin devamını temin etmesi, 

cinselliğe ihtiyaç duyup neslin devamını sağlaması imkan dahilinde olmazdı. Öyleyse 

nefsin ve neslin devamında bu güçler olmalıdır fakat bunlar aklın ve vahyin kontrolünde 

eğitilmelidirler. Çünkü ahlaki erdemlerden oluşan itidal denilen denge haline ulaşmada 

ölçüyü, akıl ve vahiy (şeriat) verir.938 Eğitim noktasında bunlar içinde eğitimi en zor 

olanı şehvet gücüdür. Bu güç, insanda diğer güçlerden önce oluşan ve diğerlerine 

kaynaklık eden güçtür. İnsanın ahlakîliğe ulaşmasında asıl olan ilke, insandaki güçlerin 

aslı olan şehvet ve öfke güçlerini aklın ve vahyin kontrolüne vermektir. Ahlaklı

olmaktan maksat da budur. Şehvet bazen aklı kontrol altına aldığında insan fuhşiyata 

düşmekten kendini alamaz. Öyleyse onu dizginlemek için mücahede ve riyazet yapmak 

gerekir. 

Ahlakîliğe ulaşma noktasında nefsle mücahedede Gazzâlî üç sınıf insan sayar: 

- Nefsine ve onun kötü isteklerine tabi olanlar ki, halkın çoğunluğu bu

sınıfa dahildir 

- Enbiya ve evliya dışında kalan ve nefsiyle mücahede eden ikinci sınıfta 

bulunanlar ki, bu seviye halk için yüce bir mertebedir. 

- Hevasına ve nefsin kötü isteklerine galebe elde etmiş olan nebiler ve 

veliler.939 

İnsan nefsinde bulunan şehvet, öfke ve akıl kuvvetlerini anlayıp

uygulama konusunda ise insanlar dörde ayrılır: 

- Söz konusu güçlerinin farkında olmayıp hak, batıl, güzel ve çirkini 

tanımayan ve tedavisi zor olan gafil insanlar. Bunlar cahil tabakadır. 

- Kötülüğü bildiği halde nefsini kötülüğe alıştıranlar ki, onların terbiyesi 

daha zordur. Bunlar cahil ve dalalet içinde olanlardır. 

 
938 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 55, 68-69. 
939 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 50-51. 
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- Kötü ahlakın düzeltilmesini kabul eden ve bunun güzel bir şey olduğuna

inanıp bu doğrultuda hareket etmeyenler. Bunlar cahil, dalalet içinde ve fasıktırlar. 

- Bir de kötü ahlakı görür, bilir fakat tam tersine işler yapar. Bu tertip 

içinde eğitimi en zor olanlardır. Bunlar cahil, dalalet içinde, fasık ve şerli kişilerdir. 

Bu verileri dikkate alarak nefs tezkiyesinde nasıl bir yol takip edilmelidir? 

Öncelikle insan kötülüğü bilmeli ve o kötülüğü kaldırmak için sürekli faaliyet içinde 

olmalıdır. Nefsi terbiye için verilen uğraş, nefste itiyat haline geldikten sonra onun 

beden faaliyetlerindeki eserleri de güzel olmaya başlar. Kişi nefsini tezkiyeye ömür 

boyu devam etmelidir. Nefsi terbiyeye ara verip günahlara dalma durumunda kişinin 

tekrar başa dönmesi gerekebilir. Çünkü küçük hatalar insanı büyük hatalara götürme 

riski taşır.940 Görüldüğü üzere insanın mutluluğu nefs tezkiyesine, bu da erdemleri elde 

etmeye bağlıdır. İnsan üzerinde erdemler, zihin berraklığı, iyiyi kötüden ayıran temyiz 

gücüne sahip oluş ve güzel ahlakı edinmiş bir nefs sahibi olmak şeklinde tezahür eder. 

Şu halde insan, zihin berraklığı (cevdet-i zihn) ile iyiyi kötüden ayırt etmeli ve buna 

uygun işler yapmalı. Nefs tezkiyesinde iyilikleri adet haline getirilmeli, iyi işlerden 

mutluluk duyulmalı, kötülükler ise kendisinden nefret edilmesi gereken birer unsur 

olarak görülmelidir.941 Nefs tezkiyesi için ilaç, kötülüklerden arınıp iyilikleri elde 

etmektir. Gazzâlî iyilikleri elde etmede insan nefsinin tab’an temiz fakat nakıs olduğuna 

inanır. Öyleyse sonradan kirletilmiş olan nefs, kirlerden temizlenmeli ve o 

olgunlaştırılmalıdır.942 

İnsan nefsinde (akıl) ulvî ve süflî âleme dönük iki kuvve vardır ki, bunlara 

nazari (teroik) ve ameli (pratik) akıl denilir. Ulvî âleme dönük olanla zaruri ve külli 

ilimlerin bilgisi olarak Allah’ın zatı, sıfatları, fiilleri, meleklerin yani değişmeyen 

varlıkların bilgisi elde edilir. Süfli âleme dönük olan amelî akılla bedenin yönetimi 

gerçekleştirilir. Ahlak, bedenin yönetimiyle ilgili olan amelî akılda ortaya çıkar. Onda 

ahlaka özgü ifrat ve tefrit halleri bulunur.943 İnsan ölüp bedenle ilişiğini kopunca ona 

perdeler açılır. O kişiye Hakkın cemali gösterilse bile o, henüz gerçek manada sıratı

geçmiş ve cennete girmiş değildir. Öte dünyada sıratı geçip cennete gidebilmek bu 

dünya hayatında sıratı müstakim üzere olmayı gerektirir.944 Zira kişi nasıl yaşarla öyle 

 
940 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 56,  58. 
941 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 59. 
942 Gazzâli, Mizânü’l-amel, s. 61. 
943 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 65. 
944 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 86; a.mlf., “Hülâsatü’t-tesânif fi’t-tasavvuf”, Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî 
içinde, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, s. 135. 
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ölür ve nasıl ölürse öyle diriltilir. Bundan dolayı Gazzâlî, ilim ve amelin birlikte 

oluşunu önemsemektedir. 

İlim ve amelde denge nasıl elde edilebilir? Gazzâlî bunun ilkelerini akıl ve

şeriatın/din ortaya koyduğunu ifade eder. Örnek verilecek olursa; yemek yemede asıl

olan bedenin bozulumunu önlemektir. Cinsel ilişkideki asıl amaç ise nesli devam 

ettirmektir. Kişi yemek yemede ve cinsel ilişkide aklın ve şeriatın dışına taştığında ifrat 

ve tefrit halleri dediğimiz bozukluklar ortaya çıkar. Fakat kişi, bu tür lezzetleri yerinde 

ve ölçülü olarak icra ettiği takdirde pekçok dünyevi nimete sahip olması yanında onları

tadarak ahirette cennet nimetlerini de hatırlar. Özetle dendikte insanın bedeni ve 

beldeler yukarıda dile getirilen erdemlerin yerli yerinde ifası ile ayakta durur ve 

bunlardan herhangi birinde olan kusur adaletin teminini noksan kılar. İnsan bu 

erdemlere sahip oluşu ya da onlardan yoksunluğu ölçüsünde ya melekler ufkuna 

yükselir ya da hayvanlar seviyesine kendini düşürür. Bu dünyada asıl mutluluk mezkür 

erdemleri elde etmeye bağlı olduğu gibi insanın ahiretteki konumu da bu erdemlere 

sahip oluşu ya da onlardan uzak oluşuna göre şekillenir.945 

İnsanın ahlakî bir varlık olarak Allah’a kul olabilmesi maddi-manevi bazı

unsurlara ihtiyacı vardır. Bu unsurları Gazzâlî şu şekilde kategorize eder: Kişinin 

Allah’a yakın olması ancak muamele ve mükaşefe ilmi, iffet ve adalet sahibi olmasıyla 

mümkündür. Bunların meydana gelebilmesi için bedende  sıhhat, kuvvet, güzellik946 ve 

uzun ömür gibi nitelikler bulunmalıdır. Bedene özgü nitelikler bir takım harici 

nimetlerle oluşabilir ki, onlar; mal, aile efradı, mertebe, kişinin soyunun şerefidir. Bütün 

bu hususlar Allah’ın hidayeti, irşadı, doğrultması (tesdid), te’yidi olmadan 

gerçekleşemez. Buradan hareketle insanı ahlakî açıdan mutluluğa görütücü şeylerin, 

iman ve ahlak güzelliğine ulaşmış olmak gerektiğini söyleyebiliriz. İnsan ahiret 

hayatında bu dünyadaki çalışmalarının karşılığını görür. Bu da iman, ilim ve ahlak 

güzelliği ile gerçekleşir. İlim ve ahlak güzelliğini insanın elde edebilmesi onun 

bedeninin sıhhat ve kuvvetine bağlıdır. Bunun için mal, aile efradı gibi unsurlar 

olmalıdır. Hepsinin dayandığı nokta, Allah’ın yardımı, irşadı, tesdid ve teyididir. Hasılı

yukarıda sayılan onaltı unsur, insanın ahlakî bir varlık olarak dünya ve ahiret 

 
945 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 67-69, 77. 
946 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 67-77; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 93-99; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 128-134. 
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mutluluğuna ulaşmada birbirinden ayrılmayan ve iç içe bir karakter arzeden, insanın

ahlaka ulaşmasında birer vasıta olan unsurlardır.947 

Madem ki iman ve ahlaklı olmak kişiyi Allah’a yaklaştıran, kalpteki günah 

kirlerinin pasını silip ona mükaşefe ilminin yolunu açan bir husus ise bu seviyeye insan 

nasıl ulaşabilir? Bu soru Gazzâlî’nin ahlak felsefesinde en önemli maddeyi oluşturur. 

İhyâu ulûmi’d-dîn ve diğer ahlak eserleri bunun nasıllığını ortaya koymak için 

yazılmıştır denilebilir. İnsanın ahlakîliğe ve Allah’a ulaşmasına engel bazı hususlar 

vardır ki Gazzâlî bunları bir tür kalp hastalığı olarak görür ve onlardan kurtulmanın

çarelerini araştırır. Kalp hastalıklarının başında hiç şüphesiz dünya sevgisi gelir. İnsanın

ahlakî açıdan içine düştüğü her türlü hatanın temelinde dünya sevgisi vardır. Dünya 

insanın ahirete hazırlanması için tarla gibidir. Şayet insan dünya lezzetlerine dalar ve 

bedenini buna alıştırır, günah kirleriyle kalbini paslandırırsa o kişiye, mükaşefe yani 

melekût âleminin bilgisi açılmaz. Çünkü dünyevî hazlar ve günah kirleri buna engel 

teşkil eder. Onun için böylesi insanlar dünya hayatında iken hakikatleri göremezler. 

Öldükleri zaman onlara öteler âleminin gerçekleri keşfolunur.948 Dünya lezzetlerine 

aldanmak insanı, ahirete hazırlanmaktan alıkoyduğu gibi gerçek manada dünya ve ahiret 

saadetinden de uzaklaştırır.949 İnsanı dünyaya bağlayan şeyler nelerdir öyleyse? Gazzâlî 

bunları sekiz madde halinde ele alır: Yenilen, içilen, nikah edilen, giyilen, kendisinde 

iskan edilen, koklanan, duyulan ve görülen lezzetler. Bunların hiçbiri, kaynağı itibariyle 

itibar edilecek şeyler olamaz.950 Çünkü bunlar dünyevi lezzetlerin kendileriyle elde elde 

edildiği unsurlardır. Dünyevî lezzetlerin kendisiyle tadıldığı uzuvlar, ahlakî bir şekilde 

kontrol altına alınmazsa onlar, ahirette o kişi için şikayetçi olur. Gazzâlî bu noktada 

cehennemin yedi kapısını, insanın nimetleri tattığı uzuvlar olan göz, kulak, karın, dil, 

tenasül uzvu, eller ve ayaklar ile ilişkilendirir.951 İnsana Allah’ın emanet olarak verdiği

edep yeri, kulak, göz, dil, karın/mide, el, ayak kötülüklerden korunursa, Allah’ın

emanetini koruyanı Allah da koruması altına alır.952 Zikredilen uzuvlar insanın şehvet 

ve öfke yetilerinin isteklerini yerine getirmede birer vasıta konumundadır. Karakter 

 
947 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 136; Hidayet tüm erdemler için şarttır. O, insanı ahlaksızlıktan ahlaka, kötüden iyiye 
çeker. İstikamet (rüşd) iyi amellerin bilgisinin ve pratiğinin yapılmasını istemeyi gerektirir. Doğrutlak (tesdid) 
Allah’tan gelen bir güç olup, bir hedefe yönelip amacı gerçekleştirmek için bedenin iradeye itaatini sağlar. 
Sağlamlaştırma (teyid) ise şartları, isteğin fiile geçirilebilmesi için uygun hale getirir. Bunlar olmadan kulun, iyi 
kabul edilen amelleri gerçekleştirmesi ve ahlakîliğe ulaşması mümkün olmaz. Bilgi için bk. M. Said Şeyh, “Gazâlî”, 
İslam Düşüncesi Tarihi, C. II, s. 252. 
948 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 30-32; a.mlf., Mizânül’l-amel, s. 60. 
949 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 79, 88. 
950 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 90. 
951 Gazzâlî, “Bidâyetü’l-hidâye”, Ahmed Şemsüddin (nşr.), Mecmûatü Resâili’l-imam el-Gazzâlî içinde, C. V, 
Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, s. 60.  
952 Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 63-64. 
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olarak köpeğe benzetilen öfke ve şehvet yetileri, meleğe benzetilen akla tabi olur, akıl

ise vahyin kontrolünde bulunursa insan huzura kavuşur. Buna karşılık dünya 

lezzetlerine kapılıp nefsini bunlara alıştımak ahiret hayatında insanı helake götürür.953 

Gazzâlî, insanların dünyaya bakış açılarına göre dört çeşit ahlak öngörür. 

Bunlar şeytan ahlakı, hayvan ahlakı, yırtıcı parçalayıcı yaratıkların ahlakı ve melek 

ahlakı. Tamamen dünyevi zevk uğruna yemek, içmek ve cinsel ilişki üzerine kurulu bir 

hayat tarzının benimsendiği ahlak, hayvan ahlakına; husumet, intikam, kan dökücülük 

gibi haksız yere şiddet içerici bir ahlak tarzı parçalayıcı varlıkların ahlakına; hile, 

aldatma, çekiştirme gibi kötü işler içeren ahlak tarzı şeytan ahlakına; merhamet, ilim, 

hayır işleriyle dolu bir ahlak tarzı ise melek ahlakına uygun düşer.954 İnsanın dünya ve 

ahiret saadetine ulaşması, melek ahlakına dayalı bir düşünce ve yaşama sahip olmasına

bağlıdır. Böylesi bir ahlakta öfke ve şehvet güçleri, aklın ve şer’in kontrolünde ahirete 

hazırlanmak için birer vasıta haline gelir. Dünyevi zevkler peşinde koşup bu haliyle 

ölenler, dünyevî karakterler nefslerinde yer etmiş vaziyette bir tür hayvansı mizac ile 

öldükleri için azap görürler.955 Başka bir tasnifte insanı günah kirlerine bulaştıran ahlakî 

huylar dört sıfat halinde ele alınmıştır: Rububiyet, şeytani, behimi, yırtıcı (sebui) ahlakî 

karakterler. Rububiyet yönüyle insan gurur, kibir, azamet, medh u sena gibi kendini 

helake götürücü olan ahlaken yanlış hallere kendini düşürür. Şeytani sıfatlar 

cümlesinden haset, zulüm, hile, fesat, münafıklık gibi haller sayılabilir. Behimi 

sıfatlardan oburluk, açgözlülük, karın ve tenasül uzvunun istekleri, yetim malı yemek 

ön planda yer alır. Yırtıcı sıfatlardan ise öfke, kıskançlık, öldürmek, küfür, yağma gibi  

ahlak noktasında kişiyi helak edici haller vardır. Gerçi öfke ve şehvet yetileriyle 

alakaları olan bu sıfatlar bir şekilde fıtratta vardır. Sözü edilen sıfatlar, (amelî) aklı hile 

ile kontrol altına aldıktan sonra bütün vücuda sirayet ederek insanı helake götürürler. 

Bunların kimileri beden uzuvlarından ellerde, ayaklarda, gözde, burunda, karında

olabilir.956 

Felsefi bir yaklaşımla insanın yaratılışında hava, su, toprak, ateş şeklinde dört 

unsur bulunduğu düşüncesinden hareketle Gazzâlî, insanda dört unsura nispetle, yırtıcı,

hayvani, şeytani ve rabbani dört vasfın bulunduğunu ifade eder. İnsana şehvet yetisi 

galebe çaldığında yırtıcı hayvan fiillerinden düşmanlık, buğuz, küfür ve vurup kırmak 

 
953 Metafiziğe ilişkin konularda aklın yapması gereken şey, vahye teslim olmaktır. Bk. Gazzâlî, el-Munkız, s. 72; 
a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 129, 132. 
954 Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 131. 
955 Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 142. 
956 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 22. 
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ona musallat olur. Aynı şekilde insan şehvet sıfatıyla hayvanlar gibi obur, haris, 

cinselliğe düşkün bir hale bürünür. ‘Ruh rabbimin emrindendir’957 ayeti gereği insanda 

Yaratıcıdan gelen ilahî bir yön vardır ki, insan  bu yönü itibariyle rablik taslamaya 

meyillidir ve istilayı sever. Rabbani, şeytani ve hayvani sıfatlar gereği insanda sanki 

domuz, köpek, şeytan ve bir de hekim sıfatı dikkat çeker. Şehvet ve oburluk sıfatı

domuza teşbih edilebilir. Öfke ise sanki köpek gibidir. İnsanın iç dünyasında gazabı,

yırtıcı hayvanın öfkesi vardır. Domuz oburluk sebebiyle insanı fuhşa ve münkerata 

sevkeder. Yırtıcı özelliğinden dolayı zulüm eziyete davet eder. Şeytan ise sürekli 

domuzun şehveti ve yırtıcının öfkesini körükler. Akıl ise insanda bir hekim gibidir. O 

şeytanın hilesini ayırt edip yok eder. Akıl, ilim nuruyla parçalayıcı köpek konumundaki 

öfkeyi, domuz konumundaki şehvete musallat kılıp onların insanı helake sürükleyen 

halleri bertaraf edebilir. Öyleyse akıl, şehvet ve öfke güçlerine başkanlık etmelidir.∗

Gazzâlî’nin vurgulamak istediği hususu özetleyecek olursak: İnsanda şehvet, öfke, akıl

ve kalp olarak dört önemli yeti vardır. Nefsin tedbirinde akıl bir tür efendi ve hekim 

gibidir. O, şehvet ve öfkeyi kontrol edip onları, nefsin dünyevi kirlerden arındırılması

için kullanmalıdır. Akıl, nasıl ki, şehvet ve öfkeyi, mükaşefe bilgisi demek olan 

marifetullaha ulaşmak için vasıta olarak kullanması gerekli ise aynı şekilde insan, sahip 

olduğu uzuvlarını kalbini temizlemek (tasaffi) için seferber etmeli, günahlı bir hayattan 

uzak durmalı, salih ameller ve zikirle meşgul olmalıdır. Zira zikir, kalbi arındıran ve 

insanı takvaya götüren bir ameldir.958 Gayba ait olan keşifler ancak temiz kalbe doğar. 

Allah dışında şeyle meşgul olan kalbe bu tür keşiflerin inkişaf etmesi beklenemez. 

İnsanın hakikate ermesi ve gerçek mutluluğa ulaşması noktasında en şerefli ilim 

marifetullahtır. İlmin nurları ancak Allah’la meşgul olan kalbe gelir ve söz konusu kalp 

için perdeler kaldırılır. Kalp asli itibariyle fıtri olarak keşf için hakikatlerin marifetine 

elverişlidir. O, rabbani şerefli bir şeydir ve bu yönüyle diğer cevherlerden ayrılır. Günah 

kirlerinden arınmak için kalbi tezkiye, salih ameller ile arındırmak gerekir ki, arınmış 

olan kalp aynası levhi mahfuzdaki bilgilere ulaşabilsin959 Gazzâlî kalpteki akıl denilen 

şeyi insanın batınî basireti, idrak edici latife olan nefsin kendisi olarak kabul eder. 

 
957 Kur’ân, İsrâ Suresi, Ayet 85. 
∗ Kur’ân’da ateş azabına düşenlerin zalim oldukları vurgulanır. Zira akıl nimetini, şehvet ve öfkeye teslim edip günah 
işleyerek kendi nefslerine zulmetmiş kişilerdir onlar. Bk. Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 35; Sebe’ Suresi, Ayet 40-42; 
Gazzâlî’ye göre nice insanda bu haller vardır. Böyle bir insan, putlara tapanlara kızar lakin kendisi, iç dünyasında 
aslında bir tür puta tapıcıdır. Ondan perde kalksa, nefsinin önünde şehvet domuzuna secde ettiğini, öfke köpeğine 
ibadet ettiğini ve bunları hileci şeytanın tertiplediğini görür. Böylece o kişi aslında şeytana kulluk eder. Bu haller ehl-
i keşfe zahir olur. Keşf ehli, uyku ya da uyanıklık hallerinde iken bu halleri görürler. İşte insanın bu hali zulmün ta 
kendisidir! Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 14-15. 
958 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 16-17. 
959 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 19-20. 
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‘Gördüğünü kalbi tekzib etmedi’960 ayetinde gören göz yanında bir de kalbin 

görmesinden bahsedilmiştir. Gören göz hissî âleme, kalp gözü ise ruhanî âlemin 

bilgisini almaya mahsustur.961 

İnsan melekler ile hayvanlar arasında bir konumda yaratılmıştır. O, gıdalanma, 

büyüme ve üreme noktasında bitkilerle, his, hareket, tercih yapabilme hususlarında

hayvanlarla ortaktır. İnsanın diğer canlılardan ayrılan yönü, onun eşyanın hakikatlerini 

müdrik oluşudur. Şayet insan bütün uzuvlarını ve güçlerini ilim ve amel için teksif 

ederse bu yönüyle meleklere benzemiş olur ve ona bu yönüyle rabbanî bir melek ismi 

verilse yeridir. Kaldı ki, insanın bütün saadeti Allah’a mülaki olup ahirette istikrara 

kavuşmasıdır. Kim ki himmetini bedeni lezzetleri peşinde koşmaya sarfeder ve hayvanî 

bir yaşam içinde olursa bu tür kişiler hayvanlar sınıfına kendini düşürmüş olur. Böylesi 

kimseler öküz gibi akılsız, domuz gibi obur, köpek gibi ısırıcı, kedi gibi tırmalayıcı,

deve gibi kindar, kaplan gibi kibirli, tikli gibi hilebaz olur. Tıpkı inatçı şeytan gibi bütün 

kötü vasıfları nefsinde toplar. Öyleyse nefs yetilerini kontrol edip ahlaklı bir kişilik 

kazanmak, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak hususunda insana düşen nedir? 

Gazzâlî’nin bu soruya yanıtı; kişi Allah ile mülaki olmak için kendini hazırlamada 

ahireti istikrar yurdu, dünyayı geçici konak, bedeni binit, bedenin azalarını bu uğurda 

hizmetçi eylerse ahlakî bir varlık olur ve mutluluğa ulaşır, şeklindedir.962 

Gazzâlî, dünyaya aldanan kişilerin zihniyet yapısını şeytanın bozuk (fasit) 

mantığına benzetir. Söz konusu yaklaşıma göre dünya lezzetleri peşin fakat ahiret 

nimetleri veresiye olduğuna göre peşin veresiyeden iyidir. Bu şekil kıyas şeytanın, ‘ben 

Adem’den üstünüm’963 şeklindeki kıyası gibidir. Yanlış kıyasın ilacı ya imandır ya 

burhan getirmektir. İman ederse kişi bilir ki, “Allah’ın yanında olanlar daha iyidir”964 

“Dünya hayatı ancak bir aldatmacadan ibarettir.”965 Kıyasa gelince bunun birinci 

mukaddimesi ‘dünya peşin ahiret ise veresiyedir’ şeklindedir. Öyleyse ‘peşin olan 

veresiyeden iyidir’ çıkarımı doğruyu yansıtmaz. Zira bu mukaddime, veresiyenin 

peşinden üstün olmadığını burhanî bir şekilde ortaya koymaz. Eğer veresiye durumunda 

elde edilenler peşin olarak elde edilenlere denk ise peşin daha iyidir. Fakat veresiyede 

elde edilen peşinden daha iyi ise bu durumda veresiye daha üstündür. Buradan hareketle 

dünyanın geçici, ahiret hayatının ebedi olduğunu dikkate alırsak yukarıdaki şeytanî 
 
960 Kur’ân, Necm Suresi, Ayet 11. 
961 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 22-23. 
962 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 12-13. 
963 Kur’ân, Arâf  Suresi, Ayet 12. 
964 Kur’ân, Kasas Suresi, Ayet 60. 
965 Kur’ân, Âli İmran Suresi, Ayet 185. 
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mantığı içeren kıyas bize hakikati vermez. Dünyaya aldananların ‘dünya peşin ama 

ahiret şüphelidir’ düşünceleri de batıldır. Zira müminler katında ahiret bilgisi yakinîdir. 

Nasıl ki hasta biri, ilaç alımında doktorun doğru söylediğini kabul ederek ilacı alıyorsa 

müminler de nebileri bu konuda tasdik ve taklit ederler. Nebinin dünya ve ahirete ilişkin 

getirdiği bilgi sadece Cebrail’i taklitten ibaret değildir. Zahiri gözle nasıl mahsusat 

âlemi görülüyorsa, vahye mazhar olan elçi de basiret nuru ile de ahiret hallerini 

müşahede edip oradaki halleri görür ve ahiretin bilgisi ona yakınî olarak zuhur eder.966 

Tasavvufi manada kötülüğün kaynağı olarak görülen nefs-i emmare, kişinin 

dünyayı sevmesi ve dünyaya dalmasında en önemli sebeptir. Nefsin terbiye edilmesi 

konusunda sufi ahlak ilkelerinden olan az yemek, az uyumak ve az konuşmak gibi 

adaba dikkat çeken Gazzâlî, az uyumanın iradeyi saflaştırdığını, çok yemek yemenin 

kalbin nurunu söndürüp şehveti artırdığını söyler. Şehveti artan kişinin günaha 

girmesinin kolay oluşu bir tarafa midesi dolu olan kişi maneviyat âlemine giremez ve 

ibadetlerin tadını alamaz. Nitekim Allah Rasülü, nasıl fidana fazla su verilince onu ifsat 

ederse fazla yemek yemenin de insanın kalbini bozduğunu ifade etmiştir. Bu açıdan 

Allah’a ulaşmada büyük bir engel olarak duran şehveti dizginlemede aç olmak gerekir.  

Kim ki şehevî istek organlarını sular, yeşertirse o kişi kalbine nedamet ağacı dikmiş

demektir.967 Dolayısıyla nefsin dünyevi isteklerine, mücahede ile karşılık vermek, daha 

açık bir ifade ile nefsle cihat etmek gerekir ki, bu cihat diğer cihatlardan daha büyüktür. 

Çünkü kişi maddi düşmanını görür, ona göre tedbirini alır ve onu yenebilir. Fakat nefs 

görünmez ve ona güç de yetmez. Düşmanın öldürdüğü mümin kişi şehit olup cennete 

giderken nefsin helak ettiği kişi cehenneme gider.968 Nefsin dünyevi isteklerine set 

çeken ve ahirete hazırlanan kişi için mükafat vardır. Buna karşılık beden hazlarına dalıp

dünyaya alışan kişi ölüm sonrasının yalnızlığını kaldırmakta zorlanır. Allah’la ünsiyet 

kazanan kişi öteki dünyada yalnızlık çekmez.969 Kişinin dini, kalbi dünyadan uzak 

kaldığı sürece tamlığa erer. Kalbin dünyalık şeylerden tamamen boşalması düşünülemez 

fakat mühim olan onun Allah’la ünsiyet yönünün ağır basıyor olmasıdır.970 

Kur’an’ın pek çok ayetinin dünyanın zemmi ve ahiretin teşviki üzerine 

olduğunu söyleyen düşünür, nebilerin de bu esasa binaen gönderildiğini ifade eder. Bu 

 
966 Gazzâlî, “el-Keşf ve’t-tebyîn fî gurûri’l-halki ecmaîn”, Ahmed Şemsüddin (nşr.), Mecmûatü Resâil el-İmam el-
Gazzâlî içinde, C. V, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, s. 158 [Bu eseri el-Keşf ve’t-tebyîn olarak 
vereceğiz]; a.mlf., el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 147; a.mlf, Kimyâü’s-saâde, s. 136-138.  
967 Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 29-31. 
968 Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 33. 
969 Gazzâlî, İhyâ, C. II, s. 330-331. 
970 Gazzâlî, İhyâ, C. II, s. 336. 
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manada “Eğer dünya Allah katında bir sineğin kanadı kadar değerli olsaydı kafirlere bir 

içim su vermezdi” hadisi onun için önemli bir referanstır. Ebu Musa el-Eş’ari’nin: ‘Eğer 

kişi dünyayı seviyorsa o ahiretine zarar vermiş olur. Ya da ahireti seviyorsa dünyasına

değer vermemiş olur’ şeklindeki yaklaşımı, Gazzâlî’nin, dünya sevgisinin, şehvet ve 

öfke sebebiyle işlenen hataların başı olarak görmesi ile paralellik arzeder.∗ Dünya 

sevgisi, günahlara düşmede her hatanın başı olduğuna göre kişi, dünyadan sadece 

kendine yetecek kadarıyla yetinmelidir. Zira dünyaya rağbet göstermek hüzün ve 

sıkıntıyı beraberinde getirir.971 Halbuki dünyanın kötülüğü, iyiliğinden fazladır. Dünya 

müminin zindanı kafirin ise cennetidir. Nitekim nebilerin gönderiliş amacı da bu

gerçeği insanlara tebliğ etmek, hatırlatmak içindir. Dünyayı seven kişi ahiretine zarar 

vermiş ve ebedi hayatı tehlikeye atmış demektir.∗∗ 

İnsanın bir şeye ihtiyaç ve sevgisinin şiddeti ne ise ondan ayrılık acısının hasret 

ve şiddeti de o ölçüde olur. Kişi dünya ve dünyalık herhangi bir şeye ne kadar sevgi 

besler ise ölüm anında ve daha sonrasında o şeye olan hasreti o kadar çok olur. Dünya 

lezzetlerine, yemeklerine, süsüne dalmak hem güzel ahlakı elde etmede hem de ölüm 

anında insana sıkıntı ve hasret olarak yansır.972 İlk islam filozofu kabul edilen el-

Kindî’nin el-Hîle li-def’il ahzân isimli eserinde üzüntü sebeplerinden olan dünyaya 

bağlanmanın insana getirdiği zararları dile getirirken verdiği örneği973 aynısıyla ve dini 

motiflerle süsleyerek Gazzâlî de vermektedir. Hikayeye göre bir gemide yolculuk yapan 

insanlar, geminin mola verdiği bir ada ülkesine inerler. İnsanlardan kimileri adada 

gezintiye çıkar. Hareket saati gelince adanın pazarlarına, cazibe merkezlerine iyice 

dalanlar orada kalıp gemiyi kaçırır ve maksatlarına erişmekten mahrum kalırlar. Epey 

yük ile gemiye binenler, denize açıldıklarında tutuldukları bir fırtına sebebiyle geminin 

 
∗ Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 144; Gazzâlî’nin dünyaya gönül vermenin tehlikesine dikkat çekmesi açısından 
verdiği bir örnek şöyledir: Bir gün Hz. Peygamber, Ebu Hüreyre’yi yanına alıp Medine vadilerinden birine giderler. 
Orada paçavralar, insan kemikleri ve mezbelelikle karşılaşırlar. Hz. Peygamber: Ya Eba Hüreyre, bu insan kafaları
daha önce sizin gibi idiler. Dünyaya düşkün olanların hali ortada. Bugün derisiz kemiksiz haldeler. Bu pislikler 
onların midelerine inen leziz yemeklerdi. Bugün bu haldeler! Şu çürük paçavralar onların güzel elbiseleri idi. Şimdi 
rüzgar onları yeldirip durur! …Şimdi dünya için ağlayan ağlasın!, dedi., Bk. Mükâşefetü’l-kulûb, s. 146. 
971 Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 57. 
∗∗ Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 261-263; Gazzâlî, ‘Dünya sizin için, siz insanlar ise ahiret için yaratılmışsınızdır’ hadisinde 
ifade edildiği gibi, dünya ve ahiretin zıtlığa dikkat çeker. Kim ki, kendisi için yaratılmadığı dünyaya rağbet ederse o, 
gerçekte yanlış bir tercih yapmış olur. Hz. Ali: ‘ Dünya öyle bir ev ki, onda sıhhatli kişi hasta olur. Emin olan pişman 
olur. Fakir kişi mahzun, zengin ise belalıdır. Helalinde hesap, haramında azap, şüphelisinde itab/ayıplanma vardır. 
Böyle bir evi ne diye tavsif edeyim ki!’ der.  Gazzâlî’nin önem verdiği kişilerden biri olan Fudayl b. İyad, İbn 
Abbas’tan naklen der ki: “Kıyamet günü dünya, beli kambur, gözü mavi, ön dişleri görünür, yaradılışı çirkin bir 
ihtiyar suretinde getirilir ve halka, bunu tanıyor musunuz, diye sorulur. Halk, bunu tanımaktan Allah’a sığınırız, 
deyince onlara; İşte bu, kendisi için dövüştüğünüz, sıla-i rahmi kestiğiniz ve birbirinize buğzettiğiniz ve onunla 
mağrur olduğunuz dünyadır, denilir.” Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 265-267, 270, 278. 
972 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 270-271. 
973 Kindî, el-Hîle li-def’il-ahzân (Üzüntüden Kurtulma Yolları), Mustafa Çağrıcı (nşr. ve çev.), İstanbul: İFAV 
Yay., 1998, s. 61-63. 
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batmasını önlemek için, almış oldukları pekçok eşyayı denize atmak zorunda kalırlar. 

Az bir yükle iktifa edip hareket anında geminin en güzel yerini tutanlar ise orada en 

rahat yolculardır. İşte dünyaya dalıp ahirete hazırlanmayanlar adada kalıp amaçlarına

ulaşamayan, ahiret nimetini kaybedenlerdir. Fazlaca dünyaya dalıp yeteri kadar ahirete 

hazırlanmayanlar kaybettiklerinin hasretini çekerler. Dünyadan yeteri kadar istifade 

edip öteye hazırlananlar ise gerçek kazançlı olanlardır.974 

Kişi sadece Allah’a ünsiyet ve sevgi peyda ederse bu kişi öldüğünde sevdiği

şeyler onun için orada tahakkuk eder ve o kişi, dünya zındanından kurtulduğunu bizatihi 

görür. Çünkü onun sevdiği varlık olarak sadece Allah vardı. Dünyalık şeyler asıl

sevgiliye ulaşmaya engel idi. İşte o kişinin kabirdeki rahatı adeta cennet gibidir ve kabir 

bu tür insanlar için ancak cennet bahçelerinden bir bahçe konumunda olur. Buna 

karşılık dünyaya gönül verenler ellerinden sevdikleri şeyin alınması neticesinde 

fevkalade sıkıntı çekerler. Ölüm inanan biri için yokluk olmadığına, aksine kişinin 

dünyadan ayrılıp Allah’ın huzuruna varması hadisesi olduğuna göre ahiret yolcusu ilim, 

fikir ve zikir üçlüsünün ibadetine devam etmelidir. Bunlar o kişiye dünyalık şeylerin 

çirkinliğini göstermeye yeter. Kulluğu yerine getirebilmek için bilindiği üzere beden 

sıhhati, sıhhat için de mesken, elbise gibi imkanlar lazımdır. Öyleyse kişi kendisine 

yeteri kadarıyla iktifa edip dünyalıklara ait şeylere gönül vermemelidir. Bu haliyle 

dünya, o kişi için ahiretin tarlası olur. Aksi durumda kişi dünya lezzetlerine daldığında

helalinden bile olsa onun için hesap, haramı ise azap olur.975 

Dünyanın aldatıcı hususlarından biri de insanların mal ve mevkiye düşkün

oluşlarıdır. Dünya serveti ediminin iyi yönlerine de temas eden düşünürümüz menfî 

manada malı, içinde zehir olan yılana benzetir. Ancak yılanın ağzında zehir, etinde 

tiryak vardır. Dolayısıyla dinî ve ahlakî manada malın fayda ve zararını bilen kişi ondan 

istifade edebilir. Allah’a ulaşmada en büyük perde mal hırsıdır.976 İnsanlar mala niçin 

bu kadar düşkün olmaktadırlar? Gazzâlî bunu psikolojik bir yaklaşımla izaha çalışır. 

Mala düşkünlüğün birinci sebebi, insanların gelecek korkusudur. Her insan, hayatının

devamı için geleceğini garanti altına almak ister. Söz konusu psikolojik gerginlik onu 

karamsarlığa ve mal toplama hırsına iter. Bunun için insan, elindeki malın telef olup 

başkasına muhtaç duruma düşebileceğini, dolayısıyla daha çok mal biriktirmesi 

gerektiğini düşünür. Gönlündeki gelecek kaygısı böylece artar ve daha çok mal 

 
974 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 281-282. 
975 Gazzâlî, İhyâ, C. III. s. 285. 
976 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 305, 351; C. IV, s. 140. 
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biriktirmeye yönelir. Eğer elindeki malın bir kısmının telef olsa kalanlarıyla hayata 

tutunabileceğini düşünmeye başlar. Gelecek endişesi yanında dünyaya olan sevgisi, 

uzun ömür hesabı, mallarına afet geleceği ihtimali ile insan, bu korkuyu ihtiyaçtan fazla 

mal toplamakla gidermeye çalışır. Bu derûnî korkuyu/psikolojik gerginliği gidermek 

için ne kadar servet edinilirse edinilsin, bir sınır çizmek imkan dahilinde olmaz. Nihai 

sınır, her şeye sahip olmaktır.∗ Gazzâlî insanın servet peşinde koşmasının ikinci sebebi 

olarak, insanın mayasında var olan rabbanî yöndür. İlahi yönü itibariyle insan rububiyeti 

sever. Bu da ‘kemalde eşsiz ve varlıkta rakipsiz olmaktır’. Varlıkta yetkin (kemal) 

olmak bizatihi bir amaçtır. Ne var ki, böyle bir durum insan için mümkün değildir. Söz 

konusu eğilim, insanlar üzerinde nüfuz kurarak (câh) sağlanmaya çalışılır. İnsanlar 

üzerinde hakimiyet, onların ruhlarını ve gönüllerini kendine râm etmekle mümkün olur. 

Eğer kişide, başkalarını ona ram edecek bir sevgi ve yetkinlik yoksa o, bu boşluğu

servet çokluğu ile doldurmak ister.977 Herhalükarda insan, dünyevî şeylere ve mala 

düşkünlük gösterir. Halbuki insanın ahlakî bir varlık oluşuna ve onun gerçek 

mutluluğuna en büyük engel de dünyalık sevgisidir. Bütün bu anlatılanlardan hareketle 

Gazzâlî’nin servet edimine karşı olduğu anlaşılmamalıdır. Zira servet kendi başına

fayda ve zararı eşit olan bir unsurdur. Düşünürümüzün altını çizdiği husus, servetin, 

Allah rızası ve ahiret hayatı için nasıl faydalı kılınacağının tespit edilmesinden ibarettir 

denilebilir.978 

Güzel ahlak ile mutluluk arasında dünya ve ahiret nimetlerine ulaşmak 

açısından kopmaz bir alaka vardır. Gazzâlî insan mutluluğunu şu üç şeyle mümkün 

görür: Nefse ait ilim ve ahlakî erdemler; bedene ait sıhhat ve afiyet gibi nimetler; beden 

haricinde bulunan mal mülk gibi nimetler.979 Bunların kıymet dereceleri de yukarıdan 

aşağıya doğrudur. Yiyecekler bedenin afiyeti, beden ise ilim ve hikmete hizmet içindir. 

Yeyip içmekten gaye bedenin sağlıklı olmasıdır. Evlenmekten gaye neslin devamıdır. 

Bedenin sağlıklı şekilde varlığının devamından amaç nefsin kemale ermesi ve temiz 

tutulması, ilim ve ahlakla süslenmesidir. İşte malın kıymeti buradan kaynaklanır. Zira 

bedenin sağlıklı kalması, yiyeceği temin eden mal ile mümkün olmaktadır. Bu da netice 

 
∗ Konuya ilişkin olarak bkz: “Firavun kavmine seslendi ve şöyle dedi: Ey kavmim! Mısır mülkü ve şu altımdan akıp
giden ırmaklar benim değil midir? Hâlâ görmez misiniz?” Kur’ân, Zuhruf Suresi, Ayet 51; “(Firavun, kavmine): Ben 
sizin en yüce Rabbinizim! dedi.” Kur’ân, Nâziât Suresi, Ayet 24; “Kârun Musa’nın kavminden idi de, onlara karşı 
azgınlık yapmıştı. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, hazinelerin anahtarlarını güçlü-kuvvetli bir topluluk zor 
taşırdı!..” Kur’ân, Kasas Suresi, Ayet 76. 
977 Sabri Orman, Gazali’nin İktisat Felsefesi, II. bsm., İstanbul: İnsan Yay., 2002, s. 128-131. 
978 Gazzâlî, İhyâ, C. II, s. 118; C. III, s. 304-305, 351; Orman, s. 78-88. 
979 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 305-306; C. IV, s. 140; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 81-82; Orman, s. 77; Macid Fahri, İslam 
Ahlak Teorileri, Muammer İskenderoğlu ve Atilla Arkan (çev.), İstanbul: Litera Yay., 2004, s. 278-279. 
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itibariyle nefsin kemale ermesi için gereklidir. Kemal seviyesine ulaşmak bizatihi 

istenilen hayır olduğuna göre mal sahibi olmada bu hikmeti gözeten kişi için zenginlik 

övülen bir şeydir. Aksi takdirde mal insan için faydasız hatta zararlı bir hal alır.980 

Allah ile kişi arasında perde olacak nitelikte dört unsur sayılabilir: Mal, rütbe, 

taklit, günah. Şayet kişinin elinde olan paraya kişi tamah edip ona sevgisini yöneltirse 

bu, Allah’la o kişi arasında perde olur. Aynı şey, rütbe için de geçerlidir. Taklit 

noktasında kişi için en tehlikeli mabut, onun hevasıdır. Yani kişi taklit yolunda olduğu

halde bunu kendisi için iyi görür ve hevasına tabi olursa içinde bulunduğu hal onun 

gerçek mutluluğuna perde olur. Günahlara dalmak ve bundan gafil olmak da insan için 

bir başka perdedir. Gazzâlî kalbi kirleden ve mükaşefe ilmine engel teşkil eden 

günahlardan arınmak için büyük bir sabır ve kılavuzu gerekli görür. Zira günahlarından 

kendi başına kurtulmak isteyen kişinin tavrı, kendiliğinden biten bir ağaca benzer. 

Bakıcısı ve zararlı şeylerden onu koruyan biri olmayan böylesi bir ağaç verimli olmaz 

ve kuruyup gider. Şu halde Allah’a giden yolda yol kesici olarak bulunan söz konusu 

dört halin yıkıcılığını önlemek için neler yapılmalıdır? Gazzâlî buna çözüm olarak, 

halvette bulunmayı, (gereksiz yere konuşmaktansa) susmayı tercih etmeyi (kılleti 

kelam), (şehveti önlemede) açlığı ihtiyar etmeyi (kıllet-i taam) ve  uykusuzluğu seçmeyi 

(kıllet-i menam) tavsiye eder.981 

Kişinin şehvet ve öfke yetilerini kontrol etmesi ve günahlara karşı dikkatli 

olması noktasında açlık ve tokluk konusuna özel önem atfeden Gazzâlî, dünyalık

şeylere düşkünlüğün bu dünya ve ahirette bir takım sıkıntıları da beraberinde 

getireceğini belirtir. Öyleyse yakınî bilgiye ulaşmak için kalp temizliği gereklidir. Bu da 

ancak ibadetler, zühd ve riyazetle mümkündür. Karın tokluğu insanın gerçek mutluluğu

için ciddi bir engel iken zaruret miktarınca yeyip içmek ve uyumak ibadetleri yerine 

getirebilmek için yeterlidir.982 

İnsanın kalbini tasfiye edip kemale erdiren dini ilimler peygamberlerden taklit 

yoluyla alınır. Günah kirleriyle oluşan kalp hastalıkları ancak dini ilimlerle temizlenir. 

Onun için kalp ilmi olmadan akli ilimlerle yetinmek kalbi kemale erdirmeye yeterli 

değildir. Bununla birlikte kalbi tasfiye için sadece nebevi ilimleri yeterli gören kimse de 

yanılmıştır. Dünyevi ilimler kalbi temizleyen ilimler için öncül konumundadır. Onun 

 
980 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 305-306. 
981 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 87-90. 
982 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 110-116. 
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için ikisini bir arada bulundurmak lazımdır. Kalp hastalıkları iman ve salih amellerle 

nebevi ilim ilaçlarıyla tedavi edilir. Hasta kalbini şer’i ibadetlerle tedavi etmeyen ve 

sadece akli ilimlerle iktifa eden kimseye, akli ilimler zarar verir. Çünkü akli ilim gıda, 

şeri ilim ilaç mesabesindedir ve kalp tedavisinde her ikisi de lazımdır.983 Gazzâlî ilim 

yolcusu olanların ilmin başlangıcında dünya menfaati elde etme düşüncelerini normal 

görür. Çünkü bu düşünce insanı ilme sarılmaya teşvik eder. Fakat ilimde derinleştikce 

insan mükaşefeye açılan kapıları görebilir. Böyle bir durumda iken kişinin ilmi hâlâ 

dünyalık elde etmek için istemesi doğru değildir. İlimde dünyevi mevki ve şöhretini 

hedefleyenler ahirete düşmanlık beslemiş olurlar. Talebelerini dünyalık elde etmeye 

yönelten âlimler gerçekte talebelerine kötülük etmiş olurlar. Âlim, talebelerine öncelikle 

kalbi temizleme ve ahiret ilmini öğretmelidir.984 Gazzâlî’ye göre, dünya ilimlerinde 

âlim olanlar ahiret ilimlerinde noksan kalır. Bunun tersi de doğrudur. Dünya ilimlerinde 

âlim olanın ahiret ilimlerini inkara kalkışması doğru değildir. Aynı şekilde dünya 

ilimlerinde âlim olanların yüksek düzeyde ilim sahibi oluşu ve ahiret ilimlerini 

yadsıması, insanları yanıltmamalıdır. Çünkü dünyevî ilimlerde uzman olanlar ahiret 

ilimlerinde cahildirler. Bunun sebebi, nebiler ve onların yolundan gidenler dışında kalan 

insanların kalpleri dünya işlerine dalıp ahiretten yüz çevirmiş haldedir. Buna göre 

ahirete hazırlanma noktasında hasta bir kalbe sadece akli ilimlerin şifasını sunmak 

hastalığı iyileştirmez.985 Ahlakî açıdan hoca talebe ilişkisinde aynı yaklaşımı görmemiz 

mümkündür. İlmin, melek vasıtasıyla kalbe atılan bir nur olduğuna inanan Gazzâlî, hoca 

konumunda bulunan kişinin, talebesine öncelikle kalbi temizleme ilmini öğretmesi 

gerekir. Zira insana fayda yönünden getirisi en çok olan ilim Allah, melekler, ahiret  ve 

kalp hallerinden bahseden marifetullah ve din ilmidir. İlimler tıpkı âlimler gibi farklılık

arzederler. Âlimleri birer savaşçıya benzeten Gazzâlî bunların kiminin bizatihi savaşçı,

kiminin hastabakıcı, kiminin diğer işlerle uğraşan kişiler olarak görür. Fakat ilimlerin 

nihai amacı mükaşefe bilgisine ulaşmaktır. Keşfî bilgiye ulaşmada dünya konak, beden 

binit, ameller yolculuk gibidir. Amaç Allah’a ulaşmak ise O’na ulaştıran ilimler temsili 

olarak dile getirilecek olursa; hacca gidecek biri için tıb ve fıkıh ilmi hac yolculuğuna

hazırlık; ahlak ilmi, hac yolunu bilmek; tasavvuf ve marifetullah ise bizatihi haccı ifa 

 
983 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 23; a.mlf., Mirâcü’s-salikîn, s. 155. 
984 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 56, 79; Hüccetü’l-İslam’a göre dünya ve ahiret, iki kuma kadın, terazinin iki ayrı kefesi, 
bardağın dolu ve boş kısmı, dünyanın doğu ile batısı ya da bardağın kadar birbirine zıttır. Birini memnun etmeye 
kalkışan kaçınılmaz olarak öbürünü darıltmış olur. Bk. İhyâ, C. I, 85-86, 88-100, 105-107.  
985 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 24. 
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etmek gibidir. Gazzâlî’nin epistemolojisinde bu ilimler birbiriyle iç içe bir görünüm 

arzeder. Sadece dünyevî veya uhrevî ilimlerle yetinmek yeterli değildir.986 

İnsan aklının üstünde başka bir gözün987 açılması ya da kalbî bilgiye ulaşmak 

için ahlaklı bir yaşam gerekir. Ahlaklı olabilmek ancak dinin getirdiği hakikatleri kabul 

edip uygulamakla mümkündür. İbadetler insan nefsini arındıran ve onu Allah’a yönelten 

bir etkiye sahiptir. Şehevi yönelişler ise insanı Allah’tan uzak eyler. Nefs-i natıka, 

makulâta ne kadar yakın durursa o ölçüde arınırken şehevât bunun zıttını teşkil eder. 

İlim, erdemli davranışlar, iyilikler ve ibadetler ahlaken kalbi kötülüklerden arındırırken 

cehalet ve reziletler onu karartır. Melekût âleminin hakikatleri sadece temizlenmiş

kalplere tecelli eder. Kalbin parlatılması ise şehvet yetisinin isteklerine boyun eğmemek 

ve İslama uymakla mümkündür. Kalbi düzene koymak Allah Rasülü’nün ahlakıyla 

ahlaklanmaya bağlı iken zikir, fikir ve ibadetler onu nurlandırır.988 Ahirete hazırlanma 

bağlamında kalbi dünyevî şeylerden temizlemek açısından riyazet, ilim ve ibadetler 

kadar önem arzeder. Riyazetin nihai amacı, gönülde Allah sevgisi dışında her şeyi 

temizlemektir. Ancak böyle bir kalbe rububiyetin huzuru, letafetleri ve celali tecelli 

eder.989 

Gazzâlî insanın bu dünyada sevdiği, gönül verdiği şeylerin ölüm sonrası

hayatta kişiye iyilik veya kötülük olarak görüneceğini ifade ile sevgisini Allah’a 

hasreden ve dünyalık şeylere kalbinde sevgi beslemeyenlerin ölüm sonrası adeta 

zindandan kurtulmuşçasına sevineceklerini belirtir. Sevgisini sadece Allah’a adamış 

kişi, dünya ve dünyaya ait şeyleri asıl sevgiliye ulaşmaya engel olarak gördüğü için 

dünyadan ayrılış o insana zor gelmez. Aksine gerçek sevgilinin huzuruna varmış 

olmanın sevincini yaşar. Böylesi insanların kabirdeki rahatı adeta cennet rahatı gibidir 

ve onlar için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe konumunda olur. Dünyaya gönül 

verenlerin ellerinden sevdikleri şeyler alındığı için sıkıntı halinde kalırlar. Ölüm, kişinin 

bu dünyadan ayrılıp Allah’ın huzuruna varması hadisesi∗ olduğuna göre ahiret yolcusu, 

ilim, fikir ve zikir üçlüsünün ibadetine devam etmelidir.990 

986 Gazzâlî İhyâ, C. I, s. 69-75. 
987 Gazzâlî, el-Munkız, s. 66. 
988 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 88. 
989 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 103; C. IV, s. 69-70. 
∗ Ruh için ölümden bahsedilemez. İlim ve insana sevinç-üzüntü getiren şeyler nefste baki kalır. Ölüm anında insanın
dehşete kapılıp inancı kaybetmesine, dünya meşgalelerine dalmak, şehvetlere yenik düşmek gibi hallerdir. Bunlar 
kalbi melekûtun bilgisine kapatan şeylerdir. Ölüm anında kişiye her şeyin aslı keşfolunur. Böylece inancı zayıf olan 
ya da Allah’tan başka şeylerle gönlünü vermiş ve hayatını o şeyler uğruna geçirmiş kişinin inancı sarsıntıya uğrar. 
Ancak ölüm anında zor duruma düşmekten bülh kişiler korunmuştur. Onlar daha çok inancı sağlam olan sıradan 
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Dünya lezzetlerinin gelişimi, çocuklukta oyun eğlence, ergenlik devresinde 

karşı cinse meyil, orta yaşlarda dünyalık elde etme ve riyaset sevgisi, bir ileri aşamada 

ise ilim, sanat merakı ortaya çıkar. Bunların tamamı ahirete hazırlık noktasında bir tür 

oyun ve eğlenceden ibarettir.991 Asıl olan Allah’ı bilme ilmini (marifetullah) elde 

etmektir.992 Kişinin marifet bilgisine ulaşmasını engelleyen şeyler dünya ve 

dünyalıkların sevgisinin kalbte yer etmesidir. İnsan ölünce melekût âleminin perdeleri 

açılır fakat kalbi dünya kirlerine batmış olanlar için bu kapı açılmaz. Dünya sevgisi ve 

günahlarla kirlenmiş kalpler rablerinden mahrum kalırlar. Bunlardan bir kısmının kalbi 

tamamıyla kirlenmiş olmadığı için günah kirlerinden arınıp ilahî âlemin güzelliklerini 

görmeye hazır hale gelene kadar azap görürler.993 Kalbi kirlerden arınıp güzel ahlaka 

ulaşanlar seyyidlerin ve nebilerin sıfatıyla sıfatlanıp cennete girmeyi ve Allah’a 

yakınlığı elde edrelr. Buna karşılık kötü ahlak, ahiret saadetini kaybettirici bir zehir, 

sahibini şeytana teslim edip Allah’tan uzaklaştıran bir kalp hastalığıdır. Beden 

hastalığını tedavi için doktorlar nasıl çalışıyorsa baki hayatı kurtarmak için de kalbi 

kötü ahlaktan temizleyip korumak gerekir. Kirli kalplere keşfî bilginin tecelli etmesi söz 

konusu değildir. Dahası ebedi hayatın kaybı gibi telafisi imkansız bir zarar söz 

konusudur. Her binanın temelinin olması gibi İslam’ın temeli ise güzel ahlaktır.994 

Güzel ahlak ve Allah rızasına ulaşmak için engelleri aşmanın yolu üçtür: 

Şehveti güçlendiren gıdaların çeşit ve çokluğunu kontrol altına almak, şehveti tahrik 

eden sebepleri ortadan kaldırmak ve nefsin istediği şeyleri, helal yollardan gidermek. 

İnsan rızkını helalinden kazanmalı ki, güzel ahlakın düşmanı olan şeytanı bozguna 

uğratabilsin.995 Kişi, cinsel ihtiyacını şer’i yollardan gidermelidir.∗ Aynı şekilde insan 

 
insanlar, köylülerdir. Onlar sağlıklı bir şekilde inanmış ve inançları üzerinde şüpheli düşüncelere dalmamış saf (bülh)
kişilerdir. Selef’in tavrı da bu yolda olmuştur. Halk tabakasının selameti, salih amellerle meşgul olmalarıdır. Kişinin 
su-i hatimeye gidişinde ikinci önemli sebep, imanı güçlendirmeyi bir kenara bırakıp kalbe dünya sevgisini 
yerleştirmektir. Bu durumda kalpte iman zayıflar ve Allah sevgisinin yerini başka sevgiler doldurur. Dünya sevgisi 
her hatanın başıdır. Dünya sevgisiyle dolan kalp mühürlenir ve kirlerle dolar. Orada Allah’ın nuru söner. İşte böyle 
bir kimse sevdiği dünya ve dünyalık şeylerden ayrılıp, sevmediği Allah’a varmak için yola çıkan ve bedbaht olan bir 
kişinin halidir. Tıpkı efendisinden kaçan köle gibi. Gazzâlî’ye göre, kişinin kalbi dünya hayatında en çok hangi şeye 
ülfet etmişse ölüm anında o şey o kişinin gözünün önüne gelir ve kişi o hal üzere ölür. Eğer kişinin kalbi taatler ve 
iyilikler üzere idi ise onun ölümü de iyi olur. Aksi halde Allah dışındaki şeylere verilmiş bir gönülün akibeti fenadır. 
Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 98-99, 230-233. 
990 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 285. 
991 Akıllı biri, oyuncaklarla oynayan bir çocuğu gördüğünde, onun uğraşısını nasıl ki çocukça ve gerçek dışı eylemler 
olarak görüp değerlendirirse, arifler de dünyaya dalmış kişilerin uğraşısını görüp onu boş bir eğlence faaliyetleri ve 
boşa harcanan ömür olarak değerlendirirler. Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 411; ‘Biliniz ki dünya hayatı ancak bir oyun, 
eğlence, bir süs ve aranızda bir övünme, daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir.” Kur’ân, Hadîd 
Suresi, Ayet 20. 
992 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 411. 
993 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 413. 
994 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 65-66.  
995 Gazzâlî, İhyâ, C, IV, s. 99; C. II, s. 127. 
∗ Gazzâlî, zühde erebilmek için her insan ferdinin gözlerini harama bakmaktan koruması gerektiğini belirtir. Çünkü 
gözlerin zinasından korunmak, zina yapma imkanına sahip olduğu halde bundan çekinen birinin sevabı kadar olmasa 
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zühde erebilmek için haramlardan uzak bir hayatı tercih edip şüpheli şeyleri terk etmeyi 

ve boş tartışmalardan uzak durmayı kendine prensip edinmeli,996 akıllı, güzel ahlaklı,

takva ehli, bidatlara uzak duran ve dünyaya düşkün olmayan kişilerle dostluk 

kurmalıdır.997 

Meryem oğlu İsa, Zekeriya oğlu Yahya örneğinde olduğu gibi insanın ahlaklı

oluşu bazen doğuştan getirilen fıtrî bir olgunlukla var olur. Böylesi bir temiz tabiat, 

kişiyi şehvet ve öfkenin serkeşliğinden korur. Ancak insanların çoğu böyle değildir. 

Onlar da gayret ve riyazetle şehveti ve öfkeyi kontrol altına almaya çalışmalılar. Gazzâlî 

kalbi kirleten hastalıkların sonradan meydana geldiğini, insanın iyiliklere yöneliminin 

yaratılıştan ve insana kolay gelen eylemler olduğunu kabul eder. Ona göre marifetullah 

sevgisi kalbin tabiî halidir. Halbuki günah kirlerine bulaşmak, şehvet ve öfkenin bir 

neticesi olarak nefse arizi bir şekilde tabii olan şeydir. Öyleyse insan, kendisinde arızî 

olarak ortaya çıkmış hastalıkları riyazet, ilim, ibadet ve güzel ahlakı huy edinmiş bir 

dost çevresine dahil olmak gibi yollarla tedavi edebilir.998 

Güzel ahlaka ulaşma engellerinden ve kalp hastalıklarının en önemli 

sebeplerinden biri de şehvetlere uymaktır. Gazzâlî buna çözüm olarak şehevi istekleri 

terk etmeyi tavsiye eder. Bunun için de az yemek, az uyumak, zaruret miktarı konuşmak 

(kılleti taam, kılleti kelam, kılleti menam) ve insanlardan gelen sıkıntılara göğüs germek 

gerekir. İnsan az yemekle karnın afetlerinden, az uyumakla hamakatten, az konuşmakla 

dilin afetlerinden korunur. Halktan gelen eziyetlere göğüs gererek asıl amacına ulaşma 

fırsatını yakalamış olur.999 Cennete girebilmenin yolu, şehevî arzulara muhalefet etmek 

ve nefsi, hevasından alıkoymaktan geçtiğine göre ilim ve ibadetler yanında yukarıda

ifade edildiği üzere riyazet yapmak gerekir. Riyazetin özeti; kalpte aslen mevcut 
 
da buna yakın bir sevap kazandırır kişiye. Normal zinaya giden yolun başlangıcı göz zinasından geçer. Öyleyse kişi
gözünü, kalbine dolacak birçok afete yol açmasından dolayı korumalıdır. Kötü bakış, kalpte şehveti husule getirir. 
Gazzâlî, erkek birinin günahlara düşmesi noktasında, şeytan ordusunun yarısı şehvet ve öfke iken şeytanın en büyük 
yardımcı olarak kadın faktörünü görür. Dolayısıyla böyle bir tehlikeden korunmanın en iyi yolu nikahtır. Nikah, 
insanı söz konusu tehlikeden koruması yanında neslin devamını sağlar, şehveti teskin edip kişiyi ibadetlere yönelterek 
mükaşefe yolunda kolaylık sağlar. Nefs, Allah’a taat içeren şeylere karşı usangaç ve zorlanma halindedir. Onu arada 
bir rahatlatmakta fayda vardır. Kişi, eşinin ve çocuklarının geçimiNİ temin için çalışmanın, eşinen ve çocuklarının
sıkıntılarına katlanarak sabır, adalet ve bunlardan oluşan sevaplar elde ederek nefs eğitime tabi tutulmuş olur. Hatta 
bu manada o, evdeki bir takım dırdır ve huzursuzlukların, kişinin kalbinin bir köşesinde gizlice duran kirlerin 
giderilmesinde etkili olduğunu düşünür. Çünkü hep iyilik halinde bir yaşam süren kişi bu kirleri temizleyemez. 
Nikahın afetleri cümlesinden de şunlar dile getirilebilir: Maişet için kadının, kocasını harama sevketmesi; kişinin, eşi
ve çocuklarının haklarına riayet etmeyip günaha girmesi; maişet için helalinden de olsa dünyaya dalıp ahiret işlerinin 
gevşek tutulması. Fayda ve zarar açısından nikahlanmaya bakıldığında bu, kişiden kişiye değişir fakat Gazzâlî, 
normal şartlar altında nebilerin sünneti olan evlenmeyi tavsiye eder. Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 36-51; C. III, s. 130, 138. 
996 Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 329. 
997 Hz. Peygamber’den rivayetle Gazzâlî, güzel ahlakı şu üç konuda daha önemli görür: Seninle irtibatı koparan 
akrabayı arayıp bulman, senden iyilik elini çekene senin iyilik etmen, sana eziyet edeni affetmendir. Gazzâlî, 
Mükâşefetü’l-kulûb, s. 371; a.mlf., İhyâ, C. II, s. 214. 
998 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 77-80. 
999 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 87. 
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olmayan bir şeyle nefsin lezzetlenmesi ancak zaruret miktarı ölçüsünde olmalıdır. Kişi

yemek, içmek, evlilik, mevki makam gibi hususlarda ihtiyaç haricinde lezzetlenmeye 

kalkarsa onlara ünsiyet duyar. Bunlara duyulan ünsiyet kalpte yer ettiği halde insan 

ölürse, bu sevgi uzun süre ya da ebediyen onda bir karakter olarak devam eder. Ahirette 

ise Allah dışındaki varlıklara duyulan ünsiyet kişiyi tekrar dünyaya gelme ihtiyacı

hissettirir. Bundan kurtuluş, kalbi, Allah’ın marifeti ve zikriyle ünsiyet kazandırıp

bunlarla meşgul etmekle mümkündür. Kalbin arınmışlık ya da kirlilik durumuna göre 

Gazzâlî insanları dörde ayırır: 

- Dünyaya ancak zaruret ölçüsünde iltifat eden, kalpleri Allah’ın marifeti 

ve zikriyle müstağrak olan sıddıklar. 

- Sadece diliyle Allah’ı zikredip kalben dünyaya dalmış kişiler ki, bunlar 

helak olmuştur. 

- Din ve dünya ile meşgul olup da kalbinde din sevgisi fazla olanlar. 

Bunlar ateşte azap görür fakat kalplerindeki zikrin galibiyeti ölçüsünde azaptan 

kurtulurlar. 

- Din ve dünya ile meşgul olup da dünya sevgisi kalplerinda ağır basan 

kişiler. Bunlar temizlenmek için azapta uzun süre kalırlar fakat neticede oradan 

kurtulurlar.1000 

Nefs eğitimi netice itibariyle Allah’a mülaki olmak ve O’nun yakınlığını elde 

etmek içindir. Keşfî bilgiye ulaşmak için yapılan riyazet de aynı amaca yöneliktir. 

Ömür boyu süren ve oldukça zor olan nefs eğitiminin başarıya ulaşabilmek için Gazzâlî 

şunları da tavsiye eder:  

 a-Uzman doktor gibi nefs ayıplarını görebilen bir muallim (şeyh) ile birlikte 

olmak.  

 b- Nefs ayıplarını giderebilmek için iyi bir arkadaş çevresi bulmak  

 c- Kendisinin zaaf ve kusurlarını ortaya çıkarmada düşmanın söylediklerini 

dikkate almak.  Çünkü insan, düşmanı olanların tenkitlerine karşı koymaya meyilli 

yaratılmıştır. 

 
1000 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 86, 88-89. 



238

d- Halkın içine karışıp onlarda gördüğü kötülükleri kendine mal edip, bu 

bende de şu şekilde vardır, hemen bunu gidermeliyim, diyerek kendi ayıplarını araştırıcı

olmak.1001 

Buna göre ahlakî açıdan ahiret saadeti için çözüm nedir? Çözüm, helallerden 

bile zaruret ölçüsünde alıp fazlasını terk etmektir. Aksi halde nefs, daha fazlasını ister 

ve bu da kişiyi haramlara sevkeder. Kalb ünsiyet kazandığı bir şeyi kolay bırakmak 

istemez. Kalbin ölümü ve kalp hastalıklarının ortaya çıkışı kişinin helallerle başlayıp

dünyaya dalması ve böylece gönlünden ölüm, zikir, hüzün gibi ahiret hallerinin çıkıp

gitmesidir. İşte bunlar helallerin gerisinde görünen bir takım afetlerdir ki, nefs, dünyevi 

nimetlerle ferahlanır ve onunla huzur bulur. Gerçekte dünyevî konfor, kalpteki Allah 

korkusu, hüzün ve ölümü hatırlamayı ve kıyametin dehşet hallerini unutturucu nitelikte 

öldürücü bir zehirdir. Zaten kalbin ölümü bu manaya gelir.1002 Şu halde insan, hüzne 

talip olmalı, konforu oluşturan sebeplerinden uzak yaşamalı, haram olan şehevi arzulara 

sabredip helal arzulara karşı bile dikkatli olmalıdır. Çünkü ahirette mizanda insanın

ulaştığı nimet helal ise hesap, haram ise ikab, şüpheli şeyler ise itab (kınama) vardır ki, 

bu da bir tür azaptır. İnsandaki güzel ahlak, iman; kötü ahlak ise nifaktır. İnsanın fiilleri 

de bunların meyveleridir.1003 

Allah’a yakın olmak için dört tür temizlikten bahsedilebilir: Zahiri temizlik, 

günah kirlerinden temizlik, kalbin kötü duygu ve düşüncelerinden temizlik, bir de 

nebilerin ve sıddıkların ulaştığı kalbi, Allah dışındaki her şeyden arındırmak şeklindeki 

temizlik. Kalbin ameli ve nihai hedefi (gaye i kusva) şer’i inançalara sahip olup övülen 

ahlaka ulaşmak  ve bozuk inançlardan arınmaktır. Şu halde kişinin güzel ahlaka 

ulaşmasının yolu, maddi ve manevi kirlerden arınmaktır. Maddi temizlik kabuk, ahlak 

temizliği de öz mesabesindedir.1004 

Yukarıda da görüldüğü üzere insanın güzel ahlaka ulaşmasının yolu, akıl ve

vahiy çizgisinde ortaya konulan erdemleri kazanmasına bağlıdır. Güzel ahlakı elde 

edebilmek için iyi ve kötü’nün bilgisini bize din verir. Dini nebi olan kişi getirir. Acaba 

 
1001 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 85-86. 
1002 ‘Onlar ki dünya hayatından memnun kalmış ve onunla tatmin olmuştur!’ Kur’ân, Yunus Suresi, Ayet 7. 
1003 Gazzâlî, İhyâ. C. I, s. 170; C. II, s. 214; C. III, s. 89, 92; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 70-77; Hikmetin alt bölümleri 
şöyledir: Akıllılık, zihin keskinliği, görüş berraklığı, doğru kanaat. Şecaat erdeminin alt bölümleri: Cömertlik, 
kendine güven, yüce gönüllülük, dayanıklılık, hilm, sebat, asalet, mertlik, kendine hakimiyet. İffet erdeminin alt 
bölümleri: Haya, utanma, bağışlamak, sabır, eli açıklık, doğru karar, sevimlilik, iyi huy, kendini kontrol, kanaat, 
sakinlik, verâ‘, güleryüz, yardımseverlik, haksızlığa tepki, nüktedanlık. Bilgi için bk. Macid Fahri, İslam Ahlak 
Teorileri, s. 276-277. 
1004 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 179. 
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Gazzâlî veliliğin bir üst noktası olarak gördüğü nebilik makamını nasıl

değerlendirmektedir? Dünyevî ve uhrevî hayatın nizamı ve mutluluğun temini 

noktasında nebinin fonksiyonu nedir? Akli açıdan nübüvvet mümkün müdür? Bu 

soruların cevabı, Gazzâlî’nin epistemolojisinde ve ahlak düşüncesinde merkezi bir yer 

işgal eder. Dünya nizamının temini ve özellikle ahiret hayatının keyfiyetinin hakiki 

bilgisini ancak nebi olan kişi getiriyorsa nübüvvet ve din dilinin nasıl anlaşılması

gerektiği konularına, ölüm ötesi dünyayı daha iyi anlayabilmek için değinmemiz 

yerinde olur. 

3.5 Ahiret Açısından Nübüvvet ve Din Dili 

Gazzâlî epistemolojisinde görüldüğü üzere metafiziğe dair en güvenilir bilgiyi 

vahiy verir.∗ 1005 İnsan oluş bozuluş âlemine ait beden ile nurlu, fail, muharrik ve 

ölümsüz olan emir âlemine özgü nefsten meydana gelmiştir. Bu birleşimde beden nefse 

tabidir ve adete nefsin biniti gibidir. Fakat her ikisi birbirinden etkilenir. Nefs, bedenin 

yaratılışı ile birlikte yaratılır. Ölüm sonrası bu âleme ait olan beden bozuluma uğrarken 

emir âlemine özgü olan nefs bozuluma uğramadan kalır. İnsanın nefs (ruh) ve beden 

birleşimi onun bilgi edimine de yansımış vaziyettedir. İnsan, harici ve dahili idrak 

vasıtasıyla şehadet (halk) âlemine dair bilgileri duyu ve akıl ile elde eder. Emir âlemi 

denilen melekûta özgü bilgiyi ise kalbe dair hadsi idrak olan ilham ve vahy ile elde 

eder. Yani varlığın kabuğuna dair bilgi bedenî güçlerle, öze dair bilgi insanın batınî

yönü olan ve kendisine ruh, akıl da denilen kalple elde edilir.1006 Varlık âleminin kabuk 

mesabesinde bulunan bu âleme özgü bilgiyi alan duyu idrakleri bilgi ediminde insanı

yanıltabilir. Hatta bu dünya hayatında insan bir tür uykuda kabul edilirse, ölümle 

birlikte uyanınca aklın da yanılmış olmayacağına ve aklın üstünde onu yanılgılardan 

düzelten başka bir gücün olmayacağına dair bir garanti yoktur. Gazzâlî’nin epistemik 

kriz sonrası kalbine atılan bir nur ile kurtularak kalbî bilgiye ulaştığını biliyoruz. 

Hayatını epistemik kriz öncesi ve sonrası diye ikiye ayırdığımızda Gazzâlî’nin şüphe

krizi sonrası kalbî bilgiye akıldan daha çok güvendiği ve yakinî bilgiye ancak kalbî 

bilginin ulaştırdığını dile getirdiğini görürüz. Onun için kalbî (keşf) bilgi, kesbî bilgiden 

 
∗ Allah’ı tanımamak öldürücü bir zehirdir. Allah’ın emirlerine isyan kalbi zayıflatır, O’na itaat ise kalbi diriltir. Vücut 
hastalıklarının giderilmesi nasıl ilaçla mümkün ise kalp hastalığı da ilaçla giderilir… İnsan kalbinin manevi hastalığı 
ibadetler ile tedavi edilir. Bunun dozunu  peygamberler bilirler. Dolayısıyla söz konusu hastalığın tedavisi akıl
yoluyla bilinemez. Nasıl ki bir ilacın terkibinde esas ilaca yardımcı olan yan maddeler de bulunursa aynı şekilde 
farzların yanında nafileler de böyledir. Aklın kavrayacağı sınır buraya kadardır. Buradan öteye akıl geçemez. Akla 
düşen nübüvvete teslim olmaktır. Gazzâlî, el-Munkız, s. 71-72; Gazzâlî, İlcâmü’l-avâm an ilm-i kelâm, Muhammed 
Mutasım Billah el-Bağdadi (nşr.), Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1406/1985, s. 87; a.mlf., Tehâfütü’l-felâsife, s. 181.  

1006 Bolay, Aristo Metafiziği ile Gazzali Metafiziğinin Karşılaştırılması, s. 189-192. 
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daha üstün ve daha yakınî bilgi verir.1007 Çünkü o, doğrudan ve asıl kaynak olan 

Allah’tan alınan bilgidir. Vahyî bilgi ile nebinin gaybî hallere doğrudan ve açıkça 

muttali olması söz konusudur1008 Gerçi Gazzâlî, doğru bilgiye ulaşmak açısından akla 

güveni tamdır fakat metafiziğe ait meselelerde asıl güveni vahiy bilgisidir.1009 

Ontolojik olarak âlem, şehadet ve melekût âlemi şeklinde ikiye ayrılır. İnsan 

şehadet âleminin bilgisini harici ve dahili idrak vasıtaları ile elde ederken melekût 

âleminin bilgisini ancak günah kirlerinden arınmış kalp ile ulaşabilir.  Bu dünyaya 

ilişkin edinilen bilgiler ise birer basamak olarak kullanır. Bunun yanında Gazzâlî, 

mükaşefe bilgisine ulaşmak ve velilere ilham, nebilere vahy şeklinde gelen bilgiyi 

değerlendirmek için aklın işleyiş kurallarının bilgisini veren mantığı ve şer’i ölçülere 

vakıf olmayı öngörür. Şu halde dünya hayatında kullanılan bilgi, keşfî ilme uzanan birer 

merdiven görevi görür. İlim, zikir, ibadetler ve riyazetle saflaşan ve adeta sırlanan ayna 

gibi levhten gelecek bilgileri almaya hazır hale gelen kalp, içinden kaynayan kuyu 

misali keşfî bilgilere vakıf olur. Levhi mahfuzdaki bilgilere vakıf olan veli ya da 

nebinin bilgisi, yanılgı payını sürekli kendinde bulunduran dünyaya ait idrak yetileriyle 

elde edilen bilgiden daha sağlamdır. Akıl, insan kalbine atılan bir nur olup kişi onunla 

eşyayı idrak eder. Şeriat da ancak akılla bilindiğine göre1010 kalbî bilgi için akıl olmadan 

kişinin melekûta dair elde ettiği bilgileri test etme imkanından söz edilemez. Onun için 

Gazzâlî aklı ve vahyi bilgiyi birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirir. Çünkü 

din akla zıt değildir.1011 Dünya ve ahiret de insanın bütünlüğü sorununda birbirini 

tamamlayan bir hat üzere uzanan iki farklı âlemdir. Başka bir ifade ile melekût âlemine 

nispetle bu âlem öze nispetle kabuk, nura nispetle zulmet, ruha nispetle şekil gibidir. 

Nitekim ölüm, kişinin dünyasını değiştirmesinden ibarettir.1012 Bu âlemde yaratılan 

insan fasılasız bir şekilde öte dünyada varlığını devam ettirir. Dolayısıyla melekût 

âlemi, bu âleme eklenen ve şehadet âlemine oranla sonsuz gibi olan bir âlemdir.  

İnsan, aklıyla bu dünyadaki işlerine dair bilgileri elde edebilir lakin ahirete, 

metafizik âleme dair sağlıklı bilgiyi akılla elde etme imkanı yoktur. Metafizik âleminin 

bilgisini, ateş değmese bile neredeyse ışık verecek şekilde tavsif edilen1013 nebinin aklı

(kalbî bilgisi) verebilir. Sıradan ya da kalbî bilgiden mahrum insanların aklı metafizik 
 
1007 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 191; a.mlf., Risâletü’l-Ledüniyye, s. 87; a.mlf., İhyâ, C. I, s. 170. 
1008 Gazzâlî, Risâletü’l-Ledüniyye, s. 105.  
1009 Kufralı, “Gazzalî”, MEB İslam Ansiklopedisi, C. IV, s. 752. 
1010 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 118, 123; a.mlf, “Kânûnü’t-te’vîl”, Ahmed Şemsüddin (nşr.), Mecmûatü Resâili’l-İmam 
el-Gazzâlî içinde, C. VII, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, s. 126.  
1011 Gazzâlî, Kânûnü’t-te’vîl, s. 126. 
1012 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 12-13; a.mlf., Mirâcü’s-sâlikîn, s. 143. 
1013 Kur’ân, Nur Suresi,  Ayet 35. 
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âleminin bilgisini kavrayamazken nebi, öteler âleminin bilgisini bizatihi görerek alır.1014 

Özellikle akıl, şehvet ve öfkeye tabi olduğunda onun ahiret hayatını anlaması

beklenemez. Halbuki ahiret hayatını kabul etmek insanın uzak kalamayacağı bir 

inançtır. Dahası ahiret inancı olmasaydı insanlar, kendilerini helake sürükleyecek şeyler 

yapmaktan kaçınmazlardı.1015 Gerek epistemik açıdan, gerekse ilahi inayet açısından 

nebinin gönderilmesi aklen mümkün, dinen bir gerekliliktir. Zira kullarına dünya ve 

ahiret hayatının tehlikelerini bildirmesi ve onları ibadete yöneltmesi Allah’ın onlara bir 

iyiliğidir. Brahmanlar her ne kadar, herkeste akıl vardır dolayısıyla nebiye ihtiyaç 

yoktur, şeklinde bir itiraz ileri sürüyor olsala bile, onların bu görüşü doğruyu yansıtmaz. 

Çünkü kendi başına akıl, herhangi bir ilacın sıhhate iyi geleceğini bilemediği gibi 

ahirette nelerin insan için iyi gelip gelmeyeceğini tespit edemez. Şu halde dünya 

nizamının temini, nefslerin keşfî bilgiye ulaşmaları için arındırılması ilminin 

öğretilmesi ve ahirette nelerin olduğunun bilgisinin verilmesi için nübüvvet 

gereklidir.1016 

İnsanın sosyal bir varlık olarak neslini devam ettirmek ve aile geçimini temin 

etmede yardımlaşmak gibi iki önemli gerekçeyle bir arada, aile ortamında yaşaması

zorunludur. İnsan tek başına yaşayamayan, gerek psikolojik olarak gerek temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasında hemcinslerinin yardımına muhtaç olarak yaratılan bir 

varlıktır. Çünkü insanın yemek içmek şeklinde güç temini, soğuk ve sıcaktan kendini 

koruması için giyecek temini, yine soğuk sıcak yanında dış tehlikelerden kendini 

koruması için mesken temini gibi görmezlikten gelinemez üç önemli ihtiyacı vardır.1017 

‘Sevgiliye götüren şey de sevilir’ sözü gereği, insanlar ihtiyaçlarını gidermeye sebep 

olan bu şeyleri de severler. Bu da insanı yuva kurmaya sevkeder. Çünkü kadın erkek 

çiftler arasında evlilik neticesinde çocuklar dünyaya gelir. Çocukların bakımı ve geçim 

için yiyecek ve barınak temini ailede işbölümünü beraberinde getirmiştir. Gazzâlî 

toplumun meydana gelişi ve ihtiyaçlarının ortaya çıkışını, toplumun en ufak üyesi olan 

aile üzerinden izah eder. Nasıl ki bir ailenin, sıcak ve soğuğa karşı barınmak, hırsızlar 

ve saldırganlardan korunmak için bir eve ihtiyacı varsa ailelerden oluşan toplumun da 

muhtelif meslek gruplarının geliştiği bir yapı ve harici mütecaviz grupların saldırısından 

korunmak için etrafı surlarla çevrili bir ülkeye ihtiyacı vardır. Ailede nasıl ki, işbölümü 

varsa toplumda da var olur. Buradan hareketle insanın hayatını idame ettirmesi için 

 
1014 Gazzâlî, İhyâ, C. II, s. 27-28. 
1015 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 159. 
1016 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 159. 
1017 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 291. 
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elbise, mesken, ilaçlar ve daha pek çok hususların temini için muhtelif meslekler 

doğmuştur. Gazzâlî bu bağlamda ziraat, çobanlık/hayvancılık, toplayıcılık, dokumacılık

ve marangozluk gibi meslek gruplarının toplumun ihtiyaçlarını gidermede temel meslek 

grupları olduğunu söyler. Toplumda anlaşmazlıkların ve kavgaların önlenmesi için bir 

fıkha/hukuka ve bu hukuku tevzi edecek bir otoriteye ihtiyaç duyulur. Şehrin korunması

için askerler gerekir. Hazineler ve halkın geçiminin temini için çeşitli komutanlıklar, 

memuriyetler ortaya konulur. Bunlar da bir otorite ile mümkün hale gelir. Öyleyse 

şehirlerde şu üç sınıf kendiliğinden doğar: Çiftçilik ve diğer meslek dalları, idareciler ve 

bürokratlar sınıfı, askerler sınıfı. Bunları topluca değerlendirdiğimizde ailenin ve 

toplumun belli ilkeler ve meslek grupları halinde kurulması ve örgütlenmesinin zarurete 

binaen gerçekleştiğini görürüz.1018 

Şehirdeki insanlar arası ilişkilerde anlaşmazlıkların çıkması kaçınılmazdır. 

Bunun asıl gerekçesini Gazzâlî, kocanın eşi, ana babanın çocukları üzerinde kurdukları

otorite ve zayıf konumdaki insan ferdinin buna tepkisi olarak temellendirir. Benzeri 

husus toplumdaki muhtelif gruplar arasında da geçerlidir. Mesela toprak paylaşımı,

arazinin sulanması ve hayvanların bakımı konusunda aileler ve gruplar arasındaki 

kavgaların olması aynı gerekçeyle temellendirilir. Otorite kurma olgusu, insanlar 

arasında ihtilafı kaçınılmaz kılar. Bunun yanında toprakların ölçülüp paylaşımı,

toplumun ihtiyaçlarının belli bir koordine halinde halledilmesi, müesseselerin 

farklılaşması ve anlaşmazlıkların giderilmesi için merkezi bir otoriteye ihtiyaç duyulur. 

Aksi takdirde insanlar gerek kendi mesleklerini icra edememe gerekse birbirleri 

üzerinde otorite kurmak için verdikleri kavgalar sebebiyle toplum fertleri helak 

olmaktan kendilerini alamazlar. Öyleyse söz konusu ihtilafların çözümü için mesela 

toprak ölçümünü gerçekleştirecek bir sanat dalı (kadastro) gibi hastalık, sakatlık gibi 

sebepler yüzünden geçimini sağlayamayıp helak olmakla yüzyüze gelenleri korumak 

için belli bir ilim ve sanat dalına ihtiyaç duyulur. Memleketi dış saldırılara karşı 

koruyacak başka bir meslek sınıfı olan askerlik vazgeçilmez bir unsurdur. Bütün 

bunların, ihtilafa yol açmadan yürüyebilmesi için kanunlar koymak gerekir ve bunun 

için de bu işin uzmanı bir sınıfın olmalı gerekir. Öyleyse toplu halde yaşamak zorunda 

olan insanların, meselelerini sağlıklı bir şekilde çözebilmeleri merkezi bir otoriteyle 

mümkündür. Onun için siyasi işler çerçevesine giren askerlik, hukuk ve adli teşkilat, 

vergi gibi durumlar birer ihtiyaç olarak doğar. Bunun yanında toplumda sosyal 

 
1018 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 291-293; Orman, Gazali’nin İktisat Felsefesi, s. 118-122. 
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işbölümü denilen çiftçilik, savunma, aracılık hizmetlerinin yürütülmesi şeklinde farklı

mesleklere dağılım söz konusudur.1019 

Cemiyet içinde muhtelif meslek gruplarının oluşumu, belli bir külfeti ve 

hazırlık devresi olan şeylerdir. Halbuki böylesi bir imkana şehirde yaşayan herkes 

ulaşamaz. Bundan dolayı şehir hayatında bir takım hırsızlık, gözbağıcılık ve dilencilik 

gibi asalak gruplar ortaya çıkar. Söz konusu gruplar amaçlarını gerçekleştirebilmek için 

kendi aralarında örgütlenip yol kesebilir ya da türlü numaralarla halkın acıma 

duygularını harekete geçirip onlar üzerinden para temin ederler. Bunlar, üretmeden 

tüketen asalak gruplarıdır.1020 İnsanların uğraşlarının nihai gayesi mutluluğa ulaşmak 

olunca kimileri mutluluğu (saadet) zengin olmada aramış ve bunun için her türlü yola 

başvurmuştur. Kimileri mutluluğu şöhret olmak ve halkın gönlüne nüfuz sahibi olmakta 

aramıştır. Kimileri de güzel kadınlarle evlenmek ve lezzetli yemeklerde aramıştır. 

Bunlar gerçekte mutluluk adına dünyanın geçici hazlarına tutulmuş gruplardır. Bazı

Hint fakirleri gibi dünyadan el etek çeken kimi gruplar mutluluğu, dünyanın

huzursuzluk ahiretin ise mutluluk yurdu olduğu düşüncesinden hareketle intihar etmekte 

aramıştır. Bazıları da kurtuluş, nefsin şehvani ve kötü hallerini öldürmektir diyerek aşırı

derecede kendilerine baskı uygulamış ve işi cinnete vardırmıştır. Bazı gruplar ise; 

insandaki şehvet ve öfkeyi yok etmek imkansızdır. Nebilerin getirdiği söylenen dinler, 

bir tür vesveselerden ibarettir, deyip işi ibahacılığa (her şeyi helal görmeye) götürmüş

ve Allah’ın, kullarının ibadetine hiç de ihtiyacı olmadığı düşüncesinden hareketle işi

ilhada, dinsizliğe vardırmıştır. Kimileri ise ibadetlerden gayenin Allah’ın marifeti 

olduğunu, bu noktaya varıldığında artık ibadet yapma yükümlülüğünün kalmadığını ve

bunların ancak halk için olduğunu düşünerek sapmıştır. Söz konusu gruplar hem 

kendileri sapmış hem de başkalarını saptırmışlardır.1021 

İnsanın maddi ve manevi hayatının sağlıklı bir şekilde işlemesinde ifrat ve 

tefritten uzak dengeli (adalet) bir hayat ne derece önemli ise aynı şey, devlet 

mekanizmasının işlemesinde de söz konusudur. Gazzali bu noktada devlet 

yöneticilerinin alimlerle işbirliği halinde olmaları gerektiğine değinir.1022 Âlim 

bedendeki beyin, icra makamı olan siyaset onun talimatlarını uygulayan beden gibidir. 

Bu noktada Gazzâlî, ferdi devlet için değil devleti fert için kurulmuş bir organizasyon 

 
1019 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 292-293; Orman, s. 120-122; Fahrettin Korkmaz, Gazâlî’de Devlet, Ankara: Türkiye 
Diyanet Vakfı Yay., 1995, s. 25-40. 
1020 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 293-295; Orman, s. 127. 
1021 Gazzâlî, İhyâ, C. III. s. 295-297. 
1022 Gazzâlî, İhyâ, C. II, s. 413, 476. 
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olarak değerlendirir. Yönetim işlerinde melik (yönetim erki) özellikle fıkıh (hukuk) 

âliminden fikir almalıdır. Zira yönetim, fert ve millet için asıl olan dinin koruyucusu 

konumundadır. Devlet ve din ikiz kardeş gibidir. Din, insanlar arasında sağlıklı bir 

cemiyet-fert ilişkisinin kurallarını verirken devlet, adaleti teminle görevlidir. Aslı

olmayan şey nasıl yıkılmaya mahkumsa hukuk ilkeleri olmayan devletin yağma 

edilmesi kaçınılmazdır.1023 

Buna binaen hukuk kuralları temeline dayalı bir sosyal düzen olmadan 

herhangi bir insan ferdinin sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi düşünülemez. 

Çünkü sosyal çevrede meslekler ve insanın yaşamının kolaylaşması için ilim, sağlık,

emniyet gibi çeşitli müesseseler oluşur. Eğer herhangi bir kişinin beden sağlığı yoksa 

onun muamele ilmini uygulaması da sağlıklı olamaz. Muamele ilmi olmadan da 

mükaşefe ilmine ulaşılamaz.∗ Hasılı Gazzâlî düşüncesinde gerçek saadet mükaşefe 

ilminin ötesinde olduğuna göre gerçek saadete erebilmek için bir devlet otoritesi 

gereklidir. Çünkü bir devlet otoritesi olmadan insanın ihtiyaçlarını giderebilmesi ve 

emniyet içinde olabilmesi güçtür.1024 Fakat devlet yönetiminde hukuk kuralları neye 

göre belirlenecektir? Gazzâlî burada, tıpkı selefi İbn Sînâ gibi, amelî aklın konusu olan 

ve daha çok ahlakı ilgilendiren meselelerde düşüncenin ilkelerinin vahiy tarafından 

belirlenmesi gerektiğinin altını çizer.1025 Zira iyi ve kötü olan şeyleri ancak şeriat 

belirler. Özellikle insanlar arasında kavgaya sebebiyet verecek konular hakkındaki 

hükümler din tarafından ortaya konulmuştur. Burada şöyle bir çizelge takip edebiliriz: 

İnsandaki öfke ve şehvet yetileri (amelî) akıl tarafından kontrol edilir ve bedendeki 

yetiler arasında denge (adalet) sağlanır. İyi ve kötünün ne olduğuna dair bilgi, akla 

vahiy tarafından bildirilildiğine göre, dünyevi bilgileri harici ve dahili idrak vasıtalarıyla 

 
1023 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 27-30. 
∗ İnsan dünya ve ahiretteki mutluluğu üç şeyle elde edilebilir: İlim ve güzel ahlak gibi akla (nefs) özgü faziletler; 
sıhhat afiyet gibi biyolojik faziletler; beden haricinde bulunan mal mülk gibi sosyal faziletler. Bunların kıymet 
dereceleri yukarıdan aşağıya doğrudur. Öyleyse yiyecekler bedenin afiyetine, beden ise ilim ve hikmete hizmet 
içindir. Yeyip içmekten gaye bedenin sağlıklı olmasıdır. Evlenmekten gaye neslin devamıdır. Bedenin sağlıklı şekilde 
varlığının devamından gaye nefsin kemale ermesi ve temiz tutulması, ilim ve ahlakla süslenmesidir. Nitekim mal ve 
mülkün kıymeti buradan kaynaklanır. Çünkü bedenin sağlıklı olması ve yiyeceği temin, mal/para ile mümkün 
olmaktadır. Bu da neticede nefsin kemale ermesi için gereklidir. Kemal seviye ise bizatihi istenilen hayırdır. Öyleyse 
mal sahibi olmada bu hikmeti gözeten kişi için mal sahibi olmak, övülen bir şeydir ve böylece kişi malından 
mülkünden iyi bir şekilde istifade etmiş olur. Yoksa mal onun için faydasız bir hal alır. Şayet mal, nefsi tezkiye ve 
mükaşefe ilmine varmak için kullanılırsa iyidir yok eğer dünyevi lezzetler ve şöhret için kullanılırsa mal, kişi için 
içinde zehir olan yılan halini alır. Başka bir deyişle mal (zenginlik), denizdeki inci gibidir. Onu ancak yüzme bilenler 
yani onun nerede ne şekilde kullanılacağını bilenler, alabilir. Bilmeyenler mal uğruna boğulup helak olur. Gazzâlî,
İhyâ, C. III, s. 305-306; C. IV, s. 140. 
1024 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 76. 
1025 Ameli hikmetin ilkeleri ilahi şeriat cihetinden alınmış olup tanımları en kamil şekliyle yine ilahi şeriatlerle 
açıklanmıştır. (Bu ilkelerin konuluşundan) sonradır ki beşere ait nazari kuvvet, ameli ilkeler üzerinde istidlallerde 
bulunup bu kanunları cüz’i meselelere uygular. İbn Sînâ, “et-Tabiiyyât min uyûni’l-hikme”, Hasan Âsî (nşr.), Tis’u 
Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde, (yy): Dâru Kabes, 1406/1986, s. 1-12; Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 59, 68. 
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elde eden akıl ile iyi ve kötünün ve metafiziğin bilgisini vahiyden alarak bir bütünlük 

içinde dünya ve ahiretin dengesini sağlanmış olur. Böyle bir yaklaşım, ontolojik açıdan 

şehadet ve melekût âlemini bir bütün olarak kabul eden Gazzâlî epistemolojisinin de bir 

neticesidir. Buna göre Gazzâlî düşüncesinde gerek sosyal nizamın adalet ilkelerinin 

belirlenmesi gerekse epistemik bütünlük açısından nübüvvet bir gereklilik olarak 

karşımıza çıkar.  

Gazzâlî dünya mutluluğu yanında ahiret mutluluğu için muamele ilmi olarak 

kabul ettiği ahlak, siyaset ve fıkhî kuralların uygulanması yanında insanın kalbini günah 

kirlerinden arındırmasını bir gereklilik olarak görür. Gerek cemiyette huzurun ve 

adaletin temini gerekse insanın iç dünyasında mutluluğun temini için ahlaklı olmak 

şarttır. Fakat bunun nasıllığının bilgisi din tarafından belirlenir. Dünyayı ahiretin tarlası

olarak gören Gazzâlî’ye1026 göre insanlar, ölüm sonrası perdeler açılınca gerçekleri 

görürler. Kalbini kirlerden arındıran ve velilik mertebesine ulaşanlara melekutûn sırları

kalp aynasında keşfedebilirler. Bu da ancak güzel ahlakla elde edilebilir. Kişi güzel 

ahlaka ulaşabilmek için kalp hastalıklarını bilmeli ve eğer kendisinde bu hastalıklardan 

varsa onun tedavisini kabul edip o doğrultuda hareket etmelidir.1027 Fakat kalp 

hastalıkları nelerdir ve nasıl izale edilir sorusunun cevabını ancak nebiler verebilir. 

Çünkü nebiler kalp hastalıklarının doktorlarıdırlar.∗

Ahlakla irtibatlı olarak ilimler tasnifinde Gazzâlî, insanı kötülüklerden 

arındırıp ahlaklı kılacak ilimleri nazarî ve amelî olarak ikiye ayırır. Güzel ahlaka 

ulaşmada ameli ilimler önemli bir yer teşkil eder ve amel olmadan sadece ilim bir fayda 

sağlamaz.1028 Hakiki ilim, Allah, melekleri, nefsin halleri, marifetullah denilen ve keşfe 

uzanan kalbin hallerine dair bilgilerdir. Nübüvvet bilgisini de hakiki ilme dahil eden 

Gazzâlî, epistemik açıdan vahyi ve kalbi bilginin elde ediminde melekleri, Allah’la nebi 

arasında, nebiyi meleklerle insanlar arasında, âlimleri ise nebilerle insanlar arasında

1026 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 20, 76; C. II, s. 87; C. III, s. 3; Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 60. 
1027 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 86; Geniş bilgi için bk. Mahmut Çamdibi, Şahsiyet Terbiyesi ve Gazali, İstanbul: İFAV 
Yay., 1994, s. 171-230. 
∗ Gazzâlî, el-Munkız, s. 72; Dini ilimler peygamberlerden taklit yoluyla alınır ve bu ilimler insanın kalbini tasfiye 
eder, kemale erdirir. Kalp hastalıkları ancak bu ilimlerle temizlenir. Onun için kalp ilmi olmadan akli ilimler kalbi 
kemale erdirmede yeterli değildir. Fakat kalbi tasfiye için sadece nebevi ilimleri yeterli gören kimse yanılmıştır. 
İkisini de bir arada bulundurmak gerekir. Kalp hastalıkları ancak şeriattan elde edilen nebevi ilim ilaçlarıyla tedavi 
edilir. Bu da iman ve amel ile mümkündür. Onun için hasta kalbini şer’i ibadetlerle tedavi etmeyen ve sadece akli 
ilimlerle iktifa eden bir kimseye bu akli ilmler zarar verir. Akli ilim gıda, şeri ilim ilaç gibidir ve ikisi de lazımdır. Şu
halde kalbi tasfiyede akli ve nakli ilimler yanında ahlaki faziletler, zikir, fikir ve ibadet hayatı, şehevi isteklerdan 
mümkün mertebe uzak bir hayat da lazımdır. Bütün bunlarla arınan kalp aynasına melekût âleminin bilgisi, sırları
tecelli eder. Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 23; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 88. 
1028 Gazzâlî sadece ilme önem verip ameli dikkate almadıkları gerekçesiyle felasifeyi tenkit eder. Bk. el-Munkız, s. 
74; a.mlf., “Hülâsatü’t-tesanif fi’t-tasavvuf”, Mecmûtü Resâili’l-imam el-Gazzâlî içinde, C. II, Beyrut: Dâru’l-
Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, s. 132-133. 
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birer vasıta olarak değerlendirir. Sözü edilen ilimlerin pratize edilmesinde yani ameli 

ilimler bahsinde ahlak, siyaset ve fıkıh ilimlerini vardır.1029 Bu üç ameli ilim de 

birbiriyle iç içedir. Ahlak ilmi, nefsin özellikleri ve ahlakî huylarının bilgisidir. Kendi 

nefsini yönetemeyenin evi veya ülkeyi yönetmesi zordur. Fıkıh ilmi evlilik, alışveriş,

hadler ve vergilerin işleyişiyle yani ahlak ve siyasetle birlikte yürüyen ilimdir.  

Yukarıdaki verileri dikkate aldığımızda Gazzâlî’nin ahlak ilminde, niçin nefsin 

yetilerini inceleyerek işe başlayıp diğerlerine geçiş yaptığını anlayabiliriz.1030 Bu 

ilimlerden her biri nefsi  ve beldeyi tezkiye ve adaleti temin etmek içindir. Kişinin 

nefsinin tezkiyesi ancak (amelî) akıl, şehvet ve öfke güçleri arasında itidalin sağlanması

ile mümkündür. Bu üç yetiden hikmet, iffet ve şecaat erdemleri ortaya çıkar. Adalete 

ulaşmak bu güçler arasında dengeyi bulmaktır. Ancak bunun ilkelerini bize, akıl ve

şeriat verir.1031 Mesela yemek yemede asıl olan bedenin bozulumunu önleyip onun 

sağlıklı bir şekilde yaşamasını temin etmektir. Cinsel ilişkide amaç neslin devamını

sağlamaktır. İnsanın yemek yemede ve cinsel ilişkide akıl ve şeriatın dışına çıktığında

ifrat ve tefrit denilen ahlaki bozukluklar ortaya çıkar. Öyleyse nefslerin ve beldelerin 

yönetiminde hikmet, şecaat, iffet ve bunlardan oluşan adalet erdemi, merkezî bir yerde 

durur. Zira bedenler ve beldelerde itidal ancak bunlarla sağlanır. Bunlardan herhangi 

birindeki kusur adaletin teminini noksan kılar.1032 Şu halde insanın fert ve cemiyet 

planında ahlaklı bir varlık oluşu akıl ve şeriatla mümkündür. Şeriatı nebilik makamına

ulaşmış insanlar getirir. Böylece Gazzâlî ontolojik olarak âlem tasavvurunda bir bütün 

olarak şehadet ve melekût âleminin aklî ve keşfî (kalbî) bilgisinin temini, beden ve 

beldelerin itidale (adalet) ulaşması ve insanın ahlakî bir varlık seviyesine∗ ulaşabilmesi 

nübüvvete bağlanır.1033 

1029 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 44-46. 
1030 Macid Fahri, İslam Ahlak Teorileri, s. 270. 
1031 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 59, 68; İyi ve kötünün belirlenmesinde akıl ve vahyin konumu hakkında bilgi için bk. 
Hüseyin Aydın, “İyi-Kötünün Belirlenmesinde Aklın ve Vahyin Rolü”, Marife Dergisi içinde, Yıl 1, S. 2, (2001), s. 
129-159. 
1032 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 68-69. 
∗ İnsanları ahirete hazırlanmaktan iki şey alıkoyar: Gaflet içinde olmak ve ehil bir mürşide rastgelmemiş bulunmak. 
İnsanların mutluluğu dünyevi lezzetlerde araması, ahireti kabul etmemesi, bir de ahireti kabul edip de işi Allah’ın
affına güvenceye bağlaması. Gazzâlî insanları dünyalık nimetlere ve mutluluğa ulaşma çabasında üçe ayrılır: Terğib 
ve terhib denilen herhangi bir şeye ulaşmada teşvik ve korku üzere olanlar ki, bunlar tutkularının istekleri 
doğrultusunda hareket eden avam tabakasıdır. Başkalarından gelecek övgü ya da zemmedilme korkusuyla bir şey 
yapanlar ki, üst rütbede bulunan yöneticiler ve onlara benzer kişiler bu ikinci sınıfa dahildir. Bu sınıf başkalarından 
utanma ve kusurlu aklın bir gereği olarak böyle davranırlar. Üçüncü sınıf, sadece nefsini kemale erdirmek için 
davranışta bulunanlar ki, bunlar veliler ve hakîmlerdir. Gazzâlî bu sıralamayı yaptıktan sonra şöyle bir hükme varır: 
Gerçekte insana verilmiş en büyük nimet, onu kötülüklerden alıkoyucu bir akıldır. İnsan kendini akıl ve haya ile 
kötülüklerden korur. Bu olmazsa kendini içinde bulunduğu bir işten alıkoyacak bir korku ile ya da kötülüğe bulaşırsa 
elinden gitmesinden çekindiği mal mülkün ona perde olmasıyla kötülükten alıkonulmuş olur ve böylece insanlar ve 
beldeler belli ölçüde kötülükten uzak tutulmuş olur. İlk iki gruptakiler kötülüğe, harici sebepten dolayı bulaşmazken 
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Melekût âlemi ile şehadet âleminin kavranması farklı idraklerle mümkün idi. 

Gazzâlî bu âlemdeki varlıkların metafizik âlemdeki varlıklara temsilen benzediklerini 

ifade etmiş ve bir üst seviyedeki idrak edilenlerin bir alt seviyedekilere dil ile 

aktarımında bir takım sıkıntılar olacağını söylemişti. Acaba metafizik âlemin bilgisini 

getiren nebilerin getirdiği dinin dili, lafız düzeyinde nasıl anlaşılabilecektir ve bunun 

ölçüleri nelerdir? Dini anlamak ve yorumlamak konusu öteden beri konuya ilgi duyan 

her düşünürün dikkatini çekmiştir. Varlık ile ilahi metnin uyumu hususunda en fazla 

zorlanılan konular ise sıfatullah ve kelamullah problemleri olmuştur denilebilir. Çünkü 

te’vil meselesinin ortaya çıkışında söz konusu problem vardır. İslam düşünce tarihinde 

sıfatullahı anlama ve anlamlandırma açısından bazı ekoller ortaya çıkmıştır. Teşbih ve 

te’vilden uzan duran Selef; sıfatullahı teşbihçi (antropomorfist) şekilde anlayan 

Müşebbihe fırkası, Allah’ın sıfatlarını fiili alandan uzaklaştırıp tatile varan Mutezile; 

teşbih ve tatile düşmeden bunları uzlaştırmaya çalışan Ehli Sünnet ekolü şeklinde 

bunları gruplandırabiliriz.1034 Gazzâlî zamanında Batınıyye, Mutezile mezhepleri ile 

filozoflar ve kelamcıların konuya ilişkin düşünceleri kaçınılmaz olarak Gazzâlî’yi, 

kendi zamanının düşünürü olarak ilgilendirmiştir. Onun Faysalu’t-tefrika beyne’l-islam 

ve’z-zendaka, İlcâmü’l-avâm an-ilm-i kelâm gibi eserleri yanında Batıniyyeye fırkasına 

karşı yazdığı Fedâihu’-Bâtıniyye (el-Mustazhirî), el-Kıstâsu’l-mustakîm gibi eserleri, 

denilebilir ki bu konuyu açıklamaya dönük olarak kaleme alınmıştır. Konunun önemi 

hem dini anlama problemi açısından hem de te’vil ile birlikte gelen ilahi metnin, ruhuna 

uygun bir şekilde anlaşılıp anlaşılmamasına göre kişilere uygulanan mümin veya tekfir 

muamelesi açısından kendini gösterir. Zira tekfir ithamıyla yüzyüze gelen kişi için 

dünya ve ahiret hayatında uygulanan, kafir olmak ve müslüman muamelesine tabi 

tutulmamak gibi ağır bir takım müeyyideler söz konusudur. Gazzâlî’nin genelde 

felâsifeyi özelde Fârâbî ve İbn Sînâ’yı tenkidi (ve tekfiri) denilebilir ki, te’vil 

problemiyle ilgilidir. Onun için Gazzâlî düşüncesinde te’vil meselesini anlamadan İslam 

filozoflarını tenkit ve tekfir edişini anlamak zordur. Dahası bu konunun bir tarafı

metafizikle ilgili nassın nasıl anlaşılacağı yani ahiret hayatının nasıllığı ile alakalıdır.  

 
üçüncü gruptakiler kendiliğinden ve nefsini terbiye için kötülükten uzak dururlar. Şu halde kişinin ahiretteki iyi ve 
kötü hali de aynen dünyadakinin yansıması şeklindedir. Yukarıdaki tasnife paralel olarak ahlakî açıdan insanlar 
ahirete hazırlanma hususunda üçe ayrılır: 
- Allah’ın cennetinin nimetlerini arzulayan ve ateşten korkan ve bu doğrultuda amel edenler ki bunlar avamdır ve 

halkın çoğunluğunu oluşturur. 
- Şeriat yönünden Allah’ın övgüsüne mazhar olup zemminden çekinen ve azınlığı oluşturan Salihler. 
- Bir de melekler ufkuna yükselmek için yaptıklarını sadece Allah rızasını dikkate alarak yapanlar ki, bunlar 

veliler ve nebilerdir. Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 77-79.
1033 Gazzâlî, el-İktisad fi’l-itikad, İ. Agah Çubukçu ve Hüseyin Atay (nşr.), Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yay., YIL, s. 203-204. 
1034 Gemuhluoğlu, a.g.t., s. 103-104. 
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Konunun zorluğu, günlük dil ile Allah’ın isimleri ve sıfatları hakkında

konuşmanın getirdiği zorlukta yatmaktadır. Çünkü Allah, yarattığı hiçbir varlığa

benzemez.1035 Onun için Allah’ın sıfatları ile insanların sıfatları arasında benzeşim 

olamaz. İnsan için kullanılan kudret, irade, ilim gibi sıfatlar Allah için ancak istiare 

yoluyla kullanılabilir. Şu da var ki, Allah’a atfedilen bu sıfatların insanda da var oluşu

sebebiyledir ki insan, Allah’ın sıfatlarını kavrayabilir. Gazzâlî’ye göre isim ile 

müsemma hususunda varlığın üç tabakası vardır: Hariçte (ayan) varlık, zihinde varlık ve 

lisanda varlık. Hariçteki varlık asıl, zihindeki varlık suri, dildeki ise lafzi, delilidir.1036 

Onun için varlık, düşünce ve dil arasında ayniyet olmadığından bunların her birinin 

farklı düzlemde değerlendirilmesi gerekir. Bir hakikate işaret eden lafızlar, şeylere 

delalet etmek üzere insanlar tarafından konulmuş kesik harflerdir. Zihinde bilgi ise 

hariçteki ‘gerçek’ şeylerin ‘suretleri’dir. Gazzâlî’nin kelamcıları en çok eleştirdiği

nokta, onların yanlış öncüllerden hareket edip yanlış sonuçlara varması, makul ile 

mahsusun yani dil ile düşüncenin arasını ayıramamaları problemi olmuştur.1037 

Ontolojik manada âlem, şehadet ve melekût olarak ikiye ayrılır. Birincisinde 

suretler, ikincisinde manalar galiptir. Dolayısıyla bu iki dünyanın dile getirilmesi de 

farklılık arzeder. Çünkü melekût âleminde olan her şeyin burada bir misli bulunur. 

Cenin halindeki bir çocuk nasıl dünyanın halini anlayamazsa, mümeyyiz çağındaki bir 

çocuk nasıl akıllı birinin düşünce dünyasını idrak edemezse, aynı şekilde keşfî bilgiye 

ulaşmış birinin halini şehadet âleminin bilgisine sahip olan biri anlayamaz.1038 Bir üst 

noktanın halleri de bir alt noktada tam olarak anlatılamaz. Belki misallerle ve remizlerle 

dile getirilebilir.  

Gazzâlî varlığı mülk ve melekut âlemi olarak ikiye ayırır fakat keşfî (kalbî) 

bilgiye ulaşmada şöyle bir tasnife gider: Şehadet ya da mülk âlemi denilen bu âlemden 

önce onun levh-i mahfuzdaki varlığı söz konusudur. Bunu hakiki varlık takip eder. 

Sonra hayaldeki ve ardından kalpteki akli varlık gelir. İşte kalpte âlemin hakikat 

suretinin hasıl olması bazen duyular ile bazen da levh-i mahfuzdan doğrudan gelen bilgi 

ile gerçekleşir. Kalp ile levh arasındaki perde kalktığında kalbe, içeriden bilgi akışı 

başlar. Böylece kişi, melekût âlemine dair bilgi elde eder.∗ Şu halde kalp ya mahsus 

 
1035 Kur’ân, Şurâ Suresi, Ayet 11. 
1036 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 26-28; Gemuhluoğlu, a.g.t., s. 119. 
1037 Gemuhluoğlu, a.g.t., s. 128-139; Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 199. 
1038 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 11.   
∗ Kalp, levh-i mahfuzda yazılı bulunan eşyanın hakikatini kavramaya müsait yapıdadır fakat günah kirleri, kalp 
aynası ile levhin arasında perde teşkil eder. Kalb tasfiye edildiği nispette oradan kalp aynasına bilgi yansır. Bu bazen 
uyku anında, bazen yakaza halinde kalbe tecelli eder. Böylece kişi melekût âleminin bilgisine sahip olur. Kalple 
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âleme ya da melekût alemine yönelir. Bu iki âleme dair bilgi, kendi içinde bütünlük 

içerse bile farklılık arzeder. Ancak şehadet âlemi bir tür yansıma ile melekûtü aksettirir. 

Şu kadar var ki, melekût âleminin bilgisi tam olarak anlatılamaz. Sadece yaşayanlar 

tarafından bilinir.∗ Şehadet âlemine dair bilgiyi alan duyular (havas) ile melekût 

âleminin bilgisi elde edilemez. Nebi ve velilerin ilmi melekût âleminden, hikmet ehlinin 

ilmi (felasife) ise şehadet âleminden gelir. Onun içindir ki, hissî idrake dahil olmayan 

ilimler ancak kalbe inkişaf yoluyla dahil olarak bilinir ve bu da ancak misallerle dile 

getirilebilir.1039 

Nefs tahlilinden de hatırlanacağı üzere Gazzâlî insanın özü olarak kabul ettiği

nefs-i natıkanın nazari ve amelî akıl da denilen zahiri ve batıni iki gözü vardır.1040 Zahiri 

göz, (süfli olan) his ve şehadet âlemine, batıni göz ise (ulvi olan makulât) melekût 

âlemine dönüktür. Bu iki gözün de kendisiyle kemal bulduğu birer güneşi vardır. Zahir 

âlem duyularla, batın ise ancak Allah kelamı ile idrak edilebilir. Gerçekte melekût 

âleminde öyle harikuledelikler vardır ki bu aleme yolculuk eden, şehadet âleminin onun 

yanında değersizliğini anlar. Melekût âlemine nispetle şehadet âlemi öze nispetle kabuk, 

ruha nispetle suret gibidir. Melekut âlemine, ulvi, ruhani, nurani âlem de denilir.1041 

İnsan her ne kadar şehadet âleminde yaşayan bir varlıktır olsa da kendisine verilen 

yetilerle buradan melekûtun dünyası olan yüce âleme çıkıp aşağı âlemi seyredebilir ve 

aşağı âlemin bilgisine sahip olabilir. Çünkü insanın ruhani yönü, emir âlemi denilen 

melekûta özgüdür ve oraya dönüktür. Melekût âleminde bulunanlar Allah’a yakın

varlıklar olup oradan aşağıya bakarak kulların kalplerine, gayba ait bilgilerin bir 

kısmına vakıf olabilirler. Gaybın anahtarları O’nun katındadır.1042 Aslında şehadet âlemi 

melekût âleminin bir misali gibidir ve aralarında ağaçla meyve arasındaki gibi bir ilişki

vardır.1043 Gazzâlî ontolojisinde âlem akli-hissi, ulvi-süfli, mülk/şehadet ve 

 
gayba ait bilgi arasındaki perde, ölümle birlikte tamamen ortadan kalkar. Böylece kişi ölüm sonrası ötelerin bilgisine 
yakinî olarak muttali olur. Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 25. 
∗ Gazzali ahiret mutluluğu için mukaşefe ilmini şart olarak görür. Fakat bu ilmi ancak kalp anlayabilir. Allahın
nazargahı olan kalp dışında mülk âleminin bilgisine vakıf olan idrak güçleri, melekutûn bilgisine vakıf olamaz. Zira 
kalp, Rabbani, ruhani, latif bir şeydir ve insanın hakikati de odur. Melekûtun sırlarına da ancak o vakıf olabilir. 
Akıllar o âlemi anlamaktan acizdir. Şu kadar var ki, sadece günah kirlerinden arınmış olan kalpler melekutûn 
bilgisine mazhar olabilirler. Kalbin temizlenmesinde maddi temizlik yanında manevi ahlak temizliği ve hatta kalbin 
Allah dışında her şeyten arınmış olması önem arzeder. Bu manada muamele ilmi ve diğer ilimler mükeşafe ilmine 
ulaşmada birer öncül olarak hizmet görür. Muamele ilmi mükaşefeye nispetle öz yanında kabuk gibidir. İbadetler de 
insanı mükaşefeye hazırlayan muamelelerdendir. Bk. Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 50, 179, 298-306, 329; C. II, s. 170, 238; 
C. III, s. 4, 103. 
1039 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 27-28. 
1040 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 27-28; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 94-95, 100. 
1041 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 12-13. 
1042 Kur’ân, Enam Suresi, Ayet 59. 
1043 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 14; a.mlf., Cevâhirü’l-Kur’ân, s. 28, 31. 
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gayb/melekut alemi ya da emir ve halk alemi1044 şeklindeki adlandırmalarla ruhani ve 

cismani olarak birbirini bütünleyen bir yapıda ikiye ayrılmış olmakla birlikte hissi 

âlemde gayb aleminde olanlara benzeyen şeyler vardır ve bu âlem, melekûta uzanan bir 

merdiven gibidir. Böyle olmasaydı insanın melekût âlemine akıl yoluyla irtibat kurması

ve aklın hazire-i kuds denilen Allah’ın sahasına yaklaşma imkanı olmazdı. Halbuki 

Kuds âlemi, his ve hayali idrakinin üstündeki âlemdir. Bunun mukabilinde mukaddes 

vadi denilen ve kuds levhalarının mecrası olan beşeri ruh vardır.1045 Buna göre şehadet 

âleminin mukabilinde melekut âlemi yerleştirilmiştir. Bu âlemde ne varsa öbür âlemde 

de onun bir şeyinin misali vardır. Bazen buradaki bir şey melekût âleminde bir çok 

şeyin misali olabilir. Bir şeyin misal olabilmesi için aslıyla onun arasında bir mümaselet 

(benzeşim) ve bir nevi uygunluk olmalıdır. Onun için melekût âleminde melekler 

denilen ve beşeri ruhlara nurların∗ kendileri vasıtasıyla feyezan ettiği, bu sebepten de 

kimi zaman rabler, denilen -ki Allah rablerin rabbidir- nurani, şerefli cevherler varsa ve 

bunlar nuraniyet olarak farklı mertebelere sahipseler, şehadet âleminde bunlara misal 

olarak yıldızlar, ay, güneş gibi varlıklar bulunur.1046 Her iki âlem arasındaki bu 

benzeşim sebebiyledir ki, insan uykuda iken rüya olarak melekût âleminden kalbe gelen 

şeyler, öze nispetle kabuk mesabesinde olan misalî görüntülerdir. Fakat söz konusu 

misalî görüntülerin özünü, manasını, melekût ve mülk âlemi arasındaki alakayı bilen 

nebiler ve veliler anlar. Ölüm anında ve ölüm sonrası misallerin manaları, perde 

kaldırıldığı için insanlara keşfolunur.1047 

Bu noktada ümmetlerinin metafizik âleme dair akıl/bilgi yönünden noksan 

oluşlarının nebiler için ağır bir imtihan olduğunu söyleyen Gazzâlî, nebilerin, özellikle 

ahirete dair bilgileri, akıl yönünden anlama sıkıntısı çeken kişilere ancak misallerle 

anlatabildiğine dikkat çeker.1048 Bu dünya ahirete nispetle uyku gibidir.1049 Uyku 

halinde iken, gerçek âlem olan ahiret hayatı anlaşılamaz.∗ Dolayısıyla o ancak bir takım

1044 Gazzâlî, Ravzatü’t-talibîn, s. 49. 
1045 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 25-26. 
∗ Mişkat’ta ifade edildiği üzere Gazzâlî, âlemi nurlarla dopdolu bir varlık tecellisi olarak görür. Nur denilmeye layık
olan şeyler, güneş ışığı, akıl, Kur’an, melekût âlemi, nebevi ruh olarak görülebilir fakat asıl nur ya da nurlar nuru olan 
Allah’tır. Diğerlerine mecazen nur denilebilir. Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 8, 12-13, 14, 16-17. 
1046 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâ, s. 26-28; a.mlf., Cevâhirü’l-Kur’an, s. 28. 
1047 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 28, 31. 
1048 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 38. 
1049 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 16, 31-32, 42, 413; C. V, s. 98. 
∗ Gazzâlî ahirete nispetle bu hayatı bir tür uyku hali olarak telakki eder. Bir çok eserinde, insanın ölünce, kalp 
gözünün önüne engel olan beden ortadan kalktığı için melekût denilen metafizik âleme dair bilgilerin zahir olacağını
bildirir. Çünkü şehadet âleminde olan her şey melekût âleminde olan bir şeye misaldir. Ruhlar âlemine ancak cisimler 
âlemindeki misallerle yükselebilir insan. Uykuda rüya olarak melekût âleminden insanın kalbine gelen şeyler aslında 
öze nispetle kabuk görevi gören misalî suretlerdir. Onun özünü, manasını, melekût ve mülk âlemi arasındaki alakayı
bilen anlar. Ölünce ya da ölüm anında misallerin manaları insanlara keşfolunur. Çünkü o esnada perde kaldırılır. 
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darb-ı meseller, misallerle remzi olarak dile getirilebilir. Misal, bir manayı bir surette 

eda etmektir. Gerçekte onun sureti değil manası dikkate alınınca doğruya ulaşılır. Onun 

için nebiler, kendi halklarına ancak onların anlayacakları şekilde konuşmak zorunda 

kalmışlardır. Anlama zorluğu çeken birine bir şeyin hakikati ancak örnek verilerek 

anlatılabilir. Dolayısıyla işin hakikati ölümle birlikte perde aradan kaldırılınca 

anlaşılabilir. Onun için Gazzâlî düşüncesinde gerçek te’vil ahirette gerçekleşir. Çünkü 

melekût âlemindeki hakikatlere engel teşkil eden dünyevî alakalar yani kabuk, ortadan 

kalkmış, sembollerin yok olmasıyla te’vilin aslı vuku bulmuş ve öze ulaşılmış olur. Bu 

âlemde suretler manalara baskın olup manalar suretlerde saklıdır. Ahiret hayatında ise 

suretler manalara tabi olacaktır. Onun için herkes manevi hali üzere haşrolunur.1050 

Metafizik âleme dair alimler tarafından verilen misaller, cahil insanlar tarafından zahiri 

olarak düşünülür. Onun içindir ki, nebiler manaları insanların idraklerine misallerle 

anlatmıştır. Çünkü kalpler, misaller ile manayı anlayabilecek şekilde yaratılmıştır.1051 

Demek ki, melekût ya da metafizik âlemin bilgileri dile getirilirken kaçınılmaz olarak 

misallere, teşbihlere başvurulmak zorunluluğu vardır. Fakat bu, nassın zahirini iptal 

etmek anlamına gelmez.  

İslami hükümlerin kendilerinden çıkarıldığı nassa (Kur’an ve sünnet) 

bakıldığında muhkem ve müteşabih diye ikiye ayrılır. Muhkem hükümler zahiri olarak 

anlaşılır iken müteşabih hakkında aynı şeyler söylenemez. Nitekim Hz. Peygamber; ‘Bu 

Kur’an’ın zahir ve batını, haddi ve matlaı vardır’ buyurmuştur. Dolayısıyla bu tür bir 

ilmi, âlimlik ve velilikten nasibi olmayan kişiler inkara kalkışabilir. Şu da var ki, 

nasstaki zahir ve batın hükümler birbirine zıtlık içermez. Nasıl ki bir çocuk küçük 

yaşlarda iken ancak belli şeyleri öğreniyor ve yaşı ilerledikçe öğrendikleri şeyler 

farklılaşıyorsa aynı şey ilimler için de geçerlidir. İnsan ilimde derinleştikçe ona farklı

manalar, keşifler açılır. Onun için âlim olanlar bazı ayetlerde batını manaların olduğunu

inkar etmezler.1052 İnsan bir şeyi önce mücmel olarak öğrenir. Bu, ilimde kabuk vazifesi 

görür. Kişi sonra o şeyi hakikatini araştırır ki, bu da ilimde öz gibidir. Mesela karanlıkta 

bir şey önce karaltı olarak fark edilir fakat araştırılınca onun ne olduğu anlaşılır. İlimde 

mücmel ve tafsil böyledir. Aynı durum muamele ve mükaşafe ilmi için de geçerlidir.1053 

İnsan dünyada uykudadır ve sadece hayalî olarak beden kalıbı dahilinde eşyayı algılar. Eşyanın hakikati, ölüm sonrası
ortaya çıkar. bkz. Gazzâlî, Cevâhirü’l-Kur’an, s. 28-32. 
1050 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 70; C. III, s. 14-15; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 33. 
1051 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 31-32. 
1052 Gazzâlî, İhyâ , C. I, s. 139. 
1053 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 143. 
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Göklerin ve yerin, Allah’ın çağrısına geldik1054 demeleri bir gerçeği ifadeden ziyade 

onların Allah’ın emrine âmâde olmaları, musahhar kılınmaları demektir. Ancak bu 

konuda anlayışı kıt olanlar (kasıru’l-fehm) bunu zahiri olarak anlamak ister. İşin 

hakikatini görenler ise (basîr) onun gerçekte bir sır olduğunu ve mananın zahiri 

olmadığını kavrarlar.1055 Gazzâli mükaşefe ilmini, kalbin bir sırrı ve batınıyle ilgili 

olduğunu dolayısıyla batınî bir bilginin, şeriatın zahiri hükmüne aykırı olduğunu

söyleyenlerin, imandan çok küfre yakın olduğunu ifade eder. Zira kalbin öyle halleri 

vardır ki bunu ancak havas (mükaşefe ehli)  anlar ve batınî keşflerin avama (sıradan 

insanlara) açıklanması doğru değildir. Nitekim Hz. Peygamber, Allah’ın sıfatları ve

diğer gayba ait bilgileri avama açıklamamış, açıkladıklarını da ancak onların

anlayabilecekleri şekilde akılları nisbetinde izah etmiştir. Aynı şekilde nebi ve velilerin 

vakıf olup da anlatmadığı kaza kader bilgisi gibi bir takım sırri bilgiler de söz 

konusudur. Şayet bunun sırrı insanlara anlatılsa halk, dine tam olarak inanmaktan uzak 

durabileceği gibi dünya düzeninin sağlanması da zorlaşır. Dahası insanların kafası

karıştığı için ahirete hazırlık yapacak amellerden soğurlar. Onun için bu tür bilgiler 

ancak istiarelerle, temsili anlatımla dile getirilebilir. Buna göre asıl olan şey, hikmeti, 

ehli olmayana anlatmamaktır.1056 

Ayetlerin tefsiri ve te’vili konusunda Hz Peygamber, Kur’an’ın zahiri manası

yanında batını, haddi (gayesi) ve matlaı vardır, buyurmuş. Hz. Ali de; ‘İsteseydim 

Fatiha’nın tefsirinden yetmiş deve yükü kitap yazardım’ demiştir. Bunlar Kur’an’ın

zahiri yanında batıni yönüne de işaret eder. Ancak herkes ayetleri tefsir edemez. Çünkü 

‘kendi görüşü istikametinde Kur’an’ı tefsir eden cehennemde yerine hazırlansın’

buyurulur.1057 Onun için herhangi bir ayeti tefsir ya da te’vil ederken Kur’an’daki garip 

meseleleri bilmeden sadece zahirdeki gramerle yetinip yorum yapmada aceleci olmak 

yanlıştır. Onun zahiri manası ile birlikte, dil yapısı, hazf, icaz, izmar, tekrar, mukaddem, 

muahhar, mübhem gibi dile dair özel hususları da bilmek gerekir.1058 Hz. Peygamberden 

eğitim almış olan sahabe, ayetleri kendi anlayabildikleri şekilde yorumlamaya 

çalışmıştır. Nitekim Allah Rasülü, İbn Abbas için; ‘Allahım, onu dinde fakih kıl ve ona

te’vili öğret’ diye dua etmiştir ki, bu dua, ayetlerin tefsir edilebileceğine işaret eder. 

Bununla birlikte Nisa Suresi 83. ayeti; ‘Onlara onun istinbatını öğretsin’ ifadesi, 

ayetlerden âlimlerin hüküm çıkarabileceğine işaret eder. Öyleyse Kur’an’ı, her hangi 
 
1054 Kur’ân, Fussilet Suresi, Ayet 11. 
1055 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 144. 
1056 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 140- 142. 
1057 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 405. 
1058 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 408. 
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birinin hevasına uyarak kendi görüşüyle te’vil etmesi doğru olmaz. Gazzâlî bu konuda 

Batıniyye fırkası âlimlerinin, Ramazan ayında sahura kalkmayı, istiğfarda bulunmak 

şeklinde te’vil etmelerini batıl bir yorum olarak görür.1059 

Gazzâlî te’vil açısından özellikle teşbih içeren hususların te’vilinde titiz 

davranmakta ve bu tür konuların avam tabakası tarafından te’vil edilmesinden 

kaçınılması gerektiğini ısrarla vurgular.1060 Avam tabakası Selefî bir tavrı yani te’vil ve 

teşbihten uzak bir inancı kabul etmelidir. Bunun için Gazzâlî hakikati öğrenme 

noktasında avam tabakasının yedi önemli tavrının olması gerektiğini belirtir. Bunlar: 

takdis [Allah hakkında müteşabih ifadelerden Allah’ı tenzih etmek], nebinin getirdiği

dini esaslarına olduğu gibi iman etmek, aczi itiraf, özellikle marifetullah hakkında

bilgisi olmayanların bu konuda susması, ilahi kelime hakkında te’vil ve tefsire 

gitmemesi, marifetullah ile ilgili konularda lisanı koruduktan sonra bu işten kişinin 

kendini alıkoymasıdır.1061 İşte bunlar avamın yapması gereken hususlardır. Çünkü 

onların huzuru nebinin getirdiği haberi olduğu gibi kabul etmelerine bağlıdır.1062 

Gündelik hayat yaşayan sıradan insanlar, başta Allah olmak üzere metafizik konuları,

kelamcıların anlattığı şekilde değil Selef’in anladığı şekilde kabul etmeliler.1063 

Gazzâlî’ye göre gerçekte Allah’ın zatını, O’ndan başka kimse bilemez. Nasıl ki 

nebiliğin ne olduğunu ancak nebi biliyorsa ve onun dışında kimse onu idrak edemezse,  

cenin halindeki bir canlının, dünyaya gelmiş bir çocuğun halini bilememesi gibi bizler 

de Allah’ı hakkıyla tanımada kaçınılmaz olarak teşbihe ve temsile gitmek ihtiyacı

hissederiz. Nasıl ki, herhangi bir lezzet veya elemi tatmayan kişiye biz bu lezzet veya 

elemi teşbihle anlatmak zorunda kalıyorsak aynı şey cennet nimetleri ve cehennem 

azabı için de geçerlidir. Eğer böyle bir durum olmasaydı herhangi bir insana biz cennete 

rağbet göstermesini ve cehennemden uzak durucu faaliyetlerde bulunması gereğini 

anlatamazdık. Cennet her türlü lezzetlenme yerinin adıdır. Halbuki insan olarak bizler 

lezzet denilince daha çok biyolojik hazlar türünden yemek, içmek, cinsel hazları anlarız. 

Cinsel hazzı bilmeyen birine bu hazzı, şekerin tadı üzerinden teşbihle anlatımda olduğu

gibi, cennetteki hazları, daha önce tatmış olduğumuz hazlara teşbih ederiz. Gerçekte 

cennetin lezzetleri, bizim bu dünyada tatmış ve tanımış olduğumuz lezzetlerden çok 

farklıdır. Dahası orada hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir 

 
1059 Gazzâlî, İhyâ, C. I. s. 407. 
1060 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 178. 
1061 Mesut Okumuş, Kur’an’ın Çok Boyutlu Okunuşu, s. 290-293. 
1062 Gazzâlî, İlcâmü’l-avâm, s. 54-86, 116. 
1063 Gazzâlî, İlcâmü’l-avâm, s. 79. 
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beşer gönlünden geçmemiş lezzetler ve güzellikler söz konusudur. Biz oradaki nimetleri 

buradakiler üzerinden temsil yoluyla kavrarız.1064 

Mişkatü’l- envar’da varlığı, nurlar nuru olan Allahtan tecelli şeklinde gören ve 

böylece varlıkta bir bütünlük tasavvuru sunan Gazzâlî, nassın tefsir edilmesini bu 

aleme, te’vil edilmesi ise melekut alemini anlamaya dönük olarak değerlendirerek 

nassın zahiri/kabuk bilgisinden mananın içeriğine/öze ulaşmak ister.1065 Fakat burada 

Gazzâlî’nin özellikle Batıniyye fırkası ve İslam filozoflardan ayrıldığı nokta, onun 

te’vilde zahiri manayı dikkate alarak batına ulaşmaya çalışmasıdır. Böylece o, dilin 

zahiri delaletini reddetmeyerek manada keşfî boyutu yaklama gayesi güder. Eğer nass 

tamamen batınî şekilde te’vil edilmiş olsaydı insanlar arasında bir anlaşma düzlemi ve 

hukukun kabulü kalmazdı. Zaten Gazzâli’nin Batıniyyeye karşı daha çok aklı kullanarak 

yazdığı Fedaihu’l-batıniyye, Kıstasu’l-müstakim gibi eserlerinde dile getirdiği husus, 

Batıniyye fırkasının, nassın zahiri anlam imajının gerisindeki gerçekliğin yani başka bir 

anlamın ortaya çıkarılmasını talep edip bir anlam boşluğu yaratması ve böylece zahiri 

anlamın otoritesini çökertmiş olmasıdır.1066 Halbuki Gazzâlî zahir ve batınî anlamın

ikisini de önemsemektedir. Örneğin namazlar, bedenlerin ibadeti iken batınî amel olan 

huşu, takva kalbin amelidir ve bu ikisi iç içe birlik sağlar. Te’vil yapılırken nassın zahiri 

hükmünün kaldırılması doğru değildir. Onun için nassın zahiri  hükmünü yok sayan, 

Gazzâlî’nin ifadesiyle şaşı gözle iki âlemden sadece birine bakan ve bunlar arasındaki 

dengeyi bilmeyen Batıniyyenin te’vil görüşü doğruyu yansıtmaz. Aynı şekilde nassın

batınî tarafını görmezden gelen Haşviyyenin metodu da yanlıştır. Gazzâlî’nin kamil 

dediği metot, bu ikisini birleştirmek ve bunlar arasında dengeyi bulabilmektir. Mesela 

içinde köpek bulunan eve melek girmez’ hadisini Gazzâlî, insanın köpeğe benzeyen ve 

insan aklını örten öfke gücüne benzeterek, öfke halinde iken Allah’ın nazargahı olan 

kalbe meleklerin nuraniyetinin feyezan etmeyeceğini yani oraya meleklerin 

gelmeyeceğini ifade eder. Fakat böyle bir te’vil, hadisin zahiri manasını ortadan 

kaldırmış da değildir.1067 Örnek te’vilde de görüldüğü üzere zahiri mana korunmakla 

birlikte ehli için batınî mana da doğru kabul edilmektedir. Başka bir ifade ile zahirden 

batına, kabuktan öze doğru yoğunlaşma hedeflenmektedir.  

 
1064 Gazzâlî, el-Maksadü’l-esnâ, s. 53-54; ‘İman edip salih ameller işleyenlere müjdele! Kendileri için altlarından 
ırmaklar akan cennetler vardır. Onlardan hangi bir meyveden bir rızıkla rızıklandıkça; işte bu bizim önceden 
yediğimiz şeylerdir diyecekler. Ve onlara öylece müteşabih olarak sunulacaklar’. Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 25. 
1065 Nur metafiziğine ilişkin değerlendirmeler için bk. Mustafa Çağrıcı, “Gazzâlî”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. 
XIII, s. 500; Kutluer, “Gazzâlî’nin Felsefî Serüveni”, İslâmî Araştırmalar -Gazâlî Özel Sayısı, s. 262; Gemuhluoğlu, 
a.g.t., s. 88-89. 
1066 Çağrıcı, “Gazzâlî”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, s. 502; Gemuhluoğlu, a.g.t., s. 100-102. 
1067 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 31-32. 
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Gazzâlî, nassı anlama hususunda, kendisinin hakikat arayışında dört farklı

ekolü incemeye tabi tutar. Buna göre kelamcılar rey ve istidlal metodunu; Batıniler 

masum imamın söylediklerini; filozoflar mantık ve burhan metodunu; sufiler ise 

müşahede ve mükaşefe yöntemiyle Kur’an’ı yorumlamaya çalışırlar. Gazzâlî’ye göre 

kelamcılar, İslamın temel inançlarını korumaya yönelik olarak ortaya çıkmış ve cedelî 

yöntemi uygulayarak Kur’an’ı tahriften korumayı gaye edinmiş bir gruptur. Onlar, 

varlık ve hakikat sorununu kendilerine asıl sorun edinmiş değillerdir. Bu açıdan Gazzâlî 

kelamcıların, şahidin gaibe kıyası şeklinde ifade edilen kıyas metotlarının, dildeki lafzı

ön plana çıkarıp manayı ikinci plana atmalarının getirdiği problemlerin farkındadır.1068 

Dolayısıyla kelamcıların te’vil metodu Gazzâlî’yi tatmin etmekten uzaktır. Batınilerin 

asıl tezini şöyle özetleyebiliriz: Kur’an’ın ve haberlerin zahiri manası yanında batıni

manaları da vardır. Zahiri manalar sadece sıradan insanların anlayıp peşinden koştuğu

vehmî şeylerdir. Halbuki asıl olan batıni manadır ve onu araştırmak lazımdır. Kim batın

ilminde yükselirse artık şer’i mükellefiyetler ondan düşer ve o kişi, teklif yükünden 

kurtulur.1069 Gazzâlî böylece onların asıl amaçlarının şeriatı iptal etmek ve kendi batıni 

iddialarını ortaya koymak olduğunun bilincindedir. Çünkü nassın zahiri hükmüne güven 

ortadan kalkınca insanların kendisine güvenecekleri bir merci kalmaz.1070 Batıniyye 

fırkası, nassın zahiri manasını iptal edip bir anlam boşluğu oluşturunca geriye bilginin 

kaynağı olarak masum imamı gösterir. Gazzâlî, bir tür müslüman papalık sistemi 

kurmaya kalkışan1071 Batıniyyenin bu yaklaşımının yanlışlığını ve bunun ilacının

mantık olduğunu göstermeye çalışır.1072 

Te’vil noktasında Gazzâlî’nin tenkit ettiği Felasifenin matematik, mantık,

tabiat, siyaset, ahlak gibi ilmi disiplinlerde geliştirmiş oldukları burhani yöntem bir 

takım gerçekleri ortaya koyarkan özellikle metafizikte olduğu gibi bazı gerçekleri de 

tahrif etmektedir. Bununla birlikte felsefi yorumlar genelin anlayamayacağı şekilde bir 

takım kriterler sunarak zahiri anlamı tehlikeye düşürebilmektedir. Dahası onlar halkın

nassa olan güvenlerini sarsarak hukuki bir mesele olan tekfire meydan vermektedirler. 

Gazzâlî’ye göre İslam filozofları, diğer ekollerden farklı olarak söylemini Kur’an dışı 

bir kaynaktan alarak Kur’an’ı o söyleme tatbik etmek istemektedir. Kelamcıların amacı

1068 Gazzâlî, el-İktisad fi’l-itikad, s. 19. 
1069 Batınıyye hakkında bilgi için bk. Gazzâlî, Fedâihu’l-bâtıniyye, Abdurrahman Bedevi (nşr.), Kahire: el-
Mektebetü’l-Arabiyye, 1964, s. 11-17; Avni İlhan, “Bâtıniye”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. V, s. 190-194.   
1070 Gazzâlî, Fedâihu’l-bâtıniyye, s. 11-12. 
1071 M. Said Şeyh, “Gazâlî”, İslam Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, s. 214. 
1072 Gazzâlî, mantığı özellikle Fıkıh ve Kelam ilmi için vazgeçilmez hale getirerek metodoloji sorununa çözüm 
getirmek istemesi yanında, felâsifenin mantığı, metafizikte kullanmadıklarını ispat etmeyi ve söz konusu ilimle 
Batıniyyenin masum imam öğretisini geçersiz kılmayı hedeflemiştir. Bk. Durusoy, a.g.m., s. 308. 



256

değil ve fakat metotları yanlış olduğu için Gazzâlî onlara, Felasifeye getirdiği kadar ağır

eleştiri getirmiş değildir.1073 

Tefsir ve te’vil yöntemi ontolojik olarak şehadet ve melekut âlemi; 

epistemolojik olarak şehadet âlemine açılan hissi-akli, melekut âlemine açılan kalbî 

bilgi olarak; insanların idrak seviyeleri noktasında marifetullah bilgisine sahip olan 

havas ve bu bilgiye sahip olmayan avam düzeyi şeklinde üç farklı açıdan dikkate 

alındığında daha iyi anlaşılır. Böyle bir yaklaşım Gazzâlî’nin ontolojik varlık

tasavvuruna, mülk ve melekut âlemine dair epistemik bütünlüğe uygun düşer. Onun 

içindir ki (kesif ve hayali olan) süfli âlem, peygamberler ve veliler hakkında bir zücace, 

nurlar için mişkat, sırlar için saflaştırıcı, üst aleme çıkmak için bir merdiven gibidir. 

Zahiri misal haktır ve bunun ötesinde bir sır (hakikat) vardır. Çünkü her hakkın bir 

hakikati vardır.1074 Varlık ve onların epistemik düzeyleri birbiri ile bütünlük arzeder ve 

onlar ayrı ayrı düşünülemez. Bu bağlamda Gazzâlî, şehadet âleminde anlayış birliği ve

hukuk düzeni açısından dikkate alındığında ilahi metnin zahirini esas alırken aynı

şekilde kabuktan öze ulaşabilmek için havas açısından batıni manayı da 

önemsemektedir. Örnek verilecek olursa, peygamberlerin ilk menzili his ve hayalin 

bulanıklığından mukaddes âleme yükseliş ise, bu menzilin misali mukaddes vadidir. Bu 

vadiye adım atmak, dünya ve ahiret denilen iki âlemi de terk edip bırakmakla ve Allah’a 

yönelmekle mümkündür.1075 Tıpkı ihramlıyken kabe-i kudse yönelmek için ayakkabıları

çıkarmak gibi. Dünya ve ahiret birbirine mütekabildir.1076 Te’vil açısından nassın zahiri 

manasını koruyup batıni manasına işlerlik kazandırma noktasında Gazzâlî, Hz. 

Peygamberin, ‘Abdurrahman b. Avf’ın cennete emekleyerek girdiğini gördüm’ hadisini 

şöyle değerlendirir. Aslında Peygamberimiz bu hadisi söylerken Abdurrahman evinde 

uyuyor olsa bile bu, gerçeği değiştirmez. Peygamberimiz mana gözüyle onun cennete 

girişini tıpkı uyanıklıkta gördüğü gibi görmüştür. Uyku, insandaki duyuların sultasını

kırdığı için insan, rüyasında bu tür şeyler görebilir. Çünkü duyular, batınî ilahi nuru 

meşgul eder ve insanı melekût âleminden çevirip duyular âlemine sevkeder. Fakat bazı

nebevi ruhlar vardır ki duyular onu kendi âlemine çekemez. Peygamber, başkasının

rüyasında gördüğünü uyanıkken görür. Eğer bu nur, kemalin zirvesinde olursa görülen 

suretin de ötesine geçip manaları görür. Onun için iman denilen şey insanı cennete; 

zenginlik ve mal ise insanı süfli Âleme çeker. Dünyevî meşgalelere cezbeden şey daha 
 
1073 Gemuhluoğlu, a.g.t., s. 186. 
1074 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 32-33. 
1075 ‘(Ey Musa!) Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim! Hemen pabuçlarını çıkar! Çünkü sen kutsal Tuva 
vadisindesin!’ Kur’ân, Taha Suresi, Ayet 12. 
1076 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 29. 
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kuvvetli ise öbürünü engelleyici olur ve cennete gitmeye sekte vurur. İman daha 

kuvvetli ise diğerine engel olur. İşte bunun şehadet âlemindeki misali emeklemektir. 

Onun için sırların nurları peygamberlere hayal camlarının ardından zuhur eder.1077 

Nassı anlamada te’vilden en çok kaçınan Ahmed b. Hanbel’in bile en azından, 

‘Hacerü’l-evset yeryüzünde Allah’ın sağ elidir’ hadisinde olduğu gibi bazı hadisleri 

te’vil etmekten uzak kalamadığını belirten Gazzâlî1078 te’vil açısından varlığı beş

kategoriye ayırır ve bu beş varlık kategorisi içinde yapılan tefsir ve te’vilin, şartlarına

riayet edildiği takdirde geçerli olacağını ve dini açıdan sıkıntı doğurmayacağını belirtir. 

Aksi takdirde, dinin asıllarına yönelik bir tehdit içeren ve nassın ruhuna uygun 

düşmeyen te’villerde bulunanların tekfirle yüzyüze kalması ve tekfirin de dünya ve 

ahirete yönelik bir takım yaptırımları olduğunu dikkate aldığımızda1079 söz konusu 

faaliyetin ne derece ciddiyet kesbettiği anlaşılmış olur. Aşağıda ele alınacağı üzere, 

yapılan te’vil, Gazzâlî’nin tespit ettiği zatî, hissî, hayalî, aklî ve şibhî olarak beş varlık

sınıfına dahil ise bu, Hz. Peygamberi yalanlama manası taşımaz. Çünkü bu beş varlık

mertebesini bizatihi Hz. Peygamber haber vermiştir.  

Buna göre zati varlık; Hissin ve aklın dışında bulunan hakiki varlıktır. His ve 

akıl bu varlığın bir suretini alır ve zihne koyar ki, zihindeki bu surete idrak denir. 

Göklerin, yeryüzünün, hayvanların ve bitkilerin var olmaları böyledir. Bir çok insan bu 

türden başka varlık olduğunu bilmez. Arş, kürsi, yedi sema örneğinde olduğu gibi 

bunlar nassta bildirildiği üzere zahiri üzere anlaşılır. Bunlar his ve hayal ile ister idrak 

edilsin ister edilmesin bizatihi var olan cisimlerdir ve te’vil edilmezler. Hissi varlık:

Varlığı hissedene özgü, sadece duyu organları için var olan varlık. Rüyada veya ateşli 

hastaların hastalık anlarında gördükleri suretler bu gruba girer. Nebiler ve velilerin 

gördükleri ve onlara vahy-ilham veren melekler de bu kısma dahildir. Gazzâlî bunu 

ispat mahiyetinde şu örneği verir. Mesela kişi eline nokta büyüklüğünde bir ateş alsa ve 

bunu hızla daire şeklinde çevirse o, daire şeklinde bir ateş çizgisi olarak görülür. 

Aslında dış alemde var olan şey sadece bir nokta şeklindeki ateştir fakat o, histe daire 

şeklinde ateş olarak görünmektedir. Hayali varlık: Beş duyu organlarıyla algılanan 

varlıklar bu türdendir. İnsan bir at görür ve hariçte varlığı olan atın bir sureti onun 

zihninde yer eder. At oradan gitse bile onun varlığı/formu o kişinin zihninde kalır. 

Halbuki at orada yoktur ve fakat o kişinin zihninde vardır. Akli varlık: Varlığın ruhu, 
 
1077 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 33. 
1078 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 127. 
1079 Bir kimseyi tekfir etmek demek o kişinin öldürülmesinin mübah olması ve ahirette onun ebedi olarak ateş azabına 
konulacağının dini olarak kabul edilmesi demektir. Bk. Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s, 120. 
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hakikati ve manası vardır. El ve kalem örneğini göz atacak olursak, elin hissi ve hayali 

varlığı vardır fakat akıl onu, bir şeyi tutma kudreti şeklinde manasını kavrar. Kalemin 

de aynı şekilde hissi ve hayali varlığı vardır fakat akıl onu, bir bilgiyi yazan vasıta 

olarak manasını kavrar. Başka bir örnekle anlatacak olursak; Allahın ilk yarattığı varlık

akıl’dır. Bu akıl, araz olan bir varlık değildir. Belki ismi akıl olan ve fakat talim 

görmeye muhtaç olmadan zatı ve cevheriyle eşyayı idrak eden bir melektir. Bu, vahy ve 

ilhamla nebilere ve velilerin levh-i mahfuza benzeyen kalplerine bilgiler nakşetmesi 

yoluyla ona kalem dahi denilir. Başka bir hadiste Allah’ın ilk yarattığı varlık kalemdir, 

denilir. Kalem, ismi akıl olan bir melek demektir. Onun için zat olarak akıl, Allah ile 

mahluku arasında vasıta olarak melek, vahy ve ilham yoluyla bilgileri kalplere 

nakşetmesi yönüyle kalem adını alır. Cebrail’e zat olarak ruh, sırların kendisine verilmiş

olması yönüyle emin, kudretli biri olarak zû-mirreh (kuvvetli) denilir. Onun için 

kimileri bunu hissi ve hayali bir kalem değil de aklî bir kalem ve el şeklinde kabul eder. 

Kimileri ise el’i Allah’ın bir sıfatı olarak görür. Şibhi varlık (varlığa benzeyen varlık): 

Bir şeyin sureti ve hakikati ne hariçte ne histe ne hayalde ve ne de akılda bizatihi 

yoktur. Ancak o varlık başka bir şey olup onun nitelikleri başka bir varlığa benzediği

için şibhi varlık adını alır. Örneğin gazap, kalpteki kanın galeyan etmesi halidir ve 

eksikliğe işaret eder. Gazabın hissi, hayali ve akli şekilde Allah’a isnat edilmeyeceği

sonucuna varanlar, onun neticelerini dikkate alarak ‘ceza vermeyi murat etme’ olarak 

görmüşlerdir. Halbuki gazap ile irade arasında bir irtibat yoktur.1080 Te’vil derecelerini 

bu şekilde belirleyen Gazzâlî, Hz. Peygamberin sözlerini bu beş varlık kategorisinden 

biri şeklinde anlayan müctehidlerin tekfir edilemeceğini kabul eder. Buna göre 

Gazzâlî’ye göre te’vilin geçerlilik şartlarını şu şekilde tasnif edebiliriz: 

Zikredilen beş varlık derecesi içinde kalmak şartıyla yapılan te’viller inkar 

sahasına girmiş sayılmaz. Allah’ın eli,1081 Allah’ın arşa istiva etmesi1082 ayetlerinde 

olduğu gibi te’villerin geçerli olabilmesi için ifadelerin zahiri manalarını kastetmek 

imkansız olmalıdır. Beş kategoride incelelen varlıklar içinde en açık olan zatî varlıklır. 

Zatî varlık gerçek yani zahiri olması hasebiyle te’vile ihtiyaç duymaz. Bundan sonra 

gelen ve zahiri varlığın başka şekilde ifşa düzeyleri olup da zahiri anlam düzeyinin 

altında yer alan hissi, hayali, akli ve şibhi aşamalarda te’vile ihtiyaç duyulur. Eğer zati 

varlığın sübutu hususunda imkan yoksa hissi varlığa geçiş yapılır. Bu da sübut bulmazsa 

 
1080 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 121-126; Geniş bilgi için bk. Mesut Okumuş, Kur’an’ın Çok Boyutlu Okunuşu, s. 
295-300. 
1081 ‘Allahın eli onların elleri üzerindedir’. Kur’ân, Fetih Suresi, Ayet 10. 
1082 ‘Rahman (olan Allah), arşa istiva etti’. Kur’ân, Taha Suresi, Ayet 5. 
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hayali ve akli varlığa geçilir. Bunlar da sabit olmazsa bu durumda şibhi ve mecazi 

varlıkta karar kılınır. Burada geçerli olan kural özetle şöyledir: Delile dayanan bir 

zarüret olmadıkça bir dereceden onu takibeden dereceye geçmeye müsaade olmaz. Ne 

var ki, delili anlama tarzında her mezhep farklı şekilde yaklaşım gösterebilir. Bu da 

kaçınılmaz olarak te’vilde ihtilafları doğurur. Mesela Hanbeliler üst (fevk) cihetinin 

Allah’a isnat edilmesini imkansız kılacak hiçbir delil yoktur derken Eş’ariler aynı şeyi 

rüyetullah için söylerler. Böylece her bir fırka, delili anlamada diğer tarafı hatalı

bulabilir. Fakat bu noktada takip edilmesi gereken esas şu olmalıdır: Hiçbir mezhep, 

muhalifini, delilde hata etti diye tekfir etmemelidir. Aksine bidatçi sayabilir.1083 

Zikredilen kurallara uymakla birlikte te’vili mümkün olan nass ile mümkün olmayan 

nassı ayırmak da zordur. Onun için Arap lisanında dilin esaslarını, istiare, mecaz 

ifadelerini, atasözlerini bütün incelikleriyle bilmek gerekir. Te’vile tabi kılınan nassın

tevatüren mi ahad olarak mı, mücerret icma ile mi sabit olduğuna da bakmak gerekir. 

Bazen meşhur haberler tevatür sanılabilir. Tevatüren geldiği ifade edilen haberin tevatür 

şartlarını taşıyıp taşımadığı araştırılmalıdır. En zor anlaşılan husus ise bir haberle ilgili 

icmaın sabit olup olmadığıdır. Zira icma; salahiyet sahibi kişilerin bir mevzu hakkında

açık olarak anlaşmaları için bir yerde toplanmalarıdır. İcma hakkında net bir şey 

söylemek zordur. Öyleyse kişinin kendine göre sübût bulmadığı gerekçesiyle, icma ile 

sabit olan bir meseleye muhalefet eden kimse hatalı ve cahil olsa bile o tekzibci 

(inkarcı) olarak görülüp de tekfire gidilmemelidir.1084 Nassın zahiri manasına muhalif 

olan bir delil acaba delilde bulunması lazım gelen şartları taşıyor mu? Bunun bilinmesi 

uzmanlığı gerektirir. Ancak delil kesinlik arzederse  te’vilden uzak olan hususların

te’viline müsaade edilir. Eğer delil kati değilse akla yakın onlan te’villerin yapılmasına

müsaade edilir. Bir ifadenin te’vili için onun dine vereceği zarara bakılır. Dine vereceği

zarar büyük değilse o söz batıl olsa bile onun küfrüne hükmolunmaz. Şiilerin; ‘İmam 

gizlenmiştir. Vakti gelince çıkar’ sözleri örneğinde olduğu gibi. Bu tür batıl sözler 

sadece ona inananı bağlar ve sözün batıl olduğu açık olsa bile sahibi tekfir edilmemeli. 

Gazzâlî herhangi bir kişi veya zümreyi tekfir etmeye karar verme hususunda sadece 

fıkhi ya da kelami bilgisi olanların bu işe ehil olarak görmez.1085 

Bu verileri dikkate aldığımızda tekfiri gerekli kılan hususları Gazzâlî’ye göre 

şöyle listeleyebiliriz: İster mazeret içersin ister içermesin, kelime-i tevhidi kabul edip 

bununla çelişki oluşturan bir düşünce ve tavır içinde olmadıkça ehl-i kıble tekfir 
 
1083 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 128. 
1084 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 137-139. 
1085 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 139-142. 
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edilmemelidir. Mazeretten kasıt, Hz. Peygamberin yalan söylemesini imkan dahilinde 

görmektir. Dinî hükümlerde te’vil ikiye ayrılır: Dinin asıllarını ya da dinin fer’i 

kısımlarını ilgilendiren konular. İmanın asıl prensipleri, Allah’a, peygambere ve ahirete 

imandır. Tevatür yoluyla bize geldiği kesin olarak bilinen dini bir esası reddetmek 

dışındaki hususlar fer’idir. Ancak fer’i meselelerde bile olsa eğer Hz. Peygamberi tekzib 

varsa o kişiyi tekfir etmek gereklidir. Mesela birileri, Allah’ın hac için ziyaret 

edilmesini emrettiği bina Mekke’deki malum Kabe değildir dese bu kişi tekfir edilir. 

Bununla birlikte haber-i vahidle gelen bir bilgiyi inkar küfür değildir. Bir konuna 

icmanın sabit olup olmadığını bilmek zordur. Öyleyse icma ile sübut bulan bir şeyi 

reddedenin tekfir edilmesi hususu münakaşa açıktır.1086 

İslamın üç temel esası hakkında te’vile ihtimali olmayan, tevatür ile nakledilen 

ve bunun aksini gösteren bir delil ile sabit olmayan hususlara gelince bunları reddetmek 

veya muhalefet etmek açıkça küfürdür. Mecaz yoluyla bile olsa te’vile ihtimali olan bir 

konuda delile bakılmalıdır. Delil kesinlik ifade ederse kabul edilmelidir. Fakat o, halkın

anlamakta zorlanacağı bir konu ise onun halka anlatılması bidattir. Halka açıklanması

zararlı olup olmadığı münakaşalı olmakla birlikte anlatıldığında zararı açık olan 

te’villerde, te’vile giden kişiyi tekfir edip etmeme gibi iki şık vardır. Mesela mutasavvıf

oldukları ve Allah indinde yüce bir mertebe elde edip artık namaz kılmaya ve oruç 

tutmaya ihtiyaçlarının kalmadığı iddiasında olanların küfrüne hükmolunur. Çünkü böyle 

bir durum dinin zaruri farzlarında bir tür ibahaya yol açar. Böylesi kişiler açıktan günah 

işledikleri halde bunun, kendileri için günah olmadığını çünkü kendilerinin üst seviyede 

bir konumda olduklarını iddia ederek, dinde üst seviyeye ulaşanlara bu tür şeylerin artık

günah olmadığı inancını yaymış ve şeriat adına şeriatı içten yıkmış olurlar ki, söz 

konusu tavır fasıkların artmasına ve dinin çökmesine sebebiyet verir.∗ Bununla birlikte 

tekfir etme hususunda her seviyenin kesin olarak bilindiği de düşünülmemelidir. Çünkü 

 
1086 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika s. 134-135. 
∗ Tasavvufçuların bir kısmı, galip bir zanna dayanarak şöyle bir te’vile başvurmuştur. Ayetlerde Hz. İbrahim’in 
yıldızlara, aya ve güneşe; ‘Bu benim rabbim’ dediği ifade edilir. (Kur’ân, En’âm Suresi, Ayet 76-78). Ancak tasavvuf 
ehli şu tür galip zanna dayarak Hz. İbrahim’in bir peygamber olması hasebiyle böyle bir şey demediğini aksine onun, 
yıldızlar, ay ve güneş yerinde gökte meleklerin cevherlerini görerek böyle söylediğini ifade ederler ve buna, şu tür 
kanıtlar getirirler: Nebi olan Hz. İbrahim, cisimlerin ilah olduğunu söylemez. Çünkü Hz. İbrahim’in, bunların ilah 
olmadığını anlaması için illa da onların batışını seyretmeye ihtiyaç duymaz. Nitekim ayette; ‘Böylece biz İbrahim’e 
yerin ve göklerin melekütü gösteriyoruz’ ifadesi varken o, ay ve güneşe nasıl; ‘Bunlar benim rabbim’ desin!. Gazzâlî 
mutasavvıfların bu delillere karşı olarak şunların ifade edildiğini söyler: İbrahim o zamanlar henüz çocuktu. 
Dolayısıyla sonradan tevbe etmesi şartıyla peygamberlerin de küçüklüğünde bu tür yanlışları olabilir. Hz. İbrahim’in 
önce yıldızları görmüş olması, onun çocuklukta mağarada yaşıyor oluşu ve geceleyin dışarı çıkmamış olmasındandır. 
Gazzâlî, tez ve antitez şeklinde ortaya konulan ictihatlar hakkında te’vil açısından şu sonuca varır: Galip bir zanna 
dayanarak varılan bu tür te’villerde bulunanlar, inanç esaslarına zarar vermedikleri sürece onları tekfir etmek ya da 
bidatçı olarak görmek doğru olmaz. Fakat onların sözleriyle halkın zihni bozulursa bu tür kişilere bidatçı denilebilir. 
Bk. Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 131. 
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bir kimseyi tekfir etmenin bir takım şeri sonuçları vardır. Küfrüne hükmolunan kişinin 

kanı ve malı helaldir. O kişi artık cehenneme gider ve müslüman muamelesine tabi 

tutulmaz. Öyleyse: 

- Dini bir konuda herhangi biri tekfir edilirken tereddüde düşüldüğünde, 

cahiller gibi davranıp aceleci bir şekilde tekfir etmek yerine susmayı (tevakkuf) tercih 

etmek gerekir.  

- Kimileri te’vil yaptıklarına inanıp mütevatir nassa muhalefet eder. 

Bunların yaptıkları te’vilin eğer lisan kaidelerine uygunluğu söz konusu değilse bu 

hareket te’vil değil tekzip olduğu için küfür sayılır. Örneğin bazı Batıniler’in dediği

gibi, Allah’ın var olması demek O’nun, başka varlıkları var etmesidir. Onun âlim, vücut 

sıfatlarına muttasıf bir varlık olması demek aslında başkasında bu sıfatları yaratması

demektir, şeklindeki sözler küfrü getertirir. Çünkü Allah’ın vahdet sıfatını, yaratmak 

manasında anlamak hiçbir şekilde te’vil olunamayacağı gibi Arap lisanı da buna uygun 

değildir.1087 

Şu halde bir kişi kelime-i tevhide tam olarak inanıp bununla çelişen bir te’vilde 

bulunmadığı sürece görüşü, mezhebi ne olursa olsun o tekfir edilmemelidir.1088 İnanç 

esaslarının ana prensiplerinde katiyet ifade eden delillere dayanmadan te’vil yaparak 

nassın zahiri manalarını tahrif edenler tekfir edilir. Katiyet ifade eden delillere 

(burhânün kâtiun) dayanmadan, zan, vehim ve zahiri manayı garip görme gibi 

sebeplerle ahirette cesetlerin haşredilmesini ve onlara hissi cezaların verileceğini 

reddedenler de tekfir edilirler. Çünkü ruhların cesetlere iade edilmesinin imkansız

oluşunu gösteren hiçbir delil yoktur. Dahası böyle te’villerden bahsedilmesi dini açıdan 

zararlıdır. Gazzâlî cesetlerin haşri konusunda filozofların çoğunun bu görüşte olduğunu

dolayısıyla tekfir edilmeleri gerektiğini söyler. Aynı durum, ‘Allah sadece zatını veya 

külli olan şeyleri bilir. Şahıslarla ilgili cüz’i hususları bilmez’ diyen filozoflar da tekfir 

edilmelidir. Zira bu te’vil, Hz. Peygamberi yalancı konumuna düşürmektedir. Gazzâlî, 

filozofların bu te’vil şeklinin zikri geçen te’vil derecelerinden hiçbirine dahil olmadığını

ifade ile kıyamet sonrası cesetlerin haşredileceğini, Allah’ın şahıslarla ilgili her şeyi 

bildiğini belirten pek çok ayet ve hadisin te’vile gidilemeyecek derecede hükümlerinin 

sabit olduğunu belirtir. Filozoflar bu tür söylemlerinin gerekçesi olarak şunu gösterirler: 

 
1087 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 135-137. 
1088 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 120; a.mlf., el-İktisad fi’l-itikâd, s. 205-209; M. Sait Özervarlı, “Gazzâlî” (Kelam 
İlmindeki Yeri), Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, İstanbul: DİVANTAŞ Yay., 1996, s. 510; bk. Kur’ân, Mâide 
Suresi, Ayet 59-61, 64-66, 72-73. 
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Halk (avam) tabakası, ruhani haşri anlayabilecek seviyesinde değildir ve cismani haşre 

inanmaları onlar için faydalıdır. Halkın gönlüne korku ve ümit vermek için Allah’ın,

halkın her şeyini bildiğine, onları görmekte olduğuna inanmaları onlar için faydalı

olanıdır. Onun için nebinin, haşrin cismani olacağını ve Allah’ın onların her şeyini 

bildiğini, gördüğünü anlatması mümkündür. Kaldı ki başkalarının arasını bulmak için 

yalan söylemeyi dinimiz caiz görmüştür. Hakikat olmasa bile maslahat gereği bir 

nebinin bunu böyle anlatması da imkan dahilindedir, demektedirler. Filozofların te’ville 

ilgili düşüncelerini bu şekilde özetleyen Gazzâlî, özellikle Fârâbî ve İbn Sînâ’yı

kastederek, söz konusu te’vilin kesinlikle batıl olduğunu ifade eder. Çünkü bu tür 

te’villerde Hz. Peygamberi açıkça yalancılıkla itham ve onu tekzip vardır. Halbuki 

nübüvvet makamı bu tür rezil düşüncelerden uzaktır ve doğru bir şeyi doğru olarak 

anlatmak için bu tür mazeretlere hiç de ihtiyacı yoktur.∗

Gazzâlî’nin filozofların din dili ve nübüvvet konusunda en çok rahatsızlık

duyduğu noktalardan biri de bu olmuştur. Çünkü nebilerin toplum yararına yani 

maslahat gereği sembolik ifadelerle hakikata zıt sözler söyleyebileceği düşüncesi 

nebileri yalancılıkla itham etmek demektir. Halbuki nebinin ahirete ilişkin olarak haşir, 

cennet ve cehennem ile ilgili verdiği bilgilerin zahiri olarak anlaşılmasına engel teşkil 

 
∗ Zındıklığın/dinden çıkmışlığın ilk derecesi bu tür te’viller yapmaktır. Şu kadar var ki Mutezile ile zındıklar arasında 
şöyle bir fark vardır: Onların metotları birbirine yakın olmakla birlikte Mutezile bu tür gerekçeler sebebiyle 
Peygamberin yalan söylemesini imkansız görürken filozoflar az veya çok te’vile ihtimali olan zahiri bir nassı te’vil 
etmekle yetinmeyip daha aşırıya gider. Mutlak manada zındıklık ruhani ve hissi manada haşrin inkar edilmesi 
ve Allah’ın tamamen inkar edilmesini gerekli kılar. Hissi olan lezzetleri ve elemleri reddedip bir tür ruhani ve 
akli haşri kabul etmek, cüz’iyatı bilmediği söylenen bir ilahı kabul etmek, nisbi ve mukayyet bir zındıklıktır. 
Çünkü bunda nübüvvetin doğru olarak söylediklerini bir nevi kabul etmek vardır. Allah’ı ve yeniden dirilmeyi 
(haşir) kabul etmeyen Hz. Muhammed’in peygamberliğini de kabul etmiyor demektir. Onlar ölümü, yokluktan ibaret 
olarak görürler ve bu Âlemin öteden beri kendi kendine var olduğuna inanırlar. Allaha ve ahirete inanmazlar. 
Peygamberlerin demagoji (telbis) yaptığını kabul ederler. Dolayısıyla bunlar ‘ümmet’ kavramı içine dahil edilmezler 
ve zındıktırlar. Bk. Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 132-134. 

 Gazzâlî yukarıdaki ifadelerinde tekfirle suçladığını İslam filozoflarından özellikle Fârâbî ve İbn Sînâ 
hakkındaki hükmünü bir ölçüde yumuşatmış görünmektedir. Çünkü adı geçen filozoflar Allah’ı, peygamberi ve 
ahireti kabul ederler ve fakat dirilişi ruhani olarak görürler. Gerçekte İslam filozofları ile Gazzâlî’nin farkı, birilerinin 
dirilişi ruhani, öbürünün ise ruhani-cismani olarak görmesidir. Yoksa hepsi de prensip olarak ahireti kabul 
etmektedirler. Mustafa Çağrıcı’nın belirttiği üzere, Gazzâlî’nin Meşşâî filozoflardan Fârâbî ve İbn Sînâ’yı tekfir 
etmesi biraz da konjoktürel bir karakter arzeder. Zira Gazzâlî, felsefeyi dışarıdan (eski Yunan düşüncesinden) 
beslenen dolayısıyla İslam’ı harici bir bakış açısıyla değerlendirmeye tabi tutan bir zihniyet olarak görmüştür. 
Zihniyet açısından bakıldığında felsefe, gerçekten bir ilimler hiyerarşisinden müteşekkildir ve Gazzâlî gibi bir parlak 
zihnin dikkatlerini kendi üzerine çekebilecek kadar etkili bir sistemdir. Felsefe dışındaki ekolleri, yanlışları ve 
sapkınlıkları olsa dahi netice itibariyle İslam’dan beslenen ilmî disiplinler olarak gören düşünürümüz, kelamcı bir 
gayretle, felâsife ile hesaplaşmaya girişmeyi kendisi için kaçınılmaz bir görev kabul etmiştir. Şu halde Gazzâlî’nin, 
İslam filozoflarından Fârâbî ve İbn Sînâ’yı tekfir edişi, filozofların geleneğe aykırı düşünce ve zihniyetleriyle 
müslüman toplumunun dışına çıkmış oduklarını ima eden sosyolojik bir anlam taşır ve kendi toplumunun inanç ve 
değerlerine tepeden bakmayı seçkinlik ve üstünlük alameti olarak gören aydın tipini protesto mahiyetindedir. Bk. 
Mustafa Çağrıcı, “Gazzâlî’, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, s. 498; Gazzâlî’nin, filozofların, Yunan zihin 
yapısından beslenip İslam inancını ve toplumunu hor hakir gördüklerine dair düşüncesi için bk. Tehâfütü’l-felâsife,
s. 1-2, 9. 
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edecek hiçbir kesin kanıt yoktur. Onların icabında hilaf-ı hakikat sözler söyleyebileceği

fikri, inanan insanların dine güvenleri açısından büyük zarara sebebiyet verir.1089 

Te’vile başvurma ve bu konuda araştırma yapma konusunda insanları avam ve 

havas olarak ikiye ayıran düşünürümüz, avamın, nassın zahiri ile yetinmeleri ve kelam, 

felsefe gibi ilimlere dalmamaları gerektiğini belirtir.1090 Te’vil yapabilecek konumdaki 

nazar ehli ise bunda zaruret ölçüsünü aşmamalı, te’vil için kat’i delile sahip olmalı,

kendi görüşünde olmayanları tekfir etmemelidir.∗ Yine te’vil yapabilme noktasında, 

marifetullah ve mead bilgisine sahip olmayan herkesin avam kabul edildiğini 

bilmemizde fayda vardır. Çünkü marifet denizinde yüzme bilmeyen herkes avamdır. 

Dilci, kıraat âlimi, müfessir, kelamcı, hadisçi, filozof marifet ilmini bilmiyorsa avam 

konumundadırlar. Gazzâlî’ye göre bu noktada öze ulaşanlar sufilerdir. Çünkü 

marifetullah (zat, sıfat ve fiiller) ve ahiret bilgisi, ilimlerin en şereflisidir.1091 Te’vil 

yapabilme ve nassın te’vilini anlama noktasında aynı şey sözü edilen ilim sahipleri için 

de geçerli bir sınıflandırmadır. Avam havas ayırımı insanların idrak seviyelerine 

göredir.1092 Kalp, marifetullah bilgisini kavrayan insanın özüdür. Böylece süluk yöntemi 

ile insan, kabuktan öze, şehadet âleminden melekût âlemine, dünyevi ilimlerden uhrevi 

ilimlere geçiş yapmış olur. Şu halde entellektüel seviyesi ne olursa olsun avam sınıfına

giren herkes nassın zahirine uymalı, ilahi metnin zahirini bozmamalıdır. Selef’in 

metodu onlar için bir örnektir. Havas ise kesin delil varsa zahiri anlamı aşıp te’vile 

başvurabilir.  

İlahi metnin muhkem ve müteşabihliği, zahir ve batın oluşu birbirini nakzeden 

ve farklılık arzeden değil aksine iç içe bir yapı arzeder. Bir dilde sembolik ifade 

kaçınılmaz olarak bulunur. Muhkem ayetler insanî anlayışa hitap ederken müteşabihi 

anlamada akıl, ilahi tarife ihtiyaç hisseder. Te’vil, bir şeyin hakikatini bilmek, zahiri 

seviyeden batıni seviyeye geçiş yapmaktır. Onun için te’vil, zahirin yadsınması değil 

 
1089 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 132-133; Okumuş, Kur’ân Çok Boyutlu Okunuşu, s. 322-328; “İnanan açısından 
inandığı şeylerin sembol olduğunu düşünmesi ve kabul etmesi beklenemez. İnananın inandığı şeylerin hakikatin 
kendisiymiş gibi algılaması ve düşünmesi doğaldır. Aksi halde sembol olduğunu bile bile inanması beklenemez. 
Çünkü sembol olduğunu bile bile inanan bir müminin gözünde sembol, hakikate göre daha değersizdir.” Latif Tokat, 
Dinde Sembolizm, Ankara: Ankara Okulu Yay., 2004, s. 252. 
1090 Gazzâlî, İlcâmü’l-avâm, s. 54-86. 
∗ Bütün bu ölçülere rağmen müctehidler arasında ihtilafı tamamen kaldırmanın imkan dahilinde olmadığını söyleyen 
Gazzâlî, bunun sebepleri olarak şunları kaydeder: a- İhtilafları ortadan kaldırıcı ölçülerin tamamı gereği gibi 
kavranılamaz b- İnsanlar bir problemi çözmek için asıl ölçülere başvurmak yerine kendi indî görüşlerine müracat 
ederler c- Delillerin mukaddimelerini oluşturan bilgileri kabul etmede anlaşamamazlık çıkar. (Çünkü her insan 
tecrübe ve tevatüri bilgi noktasında farklılık arzeder). d-Vehmi bilgiler akli bilgilerle karıştırılır. e- Güzel ve meşhur 
sözler zaruri ve kesin hükümlerle karıştırılır. Bk. Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 129-130. 
1091 Gazzâlî, Cevâhiru’l-Kur’an, s. 14.  
1092 Gemuhluoğlu, a.g.t., s. 174-175. 
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zahirden, kabuktan başlayıp öze geçiş anlamındadır. Aksi takdirde zahirin inkarı,

şeriatın iptali demektir. Müteşabihi te’vil ederken iki manadan birine sapmak ise haktan 

çıkmaktır. Bu yüzden müteşabihin ardına düşülmez. Gerçek te’vil, müteşabihin delalet 

ve benzerliğini bilip onu muhkeme götürmektir.1093 

Özetle söylenecek olursa ilahi metnin zahiri anlamı vardır ve bu kısım hem 

avamı hem de havassı bağlar. Metnin batıni yönü ise kalbe (melekût âlemine) yönelik 

olup onu ancak marifet ve mead bilgisine sahip olanlar kavrayabilir. Te’vil açısından 

akli ve hissi ilimler dünyevi olup kalbî bilgiye erişmede vasıta mesabesindedirler. Kalbi 

bilgi ise bize yakini bilgiyi ve gerçek âlemin bilgisini verir. Asıl mutluluk da bu âlemin 

bilgisine sahip olmaya bağlıdır. Hakikati arayan dört sınıf içinde te’vil yöntemi 

bağlamında ilahi metnin teşbihi manalarından sadece batıni olanını alıp zahirini (şeriatı)

iptal eden Batıniyyeyi haklı olarak eleştiren ve tekfir eden Gazzâlî, kelamcıları yumuşak 

bir üslupla tenkit etmektedir. Gazzâlî’nin, te’vil bağlamında âlemin kıdemi, Allah’ın

cüz’îleri bilip bilmemesi ve cismani haşir konularında Fârâbî ve İbn Sînâ’yı tekfir ettiği

bilinmektedir.  

Te’vil neticesinde ortaya çıkan tekfir hadisesinin odaklandığı husus, küfrüne 

hükmolunan kişinin dini açıdan dünyada ve ahirette ne şekilde bir karşılık göreceği

meselesidir. Aynı zamanda bu ithamla baş başa kalan kişinin yanlış düşüncelerinden 

toplumu koruma amacı da vardır. Bilindiği üzere Gazzâlî Bağdat Nizamiye 

medresesinde hoca iken özel çalışması ile devrindeki fikri akımlar yanında felasifeyi de 

tetkik etmiştir.∗ Kendi ifadesiyle iki yıllık bir özel gayret neticesinde felasifenin neler 

söylediklerini Makâsıdu’l-felâsife’de∗∗ toplamıştır. Bir sonraki aşamada dini açıdan 

felasifenin nerelerde yanıldıkları (bidat) ve nerelerde küfre düştüklerini Tehâfütü’l-

felâsife’de tespit etmiştir. Gazzâlî’nin verdiği bilgilerden, daha önce kelamcıların da 

benzer gayret içinde oldukları ve fakat filozofların ne dediklerini tam bilmedikleri için 

 
1093 Gemuhluoğlu, a.g.t., s. 207. 
∗ Gizliliğine vakıf olmak istediğim hiçbir batıni görüş bırakmadım. Zahirilerin zahirî olmalarının özünü araştırdım. 
Hakikatını araştırmadığım hiçbir felsefecinin felsefesi yoktur. Hiçbir kelamcı yoktur ki ben onun söz ve 
münazarasının nihayetini anlamak için gayret etmiş olmayayım. Hiçbir sufi yok ki, ben onun iç temizliğinin sırrı
hakkında bilgi sahibi olmayı arzu etmiş olmayayım. Hiçbir abidin ibadetinden ne elde ettiğini göz ardı etmedim. Ve 
hiçbir inkarcı zındık bırakmadım ki, Allah’ı inkar etmesinin sebeplerini araştırmış olmayayım. Gazzâlî, el-Munkız, s. 
24-25. 
∗∗ Bu eser Aristoculuğun aslına sadık bir izahını verir. Eser Dominicus Gundisalvus tarafından Latinceye çevrilince 
Hristiyan skolastiklerce gerçek bir peripatetik (Aristocu) eser olarak kabul edilmiştir. bk. M. Said Şeyh, “Gazâlî”, 
İslam Düşüncesi Tarihi, C. II, s. 215; Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, Kasım Turhan (çev.), II. bsm., İstanbul: 
İklim Yay., 1992, s. 199; Aynı eserin İbn Sînâ’nın Dânişnâme-i Alâî isimli eserinin tercümesi olduğu yönünde 
görüşler için bk. Ali Durusoy, “Gazâlî’de Mantık Biliminin Yeri ve Önemi”, İslâmî Araştırmalar Dergisi-Gazâlî 
Özel Sayısı-, C. 13, S. 3-4, (2000), s. 308. 
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onlara karşı başarılı olamadıklarını anlıyoruz.1094 Hüccetü’l-İslam’ın yöntemi, bir konu 

hakkında hüküm verebilmek için onu bizatihi incelemek ve ona vakıf olmak gerekir. 

Filozoflar tarzında kendini yetiştiren tek kelamcı olan Gazzâlî, felasifenin sistemini 

tamamen öğreninceye kadar felasife hakkında söz söylememiştir. Bir hakikat araştırıcısı

olan Gazzâlî, Eflatun ve Aristo çizgisindeki (Meşşai) filozoflardan Fârâbî ve İbn

Sînâ’nın Tehâfüt’te dile getirildiği üzere yirmi konuda hataya düştüklerini tespit 

etmiştir. Tehâfüt’ün neredeyse dörte birini tutan konu, âlemin kıdemi meselesidir. 

Âlemin kadim olup olmaması konusu aynı zamanda sıfatullah ve kıyamet sonrası haşir 

problemleriyle iç içedir. Gerçekte Gazzâlî, kaleme aldığı felsefi tespitlerinde kendi 

ölçütlerine göre doğru bulduklarını alıp kabul etmiştir. Fakat onun felasifeye bakışı,

orijinallik taşıması yanında, şekillendirici olmaktan ziyade tenkit edici bir karakter 

arzeder.1095 

Gazzâlî, kendi fikrî serüveninin otobiyografisi olarak kaleme aldığı el-

Munkiz’da dile getirildiği üzere felasifeyi, dehriyyûn (materyalistler), tabiiyyûn 

(tabiatçılar/ deistler) ve ilahiyyûn (teistler) olarak üçe ayırır. İlahiyatçı (teistik) filozoflar 

olarak Sokrat, Platon ve Aristo’yu kabul eden Gazzâlî bunlardan özellikle Aristo 

üzerinde yoğunlaşır ve bu eski Yunan düşünürünü İslam dünyasında en iyi biçimde 

şerheden İslam filozofları olarak Fârâbî ve İbn Sînâ’yı hedef alır. Biz Gazzâlî’nin 

Fârâbî’den ziyade İbn Sînâ üzerinde yoğunlaştığını görürüz. Dolayısıyla onun felasifeyi 

eleştirisinde önümüze çıkan iki önemli isim Aristo ve onun en önemli şarihi İbn Sînâ 

olacaktır.1096 Gazzâlî felsefi ilimleri kendi için matematik, mantık, fizik (tabiiyyat), 

siyaset, ahlak ve metafizik olarak altıya taksim etmiştir. Söz konusu ilimleri ilke 

bazında dine aykırı görmeyen Gazzâlî’nin, filozofları tenkit ettiği tek saha metafiziktir.  

Her şeyden evvel Gazzâlî’nin farkında olduğu husus, kelamcılar ve filozoflar 

arasında kaynak itibariyle ayırımın olmasıdır. Felasife, söylemini Kur’an dışı bir 

kaynaktan alarak Kur’an’ı o söyleme tatbik etmek istemektedir. Kelamcılar ve sufiyye 

ise söylemini bizatihi ilahi metin olan Kur’an’dan almaktadır. Dolayısıyla kelamiyye ve 

sufiyyenin amacı değil metotları yanlış olduğu için Gazzâlî onlara, filozoflara yönelttiği

1094 Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 199; Durusoy, a.g.m., s. 308-309. 
1095 M. Said Şeyh, a.g.m., s. 203-204. 
1096 Gazzâlî düşüncesinde İbn Sînâ’nın etkisi başlı başına bir araştırma konusudur. Fakat biz, tezimizin sınırları gereği
böyle bir mevzuya giremiyoruz.  
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kadar ağır eleştiri getirmiş değildir.1097 Sufi söylem, bazı müfrit sufiler hariç tutulacak 

olursa, bizatihi tecrübe edilmeden eleştiriye tutulmaması gereken bir sahadır.  

Gazzâlî’nin, İbn Sînâ nezdinde filozofları eleştirisinde1098 en kayda değer 

nokta, onların fizik, matematik ve tabiat ilimlerinde uyguladıkları burhani metodu 

metafizikte uygulamayıp bu sahada tahmin ve hayali spekülasyonlarda bulunmasıdır. 

Buradan hareketle Gazzâlî, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın dinin asıllarına, burhani bir gerekçe 

göstermeden yaptıkları saldırılara kelamcı bir ruhla karşılık vermiştir. Ona göre dinin 

asılları felsefenin metafizik spekülasyonları uğruna heba edilemez ve felsefi bir zihniyet 

tarafından anlaşılamaz. Çünkü İslam’ın akide esasları ancak kendi temellerine dayalı

olarak yorumlanabilir. Halbuki felasifenin dayandığı temel, İslam’ın dışındaki bir 

kaynaktır. Dahası onlar, dış kaynaktan beslenerek İslam esaslarını yorumlamada 

başarısızdırlar. Gazzâlî’nin el-Munkız’da dikkat çektiği bir başka husus filozofların,

matematik, mantık, tabiat gibi ilmi disiplinlerde geliştirmiş oldukları burhani yöntemi 

hesaba katan halkın nassa olan güvenleri sarsılmakta ve bu da halkın dini-ahlaki hayatı

üzerinde tahrip edici etkiler bırakmaktadır. Özellikle metafizikte görüldüğü üzere 

filozoflar, bazı gerçekleri tahrif etmektedirler. Helenistik felsefe ile İslamı telif etmeye 

kalkışan Fârâbî ve İbn Sînâ, İslam’ın nasslarını Aristoculuk ve Plotinusçuluğa

yaklaştırmak için epey zorlanmışlar ve neticede çelişki (tutarsızlık) batağına ve sapkın

(heretik) konuma düşmüşlerdir.1099 

Tehâfütü’l-felâsife’nin yazılış amacının bir tür polemik olduğunu söyleyen 

Gazzâlî1100 kelami bakış açısıyla, yaratma konusunda âlemin ezeliliği problemiyle 

başlayıp ahirette dirilişin keyfiyetiyle biten yirmi konuda filozofların hataya 

düştüklerini ve bunlardan âlemi kadim kabul etmeleri, Allah’ın ezeli ilmiyle cüz’ileri 

bilmediğini söylemeleri1101 ve ahirette dirilişin cismani olmayacağını dile getirmeleri 

onları küfre düşürdüğünü söyler.∗ Felasife eleştirisi noktasında Tehâfüt’ün onsekiz, 

 
1097 Çağrıcı, “Gazzâlî”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XIII, s. 498-499; Gemuhluoğlu, a.g.t., s. 186. 
1098 Eric Lee Ormsby, İslam Düşüncesinde İlahi Adalet Sorunu (Theodise), s. 39. 
1099 M. Said Şeyh, a.g.m., s. 217. 
1100 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 184; M. Said Şeyh, a.g.m., s. 217. 
1101 Bu konuda bilgi için bk. Rahim Acar, “Yaratan Bilmezse Kim Bilir? İbn Sînâ’ya Göre Allah’ın Cüz’îleri 
Bilmesi”, İslâm Araştırmları Dergisi, S. 13, (2005), s. 1-23. 
∗ Gazzâlî’nin kelamcı bakış açısıyla İslam filozoflarını tekfir edişi gerek mantıkî açıdan gerekse te’vil ve tekfir 
yöntemi açısından çok boyutlu tartışmalara sebep olmuştur. Yaşar Aydınlı’ya göre Gazzâlî, bütün çalışmaları
boyunca kelamî-teolojik görüş tarzının zihniyetinin bir temsilcisi olarak kalmıştır. Gazzâlî’nin özellikle filozofları
eleştirisi bağlamındaki görüşleri Eş’ari ekolonün tezleriyle doğrudan irtibatlıdır. Bu tavır, öteki kabul edilen düşünce 
ekollerine karşı önyargılı olmayı ve dışlayıcı bir tavrı da beraberinde getirmiştir. Söz konusu bakış açısı, nassı
merkeze alarak, nassın dışında kabul edilen görüşleri ancak kendi lehine sonuçlanacak şekilde algılar. Bu yönüyle 
Gazzâlî ancak kelamcı bir din adamıdır. Onun için kelamcı tavır aklı kullanıyor olmakla birlikte salt akılcı
yaklaşımlara menfi bir gözle bakar. Teolojik yaklaşım, aklı ancak kabul edilen dogmalara hizmet etmek için kullanır. 
Bundan dolayıdır ki, teolojik bakış açısı varlığı/bilgiyi dini olan ve olmayan şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutarak din 
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dışı gördüğü şeyleri ya değersizleştirir ya da dini olana indirgemeye çalışır. Söz konusu indirgemeci tavırdır ki, 
yabancı ve öteki olarak gördüğü fikirleri kendi hesabına bir ganimet olarak görüp kullanabilmekte ve kendilerini 
Tanrının menfaatlerini korumaya adamış olarak telakki etmektedir. Ehli sünnet geleneği içindeki çoğu teolojik 
doktrinlerin antitez olarak ortaya çıkışı söz konusu insiyaki tavırla alakalıdır ve biz bu tavrı Gazzâlî’nin eserlerinde 
de görürüz. Onun asıl amacı, mistik bilgi veya keşfe dayalı kurtuluş düşüncesidir. Bk. Yaşar Aydınlı, Gazâlî: 
Muhafazakar ve Modern, Bursa: Arasta Yay., 2002, s. 13-19, 37; Gazzâlî’nin İslam filozoflarından özellikle Fârâbî 
ve İbn Sînâ’yı tekfir edişini metodik açıdan yanlış bulanlardan biri de Hasan Şahin’dir: “Bir bilgin, bir ilim dalını
veya bilgini eleştirirken kullanacağı yargı kalıpları en hafifinden yanlış veya doğru kalıpları olacakken, en ağırından 
yararlı veya zararlı yargı kalıpları kullanılması gerekirken, dinin değer yargıları olan mümin ve kafir yargılarına baş
vurulmuştur… Bir ilmi helal, haram gibi davranışlara yönelik yargılar ile değerlendirmenin ilmî ve makul bir tavır
olduğunu anlayamadığımızı söylemeden geçemeyiz… Haram yargısı bir şeyle insan arasındaki ilişkiyi dondurmayı
veya kesmeyi hedefler ve buna karşı uyumsuz olanı ait olduğu toplum dışına atmayı ifade etmez. oysa kafir hükmü, 
bu hükme muhatap olanları ya ait olduğu toplum dışına atmayı veya onun hayat hakkını elinden almayı gerekli kılan 
bir yargıdır.” Gazzâlî Fârâbî ve İbn Sînâ’yı tekfir ederek onları İslam ülkesi dışına atmayı hedeflemiştir böylece. 
Halbuki o, ilmi ve âlimi değerlendirirken mantık kurallarını değil kelamcı birinin nassı merkeze alarak yaptığı bakış 
açısını kullanmıştır. Fârâbî veya İbn Sînâ’nın, ‘ben dinin şu esasını kabul etmiyorum’ şeklinde bir ifadeleri olmadığı 
halde Gazzâlî’nin onları tekfiri, kesin ve yakınî bir karakter arzeden bilgi olmadığını söylemek gerekir. Herhangi bir 
düşünürün fikrini reddetmek açısından onu tekfir etmek pek yaygın bir kullanım değildir ve böylesi bir tavır zihnî 
planda kalır. Fakat Gazzâlî, filozofların fikirlerinin önüne geçilmesi için bir takım engelleme yöntemlerine 
başvurulması gerektiğini de ifade eder. Gazzâlî, filozofların matematik, mantık, tabiat ilimlerinin hem dini açıdan bir 
mahzuru olmadığını söyler hem de dolaylı bir şekilde onlarla meşgul olanların tehlikesine dikkat çekerek ikili bir 
tavır içine girer. Böylece o, felsefî ilimlerin önüne nass hesabına engel koymaktadır. Bununla birlikte zihnin işleyiş
kuralları dikkate alınırsa İslam filozoflarının küfre düştüklerin söylemek de zordur. Hasan Şahin, “Gazâlî’nin el-
Munkız’ında Felsefe ile İlgili Görüşleri”, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Dergisi,
(1988), s. 124-137; Benzeri görüş için bkz. Ahmet Cevizci, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Bursa: Asa Yay., 1999, s. 149. 
Şu halde Gazzâlî, felsefî ilimlerin metodolojisinden istifade edip onları nass lehine kullanmakla birlikte söz konusu 
ilimleri dışlamış ve onların gelimişine engel teşkil edecek fikrî altyapıyı oluşturmuş bir düşünür olarak karşımıza 
çıkar. 
 Fakat Gazzâlî’nin epistemolojisi dikkate alındığında felsefe eleştirisinde onu haklı görenler de vardır. Necip 
Taylan’a göre ilim, madde aleminde meydana gelen sabit münasebetler arasındaki ilgi üzerine işlem görür ve 
laboratuarda deneye konu olmayan sahalarda ancak spekülasyonlarda bulunabilir. Onun için dinin ileri sürdüğü ve 
inanılmasını istediği, âlemin yaratılışı, ahiret hayatında yeniden diriliş, cennet cehennem gibi olguların kesinlik ifade 
eden müspet ilimlerle bir ilgisi yoktur. İlim kaynak olarak aklı itibara alırken din kendine vahyi esas almaktadır ve 
bunun da kaynağı Tanrı’dır. Birincisinde kaynak Allah’ın yarattığı bir varlık olan akıl iken diğerinde kaynak bizatihi 
yaratıcının kendisidir. Bununla birlikte mevcut ve müşahede sahası imanın değil ilmin sahasıdır. Dinde ise asıl konu 
gayb âleminin bilgisidir. İlim kendi sahasında ‘bu böyledir’ der. Aynı şey din için de geçerlidir. Ancak vahyin konusu 
olan sahada ilmin vasıtaları geçerli ve yeterli olmadığı için akıl ‘bu böyle olmalı’ diyebilir. Şu halde metafizik sahada 
felsefe ve ilim, sadece analoji ve hipotezler kurabilir fakat bu da, isabet edebilmeyi ve hatalara düşebilmeyi 
bünyesinde barındırır. İlim hadiselerin ‘nasıllığını’ inceleyebilir. Felsefe ise ‘niçin’ini ortaya koymaya çalışır ve fakat 
belli noktadan öteye geçemez. İşte aklın son sınırından ötesi imanın yani vahyin konusuna girer. Bu açıdan 
bakıldığında ilimle dinin sahasının belirlenmesinde ilk önemli fikir sahiplerinden biri hiç şüphesiz Gazzâlî’dir. Necip 
Taylan, İlim-Din -İlişkileri Sahaları Sınırları-, İstanbul: Çağrı Yay., 1979, s.  280-288, 317 (53. dpn), 320; 
Gerçekte Gazzâlî’nin bilgi teorisi a-Allah’ı bilmek olarak bilgi teorisi, b-tabiatı bilmek olarak bilgi teorisi şeklinde 
ikiye ayrılır. Birincisi marifet nazariyesi olarak Allah’ı konu edinir, diğeri ise ilim nazariyesi olarak eşyayı, tabiatı
konu edinir. Bilgisi elde edilecek şey fizik âleme ait ise akıl ve tecrübe o şeyin bilgisi bize vermede kendisine 
güvenilebilek bir bilgidir. Fakat metafizik âleme ait ise bu konuda akıl ve tecrübe bize yakınî bilgiyi vermede 
yetersizdir ve onlara güvenilemez. Metafizik âlemin bilgisini bize kalp bilgisi denilen ve ilham yoluyla elde edilen 
bilgi verebilir. Kalbî bilgi nur olduğu için o, akıl üstüdür ve eşyanın hakikatini görerek onun bilgisini elde eder. 
Dolayısıyla Gazzâlî’nin felsefeye ait matematik, mantık ve tabiat ilimlerini yok saydığı söylenemez. O sadece 
metafiziğe ait bilgide akla güvenilemeyeceğini haklı bir şekilde dile getirmiştir. Mehmet Bayrakdar, İslâm 
Düşüncesi Yazıları, s. 107, 111-117; Onun için Gazzâlî’nin felsefi düşünceye darbe indirdiği ve onların gelişimine 
set çektiği düşüncesi son derece indî, gülünç bir iddiadır ve gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Bk. Henry Corbin, İslâm 
Felsefesi Tarihi -Başlangıçtan İbn Rüşd’ün Ölümüne-, Hüseyin Hatemi (çev.), II. bsm., İstanbul: İletişim Yay., 
1994, s. 321, 328-330; Fazlur Rahman’a göre İslamda felsefe, Gazzâlî’nin hücumlarıyla yıkıma uğramış değildir. 
Aksine 17.-18. yüzyıllara kadar inişli çıkışlı olarak devam etmiştir. Felsefenin zayıflaması gerçekte onun Sünni 
düşüncenin isteklerini tatmin edemeyip yaşama gücünü kaybetmiş olmasında yatar. Fazlur Rahman, İslâm, Mehmet 
Dağ ve Mehmet Aydın (çev.), IV. bsm., Ankara: Selçuk Yay., 1996, s. 165, 177; Leaman da, gerek âlemin yaratılışı 
gerek insan nefsinin ölümsüzlüğü ve ahirete ilişkin düşünceler açısından Aristotelesçi kanıtlarla dinin (İslam) 
getirdiği esasların tam örtüşmediğini, dolayısıyla onları eleştirmede Gazzâlî’nin son derece haklı olduğuna işaret 
eder. Bk. Oliver Leaman, Ortaçağ İslâm Felsefesine Giriş, Turan Koç (çev.), İstanbul: İz Yay., 2000, s. 187; 
Gazzâlî’nin felsefeyi tenkidi neticesinde akli düşüncenin gerilediği iddiası doğruyu yansıtmaktan uzaktır. Çünkü 
ümmetin akılcılık ya da özgürlüğe karşı oluşu son derece karmaşıktır ve sosyolojik bir hadisedir. Akli gerilemeyi bir 
tek kişinin tenkidine indirgemek hadiseyi basitleştirmek olur. Dahası Gazzâlî hiçbir zaman felsefeden vazgeçmemiş
ve felsefi bilgilerin çoğunun doğruluğunu kabul etmiştir. Onun eserlerinin tümü dikkate alındığında böyle bir itham 
yersizdir ve fakat belki bazı eserlerine yönelik olarak söz konusu iddia dile getirilebilir. M. Said Şeyh, “Gazâlî”, 
İslam Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, s. 207, 247; Gazzâlî’nin fikri serüveninde felsefe ve filozoflara ilişkin 
düşünceleri üzerine yapılmış bir söyleşi için bk. Mubahat Kuyel, Mehmet S. Aydın, Süleyman H. Bolay ve Mehmet 
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ondokuz ve özellikle yirminci meseleleri ahiret hayatına ilişkin tenkitlerdir. Gazzâlî 

onsekizinci meselede, insan nefsinin âlemden ve maddeden bağımsız bir cevher oluşuna 

dair filozofların getirdikleri akli delillerin çürütülmesi; ondokuzuncu meselede, nefsin 

bir kere var olduktuktan sonra onların artık ebediyet kazandığına dair getirilen delillerin 

bozukluğu; yirminci meselede ise ahirete ilişkin cismani diriliş, cismani elem ve hazz 

ile ahiret hayatındaki cismani şeylerin halkın anlaması için verilmiş sembolik anlatımlar 

olduğunu söylemelerinin çürütülmesi konusunu ele alır. Filozofların nefsin mahiyeti ve 

ölümsüzlüğüne dair ileri sürdükleri görüşler kesin olmadığına göre başvurulacak kaynak 

vahiydir.∗ Gazzâlî, filozofların, ölüm sonrası nefs için söz konusu olan ruhanî zevklerin 

varlığının dine uygun olduğunu belirttikten sonra metafiziğe ilişkin söz konusu hallerin 

saf akılla bilinemeyeceğini belirtir. Bundan dolayı filozofların, ölüm sonrası âleme 

ilişkin dile getirdikleri sadece ruhanî bir hayatı değil vahyin belirlediği şekliyle, kıyamet 

sonrası yeniden dirilişle birlikte ruhanî ve cismanî bir hayatı kabul etmek gerekir.1102 

Gazzâlî Meşşâî filozofların kıyamet sonrası bedenlerin dirilişini inkar etmeleri 

konusunu felsefî ve dinî olmak üzere iki zeminde tartışır. Mantık ilmine dair el-

Kıstâsu’l-mustakîm’i kaleme almış olan Gazzâlî, filozofların tezlerinin bir kısmını

mantık açısından hatalı kabul eder ve onların bazı faraziyelerinin burhanî bir temelden 

yoksun olduğunu söyler. Örneğin âlemin ezeli (kadim) olduğu düşüncesi mantıkî ve

sezgisel olarak ispatlanamaz. Zira Allah’ın âlemle münasebeti son tahlilde insan 

idrakini aşan bir problemdir ve bu problemle uğraşmak bir bakıma boş bir faaliyettir.1103 

Gazzâlî’ye göre filozoflar, âlemin kıdemi, Allah’ın cüz’ileri bilmeyişi, sudûr teorisi ve 

sebeplilik, yeniden diriliş gibi konularda bizatihi kendi tezleri içinde çelişkiler 

taşımaktadırlar.∗∗ 

Bayrakdar, “Gazâlî’nin Aktüel Değeri (Yuvarlak Masa Toplantısı)”, İslâmî Araştırmalar Dergisi-Gazâlî Özel 
Sayısı-, C. 13, S. 3-4, (2000), s. 528-539. 
∗ İbn Sînâ, kıyamet sonrası bedenlerin dirilişi konusuna girmez fakat ruhun (nefs-i nâtıka) ölümsüzlüğüne dair 
felsefesin söyleyeceği sözün olduğunu ifade eder. Gazzâlî ise Tehâfütü’l-felâsife’de dile getirdiği üzere, filozofların
bu konuda ileri sürdükleri düşünceleri kesinlikten uzak spekülasyonlar olarak görür. David Hume ve Jack Maritain de 
Gazzâlî ile aynı görüştedir. Bk. Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, s. 233 
1102 Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 208. 
1103 M. Said Şeyh, “Gazâlî”, İslâm Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, s. 222, 229. 
∗∗ Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 191, 193, 196. Gazzâlî, Meşşâî filozofların, bedenin ölümüyle birlikte nefsin baki 
kalacağı düşüncelerinin ancak bir faraziye olduğunu, kesinlik arzetmediğini ifade eder. Mesela ilk yaratılışta 
Ahmet’in nefsi, niçin Ahmet’in bedenini tercih ediyor da başkasının bedenini tercih etmiyor sorusu, insan gücünün 
üstünde bir hadisedir. Şayet filozoflar bunu bilemiyorlarsa bedenin ölümüyle nefsin ölümsüz kalacağına dair kesin 
hüküm veremezler. Pekala bedenle birlikte nefsin ölümü de söz konusu olabilir. Allah Teâlâ’nın, kudretiyle, ölümle 
birlikte nefsin de yok olacağını söylemek akla aykırı gelmez. Dolayısıyla nefsin bekasına dair filozofların söylemleri 
güvenilir değildir. bk. a.g.e., s. 203, 206. 
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Nefsin bedenle birlikte yaratılışı, nefsin yetileri, nazarî aklın ulvi âleme, âmeli 

aklın süfli âleme dönük oluşu, nazarî akıldan ilim, amelî akıldan ahlak meydana gelişi, 

nefsin amelî akıl kısmının nazarî akla yardımcı mahiyette oluşu, nefsin ölüm sonrası

yok olmayıp baki kaldığı gibi hususları Gazzâlî de kabul eder.1104 Fakat onun bu konuda 

filozofları tenkidi, nefsin ölümsüzlüğü ve ahiret hayatının keyfiyeti hakkında sağlıklı

bilgiyi bize akıl değil ancak vahyin verdiği hususudur.1105 Çünkü filozofların bu 

konularda söyledikleri şeyler şüpheden arındırılmış bilgiler olmadığı gibi onların, ahiret 

hayatında cesetlerin diriltilmesi, cennet ve cehennem hayatında zevk ve elemin cismani 

olacağını inkar etmeleri aklî çıkarımlarla ispatlanabilecek konular değildir. İnsan için 

metafizik bir âlem olan ölüm ötesi dünyaya dair akli çıkarımlarla yola çıkılamaz. Akli 

lezzetlerin bedeni lezzetlerden üstün olduğu ve nefsin, bedenden ayrık bir cevher 

oluşundan hareketle ahiret hayatının bedenden ayrık cevher bir ruh ile sadece 

akli/ruhani olacağını varsaymak ve bunu bir nass gibi savunmak asla kabul edilemez. 

Filozofların bu yaklaşımına karşılık Gazzâlî, ahiret hayatının bilgisi için vahyi temel 

dayanak alır ve ahiret hayatında lezzet ve elemlerin akli, hayali ve bedeni olarak üç 

şekilde olacağını ifade eder.1106 Filozofların yaptığı şekilde ilahi sıfatlar ve ahirete 

ilişkin nassın hepsinin teşbihi (sembolik) olduğu ileri sürülerek ahiret hayatının ruhani 

olacağı söylenemez. Böyle bir iddia ancak peygamberi yalanlamaya varır.∗

Çalışmamızın birinci bölümün diriliş bahsinde ele alındığı üzere İbn Sînâ, 

nefsin ölüm sonrası bedene dönüşünün; ölümle birlikte yokluğa karışan bedenin 

yeniden yaratılıp ona hayat verilmesi veya ölümsüz nefse yeniden dirilişle birlikte 

dağılan bedenin iade edilmesi ya da ölümsüz nefse herhangi bir bedenin iadesi olarak üç 

şekilde olabileceğinin ifade edildiğini söylemekteydi.1107 Şeyhü’r-Resi bu görüşlerin 

hepsine tenasüh olacağı gerekçesiyle karşı çıkar. Zira ona göre yok olan (madum) bir 

daha geri dönmez. Yeniden yaratılan şey ilkinin aynı değil benzeridir.1108 Dahası ay 

feleği altındaki sınırlı madde sınırsız nefse kafi gelmez. Yine nefsin ortaya çıkması için 

 
1104 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 178-179, 181; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 24, 31. 
1105 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 213. 
1106 Macid Fahri, İslam Ahlak Teorileri, s. 279. 
∗ Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 213; İbn Sînâ eş-Şifâ’da, nübüvvetin imkan ve lüzumundan bahsederken, toplumda 
adalet ve ahlakın yerleştirilebilmesi için nebinin olması gerektiğinin altını çizer. Fakat nebi, metafizik âleme ait 
olguları, sıradan insanların zihin yapısına indirgeyerek anlatmak için bir takım remizler, semboller kullanmak 
zorunda kalır. Bk. İbn Sînâ, eş-Şifâ el-İlahiyât, C. II, s. 443. Ancak Meşşâî filozofların ahiret hayatının sadece ruhanî 
olacaklarını kabul etmeleri, ölüm sonrası hayata ilişkin nassın sembolik ifadeler olarak te’vil etmelerini beraberinde 
getirmiştir. Bedenli bir dirilişte gerek tenasüh olur düşüncesi gerekse tabiatçı bir yaklaşımla, sonsuz nefslere sonlu 
maddenin yetersiz geleceği düşüncesi, onların bedenli dirilişi kabul etmelerini imkansız hale getirmiştir denilebilir. 
Bk. Toktaş, s. 172-173. 
1107 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 214. 
1108 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 215. 
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unsurların tıpkı spermanın ortaya çıkışında olduğu gibi bedenî mizacı kabul etmesi için 

belli bir kıvama gelmesi lazımdır. Böyle bir işlem hem uzun bir süreci gerektirir hem de 

toprağın/maddenin, nefsi tekrar eski haliyle kabul etmesi için ona ol emri verilemez.1109 

Tehâfüt’te ele alınan problemler her ne kadar Aristo merkezli olarak Fârâbî ve 

İbn Sînâ tarafından islamileştirilmiş şekliyle ifade edilen Meşşai görüşler olsa da özelde 

İbn Sînâ’ya cevap olarak yazıldığını dikkate almamız gerekir. Dikkat çekici bir başka

husus ise Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’nın eş-Şifa ve en-Necât gibi eserlerindeki meâda ilişkin 

görüşlerine değil de el-Adhaviyye risalesini dikkate alarak cevap vermiş olmasıdır. 

Gazzâlî, İbn Sînâ gibi nefsin ölümsüz oluşunu kabul eder fakat buna nassın işaret 

ettiğini söyler. Aynı şekilde ölüm sonrası kabir hayatına ait sorgulama, kabir hallerinden 

olan elem ya da saadet ve yeniden dirilişin nass ile bildirildiğini ve ahirete ilişkin 

hallerin en sağlıklı bilgisini bize vahyin verebileceği görüşünü ifade eder. Gazzâlî 

açısından ölüm sonrası nefs baki kalıp bozuluma uğramadıktan sonra yeniden dirilişte 

bedenin farklı olması pekala mümkündür ve bunu gerçekleştirmeye Allah’ın gücü yeter. 

Bununla birlikte ölüm anında dünya hayatında biniti olan bedeni kaybeden nefs, ahirette 

yeni bir bedenle hazzı ve mutluluğu daha iyi tadar. Bedenlerin diriltilmesi halinde var 

olan nefslere maddenin yetmeyeceği iddiası filozofların, âlemin ezeliliği düşüncesiyle 

ilgilidir. Kaldı ki, var olan nefslere maddenin yetmeyeceğini kim ölçmüştür ki, böyle bir 

delil ileri sürelebilsin?! Halbuki filozofların bu tezlerini kabul etmeyen ve her şeyi 

Allah’ın kudreti dahilinde gören biri için nefsler, maddeden fazla olamaz ve böyle bir 

iddia herhangi bir kıymet taşımaz.1110 Bir başka önemli husus ise İbn Sînâ’nın yeniden 

diriltilen bedenlere nefslerin iadesini bir tür tenasüh olarak görmesi, Gazzâlî açısından 

kabul görmez. Gazzâlî, tenasühün ancak dünya şartlarında geçerlilik kazanabileceğini 

ifade eder ve ahiret hayatında, eğer öyle görülecekse, tenasühün pekala mümkün 

olduğunu söyler. Onun için tenasüh ahiret hayatında geçerli değildir. Nefslerin ortaya 

çıkması ve bedenlerin, onları kabulü için illa da belli bir kıvam bulmaları

gerekmeyebilir. Böyle bir düşünce ancak tabiatçı filozofların görüşüdür. Halbuki 

bedenlerden ayrılan nefsler için belki de başka yetenekler vardır. Diyelim ki, bedeni 

zaman için demir, ağaç vb. şeylere dönüşmüş insanların1111 bedenlerinin yeniden eski 

 
1109 ‘Biz, bir şey yaratmak istediğimiz zaman O’nun yaptığı ‘ol’ demekten ibarettir. Hemen oluverir!’. Kur’ân, Yasin 
Suresi, Ayet 82. 
1110 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 218. 
1111 ‘De ki: İster taş olun ister demir, isterse aklınıza (yeniden diriltilmesi) imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık! 
(Bunlar, Allah’ın sizi yeniden yaratmasına güçlük çıkarmaz). Diyecekler ki, bizi tekrar (hayata) kim döndürecektir? 
De ki: Sizi ilk kez yaratan döndürecektir’. Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 50-51. ‘Sizin yaratılmanız ve yeniden 
diriltilmeniz tek bir nefsin yaratılıp diriltilmesi kadar Allah’a kolaydır. Allah her şeyi işiten ve görendir.’ Kur’ân,
Lokman Suresi, Ayet 28. 
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haline gelemeyeceği iddiası da tabiatçı görüşe aittir. Halbuki bunları çok kısa sürede 

dönüşüme tabi tutmak Allah için mümkündür. Bununla birlikte Gazzâlî, kuyruk sokumu 

kemiği (acbüzzeneb) ile yeniden dirilişin mümkün olacağını da ileri sürer.1112 

Konuyla ilgili olarak sebeplilik teorisinden hareketle İbn Sînâ, dağılmış ve 

çeşitli maddelerin şekline girmiş insanın beden parçalarının bir araya gelebilmesi için 

çok uzun bir süreç gerektiğini, mesela demirin, pamuğa dönüşebilmesinin imkan 

dahilinde olmadığı gibi, spermanın nefsi kabul edecek kıvamı alması ve beden 

parçalarının bu şekilde bir araya gelebilmesi için şuursuz toprağa ol emri 

verilemeyeceğini, dolayısıyla bedenli dirilişin mümkün olmadığını ifade eder.1113 

Gazzâlî, zaman içinde demire veya başka maddelere dönüşüm geçirmiş bir maddenin 

başka bir maddeye veya insan bedenine yeniden dönüşümü için belli bir sürecin lazım

geldiğini kabul eder fakat bu işlemin bir anda veya süreç içinde olmasını Allah 

açısından imkan dahilinde görür. Diriliş en az sürede de olabilir belli bir süreci de 

gerektirebilir. Fakat asıl tartışma bütün bu süreçlerin belli bir vasıta yani sebepler zinciri 

ile mi olacağı yoksa bir anda Allah’ın kudreti ile mi olacağı sorusunda yatar. Gazzâlî’ye 

göre bu ikisi de mümkündür. İbn Sînâ sebepliliği öngörürken Gazzâlî sebepliliği, insanî 

alışkanlık olarak telakki eder.1114 Gazzâlî’nin en çok itiraz ettiği noktalardan biri, 

filozofların Allah’ın fiillerini sürekli dönüşüm halinde ve tekdüze işler vaziyette 

görmeleridir. Halbuki böyle bir kabul, ancak tabiatçı bir düşüncenin eseri olabilir ve 

netice itibariyle ilahi metnin yani dinin zahiri hükümlerini iptale varır. Gazzâlî’nin 

yeniden diriliş bahsinde ısrarla vurgu yaptığı husus, Allah’ın kadir-i mutlak bir güç 

sahibi olarak yeniden dirilişi gerçekleştirmesinin aklen ve dinen herhangi bir 

aykırılığının olmadığıdır. 

Filozoflar dahil herkes, din tarafından verildiği şekliyle dini vakıaları kabul 

etmelidir. Çünkü mantıkî bir kesinlik ve inandırıcılıkla çürütülmedikçe dinin 

talimatlarından herhangi biri reddedilemez. Nasıl ki felsefede mantıki açıdan zorunlu 

olmadıkça hiçbir şey ‘mümkün’ değilse aynı şekilde mantıki olarak kendi içinde 

çelişkili olmadıkça dinde hiçbir şey ‘imkansız’ değildir.1115 Şu halde yukarıda te’vil 

esasları dikkate alındığında, akaid esaslarına ilişkin hükümlerde kesin burhanı olmadığı 

halde açık anlamı bozan kimsenin kafir olduğunu söylemek vaciptir. Kesin delil 

olmadan zanlar, vehimler ve uzak öngörülerle cesetlerin haşrini inkar eden kimse ile 
 
1112 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 219; a.mlf., ed-Dürretü’l-fâhire, s. 46. 
1113 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 221. 
1114 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 222. 
1115 M. Said Şeyh, “Gazâli”, İslam Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, s. 220. 
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ahiretteki hissi lezzet ve elemleri inkar eden kimseler aynı kategoriye dahildir. Konu 

akaide dair olduğu için bu konularda hüküm verebilmek kesin bilgiyi gerektirir. Dinin 

temel inançları, zan, vehim ve bir takım öngörüler üzerine bina edilemez. Dini ve akli 

açıdan yeniden dirilişle birlikte ruhların cesetlere geri verilmesinin muhal olduğuna dair 

herhangi bir burhani seviyede kanıt mevcut değildir. Kaldı ki ahiret hayatında dirilişin 

ve ahiret hayatındaki lezzet ve elemlerin ruhani olacağını söylemenin din açısından bir 

çok mahzuru vardır.∗

Filozofların âlemin kadim olduğuna dair görüşleri, onların Plotinus’tan 

mülhem sudûr teorisiyle ilgiliydi.∗∗ Allah’ın cüz’ileri bilmediği tezi de aynı teoriyle 

ilgilidir. Ahirette dirilişin ruhani olacağı düşüncesi üzerine geliştirdikleri te’villeri, 

Gazzâlî’nin tespit ettiği zati, hissi, hayali, akli ve şibhi varlık derecelerinden herhangi 

birine dahil değildir. Onun için gerek akli, gerek hissi planda ahiret hayatının aslını

inkar etmek mutlak manada zındıklığı (küfrü) gerektirir ve bu tavır, dinin asıllarından 

olan Allah, nübüvvet ve ahireti inkar hususunda netice itibariyle âlemin yaratıcısını

inkara varır.1116 Gazzâlî İslam’da dinin inanç esasları olarak Allah, peygamber ve ahireti 

kabulü sayar. Geriye kalan fürûdur. Fürûa dair konularda yapılan te’villerde kişilerin 

inkara vardığı söylenemez. Şu kadar var ki, fer’i meselelerde bile olsa eğer Hz. 

Peygamberi tekzib varsa o kişiyi tekfir etmek gereklidir. İmanın üç esasıyla, tevatür 

yoluyla bize geldiği kesin olarak bilinen dini bir esası reddetmek dışındaki hususlar 

 
∗ Allah’ın cüz’ileri değil de küllileri bilişi nazariyesi Gazzâlî’yi oldukça etkilemiş ve filozofları tekfir etmiştir. 
Buradaki asıl sorun, Aristo düşüncesinde kendi kendini düşünen tanrı kavramı ile İslam’ın getirdiği tanrı kavramının
farklılığıdır. Birinde sadece ilk maddeye şekil verip harekete geçiren ve kendi kendine katlanıp düşünen bir tanrı
anlayışı varken İslam’ın getirdiği tanrı anlayışında hiçbir şeyin kendisine gizli kalmadığı (Kur’ân, En’âm Suresi, 
Ayet 59; Sebe’ Suresi, Ayet 3; ) ve kainatın en küçük parçasına bile her an müdahil olan bir tanrı anlayışı vardır. 
Onun için Meşşaî ekolün en iyi şarihleri olan Fârâbî ve İbn Sînâ’nın bu tavrı Gazzâlî’yi, Ehli Sünnet düşüncesinin 
korunması noktasında aşırı derecede etkilemiştir. M. Said Şeyh, “Gazâlî” (Metafizik), Mustafa Armağan (çev.), İslam 
Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, s. 234-235; Gazzâlî’nin eleştirisi hakkında geniş bilgi için bk. Toktaş, İslâm 
Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, s. 91-103; Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 200-205. 
∗∗ Filozoflar vahiy düşüncesinin temeline, aslen Yunan düşüncesinde bulunan ve fakat Hellenizme ait olan bilgi 
nazariyesini koydular. Buna göre sezgi gücü güçlü olan biri, hakikati bir çırpıda kavrayıp onu sembollere dökerek 
genel kitlenin anlamasını sağlar. Peygamber; ‘ahlakî iyiliği takip ederseniz, ruhunuz, mutluluk demek olan gerçek 
ruhî bir hürriyete kavuşacak demek yerine, eğer faziletli olur ve şu şu fiilleri yaparsanız cennete girecek ve 
cehennemin alevlerinden kurtulacaksınız’ demiştir. Böylesi bir buluş aslında başlı başına bir başarı olmakla birlikte 
kendi içinde tehlikeyi de barındırıyordu. Zira [sudûr nazariyesiyle birlikte] felsefenin kabul ettiği âlemin ezeliliği, 
Allah’ın mahiyeti, ahiretin keyfiyetine dair düşünceler tenkide ve reddedilmeye açıktı. Söz konusu teorinin dine ve 
şeriata verdiği konum netice itibariyle reddolunmak zorundaydı. Fârâbî sadece düşünürlerin ruhlarının ölüm sonrası
baki kaldığını düşünmüş, ölümle birlikte bedenin yok olacağını kabul etmiştir. Bu kabul, Yunan-Hristiyan kaynaklı
etkilere bağlı olarak maddi şeylerle ruhani şeylerin arasını kesir olarak ayırma düşüncesinde bulunur. İbn Sînâ ise 
bedenlerin tekrar dirilmeyeceğini fakat bütün ruhların ölüm sonrası baki kaldığını kabul etmiştir. İbn Sînâ, bedenin 
dirilmesinin, peygamberin zihninde doğan hayalî bir ‘mit’ olduğunu düşünmüştür. Peygamber bu mit yardımıyla 
düşünmekten aciz halk kitlelerininin ahlakî karakterlerini etkilemeyi düşünmüştür. Bu durumda dinî ve aklî iki 
hakikat varmış gibi bir görünüm ortaya çıkmıştır. Onlara göre dini hakikat, akli hakikatın kendisidir fakat o, çıplak 
akli formüllerle ifade edilmek yerine hayalî sembollerle ortaya çıkar. Hakikat’ın kitleleri etkilemesi ve onlarca kabul 
görmesi, onun bu sembolik tezahüründen ileri gelir. Şu halde din, kitlelerin ahlakî arınımı noktasında bir felsefedir. 
Fazlur Rahman, İslam, s. 167-168. 
1116 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 132. 
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fer’idir. Kendisinde te’vil imkanı olmayan nass üzerinde te’vil yapmak dinin 

peygamberini yalanlamaktır. Cesetlerin diriltilmesi, cennet, cehennem, gibi konular bu 

cümledendir. Dolayısıyla te’vil imkanı olmayan bu konularda nassın, Peygamber diliyle 

halkı ikna etmek ve onları iyiliklere teşvik için sembolik manalar içerdiğini kabul etmek 

mümkün değildir. Böyle bir kabülün dinin asıllarına ve pratik hayatına zararı çok 

büyüktür. Dinin peygamberini böylesi bir düşünce ile tezyif etmek onu açıkça 

yalancılıkla itham etmek demektir. Nebilik makamı bu tür saçma düşüncelerden uzaktır

ve doğru bir şeyi doğru olarak anlatmak için bu tür mazeretlere hiç de ihtiyaç yoktur.1117 

Katiyet ifade eden delillere (burhânün kâtiun) dayanmadan, zan, vehim ve zahiri manayı

garip görme gibi sebeplerle ahirette cesetlerin haşredilmesini ve onlara hissi cezaların

verileceğini reddedenler nassın zahiri manasını tahrif ettikleri için tekfir edilir. Çünkü 

ruhların cesetlere iade edilmesinin imkansız oluşunu gösteren hiçbir delil yoktur. 

Gazzâlî’ye göre filozofların çoğu özellikle Fârâbî ve İbn Sînâ böyle düşünür. Halbuki 

cesetlerin haşredileceğini, Allah’ın şahıslarla ilgili her şeyi bildiğini belirten pek çok 

ayet ve hadis, te’vil kabul etmeyecek şekilde önümüzde durur. 1118 

3.6 İnanç İlkesi Olarak Ahiret 

İslam’ın inanç boyutunu Allah, peygamber ve ahirete inanç şeklinde üç 

maddeyle ele alan Gazzâlî1119 ölüm sonrası hayata dair en güvenilir bilgiyi ancak vahyin 

verdiğini kabul eder. Felsefi ilimleri kendi gayretiyle inceleyen ve bu konuda gerek 

filozofların maksatlarını tespit ve gerekse tenkit edebilecek bir seviyeye ulaşan Gazzâlî, 

söz konusu ilmin ahiret hayatına ilişkin sağlam bir bilgi sunamayacağı kanısındadır. 

Onun filozofların metafizik âleme ilişkin verdiği bilgileri, kelamcı bir bakış açısıyla1120 

tenkidi ölüm sonrası hayata dair aklın ve felsefenin sağlıklı bilgi veremeyişiyle ilgilidir. 

Dolayısıyla geriye güvenilir bilgi kaynağı olarak gördüğü nübüvvet (vahy) kalmaktadır.  

Gazzâlî ölüm sonrası hayatı daha çok İhyâu ulûmi’d-dîn, Kimya-yı saadet, el-

Madnûn bih alâ gayri ehlih, ed-Dürretül-fâhire, Mükâşefetü’l-kulûb gibi eserlerinde ele 

alır. Ancak bunlardan İhyau ulûmi’d-dîn ve Kimya-yı saadet gibi eserlerde nefsin 

mahiyetinden ziyade onun ıslah edilmesi (ahlak) üzerinde durulur. el-Madnûn bih alâ 

gayri ehlih, el-Madnûn bih alâ ehlih, Tehâfütü’l-felâsife, Mirâcü’s-sâlikîn, Meâricü’l- 

kuds gibi eserlerde nefsin ne olduğu, bedenle nasıl bir ilişki içinde bulunduğu, ölüm 

 
1117 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 133-135. 
1118 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 133-134. 
1119 Gazzâlî, el-Munkız, s. 59; a.mlf., İhyâ, C. I, s. 128-120, 140-144. 
1120 M. Said Şeyh, “Gazâlî”, İslam Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, s. 213. 
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sonrası durumu gibi havas ehline özgü meseleleri konu edinmiştir. Yukarıda konu 

edildiği üzere te’vil bağlamında Gazzâlî’nin, selefi İbn Sînâ gibi, avam havas ayırımı

dikkate aldığını görürüz. Nitekim Gazzâlî’nin bülh terimiyle ifade edilen ve daha çok 

kendi sanatı, mesleğiyle ömür geçiren, anadan atadan gördüğü şekliyle inanan, sadedil, 

sıradan insanların, kafaları karışır endişesiyle kelam ilmiyle ve felsefeyle uğraşmaktan 

uzak durmalarını tavsiye eder.1121 

Denilebilir ki, Gazzâlî düşüncesinde dinin temel inanç unsurlarından biri olarak 

ahiret inancı, gerek bu dünya hayatında kişinin kendi yaşamına bir düzen vermesi gerek 

ahlakın temellendirilmesi gerekse toplum hayatının sağlıklı işlemesi için vazgeçilmez 

bir konum arzeder. Ontolojik olarak insan için bu dünya ve onun devamı niteliğindeki 

öte dünya şeklinde iki farklı âlem vardır. Birbirini tamamlar nitelikte düz bir hat üzere 

ilerleyen bu âlem tasavvuruna göre dünya hayatı, ahiret hayatı için bir tür hazırlık

safhayı ya da ahiretin tarlası konumundadır.1122 Gazzâlî’nin felsefî sisteminde ahiret 

açısından bu dünya hayatının nasıl değerlendirileceği ayrı bir çalışma konusu olabilecek 

nitelikte olmakla beraber ibadet, tasavvufî ahlak, siyaset gibi değişik açılardan dinin, 

mükaşefe ilminin hazırlığı konumundaki muamele ilmi bağlamında ahirete hazırlığın ne

şekilde olacağı, onun ilgi alanlarından biri olmuştur.  

İnsanı ruh (nefs-i natıka) ve bedenden müteşekkil bir varlık olarak kabul eden 

Gazzâlî, ölümün hakikati bilinmeyince ahiretin; hayatın hakikati bilinmeyince ölümün; 

ruhun hakikati bilinmeyince hayatın hakikatinin bilinemediğini söyler. İbn Sînâ’nın nefs 

düşüncesinde olduğu gibi o da, ruhu bir süvari, bedeni de bir tür binek olarak tasvir 

eder. Ruhun bedene ilişkin olan ve olmayan iki hali vardır: Açlık, susuzluk gibi haller 

ruhun bedenle ilişkisine dair iken ilim, cehalet, sevinç, hüzün, saflık, kirlilik, iyi veya 

kötü ahlak ruhun kendine özgü edinimleridir. Ruh, bedene ilişmeden önce bu vasıflara 

sahip değildir. Kendisine iliştiği beden vasıtasıyla bu tür karakterler kazanmıştır. 

Kazandığı bu özel haller vasıtasıyla ruh diğer nefslerden ayrılarak ferdiyet kazanır ve

ölüm sonrası bedene dönünceye kadar bu haller onda sabit olarak kalır.1123 Ruhu kendi 

içinde ikiye ayıran Gazzâlî, hayvani ruhun, asılları su, ateş, toprak ve hava olan kan, 

balgam, safra ve lenf gibi muhtelif salgıların buharından oluşan ve bedene kudreti temin 

eden bir güç olarak görür. Bu (hayvanî) ruhun mutedil oluşu sıcaklık, soğukluk, 

nemlilik ve kuruluğun değişik oranlarda bulunmasına bağlıdır. Tıp ilmi bu ruhun 
 
1121 Gazzâlî, İlcâmü’l-avâm, s. 87, 116; Sabit Ünal, İmâm Gazâlî -İki Madnûn-, İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi 
Vakfı Yay., 1988, s. 125. 
1122 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 60. 
1123 Gazzâlî, el-Ecvibetü’l-Gazâliyye, s. 176; a.mlf., Meâricü’l-kuds, s. 110-112; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 68-69. 
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bedende mutedil olarak bulunmasını temin etme ilmidir. Gıdalar tükenince ya da yeterli 

olmayınca hayvanî ruh ölür. Mesela elin felç olması gerçekte ele aktarılan kudretin  

yollarının tıkanması ya da oraya gidecek gıdanın ortadan kalkması ile gerçekleşir. 

Bütün bedenin felç olması yani artık kişinin bedeninin, iradesine cevap vermemesi hali 

hayvani ruhun ölmesi demektir ki, buna tıp dilinde ölüm denilir. Onun ölümüyle birlikte 

insanda hayvani ruha ait olan hayal, vehim güçleri de yokluğa karışır. Ancak bütün 

beden felç olsa (ölüm) dahi insanın özünü oluşturan insani ruhu (nefs-i natıka) ortadan 

kalkmaz. Zira beden kalıbı insanın gerçek varlığına dahil değildir.  İnsan kendine özgü 

zatı ve hakikatiyle insandır. Hayvani ruh, insanî ruha bir binektir ve hayvani ruhun 

mizacı (dengesi) bozulunca insanî ruh bineksiz kalır. Bineğin yok olması nasıl ki

biniciye bir zarar vermezse hayvani ruhun ortadan kalkması da insani ruha zarar 

vermez. Hatta herhangi bir avcının av için kullandığı av düzeneği, avını tuttuktan sonra 

o avcıya yük olduğu gibi kemale ermiş bir ruh sahibi için de beden (hayvani ruh), kişiye 

aynı sıkıntıyı verir.1124 Öyleyse beden veya bedenin herhangi bir uzvu insanın tanımına 

dahil değildir. Aksine onlar insani ruhun (nefs-i natıka), kendini kemale erdirmesi için 

birer alettirler. Hayvani ruhun mizacının bozulma sebeplerini düzenleme görevi, 

mahiyetini insanların bilmediği ölüm meleğinin (melekü’l-mevt) işidir.  

Gıdalar hayvani ruhun ışığının kandili gibidir. Kandil bozulunca ışık da söner 

fakat insani ruh, hayvani ruha bu yönüyle benzemez ve ona bağımlı da değildir. Çünkü 

insanî ruh (nefs-i natıka) emir âlemine, hayvani ruh halk/madde âlemine özgüdür. 

Bedenin ölümüyle birlikte insani ruh, aletsiz olarak bağımsız bir varlık halinde kalır. 

Hayvani ruh ve ona bağımlı olan bedenin, açlık, susuzluk, şehvet, öfke, zan, hayal, 

vehim gibi güçleri ölümle birlikte yokluğa karışırken meleklere mahsus cinsten olan ve 

Allah’ın kendi zatına nispet ettiği insani ruh (nefs-i natıka) ve ona özgü sevinç, üzüntü, 

ilim, cehalet gibi haller ölüm sonrası baki kalır. Dolayısıyla marifetullahın yeri olan ve 

bölünme kabul etmeyen insani ruh bu dünya hayatında iken kendisi için faydalı salih 

ameller işlemiş ve marifetullah bilgisi ile kendini kemale erdirmiş ve dünyevi kirlerden 

arındırmış ise onun ahiret mutluluğu bu yöndedir. Aynı şekilde inançsızlık (Allah’ı

bilmeme) ve bu doğrultudaki kirlere bulaşmış vaziyette iken beden aletinden ayrılan ruh 

ahirette mutsuz olur (azap). İnsanî ruh bu âleme özgü bir varlık olmayıp ulvi âleme ait 

melekler cevherinden var edilmiştir. “Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun 

yaratılışını tamamlayıp tarafımdan onu ruh üflediğim zaman” ayetinde1125 beden çamura 

 
1124 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 81; C. IV, s. 229; C. V, s. 98-99; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 140. 
1125 Kur’ân, Sâd  Suresi, Ayet 71-72. 
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yani bu dünyaya nispet edilirken insanın asıl özü olan ruh bizatihi Allah’ın zatına izafe 

edilmiştir. Hasılı insan, hayvani ruhun kendinde bulunduğu beden ve ruhtan müteşekkil 

bir varlıktır. Nefs-i natıka bedene hulûl etmiş değildir. Çünkü emir âlemine ait varlıklar 

için herhangi bir miktar, ölçüm, yön söz konusu değildir. Bunun içindir ki Gazzâlî, ruhu 

yaratılmış bir varlık olarak kabul etmezken onu kadim bir varlık olarak da görmez. 

Çünkü hadis bir varlıktır. Vücut ve mahiyet itibariyle yaratılmış olmayan ruh, 

bedenlerde zuhûr ve tecellisi itibariyle birbirinden farklılaşmış, zamanla kayıtlı ve buna

binaen sonradan olmuşmuş (hâdis) varlıktır. Bedenlerden ayrıldıktan sonra ise bakidir. 

Bundan dolayıdır ki, Gazzâlî ölümü sadece bir hal değişimi olarak görür1126 fakat o, 

bedenden ayrıldıktan sonra ya azaba uğramış ya da nimete ermiş olarak baki kalır. Buna 

göre o, berzah âlemini de kabul etmiş olur.  

İnsanların ölüm sonrası hayatı kabul edip etmeme, ölüm ötesi hayatı kabul 

edenlerin de kendi içinde farklılık arzetmelerini Gazzâlî, genel hatlarıyla dört sınıf

halinde ele alır: 

a- Ahirete inanmayanlara göre kişi ölünce bedeniyle birlikte bütün varlığı 

yokluğa karışır. Gazzâlî bunları şehvet düşkünü ve hakikatleri anlamaktan uzak 

ahmaklar olarak görür. Ona göre ölümü yokluk kabul edenler, inkarcı mülhitlerdir.1127 

b- Bir başka grup ölümle, ruh ve bedeniyle birlikte insanın yokluğa

karıştığını ve insanların mahşerde yeniden hayat bulacağını, buna göre kabir hayatının

olmadığını kabul eder. Kelamcılar bu görüştedir. 

c- Filozoflar ahiretteki lezzet ve elemin akli/ruhani olacağını kabul eder. 

Bunlar ahireti kabul etmişlerdir fakat orada olacakların sadece ruhani, akli olacağını

ileri sürmüşlerdir. Onlara göre ölümle birlikte yok olmayan şey sadece ruhlardır. 

Bedenler çürüyüp yokluğa karışır. Cesetlerin kıyamet sonrası diriltilmesi söz konusu 

değildir. Fârâbî ve İbn Sînâ bu görüştedir. Bir kısım filozoflar ve sufiler ahiretteki lezzet 

ve elemin hayali ve hissi seviyede olamayacağını söylemiştir. Çünkü hayal, ancak 

cismani bir bedenle olur. Halbuki ölümle birlikte hayalin aleti olan beden ortadan 

kalkar. Öyleyse hayali ve gerçek manada lezzet ve elem hissi olamaz, derler. Ahiret 

hayatında oluşum ve bozuluma uğrayan bir lezzetin o dünya için bir kusur olduğu

1126 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 80; a.mlf., “Mirâcü’s-sâlikîn”, Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî içinde, C. III, 
Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, s. 143. 
1127 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 18-21. 
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görüşündedirler. Bu konuda kimi sufi şeyhleri, kişinin hissi bir nimetle dolu cennet 

istemesini kusur olarak görür. Çünkü ahiret nimetinin en kıymetlisi Allah’ın rızasını

istemektir, derler.  

d- Gazzali yukarıdaki görüşleri yanlış birer zan ve haktan sapmış düşünceler 

olarak değerlendirir. Ona göre gerçekte ölüm, bir hal değişimidir. Cesetten ayrıldıktan 

sonra ruh bakidir ve o, azap veya nimet içindedir. İnsanın uzuvları ruhun aletleridir. 

Ruhun cesetten ayrılması onun artık beden üzerinde tasarrufunun kalmayışıdır. Eşyayı

tanıyan ruhtur. Ancak ruhun eşyayı tanıması iki şekilde olur. Ya bizatihi bilir. İlim, 

sevinç, üzüntü, kaygı gibi haller ruhun bizatihi kendine ait hallerdir ve ölüm sonrası

onunla baki kalır. Yani ruh ölüm sonrası elem ve lezzetleri duymaya devam eder. Ya da 

beden aletiyle eşyayı tanır. Bedenin uzuvlarıyla tanıdığı eşya ölüm sonrası bedenle 

birlikte yok olur fakat dirilişle birlikte yeniden hayat bulur. Kabirde ruhun cesede 

dönmesi uzak bir ihtimal olmamakla birlikte onun kıyamete kadar tehir edilmesi de 

mümkündür. Ölüm sonrası kabir ve ahirete dair, haşir, neşr, cennet ve cehennemdeki 

hayatın, ahiret nimet ve elemlerinin hissi, hayali ve akli seviyede olacağına inananlar bu 

gruba dahildir. Şu halde ahiret hayatında en doğru şekliyle İslam’da bildirilen ahiret 

nimetlerinin, lezzetlerinin hissi olacağını, yemek içmek nikah, güzel giysiler, 

manzaralar, sevinç halleri ve bunlara ilave daha nice güzellikler ki ‘hiçbir gözün 

görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği, gönüllerden geçmemiş nimetlerin’1128 olacağına

inanan Müslümanların tamamı ve önceki dinlerde kendi nebilerine inanmış Hristiyan ve 

Yahudiler bu sınıfa dahildir.1129 

Dördüncü şıktaki şekliyle bir kabul Gazzâlî’nin âlem tasavvuruna da uygunluk 

gösterir. Gazzâlî insan için iç içe ve birbirini bütünler şekilde üç farklı dünya düşünür: 

Cenin halinde iken anne karnı, bu dünya, ölüm sonrası kabir hayatıyla başlayan öte 

dünya. Anne karnı bu dünyaya nispetle ne ölçüde küçük ve meşakkatli görünen bir âlem 

ise aynı şey, bu dünya ile öte dünya arasında da geçerlidir. Başka bir deyişle bu dünya, 

ahirete nispetle anne karnı gibidir ve insanın geçici olarak kaldığı mekandır.1130 Ölüm, 

insan için kıyametin kopması demektir ki, biz buna küçük kıyamet ismini verebiliriz. 

 
1128 Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 331-334; “Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır.” 
Kur’ân, Yunus Suresi, Ayet 26; “Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere 
zemininden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Allah’ın rızası ise hepsinden 
üstündür. İşte büyük kurtuluş budur!”. Kur’ân, Tevbe Suresi, Ayet 72; “Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne 
mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.”. Kur’ân, Secde Suresi, Ayet 17. 
1129 Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 97; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 13-14. 
1130 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 137. 
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Bu haliyle kıyamet, her insan ferdi için geçerlidir.∗ Bir de eskatolojik manada bütün 

kainattaki düzenin bozulup başka bir âlemin meydana getirilişini1131 ifade eden kıyamet 

vardır ki, Gazzâlî’nin söz konusu kıyamete ilişkin düşüncesi, Kur’an ve Sünnet ortaya 

koyduklarıyla ayniyet içerir. Ahiretin akli ve nakli planda ortaya konuluşu bağlamında

Gazzâlî, naklî verileri merkeze alır fakat akli planda deliller ileri sürmekten de geri 

kalmaz. Nefs tahlilinden hareketle ahiretin varlığına dair getirilen delil aklî planda en 

çok göze çarpan delildir. Yukarıda da dile getirildiği üzere insan, maddi planda beden, 

manevi planda ruhtan (nefs-i natıka) müteşekkil bir varlıktır. Onun ölümle birlikte 

bedeni toprağa karışsa bile nefsi yok olmaz. Öyleyse insanın özü kabul edilen nefs-i 

natıka dikkate alındığında insan için fasılasız bir hayat söz konusudur. Ölümle birlikte 

insanın küçük kıyameti kopmuş olsa da küçük kıyamet ile kozmik manada büyük 

kıyamet arasında onun için berzah (kabir) hayatı vardır. Büyük kıyametle sonrası

yeniden dirilişle birlikte insanların ruhları, bedenlerine iade edilir.1132 Görülüyor ki, 

nefs-i natıka üzerinden ahiretin var olduğu tezi, tıpkı İbn Sînâ’da olduğu gibi nefsin 

ölümsüzlüğü düşüncesine dayanır. Fakat Gazzâlî’de nefsin ölümsüzlüğü aynı zamanda 

yeniden diriliş için bir delil özelliği arzeder. Gazzâlî’nin ahiret hayatına dair 

düşüncelerini anlayabilmemiz için aklî delillerden ziyade nakli delilleri dikkate 

almalıyız. Nitekim kıyametin kopuşu ve öte dünya hayatına dair Kur’an’ın dikkat çekici 

tasvirleri aşağıda mealleri verilen ayetlerle daha iyi anlaşılabilir: 

- Kıyamet gününe andolsun! Kendini kınayan nefse yemin olsun. İnsan, 

kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı zanneder? Bizim onun parmak 

uçlarını bile aynen eski haline getirmeye kesinlikle gücümüz yeter! Lakin insan 

kıyameti yalanlamak ister. (ve) ‘kıyamet günü de ne zamanmış?!’ diye sorar. Göz 

 
∗ Dünya hayatında iken insanın sağında ve solunda bulunan ve onun yaptığı her türlü iyilik ve kötülüğü, melekût 
âlemine özgü bir şekilde yazan Kiramen Katibîn meleklerinin yazdığı sahifeler, birinci defa kişi ölünce (kıyameti 
kopunca) açılır. “Andolsun sizi ilk defa nasıl yaratmışsak şimdi bize teker teker geldiniz.”  (Kur’ân, En’âm Suresi, 
Ayet 94), ikinci defa ise büyük kıyametin ardından mahşerde açılır. “Oku kitabını, hesap görücü olarak o sana yeter!” 
(Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 14). İnsanı küçük âlem olarak gören Gazzâlî, insanın ölümünü (küçük kıyameti), âlemin 
ölümü olan büyük kıyamete teşbihle şunları dile getirir: Kişinin başı, sema; kemikleri, dağlar; kalb o yerin sinesi; 
göğüs ve kulaklar oranın yıldızları; bedende terin aktığı yer oranın denizi; kıllar, bitkiler gibidir. Ölümle birlikte 
beden denilen yeryüzü şiddetli bir şekilde sarsılmış, dağları birbirine karışmış, yıldızları dökülmüş, denizleri 
kaynamış olur. Kişi öldüğünde başkaları üzerine doğan güneş, yıldızlar, yerinde duran dağlar, ölmüş kişi için artık bir 
şey ifade etmez. Öyleyse kişinin kıyameti kopmuş demektir. Anne karnı insanın ilk dünyasıdır. Buna göre insan, 
aslında iki defa doğar: Babanın sülbü ve annenin yumurtasının birleşmesinden başlayıp rahim içinde türlü mesafeler 
alır. Kişi rahmin daracık kısmından (rahim) daha geniş bir dünyaya doğar. Şu halde rahim dünyasından ayrılmış ve 
bu dünyaya doğmuştur. Aynı şey ölüm sonrası için de geçerlidir. Kişi ölünce rahim mesabesindeki dünyadan, çok 
daha geniş olan ahiret dünyasına doğar. Onun buradaki ölümü kişinin küçük kıyametidir ve büyük kıyamet de 
bununla kıyaslanabilir. Şayet herhangi bir insan küçük kıyameti kabul edip de büyük kıyameti inkar ederse o, kör 
gözüyle iki alemden sadece birine bakan gibidir. Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 83-85.   
1131 “Yer başka bir yerle gökler de başka gökler haline getirildiği zaman…”. Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 48; 
“Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir.” Kur’ân, Yasin Suresi, 
Ayet 81. 
1132 Gazzâlî, el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 139. 
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kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, insan ‘kaçacak yer 

neresi?!’ diyecektir. Hayır, aksine sığınılacak hiçbir yer yoktur. O gün varıp durulacak 

yer sadece Rabbinin huzurudur.1133 

- Birbirlerine neyi soruyorlar? (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri 

büyük haberi mi?... Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir. Sur’a 

üflendiğinde bölük bölük Allah’a gelirsiniz. Gökyüzü açılır ve orada kapılar oluşur. 

Dağlar yürütülür, serap haline gelir.1134 

- Birinci üflemenin (kainatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, 

işte o gün yüreklek kaygıdan oynar, gözler baygın düşer! ‘öldükten sonra biz, 

(dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz, (hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra 

mı?!’, derler… Bu dönüş sadece bir sesten ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde 

buluverirler.1135 

- Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar döküldüğünde, dağlar 

yürütüldüğünde, (himayeyeye muhtaç) gebe develer kendi haline terk edildiğinde, vahşi

hayvanlar bile bir araya toplandığında, denizler kaynatıldığında, ruhlar (bedenlerle) 

birleştirildiğinde… (amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında, gökyüzü sıyrılıp

alındığında, cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, insan (ahirete) 

neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.1136 

- Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine girdiği, 

kabirdekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insan (dünyada yapıp) gönderdiklerini ve 

(yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.1137 

- Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğecek hale getirildiğinde, yer dümdüz 

edildiği, içinde bulunanları atıp boşalttığı ve Rabbine hakkıyla itaate mecbur 

kılındığında (insan, yaptıkları ile karşılaşır). …kimin kitabı sağdan verilirse o sevinç 

halinde yakınlarına döner. Kimin de kitabı ardından verilirse o hemencecik yok olmayı

arzu eder! Çünkü o alevli ateşe girecektir.1138 

1133 Kur’ân, Kıyamet Suresi, Ayet 1-12. 
1134 Kur’ân, Nebe’ Suresi, Ayet 1-2, 17-20. 
1135 Kur’ân, Naziât Suresi, Ayet 6-11, 13-14. 
1136 Kur’ân, Tekvir Suresi, Ayet 1-7, 10-14. 
1137 Kur’ân, İnfitar Suresi, Ayet 1-5. 
1138 Kur’ân, İnşikak Suresi, Ayet 1-5, 7-13. 
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- Yerküre kendine özgü sarsıntı ile sallandığı, toprak bütün ağırlıklarını

dışarı çıkardığı ve insan: Buna da ne oluyor!, dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona 

bildirmesiyle bütün haberleri anlatır. O gün insanlar amellerini görmeleri için 

darmadağınık olarak geri dönüp gelirler. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. 

Kim de zerre miktarı kötülük yapmışsa onun karşılığını görür.1139 

Ayet meallerinden de anlaşılacağı üzere, âlemdeki kozmik düzenin bozularak 

kaosa dönüşmesi, denge adına1140 ne varsa hepsinin bozularak adına ahiret (öteki 

dünya) denilen ve başka kuralların geçerli olduğu bir dünya kurulacaktır. Böyle bir 

dünyanın olacağını kabul etmek, İslam’ın üç temel inanç esasındandır. Kozmik olarak 

kıyametin kopmasının imkansız oluşunu gösteren herhangi bir kelami ve felsefi kesin 

kanıt (burhan) olmadığına göre ona inanmak vaciptir. Zira şeriat herhangi bir farklı

düşünmeye fırsat bırakmayacak şekilde ona dair kesin açıklama getirmiş ve te’vili 

olmayacak şekilde ona inanmayı da gerekli kılmıştır.1141 Gazzâlî, kozmik düzenin kaosa 

dönüşeceğini ifade eden ayetlerin herhangi bir te’vile ihtiyaç hissettirmediğini özellikle 

kaydeder. Şu halde nasıl ki, her insan ferdinin ölümle birlikte bedeninin kıyameti 

kopuyorsa dünyamızın da içinde bulunduğu evrenin de bir ölümü (kıyameti) vardır.1142 

Ölen kişinin kıyameti kopmuştur. Büyük kıyametin ilmi ise sadece Allah katındadır.1143 

Gazzâlî’ye göre genel manada kıyametin imkansız oluşunu gösteren kelamî ve felsefî 

bir burhan olmadığına göre ona inanmak vaciptir. Bu sebeple (kıyametle) daha önce 

berzerleri olmayan bir takım canlı türlerinin meydana gelmesi şeklinde herhangi bir 

devrin meydana gelmesi mümkün olduğu gibi ölülerin, parçalarının toplanarak 

kalıplarına ve ruhlarına döndüğü bir zamanın meydana gelmesi mümkündür.1144 Gazzâlî 

yeniden dirilişi mümkün görmek istemeyenlerin asıl şaşması gereken hususun ilk 

yaratılış olduğuna dikkat çeker1145 ve ölümle bedenden ayrılmış bir nefsin tekrar aynı

1139 Kur’ân, Zilzal Suresi, Ayet 1-8. 
1140 “Allah semayı yükseltti ve mizanı (denge) koydu.” Kur’ân, Rahmân Suresi, Ayet 7. 
1141 Gazzâlî, el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 152. 
1142 “Yer başka bir yerle gökler de başka gökler haline getirildiği, insanlar bir ve gücüne karşı durulamaz olan 
Allah’ın huzuruna çıktıkları gün (Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir)”. Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 48; 
“Böylece sizin yerinize benzerlerini getirelim ve sizi bilmediğiniz bir alemde yeniden var edelim diye (ölümü takdir 
ettik)”. Kur’ân, Vâkıa Suresi, Ayet 61; “Biz gökleri ve yeri, bu ikisi arasında bulunanları hak ile yarattık. O saat 
(kıyamet) mutlala gelecektir.” Kur’ân, Hicr Suresi, Ayet 85; “Düşünün o günü ki, yazılı kağıtların tomarını dürer 
gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladğımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu, üzerimize aldığımız
bir vaat oldu. Biz vaat ettiğimizi yaparız.” Kur’ân, Enbiya Suresi, Ayet 104.  
1143 “Kıyamet vaktinin saati ancak Allah katındadır.” Kur’ân, Lokman Suresi, Ayet 34; “İnsanlar sana kıyametin 
zamanını soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır.” Kur’ân, Ahzab Suresi, Ayet 63. 
1144 “…düşünmezler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir.” 
Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 98. 
1145 “İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona, yoksa inanmadın mı?
dedi. İbrahim; hayır inandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Allah; 
öyleyse dört tane kuş yakala,onları yanına al, sonra (kesip parçala), her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da 
onları kendine çağır, koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir, buyurdu.” Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 
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bedene dönmesi ve ölü bedenin kendi nefsinin etkisini tekrar kabul eder hale gelmesinin 

imkansız oluşuna dair herhangi bir akli kesin delil yoktur, der.1146 

Küçük kıyamet denilen insanın ölümü ve ölüm sonrası nelerle karşılacağı 

Gazzâli’nin, gerek inanç açıdan gerekse toplumu eğitmek açısından üzerinde teferruat 

boyutuyla durduğu bir husustur. Bu bağlamda düşünürümüz, özellikle ahlaki açıdan, 

insanın nasıl yaşarsa öyle öleceği ve nasıl ölürse öyle diriltileceğini dile getirir.∗

3.7 Ölüm ve Berzah Hayatı

Ölüm biyolojik bir hadisedir. Hayvani ruhun, artık beden üzerinde hakimiyetini 

kaybetmesiyle birlikte kişi bu dünyadan ayrılıp öteki aleme geçiş yapar.∗∗ Bununla 

birlikte Gazzâlî’ye göre kişinin hayatındaki inancı ve amelleri onun ölüm haline ve 

sonraki hayatına etki eder. Kişi dünya hayatında iyi biri idi ise ölürken ölüm meleği ona

güzel bir yüzle görünür ve onun canı kolaylıkla alınırken kötü biri için bundan böyle 

sıkıntılı hayat başlamış demektir.∗∗∗ 

260; “Göğün ve yerin O’nun buyruğu ile durması da O’nun (varlığının) delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir 
çağırdı mı hemen (kabirlerinizden) çıkıverirsiniz.  İlkin mahlukunu yaratıp (ölümden) sonra bunu (yaratmayı)
tekrarlayan O’dur ki bu, O’nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde (tecelli eden) en yüce sıfat O’nundur. O mutlak 
güç ve hikmet sahibidir.” Kur’ân, Rum Suresi, Ayet 25, 27; “Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak tek bir kişinin 
yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki, Allah her şeyi bilen ve görendir.” Kur’ân, Lokman Suresi, Ayet 
28; “Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini 
düşünmezler mi?, O her şeye kadirdir.”Kur’ân, Ahkâf Suresi, Ayet 33.  
1146 Gazzâlî, el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 150-153. 
∗ Kişi ölüm anında iken kalbine ya şüphe ya da inkar gelir. Eğer inkar yolunu seçerse o ebedi olarak Allah’tan uzak 
olur. Bundan daha hafif mertebe ise kalbe dünya işlerinden biri ya da şehvet gelir. Onun için ölmek üzere olan kişiye 
sevgi beslediği o şey temessül eder ve kalbi kaplar. Kişi bu halde iken ruhu kabzolunursa bu durumda o, yönünü 
dünyaya yöneltmiş demektir. Bu da o kişiyle Allah arasında perde olur. Kişi dünyada iken ne üzere yaşadı ise öylece 
ölür. Şu halde insan ölüm anında iken kalbi hangi şey üzere meyletmiş ve kalbini hangi şey kaplamışsa o şey üzere 
ölür ve ölüm sonrası bunu değiştirme imkanı kalmaz. Zira kalb ancak azaların yaptıklarından etkilenerek değişime 
uğrar. Halbuki ölüm sonrası azalar artık işlemez olur. Kişide kötü huylar kök salmış ise onun azabı ölümle birlikte 
hemen başlamış demektir. Bu kabir azabı şeklinde kıyamete kadar sürecek olan azaptır. Kabir azabını inkar eden 
bidatçı ve Allah’ın nurundan mahrum olan kişidir. Çünkü kabir azabı hadislerle sabit bir husustur. Kişi hangi hal 
üzere ölürse o hal üzere kalır. Beden çürüyüp toprak olur fakat bu çürüme imanın merkezi olan kalbe zarar vermez. 
Kıyamet ile birlikte ise ruhlar, bedenlerin dirilmesiyle onlara döner. Bu zaman zarfında insanlardan iyilerin ruhları
arşa asılı yeşil kuşların havsalalarında/kursaklarında bulunur. Şaki, kötü kişilerin ruhları ise azap içinde kalırlar. 
Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 229- 230; “Her kul öldüğü hal üzere diriltilir.”, Müslim, Sahîh-i Müslim, Cennet (Bâb: el-
Emru bi-husni’z-zanni billahi teâlâ inde’l-mevt), Hadis No: 83. el-Kütübü’s-sitte ve şürûhuha içinde, II. bsm., 
İstanbul: Çağrı Yay., [Tunus: Dâru Sahnun 1413/1992 tıpkı basımı]
∗∗ Ölüm, ruhun, bedendeki tasarrufunun sona ermesi demektir. Buna göre ölen ve yokluğa karışan şey, beden ve 
bedene ilişik olan hususlardır. İnsan denilen, ilimlerin, üzüntü ve sevinçlerin birleştiği mana  ölümsüzdür. Onun için 
insanın hakikati ruhtur. Ruh için ölümden bahsedilemez. Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 98. 
∗∗∗ Kişiye ölüm anı geldiğinde o, bu dünyadaki inanç ve amellerine göre ölümle görevli melek ona, amellerin 
hakikatini gösterir. Böylece günahkar/facir kişi kötü amellerini görür ve onun ruhu, yünden diken çekilir gibi acıyla 
alınır. Facir kişi ölüm anında oldukça sıkıntı içinde kalır ve zor bir şekilde can verir. Onun ruhu azap meleklerine 
teslim edilir. Bk. İhyâ, C. V, s. 58, 103; a.mlf., Mükâşefetü’l-kulûb, s. 227-228; a.mlf., ed-Dürretü’l-fâhire, s. 22-
30; Facir kişinin ruhu zorluklar içinde alınır ve ona gök kapıları kapanır. Yukarıdan aşağıya atılır. Bk. Kur’ân, Hâc 
Suresi, Ayet 31; “Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacaktır? 
Bunun sebebi, onların Allah’ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve O’nu razı edecek şeylerden 
hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.” Kur’ân, Muhammed Suresi,  Ayet 27-28. 
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Gazzâlî’nin önemle dikkat çektiği bir başka husus ahiret halinin bu 

dünyadakinden farklı oluşudur. Öyle ki, bu dünyada suretler manalara galip iken öte 

dünyada manalar suretlere galiptir. Onun için bu dünyada iken inanç ve amel olarak 

parçalayıcı bir karaktere sahip olanlar öte alemde yırtıcı hayvan şeklinde ya da bu 

dünyada hangi karaktere sahip idi ise ona uygun bir şekilde olurlar. Bu dünyadaki her 

türlü iyilik ve kötülük öte dünyada manasına uygun şekle bürünerek kişinin karşısına

çıkar.∗ Çünkü artık ölümle birlikte perde kalkmış ve her insan yapıp ettiklerinin hakiki 

manalarıyla yüzyüze gelmiş demektir.1147 Dünya şehadet, ahiret melekût âlemidir. Fakat 

her ikisi de neticede insanın sıfatının hallerine göredir. Bu dünya ahirete göre uyku 

gibidir. Uyku halinde iken gerçek âlem tam olarak zuhur etmeyeceği için dünyada iken 

ahiret hayatı tam anlaşılamaz. Onun için Hz. Ali: ‘İnsanlar uykudadır ölünce uyanırlar’, 

demiştir.1148 

Metafiziğe dair güvenilir bilgiyi ancak keşfî bilginin ve özellikle nebi olan 

birinin verebileceğini söyleyen Gazzâlî ölüm sonrası hayata dair inanılması gereken 

hususları şöyle sıralar: Ölüm sonrası münker nekir meleklerinin kabirdeki sorgusu, 

kabir halleri (azap veya mutluluk), haşr (diriliş), mahşer meydanının kurulup insanların

sorguya çekilmeleri, cennet ve cehennem halleri, sırat köprüsünün varlığı.1149 İnancın üç

temel esasından biri olan ahirete inanç konuları bunlardır. Kabir hayatı ve kabir 

sorgusuna dair en güvenilir bilgiyi nebi verebilir. Kabir azabı ise ayetlerle değil daha 

çok hadislerle sabittir.1150 Gazzâlî, berzah hayatına dair akli deliller ileri sürmekten geri 

durmaz. Örneğin ölmüş kişinin maddi planda hareketsiz olarak görülür. Fakat uykudaki 

insan da hareketsizdir ama o rüya aleminde bir kendisini sevinç ve üzüntü verici halleri 

yaşıyordur. Kabir hali de buna berzer. Aynı şekilde nebinin vahy alışında onun

etrafındakiler vahy getireni görmez ve duymazlar fakat bu, onun olmadığı anlamına

gelmez. Onun için kabre ait haller melekût âlemine ait hallerdir ve onu ancak keşfi 

bilgiye sahip olan nebiler, veliler gibi basiret ehli görebilir. Kötü karakterler/sıfatlar 

ölüm anında gerçek haliyle kişiye temessül eder ve ona eziyet verir. Dünyada iken 

Allah dışındaki varlıklara gönlünü vermiş kişinin ölümle birlikte ondan ayrılışının

∗ Şunu bil ki, dünya hırsı, başkasına tecavüz gibi kötülüklerle dolu olan bir kalp, manevi manada köpekleşmiştir. O 
halde anlayışlı kimse, şekilleri değil manaları arar. Bu âlemde şekiller, manalara üstün gelmiş ve manalar, şekillerin 
içinde kaybolmuştur. Ahirette ise şekiller manaların içinde kaybolacaktır. Ahiret aleminde mana tam olarak üstün 
gelecektir. Onun için her kişi ahirette manevi hali üzere haşrolunacaktır.’ Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 70; C. IV, s. 229; 
a.mlf., ed-Dürretü’l-fâhire, s. 51. 
1147 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 25; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 135. 
1148 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 30-31. 
1149 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 128-130, 147. 
1150 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 229; a.mlf., Mükâşefetü’l-kulûb, s. 229-230. 
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ateşi/elemi, ahiret nimetlerinden mahrumiyetin elemi/ateşi ve Allah huzurundaki 

mahcubiyet ateşi cehennem ateşinden öncedir ve ondan daha büyüktür ve bu elem 

ebedidir. Dünyaya gönül vermeyen ve dünyayı bir tür hapishane olarak telakki eden kişi

ise sanki ateşten çıkmışçasına sevinçli olur. Manalar (kişideki kazanılmış karakterler) 

ölüm sonrası yok olmayıp daha tesirli hale gelir ve ebediyet kazanır. O kişi için ahiret 

adına kaybedilen şeylerin bir daha elde edilmesi imkan ve ümidi yoktur. Cehennem 

ateşi de buna ilave olunur.1151 Nakli delil olarak da kabir azabı haktır: ‘Onlar -

kabirlerinde- sabah akşam ateşe arzedilecekler. Kıyamet koptuğunda da Firavn kavmini 

en şiddetli azaba koyun denilecektir’1152 ayeti bu manada bir delildir. Gazzâlî, kabir 

hallerinden azap veya mükafatı haddi zatında mümkün bir şey olarak görür ve buna 

inanmayı inanç esaslarından sayar. Ölmüş kişi yırtıcı hayvanların kursaklarında bile 

olsa bu durum kabir azabına inanmaya mani değildir. Çünkü azabın elem veya nimetini 

idrak eden mahlukatın özel bir cüz’ü ve parçalarıdır. Allah aynı idraki bu parçalara iade 

etmeye kadirdir. Onun için kabir azabının cisim ve ruh üzerinde Allah’ın dilediği

zamana kadar sürmesine inanmak gerekir. Kaldı ki Hz. Peygamber ve Selef kabir 

azabından Allah’a sığınmıştır.1153 Dolayısıyla kabir azabına ilişkin verilen bilgilerin 

zahiri sahih olması yanında bunun sırrı gizli olup mahiyeti basiret ehli için açıktır. 

Lakin keşf ehli olmayan kişi bunları inkar etmeyip ona inanmalıdır.1154 Bu dünya hayatı

kişinin ölüm sonrası öte dünyadaki hayatını belirler. Buradan hareketle kabir hayatında 

da insanlar farklı sınıflara ayrılırlar. Şöyle ki: İnkarcılar kabirde azap içindedirler; 

kendilerine rahmet edilen müminler sınıfı sevinç içindedir; şehitlerin ruhları kabir 

hayatında çok az kalıp adeta bir tür cennet kuşu gibi cennet bahçelerine gönderilir; bir 

de nebilerin gök katlarını ve yeryüzünün dolaşan kutsi ruhları vardır.1155 

Hadislerin haber verdiğine göre kabir hallerinin en başta gelenlerinden biri 

kişinin kabre konulunca ona, münker nekir melekleri tarafından Allah’a inanıp

inanmadığı, nebinin getirdiklerini tasdik edip etmediğine dair sorular yöneltilmesidir. 

Eğer kişi bu dünyada inançlı biri idi ise bu sorulara kolaylıkla cevap verirken, 

inançsızlar cevap veremez. Sorgunun durumuna göre kişi, kabir hayatında mükafat veya 

 
1151 Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 107. 
1152 Kur’ân, Mü’min Suresi, Ayet 46. 
1153 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 128-130, 160-161; C. V, s. 99, 106; a.mlf., el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 149-150; 
a.mlf., Mükâşefetü’l-kulûb, s. 229-230. 
1154 Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 106, 108. 
1155 Gazzâlî, ed-Dürretü’l-fâhire, s. 42. 
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elem içinde olur.1156 Başka bir ifade ile bu dünya hayatı tamamen öte dünyadaki halleri 

belirler.1157 

Berzah hayatı daha çok ruhani boyutta hayalî şekilde yaşanan bir hayattır. 

Bununla birlikte kabir hayatında ölen kişinin bedenine veya cüz’i parçalarına Allah 

elem veya saadeti tattırabilir1158 Öyle anlaşılıyor ki, kabir hayatı büyük kıyamet sonrası

başlayan ahiret hayatı gibi ruhanî, hayalî ve hissî boyutta yaşanan bir âlem ya da ölmüş

insanların ahirete geçişinde bir ara devredir. Çünkü büyük kıyamet henüz kopmamış ve 

insanlar tekrar diriltilip hesaba çekilerek cehennem veya cennete gitmemişlerdir. Ölmüş

insanlar henüz ahiretin gerçek saadet veya elemini tatmış değilseler bile böylesi bir 

hayatta mutluluk içinde olanlar cennete özgü saadet veya cehenneme özgü elemi hissî, 

hayalî ve ruhani seviyede yaşarlar.1159 

3.8 Dirilişin Keyfiyeti 

Sûr’a üflenip büyük kıyametin kopması ve yeniden diriliş için sûr’a yeniden 

üflenmesiyle birlikte diriliş başlar. Konumuzla alakalı olarak Gazzâlî’nin filozoflara en 

çok tenkit getirdiği nokta yeniden dirilişin mahiyetine ilişkindir. Dikkatle bakıldığında

görülecek ki, diriliş bahsinde tartışmanın ana kaynağı nassın nasıl yorumlanacağına dair 

metot farklılığıdır. Gazzâlî dinde, Allah, nübüvvet ve ahirete inanç şeklinde tebellür 

eden üç itikat konusunda te’vil yapılamayacağını, bu konularda varit olmuş nassın

sembolik olarak değerlendirilemeyeceğini ilke olarak kabul eder. Buna karşın İbn

Sînâ’nın, nübüvvetin, metafizik konuları metodik açıdan halkın anlayışına indirgemek 

için hakikati tam olarak ifade edememekte mazur görülmesi gerektiğini düşünmesi1160 

ve özellikle ahirete ilişkin nassı te’vil etmeyi tercih etmesi Gazzâlî’nin asıl karşı çıktığı 

husustur. Çünkü böyle bir tercih, dinin asıllarını tahrip etmek bir yana halkın, dinin 

inanç ve uygulamasında tamir edilemeyecek derecede yıkıma yol açar. Gazzâlî’nin, 

Batıniyye’nin te’vil metodunu tenkidi de aynı gerekçeye binaendir. Dahası söz konusu 

nassı te’vil etmeye imkan ve ihtiyaç da yoktur. Metafiziğe dair en sağlıklı bilgiyi akıl

değil vahy verdiğine göre kıyametin kopuşu, kabir hayatı, diriliş, mahşerdeki haller ve 

neticede cennet cehenneme özgü meseleler hakkında aklın söyleyeceği bir şey yoktur. 

 
1156 Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 111; a.mlf., Mükâşefetü’l-kulûb, s. 229-232. 
1157 Gazzâlî, ed-Dürretü’l-fâhire, s. 35-37; a.mlf., İhyâ, C. V, s. 103. 
1158 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 128-130, 160- 161. 
1159 Gazzâlî, ed-Dürretü’l-fâhire, s. 40-43; a.mlf., İhyâ, C. IV, s. 229-230. 
1160 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 212-213. 
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Akıl, bu konuda vahye teslim olmalıdır. Çünkü bu saha aklın sağlıklı bilgi edinebileceği

alan değildir.1161 

Diriliş konusunda vahy bize ne bildirmişse onu öylece kabul etmek akla aykırı

olmadığı gibi imkan dahilinde görülmelidir. Gazzâlî kıyamet sonrası yeniden dirilişin, 

ruhların bedenlere iade edilmesi halinde ruh-beden birlikteliğiyle cismani ve ruhani 

olacağını kabul eder. Buna göre o, cismani dirilişi kabul etmekle filozoflardan, ruhani 

dirilişi kabul etmekle de sadece cismani dirilişi kabul eden kelamcılardan ayrılmıştır. 

Gazzâlî’ye göre cismani haşr için ne yok olmuş şeylerin geri iadesi ne de küçük büyük 

beden parçaların toplanmasının nasıl olacağı gibi görüşleri ispata kalkışmaya gerek 

yoktur. Çünkü ruhun, bedene gönderiliş zamanında halk olunacak herhangi bir bedene 

verilmesi cismani haşir için yeterlidir. Nefs ölüm sonrası bozulmayıp baki kaldığına

göre yeniden dirilişte onun bu dünyadaki bedene iade edilmesi ya da yeniden 

oluşturulacak başka bir bedene iadesi neticeyi değiştirmez. Zira insan, kendisinin aslı,

özü olan nefsiyle insandır, beden maddesiyle değil. Bu noktada maddeye itibar 

olunmaz. Dirilişin keyfiyetine dair böyle bir kabul, ahiret hayatının bu dünyadakinden 

farklı olduğu, bu dünyada suretlerin, ahirette ise manaların ön plana çıkacağı 

düşüncesiyle doğrudan ilgilidir.1162 Çünkü bu dünya hayatında inanç, ahlak ve amel 

olarak günahkar nice kişinin domuz, akrep, yılan gibi hallerde yaratılmaları

mümkündür. Dünyada onlar, zaten manevi hal olarak böyle idiler. Ahirette ise onların

bu hayatta iken kazandıkları manevi hal, surete dönüşmüş olur. Bununla birlikte beden, 

dünya hayatında zaten küçüklüğünden itibaren her an değişime maruz kalmıştır. Nefste 

ise değişim olmaz. Haşir bir takdir ise bu da nefsin herhangi bir bedene verilmesi ile 

mümkündür. Zira beden, nefsin maddi alemleri, lezzetleri ile şereflenmesi için bir alet 

konumundadır. Fakat bu alet olmayınca nefsin yücelmesi zorlaşır. Böylece haşir, nefsin, 

evvelki veya onun misli olan bir bedene geri dönmesi ile meydana gelir. Gazzâlî 

açısından böylesi bir dönüşe tenasüh demenin de bir anlamı yoktur. Çünkü tenasüh 

ancak dünya hayatı için geçerli olabilir ahiret için değil.1163 Bununla birlikte Gazzâlî, 

İbn Sînâ tarafından yöneltilen, nefslerin sonsuz maddedin ise sonlu olduğu, bu durumda 

hangi nefsin hangi maddeye döneceği şeklinde ileri sürülen itiraza; şayet böyle bir 

durum kabul edilse bile Allah yeniden madde yaratmaya kadirdir şeklinde cevap 

 
1161 Gazzâlî, el-Munkız, s. 72; a.mlf., Tehâfütü’l-felâsife, s. 213; a.mlf., İlcâmü’l-avâm, s. 87. 
1162 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 70. 
1163 “Onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve gerçekten biz bir kemik yığını ve kokuşmuş toprak olduktan sonra yeni bir 
yaratılışla diriltilmiş mi olacağız?! demişlerdi. Onlar düşünmezler mi ki, gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, 
kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir.” Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 98-99; Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 219. 
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vererek meseleyi Allah’ın kudretine havale eder. Bunun aksine olan yorumları, tabiatçı

düşüncenin tezleri olarak görür.1164 

Ölüm sonrası diriliş hakkında Gazzâlî’nin bir başka yaklaşımı da insan 

bedeninde bulunan asıl parçaların ölüm sonrası kaybolmadığı, yeniden dirilişin bu asıl

parçaların bir araya getirilerek olacağı şeklindedir. Öyleyse diriliş, asılda bulunan 

parçalardan meydana gelen yeni bir doğum hadisesi olarak düşünülebilir. Ölümle 

birlikte kişinin sureti kaybolmuş olsa bile Allah o suretleri yeniden kendi maddelerine 

döndürüp suret verir. Böylece bir kez daha önceki bedende var olan mizaç oluşur ve

aynı nefs, kendi maddesine tekrar geri dönmüş olur. İlk yaratılışta bu, tedricen olmuştur 

fakat ahirette def’aten olabilir.∗ Bununla birlikte değişime uğrayan bedenin, dünyada 

iken kendine ait olan nefsin, kendi üzerinde yeniden tesirini kabul etmesinin imkansız

olduğunu gösteren herhangi bir kesin kanıt (burhan) yoktur.1165 

Filozoflara göre akli hazlar ve elemler, hayali ve cismani olanlardan daha 

üstündür. Gazzâlî de akli/ruhani hazları diğerlerinden üstün görür1166 fakat ahiret 

hayatında haz ve elemler akli/ruhani, hayali ve hissi olarak üç şekilde gerçekleşir. 

Çünkü bu dünyada olduğu gibi ahiret hayatında da insanın her üç seviyede haz ve elem 

duyması onun için daha etkili olacaktır.1167 Ayetler ve hadisler de bu şekilde 

anlaşılmaya uygundur. İslam filozofları ile Gazzâlî’nin, ahiret hayatındaki saadet veya 

elemin akli veya cismani olacağının kabulündeki farklılık, yukarıda işaret edildiği

üzere, ahirete ilişkin nassın sembolik olup olmadığını kabulle alakalıdır. Gazzâlî söz 

konusu ayetlerin asla te’vil edilemeyeceği düşüncesindedir.  

Ahiret hayatında lezzet veya elemleri duyma hali, Gazzâlî’nin epistemolojisi 

ile uygunluk arzeder. Dünya hayatında insan için hissi, hayali ve akli lezzet ve elemler 

olduğu gibi ahirette de vardır fakat fakat insan için en üst boyutta elem veya lezzet hali, 

akli boyutta olanıdır. İnsanlar ahirete hazırlanma konusunda farklı konumlardadır.1168 

Kimileri kalbi bilgi boyutuyla (keşf) marifetullah bilgisine uzanıp en ileri seviyede 

mutluluğa ulaşırken kimileri sadece hissi ve hayali boyutta kalır. İleri seviyede olanlara 
 
1164 Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, s. 218-224; Sabit Ünal, İmam Gazâlî -İki Madnûn-, s. 134-135. 
∗ Gazzâlî, el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 153; Gazzâlî’nin yeniden dirilişle ilgili dikkate değer başka bir görüşü, 
acbü’z-zeneb denilen kuyruk sokumu kemiği ile yeniden dirilişi öngörür. Şöyle ki, kıyamet ile birlikte gök katlarında 
ne kadar hayat sahibi varlık varsa hepsinin ruhları alınır. Arşın hazinelerinden biri açılır ve oradan yeryüzüne, bütün 
mahlukatı kapsayan ve adeta insan menisine benzeyen bir yağmur yağar. Bu yağmurla yeniden diriltilen insanlar 
kabirlerinden yeniden diriltilir. Bk. Gazzâlî, ed-Dürretü’l-fâhire, s. 45-46. 
1165 Gazzâlî, el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 153-155.  
1166 Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 140; a,mlf., İhyâ, C. IV, s. 411; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 102-103. 
1167 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 84; C. IV, s. 414; C. V, s. 146-148. 
1168 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 78. 
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mukarrabûn denilirken hissi seviyedekiler daha çok bülh terimi ile ifade edilir. 

Gazzâlî’nin bülh kelimesiyle anlatmak istediği şey, günlük hayatta işinde gücünde olan, 

atalarından sağlıklı bir şekilde öğrendiği din bilgisiyle yetinip onu ahlaklı bir şekilde 

hayata uygulayan sanatkar, çiftçi vb. marifet bilgisine ulaşmamış herkestir ve bülh ehli 

cennete girenlerin çoğunluğunu oluşturur.1169 Cennet nimetlerinin en büyüğü Allah’ı

görme (rüyetullah) ise sürekli Allah’a yakın olma makamını elde edenler, kalbi bilgiye 

dünyada iken ulaşanlardır. Dolayısıyla onlar dünya hayatında ne cennetin hissi 

lezzetlerine nail olmak ne de cehennem ateşinden korkarak ibadet etmezler. Aksine 

Allah’a yakınlık lezzetini tatmak için marifet bilgisi üzerinde yoğunlaşır.∗ Hissi 

lezzetlere ulaşmak ve elemlerden kaçınmak üzerine kurulu bir inanç ve amel dünyasını

onlar küçümserler. Fakat cennet hayatında hissi ve hayali manada lezzet ve elemler sözü 

edilen bülh ehli için geçerlidir. Arifler mukarrabûn sınıfında olup daha alt seviye olan 

hissi lezzetlerden uzak bulunurlarken Allah’ı yakini değil de sıradan bir inanç 

boyutunda tanıyıp ona göre amel edenler de cennette kendi mertebeleri oranında

lezzetlere kavuşurlar.1170 Buna göre Kur’an’da ve hadislerde ifade edilen hissi ve hayali 

lezzet ve elemleri sembolik olarak görmek bir tarafa onların bizatihi öte dünyada 

geçerliliği söz konusudur. Cennet ehlinin çoğunun bülh ehli olduğunu ve bu 

çoğunluğun, nassın batıni manasını kavramaktan uzak olanlar olduğunu düşünürsek, 

Gazzâlî’nin, sözü edilen sınıfın te’vilden ve teşbihten uzak durmaları hatta onların

felsefe ve kelama bile yaklaşmamaları önerisini daha iyi kavramış oluruz. Çünkü bu tür 

fikri çalışmalar özel çabayı, altyapıyı ve belli bir zeka seviyesini gerektiren hususlardır. 

Halbuki böyle bir altyapısı olmayan ve günlük hayatın akışında geçim kaygısı ve daha 

başka zorluklarla yüzyüze olan halka, ahirete ilişkin ayetlerin ve hadislerin sembolik 

manalar içerdiği söylemek onların zihninde ahiretin adeta anlamsız, boş bir hayat 

olduğu intibaını uyandırır.1171 Nitekim yemesi, içmesi, cinsel hazzı duymaktan uzak ve 

Allah’a yakın olan meleklerin, insanlardan daha mutlu olduklarını anlamakta sıradan 

insan zihninin zorlanması bununla alakaladır. Dolayısıyla filozofların ahiret hayatına

ilişkin nassı sembolik olarak görüşü gerek te’vil bağlamında gerek dinin pratize 

edilmesi manasında Gazzâlî tarafından kesin olarak reddedilmiştir. Çünkü onun kabul 
 
1169 Gazzâlî, “el-Kıstasu’l-müstakîm”, Mecmûatü Resâil el-İmam el-Gazzâlî içinde, C. III, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-
İlmiyye, 1406/1986, s. 48. 
∗ Arif olanlar, cennet nimeti ya da cehennem korkusu sebebiyle ibadet etmez. Onların ateşi Allah’tan ayrı kalmaktır. 
Cehennem ateşi cisimle ilgilidir. Ayrılık ateşi ise yüreğe oturan bir ateştir ve diğerinden öncedir. Cismin elemi kalbin 
elemine nispetle küçüktür. Böyle bir ateşin ahiret âleminde olmayacağını söylemek uygun değildir. Çünkü nice insan 
vardır ki, ateş üzerinde yürür de, vecd halinde olduğu için ona bir şey olmaz. Ahirette de buna benzer haller vardır. 
İnsanın ayrılan beden parçaları tekrar bir araya getirilebilir fakat kişinin kalbindeki sevgilisinden ayrılığın ateşi, 
cismin ateşinden çok daha fazla tesir eder. Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 32-34. 
1170 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 414. 
1171 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 81. 
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ettiği te’vil sisteminde ayetin zahiri iptal edilmeksizin batıni manasına yoğunlaşmak 

esas alınmıştır. Böyle bir te’vil anlayışında, şeriatın zahiri iptal edilmeksizin akli ve 

kalbi yoğunlaşmayı elde edenler yanında sıradan inanç sahipleri  de kendilerine bir 

mertebe bulabilmektedirler.  

Nasslarda ifade edilen cehennem ve cennet halleri Gazzâlî’nin kabul ettiği

te’vil yöntemiyle aynılık arzeder. Cehenneme düşmüş günahkarların ateşte derileri pişip 

eridikçe yeni derilerin giydirilmesi, oradakilere irinli kaynar suların içirilmesi, 

cehennem halkının birbiri ile kavgaları1172 gibi haller cismani boyutta eleme işaret 

ederken Allah’ı görme (rüyetullah) lezzetinden mahrum kalışları,1173 inançsızların

ebediyen oradan çıkamamalarının getirdiği ruhani büyük acı,1174 ahiret nimetlerini elde 

edebilme imkanından mahrum kalışları, dünyada iken cisimle elde ettikleri nimetlere 

ulaşma imkanının kalmamış olması, yaptıkları kötülüklerin getirdiği rezillik ve utanç 

hali gibi durumlar1175 onlar için cismani azaptan daha büyük bir elem halini alır.∗ Öyle 

ki, cismani ateş, ruhani elemden daha hafif kalır. Cehennemdeki hayatın aksine cennet 

hayatında da mutluluğun akli, hayali ve hissi boyutta seviyeleri vardır. Oradakilerin 

sürekli Allah’a yakın oluşları gibi ruhani mutluluk ile birlikte, yemek, içmek, hurilerle 

nikah, gölgeliklerde dinlenmek gibi cismani hazlar arasındaki mertebe farkları vardır. 

Bütün bunlar kişinin dünyada keşfi bilgiye ulaşma ya da ulaşamama yolunda verdiği

gayretin öte âleme yansımasından ibarettir.1176 Bununla birlikte Gazzâlî, cehennemi 

 
1172 “Allah buyuracak ki; sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin! Her ümmet girdikçe 
yoldaşlarına lanet edecekler. Hepsi birbiri ardından orada (cehennemde) toplanınca, sonrakiler, öncekiler için: Ey 
Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten birkat daha fazla azap ver, diyecekler. Allah da, zaten 
herkes için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz, diyecektir.” Kur’ân, A‘râf Suresi, Ayet 38. 
1173 “…Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onların yüzüne bakmayacak, onları temize de çıkarmayacaktır
(affetmeyecektir). Onlar için elem verici bir azap vardır.” Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 174; Âli İmran Suresi, Ayet 
77. 

1174 “O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif 
gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu biz sizi 
yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar az şükrediyorsunuz!” Kur’ân, A‘râf Suresi, 
Ayet  8-10. 

1175 Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 193. 
∗ Ölümle birlikte insanın görmediği şeyler keşfolunur. Zira dünya meşgalesi bu şeyleri görmeye engel teşkil 
ediyordu. Bunlar ise insanın dünyada iken iyilik ve kötülük adına işlediği amelleridir. İnsanlar uykudadır ölünce 
uyanırlar. Eğer kişi ahirete hazırlık yapmışsa bu, ona sevinç verir fakat kötülük adına işledikleri görür ve onların
çirkinleri kendine gösterildiğinde bunlardan dolayı aşırı derecede mahcubiyet, utanç ve rezillik duyması yanında 
bunların telafi imkanının kalmaması ona aşırı derecede azap-elem verir. Bu elem, ateş azabından daha acıdır. Kişinin 
kalbinde dünya sevgisinden ayrılışın azabı da aynı ölçüde büyüktür. Bunlar insanın henüz kabre konulmadan ona 
keşfolunan şeylerdir. Kötü karakterler/sıfatlar ölüm anında gerçek haliyle kişiye temessül eder ve ona eziyet verir. 
Dünyada iken Allah dışındaki varlıklara gönlünü vermiş kişinin ölümle birlikte ondan ayrılışının ateşi/elemi, ahiret 
nimetlerinden mahrumiyetin elemi/ateşi ve Allah huzurundaki mahcubiyet ateşi cehennem ateşinden öncedir ve 
ondan daha büyüktür. Ve bu hal ebedidir. Dünyaya gönül vermeyen kişi ise sanki ateşten çıkmışçasına sevinçli olur. 
Manalar (kişideki kazanılmış karakterler) ölüm sonrası yok olmayıp daha tesirli hale gelir. Ve bunlar da ebedidir. 
Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 31; C. V, s. 98-99,107. 
1176 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 67-72, 78, 144; a.mlf., İhyâ, C. III, s. 30, 85; C. IV, s. 229, 414; a.mlf., Meâricü’l-
kuds, s. 36-159; a.mlf., ed-Dürretü’l-fâhire, s. 53. 
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manevi günah kirlerinden arınma yeri olarak görme eğilimi taşır.∗ Şöyle ki; insanın

marifet bilgisine ulaşmasını engelleyen şeyler dünya ve dünyalıkların sevgisinin kalbte 

yer etmesidir. Kişi ölünce ahiret hayatının gerçeklerine dair perde kalkar1177 lakin kalbi 

dünya kirlerine batmış olanlar için Allah’ı görebilme kapıları açılmaz. Dolayısıyla 

bunlar Rablerini görmekten mahrum kalanlardır. Bir kısım insanlar da vardır ki, 

bunların kalbi tamamıyla kirlenmiş değildir. Onlar kalbin pasını giderecek kadar ateşe

arzolunurlar. Müşahedeye elverişli hale gelene kadar bu devam eder.1178 Ateşte Allah’ı

görebilme derecesinde temizlenen kişiler için artık oradan çıkış söz konusudur. Yoksa 

herkes cehenneme uğramak zorundadır.1179 Cennete gidip rüyeti hak edenler 

müşahedeye mazhar olurlar.1180 

Özetle dendikte Gazzâlî ahiret hayatındaki lezzet ve elemi hissi, hayali ve akli 

boyutta üç şekilde olmasını mümkün görmektedir. Cennetlikleri bu manada Allah’a 

sürekli yakınlık elde edenler ile hayali ve hissi lezzetlere tabi olanlar şeklinde tasnif 

etmek mümkündür. Bu da ancak dünyada iken elde edilen çalışmalara bağlıdır.1181 Hissi 

nimetler olarak, süt, bal, şarap içecekleri,1182 evlilikler, her türlü yiyecek ve içecek hissi 

olanlara1183; kişinin hayaline gelen güzel bir nimet veya suretin orada onun için hazır

edilmesi hayali lezzetlere dahildir. Dünya şartlarında hayali lezzet, hissi lezzet 

desteğinden yoksundur ve uykuda görülen güzel bir rüya, uyanmakla bozuluma uğrar. 

Cennetteki hayali lezzetlerin bizatihi gerçekleşme imkanı vardır. Akli lezzetlerden ilim 

ve bilgi gibi insana huzur veren lezzetler yanında hiçbir insanın aklına gelmeyen ve 

kimsenin görmediği, bilmediği nimetler de vardır. Ancak oradakiler seviyeleri 

ölçüsünde bunlardan istifade eder. Genel itibariyle cennetlikleri hissi ve hayali seviye 

ile akli/ruhani seviyede nimete ulaşanlar diye ikiye ayırabiliriz. Hissi, hayali 

 
∗ Ademin (insan) hamurunda hayır ve şer iç içedir. Onu ya pişmanlık/tevbe ya da ateş azabı temizler. İnsanın
cevherini şeytanın pisliklerinden kurtarmak için ateşle yakılacağı zaruri ve malumdur. Öyleyse kişi daha kolay olan 
pişmanlık ateşini bu dünyada tercih etsin ki, ötede zorluk çekmesin. Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 4; Cehennemin ebedi 
olmayabileceğine dair görüş beyan edenler için bk. Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. 
VII, s. 232; Cafer Sadık Yaran, Bilgelik Peşinde, Ankara: Araştırma Yay., 2002, s. 324; Muhammed Hamidullah, 
İslâm’a Giriş, İ. Arif Koytak ve Veysel Uysal (çev.), İstanbul: Beyan Yay., 1996, s. 84-85. 
1177 “Sur’a üfürülür; işte bu, geleceği vaat edilen gündür! Herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle birlikte gelir. 
Andolsun sen bundan gaflette idin; Artık biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir!” Kur’ân, Kâf 
Suresi, Ayet 20-22. 
1178 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 412-413.  
1179 “İçinizden oraya uğramayacak yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.” Kur’ân, Meryem Suresi, 
Ayet 71.  
1180 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 413-414. 
1181 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 414. 
1182 “Müttakilere vaat olunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozuluma uğramayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen 
sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşiti 
onlarındır. Rablerinden de bir bağışlanma vardır. Hiç bu, ateşte ebedi kalan ve bağırsakları parça parça eden kaynar 
su içirilen kimselerin durumu gibi bir olur mu?!” Kur’ân, Muhammed Suresi, Ayet 15. 
1183 “Orada nefsinizin arzu ettiği ve istediğiniz her şey vardır.” Kur’ân, Fussilet Suresi, Ayet 31. 
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seviyedekiler daha çok bülh ehli ve marifet bilgisinden yoksun insanlardan oluşurken 

arif seviyesindekiler akli/ruhani boyutta cennet nimetlerine mazhar olurlar.1184 

3.9 Ahiret Halleri 

Her insan ferdi ölümle birlikte artık ahiret hayatına geçiş yapmıştır fakat 

gerçek manada metafizik âlem olan ahiret hayatı kozmik düzenin bozularak yeni bir 

düzenin kurulması olarak anlaşılır. Sûr denilen ve daha çok boruya, boynuza benzetilen 

bir aletin (düzeneğin) birinci defa üflenmesiyle bu âlemin bütün düzeni bozulur. İkinci 

defa üflenmesiyle canlılar diriltilip mahşer meydanına sevkedilir.∗

“Birinci üflemenin kainatı sarstığı onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o 

gün yürekler kaygıdan oynar gözler baygın düşer!... Onlar birdenbire kendilerini mahşer 

meydanında bulurlar.”1185 “Sûra üfürüldüğünde Allah’ın diledikleri müstesna, göklerde 

ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Hepsi de boyunları bükük olarak O’na gelirler”1186 

“Nihayet sûr’a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinen kalkıp koşarak 

Rablerine giderler. İşte o zaman: Eyvah, bizi kabrimizden kim kaldırdı, bu Rahman’ın

vadettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler, derler. Olan, müthiş bir sesten 

ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar”1187 

“Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar bu sesi 

gerçekten işiteceklerdir. İşte bu çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş

de ancak bizedir. O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu bize göre 

kolay olan bir haşirdir.”1188 

Ayet meallerinden de anlaşılacağı üzere, kozmik manada kıyametin ne zaman 

kopacağının bilgisi sadece Allah katındadır. Sûr’a birinci üfürülmeyle başlayan ve 

böylece bütün kainatın düzeninin bozulup adeta her şeyin değişim geçirerek ikinci 

üfürülmeyle ya da dehşet verici bir sesle adına ahiret denilen ve ebediyet arzeden başka

bir dünya kurulmuş olur. Yeniden diriliş, yukarıda ele alındığı üzere, cismani ve ruhani 

 
1184 Gazzâlî, el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 161. 
∗ Allah yeri ve göğü yarattığı zaman sûru yarattı ve onu İsrafil’e verdi. Sûr, İsrafil’in ağzındadır ve ne zaman emir 
verilirse onu üfürmekle görevlidir. Sûr, nurdan bir boynuzdur. Sûr’a üç defa üfürülür. Birincisi mahlukatı korkutup 
feryat ettirmek içindir. İkinci canlıların ölmesi için; üçüncüsü ise ölülerin dirilmesi içindir. Üçüncü üfürmede ruhlar 
göğe çıkar ve onlar sanki arı gibidirler ve gökle yerin arasını doldurur. Sonra bunlar cesetlerine girerler. Yer yarılıp
ilk defa kabrinden Peygamberimiz (sav) çıkar. Mahşer, dünya günleriyle 50 bin yıl eden bir zaman kadar uzun sürer 
fakat ihlaslı müminler için mahşer zamanı çok kısadır. Bk. Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 190, 306-307; a.mlf., 
İhyâ, C. V, s. 122-127.   
1185 Kur’ân, Naziât Suresi, Ayet 6-11, 14. 
1186 Kur’ân, Neml Suresi, Ayet 87. 
1187 Kur’ân, Yasin Suresi, Ayet 51-53. 
1188 Kur’ân, Kâf Suresi, Ayet 41-44. 
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olarak ikinci üfürmeyle başlamış olur. Diriltilen insanlar ve diğer canlılar gözlerini 

adeta bir hedefe dikmişçesine,1189 dağılmış çekirgeler ya da kendini ateşe atan 

pervaneler gibi1190 ve herkes kendi başının derdinde olacak halde1191 her insan ferdine 

hesap defterinin verileceği ve  hesaplaşmanın yapılacağı bir meydana sevkedilir.1192 

Oldukça dehşetli bir gün olduğu ifade edilen∗ mahşer meydanında insanlar cennet veya 

cehenneme sevkedilemeden önce iyilik ve kötülükleri tartan ve adına mizan denilen 

ölçümün yapıldığı yerde insanın, Allah hakkı ve kul hakkına dair hakların karşılıklı

olarak alınıp verildiği bir hesaplaşma yapılır.∗∗ Her insana, dünyada iken yapıp ettiği her 

şeyin yazılı olduğu bir hesap defteri verilir.1193 İyiler bu defteri sağ veya ön taraftan 

alırlarken kötülere soldan veya arkadan verilir.1194 Kişi hesap defterinde, yapıp ettiği her 

şeyin en ince teferruatına kadar kayıtlı olduğunu görür.1195 Mahşerin sıkıntısı, uzunluğu

veya kısalığı insanların dünyadaki amellerine göre değişiklir arzeder. İyiler için fazla bir 

zorluk olmazken kötüler için mahşerin sıkıntısı adeta cehennem azabının bir parçası

olarak düşünülebilir.  

 
1189 “O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş
bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür!” Kur’ân, Meâric Suresi, 
Ayet 43-44. 

1190 “İnsanların ateşin etrafında pervaneler gibi olduğu, dağların atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür. O gün kimin 
tartıları ağır gelirse o, memnun kalacağı bir yaşam içindedir. Tartısı hafif gelenin kalacağı yer ise Hâviye’dir! 
Hâviye’yi bilir misin? Kızgın ateş!” Kur’ân, Kâria Suresi, Ayet 4-11. 
1191 “Kişi o gün kardeşinden, ana babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Zira herkesin o gün kendine yeten işi
vardır!” Kur’ân, Abese Suresi, Ayet 34-37. 
1192 Gazzâlî, ed-Dürretü’l-fâhire, s. 45-51. 
∗ Mahşere bütün gök ve yer ehli toplanır. Burada melekler, cinler, insanlar, hayvanlar, kuşlar gibi mahlukat vardır. 
Güneşin yaklaştırıldığı bu hengamede insanlar, gölgede olanlar ve güneş altında olanlar diye ikiye ayrılır. Gölge 
olarak sadece arşın gölgesi vardır ve burada sadece mukarrebûn denilen Allah’a yakınlık elde etmiş olanlar bulunur. 
Diğerleri güneş altında ya dizlerine ya boğazına ya da kulaklarına kadar tere batar. İnsanlar bu sıkıntı halinden 
bırakralr ve cehenneme ya da cennete gidecekler ne olacaksa olsun isterler. Mahşerin uzunluğu üçyüzbin ya da ellibin 
gün süren bir gündür. Burada yemeden içmeden, hesaplarının kaygısıyla bir bekleyiş içinde kalırlar. Bekleyiş Hz. 
Peygamberin şefaat etmesine kadar sürer. Mahşerde, o halin dehşetini düşünüp dünyevi şehvetlerden uzak duranlar 
rahat eder. Gazzâlî konuya ilişkin olarak şöyle der: Burada iyilik için ter akıtmayanlar orada fazlasıyla bunu öder! 
Mahşerde şu üç yerde insan, bir peygamber dahi olsa, başkalarını düşünemez: 

- terazi kurulup amellerin tartıldığı zaman 
- amel defterlerinin verildiği anda 
- sırattan geçerken. Bk. Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 125-130; a.mlf., Mükâşefetü’l-kulûb, s. 199. 

∗∗ Mahşer yeri bembeyaz ve dümdüz bir yerdir. Orası dünyadan başka ve fakat sadece isim olarak dünyaya benzerdir. 
İnsanlar çıplak vaziyette orada hesap için 500 sene kalırlar. Onlar çıplak olmalarına rağmen herkesin kendine yeter işi
olacağı için herkes başının derdiyle ilgileniyor olacaktır. “O gün herkesin kendini ilgilendiren bir işi vardır.” Kur’ân,
Abese Suresi 48; Mahşerde insanlar üç sınıf olacaktır. Kimileri karnı üzerine yürür vaziyettedir. Kimileri yürür, 
kimileri ise binitlidir. Gazzâlî, karnı üzerine yürür yaratılan insanların olacağını inkara kalkışmanın anlamsız
olacağını, mesela ayakları olmadığı halde yılanların da yürüyübelir varlıklar olduğunu ve buna Allah’ın gücünün 
yettiğini söyler. Hesap öncesi insanların şaşkınlığı hat safhada olacaktır. Her insan ferdinin saadete mi ereceği yoksa 
ateşe mi gideceğinin belli olmadığı bir aşamada insanların şaşkınlığı ve gergin bekleyişi zirveye çıkacaktır. Mahşer 
yerinde melekler, cinler, insanlar, hayvanlar hepsi bir arada bulunacağı için izdiham halinde itişmeler yaşanacaktır. 
Mahşer, dehşeti büyük ve süresi uzun bir gündür. Gazzâlî mahşerde insanlar ve cinler dışında yer ve gök 
meleklerinin, hayvanlar aleminin de bulunacağını ve hepsinin de hesap ve şahitlik yapacağını belirtir. Gazzâlî, 
Mükâşefetü’l-kulûb, s. 185-188; a.mlf., ed-Dürretü’l-fâhire, s. 55, 61-63. 
1193 “Oku kitabını! Bugün sana hesap görücü olarak nefsin yeter (denilir).” Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 14.  
1194 Bk. Kur’ân, Hâkka Suresi, Ayet 19, 25; İnşikâk Suresi, Ayet 7, 10. 
1195 “Kitap ortaya konulmuştur! Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. ‘Vah halimize! Bu 
nasıl bir kitapmış ki, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş, derler.” Kur’ân, 
Kehf Suresi, Ayet 49. 
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Mizan (terazi), birer araz olan iyilik ve kötülükleri tartan manevi (melekûtî) bir 

şeydir ve her insanın amellerinin tartıldığı, hesapların görüldüğü bir düzeneği1196 kabul 

etmek, aynı zamanda nassın haber verdiği bir olgu1197 olduğu için te’vile gitmeye gerek 

olmadan kabul edilmelidir. Her insan için terazi kurulur ve vasıta olmaksızın kişi

yaptığı her şeyden sorguya çekilir. Mizanda kişinin azaları ve Kirâmen Kâtibîn denilen 

insanların iyilik ve kötülüklerini kaydedici melekler, insanın yapıp ettiklerine dair 

şahitlik ederler.1198 Mizanda insanları üçe sınıflandırmak mümkündür: Hiç iyiliği

olmayanlar ki, bunlar ateşe düşer. Günahları olmayanlar ki, bunlar hesaba çekilmeksizin 

cennete giderler. İyilik ve kötülüğü olan ve halkın çoğunluğunu oluşturan grup ki, 

bunlar günahları nispetinde ateşte azaba düçar olurlar.1199 Gazzâlî insanların bu halini 

temsili bir anlatımla şu şekilde ifade eder: İnsanlar ahirette, helak olanlar, azaba 

düşenler, kurtulanlar ve zafere ulaşanlar olarak dört sınıftır. Şöyle ki; Padişahın biri bir 

ülkeyi zaptedince oranın ahalisinden bir kısmını öldürür. Bunlar helak olanlardır. 

Bazılarına bir süre azap eder. Onlar ahirette azap çekenler gibidir. Bazılarını serbest 

bırakır. Bunlar kurtulanlardır. Bazılarına da hediyeler verir. Bunlar ise zaferyab 

olanlardır. Hediye alanlar yani mükafata nail olanlar da ancak hizmetleri nisbetinde 

bunu alırlar. İşte insanlar ahirette buna benzer şekilde derecelere sahip olurlar. Kimi 

helak olur. Kimi bir süre azap çeker. Kimi kurtulur kimi de zafere erer. Zafer bulanlar 

Adn, Me’va, Firdevs cennetindedir. Azap çekenler de bin ya da yedi bin sene azap 

çekenler olarak taksim olunur. Yedi bin sene azap çeken hadiste geçtiği üzere oradan en 

son çıkandır. Helak olanlar Allah’ın rahmetinden ümitsiz olanlardır. Ahiretteki saadet 

esas itibariyle Allah’a yakınlık ve O’nun cemalini seyre dalmaktır. İnkarcılar ise ebedi 

olarak Allah’ın rahmetinden ümidini kesmiş olanlardır.1200 

Gazzâlî mahşerde insanlar ve cinler dışında yer ve gök meleklerinin, hayvanlar 

âleminin de bulunacağını ve hepsinin de hesaba çekilip şahitlik yapacaklarını belirtir. 

Orada yeryüzü, üzerinde işlenen her türlü faaliyete şahitlik eder. Kul ve insan haklarının

gündeme geldiği o ortamda hayvanların da hesapları görülür ve onlara daha sonra 

 
1196 Gazzâlî, ed-Dürretü’l-fâhire, s. 61. 
1197 “O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif 
gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu biz sizi 
yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” Kur’ân, A‘râf Suresi, 
Ayet 8-10.  
1198 “O gün onların ağızlarını mühürleriz, yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitli eder” Kur’ân, Yasin 
Suresi, Ayet 65; “(Orada) derilerine; niçin aleyhimize şahitlik ediyorsunuz?! derler. Onlar da: Her şeyi konuşturan 
Allah, bizi de konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı. Yine O’na döndürülüyorsunuz, derler.” Kur’ân, Fussilet Suresi, 
Ayet 21; Gazzâlî, Bidâyetü’l-hidâye, s. 60; a.mlf., İhyâ, C. V, s. 132.  
1199 Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 133; a.mlf., Mükâşefetü’l-kulûb, s. 197. 
1200 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 32. 
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toprak olun, denilir.1201 Mizandaki hesap neticesinde cehenneme düşüp ebedi olarak 

orada kalmaktan kurtulanları dörte ayırabiliriz:  

Birinci tabaka: Cennette ashab-ı yemîn denilen grup Allah’ın dergahına

yakınlaşmış mele-i âlâya (en yüce cemaat) yakın olan mukarreblerdir. Bazıları da

sabıkûn denilen hayırda önde giden gruptur. Bunların farklılıkları Allah’ı bilmedeki 

derecelenmeleri ile olur ve bu sayısızdır.  

İkinci tabaka: Taklidî iman derecesinde olanlar da ashab-ı yemîndendir fakat 

onlar mukarrabler seviyesine çıkamazlar. Bunlar büyük günahlardan sakınıp farzları ifa 

edenlerdir. Cehennemde cezanın süre bakımından uzunluğu günahta ısrar etme süresine 

göredir. Şiddet yönünden yoğunluğu ise büyük günahlardaki çirkinliğe göredir. Azabı

bitince taklidî iman sahipleri neticede ashab-ı yemînin derecesine yükselirler.  

Üçünü tabaka: Gazzâlî kurtulanlar sınıfına araf ehlini de dahil eder. Bunlar 

İslam kendilerine tebliğ edilmemiş, akıl yönünden noksan ve marifet bilgisinde kusurlu 

olan, inkarı ve isyanı olmayan yani Allah’a onları yakın edici vasıfları veya O’ndan 

uzak edici tutumları olmayan insanlardır. Bunlar cennet ya da cehennem ehli olmayıp

bu iki yer arasındaki bir mertebede bulunan makama giderler.  

Dördüncü tabaka: Arifler ki, sadece Hak rızası için Allah’a yönelen kişilerdir. 

Onların cennette hurilerle evliliği, yiyecekler ve özel zevkleri hedefleyecek bir 

ibadetleri olmamıştır. Bunlar mukarrebûndan olan ariflerdir. Bu gruptakiler; ‘cennet 

için önce sevgili, sonra ev’ (el-evvelü el-câr sümme’d-dâr) derler. Gazzâlî’nin marifet 

bilgisine sahip olmak (marifetullah) ile işaret ettiği makam budur.1202 Şu halde cennet 

ehlinin muhtelif oluşu, onların kalplerindeki marifetin derecesine göredir. Bir miktar 

parası olan da zengindir, daha çok parası olana da zengin denir. Ama az paraya sahip 

olanlar üst seviyedeki zenginler gibi olamaz. Bunlardan mahrum olanların zararı ise 

zenginliğe ulaşanlarla kıyas edilemez.1203 

Mahşerdeki hesapların görülmesi esnasında mümin olup da ateşe gitmeleri 

kesinleşenler için nebilerin, âlimlerin ve salihlerin şefaati söz konusudur. Şefaat, ilahi 
 
1201 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 38; a.mlf., ed-Dürretü’l-fâhire, s. 61-63; a.mlf., Mükâşefetü’l-kulûb, s. 17, 184, 190. 
1202 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 35-42. 
1203 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 31; Mizandaki hesapların görülmesi ile kazananlar ve kaybedenleri şu şekilde tasnif 
mümkündür: 

a- Mükaşefe ilmini elde edenler ki bunlar mukarrebun sınıfı olarak en üst mertebeye ulaşanlardır. 
b- Allah’a ulaşma yolunda olup da mükaşefe derecesine ulaşamayanlar (bülh ehli) de kurtulmuştur. 
c- Dünya hırslarına dalıp Allah’ı ve ahireti unutanlar ki, bunlar defterlerini sol taraftan alan ve kaybedenlerdir. 

Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 76. 
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huzur ve varoluştan peygamberlik cevherine doğan bir nurdur. Allah katında bir 

mertebesi olanın aile efradı, akrabaları, dostları ve tanıdıkları hakkında sözü edilen 

insanların, cehenneme gitmeyi hak eden yakınlarına şefaatini Gazzâlî bir fazilet olarak 

görür.1204 Ancak şefaat Allah’ın izin vermesi ile gerçekleşebilir.1205 Mahşerdeki sıkıntılı

bekleyişin ve hesapların görülmesinin ardından insanlar cennet veya cehenneme 

sevkolunur. Cennete gidebilmek için cehennem üzerine kurulmuş, kıldan ince kılıçtan 

keskin olarak nitelenen ve adına sırat denilen bir köprü vardır. Mahşerin sıkıntısının bir 

benzeri de sırat üzerinde gerçekleşir. Çünkü cehenemme gidenler bu köprüden aşağıya 

düşer. Cennete gidenler amellerine göre sıratı ya çabuk bir şekilde ya da uzun sürede 

geçebilirler. Rasuller, nebiler, sıddıklar, muhsinler, şehitler, arifler gruplar halinde hiç 

beklemeden sıratı geçer. Fakat kimi müminler yüzüstü sürünerek, kimileri arâf’ta 

mahpus halde, kimileri sıratı yüz yılda, kimileri bin yılda geçer. Ancak Allah’ı görmeyi 

(rü’yetullah) hak etmiş olanların hiçbiri ateşe düşmez.1206 Sırattan geçerken önlerinde 

nur olan müminleri gören ve ateşe gitmeyi hak etmiş olanlar, müminlerden yardım

dilenirler.1207 

Gazzâlî’ye göre sırattan geçiş bu dünyadaki yaşamla bağlantılıdır. Bu 

bağlamda sıratın kıldan ince kılıçtan keskin şeklinde vasfedilmesi doğruyu yansıtmaz. 

Gerçekte o kıldan da incedir! Onun inceliği ile kılın inceliği, keskinliği ile kılıcın

keskinliği arasında herhangi bir benzerlik yoktur. O sadece bu dünya hayatında 

istikamet (sırat-ı müstakim) üzere yürümekteki dakikliğin zorluğu üzerine bir misal 

olarak verilmiştir. Zira insanda birbirine zıt huylar arasında dengeyi bulmak öylesine 

zordur ki, mesela savurganlık ile cimrilik, öfke (tehevvür) ile korkaklık, israf ile 

tutumluluk, tekebbür ile alçakgönüllülük, zillet ile tevazu, şehvet ile iffet arasında ifrat 

ile tefrit tarafının ikisi de zemmedilmiştir. Halbuki Hz. Peygamberin ifadesiyle; ‘İşlerin 

en hayırlısı orta olanıdır.’ Dolayısıyla orta noktayı bulmak kıldan incedir! Öyleyse kim 

ki bu dünyada Hz. Peygamberin getirdiği ölçüler içinde yaşar, o ölçüyü tutarsa o kişi

ahirette, cehennem üzerine kurulu incecik olan sıratı beklemeden geçer. Zira o kişi bu

dünyada iken nefsini kötü meyillerden korumuş ve onu orta yol olan ahlaki tavırlara 

alıştırmış ve böylece tabiatı normali bulmuştur. Hadislerde, ‘mümin sıratı çakıp

1204 Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 140; a.mlf., el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 148-149; a.mlf., ed-Dürretü’l-fâhire, s. 72-
73, 78. 
1205 Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 255; Yunus Suresi, Ayet 3; Taha Suresi, Ayet 109. 
1206 Gazzâlî, ed-Dürretü’l-fâhire, s. 70; Allah, ahirette bazı zümrelere af noktasında özel muamele yapar: Dünya 
hayatında iken kör olanlar, belalara sabredenler, gençliğinde iffetli olanlar, Allah için birbirini sevenler, Allah 
haşyetinden ağlayanlar, şehitler, âlimler, fakirler, zenginliğine şükretmiş kişiler, hastalar bunlar tek tek sorguya 
çekilir ve Allah’ın özel affına mazhar olurlar. Gazzâlî, a.g.e., s. 72-73. 
1207 Kur’ân, Hadîd Suresi, Ayet 12-13. 
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parlayan şimşek gibi geçer’ şeklinde haber verilir.1208 Zor bir hal olan sırat-ı müstakim 

üzere yaşayanların bu hali ahirette de devam eder. Çünkü kişi nasıl yaşarsa öyle ölür ve 

o hal üzere diriltilir. Onların ahiretteki halleri de buna göredir.1209 Sırattaki geçişin 

kolaylık ya da zorluğu kişinin kalbindeki marifet bilgisinin derecesiyle irtibatlıdır. 

Kalpteki marifet bilgisi bir nurdur. Kalpteki nurun derecesini tayin eden amelî yaşam 

hangi oranda olmuşsa sırattan geçiş de o ölçüde çabuk veya yavaş olur. Onun için 

kimileri şimşek gibi göz açıp yumana kadar, kimileri koşarak, kimileri de emekleyerek 

oradan geçip cennete ulaşır. Şu halde dünya hayatında, kıldan ince kılıçtan keskin olan 

istikamet üzere yaşayanlar ahirette de sıratı geçerler.1210 Günahı olanlar ya da inançsız

olduğu için cennete giremeyenler sırattan cehenneme düşerler. Günahkarlar günahı

ölçüsünde azap görüp cennete gidebilirken inançsızlar ebedi olarak cehennemde 

kalırlar.1211 

Her türlü elem ve sıkıntının kendisinde bulunduğu yer olarak anlaşılan 

cehennem, Kur’an’da nâr, sakar, cahîm gibi adlarla da anılır.1212 Cennete gidilirken 

üzerinden geçilmesi gereken sırata (yol) herkes uğramak zorundadır. Dolayısıyla bu 

manada cehenneme uğramayacak olan yoktur.1213 Cehenneme uğrayıp da oradan 

çıkanlar, orada bir süre ya da ebedi olarak kalanları şu şekilde tasnif edebiliriz: 

- İslam’a inanmayan, nübüvveti inkar eden materyalist, senevi, naturalistler 

(dehrî) kafir (inkarcı) olarak kabul edilir. Aynı şekilde İslam’a ve Hz. Muhammed’in 

nübüvvetine inanmayan Yahudi ve Hristiyanlar ile müşriklerin kafir oldukları ayetle 

sabittir.1214 Genel kaide İslam’ın öngördüğü ölçüde İslam’a inanmayanlar inkarcı kabul 

edilir.1215 

- Akaidin ana prensiplerinde (Allah, nübüvvet ve ahiret konularında), katiyet 

ifade eden delillere dayanmadan, Hz Peygamberi yalancı konumuna düşürecek şekilde 

nassı te’vil edip onun zahiri manalarını tahrif edenler de inkarcı konumuna düşmüş

olurlar.1216 

1208 Gazzâlî, el-Madnûn bih alâ gayri ehlih, s. 157-158. 
1209 Gazzâlî, Meâricü’l-kuds, s. 96-97. 
1210 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 30, 85. 
1211 Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 139. 
1212 Cehennemin adları için bk. Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. VII, İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1993, s. 227. 
1213 “İçinizden oraya uğramayacak yoktur. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür.” Kur’ân, Meryem Suresi, 
Ayet 71. 
1214 Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 111, 121; Mâide Suresi, Ayet 59-61, 65, 68, 72-73, 81-82. 
1215 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 120. 
1216 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 132. 
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- Allaha, peygambere ve ahirete inancı olduğu halde uygulama (amel) 

açısından kusurlu olanlar, kusurları/günahları ölçüsünde azap çeker/temizlenir, sonra 

cennete giderler.1217 

Te’vil kurallarından hareketle Gazzâlî, İslam’ı duymamış ya da duyduğu halde 

kendisine İslam yanlış anlatılmış insanların ahirette gidecekleri yerle ilgili şu tespitlerde 

bulunur. Hadislerde ifade edildiği üzere Hz. Âdem’in zürriyetinin binde 999’unun 

cehenneme gider.1218 Gazzâlî bu hadisi sahih olarak kabul eder ve bu doğrultuda 

yorumlar. İnsanoğlunun binde 999’unun cehenneme gitmesi demek, hepsinin de orada 

ebedi kalacağı anlamına gelmez. Buna göre günahları olmadığı için cehenneme 

uğramadan cennete gidenler ancak binde biri teşkil eder. Cehenneme gidecek olanların

bir kısmına, oradan kurtulmaları için şefaat edilir ki, bu, İslam ümmeti ve İslam öncesi 

ümmetler için de geçerlidir.1219 Bir kısım günahkarların cehenemme gönderilişi sadece 

isimlendirme gereğidir. Onlar belki bir lahza, bir saat ya da cehenneme uğramadı

demesinler kabilinden çok az bir süreliğine oraya giderler. Uzak bölgelerde olup da 

kendilerine ilahi davet ulaşmamış ya da ulaştığı halde ilgi duyup duymamaya göre 

insanların ahirete ilişkin konumlarına bakılacak olursa bunları üçe ayırabiliriz: 

- Hz. Peygamberi hiç duymamış olanlar. Bunlar mazurdurlar. 1220 

- Hz. Peygamberi ve onun özelliklerini, mucizelerini duymuş ve fakat iltifat 

etmemiş, İslam diyarına yakın veya Müslümanlar içinde yaşayan kişiler, mülhid kabul 

edilir.1221 

- Hz. Peygamberi duymuş ve fakat onlara bu, yalancının, dalaverecinin biri 

olarak anlatılmıştır. Böylesi bir anlatım, onları araştırmaya sevketmemiştir. Bu durumda 

olanlar, Gazzâlî’ye göre birinci şıktakiler gibi mazur sayılırlar. Çünkü kötü sıfatlarla 

anılan birini araştırmaya insan yönelmek istemez. 

Şu halde kurtulanlar (ümmet-i nâciye) ya da helak olanlar şeklinde ahiret 

hayatı hakkında insanları ikiye ayırabiliriz. Helak olanlar inkarcı (zındık) olanlardır ki, 

onlar için ebedi olarak cehennemde kalış söz konusudur. Kurtulanlar ise hiç hesaba tabi 

 
1217 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 76; C. IV, s. 35-42; C. V, s. 133. 
1218 Bu tür hadislerin tefsirî olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair bilgi için bk. Süleyman Uludağ, “Mîzân,” 
Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XXX, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2005, s. 212. 
1219 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 144-145. 
1220 Gazzâlî, kendilerine tebliğ ulaşmamış uzak diyarlardaki Rum, Türk gibi milletlerin, rahmet-i ilahiye şemsiyesi 
altında olacağını söyler. Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 144.  
1221 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 144. 
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tutulmadan doğrudan cennete gidenlerdir. Bir de, günahları ölçüsünde azap görüp daha 

sonra cennete giden ve halkın çoğunluğunu oluşturan grup vardır. Öyleyse helak olan 

inkarcılar hariç tutulursa diğer grupların hepsi cennete gider, demektir. İslam 

ümmetinden ya da başka ümmetlerden helak olanlar Hz. Peygamberi tekzib edenler ve 

maslahat gereği yalan söylemeyi caiz görenlerdir. Her kim Hz. Peygamberi ve onun 

mucizelerini, sıfatlarını, getirdiği dini duyar da onu araştırıp ilgi göstermez ve kafirliğe

rıza gösterirse o kişi tekzipçi bir kafirdir. İslam diyarına uzak yerlerdeki insanların Hz. 

Peygamberi duyduklarında onu araştırma isteği duymuş olmaları umulur fakat bu da 

ancak bu işlere ilgi gösterenler için geçerlidir. Kişi tam bir araştırma içine girer ve fakat 

ömrü yetmezse onun için Allah’ın rahmeti ümit edilir.Dünyaya fazlaca dalıp bu işleri 

keyfi bir şekilde kulak ardı ederek araştırma yapmayanlar da helak olanlar sınıfına dahil 

edilir.1222 

Cehennem denilen ve her türlü sıkıntı, elem verici şeylerin oradakilere tatbik 

edildiği yer nasıldır? Ayet ve hadislerin bildirdiğine göre oraya düşenlerin yiyecek ve 

içecekleri onlar için sıkıntı verici kaynar su, zakkum, irindir. Elbiseleri ve kalacakları

yer ateştentir. Katrandan gömlerleri olur. Zincirlere bağlıdırlar. Yanmaktan dolayı etleri 

erir, düşer. Derileri eskidikçe başka deriler verilir. Ölümü ve yok olmayı temenni 

ederler fakat bu boşuna bir ümittir. Azabın hafifletilmesini isterler fakat bu istekleri 

kabul görmez. Allah onlara nazar etmez ve onlarla konuşmaz. Susadıkça kaynar su 

içirilir ki bununla bağırsakları parçalanır.1223 Cehennemin kendisi ise yanıp kaynamış 

olmaktan dolayı siyah ve karanlık bir haldedir.1224 

Buna karşılık cennet ebedi mutluluğun her türlü imkanlarını kendisinde 

barındıran yer demektir.∗ Cennet bahsini Gazzâlî’nin mutluluk düşüncesi alt başlığı 

altında incelememiz uygun olur. 

 

1222 Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika, s. 145-146. 
1223 “Hiç bunlar, ateşte ebedi kalan ve kaynar bir sudan içirilip bağırsaklarını parçalayan kimselere benzer mi?” 
Kur’ân, Muhammed Suresi, Ayet 15. 
1224 Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 146-148. 
∗ Cennet kelimesi için bk. İbn Manzûr, “c-n-n”, Lisânü’l-Arab, III. bsm., Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâs, 1429/1999, C. 
II, s. 385-386; Cennet, bir şeyi örtmek, gizlemek anlamında cenn kökünden türemiş olup, bitki ve ağaçlarıyla toprağı 
örten bahçe demektir. Istılah olarak ona cennet denilmesi ahiret hayatında müminlerin ebedi saadet yurdu olarak eşsiz 
nimetleriyle insan idrakinden gizlenmiş olması sebebiyledir. Bk. M. Süreyya Şahin, “Cennet”, Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi, C. VII, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1993, s. 374. 
 



298

3.10 Mutluluk Düşüncesi 

İnsanın nihai gayesi mutluluğa ulaşmaktır. Denilebilir ki, insan hayatı mutluluk 

uğruna verilen uğraşıdan ibarettir. Tarih boyunca insanlar, maddi ve manevi planda 

kendilerini mutlu edeceğini kabul ettikleri şeyleri farklı olgularda aramışlardır. Bir 

kısım insanlar mutluluğu, maddi zenginlik, şan şöhret sahibi olmak, (erkek için;) güzel 

kadınlarla evli olmak, lezzetli yiyecek içeceklere ulaşmak gibi maddî yönü ağır basan 

unsurlarda aramıştır. Bir kısmı dünyalık şeylerin insana huzur vermeyeceği inancından 

hareketle ya dünyadan el etek çekip intiharı tercih etmiş ya da insanın neslinin devamı

için gerekli olan ve fakat onu pekçok sıkıntılara sevkeden şehvet yetisini köreltip 

neticede ortadan kaldırmak istemiş, kimi de her şeyi mübah saymış ve hayatı sadece bu 

dünyadan ibaret görüp boşvermişliğe bürünerek mutlu olacağını düşünmüştür. Mezkür 

mutluluk teorilerinin hepsini de batıl birer düşünce olarak gören Gazzâlî1225 insanın

mutluluğu için şu üç şeyin lazım olduğunu düşünür: Akla ait ilim ve güzel ahlaka özgü 

erdemlere ulaşmak. Bedene ait sıhhat, afiyet ve nimetler. Mutluluğa götürücü harici 

unsur olarak mal mülk gibi nimetler. Dikkat edilirse üç kategoride ele alınan mutluluk 

sebepleri aslında birbirini bütünler şekildedir. Bunların kıymet dereceleri ise yukarıdan 

aşağıda doğrudur. Mal mülk gibi nimetler bedenin sağlıklı olarak yaşaması için 

lazımdır. Sağlıklı bir beden, ilim elde etmek ve hikmet erdemine ulaşmak için 

gereklidir. Öyleyse kişi, sağlıklı bir bedene sahip olmak için normal şartlarda yeyip 

içmeyi ihmal etmeyeceği gibi neslin devamı için evlenmekten de uzak durmamalıdır. Şu

halde bedenin sağlıklı olarak varlığının devamından gaye nefsin kemale ermesi ve temiz 

ahlakla süslenmesi, ilim ve hikmetle tezyin edilmesidir. İşte maddi manada zenginliğin 

kıymeti buradan kaynaklanır. Aksi durumda kişi, mal mülkünü ve bedeninin afiyetini 

akli/ruhani planda kemale ermek için değil de bedeni zevkler ve diğer aldatıcı mutluluk 

vasıtaları için kullanırsa o servet, söz konusu kişi için hem faydasız bir şey olur hem de 

mutluluğa ulaşmada yanlış tercih yapılmış olur.1226 

Yukarıda da değinildiği üzere Gazzâlî insanı mutlu kılan lezzetleri hissi, hayali 

ve akli olarak üçe ayırır, ahirete ilişkin mutluluğun veya elemin de bu üç zaviyeden 

geçerli olduğunu ifade eder. Burada mutluluğa ulaşmak açısından asıl ilke, maddenin 

manaya hizmet için değerlendirilmesi gerektiği, şeklinde özetlenebilir. Çünkü maddi 

lezzetler geçici olarak insana mutluluk sağlasa da asıl mutluluğu temin etmekten 

uzaktır. Onun için Gazzâlî dünyayı ve dünyevi lezzet getirici unsurları hakiki mutluluğa

1225 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 295-297. 
1226 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 305-306. 
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birer engel, perde olarak görür.1227 Yemek içmek, cinsel hayat, oyun eğlence, öç almak, 

santraç gibi hazlar hakiki mutluluğu getirici şeyler olamaz.  Zira bunların hiçbiri kalbî 

bilgiyle elde edilen mutluluk çerçevesine dahil değildir. Nefs tahlilinden de 

hatırlanacağı gibi, amelî akıl ve onun idaresi altındaki bedene özgü şehvet ve öfke 

yetileri, dünyadaki hayatın idamesi için uygun bir şekilde kullanıldığı takdirde 

vazgeçilemeyen unsurlardı. Fakat bütünüyle bedeni yetiler ve onların idarecisi olan 

amelî akıl, nazarî akla hizmet için var olan güçlerdir. Bizatihi gerçek mutluluğu veren 

unsurlar olamazlar. Öyleyse insana gerçek mutluluğu sağlayan şeyler nelerdir? İnsanın

erdemli bir varlık haline gelişinde nebileri birer manevi doktor olarak gören Gazzâlî, 

Allah’a iman ve itaati, insanı mutluluğa götüren bir ilaç, ona başkaldırıyı ise insanı

helake sürükleyen bir eylem olarak telakki eder. Şu halde iman eylemi, başlıbaşına

mutluluk faktörüdür diyebiliriz.1228 

Gazzâlî’nin felsefeyle iç içe olan tasavvufi ahlak anlayışı Allah’a, peygambere 

ve ahirete iman esasları üzerine inşa edilmiştir. Yazdıkları ile yaşadıkları neredeyse 

birebir örtüşen Gazzâlî’nin hayat serüveni dikkate alınırsa, Bağdat’tan ayrılmadan 

önceki Gazzâlî ile sufice bir yaşamı tercih eden Gazzâlî arasında gerek yaşam pratiği

açısından gerekse bu dünya ve öteki dünyaya hazırlanma açısından epey farklılıklar 

olduğu görülür. Bağdat’ta Nizamiye Medresesinde hoca iken kelami tartışmalara, 

gösterişli ve lüks bir hayata oldukça düşkün olan Gazzâlî, İslam’ın öngördüğü zihniyet 

ve yaşam pratiğinin böyle olmaması gerektiğini gerek kendi iç muhasebesi gerek sufi 

olan kardeşi Ahmed’in telkinleri ile görmüş ve Bağdat’tan ayrıldıktan sonraki yaşamını

büyük bir sufi olarak geçirmiştir. Dolayısıyla tasavvufi ahlak konulu eserleri de daha 

çok sonraki dönemin ürünleridir. el-Munkizü mine’d-dalâl’i onun fikri serüveninin özet 

halinde dile getirilişi olarak sayarsak İhyau ulûmi’d-dîn’i bir tür nefs muhasebesi ve 

iman temelli bir ahlak projesi olarak düşünebiliriz. Mizânü’l-amel, Meâricü’l-kuds, 

Ravzatü’t-tâlibîn, Mirâcü’s-sâlikîn gibi felsefi içerikli eserlerinde bile onun felsefi ve 

tasavvufi ahlakı senzetlediğini görürüz.  

 Buna göre iman ve ahlak temelli mutluluk için nefsin iyi tanınması, onun

yetileri arasında dengenin temin edilmesi ve oradan da marifet bilgisine ulaşılması

gerekir ki, hakiki mutluluğa ulaşılabilsin. Zira ancak nefsini bilen Rabbini bilir.1229 İbn 

Sînâ’nın nefs teorisinde olduğu şekliyle Gazzâlî de yeryüzündeki canlıları bitkiler, 

 
1227 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 37-39. 
1228 Gazzâlî, el-İktisad fi’l-itikad, s. 194. 
1229 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 3; a.mlf., Mizânü’l-amel, s. 24. 
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hayvanlar ve insanlar olarak üçe ayırır. Bitkilerin beslenme, büyüme ve üreme yetileri 

vardır. Hayvanlar bu üç yetiye ilave olarak hareket etme kabiliyeti ve müfekkire 

dışındaki diğer nefse özgü yetilere sahiptirler. İnsanda bu yetilere ilaveten akıl gücü 

verilmiştir ki, insan onunla diğer canlılardan ayrılır. Akıl kendi içinde ameli ve nazarî 

akıl şeklinde ikiye ayrılır. Nazarî akıl ulvi (melekut) âleme, amelî akıl ise süfli (maddi, 

şehadet) âleme dönüktür. Onun için nazarî akılla ilim, amelî akılla ahlak elde edilir. 

Buna ilaveten insanın, kendisi için faydalı olan şeyleri kendine çekme faaliyetinin adı

olan şehvet yetisi, kendisi için zararlı olan şeyleri kendisinden uzaklaştırma faaliyetinin 

adı olan öfke yetileri vardır. Şayet insan amelî aklıyla (hikmet) öfke ve şehvet yetilerini 

itidal noktasında tutabilirse adalet denilen altın ortaya ulaşmış demektir ki, güzel ahlak 

denilen şey de budur. Amelî akla, söz konusu iki yetiye nasıl davranması ve onları nasıl

terbiye etmesinin bilgisini ise nazarî akıl verir. Bu da, nebilerin getirdiği vahy ile 

mümkündür. Öyleyse amelî akıl, vahye tabi olup diğer bedeni yetileri o doğrultuda 

eğitirse kişi için hem dünyevi manada huzur hem de ahiret saadeti elde edilmiş

olacaktır. Bu esaslar dikkate alınmayıp şehvet ve öfke yetileri amelî aklı kendi 

isteklerine tabi bir hale koyduklarında ifrat ve tefrit halleri denilen aşırılıklar meydana 

gelir ki, bu durumda güzel ahlaka aykırı reziletler ortaya çıkar. Bu cümleden olarak 

cimrilik, pintilik, cehalet, tembellik, şiddet gibi şehvet, öfke ve hikmet yetilerinin alt 

dalları olan bir takım ahlaka zıt haller ortaya çıkar. Söz konusu reziletler geçici olarak 

insana lezzet verse de nihai planda ve gerçek manada bunların mutluluk vermesi asla 

mümkün değildir. Öyleyse nefs tahlili açısından mutluluğa ulaşma metodunu şöyle 

şematize edebiliriz: Şehvet ve öfke yetileri amelî aklın; amelî akıl ise nazarî aklın

kontrolünde olmalıdır. Nazarî akla, amelî akla nasıl davranacağının bilgisini ise vahy 

vermelidir. Böylece kişi, nefsini, riyazet, ibadet, ilim, fikir gibi eylemlerle ahlaklı kılıp

nefsini tezkiye ederek kalbî ya da keşfî bilgi denilen melekût âleminin bilgisini almaya 

hazır hale getirir. Asıl mutluluk melekût âleminin bilgisine ulaşmak ve bu doğrultuda 

yaşam sürmekle elde edilir. Ahirette gerçek saadete erecek olanlar da söz konusu 

bilgiye ulaşıp o doğrultuda hayat sürenlerdir. 

Gazzâlî marifet bilgisine sahip olup olmama bakımından insanları avam ve 

havas olarak ikiye ayırır. Avam, Gazzâlî terminolojisinde keşfî bilgiye ulaşamamış olan 

herkesi içine alan bir kavramdır. Bülh∗ kavramı ise günlük işinde gücünde olup 

 
∗ Gazzâlî, Kıstâsu’l-mustakîm, s. 135-136; a.mlf., Cevâhiru’l-Kur’an, s. 49-50; a.mlf., İhyâ, C. III, s. 24; C. IV, s. 
231; “Gazâlî de İbn Sînâ gibi bühl terimi üzerinde durmakta ve bu terimi iki farklı anlamda kullanmaktadır. Bu terim 
ona göre ahiretteki konularla ilgilenip bu dünyanın konularını düşünmeyen kişiler için kullanılır. Saf insanlar, yani 
Allah’a, ahirete ve inanılması gereken şeylere inananlar bu tehlikeden korunmuştur. Zira bunlar bu hususlarda 
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yakınlarından öğrendiği şekilde dine inanan ve o doğrultuda yaşayan sadedil insanları

içine alan bir kavramdır. Avam ve bülh kavramları, havassın altındaki zümreyi içerir. 

Keşfî ya da nassın batınî bilgilerine vakıf olan havas, bildikleri (keşfettikleri) şeyleri 

ehli olmayana anlatmamalıdır. Çünkü batıni bilgiyi ehli olana anlatmak dinin zahirinin 

yaşanması açısından mahzurları beraberinde getirir. Öyleyse avam tabakası, nassı te’vil 

etmekten uzak durmalıdır.∗ Hatta onlar, kelam ve felsefi ilimlerden de uzak 

tutulmalıdırlar. Avam, Selef’in te’vil ve teşbihten uzak olan metodu kabul edip şeriatın

zahirini uygulamakla yetinmelidirler. Havas ise kalbî arınmışlığı ölçüsünde batıni

bilgilere sahip olur ve onun mutluluk derecesi de bilgisi nispetindedir. Söz konusu avam 

havas ayırımı noktasında Gazzâlî, ahirete hazırlananlar bağlamında insanları üçe ayırır: 

Avam, salihler, veli ve nebiler.1230 Bu tasnifi daha iyi anlayabilmek için yukarıda ortaya 

konulan nefs tahlilini dikkate alarak şunları ifade edebiliriz: İnsanda akıl denilen ulvi ve 

süfli âleme dönük iki yüzü olan yetinin ulvi âleme dönük olanıyla zaruri ve külli 

ilimlerin bilgisi alınır. Bunlar Allah’ın zatı, sıfatları ve fiillerinin bilgisi (marifetullah), 

melekler, nebilerin getirdiği haberlerdir. Söz konusu ilimler asla değişmez. Aklın süfli 

âleme dönük olan kısmıyla (amelî akıl) insan, bedenini yönetir. Amelî akılla kişi, ahlaka 

ait ifrat ve tefrit halleri denilen aşırılıkların neler olduğunu öğrenir. Fakat nelerin iyi 

veya kötü olduğunun bilgisini amelî akla nazarî akıl ve vahiy verir. Buna göre insan, 

şehvet yetisinin itidal hali olan iffet, öfke yetisinin itidal hali şecaat (yiğitlik, mertlik), 

amelî akılda hikmet ve bunların birlikteliğinden oluşan adalete ulaşmalı ki mutluluğu

elde edebilsin. Örnek verilecek olursa, şehvet yetisiyle ilgili olan yemek, içmek ve 

cinsel ihtiyacın giderilmesi hususunda, aklın ve şeriatın dışına çıkılırsa ifrat ve tefrit 

halleri denilen aşırılıklar ortaya çıkar. Nasıl ki, yemek içmek ihtiyacı bedenî hayatın

devamı için gerekli ise cinsel ihtiyacın da giderildiği evlilikle neslin devamı temin 

edilmiş olur. Gazzâlî’nin dikkat çektiği başka önemli bir husus da, insan, mutluluk 

verici bu halleri burada yaşayarak ahirette bunların çok daha üst seviyede olan hallerini 

düşünerek ahirete hazırlık yapar. Bedenlerin ve beldelerin huzurlu bir şekilde ayakta 
 
tartışmaya girmez ve söz sahibi olduklarını iddia etmezler Buna göre teknik anlamda bülh terimi, dini konuları kabul 
eden insanların bir ismidir. İkinci anlamda bülh, akli gücün zayıflığı anlamındadır. Gazâlî’de öyle anlaşılıyor ki, bulh 
terimi iki farklı sınıfa işaret ediyor. Dolayısı ile bu iki sınıfın ahiretteki dereceleri de farklı olur. İkinci anlamda yani 
akli gücü zayıf olan, mesela deli, çocuk vb. bülh ehli arâfta iken mukallidun anlamındaki bühl ehli cennettedir. Yine 
birinci anlamda bühl ehli yüksek dereceler elde edemezken ikinci anlamdaki bühl ehli azaptan kurtulduktan sonra bu 
mutluluğu elde eder. Ancak şunu da söylemek mümkündür ki, Gazâlî bülh ehli için fazla önem vermemiştir.” Bk. 
Ruhattin Yazoğlu, Gazâlî Düşüncesinde Ruh ve Ölüm, Ankara: Cedit Yay, 2002, s. 135-136. 
∗ Te’vil konusunda avamın yapması gereken maddeler anahatlarıyla şunlardır: Takdis (Allah Teâlâ’nın her türlü 
cismiyet ve cismî niteliklerden uzak tutulması), tasdik (Hz. Peygamberin getirdiği inanç esaslarını kabul etmek), aczi 
itiraf (müteşabih konuları anlamadığını kabul etmek), sükût (müteşabih olan nassı araştırmak için uğraşmamak), 
imsâk (müteşabihât üzerinde herhangi bir te’vil ve tefsir girişmemek), keff (kalbi herhangi bir müteşabihi 
düşünmekten men etmek), teslim (müteşabih nassı ilim ehline teslim etmek). Gazzâlî, İlcâmü’l-avâm, s. 87; a.mlf., 
İhyâ, C. I, s. 81; Mesut Okumuş, Kur’an’ın Çok Boyutlu Okunuşu, s. 290-293. 
1230 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 78. 
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kalabilmesi, iffet, şecaat (yiğitlik), hikmet ve bunların birlikteliğinden oluşan adalet 

erdemlerinin elde edilmesiyle mümkündür. Denilebilir ki, kişi bu erdemleri elde ettiği

ölçüde meleklik ufkuna yükselirken bunlardan mahrum olduğu ölçüde hayvanlar 

derekesine kendini düşürmüş olur.1231 Kişinin dünyevi planda mutluluğu bu dört erdemi 

elde etmesine bağlıdır ve onun ahiretteki hali de bu erdemlere sahip oluşu ya da 

onlardan uzak oluşuna göre şekillenir.1232 

Mutluluğa ulaşmada insan dünyevi nimetlerinden istifade etmek durumundadır. 

Çünkü ahlaklı biri olabilmek ve adaleti tesis edebilmek için dünyevi nimetlerin olması

gerekir. Bu manada insanı sosyal bir varlık olarak dikkate alırsak onun ulaşabildiği

mutluluk sebeplerini beşe ayırabiliriz: Uhrevi mutluluk: Bunlar, ölümsüz bir hayat, 

cehli olmayan ilim, kederi olmayan sevinç halleridir. Nefse özgü mutluluk: Kemali ilim 

olan akıl, kemali verâ‘ olan iffet, kemali nefsle mücahede olan şecaat, kemali insaf olan 

adalettir. Bedene özgü mutluluk: Sıhhat, kuvvet, güzellik (cemâl), uzun ömürlü 

olmaktır. Yukarıdaki mutlulukları destekleyini mutluluk sebepleri: Mal mülk zenginliği, 

aile, izzet/haysiyet, insana yardımcı olan yakın akraba çevresi. Bunları gerçekleştirici 

mutluluk sebepleri: Allah’ın hidayeti, insanı iyiye ve doğruya yöneltici yol göstermesi 

(rüşd), iradeyi istenilen hedefe en kısa sürede ulaşabilecek şekilde yönlendirmesi 

(tesdîd) ve kutsal ruhun yardımı (te’yid) gerekir. Şu halde mutluluk; ahirete ilişkin 

olanlar, nefse ilişkin olanlar, bedene ilişkin olanlar, harice ilişkin olanlar ve başarıya 

ilişkin olanlar diye beşe ayrılır. Bunlar her biri öbürüne bağımlı olarak fonksiyon icra 

eder.1233 Gazzâlî’ye göre asıl mutluluk ancak ahiret hayatına özgüdür. Ahiret mutluluğu

dışındaki mutluluklara mecazen mutluluk denir. Onun için ahiret mutluluğu li-zatihi 

iken diğerleri li-gayrihidir.1234 İnsan dünyevi mutluluk vasıtalarını kullanarak, iffet, 

şecaat, hikmet ve bunlardan oluşan adalet gibi ahlaki erdemlere ulaşır. Gazzâlî 

epistemolojisinde ahlaki erdemlere ulaşmadan kalbi kötülüklerden (günahlar) 

arındırmak mümkün değildir. Kalbini tasfiye etmeyen de hakiki mutluluğu getirici olan 

melekût âleminin keşfî bilgisini elde edemez.1235 İnsan nefsinde ölüm sonrası kalıcı olan 

ve ona hakikik mutluluğu veren şey keşfî bilgidir. Ahlakî açıdan günahlarla kirlenmiş

nefste şayet günahlar bir karakter halini almışsa, ölüm sonrası onlar, sahibi için azap 

olarak döner. Hayvani yetilerden öfke ve şehvet ile bunların ahlaka dair alt dalları olan 

 
1231 “Biz insanı en güzel bir fıtratta yarattık. Sonra onun aşağıların aşağısı kıldık.” Kur’ân, Tîn Suresi, Ayet 4-5. 
1232 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 65-77. 
1233 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 81-82. 
1234 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 87-88. 
1235 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 86, 238; a.mlf., Risâletü’l-Ledüniyye, s. 116-117; a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 135; a.mlf., 
Meâricü’l-kuds, s. 88; a.mlf., Cevâhiru’l-Kur’an, s. 33. 
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huylar, beden aletinin kaybolmasıyla (ölümle) birlikte yokluğa karışır. Ancak nefsin 

ferdileşmesini sağlayan söz konusu karakterler kaybolmaz.1236 Yukarıdaki verilere göre 

ahiret mutluluğuna ulaşma açısından, insanları üçe ayırabiliriz:  

- (Hissi ve hayali olarak) cennet nimetlerini arzulayıp ateşten korkan ve bu 

doğrultuda amel edenler ki, bunlar avam tabakası olup halkın çoğunluğunu oluşturur. 

- Şeriat yönünden Allah’ın övgüsüne mazhar olup O’nun gazabından 

çekinen ve halkın azınlığını oluşturan Salihler. 

- Melekler ufkuna yükselmek niyetiyle, yaptıkları şeyleri sadece Allah 

rızasını dikkate alarak yapanlar ki, bunlar veliler ve nebilerdir.1237 

Bu üçlü taksimi keşfî bilgiye sahip olmayan avam tabakası; avam ile veliler-

nebiler arasında bir yerde duran salihler; keşfî bilgiye sahip olan nebi ve veliler şeklinde 

düşünebiliriz. Böyle bir yaklaşımı Gazzâlî’nin nurlar metafiziği (Mişkatü’l-envar) 

düşüncesinde bulmamız mümkündür. Hüccetü’l-İslam Mişkâtü’l-envâr’da  nur kavramı

üzerinde durmakta, güneş ışığına, akla, ilahi söz olan Kur’an’a, asıl nur olan Allah’a 

yakın olan meleklere nur denilebileceğini ifade etmekte ve fakat varlık âleminin en 

üstüne nurlar nuru olarak Allah’ı yerleştirmektedir. Keşfî bilgiyle ilgili olan nurlar 

Nur’unu anlamada insanları üçe ayırır: Avam tabakası ki, bunlar daha çok nur olarak 

güneş ışığını anlarlar. Rasih âlimler ise bunun bir üst seviyesi olan akıl ve Kur’an’ı nur

olarak görür. Çünkü insan akıl ve vahiyle yolunu bulabilmektedir. Fakat en üst seviyede 

olan sıddıklar/(sabıkûn) ise nur olarak bizatihi nurlar nuru olan Allah’ı görürler.1238 Söz 

konusu üç tabakanın mutluluk derecesi, elde ettikleri bilgi ve algılama kapasitesine 

göredir. Nasıl ki, bu dünyada mutluluk hissi, hayali ve akli olarak üç farklı ve iç içe 

geçmiş haldedir ve her insan, kendi seviyesine göre bunlardan hissedar oluyorsa aynı

şey ahiret için de geçerlidir. Keşfi bilgiye sahip olan arifler cennet nimetlerine ulaşmak 

veya cehennem korkusu sebebiyle değil bizatihi Allah’a yakın olmak için çalışır ve

mutluluğu burada görürler. İkinci seviyede bulunan âlimler ve salihler ise avam tabakası

ile arifler/veliler arasında bir yerde dururlar.∗ Avam tabakası ise bu dünya hayatında

olduğu gibi ahiret hayatında da daha çok hissi lezzetleri arzu eder ve ona erişir. Öyleyse 
 
1236 Gazzâlî, Kimyâü’s-saâde, s. 135-141. 
1237 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 78. 
1238 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 23. 
∗ Siyaset teorisi açısından gazzali bu ikinci sınıfı yöneticilere denk olarak görür. Buna göre yönetimde adaletin 
tesisini bizatihi bilen ve ahlaken düzgün olanlar birinci tabakata, halk karşısında kötülük yapmaktan utanan ve aynı
zamanda behimi duyguları da ağır basan yönetici tabaka, bir de kanunlardan çekinen avam tabakası olarak üç farklı
şekilde bir oluşumdan söz eder. Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 50-51, 77-78; a.mlf., Kıstâsu’l-mustakîm, s. 48. 
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kişinin ahiret hayatında erişeceği lezzet ve mutluluklar bu dünyadaki konumuna göre 

şekillenir.1239 Şu halde veliler/arifler∗ için cennet nimetlerinden hissi, hayali ve akli 

olarak üç farklı mutluluk getirici lezzet halinden bahsedilebilirken avam ve bülh 

tabakası için daha çok hissi lezzetlerden söz edilebilir. Tıpkı çocuk seviyesinde 

olanların daha çok oyun ve eğlenceden ve hissi lezzetlerden zevk alması, orta 

yaştakilerin riyaset, mal mülk zenginliğinden zevk alması gibi. Buna mukabil arif 

olanların, insanı Allah’tan alıkoyan her şeyin tehlikeli bir oyundan ibaret görüp dünyevi 

arzu ve isteklere dalanları birer çocuk seviyesinde görmeleri böyledir.1240 

Marifetullah bilgisi insana asıl mutluluğu getiren ilim ise bunun diğer ilimlerle 

ilgisi nedir ve nasıl olmalıdır? Başlıbaşına bir çalışma konusu olabilecek boyutta olan 

bu konu, Gazzâlî’ye, felsefi düşünceye ket vurması, dünyevi ilimleri küçümseyişi gibi 

çeşitli eleştirilerin yapıldığı noktadır. Ontolojik olarak âlemi, melekût ve şehadet âlemi 

olarak ikiye ayıran Gazzâlî, bu âlemde olan her şeyin melekût âlemindeki bir şeyin 

benzeri olduğunu ifade eder. Şehadet âlemi, melekût âlemine yükselebilmek açısından 

bir tür merdiven konumundadır. Eğer böyle olmasaydı insan aklı metafizik âleme dair 

bir şeyler düşünemez, orayla irtibat kuramazdı. Aynı durum Gazzâlî’nin 

epistemolojinde de geçerlidir. İnsan şehadet âleminin bilgisine hissi ve akli idrak 

yetileriyle ulaşırken metafizik âlemin bilgisini kalbî bilgi denilen keşf ile elde eder. 

İnsan kalbi kendisine dışarıdan bilgi akışı gelen ve aynı zamanda dibinden de kaynama 

özelliğine sahip bir kuyu gibidir. Kalp dış dünyanın bilgisine de vakıf olur, içe 

yönelerek melekûtün bilgisine de erişir. Gerek dış dünyanın gerek kalbî bilginin elde 

ediminin kendine özgü kuralları vardır. Nasıl melekût âlemi bu âlemden üstün ise o 

âlemin bilgisi de bu âleme ait bilgilerden üstündür. Her iki bilgi çeşitinden elde edilen 

mutluluk da aynı ölçüdedir. Öyleyse  marifetullah (allahın zat, sıfat ve fiilleri ilmi) 

bizatihi maksut olandır. İkinci planda mead (ahiret hayatı) bilgisi gelir. Diğer ilimler ise 

marifetullaha ulaşmak için istenilen ilimlerdir, yoksa asıl değildirler.1241 Şu halde 

Gazzâlî’nin dünyevi ilimlerden matematik, tabiiyyat (fizik), mantık, siyaset, ahlak 

ilimlerini görmezden geldiğini söylemek zordur. Aksine o, bu ilimleri dünyevi hayatın

1239 Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 36. 
∗ Ariflerin cennette inşirah bulduğu şey meleklere ortak bir vaziyette Allah’ın cemali, celali, yönetimini seyre mazhar 
olmaktır. Onlar diğer cennetlikler gibi yeyip içmeye, cinsel isteklere rağbet etmezler. Çünkü meleklerin (ya da 
melekler seviyesindeki insanlar) yemek, içmek ve cinsellikle bir ilgisi olmaz. Halbuki normalde cennette, 
cennetliklerin daha fazla istifadesi için nimetler arzolunur. Cennetin sekiz kapısı da ariflere açılır fakat onlar ehl-i 
bülhün olduğu cenneti istemeyip illiyyûnu isterler. Cennet ehlinin çoğu bülh insanlardan oluşur. Gazzâlî, Cevâhiru’l-
Kur’an, s. 44. 
1240 Gazzâlî, Cevâhiru’l-Kur’an, s. 49-51. 
1241 Gazzâlî, Cevâhiru’l-Kur’an, s. 45. 
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düzene konulması ve keşfî bilgi için birer basamak olarak görmeyi önerir. Başlıbaşına

dünyevi lezzetlere yönelmek nasıl ki insan için asıl hedef olmamalı ise aynı şey ilimler 

için de geçerlidir. Dünyevi olan her şey, uhrevi olan için birer araç olmalıdır. Bunu bir 

örnekle dile getirebiliriz: İlimlerin hepsinin amacı mükaşefe ilmine yardımcı olmaktır. 

Çünkü en şerefli ilim marifetullahtır.1242 Tıp ilmi bedenin imarı ve ihyası için lazım iken 

fıkıh ve siyaset dış dünyada adaletin temini için lazımdır. Buna göre mesela hacca giden 

biri düşünülecek olursa: Tıp ve fıkıh ilmi hacca gitmek için hazırlık yapmak; ahlak ilmi 

(nefs) hacca nasıl gidileceğinin bilgisine sahip olmak; marifetullah ise bizatihi haccı icra 

etmek mesabesindedir. Onun için muamele ilmi kabuk, mükaşefe ilmi özdür. Çünkü 

insan, batıni yönüyle insandır.1243 

Gazzâlî’nin ilimlere bakış açısının yansımasını, onun felsefeyle sentez edilmiş

tasavvufî ahlakında da buluruz. Onun ahlak anlayışı, kalbi tasfiye edip keşfî bilgiye 

ulaşmaya dönüktür. Bunun için insan dünyevi nimetlerden istifade etmeli yani dünyaya 

dalmalı fakat dünyalık herhangi bir şeyin sevgisinin, kendi gönlüne yerleşmesine fırsat 

vermemelidir. Çünkü Allah dışındaki varlıklara beslenen sevgi ruhun mahvıyla 

neticelenir.1244 Düşünürümüz mutluluğa ulaşmak için kalp tasfiyesi açısından tasavvufi 

ahlaka özel önem atfeder ve riyazet hayatı diyebileceğimiz bir takım metotlar tavsiye 

eder. Zira marifetullah’a ulaşmak için sadece dünyevi ilimler yeterli değildir. Bundan 

dolayıdır ki, Gazzâlî, ameli önemsemeyip sadece ilmi yücelten insanlar olarak gördüğü

filozofları bir tür bilgi hamalı olarak görür ve onları tenkit eder.1245 Halbuki ilim, 

eyleme dönüşürse fayda verir. Bunun için de ilim-amel-ihlas üçlüsü birbirini 

tamamlayan unsurlardır.1246 Mükaşefe ilmine ulaşmada muamele ilmi öncül 

konumundadır. Mükaşefe ilmiyle melekût âleminin sırlarına vakıf olan nebi veya veli 

muamele ilmiyle nefsini kötülüklerden arındırmanın ilmini elde eder.1247 Muamele ilmi 

mükaşefe ilmi için lazımdır fakat Gazzâlî, sadece imanı olanların da netice itibariyle 

cennete gideceğini belirtir.1248 Mükaşefe ahiret ilimlerinin en şerefli olanıdır.1249 

Muamele ilminin gayesi, ibadetler ve nefsi tezkiye edici amellerle kalbi temizleyip 

güzel ahlakı elde etmeye matuftur. Onun için salih ameller marifet bilgisinin hizmetkarı

1242 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 73-75. 
1243 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 179; a.mlf., Cevâhiru’l-Kur’an, s. 18; a.mlf., Mirâcü’s-salikîn, s. 155. 
1244 Gazzâlî, el-Ehâdîsü’l-kutsiyye, s. 109. 
1245 Gazzâlî, el-Munkız, s. 74. 
1246 “Âlimler helak oldu âmiller hariç. Âmiller helak oldu, halis olanlar hariç.” Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 67. 
1247 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 30-32. 
1248 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 169. 
1249 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 73-74. 
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gibidir.1250 Mesela namaz ibadeti dış görüntü itibariyle dinin getirdiği bir emri 

uygulamaktır fakat aynı zamanda ruhen yücelmektir. Zekat her ne kadar sosyal bir 

ibadet olsa da insanın cimrilik hastalığını tedaviye yöneliktir ve Allah’ın sıfatıyla 

sıfatlanmaktır. Hac ibadeti ahiret hayatının bir tür provası, insanlar arası üstünlük 

iddialarından oluşan hastalıkları tedavi edici bir ibadettir. Bu bağlamda amel, maddi ve 

manevi planda temizlenmektir. Temizlik ise yetkinliğe (kemal) ulaşmak için şarttır.1251 

Ahlakî arınmışlığın nasıl elde edilebileceğinin ölçülerini şeriat getirmiştir. 

Bunlar, öfke ve şehvet yetilerini kontrol altına alıp nefs-i natıkaya arız olan kötülükleri 

kalpten temizlemektir. Bunun için mücahede ve güzel amel gereklidir. Bazı sufiler 

ahlakî saflığa ulaşabilmek için ilim elde etmekten önce nefs tezkiyesine öncelik verse 

de1252 Gazzâlî ilim ve amel birlikteliğini önemsemektedir. İlim elde edimi ve nefsle 

mücahede aynı anda yürütülmelidir. Çünkü dışarıdan elde edilen ilimler dünya 

hayatının idamesi ve kalp temizliği için gereklidir.1253 Nefs tezkiyesinin ilacı, onun

kötülüklerden arınıp iyilikleri kendine tabiat haline getirmesidir. Tıpkı sıhhate 

kavuşabilmek için hastalık sebeplerinin ortadan kaldırılması gerektiği gibi kalp 

temizliği için kötülük sebeplerini ortadan kaldırmak gerekir. Gazzâlî iyilikleri elde 

etmede kişinin nefsinin tab’an temiz fakat nakıs olduğu görüşündedir. Kişi sonradan 

kirletmiş olduğu nefsini (kalp) arındırmak ve kemale erdirmek için dinin getirdiği

ilkeleri hayata geçirmelidir.1254 Bunun için de tevbe, iyi bir mürşit, riyazet, sosyal hayat 

içinde ihtiyaçların şer’i ölçüler dahilinde temini, cinsel ihtiyaç ve neslin devamı için 

evlilik hayatı nefsi tezkiye için gerekli unsurlardır. Tasavvufi manada nefs eğitimi için 

az yemek, az uyumak, az konuşmak ve insanlardan gelen sıkıntılara göğüs germek bu 

bağlamda dikkate değer hususlardır. Kötülüklerin kaynağı şehvetlere uymak, dünyaya 

dalmak ise onun çaresi şehevi arzulara muhalefet etmek, nefsi hevasından alıkoymaktır. 

Bunun için de nefs için gerekli olan yemek, içmek, uyku gibi ihtiyaçların giderilmesi 

konusunda kişi, ancak zaruret miktarıyla yetinmeli, ihtiyaç haricinde bunlardan uzak 

durmalıdır. Çünkü ihtiyaç haricinde dünyevi lezzetlere dalmak, onlara gönül vermeyi 

(ünsiyet), bu da insanın dünyayı sevmesi gibi helak edici bir neticeye götürür. Şu halde 

ahiret mutluluğu için geçerli formül; haramlardan uzak durmak, helallerden bile ihtiyaç 

miktarıyla yetinmek gerekir. Dünyevi konfor kalpteki hüznü, Allah korkusunu, ölümü 

 
1250 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 418. 
1251 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 38; a.mlf., İhyâ, C. I, s. 230-231, 239, 298-306, 373-380; C. IV, s. 32-34. 
1252 Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 38. 
1253 Gazzâlî, , Mizânü’l-amel, s. 39, 41. 
1254 “Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar.” Buhari, Sahîh-i Buhari, Cenâiz, Hadis No. 80, 93; Müslim, Sahîh-i 
Müslim, Kader (Bâb: Mânâ Küllü mevlûdin yûledü ale’l-fıtra) 6, Hadis No: 22, 23; Gazzâlî, Mizânü’l-amel, s. 61. 
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ve ölüm ötesindeki zor durumları unutturucu bir zehirdir. Bundan kurtulmanın yolu, 

konforu ortaya çıkaran sebeplerden uzak yaşamaktır. Zira dünya, müminin zindanı ve 

Allah’tan uzak düşmüş olmanın getirdiği gurbet dünyasıdır.1255 Dünyaya alışmayı

(ünsiyet) beraberinde getiren ve insanı Allah’tan uzaklaştıran her şey tehlike arzeder. 

Ahiret hayatında, insanın bu dünyada iken elde ettiği helaller için hesap, haramlar için 

azap, şüpheli şeyler için ikab vardır.1256 

Mutluluk açısından güzel ahlak, iman; kötü ahlak ise nifaktır. İnsanın fiilleri 

ise bunların meyveleridir. Güzel ahlakın göstergeleri olarak şunları gösterebiliriz: İleri 

seviyede haya, eziyeti az insan olmak, salih, sadık, az konuşan, ibadeti fazla, günahı az, 

vakarlı, basiret sahibi, şükredici, kaza kadere razı, halim olmak. Şefkatli, iffetli, ince 

hisli olmak, lanetten, kavuculuktan, küfürbazlıktan, gıybetten, hasetten, cimrilik ve 

acelecilikten uzak durmak. Allah için sevip Allah için öfkelenmek.1257 İnsanın güzel 

ahlaka ulaşıp ulaşamaması noktasında Allah ile arasında engel teşkil edici dört husus 

vardır: Mal, rütbe, taklit ve günah. Paraya ve mala mülke olan tamah insanın ona sevgi 

beslemesine sebebiyet verir, bu da Allah’la kişi arasında perde olur. Aynı şey, rütbe için 

de geçerlidir. Taklit noktasında kişi için en tehlikeli mabut, kendisine tabi olunan 

hevadır. Yani kişi taklit yolunda olduğu halde bunu kendisi için iyi görür ve hevasına

tabi olursa bu, onun için güzel ahlaka ulaşmada perde olur. Bununla birlikte Gazzâlî 

ahirete hazırlanma ve ahiret saadetine nail olmaya engel bazı hususları da zikreder: 

Mide ve ferc şehveti, dille birlikte gelen afetler, haset, kin, öfke, dünya sevgisi, cimrilik, 

riya, kibir ve gurur bu cümledendir. Günahlardan kurtulmak, azim ve sabır gerektiren 

bir husustur ve bunda kişinin, bir klavuzunun olması lazımdır. İnsanı Allah’a giden 

yolda engelleyen yukarıda dile getirilen yol kesiciler (perdeler) için şu dört kale önem 

arzeder: Halvette bulunmak, susmayı tercih etmek, şehveti önlemede açlığı ihtiyar 

etmek, uykusuzluğu seçmek. Kişinin ahirete hazırlanması noktasında riyazetinin zirvesi, 

Allah dışında her şeyden nefsini temizlemesidir. Bu durumda kişinin kalbine 

rubûbiyetin huzuru ve celali görünür. Hakk tecelli eder. O’ndan letafetler gelir ki, bunun 

vasıflandırılması söz konusu olamaz.1258 

Güzel ahlaka ulaşmak açısından Gazzâlî’nin ısrarla vurguladığı husus kötü 

sıfatlardan kalbi arındırmaktır. Kötü sıfatlardan arınmadan kalbin sırlarına, kötü 

ahlaktan kalbi temizlemeden iyi ahlakın imarına ulaşılamaz. Bedenin uzuvlarını

1255 Gazzâlî, Mükâşefetü’l-kulûb, s. 134. 
1256 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 87-90. 
1257 Gazzâlî, İhyâ, C. III, s. 92-93.  
1258 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 103-104. 
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günahlardan uzak tutmadan ibadetlerin zevki elde edilemez. Bunun için Allah yolunda 

yürüyen kişi şu dört tür temizliğe dikkat etmelidir: Zahiri temizlik; günah kirlerinden 

temizlik; kalbin kötü duygu ve huylarından temizlik; nebilerin ve sıddıkların, kalbi 

Allah dışında her şeyden arındırmak manasında temizlik. Kalbin ameli ve nihai hedefi 

(gaye i kusva) şer’i inançalara sahip olup övülen ahlaka ulaşmak  ve bozuk inançlardan 

arınmaktır. Güzel ahlaka ulaşmanın yolu, maddi ve manevi kirlerden arınmaktır. Maddi 

temizlik burada kabuk, ahlak temizliği de öz mesabesindedir. Bundan gafil olanlar ise 

sadece zahiri temizliğe takılıp kalmış kişilerdir.1259 

Bu dünyada iman-amel-ihlasla birlikteliği ile ahirete hazırlananlar, dünya ve 

ahiret mutluluğuna ulaşırlar. Dünyaya gönül vermeyip keşfî bilgiyi elde etmek 

isteyenler dünyadan sadece zaruret ölçüsünde istifade ederler. Marifetullaha ulaşan arif 

ve veli kişilerin öte dünyadaki dereceleri, bu dünyada ulaşmış oldukları marifet 

ölçüsündedir. Marifetullah lezzeti lezzetlerin en üstünü, onun bilgisi de ilimlerin en 

şereflisidir. Çünkü bilginin şerefi, bilinenin şerefine nispetledir. Lezzetler, hissi ve 

batini olarak ikiye ayrılır. Batıni lezzetler ilim, keramet, galip gelme, riyaset gibi 

şeylerdir. Bunlar içinde Allah’ı bilme ve O’nun cemalini seyre dalma ilmi olan 

marifetullah ise ilimlerin en üstünü ve insana en çok mutluluk getirenidir. Bu manada 

arif kişi için ölümden bahsedilemez. Çünkü ölüm, kişinin ancak bedenini ve bedene 

ilişik olan şeyleri ortadan kaldırır. Marifetullahın mahalli ve Rabbani bir emir olan ruh 

için ölümden söz edilemez.1260 Ölüm sonrası arif kişi gök katlarında her türlü nimetlerle 

iç içe yaşar.1261 Arif olanlar için Allah’ı bilme ve O’nunla birlikte olma 

mutluluğu/lezzeti her şeyin üstündedir. Cismani olarak düşünüldüğünde cennet ancak 

duyuların lezzetlenme mekanı iken, kalbin lezzeti/mutluluğu sadece Allah’la mülaki 

olmaktır. Buradan hareketle cennet, avam tabakası için beş duyu lezzetinin merkezi iken 

havas açısından Allah’a mülaki olmanın lezzetidir. Dünyada marifeti elde etmemişler 

cennette ancak hissi lezzetlerle yetinirler. Burada kişi ne ile giderse orada onun 

karşılığını bulur. Buradaki marifet ötede müşahedeye dönüşür. Saadetin aslı, iman olan 

marifetullahtır.∗ Gazzâyî bu açıdan cennete gidenleri sürekli rüyete mazhar olanlar ile 

 
1259 Gazzâlî, İhyâ, C. I, s. 179-180. 
1260 “Allah yolunda ölmüş olanları ölü zannetmeyin! Aksine onlar Rableri katında merzukturlar.” Kur’ân, Âli İmrân  
Suresi, Ayet 160-170. 
1261 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 42, 408-409. 
∗ Marifetullahın lezzeti, riyaset ve dünyevi lezzetlerin üstündedir. Gazzâlî marifet bilgisi açısından kalpleri dörde 
ayırır: Birincisi, Allah’tan başka hiçbir şeye sevgi beslemeyen kalp; marifet ve ünsiyetin lezzetinden bîhaber ve 
dünyevi lezzetlere dalmış kalp; çoğu hallerinde Allah ile ünsiyetten zevk alan fakat bazen beşeri sıfatlara da bürünen 
kalp; dünyevi lezzetlere dalan fakat bazen Allah ile ünsiyetten hoşlanan kalp. Şu halde bu dünya âlemi gayb âleminin 
aynasıdır. Ahirette de insanlar aynı şekilde kategorilere ayrılırlar. İnsanlardan kimi vardır şehadet âlemine bakarak 
öte âleme geçiş yapar ki buna idrak denilir. Kimileri bu âleme gömülü vaziyettedir. Onlar buraya hapsedilmiş
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hissi lezzetlere tabi olanlar şeklinde tasnif eder ki, bu dereceler ancak dünyada iken 

yapılan çalışmalara bağlıdır.1262 Düşünürümüz, cennette Allah’ın görülmesini 

(rüyetullah) hak olarak kabul eder. Müminler cennette bu nimete herhangi bir yön ve 

mekan olmaksızın ulaşırlar. Söz konusu rüyet, ister gözle ister diğer organlarla mümkün 

olsun fark etmez. Mühim olan O’na mülaki olmanın getirdiği mutluluktur.1263 

Allah’ın isimlerini duyup da ondan bir şey anlamayanların hali, sesleri duyan 

ve anlamayan hayvanî seviye; duyup da lafzın ne anlama geldiğini bilen sadece lügatçı

seviyesinde; esmanın manalarına herhangi bir keşfî bilgi olmadan inanan avam 

seviyesinde; isimlerin manalarını bilmek yanında onların manalarına samimiyetle 

inananlar âlim seviyesindedir fakat bunların hepsi de Allah’ın isimlerini tam olarak 

bilenler değildir. Mukarrabûn denilen arifler ise isimleri müşahede ve mükaşefe yoluyla 

kavrarlar ve onların hakikatlerini burhani seviyede kavrarlar. Daha sonra bu sıfatlarla 

sıfatlanarak adeta melekler seviyesine yükselip, mele-i âlâdaki meleklerle arkadaş olur 

ve Allah’a yakınlık elde ederler. Bu yakınlığın mekan ve cisimle bir ilgisi yoktur. Bu 

manada Gazzâlî, Allah’la ittihadı veya hulûlü asla kabul etmez.1264 İnsan beden ve nefs-

i natıkadan müteşekkil bir varlık olarak hayvaniyet ile melekiyet arasındadır. 

Başlangıçta hissi idraklerin istekleri ağır basar fakat batıni idraklerin oluşması için hissi 

idrakler gereklidir. İnsan hayatının, idrak ve fiilden ibaret olduğunu düşünürsek o, 

şehvet ve öfke yetilerinin idraklerinden başka bir takım batıni hislerle de donatılmış 

haldedir. İnsan bu idrakleriyle ya noksan ya da kemale ermiş veya da bu ikisi arasında

bir derecede bulunur. Onun için insan, bu idraklerle hayvaniyet derekesine düşebildiği

gibi melekiyet ufkuna da çıkabilir.1265 Talebe, hocasının bildiklerine vakıf olduğu

ölçüde  hocasına benzemiş ve onu anlamış olur. Benzeri durum Allah’ın isimleri ile 

keşfî bilgiye ulaşmış kişi arasında da geçerlidir. Onun için arifler, Allah’ın isimlerinin 

keşfî manalarına vakıf oldukları oranda kendi aralarında farklı derecelere sahiptirler.1266 

Gazzâlî ariflerin ve avamın Allah’a kulluğunu haz üzerinden şöyle 

değerlendirir. Diyelim ki insan parayı sever. Çünkü insan para ile, bedenini korumak 

için elbise ve yiyecek alır. Öyleyse kişinin paraya olan sevgisi bizatihi değil lizatihidir 
 
haldedirler. Ahirette ise cehenneme hapsedilirler. Orası kalpleri yakan ateşle doludur. Bu tür kişilerin yaşam tarzları
ile ahirette olacaklar şeyler arasında perde vardır. Bu perde ölümle birlikte ortadan kalkar. Böylece kişi, o âlemi orada 
idrak eder. Kimileri vardır bunu, daha bu âlemde iken ilmel yakin yanında aynel yakin olarak da görürler. Fakat 
dünyaya dalmış olanlar ancak ahirette bunu aynel yakin olarak görürler. Gazzâlî, İhyâ, C. IV,s. 135. 
1262 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 411-414. 
1263 Gazzâlî, İhyâ, C. IV, s. 416-417. 
1264 Gazzâlî, el-Maksadu’l-esnâ, s. 42-44, 165-169; a.mlf., Ravzatü’t-talibîn, s. 26. 
1265 Gazzâlî, el-Maksadu’l-esnâ, s. 46; a.mlf., Meâricu’l-kuds, s. 93-99; a.mlf., İhyâ, C. I, s. 332; C. III, s. 12-13; 
a.mlf., Kimyâü’s-saâde, s. 142.  
1266 Gazzâlî, el-Maksadu’l-esnâ, s. 58. 
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(başka bir sebepten dolayıdır). Para, onun lezzet gördüğü şeylere ulaşmasında bir 

vasıtadır. Aynı şey Allah’a kullukta da geçerlidir. Kişi eğer cennete ulaşmak ve ateşten 

uzak durmak için Allah’a kulluk ediyorsa, Allah’ı, lezzet olarak gördüğü şeylere 

ulaşmada bir tür vasıta konumuna indirgemiş olur. Bu durumda onun Allah’ı tanıması

mümkün değildir. Fakat O’nun isimlerini anlayıp onunla ahlaklanarak ve kalbini sadece 

Allah’a yönelterek kul olmaya çalışanlar, Allah’ın cemalini seyre dalmaktan ve O’nun 

yaratmadaki güzelliklerini ve melekûtü müşahede için kulluk etmeye yönelirse bu 

durumda kişi için Allah, bizatihi sevgili olur. Kim ki O’nun güzelliğini seyre dalmanın

lezzetini ve Allah’a kavuşmanın güzelliğine inanmazsa o şeye iştiyak duymaz. İştiyak 

duymadığı bir şeyin hazzını insan tasavvur edemez. İnsan, idrakinde tasavvur etmediği

bir şeye yakınlaşamaz. Dolayısıyla kişi, Allah’a kavuşma ve O’nu seyre dalmaya iman 

ettiği halde, O’na yakın olmaktan uzak düşerse onun imanı sadece lisan düzeyinde 

(sözde) kalır. Onlar cennetlerde hurilerle birlikte olmak, yemek içmek türünden bir 

lezzet arzu ederler.  

Şayet kul, Allah’a yakın olmak ve O’nun cemalini seyre dalmayı esas alıyorsa 

işte bu, hazzın, lezzetin ve saadetin (mutluluk) esas olanıdır. Yok eğer sıradan insanların

inandığı ve kabul ettiği şekilde bir takım cennet nimetlerinden haz almak şeklinde hazza 

yönelik bir inanç sahibiyse, bu asıl haz ve saadet değildir.1267 Buradan hareketle 

Gazzâlî’nin ahirete ilişkin nassı te’vil metodunu dikkate alarak, cennetteki nimetlerin 

hissi, hayali ve akli seviyelerde farklılık arzettiğini, bu farklılığın da insanların bu

dünyada marifet bilgisine ulaşıp ulaşmamayla yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz.∗

Fakat Gazzâlî’nin asıl işaret ettiği nokta batınî ya da keşfî bilgiye ve mutluluğa

ulaşmaktır.  

 

1267 Gazzâlî, el-Maksadu’l-esnâ, sf. 90; a.mlf., İhyâ, C. III, s. 27-28. 
∗ Cennet her türlü mutluluk ve mutlu edici şeylerin bulunduğu yerdir. Oradakilerin canlarının istediği her şey vardır. 
Erkekler için bakire, cennet güzelleri olan huriler, etraflarında hizmetçiler söz konusudur. Bundan da fazlası olarak 
Allah’ın cemalini müşahede etme nimeti vardır. Her türlü güzel ve ferahlık verici içecekleri içinde barındırır. Cennet 
ehli otuzüç yaşında olur. ‘Muhakkak ki cennet ehlinin bedenleri tüysüz, yüzleri tüysüz, renkleri beyaz, saçları
kıvırcık, gözleri sürmeli, otuzüç yaşında, Âdem (as)’ın yaratılışı üzerinde, uzunlukları altmış, genişlikleri ise yedi 
ziradır.’ Hasan-ı Basri cennetin sıfatlarını özetle şöyle vasfetmiştir: Narları kovalar gibi, nehirleri kokusuz sütten, 
baldan, şaraptan. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin gönlüne doğmayan nimetler 
vardır. Oradakiler otuz üç yaşındadırlar. Azaptan emindirler. Orada cennet ehli için süratli giden at ve develer ve 
güzel huriler vardır. Cennette sümkürme, tuvalet ihtiyacı da bulunmaz. Dayalı döşeli köşkler, güzel yüzlü dilber 
huriler, her türlü hizmete hazır gılmanlar, ihtayarlık hastalık gibi kusurlardan uzak bir hayat, ebediyet içinde nimetler, 
Allah’ın güzelliğini müşahe etmek, herhangi hüzün ve kusurun asla bulaşmadığı ebedi mutluluk içinde bir hayat. 
Cennetin sekiz kapısı vardır. Yani cennet sekiz tabakadır ve bu da herkesin bu dünyada iken çalışmalarına göredir. 
Oradakiler hiç hatıra hayale gelmeyen, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı seviyede nimetler içinde olurlar. 
Bk. Gazzâlî, İhyâ, C. V, s. 153-156, 162-163; a.mlf., Mükâşefetü’l-kulûb, s. 331-334. 
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III. BÖLÜM 

 

4. İBN RÜŞD’DE ESKATOLOJİ

4.1 Varlık Tasavvuru Olarak Mebde’-Meâd İlişkisi 

Bir filozofun düşünce sisteminde ölüm sonrası hayatı anlamlandırabilmek için 

onun varlık tasavvuru gözden geçirmek gerekir. Düşünceleri üzerine araştırma yapılan 

kişi eğer müslüman bir düşünür ise, ölüm sonrası hayat bağlamında bu araştırma daha 

da önem arzeder. İnceleme alanı insanın ölümsüzlüğü problemi gibi zor bir konu olunca 

varlık-bilgi-değer ekseni üzerine yaratılış, tasavvur olarak âlemin anlaşılması problemi 

ve bir değer olarak mutluluğun kazanımı açısından bu eksenin dikkatle takip edilmesi 

lüzumu vardır. 

Bilginin kümülatif oluşunu hesaba kattığımızda her düşünür, edindiği bilgi 

birikimini kendinden önceki kuşaklardan devralır. Ölümsüzlük problemi ya da ölüm 

sonrası insanın ne olacağı gibi bir konu, insanın bizatihi varlık problemi ile ilgili olduğu

için mesele doğal olarak insanlık tarihine kadar uzanır. Bu bağlamda İbn Rüşd’ün varlık

tasavvurunu anlamak için Aristo’yu bilmek gerekir. Zira Aristo şarihi olan filozofumuz, 

kendine özgü düşüncelerini oluştururken Muallim-i Evvel’den de ilhamlar almıştır.  

Aristo’nun (m.ö. 384-322) tasavvuruna göre âlem, ay altı ve ay üstü diye ikiye 

ayrılır. Tanrı, varlığa hareket veren ilk muharriktir. Ay üstü âlem ulvî, oluş bozuluşun

olmadığı ve ay altı âlemi etkileyen bir yapı arzederken ay altı âlemdeki varlıklar dört 

unsurdan oluştuğu için oluş bozuluşa tabidir. Ay üstü âlemde hareket dairevî iken ay altı
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âlemde doğrusaldır. Âlem, ilk maddeye suret verilmesi ile meydana gelmiştir. 

Aristo’da, İslam’ın kabul ettiği şekliyle bir yaratılış düşüncesi yoktur.∗

Aristo’ya göre ilk muharrik olan tanrı, kendisi hareket etmediği halde kendisi 

dışındaki varlıkları hareket ettiren varlıktır. Âlem, tanrıya olan aşkından dolayı harekete 

geçer. Tanrı ile âlem arasında zaman itibariyle fasıla yoktur ve o, tanrı gibi ezelidir.  

Aristo’nun bu düşüncesi İslam’daki yaratılış inancı ile bağdaşım göstermemektedir. Saf 

bir Aristoculuk inşa etmeye çalışan İbn Rüşd düşüncesinde de ay üstü ve ay altı âlem 

ayırımı olmakla birlikte1268 onun çıkış noktası öncelikle Kur’an’da yaratılışı ifade eden 

kelimelerin incelenmesidir. Bu manada halk kelimesi bir şeyin yoktan yaratılması değil 

bir şeyin illetinin bulunması demektir. Öyleyse Allah açısından âlemin hâdis oluşu,

zaman itibariyle değil illetinin olması yönüyledir. Zaman üstü ve sebepsiz olan kadim 

varlık Allah’tır. Âlem zaman içinde bir fail tarafından meydana getirilmiş ve bir şeyden 

yaratılmıştır.1269 İbn Rüşd buradan hareketle âlemin ezelde, ezelî olan bir maddeden 

yaratılmış olduğunu söyler ve buna dair Kur’an’dan deliller getirir. “Gökleri ve yeri altı

günde yaratan O’dur ve O’nun arşı su üstünde idi”,1270 “O gün yer başka bir yer ile 

değiştirilir. Gökler de”,1271 “Sonra göğe yöneldi ki, o duman halindeydi”1272. Bu ayetler 

 
∗ İbn Rüşd, Tehâfütü’t-tehâfüt, Süleyman Dünya (nşr.), III. bsm., Kahire: Dâru’l-Maârif, 1981, C. I, s. 351-354 [Bu 
eseri Tehâfüt şeklinde vereceğiz]; David Ross, Aristoteles, Ahmet Arslan vd. (çev.), s. 88; Mahmut Kaya, İslâm 
Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, s. 133-140; “İ.Ö. 340’da Yunanlı düşünür Aristo, dünyanın yuvarlak bir 
küre olduğuna ilişkin iki önemli sava yer vermiştir. …Aristo, dünyayın durağan olduğunu, güneşin, ayın gezegenlerin 
ve yıldızların da onun etrafında dairesel devinimlerde bulunduğunu sanıyordu. Dünyanın evrenin özeginde 
bulunduğuna ve en yetkin devinimin de dairesel olduğuna bazı gizemli nedenlerden dolay inandığı için bu sonuca 
varmıştır. Bu düşünce İ.S. II. yüzyılda Ptolemy (Batlamyus) tarafından geliştirilerek kapsamlı bir gökbilimsel model 
içine oturtuldu. Özekte duran dünyamız, ayı, güneşi, yıldızları ve o zaman bilinen beş gezegeni yani Merkür, Venüs, 
Mars, Jupiter ve Satürn’ü taşıyan sekiz tane iç içe küre tarafından çevrelenmekteydi. Bu model…çoğu kişi tarafından 
kabul gördü. Durağan yıldızlar küresinin ötesinde cennet ve cehennem için yeterince yer bıraktığından bu model 
hristiyan kilisesince kutsal kitaba uygun evren görüşü olarak benimsendi. 1514’te papaz Polonyalı Nicholas 
Copernicus tarafından basit bir model ileri sürüldü. Modele göre merkezde güneş vardı ve dünya dahil diğer 
gezegenler onun etrafında dönüyordu. Ama Copernicus, kilise tarafından kafir damgası yememek için bunu gizli 
olarak neşretti. Bu teoriyi Alman Johennes Kepler ve İtalyan Galileo Galilei açıkça savundular. 
Aristocu/Batlamyusçu modele asıl darbe 1609’da geldi. Galilei yeni bulunan teleskopla geceleri gökyüzünü inceledi. 
Jupiter gezegenine eşlik eden birkaç uydu keşfetti. Bu, Aristo ve Batlamyus teorisinin aksine, her şeyin dünyanın
etrafında dönmediğini ve dönmesi gerekmediğini gösteriyordu. Çünkü jupiterin etrafında dönen uydular vardı.
Newton ise bulduğu çekim yasasından hareketle kütlesel çekimin, ayın, dünyanın çevresinde, dünyanın ve 
gezegenlerin de güneşin etrafında eliptik yörüngelerde dönmelerine sebep olduğunu gösterdi. 20. yüzyıl öncesi 
evrenin genişlemekte ya da büzülmekte olduğunun hiç önerilmemiş olması o zamanların genel düşün ortamı için 
ilginç bir saptama. Genel inanışa göre evren ya sonsuzdan beri hiç değişmeyen bir durumda varlığını sürdürmekteydi 
ya da geçmişte bir anda az çok bugün gözlemlediğimiz biçimde yaratılmıştı. Böyle bir inanışın nedeni, insanların
sonsuzluğa ilişkin soru sormaktan ürkme eğilimleri olduğu gibi bir gün yaşlanıp ölecek olsalar bile evrenin 
sonsuzdan beri varolduğu ve hiç değişmeden sonsuza kadar varolacağı düşüncesinin rahatlığına sığınmaları da 
olabilir. Bk. Stephen W. Hawking, Zamanın Kısa Tarihi, Sabit Say ve Murat Uraz (çev.), İstanbul: Doğan Kitap 
Yay., 1988, s. 14, 16-17, 18. 
1268 Bk. Zeyneb Afifî, Felsefetu İbn Rüşd et-tabîiyyetü’l-âlem, Kahire: Dâru Kubâ, 1998, s. 73-139. 
1269 “(Âlemin) sureti gerçekten muhdestir. Ve varoluşun kendisi de zamanda iki taraftan (geçmiş-gelecek) süreklidir. 
Kesintisizdir demek istiyorum.” İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, Bekir Karlığa (nşr. ve çev.), İstanbul: İşaret Yay., 1992, s. 
87-88; Bekir Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, İstanbul: DİVANTAŞ Yay., 1999, s. 262.  
1270 Kur’ân, Hûd Suresi, Ayet 7. 
1271 Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 48. 
1272 Kur’ân, Fussilet Suresi, Ayet 11. 
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âlem yaratılmadan önce ezelî bir maddenin var olduğuna işaret eder. Buna göre üç tür 

varlıktan söz edilebilir: Gerçek kadim varlık olan Allah; oluş bozuluşa tabi hâdis 

varlıklar; bir de bu ikisi arasında kadim ve hâdis varlık olarak âlem. 

Endülüs filozofu İbn Rüşd’ün âlem tasavvuru, başlangıç itibariyle Aristo’dan 

farklılık arzeder. Bir düşünür olması yanında İslam’ın öngördüğü yaratılışı da kabul 

eden İbn Rüşd, Aristo ve İslam’ın yaratılış teorisini harmonize etmiş görünür. Bununla 

birlikte onun evren tasarımı organik, Aristocu âlem anlayışına uygundur. Aristoteles’e 

göre âlem ve zaman ezelî-ebedîdir. Bu görüş zaman içinde âlemin yoktan varedilmiş

olduğu düşüncesini getiren İslam’ın yaratılış inancı ile çelişir. İbn Rüşd, Tanrı’nın

kadim olduğunu, kadim varlıktan sudûr eden fiillerin de kadim olması gerektiğini 

söyler. Fakat âlemin kadim olması Tanrı’nın kadim olması şeklinde değildir. İbn Rüşde

göre yaratma, zaman içinde yoktan var etmekten öte, bir şeyin varlığa gelmede illetinin 

bulunması anlamındadır. Öyleyse âlemin yaratılışı zaman itibariyle değil illetinin 

olması yönüyle hâdistir. Demek ki, düşünürümüze göre yaratma (halk) yokluktan 

varlığa getirme değil bilkuvve olanı bilfiil hale getirmek demektir. Burada İbn Rüşd’ün 

kalkış noktası Aristo’nun, bilkuvve hali bilfiil hale geçirmek şeklinde anlaşılan hareket 

teorisidir. İslam’ın yaratıcı tanrı anlayışı ile Aristo’nun hareket ettirici tanrı anlayışının

iç içe girdirilmesi söz konusudur. İbn Rüşd buradan, sürekli yaratma teorisine geçiş

yapar. Buna göre ilk madde kadimdir. O, kadim bir zamanda Allah tarafından halk 

edilmiştir. Demek ki, kadim olarak madde halk edilmiş ve kadim olan bu maddeden de 

âlem halk edilmiştir. Bu ikinci halk’ın anlamı, maddede bilkuvve olan şeyin bilfiil hale 

getirilmesidir. Öyleyse ezelde yaratma yerine sürekli yaratma vardır.1273 Allah’tan sadır

olan fiilin de O’nun gibi kadim olması gerekir hükmü dikkate alındığında âlem, ezelde 

olup bitmesi yönüyle kadim olmakla birlikte, kadim olan âlemin illetinin Allah olması

yönüyle o hâdis bir varlıktır.1274 Öncesiz fiil, öncesiz bir failin, sonradan yaratılan fiil de 

sonradan yaratılan bir failin fiilidir.1275 Bu teori, İslam’ın yaratıcı tanrı anlayışı ile 

Aristocu hareket teorisinin iç içe giydirilmesi ile oluşmuştur. Böylece İbn Rüşd yaratma 

konusunda ibda’ ve yoktan var etme yerine icad ve tekvin kelimelerini tercih eder. 

Öyleyse yoktan yaratma kainatın varedilişi ile ilgili olmayıp ilk maddenin (arkhe) 

varedilişi ile ilgilidir. Aristo’ya göre arkhe, mücerret varoluş imkan ve istidadıdır. İşte 

kadim olan bu ilk madde cisme ait bir şey olmadığı gibi bilfiil sürüp giden cevher de 

 
1273 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 84-85; a.mlf., Tehâfüt , C. I, s. 84-85. 
1274 İbn Rüşd, el-Keşf an-menâhici’l-edille, Muhammed Âbid el-Câbirî (nşr.), Beyrut: Merkezu Dirâsâti’l-vahdeti’l-
Arabiyye, 1998, s. 103-104 [Bu eseri el-Keşf olarak vereceğiz] ; a.mlf., Faslü’l-makâl, s. 84-88. 
1275 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 129-130; a.mlf., Tehâfüt, C. I, s. 67-72, 137.  
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değildir. Madde ile suretin bileşimi halinde cisim olabilme imkanıdır ve bu, ezelde 

vardır. Tanrı, insan veya tabiat, yoktan bir şeyin suretini ihtira etmez. Çünkü suret, 

oluşum ve bozulumu asıl olarak değil ancak araz olarak kabul eder. Oluşum bozulumu 

kabul eden şey ancak madde-cisimdir. Suret, maddede bilkuvve olarak vardır.1276 Bu 

manada sureti, ezelidir diyebiliriz. Hiçbir fail, olmayan bir şeyi var edemez. Var oluş

ancak kuvveden fiile çıkarma şeklindedir. Kişinin zihninde sandalye fikri yoksa o kişi

ağaçtan sandalye yapamaz. Yoktan bir şey çıkmaz. Bütün nispetler ve suretler ilk 

muharrik olan Tanrı’da var olan ilk maddede bilkuvve vardır. Öyleyse âlemi, bilkuvve 

varlığa gelebilecek şeylerle dolu heyulanî ve istidadî âlem olarak görebiliriz. Buna 

mukabil ilk akıl ya da ilk muharrik olarak suretleri veren tanrı vardır. Şu manada ki, o, 

imkanlarla dolu heyulanî âlemi varlığa getiren varlıkların en yücesi olarak bilfiil 

varlıktır.1277 

İbn Rüşd’e göre Allah ile âlemin kıdemi konusundaki yanlışlık, şahidin gaibe 

kıyasından kaynaklanır. Bu sorunu gidermenin yolu Allah ile âlem arasında illet-malûl 

ilişkisinin kurulmasıdır. Allah sürekli bir iş (yaratma) halinde, âlem ise sürekli oluş

bozuluş içindedir. Muhdis olan Allah âlemi bir kerede yaratıp ilgisini ondan koparan bir 

ilah değildir. Bunun içindir ki, İbn Rüşd sürekli yaratma teorisini ileri sürer.1278 Öyle 

anlaşılıyor ki, sürekli yaratma teorisi Meşşaîlerin sudûrcu ve Eş’ari kelamının konuyla 

ilgili içine düştüğü problemleri çözmek için ortaya atılmış bir teoridir. Zira sudûr 

teorisindeki akıllar nazariyesi ve diğer meseleler mistik görüşlere yol açmakta, Eş’ari 

düşüncesinde olduğu şekliyle yaratılış teorisinin kabulü ise Allah’ta bir takım değişimi 

beraberinde getirmektedir.∗ İbn Rüşd Tefsiru mâ-ba‘det tabîa’da üç tür yaratmadan söz 

eder: a- Kümûn nazariyecilerine göre her şey, her şeyde veya iç içedirler. Oluş, şeylerin 

birbirilerinden çıkmasından meydana gelir. Hiçbir şey yokluktan meydana gelmez. İbn 

Rüşd’e göre bu manada bir şeyi başka bir şeyden çıkaran fail ancak muharrik bir tanrı

olabilir. b- İkinci tez yoktan yaratma ilkesidir. Kelamcılar, Hristiyan teologlar bunu 

 
1276 İbn Rüşd düşüncesinde madde-suret teorisiyle ilgili geniş bilgi için bk. Hasan M. el-Ubeydî, el-Ulûmü’t-tabîiyye 
fî felsefeti İbn Rüşd, Beyrut: Dâru’t-Talîa, 1995, s. 56-137. 
1277 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 189-190, 275, 374; M. Âbid el-Câbirî, İbn Rüşd -Sîre ve Fikr-, Beyrut: Merkezu 
Dirâsâti’l-vahdeti’l-Arabiyye, 1998, s. 193; Zeyneb Afifî, s. 100-103. 
1278 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 185, 189-190; C. II, s. 428; a.mlf., Faslü’l-makâl,-Damîme-, s. 124-125; Sürekli 
yaratma teorisiyle ilgili bilgi için bk. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, İstanbul: Klasik Yay., 2003, s. 183-198; 
Muhammed Ammâre, el-Mâddiyye ve’l-misâliyye fî-felsefeti İbn Rüşd, II. bsm., Kahire: Dâru’l-Maârif, 1983, s. 
65-71. 
∗ “Eğer muhdisi ezelî sayarsak onun fiili de ezelî olmalıdır. Bu durumda mahlukâtın da ezelî olması gerekir. Halbuki 
Eş’ariler kadim bir varlıktan muhdes bir varlığın çıkışını kabul eder. Hâdis bir şeyle bulunması gereken şeyin de 
hâdis olması gerektiği ise Eş’ariliğin esaslarındandır. Kelamcıların, hâdis fiil kadim ve ezelî irade ile vaki olur, 
demeleri de bu şüpheyi gidermez. Zira irade, mef’ûle taalluk eden fiilden başka bir şeydir. Eğer biz, Eş’arilerin, 
kadim bir iradeden hâdis bir şey meydana gelir sözlerini dikkate alırsak hâdis bir şeyin kadim iradeden vasıtasız
olarak vücuda gelmesi mümkün olmaz, deriz.” Bk. İbn Rüşd, el-Keşf, s. 103-104. 
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savunur. Âlem daha önce bir imkan hali ve ilk prensip yokken Allah âlemi var etmiştir. 

Fârâbî ve İbn Sînâ’nın sudûr teorisi tez ve anti tez konumundaki bu iki yaratma şeklinin 

arasında bir yerde durur. c- Bir başka yaratılış teorisi ise Aristo düşüncesinde yer alan, 

aslî itibariyle var olan bir şeyi bilkuvve halden bilfiil hale çıkararak varlığa getirme 

şeklindedir.1279 

Şu halde yaratılışla ilgili kümûn, yoktan yaratma ve bilkuvve hali bilfiil hale 

dönüştürme şeklinde üç farklı teori ile karşı karşıyayız. İbn Rüşd âlemin yaratılışı 

konusunu kavramanın gerçekten müşkil bir problem olduğunu ifade ettikten sonra 

şüpheden en uzak ilim olarak gördüğü Aristo sistemini kendisine metot olarak 

benimser. Aristo’ya göre bir şey ancak başka bir şeyden çıkar. (Yoktan bir şey 

çıkmaz).1280 Şu halde madde, bilkuvve sureti kendinde barındırır. Fail varlık, maddede 

bilkuvve var olan sureti fiile çıkması için hareketi verir. Burada Aristocu dört ilke 

devreye girer. Bilindiği üzere varlıktaki mukavvim unsurlardan biri de gayedir. Bütün 

varlık, asıl fail olması yanında aynı zamanda suret ve gaye olan varlığa yönelir. O 

varlık, saf akıl ve mahza gaye faildir. Hareketi O verir. Ay üstü ve ay altı âlemde 

hareket O’nun sebebiyle oluşur. Şu kadar var ki, ay altı alemde hareket bir takım

vasıtalara bağlıdır.1281 

Ay altı âlemde hareketin, insan ve güneş olarak iki kaynağı vardır. Güneş tabiî 

ısının kaynağıdır. O, gezegenlerde imtizac ederek dünyaya hayatı sağlar. Onun için 

güneş ve gezegenler hayatın ilkesi olmuştur. Tabiat, nizam gayesine yönelik olarak işler 

ki, buna akıl da denir. Akıl, âlemdeki tertip ve nizamdan başka bir şey değildir. Ay altı

âlemdeki oluşum bozulum güneş ve diğer gezenlerin haraketleriyle ilgilidir. Tabiî 

kuvvet ise güneş ve gezegenlerin hareketlerine racidir. Bu hareketten dolayı dünyada 

mevsimler, gece gündüz, rüzgar yağmur gibi hayatın kaynağı olan oluşumlar 

sağlanır.1282 

Âlemin yaratılışı konusunda sudûr teorisini benimseyen filozofların bir takım

endişeleri vardır. Şöyle ki; şayet Tanrı bir, âlem çokluk halde ise Tanrı’nın, âlemi 

doğrudan yaratması durumunda onun zatında çokluğu kabul edilmiş olur. Eğer yaratma 

sonradan olan bir şey ise Tanrı, âlemi yaratmadan önce ne yapıyordu gibi sorular 

 
1279 İbn Rüşd, Tefsîr-u mâ-ba‘de’t tabîa, Maurice Bouyges, S. J. (nşr.), Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1990, s. 1497-1499. 
1280 Câbirî, İbn Rüşd -Sîre ve Fikr-, s. 186. 
1281 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 258-259, 275, 351-354, 380-382, 421; Câbirî, İbn Rüşd -Sîre ve Fikr-, s. 188-189. 
1282 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 421; Câbirî, İbn Rüşd -Sîre ve Fikr-, s. 190-191; Fârâbî düşüncesinde benzer bir 
yaklaşım için bk. “Uyûnü’l-mesâil”, es-Semeretü’l-merdiyye fî ba‘zı’r-risâlâti’l-Fârâbiyye içinde, Friedrich 
Dieterici (nşr.), Leiden: E. J. Brill, 1890, s. 60-61. 
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karşımıza çıkar.∗ Aynı şekilde âlem sonradan yaratıldı ise Tanrı’nın iradesinde bir 

değişme gündeme gelir. Doğrudan yaratmanın kabulü durumunda âlemdeki şer ve 

kötülüğün Tanrı’ya isnadı söz konusudur. İşte Fârâbî ve İbn Sînâ bu gibi endişelerden 

dolayı sudûr nazariyesini geliştirmişler ve bunu, düşüncelerinde varlığın ontolojik 

hiyerarşisini izah için kullanmışlardır. Sudûr teorisinde faal akıl, bilgi nazariyesinde 

epistemolojik, ahlak anlayışında etik, din felsefesinde teolojik bir işlev yüklenmiş ve o

Cebrail ile özdeş kılınmıştır.1283 Aşağıda izah edileceği üzere İbn Rüşd sözü edilen 

sudûr nazariyesine itibar etmemiştir. “Zamanımız halkı arasında şu hareket ettiriciden 

şu hareket ettirici sudûr etmiştir veya feyz etmiştir, yahut lazım olmuştur veya buna 

benzer lafızlarla söylemesi adet haline gelmiş olan şeyler ise bu mufarık ilkeler 

bakımından anlaşılması uygun olmayan şeylerdir. Çünkü failden ancak bilkuvve olanı

bilfiil hale çıkarmaktan başka bir şey sudûr etmez” demektedir.1284 Her şeyden evvel 

Fârâbî ve İbn Sînâ’nın böyle bir teoriyi benimsemiş olmalarının temelinde onların,

Aristo’nun Bir’den ancak bir çıkar sözünü anlamamış olmaları yatar. Aristo bu sözüyle 

âlemde bir tür sebepliliğin olduğunu, ilk ilkeye varıncaya kadar bütün varlıklarda sebep-

sebepli ilişkisinin bulunduğunu ve âlemdeki birlik ile çokluğun neticede ilk ilkede 

buluştuğunu kastetmiş, bir bütün olması yönüyle âlemin bir tek failden çıktığını ifade 

etmiştir.1285 

Endülüs filozofunun ifadesine göre eski filozoflar üç tür varlık olduğuna ittifak 

etmiştir. Kadim ve hâdis varlık ile bunlar arasında yer alan varlık. Kadim varlık

Allah’tır. Hâdis varlık ay altı âlemdeki oluş bozuluşa tabi olan varlıktır. Kadim ve hâdis 

konumundaki varlık ise bütünüyle âlemdir. Âlem, kendinden başka bir şey aracılığı ile 

 
∗ Şayet hâdis bir varlık sonradan vücuda gelmişse kadim varlık olan Allah’ın iradesi hâdis varlığı meydana getirene 
kadar ne idi? Eğer hâdis varlık sonradan yaratılmış ise bu durumda kadim ve ezelî irade sonsuz zamanda hâdisin 
yokluğuna taalluk etmiş olur. Halbuki sonsuz bir şeyin bitmesi olmaz. Eğer biz âlemi sonradan yaratılmış sayarsak o 
zaman Allah’ın kadim iradesi, âlem yaratılmadan önce atıl bir halde idi ve âlemin falan vakitte yaratılmasını murat 
etti. Öyleyse Allah’ın iradesinde ve ilminde değişim söz konusu olur ki, böyle bir durum Allah için kabul edilemez. 
Şu halde âlem Allah’ın ezeli iradesi ve ilmiyle ezelî olmalıdır. Allah’ın ilim, hayat, kudret, irade, sem’, basar, kelam 
gibi sıfatları vardır. İlim sıfatına bakılacak olursa görülür ki, âlem, ancak belli bir gayeyi yine belli bir gayeden evvel 
tertip ve tanzim eden bir sani tarafından ihdas edilmiştir. Onun için saniin âlem hakkında ilim sahibi olması zaruridir. 
İlim sıfatı kadim ve ezelî bir sıfattır. Allah’ın bu sıfatla sadece herhangi bir zamanda muttasıf olması caiz değildir. 
daha açık bir ifade ile, kelamcıların kabul ettiği şekliyle ‘Allah muhdes varlığı, hudusu vaktinde kadim ilmi ile bilir’ 
sözü doğru değildir. Zira bundan, yokluğu vaktinde de varlığı vaktinde de muhdes hakkındaki ilmin bir tek ve aynı
ilim olması lazım gelir. Bu ise makul bir şey değildir. Bu takdirde ilmin, mevcuda ve eşyaya tabi olması icabeder. 
Halbuki mevcut bazen bilfiil bazen bilkuvve vardır. Varlığı her iki hal ile ilgili ilmin de nesnesiyle birlikte değişime 
uğraması gerekir. Şeriat ise bunun aksini söyler. O da Allah’ın, muhdes varlıkları, hudûs ettikleri zamanda bilmesidir. 
‘Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmiş olmasın. …’ (Kur’ân, En’âm Suresi, Ayet 59). Onun için mesele ile ilgili 
şer’î esas böyle vaz edilmelidir. Allah bir şeyi olmadan evvel, olurken ve mahvolurken bilir…Şu halde Allah oluşan 
ve bozulan varlıkları bilir fakat bu biliş, muhdes bir ilimde değildir. Bu ilim ne muhdes ne de kadim ilimdir 
denilemez. Böylesi bir yaklaşım İslam’da bidatların çıkışına sebebiyet verir. Halbuki ‘Rabbin unutkan değildir’ 
(Kur’ân, Meryem Suresi, Ayet 65). Bk. İbn Rüşd, el-Keşf, s. 103-104, 129-130. 
1283Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 180-181. 
1284 İbn Rüşd, Tefsîr-u mâ-ba‘det tabîa, s. 1652. 
1285 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 309-310; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 181.  
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olmayan ve kendisinden önce bir zaman geçmeyen varolandır. O, bir fail tarafından var 

edilmiştir. Kelamcılar geçmişteki zaman ve varoluşun sonlu olduğunu kabul ederler ki, 

Eflatun’un görüşü de budur. Aristo ise geçmiş ve gelecekteki zamanın ve varoluşun

sonsuz oluşunu kabul eder. Aristo’nun görüşüne bakılacak olursa o, hâdis varlık ile 

kadim varlık arasında bir yer almıştır. Şu halde âlem ne gerçek anlamda hâdis ne de 

kadimdir.1286 Zira gerçek anlamda hâdis olmak zorunlu olarak bozulucu olmayı

beraberinde getirir. Gerçek anlamda kadimin ise illeti yoktur. Kimileri de buna ezelî 

muhdes adını vermiş ki, Eflatun taraftarları böyledir. Şu halde âlem hakkındaki görüşler 

birbirinden çok uzak değildir. Ancak bu görüşler tam anlamıyla şeriatın zahirine de 

uygun düşmez. Şeriatın zahiri, bize, âlemin suretinin muhdes, varoluşun kendisinin ise 

zamanın iki tarafında kesintisiz olduğunu gösterir.1287 “O gün yer başka bir yerle, gökler 

de başka göklerle değiştirilir”1288 ayeti de âlemin oluşundan sonra ikinci bir varoluşu

gerektirir. “Allah göğe yöneldi ki, o duman halindeydi”1289 ayeti ise göklerin başka 

şeylerden yaratılmış oluşuna işaret eder. Demek ki, ayetlere bakılınca âlemin salt 

yokluktan yaratıldığı hükmüne varılamaz. Kelamcılar şeriatın aksine te’vil ederek 

âlemin tamamen hâdis oluşunu kabul etmişler ki, bu yanlış bir te’vildir.1290 Buna göre 

İbn Rüşd düşüncesinde varlık, kategorik olarak üçe ayrılır: 

- Mevcudâtın faili, zamanla ilişiği olmayan, varlığı ezelî ebedî olarak 

kadim olan Allah. 

- Dört unsur gibi bir başka şeyden bir başka şey aracılığı ile zamanda 

halkedilen muhdes varlık. 

- Bu iki sınıf varlık arasında yer alıp başka bir şeyden olmayan ve fakat 

başka bir şey tarafından varedilen, kadim ve hâdis varlık arasında yer alan bütünüyle 

âlem. Âlem, bir fail tarafından meydana getirilmesi yönüyle muhdes ama zamanla ilişiği

olmaması ve bir başka şeyden varedilmemesi yönüyle kadim varlığa benzer.1291 

Endülüs filozofuna göre “Gökleri ve yeri altı günde yaratan odur ve onun arşı 

su üzerinde idi” ayeti âlem yaratılmadan önce suyun varlığına işaret eder. “Sonra göğe

1286 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 86. 
1287 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 87-88; H. Bekir Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, İstanbul: 
DİVANTAŞ Yay, 1999, s. 262; “O, hanginizin ameli daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş’ı su 
üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır”. Kur’ân, Hûd Suresi, Ayet 6.  
1288 Kur’ân, İbrahim Suresi, Ayet 48. 
1289 Kur’ân, Fussilet Suresi, Ayet 11. 
1290 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 87-88. 
1291 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 84-85. 
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yöneldi ki, o duman halindeydi” ayeti ise göklerin ve yerin başka şeyden yaratıldığını,

“O gün yer ve gök başka şey ile değiştirilir” ayeti gelecekte mutlak yokluğun sözkonusu 

olmadığına işaret eder. Buna göre varlıkta bir süreç söz konusudur. İbn Rüşd’e göre 

önemli olan husus, âlemin bir failinin olduğu ve âlem ile Allah arasında illet-malûl 

ilişkisinin varlığının kabul edilmesidir. Kavram kargaşasına son vermek için sürekli 

yaratma teorisi İbn Rüşd’ün tercihidir. Böylece İbn Rüşd âlemin yaratılışı konusunda 

Aristo’dan ayrılmıştır. Aristo’ya göre Tanrı ancak ilk muharrik iken İbn Rüşd’e göre 

Allah, âlemin yetkinleşmesini sağlayan ve onu varlığa çıkaran faildir.1292 Bu arada 

Allah’ın varlığı ezeli ise onun fiili de ezelidir şeklinde düşünen filozofumuz, Allah’ın

fiilinin ezelden beri varoluşunu engelleyecek herhangi bir sebebin bulunmadığını yani 

onun fiilinin ezelden beri varolduğunu belirtir. Onun fiili sonlu, sınırlı bir zaman 

dilimine hapsedilemez.1293 Dahası şayet varlığı ihdas edici varlık ezelî ise onun fiili de 

ezelî olmalıdır. Öyleyse âlemin da ezelî olması gerekir. Halbuki Eş’ariler kadim bir 

varlıktan muhdes bir varlığın çıkışını kabul eder. Buna karşılık İbn Rüşd, eğer biz, 

Eş’arilerin, kadim bir iradeden hâdis bir şey meydana gelir sözlerini dikkate alırsak 

hâdis bir şeyin kadim iradeden vasıtasız olarak vücuda gelmesi mümkün olmaz deriz. 

Zira bu durum failsiz mef’ul farz etmek gibidir. Dikkat çekici bir başka durum da şudur: 

Eğer biz âlemi sonradan yaratılmış sayarsak o zaman Allah’ın kadim iradesi, âlem 

yaratılmadan önce atıl bir halde idi ve o, âlemin falan vakitte yaratılmasını murat etti, 

demiş oluruz. Bu durumda Âllah’ın iradesinde ve ilminde değişim söz konusu olur. Bu 

ise Allah için kabul edilemez. Şu halde âlem Allah’ın ezelî iradesi ve ilmi gereği ezelî 

olmalıdır.1294 Çünkü İbn Rüşd’e göre Allah’ın âlem hakkında ilim sahibi olması

zaruridir. İlim sıfatı kadim ve ezeli bir sıfattır. Allah’ın bu sıfatla sadece herhangi bir 

zamanda muttasıf olması caiz değildir.1295 Böylece İbn Rüşd Allah âlem ilişkisi ile ilgili 

olarak ortaya koyduğu bu düşüncesiyle Aristo’nun ilk muharrik, Meşşaîlerin sudûr 

teorisinden ayrılmıştır. Bununla birlikte o deist, mekanist, panteist, vahdeti vücutçu 

yaklaşımlara da itibar etmemiştir.1296 

Âlemin mutlak manada yaratılmış olup olmadığı ya da kadim olup olmadığı 

tam bilinemez. Filozofumuz, âlemin salt yokluktan (ademü’l-mahz) değil bir ilk 

prensipten meydana getirildiğini kabul eder. Nitekim “Onun arşı su üzerinde idi” ayeti, 

yaratılmadan önce bir ilk varlığa yani suya işaret eder. Onun yaratılmasıyla feleğin 
 
1292 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 143-144, 258-259, 275, 366; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi a.g.e., s. 186-187. 
1293 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 67-77, 84, 137, 139-143. 
1294 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 103-104. 
1295 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 129. 
1296 Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 262; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 198. 
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hareketi sonucu ortaya çıkan zamandan önce de bir zamanın varlığına dikkat 

çekilmiştir. Aynı şekilde “Sonra göğe yöneldi ki, o duman halindeydi”, “İnkarcılar 

görmez mi ki, daha önce gökler ve yer yapışık idi”1297 şeklindeki ayetler göklerin ve 

yerin bir başka şeyden yaratıldığını, “O gün yer başka bir yer ile değiştirilir, gökler de” 

ayeti ise gelecekte mutlak yokluğun söz konusu olmadığını ifade eder. Şu halde varlık

ezeli ebedi bir süreç halinde devam eder.1298 Zira Tanrı’nın varlığı gibi fiili de 

süreklidir.  

İbn rüşd düşüncesinde iki tür fail vardır: a- Fiili, etkinliği, eserini ortaya 

koyunca biten fail. Mesela bir binanın ustası gibi. Bina fiili bittikten sonra onun devamı

için başka faillere, ustalara ihtiyaç duyulur. b- Eseriyle olan ilişkisi onu var etmekle 

sınırlı kalmayıp süreklilik gösteren faildir. Eserin sürekliliği, failinin sürekliliğiyle 

ayakta kalır. Âlemin faili bu türdendir. Onun varlığı gibi fiili de ezeli olmalıdır. 

Dolayısıyla onun fiilinin ezelden beri hep varlığı ile beraber bulunmasını engelleyecek 

bir şey yoktur. Öyleyse onun fiili ve eseri sürekli olmalıdır. Onun için İbn Rüşd sürekli 

yaratma teorisinden yanadır ve en çıkar yol budur.1299 Düşünürümüz bu durumu izah 

açısından şöyle bir kanıt ileri sürer: Kişi ve gölgesinde olduğu şekliyle eğer Allah, 

âlemden önce ise âlem de onunla birlikte öncesiz-ezeli demektir. Eğer Allah zaman 

itibariyle âlemden önce geliyor, âlem yaratılmadan önce âlemle Allah arasında belli bir 

zaman varsa bu durumda zamanın da Allah’la olması gerektiği sonucu çıkar. Zaman 

öncesiz/ezeli ise hareket de öncesiz demektir. Zira zaman ancak hareketle ölçülebilir. 

Hareket öncesiz ise hareketli de öncesiz olur. Dolayısıyla onu hareket ettiren de öncesiz 

olur. Tabiatında hareket bulunan varlık olarak âlem, zamandan ayrı olamaz. Tabiatında

hareket olmayana ise zaman ilişemez. Buna göre Allah ve âlemin yani iki varlıktan 

birinin ötekinden önce gelmesi, değişmez olan ve zamanda bulunmayan varlığın,

değişen ve zamanda bulunan varlıktan önce gelmesi hadisesidir. Bu, önceliğin başka bir 

türüdür. Bu iki varlığın zamandaş olması veya birinin ötekinden önce gelmiş olması

doğru değildir. Gazzâlî’nin “Allah’ın âlemden önce gelmesi, zamanda bir öncelik 

değildir, sözü doğrudur. Fakat Allah’ın zamanda bir önceliği bulunmadığı takdirde, 

âlemin ondan sonra gelmesinin ancak nedenlinin nedenden sonra gelmesi anlaşılır. 

(İllet-malûl ilişkisinden bahsedilebilir).”1300 Zaman ezelî bir harekete bağlı ezelî bir 

sürekliliktir. Bu ezelilik sürekli ve birdir. Böylece İbn Rüşd hareket ve zamanın ezelî 
 
1297 Kur’ân, Enbiya Suresi, Ayet 30. 
1298 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 246-248, 252-253; Câbirî, İbn Rüşd -Sîre ve Fikr-, s. 193-194.  
1299 Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 262; Sarıoğlu, s. 197; Muhammed Ammâre, el-
Maddiyye ve’l-misâliyye fî felsefeti İbn Rüşd, s. 65-71. 
1300 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 139-144. 
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olduğu fikrinden hareketle âlemin ezelî olduğunu dile getirir.1301 Şu halde bu dünya 

kozmik manada son bulsa, yer ve gökler başka yer ve göklerle değişime uğrasa da 

Allah’ın fiili sürekli olarak devam eder. Varlık için mutlak yokluktan bahsedilemez. 

Sürekli yaratma teorisine göre kişi öldükten ve kıyamet koptuktan sonra aynı ilişki yani 

sürekli yaratma orada da devam edecek demektir.1302 Zira İbn Rüşd’e göre yok olan bir 

şey, tamamıyla yokluğa karışmış değildir. Aksine o bilfiil halden bilkuvve hale geçiş

yapmıştır. Varlığa geliş de aynı şekilde bilkuvve halden bilfiil hale geçiştir. Zira failin 

fiili, bir şeyin özüne değil sadece yokluğa ilinti ve ikincil olarak ilişir. Buna göre failin 

yaptığı şey, bir şeyi fiil halindeki varlıktan bir başka varlığa dönüştürmesi hadisesidir. 

Bu tıpkı ateşin yanarak havaya dönüşmesi ve böylece yok olması şeklindeki bir 

anlayıştır.1303 Öyleyse Endülüs filozofuna göre kozmik manada kıyamet olsa bile bu, 

varlığın yok olması değil başka bir hale dönüşmesi manasında kabul edilebilir. Onun 

için âlemin bir başka şeye dönüşmesi suretiyle yok olması mümkündür, kabul edilebilir. 

Zira burada yokluk, ilintilidir ve başka bir duruma bağlıdır. Ancak bir daha varlığa

gelmeyecek şekilde yokluktan söz edilemez. Zira böyle bir durumda failin fiilinin, 

yokluğun özüne ve birincil şekilde iliştiğini söylememiz gerekirdi ki, böyle bir şey 

mümkün değildir.1304 

İbn Rüşd’de âlem tasavvuru ya da varlık hiyerarşisi ne şekildedir, varlık

düzeninde nasıl bir ilişki vardır, sorularını bu noktada incelememiz yerinde olur. Her 

şeyden önce Endülüs filozofunda organik âlem tasavvuru dikkat çeker. Hareket ettirici 

ilke, sabit yıldızlar küresini hareket ettirir. Âlemin yönetimi tıpkı bir kentin yönetimine 

benzer. Kentte bir başkan ve onun buyruğunda pek çok yönetim birimleri bulunur. Aynı

şey âlemin yönetimi için de geçerlidir. Maddeden ayrık olan varlıklardaki amacı

sağlayan, onlara varlık verendir. Onlara bu amaç ve sureti veren, fail ilkedir. Şu halde 

ilk ilke, ilkelerin ilkesidir. Göksel varlıklar, ona doğru hareket ederek kendi amaçlarını

gerçekleştirmek isterler. Ona doğru yaptıkları bu hareket, kendi yaratılış amaçlarını elde 

etmelerini sağlayan bir harekettir. Bütün varlık bu hareketi tabiî olarak, insan ise iradi 

olarak yapar. Bu nedenle sadece insan, diğer varlıklar içinde sorumludur.1305 İlk 

muharrik ilk hareketi akletmeyle değil istek ile verir. Canlı olan âlemin nefsi ve aklı

vardır. Duyuları olmayan semavi cisimler akletmek suretiyle şevkî olarak hareket 
 
1301 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 137, 139-144; Ahmed Fuad el-Ehvanî, “İbn Rüşd”, İlhan Kutluer (çev.), M. M. Şerif 
(Ed.), İslam Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, İstanbul: İnsan Yay., 1996, s. 185. 
1302 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 85; Muhammed Beysâr, fî-Felsefet-i İbn Rüşd -el-Vücûd ve’l-hulûd-, Beyrut: 
Dâru’l-Kitâbi’l-Benânî ve Mektebetü’l-Medrese, 1973, s. 68-69. 
1303 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 246. 
1304 İbn Rüşd,  Tehâfüt, C. I, s. 248, 252-253. 
1305 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 380-382; Bk. Kur’ân, Ahzab Suresi, Ayet 72. 
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ederler. Semadaki ilk hareket en yüksek seviyedeki şevkle oluşur. Bu en yüce iyiye olan 

şevktir. Onun için semavi cisimleri hareket ettiren şey, hareket etmeyen akıllardır. 

Semada otuzdokuz hareket ettirici ile dokuz felek vardır. Onuncusu faal akıldır ve o,

hareket ettiricilerin sonuncusu olup ay feleğini hareket ettirir. Ay altı varlıklarının

sebebi, unsurlara ve öteki varlıklara suret veren bu akıldır.1306 Âlem, Aristocu bir 

yaklaşımla radikal bir şekilde ay üstü ve ay altı şeklinde ikiye ayrılmıştır. Ay altı

âlemde organik ve inorganik varlıklar yer alır. Buradaki varlıklar, varlığın yok iken var 

olmasını sağlayan suret ile varlığın kendisinden oluşmalarını sağlayan maddeden 

meydana gelmiştir. Ayrıca bu âlemde her şeyin fail denilen bir şeyden ve gaye denilen 

bir şey için oluştuğu görülür. Ay altı âlemdeki varlıkların oluşumunda gök küreleri ile 

gök cisimlerinin etkisi söz konusudur. Bunların da bir faili vardır. Canlı varlıkların

canlılığının nedeni olarak bir başka ilke gerekir ki, bu ilke, canlılara sureti, nefsi ve aklı

verendir. Kimileri buna suretleri veren ilke derken kimileri onu nefs olarak kabul 

etmiştir. İşte bu güç, üreyen canlı varlıklarda kendini gösterir.1307 Semavî cisimler 

düzenli dairesel hareketleriyle homojen cisimler üzerinde faildir. Unsurlar ise onların

yakın fail sebebidir. Üreme organına sahip olan canlılarda fail sebepler, tohum ve faal 

akıl iken üreme organına sahip olmayan varlıklarda bu unsurlar semavî cirimler ve faal 

akıldır. Böylece düzen fikrinde yakın ve uzak fail ile semavi cirimler ve faal akıl

etkilidir, diyebiliriz.1308 

Hiyerarşik olarak varlık; ilk ilke, göksel varlıklar ve ay altı aleme özgü bileşik 

varlırlar şeklinde üçe ayrılır.1309 Ay üstü âlemde değişim ve bozulum olmazken bu 

haller ay altı varlıklarda geçerlidir. Fakat mahsusat âlemi olarak görülen ve dört 

unsurdan oluşan varlıkların oluşum bozulumu da arazidir. Öz olarak bozulum onlar için 

de söz konusu değildir.1310 İbn Rüşd’ün âlem tasavvurunda dikkat çekici bir başka 

husus, âlemde birlik öngörüsüdür. Bu yönüyle âlem bir tek canlıya benzetilir. Âlemdeki 

her şeye sirayet eden ruhanî bir güç ile bütün varlıklar, belli bir nizam ve tertip içinde 

var olurlar. Bu yönüyle varlığın ilkesi olan Allah’a, yaratan ve varlığı bir arada tutup 

koruyan denilir.1311 Şu halde âlemde varlık, ay üstü veya akledilirler âlemi olarak makûl 

âlem (akledilir varlıklar âlemi); ay altı âlemi olarak mahsûs âlem (hissedilir varlıklar 

âlemi) şeklinde ikiye ayrılır. Nitekim bu yaklaşım, İbn Rüşd’ün epistemolojisinde 
 
1306 Ehvanî, “İbn Rüşd”, İslam Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, s. 185-186. 
1307 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 351-353.  
1308 Atilla Arkan, “Meşşâî Gelenek Bağlamında İbn Rüşd Felsefesinde Rüya”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi 
içinde, Yıl. 8, S. 15, (2003), s. 113. 
1309 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 387-388. 
1310 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 353-354; Beysâr,  s. 72-73. 
1311 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 197; Beysâr, s. 98. 
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makûl-mahsûs varlıklar şeklinde kendini gösterir.1312 Göksel varlıklar mürekkep değil 

esirî bir unsurdan oluşmuş varlıklardır ve onlar, ilk ilkeye daha yakındırlar. Ay altı âlem 

ise dört unsurdan oluşmuş olup oluş bozuluşa tabidir.1313 Bu verilere göre varlık

şemasını şöyle çizebiliriz: Merkezde, etrafını feleklerin kuşattığı dünya vardır. İlk 

muharrik olan Allah, âlemin içinde ve dışında değildir. Allah’a en yakın varlık atlas 

feleğidir ve bu felek şevkî olarak dönen ilk varlıktır. Bu silsile ay feleğine kadar gelir. 

Şu halde atlas feleği ilk hareketli ve ilk hareket ettiricidir. Felekler ve ecramı semaviye 

yetkinlik olarak kendi üstünde bulunan şeyin etkisiyle hareket eder. Onların

hareketleriyle bu âlemde/dünyada gece gündüz, dört mevsim, rüzgarlar, yağmurlar ve 

diğer tabiat olayları oluşur ki, dünyadaki hayatın devamı bu değişime bağlıdır. Aynı

etkiyle maddede bilkuvve olan şeyler bilfiil hale geçer. İlk muharrik ezeli ve sürekli 

hareketi verendir. Ondan sadır olan hareket ettirme fiili de ezeli ve daimidir. Şu halde 

ezeli olan varlığın fiili hadis değil aksine onun varlığına uygun düşen ezeli oluş

şeklindedir. Ona özgü olan fiil ise harekettir ki, bu, semanın hareketidir. Onun için 

semanın hareketi ezelidir. İşte âlemin kadim oluşuyla kastedilen mana da budur. Zira 

onda oluşan şeyler kadimdir. Bununla birlikte o, sürekli oluşum bozulum halinde kevn ü 

fesat âlemidir. Buradan hareketle İbn Rüşd âlemin hâdis ve kadim olmadığını ve fakat 

onun sürekli hâdis (daimü’l-hadîs) olduğunu söyleyerek sürekli yaratma teorisini 

gündeme taşır. Bu hareket, ilk hareket ettiriciden hareketli varlığa doğrudur. Dairevî bir 

hareket ile feleklerin deveranı şeklinde devam eder.1314 Ecram-ı semaviyenin intizamlı

hareketiyle tabiattaki zahiri nizam ve âlemdeki yekvücut oluş da sağlanmış olur. Tabiat 

düzeninde ara sebepler olarak anılan söz konusu hareketlerin, insanın yapıp etmelerinde 

de rolü vardır.1315 Göksel cisimlerin özellikle güneş ve ayın hareketlerini bu bağlamda 

düşünmemiz olasıdır. Organik âlem tasavvurundan hareketle âlemde bir hiyerarşi vardır

ve varlıkların hepsi bir gayeye ulaşmak için muntazam olarak işler.1316 

İster yoktan yaratılsın isterse bir ilk maddeden halkedilmiş olsun filozofumuza 

göre meselenin çözümü âlemin bir yaratıcı failinin bulunduğu gerçeğini kabul etmektir. 

Bu kabul olduktan sonra terminolojik olarak getirilen farklı yorumlar olabilir. Nitekim 

düşünürümüz de yukarıda dile getirildiği üzere sürekli yaratma formülünü ileri 

 
1312 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 356; Beysâr, s. 107.  
1313 Câbirî, İbn Rüşd, -Sîre ve Fikr, s. 184. 
1314 Cabiri, İbn Rüşd, -Sîre ve Fikr, s. 194. 
1315 Hasan Şahin, “İbn Rüşd’de İnsanın Özgürlük ve Kaderi”, İbni Rüşd (Gevher  Nesibe Sultan Anısına Düzenlenen 
İbni Rüşd Kongresi Tebliğleri), Ahmet Hulusi Köker (Ed.), Kayseri: Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi 
Enstitüsü Yay., (14 Mart 1993), s. 193.  
1316 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 300, 380-382, 421; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 196; Bk. Kur’ân, Fussilet Suresi, 
Ayet 12; Sâffât Suresi, Ayet 164. 
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sürmüştür. Âlemin faili olan Âllah’ın sürekli varlığı gibi, onun fiili olan âlemin de 

sürekli olması gerekir ki, buradan âlemin her daim olması gereken bir varlık oluşu

ortaya çıkar.1317 Âlem mutlak olarak değil de yetkin bir yaratıcının fiili ve eseri olması

yönüyle ezelilik arzeder. Fakat âlemin kadim veya hâdis olduğu tezlerinden biri kabul 

edilecekse İbn Rüşd, hâdis olmasını tercihe şayan bulur. Bunun için de o, kesintili 

hudûs, sürekli hudûs kavramlarını geliştirir. Sürekli hudûs yerine sürekli yaratma 

kavramını kullanmak ise daha uygun düşer. Onun sürekli yaratma teorisi, feyz teorisinin 

temsil ettiği hayalî işrakî metafiziğe karşı gerçekleşmiştir de diyebiliriz.1318 

Ebul Velid İbn Rüşd nasstan hareketle semavî varlıklar olarak Allah ve 

meleklerin (ruhanî varlıklar) semada olduğunda ulema ve hukemanın hemfikir olduğunu 

belirtir. Semavî âlem mekan değildir ve zaman onu ihata edemez. Zira zamanın ve

mekanın kuşattığı her şey bozuluma uğrar. Halbuki semavî âlemin oluş bozuluştan uzak 

olması gerekir. Semanın içinde en şerefli olan kısım felek-i aksadır. Zira Âllah’a en 

yakın yer orasıdır. Böylesi bir yaklaşıma göre âlem ay üstü ve ay altı başka bir ifade ile 

oluş bozuluşa tabi âlem ile böylesi halden uzak, zaman ve mekanın kendisini 

kuşatamadığı semavî âlem olarak ikiye ayrılmıştır.1319 Şimdi biz, âlem tasavvuru içinde 

insanın yeri nedir sorusuna geçebiliriz.   

4.2 Âlem Tasavvuru İçinde İnsanın Yeri 

İbn Rüşd Allah’ın fiilleri cümlesinden olarak yaratma, nebi gönderme, takdir 

etme, adaletle yargılama ve yeniden diriltmeyi sayar.1320 Âlemin, içindekilerle birlikte 

yaratılışı ve yeniden diriltmeyi gerçekte aynı fiil içinde saymak mümkündür. Ay altı

âlemde canlıların oluşumu noktasında yakın ve uzak sebepler vardır. İlk varlıktan 

insana kadar uzanan çizgide ara sebepler halinde bir hiyerarşi bulunur. İbn Rüşd Telhîsu 

Kitâbi’n-Nefs1321 ve eş-Şerhü’l-Kebîr li-Kitâbi’n-Nefs’te1322 nefs ilminin diğer ilim 

dalları arasındaki konumunu ele alır. Nazarî bir ilim olması açısından sözü edilen ilim, 

 
1317 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, 67-72, 84-85, 137, 139-141.  
1318 Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 262; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 186-187; 
Hasan Hanefi, “İbn Rüşd Düşüncesinde İştibah”,  Ölümünün 800. Yılında İbn Rüşd -Sempozyum Bildirileri-, 
İstanbul: 1998, s. 28, [Cumhuriyet’in Kuruluşunun 75. Yılı Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn-i Rüşd. T.C. 
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, Proje No: 1999 SOC-114/131200] [Bundan 
sonra Ölümünün 800. Yılında İbn Rüşd olarak vereceğiz] 
1319 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 145-147; Câbirî, İbn Rüşd, -Sîre ve Fikr, s. 123. 
1320 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 161. 
1321 İbn Rüşd, Telhisü Kitabi’n-Nefs, (Averroes’ Middle Commentary on Aristotle’s de Anima), Alfred L. Irvy 
(nşr.), Kahire: el-Meclisü’l-A‘lâ li’s-Sekâfe, 1994, s. 1. [Orta şerh olarak da bilinen bu eseri Telhîsu Kitâbi’n-nefs, 
(Orta Şerh) şeklinde vereceğiz.]  
1322 İbn Rüşd, eş-Şerhü’l-Kebîr li-kitâbi’n-nefs li-Aristo, İbrahim el-Garbî (nşr.), Tunus: Beytü’l-Hikme, 1997, s. 
26. [Bu eseri eş-Şerhü’l-kebîr olarak vereceğiz.] 
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ele aldığı konu itibariyle şerefli ve burhanî yöntemin kullanıldığı bir ilimdir. Dolayısıyla 

nefs ilmi, metafizik dışında diğer nazarî ilimler arasında öncelikli bir konuma sahiptir. 

Bununla birlikle bütün ilimlerin ilkeleri psikoloji ile temellendirilir. Zira Meşşâî 

düşünce sisteminde bilginin imkanı ve kaynakları, psikoloji ile birlikte ele alınır. 

Metafizik, ahlak ve siyaset ilimlerinin de psikoloji ile yakından alakalı olduğu görülür. 

Aynı zamanda nefs ilminin verileri diğer ilmî disiplinleri tamamlamaktadır. Dolayısıyla 

bu ilim, özellikle akıl, faal akıl, mufârık semavî akıllar hakkında verdiği bilgiler ve 

nefsin metafizik ile olan ilgisini kurarak insana metafizik yapabilmenin yollarını

açar.1323 

İbn Rüşd nefsin varlığını ispat için ayrı bir bölüm açmamış fakat onun, gerek 

İbn Sînâ’nın nefsin ispatı delillerini kabul edişi ve gerekse her insanın, bir nefs sahibi 

oluşunun şuurunda oluşu fikri1324 nefsin varlığını kabul ettiğini açıkça gösterir. Endülüs 

filozofu, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs’in girişinde bu âlemdeki varlıkları organik ve inorganik 

olarak ikiye ayırır. İnorganik varlıklar ateş, hava, su ve toprağın oluşumundan meydana 

gelirken organik varlıklar yapı, şekil ve işlevi farklı olan organların bir bütün teşkil 

etmesi ile oluşurlar. Organik varlıklarda organın bütünlüğünü ve düzenli işleyişini 

sağlayan bir güç ve ilke var olmalıdır. Organların üstünde bir gerçekliği olan bu ilke 

nefstir.1325 

İnorganik cisimlerde mekanda ve nitelikte değişim yani hareket söz konusu 

iken organik varlıklarda artma eksilme, dışarıdan alınanların organizmanın cevherine 

dönüştürülmesi ve dışarıdan alınan unsurların dönüşüme uğraması söz konusudur. 

Benzeri şekilde sözü edilen organizmanın üreme, başka bir varlık sebebiyle kendi 

türünden bir varlık meydana getirebilmesini de dikkate aldığımızda aynı organizmada 

bütün bu farklı hareket şekillerinin cisimden kaynaklanıyor olması düşünülemez. 

Aksine cisimden daha soyut bir ilke başka bir ifade ile nefs var olmalıdır. Bununla 

birlikte biz, insan olarak nefsimizin, hangi organımızda yer aldığını bilememekle 

birlikte onun var olduğunun şuurundayız.1326 Dahası insan türünde, diğer canlı

1323 Atilla Arkan, İbn Rüşd Psikolojisi -Fizikten Metafiziğe İbn Rüşd’ün İnsan Tasavvuru-, İstanbul: İz Yay., 
2006, s. 29-30. 
1324 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 813-818, 846. 
1325 İbn Rüşd, “Telhîsu Kitâbi’n-Nefs ve erbeu resâil: Risâletü’l-İttisâl li-İbn es-Sâiğ; Kitâbü’n-Nefs li-İshak b. 
Huneyn; Risâletü’l-İttisâl li-İbn Rüşd; Risâletü’l-Akl li-Yakub el-Kindî”, A. Fuad el-Ehvanî (nşr.), [Kahire: 
Mektebetü’n-Nahda, 1950], Islamic Philosophy içinde, Fuat Sezgin (Ed.), Frankfurt: Institute for the History of 
Arabic-Islamic Science, 1999, s. 3-7. [Küçük şerh olarak da bilinen bu eseri bundan sonra Telhîsu Kitâbi’n-nefs 
şeklinde vereceğiz]  
1326 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 620-623, 846; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 262; 
Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 80. 
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varlıklarda görülmeyen ahlakî olguları düşünürsek nefsin var olduğunu kabul ederiz.1327 

Bununla birlikte İbn Rüşd, Allah’ın varlığını ispat için kullandığı en önemli delillerden 

biri olan ihtira deliline, cansız inorganik cisimlerin canlı organik cisimlere dönüşmesi 

olgusundan hareketle değinir ve bunu ilk ilkeye bağlar.1328 Böylece İbn Rüşd’e göre 

nefs, cismin üstünde basit bir cevher, cismi harekete geçiren bir ilke olarak karşımıza 

çıkar. İnsanın oluşumu açısından şunları bilmemiz gerekir: Ay altı âlemdeki varlıklar 

madde ve suretten oluşur. Suretleri kabul etme potansiyeli olan ilk maddenin bilfiil hale 

gelişi cisim, ateş, hava, su ve toprak olarak dört unsurdur. Bu dört unsur, cisimlerin 

terkibinde karışımlar halindedir. Canlıların oluşumu için terkipte yakın sebep tabiî ısı ve

nefs; uzak sebep felekleri hareket ettirici akıldır. Natık nefs, tabiî organik cismin ilk 

yetkinliğidir.1329 Nefs fonksiyon olarak beslenme, öfke, şehvet, hayal ve düşünme 

melekelerinden oluşur. Şehvet yetisi, his ve hayale bağımlıdır. İbn Rüşd, nefs ile aklı

birbirinden ayırır. Biz bunu nefs teorisiyle irtibatlı olarak epistemoloji ve mutluluk 

konusunu incelerken ele alacağız.1330 

4.3 Nefsin Tanımı

Endülüs filozofu nefs konusunda, bedenin dışında var olan ve bedene dışarıdan 

gelen bir ilke olarak tanımlayan Platoncu yaklaşımı tenkit eder. Zira böyle bir 

tanımlama, cisimlerin rastgele karışmama sebebini izah edemez.1331 Bununla birlikte 

Yeni Platoncu düşüncede var olan sudûrcu anlayışı da kabul etmez.1332 Nefs tanımında 

nefs beden ilişkisini dikkate alan düşünür kuvve, istidat, yetkinlik kavramlarına 

başvurur ki, bu kavramlar filozofun metafizik ve tabiat felsefesindeki düşünceleriyle 

alakalıdır.1333 Bunun yanında kimi insanlar nefsin parçalar halinde bedenin değişik 

organlarına yayılmış bulunduğunu, aklın dimağda, beslenme gücünün karaciğerde, istek 

gücünün kalpte olduğunu söyler. İbn Rüşd’e göre organizmada birliği temin eden şey 

nefsin birliği ilkesi olmalıdır. Nefsin bedenden ayrılması ile bedenin dağılması da buna

işaret eder. Öyleyse bedenin birliğinin temini nefs ile olmaktadır.1334 

1327 İbn Rüşd, Tefsiru Mâba‘de’t-tabîa, s. 605-607.  
1328 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 351-352. 
1329 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 12. 
1330 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 826-828, 835; Ehvanî, “İbn Rüşd”, İslam Düşüncesi Tarihi, C. II, s. 173-175. 
1331 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, (Orta Şerh), s. 56. 
1332 İbn Rüşd, Tefsîru mâ ba‘de’t-tabîa, s. 1652; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 262. 
1333 Arkan, s. 86. 
1334 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, (Orta Şerh), s. 45; Macid Fahri, İbn Rüşd Feylesûfu Kurtuba,  Beyrut: 
Dâru’l-Maşrık, 1986, s. 93. 
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Cevher olması noktasında nefse baktığımızda cevher kavramı; madde, suret ve 

bu ikisinin toplamı şeklinde üç anlamda kullanılır.1335 Madde bilkuvve suret iken suret 

bilkuvve şeyin yetkinliğidir. Her cevher madde ve suretten meydana gelir. Canlı

cisimleri diğerinden ayıran en önemli husus ise nefstir. Ancak nefs, belli bir dayanakta, 

maddede bulunmaz. Bu anlamıyla nefs, madde anlamında değil de suret anlamında

cevher olur. Şu kadar var ki, nefs, organ sahibi tabiî cismin ilk yetkinliği olarak kabul 

edilebilir.1336 Bitkilerin de organları vardır ama onlar için organ sahibi varlık denilemez. 

Mesela muma verilen şekil nasıl mum değilse, suret nasıl madde olarak kabul 

edilemezse aynı şekilde nefsin madde olma anlamında cevher olduğu da söylenemez. O 

bir tür surettir.1337 Nefs, canlı olmayan cismi canlı hale getirerek onun tanımının

ayrılmaz parçası olur.  

Akıl, duyu, hissetme, beslenme, büyüme ve üreme gibi özellikler canlılara 

özgü haller olduğuna göre bu mânâlardan birine sahip olan varlığa canlı denilir. Nefs, 

beslenme, duyu, akletme ve canlılık ilkesi olduğuna göre bu hallerin her biri canlının

parçalarından biriyle ortaya çıkar. İbn Rüşd tahayyül, hareket, istek güçlerine sahip 

hayvanlarda nefsin dayanağı ve fiili bakımından bir, fakat güçleri itibariyle çok olduğu

düşüncesindedir.1338 

Buna göre İbn Rüşd, nefs tanımını, canlıyı diğer varlıklardan ayıran bir özellik 

taşımasına rağmen canlıdaki her bir gücün fiiline ayrı ayrı işaret etmediği gerekçesiyle 

mükemmel bir tanım olarak bulmaz ancak bu tanımın filozoflar arasında genel kabul 

gördüğünü belirtir. İbn Rüşd nefs tanımını, üstadı Aristo gibi ortaya koyar: “Nefs, tabiî 

cismin ilk yetkinliği ve fiilidir.”1339 Tanımdaki ‘yetkinlik’ kavramı, canlı ile cansızı

ayırır. Aristo’nun ay üstü ve ay altı modelinde cisimler madde ve suretten oluşur. İbn

Rüşd’ün söz konusu nefs tanımında canlı varlık madde ve suretten teşekkül eder. 

Öyleyse burada suret, nefstir.1340 Bu nefs tanımı, İbn Rüşd’e göre aslında nefsin 

tanımını tam olarak vermemektedir. Fakat Endülüs filozofu tanımdan çok tasvir yapar 

ve nefsin tanımlanmasının mümkün olmadığını fakat fonksiyonları dikkate alınarak 

onun tasvirinin mümkün olduğunu düşünür. Biz bu noktada İbn Rüşd’ün, üstadı

Aristo’yu körü körüne taklit etmeyip yer yer ondan ayrıldığını görürüz. Zira İbn Rüşd,

1335 İbn Rüşd, eş-Şerhü’l-Kebîr, s. 93-94; a.mlf, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, (Orta Şerh), s. 56. 
1336 İbn Rüşd, eş-Şerhü’l-Kebîr, s. 94, 96. 
1337 İbn Rüşd, eş-Şerhü’l-Kebîr, s. 94; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, (Orta Şerh), s. 48, 56. 
1338 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 8. 
1339 Aristoteles, Ruh Üzerine [De Anima], Zeki Özcan (çev.), İstanbul: Alfa Yay., 2000, s. 63-69 [412 a, 412 b]; İbn 
Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 12; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 846. 
1340 İbn Rüşd, Telhisu Kitabi’n-Nefs, (Orta Şerh), s. 56; Arkan, a.g.e., s. 88. 
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burada nefs tanımında üstadından ayrılarak, tanımın yetersiz olduğunu vurgulamıştır ki, 

ileride görüleceği üzere onun buradaki nefs beden ilişkisinden nefs tanımına ilişkin 

ortaya koyduğu düşünce, nefsin ölümsüzlüğü düşüncesinde filozof için bir imkan 

hazırlayacaktır.1341 

4.3.1 Nefs Beden İlişkisi 

Nefs beden ilişkisinde İbn Rüşd, Platoncu idealar düşüncesinin aksine beden 

öncesi nefsin varlığını kabul etmez. Buna karşılık Endülüs filozofu, canlıdaki beslenme, 

büyüme, üreme, duyu, tahayyül, öfke, sevinç, cesaret, hüzün gibi fiil ve infiallerin nefs 

beden ilişkisinden kaynaklandığı düşüncesindedir. Öyleyse nefs, bedenden ayrık bir 

varlık olmaktan ziyade bedenin suret ve yetkinliğidir.1342 Filozofumuz nefs beden 

ilişkisinde bu iki parçadan biri ayrılacak ise bunun, bedenin yetkinliği olmaması

gerektiğini belirtir. Fakat bu husus İbn Rüşd’de net değildir. Zira nefsin bedenden 

ayrılıp ayrılmaması ile ilgili tartışmada gündeme gelen şey daha çok akıldır. İleride 

mutluluk bağlamında ittisal teorisi incelenirken ele alınacağı üzere İbn Rüşd, nefse 

ilişkin olarak yazdığı orta şerhte heyulanî aklı, insan nefsinin yetkinliğinin bir devamı

olarak sunarken küçük ve büyük şerhlerde akıl, ayrık bir cevher olarak kabul edilir ve 

insanın düşünme eylemi farklı bir mekanizma içinde verilir.1343 

Varlık âleminde illiyet prensibi gereği sebep sonuç ilişkisi vardır ve düzen söz 

konusu bağ ile sağlanır. Bu manada göksel varlıkların herhangi birinin dönüşünde

oluşabilecek aksama, ay altı dünyada pek çok düzenin bozulmasını beraberinde getirir. 

Dünya, kişilerle nesnelerin sürekli ilişkisi demektir. Bunun devamı da ancak nesnelerin 

sürekliliğine ve illiyet kanununun geçerliliğine bağlıdır. Zira insan bir nesneyi sürekli 

aynı şekilde bulabilmeli ki, ona isim ve hadd/tanım getirebilsin. Âlemde illiyet kanunu 

olmalı ki, eşyada ve tanımlarda süreklilik olabilsin. Zaten ilmî bilgi, eşyanın, kendisini 

hasıl eden sebepleriyle beraber bilinmesi demektir. Sebepleri inkar, aklı ve bilgiyi inkar 

demektir. Şu halde Gazzâlî başta olmak üzere Eş’arî düşüncesinin sebepliliği ortadan 

kaldırıcı yaklaşımı filozofumuz açısından kabul edilemez. İbn Rüşd’ün bu yaklaşımı,

Aristoculuğun cevher fikri ile maddî, surî, gaî ve fail yani dört sebep teorisine 

 
1341 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 81-82; İbn Rüşd, nefsin, bir takım fonksiyonlarını her ne kadar beden ile 
meydana getirse bile bu, onun bedene bağlı olduğu anlamına gelmediğini zira bedenin ortadan kalkmasının nefsin de 
ortadan kalkmasını gerektirmediğini belirtir. Bk. İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 833-834; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet 
İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 263. 
1342 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, (Orta Şerh), s. 56. 
1343 Arkan, s. 90; Jan A. Aestsen Gerhard Endress, “İbn Rüşd’ün De Anima Üzerine Üç Şerhi”, Atilla Arkan (çev.), 
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi içinde, S. 4, (2001), s. 50. 
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dayanır.1344 Onun sebeplilik teorisi Allah’ı kanıtlamadaki inayet teorisiyle iç içe bir 

görünüm arzeder. Zira Allah, bu âlemi insanın yaşamına uygun bir nizamda yaratmıştır. 

Böyle bir düzen olmalı ki, insan orada dini, aklı ve felsefeyi uyum içinde yaşayabilsin.  

Beden ve onun arazlarına ilişkin ilkeler altı tanedir ve onların her birinin yeri 

vardır. Bunlardan birincisi ilk ilke yani ilk sebep olan Allah’tır. Diğerleri ise ikinci 

illet/melekler, faal akıl, ruh, suret ve maddedir. İlk illet bütün varlıkların sebebidir ve o, 

soyut, çoğalıma uğramaz bir yapıdadır. İlk üç varlık yani  Allah, ikinci illet ve faal akıl

bedenli olmadığı gibi bedenlilerle ilişiği de yoktur. Buna karşılık ruh, suret ve madde 

haddizatında beden değildir fakat bedene aittirler. Şu halde bedenlerin türleri vardır: 

Göksel cisimler, akıllı canlı olarak insan, aklı olmayan canlılar olarak hayvanlar, bitki, 

mineral ve dört element varlık hiyerarşisinde yer alır. İşte bunlar dünyada bileşik 

haldedirler.1345 İlk ilke olan Allah, ikinci ilke ve faal aklın sebebidir. İkinci ilkeler 

göksel varlıkların sebebidir. Bunlar ikinci ilkeye bağımlıdırlar. Bunlar ilk felek ile ay 

feleği arasında yer alırlar ve göksel varlıklar bu ikincil ilkelere bağımlıdırlar. Bunlara 

melekler de denilir. Göksel ruhlar, türlerin ve ruhların özünün farklılaşmasının

sebebidir. Bunlar şerefli ve insan ruhlarından çok daha yetkin olup suretleri vericidirler. 

Onlar felekleri aklederler, sürekli aktif ve ezeli-ebedi olarak aklederler.1346 

Düşünürümüzün organik âlem tasavvurunda semavi cisimler duyularla değil 

akletmek suretiyle şevkî olarak hareket etmekteydi. Söz konusu düzen içinde insan, 

akıllı oluşu sebebiyle semavî varlıklara en yakın bir konumdadır fakat o, ezelî varlıklar 

ile bozulmaya uğrayan varlıklar arasında yer alır.1347 Endülüs filozofu beden olarak ay 

altı âleme, akıl itibariyle ay üstü âleme özgü olarak yaratılan insanı ruh-beden bileşimi 

bir varlık olarak görür. İnsan ne sadece beden ne de bedenin yöneticisi nefsten ibaretir. 

O, bu iki unsurun bileşimidir. Bu yaklaşım Aristo’nun insan tanımına da uygun düşer. 

Ölüm bu iki unsurun ayrışması hadisesinden ibarettir. İnsan psikolojik organizma olarak 

bir bütündür. Buna göre ruh ya da nefs, bedene; beden ise ruha dayanarak birliktelik 

içinde faaliyet gösterebilirler.1348 

İbn Rüşd’ün nefs teorisi ölümsüzlük doktrinini içerir biçimde İslam ve felsefî 

düşünce ile harmonize edilmiş şekildedir. Hakikatin birliği ilkesi gereği Endülüs 

 
1344 Ehvani, “İbn Rüşd”, İslam Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, s. 180-181. 
1345 Ehvanî, a.g.m., C. II, s. 185-186.  
1346 Paul Sidney Christ, The Psychology of the Active Intellect of Averroes, Philadelphia: (y.y.) , 1926, s. 45. 
1347 Ehvanî, a.g.m., C. II, s. 185-186. 
1348 Arkan, s. 89-91; Muhammed Ovey, Averroes’ Doctrine of Immortality,-A Matter of Controversy-, Waterloo-
Ontario Canada: Published for the Canadian Corporation for Studies in Religion, 1984,  s. 132-133. 
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filozofu için vahyin ve aklın verileri arasında uyum vardır. İbn Rüşd’de akıl ve nefs ayrı

şeyler olsa bile bunlar iç içelik gösterir. Bununla birlikte akıl yaşamı, insanın en üst 

seviyedeki kapasitesi olması yanında nefs, bedenle birliktelik halindedir. Nefs, bedenin 

suretidir ve onun kendine özgü yetileri vardır. O, bedenden ayrılabilir bir şey olmakla 

birlikte bedenin dahili hareket gücü konumundadır.1349 Aristo’nun De Anima’sı, ruh 

konusuna tahsis edilmiş bir eserdir. De Anima’ya göre ruh, bedenin formu olup beden 

ruhun maddesidir. Madde ve form, aynı şeyin iki farklı görüntüsüdür. Aristo’da ruhun 

bedenden ayrılabilir bir şey olup olmadığına dair bir açıklık yoktur fakat akıl (intellect), 

nefsin bir parçası olarak görünmez. İleride ele alınacağı üzere ruhun, akılla ilişkisinin 

çözüme kavuşturulmaya çalışılması İbn Rüşd’ün uğraştığı büyük problemlerden biri 

olmuştur. De Anima’nın üçüncü kısmında akıl konusu belirginlik kazanmamış olsa bile 

onun, cisimden ayrık, hissilikten uzak ve cisme karışmamış bir varlık olduğu görülür. 

Akıl, potansiyel ve aktif akıl şeklinde ikiye ayrılmıştır.1350 

Saf bir Aristoculuk inşa etmek isteyen İbn Rüşd, insanı, madde-form yani 

beden ve nefsten oluşan bir varlık olarak görür. Burada tabiî organik cisim beden iken 

onun yetkinliği olan nefs, suret konumundadır. Nefs-beden ilişkisinde bir ayrılmazlık

(mülazemet) veya ölümle birlikte bedenden ayrılan nefsin yokluğa karışmasından 

bahsedilemez.1351 Nefs bir takım işlevlerini her ne kadar bedenle birlikte 

gerçekleştiriyor olsa bile bu, bedenden ayrıldıktan sonra nefsin varlığını devam 

ettirmeyeceği şeklinde anlaşılamaz. Nefsin bedenle işlevsel hale gelen fonksiyonları

ölümle birlikte akamete uğrasa bile nefsin, maddeden ayrık gücü olan akıl, ölüm sonrası

kendi bilincinde olacak şekilde varlığını sürdürür. Nitekim filozofumuz bu hususu, 

Zümer Suresi 42. ayetinden hareketle açıkça ortaya koyar.1352 

Aristo’ya göre beden, insanın dahilî bir parçası iken nefs, faaliyetlerinde 

bedene dayanan bir şeydir. Bununla birlikte Aristo düşüncesinde insan hayatı sadece bu 

dünyaya özgüdür. Nefs filozofu İbn Sînâ, Aristo’nun, ruhun, bedenin formu olduğu

düşüncesini kabul etmiş ve o, tıpkı Platon gibi, ruhun, ölüm sonrası bedenden ayrılan 

ölümsüz bir cevher olduğu görüşünü benimsemiştir. İbn Sînâ düşüncesinde bedenli 

dirilişten ziyade ruhanî diriliş ya da ölümsüzlük fikrinin altı çizilmiştir. Gazzâlî ise 

insanın ölümsüzlüğü fikrini, insan nefsinin ölümsüzlüğü düşüncesini benimsemekle 

 
1349 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, İstanbul: Çantay Kitabevi, 1998, s. 29-30; 
Ovey, a.g.e, s. 19, 22-26.  
1350 Aristoteles, Ruh Üzerine, s. 167-177 (429a-430a); Ovey, s. 55-57. 
1351 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 807-808; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 96. 
1352 İbn Rüşd, Tehâfüt, s. 827, 833-834. 
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birlikte bunu Allah’ın iradesine bağlı görmeyi tercih etmiştir. İbn Rüşd’e göre insanın,

ölüm sonrası yaşama umudunun yegane dayanağı, insanın nefs cevheri olarak ölümsüz 

oluşu değil, yeniden diriltilişidir.1353 

Nefs bedene bağımlı ve onun çözülümü ile birlikte devre dışı kalan bir 

yapıdadır. O, bedene ve organlarına hayatiyet ve birliktelik veren bir ilkedir. Buna göre 

düşünürümüz, beden ile nefs arasında doğrudan bir birliktelik ilişkisi kurar. Nefs, 

bedene özgüdür. Bununla birlikte nefs (ruh), beden demek değildir. O bedenin bir arazı

da değildir. Ancak o, kompoze bir cevherin formu olarak bedende bulunan bir 

varlıktır.1354 Aristo’ya göre nefs, tabiî cismin ilk yetkinliği idi. Aynı yaklaşım İbn Rüşd

için de geçerlidir. Nefs, bedenin sureti ve potansiyel olarak hayatın kaynağıdır. Öyle 

anlaşılıyor ki, İbn Rüşd’e göre nefs, tamamen bedene özgü ve ona aktivite, hayat veren 

bir şey iken akıl, nefsin en üst yetkinliği olarak nefsin dışında harici bir varlık kazanan 

ve ezelilik taşıyan bir unsurdur. Akıl konusuna özellikle mutluluk teorisi bağlamında

ittisal teorisi konusunda değineceğiz. Biz burada nefs beden ilişkisini kısaca gözden 

geçirip nefsin yetileri ve bunların ölüm sonrası hayatla ilgisini ele almak istiyoruz. Buna 

göre nefs ve beden, bir tek realitenin iki yönüdür. Bununla birlikte nefsin yetileri şahsi 

güçlere karışmış haldedir.1355 Bedenin ölümüyle birlikte madde çözülüme uğrayınca 

nefsin kendisi değil aktivitesi kaybolur. İbn Rüşd’ün, nefsin, ölüm sonrası yok olmadığı 

tezi, Aristo düşüncesine de uygun düşer. Aristo, eğer bir yaşlı, genç birinin gözüne 

sahip olsa genç gibi görürdü, derken aynı hususa vurgu yapar. Diyelim kişi hastalık

halinde iken idraki tam değildir ve fakat bu, idrakin yok olduğu anlamına gelmez. Şayet 

organ tekrar eski haline gelirse o, aynıyla sağlıklı olarak idrak edecek demektir. Yine 

İbn Rüşd’ün, ölüm sonrası nefsin, faal olmaktan pasif olmaya geçişi düşüncesi yani 

nefsin yok olmadığı tezi, ölümün uykuya benzetildiği Kur’an’ın öngörüsüne de 

uygundur.1356 Fakat her halükarda İbn Rüşd, nefsi ferdiyete indirgemez. Çünkü nefs ve 

beden, aynı birlikteliğin farklı yönleridir. Dolayısıyla sadece nefs, kişisel ferdiyeti 

temsil edemez.1357 

1353 Aristoteles, Ruh Üzerine, s. 66-70 (412b-413a); Ovey, s. 58-59, 66-68, 74. 
1354 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 12; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 96-97. 
1355 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 5-8; Ovey, s. 87. 
1356 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 833-834; a.mlf., el-Keşf, s. 203-204; bk. Kur’ân, Bakara Suresi, Ayet 154, Âli İmrân 
Suresi, Ayet 169-170; Zümer Suresi, Ayet 42. 
1357 Ovey, s. 108-109. 
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4.4 Ölüm Sonrası Hayatla İlişkili Olarak Nefsin Yetilerinin İncelenmesi 

Nefsin varlığının ispatı konusunda İbn Rüşd, İbn Sînâ’nın ortaya koyduğu

delillere katılır.1358 İbn Rüşd Platon’dan bu yana geçerli olan nefse özgü nebatî, hayvanî 

ve insanî nefs ayırımına gitmekten ziyade nefsin işlevlerini dikkate almış 

görünmektedir.1359 Endülüs filozofu Kitâbü’l-His ve’l-mahsûs’ta  canlıdaki yetileri, 

kendinde nefs bulunması yönüyle bedene ait güçler olarak görür. Buna göre kendisinde 

nefs olması hasebiyle bedene atfedilen güçler: Beslenme gücü (el-kuvvetü’l-gâziye), 

duyu gücü (el-kuva’l-hassâse), mütehayyil güç (el-kuvvetü’l-mütehayyile), nâtık güç 

(el-kuvvetü’n-nâtıka) ve istek gücüdür (el-kuvvetü’n-nüzûiyye).1360 

Nefsin yetilerinin incelendiği küçük şerhte verilen listede büyüme ve üreme 

güçleri ile hafıza ve müfekkire güçleri ele alınmamıştır fakat filozofun, büyüme ve 

üreme güçlerini beslenme gücüyle; ortak duyuyu beş duyu ile; müfekkire ve hafıza 

güçleri ise mütehayyile gücüyle aynı kategori içinde değerlendirmesi muhtemeldir.1361 

Duyu gücü, görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları olarak beşe ayrılır. Bu 

kuvvetler biri diğerine dayanak olma ve fiilleri yönüyle birbirlerinden ayrılırlar. Nebatî 

nefs idrak eden nefs olmadan; idrak eden nefs mütehayyil nefs olmadan var olabilir ama 

bunun tersi geçerli değildir.1362 

İbn Rüşd nefsin yetilerinden beş harici duyu yanında dört dahili gücü kabul 

eder. Ancak mesela İbn Sînâ’nın nefs teorisinde görüleceği üzere, Endülüs filozofu 

vehim gücünü yok sayar. İleride mutluluk ve ittisal teorisi bağlamında ele alınacağı 

üzere aklî yetiyi anlayabilmek için nefsin harici ve dahili yetilerini bilmek gerekir. İbn

Rüşd’ün ifadesiyle: ‘…İnsan, nefsin ne olduğunu bilmeden aklın ne olduğunu, nefs 

sahibi olanı bilmeden nefsin ne olduğunu bilemez.”1363 Nefsin yetilerinden beş harici 

duyu olarak görme, işitme, koku alma, tad alma ve dokunma duyularının her birinin 

kendine özgü idrak objesi vardır. Bununla birlikte sayı, miktar, şekil, hareket gibi haller 

bazen birkaç duyunun idrak alanına girer. Duyular, suretlerin, cisimlerden 

soyutlanmasında ilk basamağı teşkil eder. Farklı duyular tarafından algılanan suretlerin 

birleştirildiği yer ortak duyudur. Duyu güçlerinin ve ortak duyunun işlevini yapabilmesi 

 
1358 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 813-818; Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 24. 
1359 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 81.  
1360 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-his ve’l-mahsûs, Henri Blumberg (nşr.), Cambridge: The Mediaeval Academy of 
America, 1972, s. 1. 
1361 Arkan, s. 96-96. 
1362 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 13. 
1363 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 342.  
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için duyu ile objenin uygun ortam, konum ve aynı zamanda olması gerekir.1364 Duyu 

aşamasında henüz kavram değil sadece suretin algılanmasından bahsedilebilir. Ortak 

duyuda beliren suretin, nesnesinden bağımsız bir hale gelebilmesi için hayal gücü 

gereklidir (mütehayyile). Böylece nesnesi olmadığı halde ondan ayrık bir suret, hayal 

gücünde var edilmiş olur. Bununla birlikte hayal gücünde gerçekte dış dünyada varlığı 

olmadığı halde duyu eksikliği ya da hatalı veri aktarımı neticesinde yanlış hayali 

suretler de oluşabilir.1365 Bu noktada duyu, ortak duyu ve mütehayyile yetilerinin, aklın

kabul edebileceği küllileri oluşturmasında, nesnelerden suretleri alıp aşama aşama aklın

kabul edebileceği kıvama ulaştırmaları açısından bu idrak güçlerinin önemi büyüktür. 

Zira aklî açıdan tasavvur edilebilecek bir şeyin idrak edilmiş olması gerekir. Onun için 

herhangi bir duyudan mahrum olan kişi, algılayamadığı için renkleri anlayamayan kör 

misali, o duyunun algılarıyla oluşan kavramlardan da mahrum kalır.1366 

Tahayyül gücü ortak duyum ile irtibat halinde işlev görür. Ortak duyumdaki 

izleri bilkuvve halden bilfiil hale çıkarıcı şey, bilfiil duyu objelerinin ortak duyuda 

bıraktığı izler ve istek (nüzûi) gücüdür. Şu halde tahayyül yetisi, dış dünyadaki duyular 

olmadan var olamaz.1367 Tahayyülün asıl dayanağı ortak duyum olduğuna ve bu güç de 

bilkuvve halden bilfiil hale çıktığına göre o, oluş bozuluşa tabi bir yetidir. Dolayısıyla 

tahayyül gücü de oluş bozuluşa tabidir. Fakat o, amelî ve nazarî aklın işleyişi için 

zorunluluk arzeder.1368 Tahayyül gücü aklı olmayan hayvanlarda aklın görevini üstlenir.  

Duyu algısına bağlı olarak meydana gelen hayalî suretlerin kavram haline 

gelebilmesi için bunların saklanması (hıfz) ve hatırlanması (zikr) görevini üstlenen 

hafıza gücüne ihtiyaç vardır.1369 Daha önceden algılanmış ve fakat unutulmuş şey 

iradesiz olarak hatırlanırsa bunu zakire gücü; iradeli olarak hatırlanırsa bunu düşünce 

(tezekkür) gücü yerine getirir ki buna müfekkire adı verilir. Şu halde düşünme sadece 

insana özgü olmasına karşılık hatırlama ve hayal gücüne sahip hayvanlar bulunabilir.1370 

Hatırlamanın olabilmesi için; hayali suret, suretin kavramı, kavramın hatırlanması,

hatırlanan kavramın daha önce duyumlanan bir şeyin kavramının olduğunun bilinmesi 

gerekir. Burada sureti (imajı) oluşturan yeti hayal gücü iken, kavramı suretten ayırıp

hatırlama esnasında tekrar onunla birleştiren güç ise tasavvur yetisidir (musavvire). 

 
1364 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 20-27, 54-57; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 115.  
1365 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 59-65; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’l-his ve’l-mahsûs, s. 40. 
1366 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 79. 
1367 İbn Rüşd, eş-Şerhu’l-Kebîr, s. 221-222; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 61-63. 
1368 Arkan, s. 173-174. 
1369 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 79; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’l-his ve’l-mahsûs, s. 37-39. 
1370 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-his ve’l-mahsûs, s. 37. 
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Hatırlanan kavramın önceden algılanan bir nesneye ait oluşunun bilinmesi doğru-yanlış 

olma ihtimali taşıyan bir hüküm içerir. İşte bu işlevi gerçekleştiren şey, nefsin akıl

yetisidir.1371 Buna göre nefsin güç ve işlevleri arasındaki düzenin en üst noktasındaki 

akıl ile onun hemen altında bulunan hayal gücü arasındaki ilişki önem arzeder. İnsanı

hayvandan ayıran husus, hayvanların da sahip olduğu hayal gücünün insanda, 

maddeden soyut akledilir suretleri idrak ve kabul etme yeteneği ile birlikte bulunuyor 

olmasıdır. Daha açık bir ifade ile nasıl ki, duyu gücü hayvanı bitkiden ayırıyorsa aynı

şekilde akıl yetisi de insanı hayvandan ayırır.1372 

İbn Rüşd’e göre nefs, bütünlük ve birlik arzeden tek bir cevherdir.1373 Nefsin 

güçleri arasında da bir sıradüzen vardır. Beslenme gücü olmadan duyu gücü, duyu 

olmadan hayal gücü, hayal gücü olmadan akıl olmaz. Bu sıradüzende bir üstte bulunan 

bir alttakinin yetkinliği ve onun tamamlayıcısıdır.1374 Nefsin güçlerinden bir alttaki bir 

üsttekinin dayanağı değildir. Filozofumuz bunu, insanın genel olan canlılık, özel olan 

akıllılık tarafı olduğunu, akıllılık olmazsa insan özelliğinin kalmayacağı, canlılık

kalmayınca da geriye insandan bir şey kalmayacağını ifade ile, canlılığı akıllılığın şartı

olarak görür ve bunu, şart olmayınca meşrut da olmaz, sözleriyle dile getirir.1375 

Düşünürümüz nefsin tanımının yapılmasının mümkün olmadığını zira böyle bir 

durumda ona bedende yer belirlemek gerekeceğini fakat buna karşılık nefsin 

fonksiyonlarından söz edilebileceğini belirtir. Onun için nefsin, tabiî organik cismin 

sureti ve ilk yetkinliği tanımı, nefsin mahiyetini tam olarak ifade etmekten ziyade bize 

bir tür tasvir verir.1376 Tabi filozofumuzun nefs tanımı, bize, onun nefsin ölümsüz bir 

varlık oluşunu kabul ederek Aristo’dan farklı bir kabulü benimsediğini de gösterir. Nefs 

beden ilişkisi suret-madde ilişkisinden farklı olup bir tür ittisal şeklindedir. Zira madde 

suret terkibinde biri olmadan öbürü de olamaz. Böyle bir yaklaşımda nefs, suret olarak 

bedenin yetkinliği ve nefs olmadan bedenin varlığını devam ettirememesi gibi bir 

durum vardır. Şu halde nefs, bedenin varlığına bağlı olarak varlığını devam ettiren değil 

bedenden ayrıldıktan sonra da varlığını devam ettirici bir özellik arzeder. Her ne kadar 

nefsin bazı fonksiyonları bedene bağımlı olarak ortaya çıkıyor olsa da onun varlığı 

1371 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-his ve’l-mahsûs, s. 39; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 64. 
1372 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 71, 87; a.mlf, The Epistle on the Possibility of Conjunction by Ibn Rushd 
with the Commentary of Moses Narboni -A Critical Edition and Annotated Translation-, , Kalman Perry Bland 
(nşr.), 1987, s.  9-10. [Bundan sonra The Epistle olarak verilecektir] 
1373 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 8; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 826; Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde 
Fa‘âl Aklın Yeri, s. 27. 
1374 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 12-13. 
1375 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 807-808. 
1376 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 566-567, 835. 
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cisme bağlı değildir.1377 Buna göre nefsin birliği ve bütünlüğü dikkate alındığında onun 

bütün güçleriyle akla hizmet ettiği görülür.1378 Nefs-beden ilişkisi sonra erip nefsin 

beden ve maddeyle irtibatı kopsa bile onun, maddeden ayrık gücü olan akıl, kendi 

şuurunda olarak varlığını devam ettirir. Nitekim filozofumuz bu durumu Kur’an’da 

verilen ölüm-uyku analojisiyle dile getirir:  

“Şeriatta nefsin ölümsüzlüğü hakkında bir delil var mıdır ya da bu konuya dikkat 

çekilmiş midir denilirse deriz ki, evet bu, Kur’an’da vardır. ‘Nefsleri öldükleri sırada ve 

ölmeyenleri de uyku esnasında ancak Allah alır. Ölümüne hükmettiklerini alıkoyup diğerlerini 

belli süreye kadar (bedenlerine) gönderir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için deliller 

vardır.’1379 Bu ayet her ikisinde de nefsin işlevlerinin durması açısından ölüm ile uykuyu eşit 

tutması bakımından konuyla alakalı bir delil durumundadır. Ölümde nefsin işlevlerinin durması

eğer nefsin aleti (olan bedenin) değişmesinden değil de kendi zatının bozulmasından ileri 

gelseydi uykuda atıl kalması da yine aynı sebepten kaynaklanmış olurdu. Böyle olunca nefsin 

uyanma sırasında eski haliyle geri dönmesi mümkün olmazdı. Nefsin eski haliyle bedene geri 

dönmesinden anlıyoruz ki, fonksiyonlarının durması ona, cevherinde ortaya çıkan bir durumdan 

dolayı değil sadece aleti (olan bedenin) atıl kalmasından ötürü arız olmuştur. Ayrıca buradan, 

bedenin işlemez hale gelmesiyle nefsin tamamen atıl kalmasının gerekmediğini de anlarız. 

Ölüm ise atıl kalmaktan ibarettir. O halde alet (konumundaki bedenin) ölümde de uykudaki hali 

andıran bir konumda bulunması gerekir. Hakîmin (Aristo) dediği gibi, ihtiyar, gencin gözü gibi 

bir göze sahip olsaydı o da genç gibi görürdü.”1380 

Böylece İbn Rüşd, nefsi bedenden ayrık bir bütünlük arzeden cevher olarak 

görür. O ölümle birlikte bedenden ayrılıp bedenle birlikte olan idrak güçleri atıl kalsa 

bile nefsin diğer idrak güçleri haricinde akıl denilen gücü hep fonksiyonel olarak 

varlığını sürdürür.1381 Nitekim ileride görüleceği üzere, düşünürümüz, yeniden dirilişi

Allah’ın iradesi ve gücüne tevdi ederek, dirilişle birlikte insanların yeni bir bedenle ve 

fakat dünyadaki bedenden ayrılışından beri bedensiz olarak bekleyen nefsle öte dünyada 

varlığını sürdüreceğini kabul eder. Böylece Aristo’nun da ifade ettiği üzere, ihtiyar 

olarak ölen kişi/ler genç bir göze (yeni beden) kavuşarak yeni hayata başlayıp başka bir 

âlemde varlığına devam eder. Fakat burada asıl sorun, bedenden ayrılan nefsin, kişisel 

ferdiyetinin devam edip etmeyeceği meselesidir. İbn Rüşd’ün bu konuda görüşünü

tespite çalışanlar farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Endülüs filozofunun farklı eserlerindeki 

 
1377 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 833-834. 
1378 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 97.  
1379 Kur’ân, Zümer Suresi, Ayet 42. 
1380 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 204.  
1381 Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 262-263; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 97. 
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değişik ifadelerinin böyle bir farklılığın ortaya çıkışına müsait olduğunu da 

belirtmeliyiz. Bu konu biraz da Gazzâlî’nin, Meşşaî filozofların (özellikle İbn Sînâ’nın), 

dine aykırı bulduğu düşüncelerini çökertmek amacıyla yazdığı Tehâfütü’l-felâsife’ye, 

İbn Rüşd’ün aynı üslupla cevap verdiği Tehâfütü tehâfüti’l-felâsife’sinde, ölüm sonrası

maddesiz nefslerin sayı itibariyle çokluğunun kabul edilemeyeceği sözü ile ilgilidir. 

“Maddesiz nefslerin sayı itibariyle çokluğu, filozoflarca kabul edilmeyen bir görüştür. 

Zira onlar, sayısal çokluğun sebebinin madde, sayısal çokluktaki birliğin sebebinin suret olduğu

görüşündedirler. Suret yönünden bir olduğu halde, madde olmadan sayı itibariyle birçok 

şeylerin olması imkansızdır. Nitekim bir kimse herhangi bir nitelik yönünden diğer bir 

kimseden ancak araz vasıtasıyla ayırt edilir. Çünkü bu niteliği onunla paylaşan bir başkası

mutlaka vardır. O halde fertler, birbirinden ancak madde açısından ayrılırlar.”1382 

“Suret yönüyle bir olana sayısal çokluk yani bölünme ancak madde vasıtasıyla ilişir. 

Eğer beden yok olduğunda nefs yok olmuyorsa ya da kendisinde bu nitelikte bir şey varsa, 

bedenlerden ayrıldığında nefsin sayıca bir olması zorunlu olur. Burada bu konuyu daha fazla 

izaha gerek de yoktur.”1383 

Bu ifadelerdenden anlaşılacağı üzere suret konumundaki nefs, bedenden 

ayrılınca varlığını külli nefste devam ettirmesi için önünde bir engel yoktur. Fakat aynı

zamanda müslüman bir filozof olan İbn Rüşd’ün, Gazzâlî’ye karşı sofistik bir metotla 

yazdığı Tehâfüt’teki bu ifadelerinden başka olarak nefsin ölüm sonrası ferdiyetini korur 

şekilde devam ettireceğini belirten ifadelerini de dikkate almamız gerekir. Nitekim 

mezkür eserde her insanda bulunan nefsi natıkanın, kendine özgü fiilleri sebebiyle 

diğerlerinden ayrılacağını1384 dile getiren filozofumuz, aklı, varolan nesnelerin düzen ve 

tertibinin kavranmasından ibaret olarak görür ve insanın mahiyetini bilgi olarak tavsif 

eder. Bilgi, bir açıdan bilinen şey iken, bir açıdan da bilinenden başka bir şeydir. Şayet 

insan bilinen şeylerden bir kısmını bilmiyorsa kendi özünden bir parçasını; şayet bilinen 

şeylerin hiçbirini bilmiyorsa kendi özünü de bilmiyor demektir. Bilinen şey insandan 

başka bir şeydir. Bunun, insandan soyutlanması insanın kendi özünü bilmesini ortadan 

kaldırmaz. Aynı şey fertler açısından da geçerlidir. Mesela Ahmet’tin Mehmet’i bilmesi 

Ahmet’in kendisi olmadığı gibi, Ahmet, Mehmet’i bilmese bile kendini bilebilir.1385 İbn 

Rüşd’ün bu sözleri ile birlikte onun, İslam’a inanan, dolayısıyla İslam’ın getirdiği ölüm 

ve ölüm sonrası hayata ilişkin ferdî mes’uliyet, ruhani-cismani diriliş, ceza-mükafata ve 
 
1382 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 92-93. 
1383 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 96. 
1384 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 95-96; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 12. 
1385 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 523-524. 
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bunların bu dünya hayatında ahlak ve erdemlerin edinilmesi, nazari bilginin imkanı gibi 

konularda her insan ferdinin ya da nefs-i natıkanın, bu dünyada olduğu gibi ölüm 

sonrası âlemde de ferdiyetini devam ettireceğini kabul ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Şu kadar var ki, insan aklı, nefs-i natıkanın en üst seviyedeki yetkinliği olsa da, netice 

itibariyle o sınırlı bir yetidir.1386 Filozofumuz özellikle aklın sınırlarını aşan nefsin 

mahiyetinin ne olduğu ve onun ferdiyeti konusu, ölüm sonrası hayatın keyfiyeti, diriliş

ve öteki âlem gibi konularda sözü, vahye bırakmanın uygun olacağı 

düşüncesindedir.1387 Bununla birlikte İbn Rüşd’e göre bu dünyada bedenle birlikte 

ferdiyet kazanmış olan nefs-i natıkanın, ölüm sonrası ferdiyetini yitirerek külli nefse 

katılması1388 gibi bir durumdan değil ancak ferdiyetini koruyarak, yeniden dirilişe kadar 

adeta pasif bir konumda bekleyiş halinde kalacağından söz edebiliriz. 

4.5 İbn Rüşd Epistemolojisinde Ahiret’in Yeri 

İbn Rüşd düşüncesinde bilgiye ulaşmak için nesne ve onu algılayıp bilgi üreten 

aklın olması gereklidir. Bu bağlamda Endülüs filozofu, nefs ve yetileri ile akıl

kavramları çerçevesinde konuyu inceler. Onun bilgi felsefesi bağlamında dikkat çektiği

husus, sebepliliğin geçerli olduğu bir tabiat düzeninin varlığıdır. Eş’arîlerin, mucizeyi 

açıklamak için sebepliliği görmezden gelmeleri İbn Rüşd açısından, tabiatta Allah’ın

koyduğu kuralları iptal etmek demektir ki, bu tavır, netice olarak bilginin imkanını da

ortadan kaldırır.1389 

Bilginin oluşumunda insanın, nesnelerin somut varlıklarını ve buna bağlı

durumları algılayan duyu güçleri ile, varlığın maddeden soyutlanabilen yönlerini, ilke 

ve sebeplerini algılayan akıl gücü vardır. Onun için duyu ve akılla elde edilen bilgilerin 

oluşumu farklılık arzeder. Bununla birlikte akıl yetisi sınırlıdır. Ahirete ilişkin sağlıklı

bilgiyi o, ancak vahiy yoluyla elde edebilir.1390 Onun her şeyi bilmesi mümkün değildir 

fakat Allah, insanı, elde etmekten aciz kaldığı konular hakkında bilgisiz bırakmayıp bu

konuları aydınlatıcı elçiler göndermiştir. Bu tür bilgiye vahiy, bu yolla gelen bilgi 

 
1386 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 527. 
1387 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 415. 
1388 Bk. Hilmi Ziya Ülken, “İbn Rüşd”, MEB İslam Ansiklopedisi, C. V/2, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, 1997, s. 791; Zeyneb Mahmud el-Hudayri, Âsâru İbn Rüşd fî felsefeti’l-usuri’l-vüstâ, Kahire: 
Dâru’s-Sekâfe, 1983, s. 336; O’Leary, İ. H. İzmirli, E. Renan gibi isimler de, ferdî nefsin küllî nefse katılarak 
varlığını devam ettireceği kanısındadırlar. Bk. Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 104, dpn. 73. 
1389 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 111. 
1390 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 152-153, 171, 357-358; C. II, s. 868-870. 
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sistemine din denilir. Şu halde insan için duyu, akıl ve vahiy olarak üç farklı bilgi edimi 

söz konusudur.1391 

İnsanî nefse, nefsi natıka denilmesi onun hayvanî nefsten ayırt edilmesi içindir. 

Nefsi natıkanın âlime ve âmile şeklinde iki yönü vardır. Âmile kısmına akıl adı

verilmesi onun, akıl olduğunu ifade etmez. Zira o sadece isimlendirmedir ve aklın bu 

kısmı, insan bedeninin yönetimi, faydalı olan şeylerin nefs açısından temini için görev 

yapar.1392 Dikkat edilirse pratik erdemler ya da ahlak bu akıl sayesinde elde edilir. İnsan 

bu akılla sever veya nefret eder, toplum içinde yaşar ve pratik yargılara ulaşır. Pratik 

yargılar ise duyu ve muhayyile ürünü oldukları için amelî aklın, oluşum ve bozuluma 

maruz kaldığını görürüz. Dolayısıyla nefsi natıkanın bu kısmı ebedi olamaz..1393 “İbn 

Rüşd’e göre nefste mufarakatı ve ebediliği hak eden tek yön, aklî taraftır. Nefsin diğer 

yönlerinden gaziye, hassase, nuzûiye ve muhayyile gibi yetiler ancak bir tabiî mevzuda 

var olacaklarından ve bunun da kevn ve fesat yasalarına tabi olacağından” nefsin bu 

yanının ebedi olmayacağı açıktır. Zira amelî akledilirler kuvve halinden fiil haline 

geçmiş ve sonradan tecrübe yoluyla öğrenilmiştir. Tecrübe ise duyu ve hayal yetileriyle 

ilgilidir. Amelî akıl her insanda bulunan, mümkün kavramların idrakiyle oluşup gelişen 

akıl iken nazarî akıl bazı insanların sahip olduğu akıl seviyesidir. Nazarî akıl, insanın

yetkinliği açısından önemli olan külli kavramlar ve teorik ilimlerin ilkelerini elde 

etmeyle ilgili olan akıldır. Şu halde amelî akıl insanın duyulur-maddi varlığı itibariyle, 

nazarî akıl ise onun kavram, bilgi ve değer üreten yanıyla ilgili akıldır.1394 İbn Rüşd’e 

göre kuvve halindeki kavramları soyutlaması, onları kabul etmesi, ve kavramlar 

arasında tahlil ve terkipler yapıp yeni kavramlar ve hükümler ortaya koymak tamamen 

akla özgüdür.1395 Filozofumuz kendinden önce akıl konusunu incelemiş olan Aristo 

şarihlerini gözden geçirmiş ve onlardan belli ölçüde etkilenmiş ise de onun, aklı başlı

başına inceleyip izah etmesi kendine özgüdür. Pek çok konuda olduğu gibi İbn Rüşd’ün 

nihai manada akıl görüşünü tespit etmek zordur.1396 Mutluluk teorisi bağlamında akıl

ve ittisal konusunu ele alacağımız için burada düşünürümüzün, insan aklının tam olarak 

hüküm veremediği ölüm ötesi âleme dair güvenilir bilgi kaynağı olarak gördüğü vahiy 

bilgisine kısaca temas edeceğiz.  

 
1391 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 114-115. 
1392 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 69-71; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 264; 
Abdullah Sevim, “İbni Rüşd’ün Ölümsüzlük Düşüncesi”, Gevher Nesibe Sultan Anısına Düzenlenen İbn Rüşd
Kongresi Tebliğleri, Kayseri, (1993), s. 126.  
1393 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 70. 
1394 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 69-71; Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 32-33. 
1395 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 124-125, 129-130; a.mlf., Telhîsu Kitâbin’n-nefs, s. 84-85. 
1396 Hudayrî, s. 336. 
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Aklın elde edebileceği bilgi fizik dünyaya aittir. Bu yönüyle akıl sınırlı bilgiyi 

elde edebilen bir yetidir. Halbuki bilginin gerçek bilgi olabilmesi için ait olduğu şeyin 

sebepleri de bilinmelidir. Yukarıda görüldüğü üzere varlıklar düzeyinde sebeplilik 

zinciri fizik ötesi âleme uzanır. Akıl ise fizik ötesi âleme dair kesin yargılarda 

bulunamaz. Öyleyse fizik ötesi âlemin bilgisine ihtiyaç vardır ve bu bilgiye herkes 

muhtaçtır. Kaldı ki, nazarî akıl seviyesinde yetkinlik, gerek yaratılıştan getirilen yetenek 

gerek doğru metot ve iyi bir öğretici imkanından mahrum kalma gibi sebeplerden dolayı

her insanda bulunan bir şey değildir. Öyleyse insanlar bu ihtiyaçlarını ancak vahiy 

yoluyla giderebilirler.1397 

İbn Rüşd’e göre sadece akılla inşa edilen şeriata karşılık akıl ve vahiyle inşa

edilen şeriat daha muhkem ve kabule layıktır.1398 İnsan aklını aşan metafizik âleme dair 

en doğru bilgiyi bize ancak vahiy verebilir. Zira insan aklı fizik âlemin ötesine dair bilgi 

ediminde sınırlı ve kusurludur. Bu bakış açısıyla filozofumuz el-Keşf an-menâhici’l-

edille’de Allah’ın fiillerinden birinin de peygamber gönderme olduğunu kaydeder. 

Nübüvvetin lüzumu ve Hz. Muhammed’in nübüvvetinin imkanı olmak üzere meseleyi 

iki açıdan ele alan İbn Rüşd, nübüvvetin imkan ve lüzumu konusunda ortaya konulmuş

görüşlerden Eş’arilerin kabul etti hissi mucizeler yoluyla nübüvveti ispat metodunu 

yetersiz bulur.1399 

Filozofumuz, mucizenin doğrudan peygamberliğin delili sayılmasını doğru 

bulmaz. Zira akıl, mucize ile peygamberlik arasında doğrudan bir ilgi kuramaz. Kimi 

sihirbaz ve veli kimselerden sadır olan olağanüstü haller vardır ki, böyle bir şeyin vukuu 

halinde mucize ile sihri birbirinden ayırmak kolay değildir. Dahası Hz. Muhammet, 

muarızlarına meydan okumak için hissi mucize getirme iddiasında bulunmak yerine 

Kur’an’ın muciz oluşunu ön plana çıkarmıştır.1400 İbn Rüşd nübüvveti ispat sadedinde 

şu görüşlere yer verir:  

Allah’tan aldığı vahiyle bir din tesis eden, kendilerine rusül (elçiler) ve enbiya 

denilen bir grup insanın varlığı tarihen sabittir. Onlar, insanlara mutluluk getirici bilgi 

ve davranışları telkin etmiş, kötülüklerden onları uzaklaştırmaya çalışmıştır.1401 Buna 

göre kendilerine Allah’ın elçisi denilen kişiler, gayba dair bilgiler vermişler ve 

 
1397 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 182; a.mlf., Faslü’l-makâl, s. 91-92. 
1398 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 869. 
1399 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 174-178. 
1400 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 176-178; Bk. Kur’ân, İsra Suresi, Ayet 88; Hûd Suresi, Ayet 13. 
1401 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 179. 
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verdikleri bilgiler de vuku bulmuştur. Yine hiçbir insanın duyu ve akılla elde 

edemeyeceği bilgileri elde etmişler ve bunları davranış halinde ortaya koymuşlardır. Bu 

tür kişilerden zuhur eden mucizevi şeyler, onların doğru yolda olduğuna işaret eden 

hususlardır. Şu halde bu tür insanların tarihte var olduğu tevatür derecesinde sabittir ve 

onlar, getirdikleri din sayesinde insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayıcı iman, 

ibadet, hukuk, ahlak ilkelerini ortaya koymuşlardır. Onlar, teorik ve pratik açıdan 

peygamber olmayan hiç kimsenin getiremeyeceği ilke ve ölçüler getirmiştir ki, böylesi 

bir sistem, normal şartlarda insan aklını aşar niteliktedir.1402 Hz Muhammed’in 

peygamber oluşuna bu zaviyeden bakılınca görülür ki, onun mucizesi olan Kur’an, 

içerik olarak teorik ve pratik bilgiler yönünden ancak vahiyle elde edilebilir niteliktedir. 

Bununla birlikte Kur’an’ın gayba dair verdiği bilgiler, onun üslup ve belağatı da aynı

şekilde düşünülmelidir. Fakat bunlardan en önemli olanı Kur’an’ın içerik olarak teorik 

ve pratik bilgiler yönünden insan aklını aşar nitelikte oluşudur. Zira dikkatle bakılınca 

görülür ki, Kur’an’da insanın dünyevî ve uhrevî mutluluk ya da mutsuzluğu, inanç ve 

davranışlar, ölüm ve sonrasındaki hayatın keyfiyeti, nefs ve onun idrak yetileri gibi 

konular insanın duyu ve akıl yoluyla anlayabilme imkanını aşan ve fakat insanı yakinen 

alakadar eden konulardır. Halbuki nazari açıdan bir kısım insanlar bu konularda belli bir 

bilgiye ulaşmış olsalar bile buna her insanın ihtiyacı vardır. Dahası bu konularda bilgi 

veren Hz. Muhammed’in ümmî biri olarak henüz ilim ve felsefenin gelişmediği bir 

ortamda iken bunları haber vermiş olması daha da dikkat çekicidir. Özellikle de 

Kur’an’ın Allah’ı bilme ve ölüm sonrası hayata ilişkin verdiği tatminkar bilgilere 

bakıldığında bu daha iyi anlaşılır. Onun için İslam dini en ekmel ve en son dindir.1403 

Endülüs filozofu ölüm sonrası hayata dair tatmin edici en sağlıklı bilgiyi bize, 

vahyin verebileceğini böylece dile getirir. Şu halde duyu idrakinden tahayyül gücüne 

kadar uzanan çizgideki idrak yetilerinin tamamı akıl için ön hazırlık safhaları olarak 

görev yapar. Akıl ise fizik dünyanın bilgilerini elde edebilir. Halbuki fizik dünyanın

yasaları sebeplilik yasası gereği metafiziğe uzanır. Metafizik âlemin bilgisini bize vahiy 

verdiğine göre duyu ve akıl yetilerinin, vahiy bilgisini anlama ve anlamlı kılmada 

gerekli yetiler olduğunu görürüz. Yoksa akıl, ölüm sonrası hayata dair bilgi verme 

noktasında yetersiz bir bilgi kaynağıdır.  

Ölüm sonrası hayatın kabulü konusunda İbn Rüşd, nefsin ölümsüz bir cevher 

oluşunu kabul etmesi yanında kabûl-i âmme delilini dikkate alır ve bu konuda felsefi 
 
1402 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 180, 182. 
1403 İbn Rüşd, , el-Keşf, s. 184-185.  
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muhakemelere girişmeyi uygun bulmaz. Zira bu konu, hemen bütün dinlerde ortak bir 

husustur. Dolayısıyla olduğu gibi kabul edilmeli, üzerinde spekülasyon yapılmamalıdır. 

Önemli olan ahirete ilişkin olarak dinlerin getirdiği mesajların hangisinin daha elverişli 

olduğu hususudur. Filozofumuz bu bağlamda İslam dinini, öteki dinlerden daha 

öncelikli görür ve onun koyduğu emir ve yasaklar ile ibadetlerin, insanları, faziletli 

davranışlara daha çok teşvik ettiğini belirtir.1404 

Ölüm sonrası dünyanın en sağlıklı bilgisini, aldığı vahiyle ancak nebi 

verebiliyorsa acaba ahirete dair nassı olduğu gibi kabul etmek mümkün müdür? Bu 

sorunun cevabı dinî metni anlamada avam havas ayırımını beraberinde getirirken bazı

ayetlerin te’vil edilip edilmeyeceği problemini de gündeme taşır. Bilgi, tasavvur ve 

takdikten ibarettir. Tasdik; burhanî, cedelî ve hatabî olabilir. Filozoflar burhan, 

kelamcılar cedel, halk ise hatabî yollarla bilgiye ulaşır ve inanır. Felsefenin amacı dinin 

amacıyla aynı olduğuna göre menkûl bilgi ile makûl bilgi kaynak itibariyle birdir. Fakat 

makûl bilgi ile menkûl bilgi zıtlık arzederse, naklî bilgi aklî olanla uygunluk arzedecek 

şekilde te’vil edilir. Te’vil, bazı Kur’an ayetlerinin zahir ve batın anlam taşımasına

istinaden yapılır. İlk müslüman âlimler bu ayetleri yorumlamaktan kaçınmıştır. Eş’ariler 

bazı ayetleri te’vil etmiş, Hanbeliler ise zahiri anlamla yetinmişlerdir.1405 

İbn Rüşd hikmetin şeriata uygun olduğunu söyler. Şeriatın biri zahir diğeri 

müevvel iki kısmı vardır. Zahir kısmı cumhur ve umuma; müevvel kısmı ise ulema 

üzerine farzdır. Halk/avam tabakasının, nassı zahiri üzerine hamledip öylece kabul 

etmesi onlar için bir yükümlülüktür. Âlimler ise yaptıkları te’vili halka ifşa

etmemelidirler.1406 Zira halkın muhtelif fırkalara bölünüp buhrana düşmesi yapılan 

te’villerin halka ifşa edilmesiyle ilgilidir.1407 Gerçekten te’vil konusu İslam fikir 

dünyasının en önemli konularından biri olmuş, tefsir, kelâm, fıkıh, tasavvuf, siyaset gibi 

konuların merkezinde yer almıştır. Te’vil bağlamında düşünce okulları, siyasi tutumlar, 

eskatolojik yönelişlerin makûl sınıflandırmasını yapmak mümkündür. Bunun başlıca 

sebebi kelamullahın nasıl anlaşılacağı konusudur. Kur’an dili, aynı zamanda sembol 

dilidir. Misal örgüsüyle yorumlamaya muhtaç remizlere, teşbih ve mecazlara sahiptir. 

 
1404 İbn Rüşd, , el-Keşf, s. 183; Macid Fahri, Feylesûfu Kurtuba, s. 116-117. 
1405 Ehvanî, “İbn Rüşd”, İslam Düşüncesi Tarihi, C. II, s. 169. 
1406 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 99. 
1407 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 100; a.mlf., Faslü’l-makâl, s. 110. 
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Tahayyül dili her kesime, taakkul dili sadece bir kesime hitap ettiği için din dili, felsefe 

dilinden daha etkileyici ve üstündür.1408 

Ölüm ötesi dünyaya ait dinî metinleri anlama açısından bakılınca, şeriat bize 

bir konuda ya bilgi vermiştir ya da vermemiştir. Bilgi verilmemişse bu konuda durum 

fıkhî delillendirmeye gitmekten farksızdır ve bu durumda aklî kıyas metodu gündeme 

gelir. Bir konuda nass varsa ve nassın zahirî akla uygun düşerse mesele yoktur ancak 

uygun düşmezse te’vil imkanının olup olmadığına bakılır. Buna göre te’vil nedir? 

Te’vil; Arap dilinin kurallarını gözden uzak tutmadan sözün delaletini, hakiki 

delaletinden çıkarıp mecazi delaletine götürmektir. Aklî konularda nass te’vil edilir mi? 

Fıkıhçı bunu yaptığına göre yanında burhan bilgisi olan birinin yapması niçin uygun 

olmasın. Onun için akıl ile nass arasında çelişki olduğunda nass te’vil edilir. Te’vil 

yapılabileceği konusunda Müslümanlar arasında icma vardır. Ancak te’vilin hangi tür 

nasslar için geçerli olduğu tartışmalıdır. Bilgide derinleşmiş olanlar için te’vil yapma 

yetkisi kesindir.1409 

Te’vil yapılabilmesi için Gazâlî gibi İbn Rüşd de bazı kriterler ortaya koyar. 

Bu manada ilimde derinleşmiş olmak yanında ilmî ehliyet, objektif tavır ve ahlakî 

erdem sahibi olmak gerekir. Te’vil, bir lafzı hakiki anlamından mecazi anlamına

kaydırmak idi. Bu da Arap dilinin izin verdiği ölçüyü aşmaksızın, bir şeyi benzeriyle 

veya sebebiyle yahut yakın anlamıyla ya da mecaz türlerinden biriyle anlamlandırmakla 

mümkündür.1410 Te’vilin yerine göre zorunlu olduğu fakih, kelamcı ve filozoflarca 

kabul görür. Ancak bunun kendine göre bir takım şartları söz konusudur. Şu halde bir 

metni te’vil edebilmek için nassı zahirine hamletmek imkansız olmalı. Bununla birlikte 

nassın zahirinin kastedildiğine dair kesin bir icma bulunmamalı. Yine bazı nassın zahiri 

diğer bazılarının te’vilini tervic etmeli. Yapılan te’vil sarih bir nassa aykırı

düşmemelidir. Arap dilinin kurallarına riayet etmek, dini söylemin iç bütünlüğünü

bozmamak, te’vilin kendilerine yönetildiği insanların bilgi düzeyini gözetmek gerekir. 

Esas itibariyle te’vil, nassın söyleminden başka bir anlam çıkarmak değildir. Onun için 

özü itibariyle te’vil, dini söylemin kendi bütünlüğü içinde öncüllerin sonuçlara, 

sonuçların da öncüllere bağlanmasıdır ki bu, bir tür ictihaddır.1411 

1408 Mehmet S. Aydın, “Gazalî ve İbn Rüşd’e Göre Te’vil”, Ölümünün 800. Yılında İbn-i Rüşd, (Yayınlanmamış 
Sempozyum Bildirileri), İstanbul, 1998, s. 92. 
1409 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 69-78. 
1410 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 76, 78; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 218-219. 
1411 İbn Rüşd, a.g.e., s. 64-67, 72, 76-79, 89; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 260. 
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Yukarıda zikredilen te’vil kuralları dikkate alınarak akılla nakil uyumlu hale 

getirilir. Böylece makûl ile menkûl bilginin kaynağı bir olduğuna göre hakikat hakikate 

aykırı düşmez. Gerçekte gerekmediği halde te’vile başvurmak batıniliğe ve dinin 

dejenere olmasına, gerektiği halde başvurmamak dini düşüncenin donuklaşmasına

sebebiyet verir.1412 Bununla birlikte filozofumuz, ehli tarafından yapılan te’vilin ehli 

olmayana anlatılmasını tehlikeli ve dini açıdan insanları kaosa sürükleyeceği uyarısında

bulunur ve bu tür te’villeri halka açıklayanların küfre gireceği tehlikesine dikkat 

çeker.1413 

Menkûl bilgi makûl bilgiyle uyum göstermediği durumlarda acaba her konuda 

te’vile gidilebilir mi? İbn Rüşd’ün bu konuda ısrarla vurgu yaptığı husus, Allah’ın

varlığı, nübüvvet ve ahiret hayatının gerekliliği gibi İslam inancının temelini teşkil eden 

ve mahiyetleri itibariyle insan aklının sınırlarının aşan konularda te’vile kesinlikle 

gidilmemesi gerektiği, aksine bir davranışın küfre varacağı uyarısında bulunmasıdır. 

Aynı konudaki hassasiyeti Gazzâlî’de de buluruz. Fakat bu noktada Gazzâlî ile İbn

Rüşd’ün ayrıldığı şöyle bir hususa da kısaca temas etmekte fayda vardır.  

Gazzâlî’nin te’vil yapılabilmesi için ortaya koyduğu şartlara İbn Rüşd de

katılır. Ancak İbn Rüşd başarılı bir te’vil yapabilmek için burhan ilmine sahip olmayı

gerekli görür. Gazzâlî ise bu konada manevî tecrübeye ağırlık verir. Endülüs filozofuna 

göre burhanî bilgiye ancak filozoflar sahip olabilirken bu yönteme sahip olmayan 

herkes avam kabul edilir ve bu sınıfa dahil kişilerin te’vil yetkisi yoktur.1414 Gazzâlî’de 

bu durum, sadece kalp ilmine sahip olanlar için geçerlidir. Kalp ilmine (mükaşefe) sahip 

olmayan herkes avam konumundadır.1415 Gazzâlî, filozofların ahirete ilişkin ayetleri 

mecaz sayıp te’vile gitmelerini, te’vil kuralları açısından uygun bulmaz. Zira böylesi bir 

tavır, Kur’an’ı anlamsızlaştırır ve onun, halkın saadeti için hakikat olmayan şeyleri dile 

getirdiği düşüncesini yerleştirir. Onun için böyle bir tutum Gazzâlî’ye göre insanı küfre 

düşürür. Bu noktada İbn Rüşd, Gazzâli’yi eleştiri mahiyetinde şunları dile getirir: 

Gazzâlî’ye göre bir şeyin beş tarz var oluşu söz konusudur: Zatî, hissî, hayalî, aklî ve 

şibhî. Bir meselede bunların hangisine bakılır? Önce asıl manaya. O mümkün değilse 

sırayla bir sonrakine. Bir şeyi inkar olmadıkça yorum basamaklarından herhangi birini 

esas almak insanı küfre düşürmez. Filozoflar, ahiret konusunu inkar etmez fakat onları

1412 Mahmut Kaya, “İbn Rüşd’e Göre Hakikat”, Ölümünün 800. Yılında İbn-i Rüşd, (Yayınlanmamış Sempozyum 
Bildirileri), İstanbul, 1998, s. 107. 
1413 İbn Rüşd, Faslül’l-makâl, s. 90, 93, 97, 105-106. 
1414 İbn Rüşd, el Keşf, s. 135-136. 
1415 Mehmet S. Aydın, a.g.m., s. 94. 
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mecazî manasına alıp te’vil etmişlerdir. Aynı şekilde Gazzâlî, filozofları tekfirini icma 

üzerinden yapmıştır. Halbuki İbn Rüşd açısından, nazariyat alanında icma olmaz.1416 

Dahası kesin icmanın gerçekleşmesi mümkün olmadığına göre icmaya aykırı te’vil 

yaptı diye bir bilgini kafir saymak mümkün değildir.∗ Şu halde Gazzâlî’nin, Tehâfütü’l-

felâsife’de, te’vile yönelmiş filozofları tekfir etmesi doğru değildir. Kaldı ki Endülüs 

filozofu, Fârâbî ve İbn Sînâ’nın, kendilerini küfre düşürdüğü söylenen fikirleri 

savunduklarının da belgenemeyeceğini ifade ile Gazzâlî’yi, yaptığı te’vili, ehli olmayan 

halka açıklamış olmakla tenkit eder.1417 

İbn Rüşd görünen âlem ile görünmeyen âlem arasında ayırım yapar ve her iki 

âlemi incelemek için ayrı usuller ortaya koyar. Filozofumuz vahiy ve akıl ayırımında da

benzer bir yol takip eder. Endülüs filozofuna göre hakikat birdir ve vahiy ile akıl uyum 

halindedir.1418 Akıl burhan yöntemini, vahiy ise akla-hayale-hisse hitap eder. Nitekim  

Nahl 125. ayette de bu konu ifade edilmiştir. Kesin bilgi burhana, diyalektik bilgi zan ve 

tahmine, hitabet ise hayale dayanır. Te’vil demek, cedel ve hatabeyi burhanî söyleme 

çevirmek demektir. Burhana dayalı akıl yürütme yöntemi ile elde edilen bilgi hakkında

şeriat, bize ya bilgi verir ya vermez. Eğer o konuda dinin verdiği bir bilgi yoksa mesele 

de yoktur. Burhanın ortaya koyduğu bilgi alınır. Aynı konuda şeriat bilgi vermişse bu 

bilginin zahiri, burhana dayanan bilgiye ya uygun veya aykırı olur. Uygun ise yine 

problem yoktur. Burhana dayalı bilgi alınır. Asıl problem herhangi bir konuda şeriatın

verdiği bilgiyle burhanın sağladığı bilginin birbirine uygun düşmemesidir. Bu durumda 

tek çözüm şeriatın verdiği bilginin te’vil edilmesi gereğidir. Fakat vahyin te’vile müsait 

olan ve olmayan kısımları dikkate alınarak Allah’a-paygembere-ahirete imandan ibaret 

üç temel ilkede asla te’vile gidilmezken1419 bunların dışında kalan konularda usûle 

uygun olarak te’vil yapılabilir. İbn Rüşd şeriatın getirdiği bilginin iki yönü olduğunu,

zahir kısmına herkesin, batın yönüne ise ilim adamlarının uyması gerektiğini söyler. 

 
1416 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 80-81. 
∗ Şeriatta öyle hükümler vardır ki, onları zahirine hamletmek, batınları da vardır ki, onları te’vil etmek konusunda 
icma vardır. Bazılarında ise ihtilaf vardır. Ameli konularda olduğu gibi nazari konularda da icma, yakıni yolla 
gerçekleşemez. Zira herhangi bir asırda bir meselede, o devrin alimleri o konuda hepsi de aynı fikir üzere olmuş ve 
bu bilgi bize tevatüren gelmişse bu mümkün olur. yine ilk asırdan beri insanlar, şeriatın zahiri ve batınının olduğunu 
söyleyegelmişlerdir. Şu halde herhangi bir asırda bir meselede alimlerin hemfikir oldukları mümkün değildir. Ameli 
konularda icma olabilir fakat nazari konular bunun aksinedir. Şu halde islam filozofları alemin kıdemi konusunda 
şayet hataya düşmüşlerse bu, ictihadi bir hatadır. Dolayısıyla tekfiri gerektirmez. Hz. Peygamber’in deyimiyle 
ictihadında isabet edene iki, hata edene bir mükafat vardır. Fakat bu işin ehli olmayıp da bu konuda hüküm verenler 
mazur sayılamaz. Onlar günahkar olurlar. Mesela hazık bir hekim, mesleğinde hata ederse mazur görülür. Fakat bu 
işin ehli olmayanların bu işe el atıp hata etmeleri mazur değil günah olarak görülür. İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 78-
79, 89-90. 
1417 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 81, 97. 
1418 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl a.g.e., s. 114-115. 
1419 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl a.g.e., s. 91. 
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Halk topluluğu, vahyin, ilim adamlarınca te’vil edilen zahiri kısmına uymalıdırlar. İlim 

adamlarının kendilerinin anlayabilecekleri kısımları geniş halk kitlesine yaymaları

doğru değil hatta küfürdür.1420 

Te’vil bağlamında ya da dini anlaşılır kılma hususunda İbn Rüşd’ün çabası, din 

ile felsefenin ya da akılla vahyin birbirinden bağımsız olarak nasıl anlaşılıp

değerlendirilebileceğini tespit etmek ve buna bağlı olarak ikisi arasında biri diğerini 

geçersiz kılmayacak biçimde başarılı bağlantılar kurmaktır. Ona göre felsefe ve dinin 

kendine özgü kuralları vardır ve bunlar birbirinden farklı olmak durumundadır. Şu halde 

dinin meselelerini din, felsefenin meselelerini felsefe çerçevesinde değerlendirmek 

esastır. Zira her ikisinin doğrusu kendi bünyesi içinde belirlenir. Filozof dinî meseleyi 

tartışmak istiyorsa bunu din bağlamında tartışmalıdır. Aynı şekilde filozoflar da şeriatın

ilkelerini tartışmaktan uzak durmalıdırlar. Şu halde vahyin, ölüm sonrası hayata ilişkin 

verdiği bilgileri kendi bağlamında değerlendirip öylece almak gerekir.1421 

Şeriatta öyle hükümler vardır ki, onları zahirine hamletmek, batınları da vardır

ki, onları te’vil etmek konusunda icma vardır1422 diyen Endülüs filozofu İslam’ın temel 

inançlarında te’vil hatasını küfür, ilke olmayanlarında ise bidat olarak görür. İnsanlar, 

dinin temel ilkelerini burhanî, cedelî ve hitabî yollarla bilmekle/inanmakla mükelleftir. 

Her kesime uygun yöntemi İslam getirmiştir. Bu konular kapalı olduğu içindir ki, 

burhanî yönteme ulaşamamış olanlar için din, örneklemeler  (temsîl) ve benzetmeler 

(teşbîh) getirmiştir. İslam’da zahir ve batın ayırımının sebebi de budur. Burhan ehline 

açık olanlar o manalardır. Nassın dinin temel ilkelerinde zahirî yönden anlaşılanı te’vil 

edilmez. Söz gelimi ahiret mutluluğu ya da mutsuzluğunun olmadığını söylemek kişiyi 

küfre düşürür.1423 

Ahiretle ilgili ayetlerin te’vili konusuna gelince, bize göre diyor İbn Rüşd, bu

konuda iki grup vardır. Birincisi ayetleri zahirine hamleden Eş’ariler ile ayetleri te’vil 

yolunu seçen filozoflar. Eş’ariler nassı te’vil eden Meşşaîleri tekfir ederler. Halbuki 

İslam filozofları ahiret hayatını inkar etmiş olmayıp onun sıfatı üzerinde te’vil 

yapmışlardır. Burhan ehli bu konuda normal görülmelidir. Zira ictihadî konularda 

yanılanlar mazur, isabet edenler teşekküre layıktır. Fakat işin ehli olmayıp da bu konuda

1420 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 97, 105-106. 
1421 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 773-775; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 266. 
1422 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 78. 
1423 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 92-93.  
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te’vile gidenler küfre girer.1424 Demek ki, nassın zahirine iman etmesi kendisi için görev 

olan birinin öylece iman etmesi vacip, te’vile gitmesi küfürdür. Te’vil ehlinin de 

te’vilini sadece ehline söylemesi gerekir. Eğer ehli olmayana söylerse o da küfre girer. 

Çünkü küfre vesile de küfürdür. İbn Rüşd’e göre Gazzâlî, şiir, cedel ve hitabet 

metoduyla bunu halka yaymış biridir. Şeriatın maksadı gerçek bilgi ve gerçek ameli 

öğretmektir. Öğrenmek tasavvur ve tasdikle olur. Varolanları tasdik, burhani cedeli ve 

hitabi yollarla gerçekleşir. Tasavvur ise ya bir şeyin bizzat kendisini veya örneği ile 

tasavvur etmektir. İnsanların çoğu zor olduğu için burhanî yoldan bilgi edinemezler. 

Şeriat ise herkese ulaşmak istediği için bu üç yolu da kullanır. Şeriatın yöntemlerinden 

genel olanı, hitabet ve cedel yöntemidir.1425 Hitabî olan ise cedelden daha geneldir. 

Azına mahsus olanı burhandır. Şeriat havassı gözden uzak tutmadan avama önem verir. 

Şeriatta açıklanan yöntemlerin çoğu, tasavvur ve tasdikin gerçekleşmesi hususunda 

çoğunluğun ortak olduğu yöntemlerdir.1426 Hitabî sözlerden daha fazlasına güç 

yetiremeyen halk, zahire göre amel etmelidir. Onların te’vili bilmesi gerekli değildir. Şu

halde şeriata göre halk üçe ayrılır:  

a- Halkın çoğunluğunu oluşturan ve sadece hitabetten anlayan avam ki, 

bunların te’vili bilmesi ve te’vile yönelmesi caiz olmaz 

b- Tabiatları gereği cedeli yöntemden anlayan, tartışarak önermelerin 

doğruluğunu kabul eden ve cedel yöntemiyle te’vile yönelenler.  

c- Yakinî bilgiye sahip olan burhan ehli ki, bunlar hem tabiat itibariyle hem 

de sanatları gereği böyledirler. Bu grup, yaptıkları te’vili hitabet ve cedel ehline 

açıklamamalıdır. Zira bu seviyede bilgileri olmadığından böylesi bir tavır, onların

zararına olur ve küfre düşerler. Te’vil demek, zahir anlamın iptal edilip te’vil edilen 

anlamın istinbat edilmesidir. Şayet cedel veya hitabet ehli burhanî te’vili istinbat 

edemezse zahiri de iptal ettiği için küfre düşer.1427 

Buna göre inanç konularında halkın, gaib ve görünmeyenle ilgili hükmü tasdik 

etmeleri, ancak gaibin varlığı şahitteki varlığa nispetle malum olduğu zaman vaki olur. 

İhtiyaca göre şeriat bu konuda iki yol takip eder: 

 
1424 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 95-96. 
1425 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 96-101.  
1426 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 102.  
1427 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 105. 
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- Mesela ruhun ne olduğu sorusundaki gibi, halk açısından mahiyetinin 

bilinmesine ihtiyaç yoksa şeriat, onu öğrenmenin peşine düşmeyi men eder.  

- Saadetleri itibariyle onu öğrenmeye halkın ihtiyacı varsa o vakit de 

şahitten ve hissî varlıklardan misaller getirir. Velev ki bu misaller bizatihi anlatılması

istenilen husus olmasın. Ahiret halleriyle ilgili zikredilen nassların çoğunda durum 

böyledir.1428 Kur’an’daki ayetlerin çoğu, gaibte bulunup da şahitte bir misali 

bulunmayan şeylerden haber verme hususunu ihtiva eder. Bunlar şahitte örneği

bulunmayan şeyler ve şahitte bulunup da o varlıklara en yakın olan ve onlara en çok 

benzeyen şeylerle ifade edilir. 

Düşünürümüz bu tür ayetler hususunda ‘misalle anlatılana bakıyoruz derken 

bizzat misale bakma’ gibi hallere takılıp kalmayı uygun görmez. Zira böyle bir tavır, 

ahirete ilişkin haller hakkında şüpheyi de beraberinde getirir.∗ Endülüs filozofu, cihet ve 

rü’yetullah konusunda Mutezile ve Eş’arileri eleştirdikten sonra şeriatın, halkın bütün 

kesimlerini düşünerek Allah’ı anlatma hususunda tahayyül edilen varlıkların en 

yücesinin nur olduğu için Allah hakkında halka onu misal getirdiğini ifade eder. Çünkü 

hisse ve hayale göre varlıkların en meşhuru ve en açık olanı nurdur. Tasavvurun bu 

şekli ile ahiretteki varlıkların manasını anlamak halk için mümkün olabilmiştir. Demek 

ki, ahiretle ilgili manalar halka hissî ve hayalî hususlar olarak temsili bir biçimde 

anlatılmıştır. Kur’an ve hadislerde ‘Allah nurdur’ ‘tıpkı güneş görüldüğü gibi ahirette 

müminler Allah’ı görecektir’ diye söylenirse bunların hiçbirinde halka ve burhan ehline 

şüphe hasıl olmaz. Ulemaya göre bu halin (rü’yetin) bir ilim artışından (mezid-i ilim) 

ibaret olduğu burhanla sabittir. Ama bu husus halka açıklanırsa onların nazarında şeriat 

hükümsüz ve batıl olur veya halk, bunu kabul edeni tekfir eder. Dikkat edilirse ahirete 

ilişkin misal verilmeden tasavvur olunamayan bahis konusu hususları halka, temsili bir 

şekilde anlatan şeriat, bununla beraber, halka misal vererek anlatmış olduğu bu 

manaların bizzat kendileri konusunda ulemaya tenbih ve ikazda bulunmuştur. Onun için 

her insan sınıfı hakkında geçerli olan talim tarzı konusunda şer’i sınırları aşmamak 

 
1428 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 147.  
∗ İbn Rüşd, el-Keşf, s. 148; İbn Rüşd cedelci te’vil ehlini şöyle bir örnekleme ile bu işi nasıl çıkmaza sürüklediğini 
dile getirir: Şeriatın esası budur diyerek te’vilcilerin ortaya attığı hususlara dikkatle bakılırsa görülür ki, te’villerinin 
çoğu burhan ve delile dayanmaz. Yine halkın onları kabul etme ve ona dayanarak amel etmeleri yönüyle onlar, nassın
zahirinin halkta meydana getirdiği tesiri oluşturmaz. Örneğin bir hasta için iyi bir doktorun hazırladığı ilacı birinin 
alıp yolda giderken o kişiye birinin musallat olup terkibi, iyi niyetle değiştirmesi ve bu değiştirme işleminin muhtelif 
kişilerde tekerrür ederek asıl terkibin bozulması ve faydasız hale gelmesini düşünelim. İşte te’vilci Hariciler, 
Mutezile, Eş’ariler ve Mutasavvıflar böyledir. Onlar, güzelim İslam şeriatı terkibini, te’villerle mahvedip halkı
saptırmış ve muhtelif fırkalara ayırmışlardır. Onların bozuk inançlarından etkilenmeyenler ise şeritaın zahirine 
tutunanlardır. Bk. İbn Rüşd, el-Keşf, s. 148-150. 
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gerekir. Nitekim Hz. Peygamber; ‘Biz peygamberler, halkı kendi mevkilerine 

indirmekle memuruz’ demiştir. Yani kimseye aklının almayacağı bir şeyi söylemeyiz 

demektedir.1429 Nitekim âlemin yaratılışı konusunun Eş’arilerin söylemiyle halk 

tarafından anlaşılır olmadığını belirten düşünürümüz İslam’ın, halkın ihtiyaç duyduğu

şeyleri, ona en çok benzeyen şeylerle temsili olarak tarif ettiğini belirtir. Ahiret 

hallerindeki söyleminin de böyle olduğunu ifade eder.1430 Ahirette saadet veya şekavete 

uğrayan nefslerin hallerinin de temsili olarak ifade edildiğini belirten İbn Rüşd, bu

temsili anlatımın dinlerde farklı şekillerde tezahür ettiğine dikkat çeker.  

Şeriatlerin bazısı ölüm sonrası âlemde saf temiz ruhların alacakları haz ve 

zevkler ile kirli ruhların çekecekleri eza ve elemleri müşahede edilen hususlarla temsil 

etmeyip bunların ruhanî haller ve melekî lezzetlerden ibaret olduğunu sarih olarak ifade 

etmiştir. Bazıları da uhrevî hallerin müşahede edilen şeylerle temsil edilmesi yolunu 

tercih etmiştir. Orada idrak olunacak haz ve elemleri buradakilerle temsil etme yoluna 

gitmişlerdir. Bu tür şeriat sahipleri ahirete ilişkin halleri ya vahy ile idrak etmişler ya bu 

halleri halkın onu daha doğru anlaması ve tesirinin olması için onları hissî ve maddî 

şeylerle temsil etmeyi uygun görmüşlerdir.1431 Onun için şu yolda haberler gelmiştir: 

Allah, iyi ruhları bedenlerine iade eder. Ruhlar, adına cennet denilen bu yerde bedenle, 

dünya hayatında iken tatmış oldukları lezzetlerin en yücesine ulaşırlar. Diğer yandan 

bedbaht ruhları da cesetlerine iade eden Allah, onlara da bu dünya hayatında çekmiş

oldukları sıkıntıların çok daha üstünde acılar ve elemler çektirir. En şiddetli azabın

yapıldığı bu yerin adı cehennemdir. İşte bu halin temsili hususunda İslam dediğimiz 

şeriatın durumu böyledir. Bu hallerin imkanı hakkında herkesçe müşterek tasdik edilen 

deliller vardır. Fakat akıl, herkes için müşterek olan bu hususlarda idrak edilmesi 

gereken müşterek olan imkandan daha fazla bir şey idrak edemez.  

Bütün şeriatler öldükten sonra ruhlara özgü saadet ve şekavete dikkat çeker. 

Fakat bunun halka temsilî olarak anlatılması hususunda ihtilaf vardır. Bizim şeriatımız

bunu halka temsilî olarak anlatmada en mükemmel dindir. Zira şeriatler halkın

çoğunluğunu dikkate alır.1432 Ruhanî temsil noktasında halkın, ahirette olacak şeylere 

yönelmesi daha az olur gibi görünüyor. Zira ruhanî temsil halkın ruhunu (nefsleri) 

harekete geçirmekte tam tesirli olamaz. Bundan dolayı nefsleri orada olanlara karşı 

1429 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 158-159. 
1430 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 161. 
1431 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 201. 
1432 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 202-203. 
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harekete geçirmek için cismanî ve hissî temsil, ruhanî temsilden daha tesirlidir. Ahiret 

halleri hakkında dinimizde temsilin anlaşılması noktasında üç grup ortaya çıkmıştır. 

a- aa- Ahiretteki haller aynen bu dünyadaki gibidir. Aralarındaki fark, 

dünyada olanların geçici, ahirettekilerin daimi oluşudur.  

ab- Ahirette olan şeyler bu dünyada olup biten şeylerin zıttıdır.  

b- Aslında hissî şeylerle temsil edilen varlıklar sadece ruhanidir. Yani bu 

dünya hissî âlem, ahiret ise ruhanî âlemdir. Aralarında mahiyet olarak zıtlık vardır. 

Temsilî anlatımın gayesi meseleyi açıklamaktan ibarettir.  

c- O âlemdeki varlıklar cismanidir fakat oradaki cismiyet buradakinin 

zıttıdır. Buradakiler çürür, oluş bozuluşa tabidir ama oradakiler daimidir. Nitekim İbn

Abbas bu görüştedir: ‘Dünyada, ahiret hayatından ancak isimler vardır’.  

İbn Rüşd, havas ve ulemaya en uygun olarak öbür âlemin cismanî ve fakat bu 

dünyadakinden farklı oluşu görüşünü tercih eder. Zira bu görüşün imkanına, kimsenin 

itirazı olmaz. Bunun esasları ise şöylece ortaya konulur: Ruh bakidir. Ruhun başka bir 

bedene dönüşü, aynen eski bedene avdeti halinde ortaya çıkması imkansızlığı 

gerektirmez.1433 Şu halde ahiretin aslını inkar olmadığı sürece her insana düşen vazife, 

düşünce olarak ulaştığı şeye inanmasıdır. Aslı iptal etmek şüphesizki, küfürdür. Zira 

ahiretin varlığına dair bilgiyi akıl ve şeriatler ortaya koymuştur. Ahiret ve halleri, nefsin 

bekası üzerine kuruludur. Şeriatlerde ve özellikle İslam’da ruhun bekasına işaret eden 

ayetler vardır. ‘Öldükleri zaman ruhları vefat ettiren Allah’tır. Ölmeyeceklerin de 

uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölmelerine hükmettiği kimselerin ruhlarını tutar.’1434 

İbn Rüşd bu ayetten hareketle, uykunun ölüme benzetildiğini ifade ile, uyku halinde 

nefsin aleti olan beden atıl kalmaktadır. Fakat uyanıklık halinde nefsin, bedendeki 

faaliyetleri aynen devam etmektedir. Eğer bu atalet bizatihi nefsi natıkadan 

kaynaklanıyor olsaydı onun bedene tekrar dönüşü ve dönüşünde, uyku öncesi aynı

faaliyetlerde bulunması imkansız olurdu. Demek ki, asıl atalet nefsten değil bedene 

ilişen arızadan dolayıdır. Ölüm ise, nefsin aleti olan bedenin tamamen devre dışı 

kalmasıdır. Buna göre ruh ve ona özgü haller süreklidir.1435 

1433 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 870-872; a.mlf., el-Keşf, s. 203-204. 
1434 Kur’ân, Zümer Suresi, Ayet 42. 
1435 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 204. 
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İslam burhanî, cedelî ve hitabî olarak her üç gruptan insanların idrak 

seviyelerine hitap etmeyi esas alır. Ahirete ilişkin nass, özellikle hatabî seviyede 

olanların daha iyi anlaması için temsilî bir anlatımı getirmiştir. Fakat bu, aynı zamanda 

burhanî bir karakter arzeder. Zira insan aklının, ahirete ilişkin konularda verebileceği

hükümler sınırlıdır.1436 Şu halde ahiret hayatına dair nass, cedeli ve hatabi seviyede, 

olduğu gibi alınmalıdır. Burhani seviyede olanlar için de nass geçerlidir ve fakat burhan 

ehli, ayetlerde anlatılan ifadelerin aynı olmadığını bilir. Çünkü ahirette yeni ve başka bir 

bedenle başka bir âlemde yeniden dirilişle birlikte Allah’ın kudretiyle yeniden vücut 

bulan insanlar için aslında bu dünya hayatında bize hitap eden ayetlerdeki ifadeler, 

sadece temsilî olabilir. Fakat bu, bir hakikate işaret etmiyor manasına alınamaz.  

Yukarıda da ifade edildiği üzere imkanına kimsenin itirazının olamayacağı şey, 

yeniden dirilişin ruhanî fakat farklı bir bedenle olacağı hususudur. Bu konuyu dirilişin 

keyfiyeti bahsinde ele alacağız ancak burada ifade etmek istediğimiz şey, 

düşünürümüze göre ahirete ilişkin nassın te’vili konusunun sadece burhan ehline 

bırakılması gerektiği hususudur. Burhan ehli te’vile müsait olan ayetleri, özellikle 

hatabî seviyedeki insanlara anlatmamalıdır. Zira böyle bir tavır, dinde muhtelif 

mezhepleşmeyi ve hatta fitneyi beraberinde getirir. Özetle dendikte ayetlerde dile 

getirilen tasvir ve tavsifler, bu dünyada bulunan şeylerle teşbih ve temsil edilerek cedelî 

ve hatabî seviyedekilerin meseleyi daha iyi anlamasını temine yöneliktir. Zira nebiler, 

insanlara anlayabilecekleri şekilde konuşmayı prensip edinirler. Ahiret hayatına dair 

aklın verebileceği hükümler kesinlik değil de sadece mümkün şeyler olacaksa şayet, şu

halde biz, bu konuda vahyin vereceği bilgilere muhtacız. Öyleyse ahirete hazırlanma ya 

da özellikle ahiret mutluluğu bağlamında şeriat, hangi eylemleri uygun görür ya da 

tasvip etmeyerek insanların nazarî ve ahlakî erdemleri kazanmalarını temin eder 

sorusunu incelemeye geçebiliriz.  

4.6 Nazarî ve Ahlakî Erdemlerin Edimi 

İbn Rüşd öldükten sonra dirilmek, şeriatların ittifak ettiği bir konudur, der ve 

ulemanın bu konuda burhana sahip olduğunu belirtir. Şeriatlar ahiretin varlığında değil 

sıfatında ihtilaf etmiştir. Filozofumuz ahiretin varlığı hakkında ittifak bulunduğunu

söyledikten sonra bu konaya dair üç delil serdeder: 

a- İnsan, varlıklar içinde en şerefli olanıdır.  

 
1436 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 202. 



350

b- Varlıklar incelendiğinde onların abes olarak yaratılmamış olduğu

anlaşılır.1437 Bu bağlamda özellikle insan, kendisinden beklenilen bir fayda için 

varedilmiş olmalıdır.   

c- Bu fayda Allah’ı bilme ve ona kulluk, ibadet etme şeklinde kendini 

gösterir.1438 Şu halde insan, kendisinden beklenen bir takım fiilleri yapması için 

yaratılmış bir varlıktır.  

Fiiller nefsi natıkadan zuhur eder. Nefsi natıka, amelî ve ilmî olarak iki kısma 

ayrılır. İnsandan beklenen şey amelî ve nazarî yönden kemale ermesidir. Fazilet 

yönünden bu iki güce kemali kazandıran fiiller, hayır ve hasenat; erdeme ulaşmaktan 

uzaklaştırıcı şeyler ise şer ve kötülük olur. Bu fiillerin çoğu vahiy ile tespit edilmiştir ve 

şeriat onlara insanları teşvik etmiştir. Bununla birlikte o, faziletli olanları emir, rezilet 

içeren fiilleri de menetmiştir. İlim ve amel olarak mutluluk olanların miktarını bildirip 

tarif etmiş ve böylece herkese lazım gelen nazarî mutluluğu bildirmiştir. Şeriatlar içinde 

İslam, amelî faziletlerle ruhların faziletli olmalarını temin edecek kadar iyi ve güzel 

amelleri daha vazıh bir şekilde izah etmiştir.1439 

İbn Rüşd ölüm sonrası yeniden diriliş inancının insanın bu dünya yaşamına

çeki düzen verilmesinde derinden etkisi olduğuna dikkat çeker. Şöyle ki, yeniden diriliş

inancı, insanın insan olarak var olması ve kendine özgü mutluluğa ulaşması için 

yaşamına dini ilkeler bazında bir düzen vermesini beraberinde getirir. Endülüs 

filozofuna göre insanların bu dünyada ahlakî ve nazarî erdemleri elde etmesi ile amelî 

sanatların var olması için yeniden diriliş inancı gereklidir. Aksi takdirde ahlaklı olmak 

ve dünya geçiminin dinî ölçüler çerçevesinde devamı için bir meslek (san’at) edinmek 

gibi önemli hususlar, istenilen seviyede olmazdı. Ölüm sonrası hayatta Allah’ın rızası

ve cennetine nail olmak, dünya hayatında iken yapılan bütün fiillerden sorguya 

çekilmek kaçınılmaz olarak insanın eylemlerine bir düzen, disiplin getirir. Böylece kişi

hem ahlaklı olmaya hem de dinî ilkeler doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaya kendini 

yöneltir. Filozofumuz yeniden diriliş inancını, kişinin nefsinin olgunlaştırılması ya da 

ahlakîliğe ulaşması için olması gereken bir inanç olarak görür.  

Amelî sanatlar olmadan bu dünyada, nazarî erdemler olmadan bu dünya ve 

öteki dünyada yaşamak ve mutluluğa ulaşmak mümkün değildir. Ahlakî erdemler 

 
1437 Bk. Kur’ân, Âli  İmran Suresi, Ayet 191, Mü’minûn Suresi, Ayet 115, Sâd Suresi, Ayet 27. 
1438 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 199-200. 
1439 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 200.  
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olmadan da bunlardan hiçbiri yetkin hale gelmez. Ahlakî erdemlere ancak Allah’ı

bilmekle ulaşılır ve onu bilmek, her din mensubunun görevidir. İbadetlerden kurban, 

namaz, dua ve benzeri eylemler Allah’a, meleklere, peygamberlere övgü biçiminde 

söylenen sözler, ibadetler vasıtasıyla insanın yücelmesini temin eder.1440 Böylece 

filozofumuz Allah’a olan inancı hem dünya hem de ahiret hayatında mutluluğa ulaşmak 

için yegane ölçüt olarak koyar. Dikkat edileceği üzere Allah’a inanç, ona ibadet etmeyi 

ve bu çerçevede ahirete hazırlık yapmayı beraberinde getirir. Bunun için de dünya 

hayatında ahlakî erdemlere ulaşmak, insan için bir hedeftir. Ahlakî erdemlerle donanmış 

bir kişiliğe ulaşmak için de amelî sanatlar (meslek) ve nazarî erdemler kaçınılmazdır. 

Böylece kişi nefs açısından olgunlaşmak için hem dinî ibadetler yönüyle hem de amelî 

sanatlar yönüyle kendisine bir program çizerek ahlaken olgunlaşmaya doğru yol alır. 

Görüldüğü üzere insanın hem dünya hem ölüm sonrası hayatta mutluluğu, onun Allah’a 

inanması ve bu doğrultuda yaşam sürmesine bağlanmış, böylece teori (nazari) ve eylem 

(amel) bir arada bulundurulmuş olur. 

Değerlendirme aşamasında farklılık olsa bile öteki dünyada mutluluğa ulaştırıcı

fiiller konusunda şeriatlar hemfikirdir.1441 İnsanların mutluluğa ulaşması için filozoflar, 

şeriatları zorunlu olarak görür. Zira felsefe insanlardan bir kesimin mutluluğunu, şeriat 

ise herkesin mutluluk bilgisine ulaşmasını hedefler. Fakat şeriat, toplumu eğitmeyi 

amaçlayıp halkın ortak ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflerken bilge insanların ihtiyaçlarını

da göz ardı etmiş değildir. İnsanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve ahiret mutluluğu

açısından en yetkin din, İslam’dır ve bu bağlamda en doğru sözler de Hz. Muhammed’e 

aittir.1442 Endülüs filozofu akla dayalı bir şeriatın yanında akıl ve vahye dayanan şeriatın

daha üstün olduğunu ifade ile İslam’ın muhkem bir din oluşuna vurgu yapar. Böylece o, 

İslam dinini getiren Hz. Muhammed’in dinî açıdan getirdiği esasların kabulü için 

mantıkî bir temel oluşturmuş olur. Şöyle ki, insanın ahlakî erdemlere ulaşabilmesi için 

bazı hareketler taklide dayalı olarak öğrenilir. Bunun için de nebilerin getirmiş oldukları

dinde kabul edilen eylemler/ibadetler insanın yetkinliği için olması gerekli fiillerdir. 

Böylece insan fiillerinin nasıl olması gerektiğine dair ilke ve kurallar nebiler tarafından 

konulmuş olmalıdır. Dinî açıdan zorunlu ilkelerden övgüye değer olanları, halkı erdemli 

fiillere en çok yönlendirenlerdir.1443 Mesela ibadetlerin, insanı hayasızlıktan alıkoyması

buna örnek olarak verilebilir. İbn Rüşd, İslam dinindeki ibadetlerin, diğer 

 
1440 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 865-866, 869-870. 
1441 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 866. 
1442 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 867-868. 
1443 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 869; a.mlf., Faslü’l-makâl, s. 109; a.mlf., The Epistle, s. 115. 
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şeriatlarınkinden daha yetkin konumda olduğunu belirtir. Bu yetkinliğe ulaşmanın şartı,

ibadetlerin sayıları, zamanları, okunan ayetler ve dualar, temizlik, nehyedilen söz ve 

fiiller topluca değerlendirildiğinde bunun böyle olduğu görülür. Kıyamet ve ahiret 

hayatı konusunda getirilen ilkelerde de aynı durum geçerlidir.1444 

İslam’da konuya ilişkin ileri sürülen görüşler, insanı, erdemli fiillere 

ulaştırmada diğer şeriatlardan daha çok yönlendiricidir. Bunun içindir ki, diriliş,

insanlara ruhanî ifadelerle anlatıldığında daha az etkili olacağı için bu konu cismanî 

ifadelerle anlatılmıştır. “Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin 

niteliği şudur: Altından ırmaklar akar…’; Hz. Peygamber: ‘Cennette hiçbir gözün 

görmediği, hiçbir kulağın duymadığı nimetler vardır…’; İbn Abbas: ‘Öteki dünyada bu 

dünyaya ait isimlerden başka bir şey yoktur’ der. Bütün bu ifadeler, öteki dünyadaki 

varlığın, bu dünyadaki varlıktan üstün olan bir başka yaratılış ve öteki dünyadaki 

durumun bu dünyadaki durumdan daha erdemli bir durum olduğunu göstermektedir.1445 

Buradan hareketle İslam’ın inanç ve ahlakîlik bazında getirdiği ilkeler, kişinin hem bu 

dünya hem de özellikle ahiret hayatında mutluluğa ulaşması için hayatın bütününü 

kuşatıcı bir yapıdadır. İbn Rüşd, dinî verilerden hareketle nefs eğitimi ve sosyal hayat 

açısından konuyu siyaset bağlamında dile getirdiği üzere insanın bu dünyadaki 

yaşamının, onun ölüm sonrası hayatının keyfiyetini de belirlediğini dile getirir. Onun 

için din olarak İslam’ın getirdiği inanç ilkeleri, hem akılla bağdaşır hem de aklın, ölüm 

sonrası dünyaya ait sınırlı bilgisini aşarak insanın muhtaç olduğu bilgileri vahiy ile 

giderir. Böylece inançlı insan, hem teorik hem de pratik açıdan ahlak ve nazarî 

erdemlere ulaşma imkanı elde eder.1446 

İbn Rüşd, âlemde bir gayenin olduğunu belirtir. Ay altı dünyada madde-suret 

etkileşimi çerçevesinde renk, cisimde; cisim ise canlı bir varlıkta var olmayı hedefler ve 

bu silsile inorganik varlıktan organik varlığa oradan da madde, ilk maddeye, suret de ilk 

surete kadar uzanmak ister. Nasıl kendisinden önceki düşünürler bir ömür boyu 

hakikate ulaşmayı gaye edinmişlerse Endülüs filozofu için de aynı durum geçerlidir. 

Hakikate ve mutluluğa ulaşmanın yolları ve keyfiyeti nedir sorusu bağlamında

düşünürümüz, her şeyden evvel kendinden önceki filozofların metotlarını gözden geçirir 

ve daha sonra da kendi görüşünü ortaya koyar.1447 İbn Rüşd açısından şehevî 

tutkulardan nefsi uzaklaştırıp hakikate ulaşmak isteyen sufilerin metodunu uygun 
 
1444 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 870; Bk. Kur’ân, Ankebût Suresi, Ayet 45. 
1445 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 870-871. 
1446 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 865, 871. 
1447 M. Beysâr, fî-Felsefeti İbn Rüşd -el-Vücûd ve’l-hulûd-, s. 85-86. 
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değildir. Zira bu yol, herkes için geçerli ve mümkün olmayan bir yoldur. Şu halde 

Gazzâlî’nin sufi metot olarak önerdiği ve te’vil yetkisini kendisine indirgediği keşf

metodu tasvip edilemez. Benzeri şekilde Eflatun’un, nazarî ve ahlakî erdemleri elde 

edebilmek için kimi insanların mutlular adacığına çekilip dünyadan el etek çekerek 

hakikate ulaşmaları yolu da uygun değildir. Çünkü insan, toplumsal bir varlık olması

hasebiyle ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilecek bir varlık değildir. Öyleyse insanın

normal ihtiyaçlarının karşılanmadığı bir yerde mutluluktan bahsedilemez. İbn Bacce’nin 

tedbîru’l-mutevahhid (yalnız adamın kendini idare etmesi) şeklinde ifade ettiği hakikate 

ulaşma metodu da doğru bir metot olamaz İbn Rüşd’e göre.  

Öyleyse hakikate ve mutluluğa ulaşma metodu nedir? İbn Rüşd bu soruya 

insanı, akıllı ve sosyal bir varlık olarak görerek cevap vermeye çalışır. Her şeyden evvel 

insan, sosyal bir canlıdır. Toplum içinde yaşayan insanın bir çok ihtiyacı ancak 

örgütlenmiş bir toplum yaşamıyla giderilebilir. Aynı şekilde insanın ahlaken 

olgunlaşması, ahlakî erdemleri elde edebilmesi de ancak sosyal hayatın içine 

katılmasıyla mümkündür.1448 Şu halde İbn Bâcce’nin tedbiri muvahhid dediği, kişinin 

gerekirse kendini toplumdan tecrit etmesi yöntemi, Eflatun’un mutlular adacığına

çekilme fikri, sufilerin keşfe dayalı ve fakat herkese özgü olmayan batınî metodu 

sağlıklı bir çözüm olamaz. Zira din her kesime hitap eder. Öyleyse ortaya konulacak 

aklî çözüm de bu doğrultuda olmalı ve bu, siyaset bağlamında belli bir çerçeve 

oturtulmalıdır. Bilindiği üzere insan, en yüce kemale ancak ideal bir devlet yapısının

geçerli olduğu toplum hayatında ulaşabilir. Siyasi bir yaşam dışında insanın varlığını

devam ettirebilmesi bile zordur.1449 

İbn Rüşd’ün, Eflatun’un Cumhuriyet şerhinde belirtildiği üzere, ilimler nazarî 

ve amelî olarak ikiye ayrılır. Nazarî ilimler, matematik, geometri, astronomi, musiki; 

amelî ilimler ise ahlak ve siyaset olarak ikiye taksim edilir. Amelî ilimlerden ahlakın,

siyasete göre önceliği vardır. Nazarî ilimlerin amacı sadece nazarî çalışma iken amelî 

ilimlerin amacı hem öğrenme hem de onunla amel etmedir. Ahlak ilminin konusu nefsi 

terbiye ve idare etmek iken siyasetin konusu, fertlerden oluşan cemiyete nizam vermek 

ve idare etmektir. Nefsin kemalinden ahlak, şehrin yönetimdeki kemalinden siyaset 

oluşur. Şu halde ahlak ile siyaset iç içe bir manzara oluşturur.  Ahlak ilim olarak ancak 

ilm-i nefs (psikoloji) ile elde edilir ki, bu ilmin konusu, melekeler, iradî fiiller ve bütün 
 
1448 İbn Rüşd, The Epistle, s. 122; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 264-265; Beysâr, 
a.g.e., s. 94-95. 
1449 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 130-132; Erwin I. J. Rosental, Ortaçağda İslam Siyaset Düşüncesi, Ali Çaksu 
(çev.), İstanbul: İz Yay., 1996, s. 257. 
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olarak âdetlerdir. Nefs ilmi tabiî ilimlerden bir parçadır. Zira nefs; bilkuvve canlı olan 

tabiî cismin ilk yetkinliğidir. Yani o, çoğu kere etkileme ve etkilenmesini ancak cisimle 

gerçekleştirir. Sevinç, hüzün, cesaret, öfke ve diğer nefsle ilgili haller uzvî olarak 

cisimle ilgilidir ve bunlar, canlı olan maddi tabiattan ayrı değildir.1450 

Burada şöyle bir durumla karşılaşırız: Cisme ilişik olan fikir, şehvet, öfke gibi 

ahlakı oluşturan ve nefsin kuvveleri olarak sadır olan şeyler tabiî ilmin konusudur. 

Ceset ise diğer cisimler gibi bir cisimdir. Tabiî ilim, İbn Rüşd’e göre diğer ilimlerin en 

zirve örneğidir. Zira onda akıl ve hissî idrak aynı anda devrededir. Onun için psikoloji, 

ilmi tabiî üzerine, ahlak ise psikoloji üzerine kurulur. Şu halde ahlak ile siyasetin ilgisi 

nedir? Siyasetin amacı şehrin yönetimidir. Şehirden kasıt, müşterek hayatı paylaşırken 

nefsî yetkinlileri elde etmesi gereken ve aynı mekanı ortaklaşa kullanan kişilerdir. 

Öyleyse ahlak ilmi ferdî olarak nefsin, siyaset ise cemaat olarak nefslerin 

tedbiri/yönetimi demektir. Nasıl ki insan nefsinin tedbirinde adalet mühim ise aynı şey 

şehrin yönetiminde de gereklidir. İnsan tür olarak yani fert ve toplum olarak birdir. 

Toplum insan fertlerinden oluşur. İnsan ferdi ahlaken olgun olursa bu, topluma yansır. 

Onun için nasıl ki, insan nefsinin kuvveleri arasında bir denge gözetilmeli ise aynı şey 

şehir hayatının yönetiminde de lazımdır.1451 

Ahlak ilmi siyaset ilmini tesis eder. Bilindiği üzere nefs üç kuvveden oluşur. 

Natık olan akıl kuvvetinin yeri baştır. Öfke gücünün merkezi göğüstür. Şehvani 

gücünün merkezi karındır. Şehir yönetimi de buna benzer. Onun da yönetim için üç 

kuvvesi vardır. Bunlar yönetici olan reisler, öfke ve müdafa gücü olan asker, hizmet 

üreten sanat, ziraat erbabıdır. Şehirde yönetici tabakanın fazileti ilim ve hikmetle olur. 

Onun için yöneticilerin hakîmlerden olması gerekir. Nefsteki öfke gücünün erdemi 

cesarettir. Bunların erdemi muhafaza etmektir ve bu cesaret erdemine ordu, görevliler 

ve yöneticiler sahip olmalıdır. Nefsteki şehvanî güç ise her üç tabakada bulunur. Bütün 

tabakada bulunanlar şehvanî gücün erdemi olan iffeti elde etmelidir. Şu halde yönetici 

tabaka hem filozof, hem cesur ve hem de iffetli olmalıdır. İkinci tabakada bulunan 

asker, iffetli ve cesur olmalıdır. Üçüncü tabaka olan sanat ve ziraat ehli iffetli olmalıdır. 

İşte ictimaî olarak ortaya çıkan hikmet, cesaret ve iffet, nefsin itidal halidir ki, buna 

adalet denir. Denge bu nefs kuvvetleri arasındaki müvazenededir. Bu durum aynen şehir 

yönetimi için de geçerlidir. Buna göre, diyor İbn Rüşd, şehrin cüzlerindeki bu erdemler 

 
1450 İbn Rüşd, ez-Zarurî fi’s-siyâse -Muhtasaru Kitâbi’s-siyâse li-Eflâtun-, Ahmed Şehlân (nşr.), Beyrut: Merkezu 
Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1998, s. 72-82; Câbirî, İbn Rüşd, -Sîre ve Fikr-,  s. 242. 
1451 İbn Rüşd, ez-Zarurî fi’s-siyâse, s. 76-77; Câbirî, İbn Rüşd -Sîre ve Fikr-, s. 243. 
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aynen nefs güçlerinin kuvvelerine nispet gibidir. Şu halde yönetici hakîm kişi akıl

gücüyle nefsinin diğer güçlerine hakim olmalıdır. Bunlar şehvet ve öfke güçleridir ve bu 

yetilerden ahlak meydana gelir. İnsan gerektiği zaman ölçülü şekilde hikmetle bağlantılı

olarak öfke gücü gereği cesur olmalıdır. Aynı durum iffet için de geçerlidir. İnsanın

erdemli oluşu, bütün aklî, ahlakî erdemleri elde etmesiyle tahakkuk eder. Nefsin 

yönetimi de bu erdemlerden kiminin diğerine hakim olmasıyla gerçekleşir.1452 

Erdemli şehirden gaye insanî yetkinliklerin elde edilmesidir. İbn Rüşd insan 

yetkinliklerini Aristo’nun ahlak kitabında (Nikomakhusa Ahlak) tahdit ettiği şekilde 

ortaya koyar. Bunlar aklî-felsefî açıdan elde edilen nazarî-amelî faziletler (ilim ve 

amel), amelî faziletler (ahlak-siyaset), ahlakî faziletler (ahlakı edinme yolları)

şeklindedir. Buna göre ilim, amelin hizmetçisi yani amelin iyi bir şekilde ortaya çıkması

içindir. Bu bağlamda düşünürümüz önceliği ilme verir. Zira o, ameli aydınlatan ışıktır. 

Ahlak ise ilim ve amel arasında birliktelik ilgisi kurar. Felsefeden gaye ilimle amel 

arasında bir bağ tesis etmektir. Erdemli şehrin yöneticisi olan filozof, aklını hatadan 

koruyucu, erdemli ameli tesis edici ilme ihtiyaç duyar. Bu da ilimler arasında, mantık,

riyaziyât, tabiiyyât ve metafizik şeklinde bir hiyerarşi ile mümkündür.1453 

Demek ki, İbn Rüşd’e göre insanın özellikle ahirete hazırlanması ve dünya-

ahiret mutluluğu açısından nazarî ve amelî erdemleri elde etmesi gerekir. Yukarıda 

görüldüğü üzere bunun için mahsus cüz’ilerden mücerret hakiki akıllara ulaştıran 

mantıkî bir sistem uygulanmalıdır. Bu noktada filozofumuz şöyle bir hususa dikkat 

çeker. Felsefe ile olan hakiki din, ancak varlık ve kainatı bize anlatır. Onun için Allah’a 

yönelik yapılan en şerefli ibadet, onun mahlukâtını ve masnuâtını araştırıp bilmektir. 

Zira böylesi bir çalışma, Allah’ı bilmek (marifet) mesabesindedir ve en şerefli, Allah’ın

en çok hoşnut olduğu ameldir. Öyleyse insan, takati ölçüsünde taakkul ve marifetle 

Allah’a yakınlık elde edebilir. Zira bu dünya hayatında yaşamın biricik gayesi, fikir ve 

akletme ile havâs üzerine galebe çalıp Allah’a yakınlık elde etmektir. Bu da ilim elde 

etme yolculuğunda kesintisiz araştırma ile mümkündür. İnsanın kemali ve fazileti 

bundadır. Böylece düşünürümüz, insanın mutluluğu bağlamında, hakikat ve marifete 

ancak nazarî araştırmalarla ulaşılacağını söyler.1454 İnsanın nefsini olgunlaştırması

açısından dini ibadetler ve ahlaka ulaştırıcı fiiller de nazarî araştırmalar için gerekli 

unsurlardır.  

1452 Câbirî, İbn Rüşd -Sîre ve Fikr-, s. 244-245. 
1453 İbn Rüşd, ez-Zarurî fi’s-siyâse, s. 147-157; Câbirî, İbn Rüşd -Sîre ve Fikr-, s. 248-249. 
1454 Beysar, fî-Felsefet-i İbn Rüşd -el-Vücûd ve’l-hulûd, s. 94-95. 
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İnsanın gerçek mutluluğu, kendisi ölümlü olduğu için değil sayesinde ölümsüz 

olduğu sıfat ve suret yüzünden, zorunlu olarak sahip olduğu ortadadır ve bu da

mutluluğa ulaşma yoludur. Meşşaî filozoflar bunu, faal akla ulaşmayı öğrenim ve nazari 

inceleme ile görmüşlerdir. Bilindiği üzere duyulur ve hayalî suretler (maddeye bağımlı

suretler) birbirini, bir ve aynı dayanakta var oluşları yüzünden engellerler. Öyleyse 

yetkinleşmek için bütün maddi suretleri kaldırmak gerekir. Tutkular ve hayvanî nefse 

özgü duyulur suretleri terk edip akledilir suretlerle, özellikle ilk surete iştiyak ve aşkın

gücü burada önem arzeder. Nefsin bütün suretlerden yetkinliği bu surete ulaşmak için 

istenilir. Nitekim Sokrat ve öncesinde diğer seçkinler tarafından ulaşılan hal budur. 

Onlar bunun için yalnızlığı tercih etmişler. İlk surete sadece zühd ve söz konusu 

suretleri teemmül edip idrak ile ulaşılacağına inanmışlar. İbn Rüşd Allah’ı zikretmek ve 

akıllar olarak bahsedilen ruhanî/manevî âlemi hatırlamaya çalışmak şeriatın da teşvik 

ettiği bir husustur, der ve mutluluğa ulaşmada bunların büyük etkisi olduğunu söyler. 

Öyleyse nefsin diğer suretleri terk edip akledilir suretlere yönelmesi ve bu doğrultuda 

faaliyetlerde bulunması kişinin mutluluğu için gereklidir. İbadet bağlamında İslam’daki 

namaz, bütün fiillerin en mükemmelidir. Allah’ı anmak, mutluluğa ulaşmanın sebebidir 

ve bu nedenle zikir, şeriatta övülmüştür. Mutluluğa ulaşma yolu, Allah’ı anmayı

gerektirici ameli ve onu engelleyen tüm suretlerin bilgi halini terk etmenin yanırısa 

öğrenimi de gerektirir.1455 Şu halde insanın, öldükten sonra gerçek mutluluğa ulaşması

için bu dünya hayatında nazarî erdemlere ulaşmasını temin edici ibadetler, zikir, güzel 

eylemler ve nefsini şehevî yönelişlerden uzak tutucu fiillerde bulunması önem arzeder. 

Ancak asıl mutluluğa götüren şey, bizatihi nazarî araştırmaların sürekliliğidir. Nitekim 

Endülüs filozofu, İslam’da anlatılan Adem-Havva kıssasını bu bağlamda düşünür ve 

cennetin, bizatihi akledilirlerin bulunduğu mutluluk hali, dünyaya düşüşü ise, aklî 

mutluluğun, duyulurlara (havas) indirgenmesi olarak değerlendirir.1456 

Yukarıda da ifade edildiği üzere mutluluk tek başına nazarî faaliyetlerle veya 

sadece amellerle gerçekleşmez. Aksine bunlar aynı anda birlikte olmalıdır.  Ancak bu 

dünya hayatında iken yapılan faaliyetler neticesinde oluşan ahiret mutluluğuna ulaşmak 

için1457 insanların uygulamaya yönelik sanatlar olmadan bu dünyada, nazarî erdemler 

olmadan hem bu dünya hem de öte dünyada huzuru elde etmesi mümkün değildir. 

Ahlakî erdemler olmadan bunların hiç biri kemale ulaşamaz. Ahlakî erdemlere ise dinî 

 
1455 İbn Rüşd, The Epistle, s. 114-115; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 869-870. 
1456 İbn Rüşd, The Epistle, s. 116-117. 
1457 İbn Rüşd, The Epistle, s. 121. 
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akideyi kabul edip yükümlülüklerini yerine getirmek ve ibadetlerle yükselinebilir.∗

Nitekim İbn Rüşd Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispat noktasında, Fârâbî ve İbn

Sînâ’nın yaptığı şekliyle herhangi bir psikolojik tahlillere fazla iltifat etmez. O, 

peygamberin vahiy aracılığıyla kanun koyucu fonksiyonuna vurgu yapar. Peygamber, 

insanın en yüce mutluluğa erişmesini mümkün kılan, Allah, melekler, hakikat, ahiret 

hakkındaki bilgide vasıta olma, bozuk inançları düzenleme ve kanun koyma işlerini 

yapan biridir.1458 Dünya ve özellikle ahiret mutluluğunu anlamlı kılma noktasında İbn 

Rüşd düşüncesinde nübüvvet önemli bir yer tutar. Zira nebinin getirdiği kanunlar 

insanoğlunun en yüce iyiliğini temin eder ve buna nasıl erişeceklerini anlatır. Bu açıdan 

Endülüs filozofunun Hz. Muhammed’in nübüvvetini ispat mahiyetinde vurgu yaptığı 

husus, Kur’an’ın kendisidir. İbn Rüşd’e göre peygamber; “hakikate uyan ve bütün 

varlıkları mutluluğa götüren eylemler hakkındaki bilgiyi açıklayan, dini kanunlar koyan 

biridir.”1459 

Peygamberin getirdiği kanunlar bütün fertleri kapsar ve onlara dünya ahiret 

mutluluğunu temin eder. Felsefe ise bir kısım seçkin entelektüellerin mutluluğunu

açıklar ve felsefe, insanın insanlığının bir alametidir. Dini kanunlar ise kitleleri eğitir ve 

onları mutluluğa götürür.1460 Nübüvvet ve nebinin getirdiği vahyin ahiretteki ceza ve 

mükafat konularındaki kavramlar ile ibadetler üzerinde tartışmayı filozofumuz uygun 

görmez. Zira ahirete ilişkin ayetler olduğu gibi kabul edilmelidir. Söz konusu ayetleri 

inkar, insanı küfre götürür. Ahirete katkısı sebebiyle şeriat, felsefeden daha üstün bir 

konumdadır. Çünkü şeriat toplumda her üç sınıf insana hitap eder. Nebevî vahy 

kanununa göre her iki dünyada mutluluk amacına ulaşmada felsefeciler mümin 

kitlelerden daha iyi bir konumda değildirler. Teorik ve pratik bilgisiyle şeriat, toplumun, 

dünya ve öbür dünyadaki mutluluğunu temin eder. Bu yönüyle şeriatın amacı, felsefenin 

amacıyla aynıdır.1461 Şu halde düşünürümüze göre insan, özellikle ölüm sonrası

mutluluğu elde edebilmesi için bu dünya hayatında dinin getirdiği teorik ve pratik 

erdemleri elde etmeye çalışmalı, nazarî erdemlere ulaşmak için de sürekli araştırıcı

ruhunu zinde tutmalıdır. Buna göre batınî bilgiyi merkeze alan ve fakat herkes için 

 
∗ Bedenlerin haşri konusunda İbn Rüşd, insanların binlerce yıldır ölüm sonrası dirilmeye inandıklarını, filozofların da 
buna saygı duyduklarını, zira bu inanç olmadan ahlakî erdemlerin gerçekleşmeyeceğini, ahlakî erdemler olmadan da 
ebedî mutluluğun temin edilemeyeceğini savunduklarını ifade eder. Allah’ın varlığı, sıfatları gibi ahiretin varlığı ve 
ne şekilde olacağı konusunda görüş farklılıkları vardır. Endülüs filozofu bedenlerin haşri ile ilgili olarak Gazzâlî’nin 
söylediklerinin bazı eksik yönleri olsa da bir çok bakımdan tutarlı olduğu görüşündedir. Bk. İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, 
s. 864-866, 871-872; a.mlf., el-Keşf, s. 199-200; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 266. 
1458 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 174-181; Rosental, s. 267. 
1459 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 182-185. 
1460 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 867; Rosental, s. 268. 
1461 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 181; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 758, 867-872; a.mlf., Faslü’l-makâl, s. 91-93. 
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geçerliliği olmayan sufî metot hakiki mutluluk için geçerli olmadığı gibi, toplumdan 

uzaklaşarak adeta mutlular adacığına çekilip inziva hayatı sürmek de, sosyal bir varlık

olan insanın tabiatına aykırıdır. Öyleyse insanı, cemiyette yaşayan bir varlık olarak ele 

alıp ona göre değerlendirme yapılmalıdır.  

Bu dünyada insanın gayesi, nazarî ve amelî erdemlere ulaşmaktır ve bu, ölüm 

sonrası hayat için tutulması gereken bir yoldur. Varlık tasavvuru içinde insanın yeri, 

nefs-beden olarak insan ve insanın bilgi edimi noktasında ölüm sonrasına uzanan 

çizgiye değinmiş olduk. İbn Rüşd’e göre ölüm nedir ve yeniden dirilişe kadar geçen 

zaman diliminde insanı neler beklemektedir sorusunun cevabını araştırmaya geçebiliriz.  

4.7 Ölüm ve Berzah  

Nefs beden ilişkisinde ele alındığı üzere insan, nefs ve bedenin birleşimidir. 

Beden olmadan nefs her ne kadar kendi bütünlüğü içinde baki kalsa bile o, kendi başına

bir fonksiyon icra edemez. Aristo’da ölümle birlikte insanın nefsi de ölümlü gibi 

görünmektedir. Zira ona göre nefs, bedenden ayrı olmayıp bedenle faaliyete geçen bir 

varlıktır.1462 Gerçi İbn Rüşd’e göre de nefs, birlik bütünlük arzeden tek bir cevherdir.1463 

Filozofumuz, insanın beden ve ruhtan meydana geldiği düşüncesinde Aristo’ya 

kalıtırken, ölüm sonrası nefsin baki kaldığı düşüncesiyle ondan ayrılır. Böylece saf bir 

Aristoculuk inşa etmeye çalışan Endülüs filozofu nefs-beden ilişkisi konusunda farklı

bir sonuca varmış olur. İnsan beden olarak bu dünyaya akıl olarak ay üstü âleme özgü 

bir varlık olsa da netice itibariyle o, fizikî âleme aittir. Ölüm, nefsin beden üzerinde 

fonksiyonunu yitirmesi halidir ve bu yönüyle ölüm, beden-ruh için geçerlidir. Fakat bu, 

ölümle birlikte ruhun ortadan kalktığı (tamamen yok olduğu) manasına gelmez. İnsan 

psikolojik organizma olarak bir bütündür. Onun için insan, beden ve ruhuyla insandır. 

Sadece beden ya da ruh, insanı temsil etmez. İbn Rüşd’e göre insan bedeni ve ruhu iki 

ayrık varlıktır ve insan bu iki unsurun bileşimidir. Ölüm bu bileşimin ayrılması ve

birlikteliğin kopması halidir. Bu bileşik şeyler ayrılınca artık aktüel manada ortada 

insan yoktur. İnsanın faal varlığı bu iki unsurun bileşimi ise ölüm bunların ayrışması

demektir ki, böylece artık ortada insan kalmaz. Ölüm sonrası insan denilebilecek bir şey 

 
1462 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Ehvanî, mukaddime), s. 21. 
1463 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 8, 12. 
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yoktur. Ruh, insanın dahilî bir parçası ise öteki hayat ona odaklanmış olamaz. Fakat 

sadece Allah’ın merhameti ve yeniden diriltmesine bağlı olabilir.1464 

Ölüm sonrası nefsin bekası konusunu İbn Rüşd, selefleri İbn Sînâ ve Gazzâlî 

gibi aynen kabul eder. Bu konuda filozofumuz; “Şeriatte nefsin ölümsüzlüğüne dair bir 

delil var mıdır veya bu konuya dikkat çekilmiş midir denilirse deriz ki; evet, bu 

Kur’an’da vardır.” der ve Zümer Suresi’nin kırkikinci ayetini örnek olarak gösterir. Söz 

konusu ayet ölüm ile uykuyu birbirine benzetir ve buradan hareketle Endülüs filozofu; 

“Eğer ölüm ile nefsin işlevi sona erseydi yani nefsin işlevinin sona ermesi onun zatına

ilişen bir bozulmadan ileri gelseydi bu durumda kişinin uyanması esnasında nefsin eski 

haline dönmesi mümkün olmazdı. Halbuki o eski haliyle bedene dönüyor. Öyleyse uyku 

esnasında nefsin fonksiyonlarının durması onun zatına ilişen sebepten değil başka

sebeptendir. Şu halde ölüm, bedenin atıl kalmasından ibarettir. Onun için nefsin aleti 

olan bedenin ölümle de uykudaki hali andıran bir konumda olması gerekir.”1465 diyerek 

ölümü adeta uykuya benzetir. Bu delili, inançlarına uygun olduğu için halkın, nefsin 

bekasını temin ettiği için bilim adamlarının kabul edeceğini belirtir.1466 Dahası ahiretin 

varlığı, filozofumuzun dikkat çektiği üzere doğrudan nefsin bekası üzerine 

kuruludur.1467 Fakat ölüm sonrası uyku halinde nefs, yeniden dirilişe kadar adeta 

şuursuz bir uyku dönemine girmiş gibi görünür. İleride mutluluk konusu incelenirken 

ittisal teorisi bağlamında değinileceği üzere ölüm sonrası nefsten geriye kalan ya da 

bedenle birlikte yok olan kısmına burada göz atmayı uygun bulmuyoruz. Şu kadar var 

ki, insan nefsi, birlik ve bütünlük arzeder. Maddeden bağımsız ayrık bir cevher olduğu

için bedenden ayrıldıktan sonra varlığını sürdürür. Nefsin bedende duyularla kendini 

gösteren yani nesnelere ilişik olan tarafları bedenle birlikte yok olur.1468 

İbn Rüşd düşüncesinde berzah hayatı Kur’an’ın öngörüsüne uygun şekildedir. 

Gazzâlî’de olduğu şekliyle bir berzah hayatı düşüncesini Endülüs filozofunda 

bulamayız. Yukarıda ifade edildiği üzere insan, beden-ruh ikilisinden müteşekkil bir 

varlıktır. Nefs her ne kadar kendi başına cevher olsa bile ölüm, nefsin bedenden 

ayrılması ve böylece nefsin, beden ile birlikte icra ettiği fonksiyonlarının atıl kalması

1464 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 871-872; a.mlf., el-Keşf, s. 203-204; Ovey, Averroes’ Doctrine of Immortality, s. 
131-133. 
1465 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 204; a.mlf, Tehâfüt, C. II, s. 827, 833-834. 
1466 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 201. 
1467 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 204; İbn Rüşd Tehâfüt’te, nefs beden ilişkisini ışık-renk metaforu ile dile getirir. Ona göre 
nefsin sonradan yaratılmış olması, birleşmeyi kabul eden cisimsel imkanlara bağlıdır. Tıpkı güneş ışığı nasıl ki 
eşyaya çarpar ve yansıma olursa aynı şey nefs beden ilişkisi için de geçerlidir. Şu halde beden (güneş ışığı) ortadan 
kalksa bile renk, orada yerinde durur. Bk. İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 199-200.  
1468 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 96-97; a.mlf., İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 31-32; Selim 
Özarslan, İslam’da Ölüm ve Diriliş Öğretisi, s. 284. 
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demektir. Mutluluk bağlamında faal akılla ittisal teorisinde görüleceği üzere İbn Rüşd

faal akıl ile heyulanî aklın işleyişini ışık-renk metaforu ile izah etmeye çalışır. Söz 

konusu metafora göre renk hep vardır. Ancak kendisine ışık geldiği anda günyüzüne 

çıkmaktadır. Aynı şey ölüm sonrası nefs cevheri için de geçerlidir. Ölüm sonrası nefs 

cevheri atıl vaziyette yeniden dirilişi bekler. Nitekim bu manada berzah hali 

filozofumuza göre şuursuz bir uyku hali görünümündedir.  

el-Keşf an-menâhici’l-edille’de Endülüs filozofu, uyku-ölüm analojisini dile 

getiren ayetten hareketle nefsin ölümsüz oluşunu ispatlamaya çalışır. Buna göre uyku 

halinde insanın bedeni atıl kalır ve artık ruhun, yeniden dirilişe kadar sürecek olan pasif 

bir bekleyişi söz konusudur. Bilindiği üzere insan uykudan uyanınca beden tekrar faal 

hale gelir. Uyanık hale geçilince insan, önceki bildiklerini aynen hatırlar ve hayat 

öteden beri uzanan bir hat üzere devam eder. Böyle bir durumda şayet nefs, uyku 

halinde bozuluma uğrasa idi yeniden uyanınca eski halinde olamazdı. Halbuki nefs 

sürekli varlığını korumuştur. Öyleyse nefs için bozulum söz konusu değildir. 

Dolayısıyla ölümle birlikte nefsin tasarrufunda bulunan beden atıl kalıp çözülüme 

uğrasa bile aynı şey nefs için geçerli değildir. Fakat o, şuurun eksik kaldığı bir uyku 

haline geçiş yapar. Ne zaman ki yeniden dirilişle birlikte yeni bir beden ile birliktelik 

sağlar, tekrar faal hale geçiş yapar.1469 Yeniden dirilişte verilen beden öteki dünyaya 

özgü daha üst seviyede bir beden olacaktır. Yeniden diriliş, sanki rengin üzerine doğan 

ışık gibi nefsin tekrar faal hale geçmesi hali gibidir. Nitekim Kur’an’da yeniden 

dirilişten bahseden ayetlerde, yeniden dirilen insanların; ‘Bizi kabirlerimizden kim 

kaldırdı?’ şeklindeki soruları İbn Rüşd’e hak verir niteliktedir.1470 Onun için 

düşürümüz, yeniden dirilişi nefsin ölümsüz bir cevher oluşuna değil Allah’ın ölüleri 

diriltici irade ve kudretine vurgu yaparak konuyu açıklar.1471 Buna göre İbn Rüşd kabir 

hayatında azab ve ikabın oluşu şeklinde dile getirilen konuda Gazzâlî’ye katılmazken 

yeniden dirilişte yeni bir beden olacağı hususunda onunla hemfikirdir. Yine o, insan için 

öteki dünyayı ölümsüz cevher nefs üzerinden açıklayan İbn Sînâ’dan da ayrılmış 

olur.1472 Öyle anlaşılıyor ki, İbn Rüşd dünyada iken bedenle farklı karakterler kazanmış 

ruhun, adeta pasif konuma geçerek beklediği yani uykuya daldığı kanaatindedir. Bu 

yönüyle onda, kabir hayatı sanki uyku dönemi gibidir. Fakat ruh, kaybolmaz. Sanki, 

 
1469 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 204; Ovey, s. 113; Kur’ân, Naziat Suresi, Ayet 46. ayette insanlar, bu dünyada bir günün 
akşamı ya da kuşluk vakti kadar kaldıklarını anımsarlar, dolayısıyla bu dünyada yapıp ettiklerini de hatırlamış olurlar. 
1470 Bk. Kur’ân, Yasin Suresi, Ayet 52. 
1471 Ovey, s. 96, 114. 
1472 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 866, İbn Rüşd’ün ölüm sonrası berzah hayatı ve Platonik manada ruhun ölümsüzlüğü
düşüncesini tenkidi için bk. Ovey, s.  77-80.  
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üzerinden gün ışığı kaybolan renklerin pasif bir konuma geçişi gibi bir hale geçiş yapar. 

Işık zuhur edince renkler tekrar günyüzüne çıkar. Onlar aslında hep yerindedir, 

kaybolmaz fakat onların kuvveden fiile geçebilmesi için ışık gereklidir. Diriliş de

böyledir. Ölümle birlikte pasif konuma geçen ruh, yeniden bedenlenme ile birlikte, 

tekrar faaliyete geçer ama bu beden başka bir bedendir şüphesiz.  

İbn Rüşd’ün berzah anlayışında bu dünya ile öteki dünya arasındaki bağ, ruhun 

varlığı ile devam ettirilir. Böylece filozofun ruha dair yorumu Kur’an’ın, ölümü bir tür 

uyku olarak değerlendiren yaklaşımına uygun düştüğü gibi, Aristo’nun bedenle ilişkili 

olan ruhu, göze dair görüş yetisi olarak değerlendirmesine de uygundur. Yani ruh, 

bedenin formu, canlılık yetisidir. İbn Rüşd’ün, ölümün bir tür uyku kabul edilmesi 

şeklindeki yeniden diriliş düşüncesi, Aristo’nun, ruhu, bedenin bir yetisi olarak kabul 

eden görüşüne münasiptir. Şu halde ruhun aynı ve fakat bedenin farklı yapıdaki dirilişi

söz konusudur. Ona göre insanın bu ve öteki dünyadaki hayatı Allah’ın iradesine 

bağlıdır. Müslümanların kabulünde olduğu gibi ölüm, insanı hayattan alıp götürür ve 

fakat Allah, insana hayatı yeniden bahşeder. İbn Rüşd, bu sistem içinde, ceza ve 

mükafatı asla reddetmez. Kaldı ki, beden olmaksızın insanın, ahirette herhangi bir 

mükafat ve cezayı tatması Kur’an’ın yeniden diriliş öngörüsünden uzak bir durumdur. 

Bilindiği üzere filozofumuza göre, ölüm sonrası hayata ilişkin en sağlıklı bilgiyi bize 

vahyin verebilir. Dolayısıyla bu konuda vahyin getirdiklerinin kabul edilmesi 

gerekir.1473 

4.8 Dirilişin Keyfiyeti 

İbn Rüşd, Tehâfütü’l-felâsife’de; ‘Filozoflar, şeriatların, ilkeleri akıl ve

nakilden elde edilen zorunlu siyasal sanatlar olduğunu düşünürler. Ve onlar, şeriatların

ileri sürdüğü şekilde Allah’ın olup olmadığı, öteki dünyanın varlığı ile o dünyaya özgü 

mutluluk ve bu mutluluğun nasıl elde edilebileceğine dair görüş beyan ederler. Şeriatlar, 

nasıllığında ihtilaf etseler de ölüm sonrası başka bir hayatın varlığında hemfikirdirler. 

Yine bütün şeriatlar değerlendirme safhasında farklılık gösterseler de öteki dünyada 

mutluluğa ulaştıracak fiiller konusunda birleşirler.’1474 demektedir. Buna göre filozoflar, 

şeriatları, akıl-nakil birleşimi zorunlu siyasal sanatlar olarak görür. Şeriatlar, ruhanî ya 

da cismanî-ruhanî oluşunda ihtilaf etseler de ahiret hayatının varlığını kabul etmede 

 
1473 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 833-834, 871; a.mlf., el-Keşf, s. 199, 202, 204; Ovey, s. 110, 113-114 
1474 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 866; a.mlf., el-Keşf, s. 199-200. 
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ittifak ederler. Hatta İbn Rüşd’e göre ihtilaf, ahiretin nasıllığında değil, ahirete ilişkin 

nassın halka temsil ve tasvirle anlatımında kendini gösterir.1475 

Endülüs filozofu, ahiretin varlığına, başta burhan ehli olmak üzere cedelî ve 

hatabî seviyedeki insanları da tatmin edici şekilde içine aldığını söylediği şeriatten, 

ahiret hayatı ve yeniden yaratılışın imkanına dair şer’î delil getirir. Buna göre bir şeyin 

zıttından, başka bir şeyin yaratıldığına Yasin Suresi 78. ayetinde, çürümüş kemikleri 

gösterip bunun bir daha diriltilmeyeceğini söyleyen kişiye, ilk defa yaratanın onu tekrar 

yaratmaya kadir olduğuna işaret edilerek Allah’ın kudret sıfatına vurgu yapılır. Aynı

şekilde Allah’ın her şeye kadir oluşu, çürümüş kemikler yanında yeni bir hayatı ve

yeniden dirilişi mümkün kılar. Yine Yasin Suresi 80. ayette yeşil ağaçtan ateş

çıkarılması gibi birbirine zıt şeylerin dönüşümüne dikkat çekilir ki, bu kadar zor olan bir 

şeyi yaratan varlığın, yeniden yaratılışı da mümkün kılacağı ifade edilir. Yasin Suresi 

81. ayette, az olan bir şeyin imkanından çok olana dikkat çekme vardır: ‘Yerleri ve 

gökleri yaratan, bunların mislini de yaratır’. Şu halde Allah’ın, birbirine zıt görünen 

şeylerden tekrar başka bir şey yaratması, yerlerin ve göklerin yaratılmasındaki zorluk ve 

daha önce yapılmış bir işin tekrar yapılmasının daha kolay olacağı gibi hususlar 

Allah’ın kudret sıfatını ön plana çıkarılır. Nitekim Eşa’rilerin yeniden yaratılış delili de 

daha çok kudret sıfatı üzerine kurgulanmıştır.1476 

Varlığı hakkında ittifak bulunan ahirete ilişkin şer’î delillerden başka, 

filozofumuzun aklî delillerine göz atabiliriz. Bu konuda İbn Rüşd, insanlığın birikimine 

ve varlıklar içinde insanın konumuna dikkat çekici nitelikte deliller ortaya koyar. Şöyle 

ki:  

a- Varlık içinde insan, en şerefli olanıdır. Biz, varlık nizamını incelediğimizde 

görürüz ki, boş yere yaratılmış bir şey yoktur. Onun için insan, başıboş yaratılmış bir 

varlık olamaz. Aksine o, kendisinden beklenilen bir fayda yani Allah’ı bilme ve ona kul 

olma üzerine yaratılmış olmalıdır.1477 Şu halde insan, amelî ve nazarî yönden kemale 

ermeyi hedeflemelidir. İnsanı ilim ve ahlak ya da nazarî ve amelî akıl yönünden kemale 

erdirici iyi ve kötüyü İslam bildirmiştir. Öyleyse insan, bu dünyada, kendisine sürekli 

mutluluğu getirici faaliyetler içinde olmalıdır.  

 
1475 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 866; a.mlf., el-Keşf, s. 199. 
1476 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 202-203. 
1477 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 199-200. 
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b- Filozofumuzun dikkat çektiği başka bir delil tevatürî bilgi diyebileceğimiz 

insanlığın külli birikimiyle ilgilidir. Filozofumuza göre haşir meselesi eskilerin sorun 

etmediği bir konudur. Cesetlerin dirilmesi konusu en az bin yıldır şeriatlarda yaygın

olan bir görüştür. Felsefeleri bize ulaşan filozoflar bunu yakın tarihte sorun edinmişler. 

Cesetlerin dirilmesi bahsi Hz. Musa’dan sonra gelen İsrailoğulları peygamberlerinden 

beri gündemdedir.1478 Bu husus Zebur ve İsrailoğullarına ait kitaplardan anlaşılır. İbn 

Hazm (ö. 1064) cesetlerin dirilmesi konusunun Sabiilere ait bir görüş olduğunu söyler. 

Demek ki, mesele, aklen kabul edilmesinde bir sakınca taşımaması yanında öteden beri 

insanlığın kabul edegeldiği ve sürekli gündemde tuttutuğu bir konudur. Gerçekte 

filozofumuza göre yeniden diriliş hadisesini inkara kalkışmak doğru değildir. Zira biz, 

cansız suretlerin kendi özlerini, aklî suretleri kavrar bir duruma dönüşmesi gibi bir 

durumdan öbürüne dönüşümü kavrarız. Dolayısıyla yeniden dirilişten kuşku duyup 

inkar edenler ancak şeriatların getirdiği şeyleri ve erdemleri geçersiz kılmayı

amaçlayan, hazlardan yararlanmak isteyen zındık karakterli kişilerdir. Şeriat sahipleri ve 

bilginler bu tür kimseleri öldürür. Onların ahirete ilişkin kuşkuları varsa, bunu giderici 

en mükemmel kanıtlar Kur’an’da mevcuttur. 

c- İbn Rüşd’ün bir başka delili ise ruhun bekası konusudur. Filozofumuz, 

bütün şeriatların ruhun baki olduğunu ikaz ve tenbih ettiğini belirtir. Ulemada da bunun 

burhani kanıtları vardır. Şeriatlar ahiret hayatında nefsler için mutluluk ya da bedbahtlık

hallerinin olacağında ittifak etmişler ve buna uhrevî saadet ve şekavet adını

vermişlerdir. Bu halin şahitte bir misali olmadığından bunun vahiy ile idrak olunan 

miktarı da bu husustaki farklılıkları yani vahiy konusunda değişik durumlarda 

bulunmaları sebebiyle peygamberden peygambere muhtelif olmuştur. Ahiret halleri, bu 

dünyadaki hayata benzemediği için bunların ancak misaller, temsillerle tasvir 

edileceğinden hareketle ölümden sonra mesut olacak ruhlar ile bedbaht olacak ruhlara 

ait halleri temsil ve tasvir hususunda şeriatlar muhtelif olmuştur.1479 

Ahirete ilişkin naklî ve aklî delilleri ortaya koyduktan sonra İbn Rüşd’ün, 

nassın te’vilinden hareketle ahiret hayatının ruhanî olacağını kabul ettiği görüşünde

olanlar vardır. Gerçekte düşünürümüzün bir filozof olarak kaleme aldığı metinlerden 

hareketle böyle bir sonuca varmak pek olası değildir. Gazzâlî’nin Tehâfütü’l 

 
1478 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 864. 
1479 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 201, 204.  
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felâsife’sine yine aynı polemik tarzında yazdığı Tehâfütü tehâfüti’l-felâsife’sinde1480 

ölüm sonrası hayatın ruhanî ya da cismanî olacağı ifadeleri yanında ferdî nefslerin küllî 

nefse katılarak ölüm sonrası hayata devam edeceği şeklinde yorumlara gitmek de 

mümkündür. Nitekim bu doğrultuda görüş beyan edenler de olmuştur. Fakat özellikle 

düşünürümüzün el-Keşf an-menâhici’l-edille ve Faslü’l-makâl gibi felsefe-din 

ilişkilerini bağımsız bir filozof olarak kaleme aldığı metinlerinden yola çıkarak ahiret 

hayatının ruhanî ya da küllî nefse katılım şeklinde olacağını iddia etmek zor 

görünmektedir. Çünkü İbn Rüşd’ün gerek nefs teorisi gerek ahirete ilişkin nassın,

burhanî-cedelî-hatabî seviyeden herkese açık bir şekilde ve onları tatmin edici nitelikte 

hitap ettiğini, dolayısıyla bunlarda te’vile gidilmeyeceğini ifade etmesi ahiret hayatının

ancak bedenle olabileceğine işaret eder. Kaldı ki, filozofumuz, ahiret hayatına ilişkin 

nassın temsilî anlatımı noktasında bu hususa işareten, kelam sahasında kaleme aldığı el-

Keşf’te şunları dile getirir:  

“Onun için şu yolda haberler gelmiştir: Allah, iyi ruhları bedenlerine iade eder. 

Ruhlar, burada bedenle, dünya hayatında iken tatmış oldukları lezzetlerin en yücesine ulaşırlar. 

Buranın adı cennettir. Diğer yandan bedbaht ruhları da cesetlerine iade eden Allah, onlara da bu 

dünya hayatında çekmiş oldukları sıkıntıların çok daha üstünde acılar ve elemler çektirir. En 

şiddetli azap burada olur ki, bunun adı cehennemdir. İşte bu halin temsili hususunda İslam 

dediğimiz şeriatın durumu böyledir. Bu hallerin imkanı hakkında herkesçe müşterek tasdik 

edilen deliller vardır. Fakat akıl, herkes için müşterek olan bu hususlarda idrak edilmesi gereken 

müşterek olan ‘imkan’dan daha fazla bir şey idrak edemez.”1481 

Nassın ahireti tasviri konusunda filozofumuzun üzerinde ısrarla durduğu husus, 

ruhanî anlatımın, ahiret hayatını temsil noktasında halkın ahirette olacaklara 

yöneltmesinin daha az tesirli olacağı konusudur. Bundan dolayı nefsleri orada olanlara 

karşı harekete geçirmek için cismanî ve hissî temsil, ruhanî temsilden daha etkili 

olmuştur. Buradan hareketle ahiret halleri hakkında dinimizde temsilin anlaşılması

noktasında üç grup ortaya çıkmıştır. Yukarıda da ifade edildiği üzere bunları özetle şu

şekilde verebiliriz: a- Ahiretteki haller aynen bu dünyadaki gibidir diyenlerin görüşüne 

göre bu dünyanın ahiretten farkı, dünyada olanların geçici, ahirettekilerin daimi 

oluşudur. Aynı grup altındaki bir başka görüş ise ahirette olan şeyler burada olanların

1480 Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 263; Hüseyin Sarıoğlu, “İbn Rüşd’de Sudûra Karşı 
Sürekli Yaratma”, Ölümünün 800. Yılında İbn-i Rüşd, (Yayınlanmamış Sempozyum Bildirileri), s. 117. 
1481 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 201-202; Bütün şeriatler öldükten sonra ruhlara özgü saadet ve şekavete dikkat çeker. Fakat 
bunun halka temsili olarak anlatılması hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bizim şeriatımız (İslam) bunu halka temsili 
olarak anlatmada en mükemmelidir. Zira şeriatler çoğunluk ile ilgilenir. İbn Rüşd, a.g.e., s. 202-203.    
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zıttıdır, şeklindedir. b- Gerçekte ahiret hayatı için hissî şeylerle temsil edilen varlıklar 

sadece ruhanidir. Temsilî anlatımın gayesi meseleyi açıklamaktan ibarettir. c- Ahiret 

âlemdeki varlıklar cismanidir fakat oradaki cismiyet buradakinin zıttıdır. Buradakiler 

çürür, oluş bozuluşa tabidir ama oradakiler daimidir. Nitekim İbn Abbas bu görüştedir: 

‘Dünyada, ahiretten ancak isimler vardır’.  

İbn Rüşd, havas ve ulemaya en uygun olarak, öbür âlemin cismanî ve fakat bu 

dünyadakinden farklı olan görüşün olduğunu söyler. Zira bu görüşün imkanına

kimsenin itirazı olamaz. Bunun esaslarına bakacak olursak, nefs teorisinde de görüldüğü

üzere nefs-i natıka bakidir. Onun diriliş esnasında başka bir bedene dönüşü, aynen eski 

bedene avdeti halinde orya çıkmasında olduğu gibi imkansızlığı gerektirmez. İbn Rüşd

burada, Gazzâlî’nin, Tehâfüt’ül-felâsife’de tabiatçı görüş diyerek eleştirdiği İbn Sînâ 

deliline dönüş yaptığını görürüz. Şöyle ki, bu dünyada insan ölüp toprağa karışır. 

Toprak bitkiye, hayvana, insana dönüşür. Tabiatta sürekli bir devri daim vardır. Onun 

için hangi insanın parçası hangisinde ve nasıl diriltilebilir sorusu, önümüze bir tür 

imkansızlığı çıkarır. Bir bedenin aynıyla iadesi halinde değişik varlıklara ait maddelerin 

bir araya gelmesinin imkansız oluşu halidir bu. Fakat farklı bir bedene iadede böyle bir 

mahzur ortaya çıkmaz. Böylece Endülüs filozofu, bedenlerin haşri ile ilgili olarak 

Gazzâlî’nin söylediklerini bir çok bakımdan tutarlı bir görüş olarak kabul etmiş olur.1482 

Nitekim Gazzâlî’nin filozoflara karşı getirdiği delile göre, ölüm sonrası

dirilişte, nefsin ölümsüz oluşu kabul edildikten sonra, yeniden dirilişte dünyadaki 

cisimlerin kendisi değil benzerleri olduğu kabul edilir. Zira yok olan bir şey, bireysel 

olarak dirilmeyip, yok olanın aynı olan bir varlık şeklinde değil, onun benzeri bir varlık

olarak dirilir. Bununla birlikte İbn Rüşd, Kelamcıların, nefsi araz kabul edip cisimlerin 

dirilişinin aynıyla bu dünyadaki cisimler oluşuna inanmalarını doğru bulmaz. Zira yok 

iken var olan şey, tür bakımından bir ve fakat sayı itibariyle iki tane olmuş olur.1483 

Bu noktada filozofumuz açısından nassın nasıl anlaşılacağı konusunda asıl olan 

şudur: Ahiretin aslını inkar olmadığı sürece her insana düşen vazife, düşünce olarak 

ulaştığı şeye inanmasıdır. Ahiretin varlığının aslını iptal/inkar etmek şüphesizki 

küfürdür. Zira ahiretin varlığına dair bilgiyi akıl ve şeriatler ortaya koymuştur. İbn

Rüşd, Gazzâlî’nin filozofları üç meselede tekfir etmesi açısından haşir konusunu; ‘Bu 

bir nazarî meseledir. Allah’ın cüz’îleri bilmemesi düşüncesi filozofların söylemediği bir 

 
1482 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 203-204; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 833-834, 869-970. 
1483 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 871-872; a.mlf., el-Keşf, s. 203-204. 
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şeydir. Âlemin kadim oluşu düşüncesi ise filozofların, bunu kelamcıların anladığı 

manada söylemediğini ifade ettik. Buna göre cismanî dirilmeyi değil de ruhanî dirilişi

mümkün gören kişi, küfürle suçlanamaz. Gazzâlî kuşkusuz felsefe ve şeriat konusunda 

yanılmış biridir.’ diyerek burada asıl dikkate alınması gereken hususun ahiretin varlığını

kabul etmek olduğunu beyan eder. Onun keyfiyetindeki farklılıklar ancak ictihad olarak 

değerlendirilebilir.1484 

Ahiret ve halleri, nefsin bekası üzerine kuruludur. Şeriatlerde ve özellikle 

İslam’da ruhun bekasına işaret eden ayetler vardır. ‘Öldükleri zaman ruhları (nefsleri) 

vefat ettiren Allah’tır. Ölmeyeceklerin de uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölmelerine 

hükmettiği kimselerin ruhlarını tutar’1485 ayeti, ölüm sonrası nefsin varlığına işaret 

etmesi yanında yeniden dirilişle birlikte uyku halinde bulunan nefsin, yeni bir bedenle 

bilkuvve halden bilfiil hale geçişi şeklinde de yorumlanmaya müsaittir. Zira beden, 

dünya hayatında iken nefs-i natıkanın aleti idi. Fakat ölümle birlikte bu alet devre dışı 

kalmıştır. Aynı alet tekrar nefs-i natıka için mümkün olduğunda başka bir âlemde de o, 

aynı şekilde faaliyetlerine devam eder.1486 Burada İbn Rüşd düşüncesinde ahiret 

hayatının, bu dünya hayatından daha üst seviyede ve bu dünyadan başka bir hayat 

olacağı düşüncesini de dikkate almamız gerekir. Düşünürümüzün, yeniden dirilişte 

başka bir bedenle diriliş düşüncesi, Aristo’nun, yok olucu hiçbir şey, ebedi olarak baki 

ya da benzeri olarak kalmaz, teziyle de uygunluk arzeder. Nitekim Hz. Peygamberin, 

cennette gözlerin görmediği, kulakların işitmediği nimetler vardır, sözüyle İbn

Abbas’ın, öteki dünya, sadece isim itibariyle bu dünyaya benzer sözü, öteki hayatın bu

dünyadan daha üst seviyede ve nizamda oluşuna işaret eder.1487 

Şu halde yeniden diriliş bahsinde İbn Rüşd, kıyamet sonrası insanların, yeniden 

ve fakat farklı bedenlerle diriltileceğini kabul eder. Yukarıda da ifade edildiği üzere 

akıl, fizik âleme özgü olguları kavrayabilirken metafizik konusunda sınırlıdır. 

Dolayısıyla metafizike ilişkin bilgileri bize vahiy verebilir ve bu konuda vahyin 

getirdiği bilgilere itimat edilmelidir. Bu noktada biz, İbn Rüşd’ün aynı zamanda 

müslüman bir düşünür olduğunu ve Kur’an’ın verilerini dikkate aldığını da hesaba 

katmalıyız. Ahiret hayatı, bu dünya hayatından çok daha üst konumda bir hayat ise o 

ancak temsilî olarak anlatılabilir. Nitekim temsilî anlatım konusunda İslam dini, diğer 

dinlerden çok daha başarılı konumdadır. Nefs teorisinden de hatırlanacağı üzere insan 
 
1484 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 873-874. 
1485 Kur’ân, Zümer Suresi, Ayet 42. 
1486 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 204. 
1487 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 870-871; Ovey, s. 110. 
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ruh-beden bileşimiydi. Nefsin bütün yetileri ise akla hizmet içindir ve insanın en üst 

yetkinliği aklî yetkinliktir. Filozofumuz ahirete ilişkin olarak:  

a- Bütün şeriatlar ruhun baki olduğunda ittifak ederler.  

b- Ahiret hayatı, ruhun bekası üzerine kurulur.  

c- Ahirete ilişkin nas, üzerinde te’vil yapılmadan alınmalıdır. Zira bu haliyle 

ayetler burhanî-cedelî-hatabî seviyedeki herkesi alakadar eder ve herkesi tatmin edici 

niteliktedir, der.  

İbn Rüşd’ün bazı ifadelerinden onun ahiret hayatının ruhanî olacağını kabul 

ettiğine dair bir mana çıkarmak mümkündür. Filozofumuza göre ahirette asıl mutluluk 

ruhanidir ve bu konuda burhanî kanıtlar vardır. Şu kadar var ki, nefsin bekasıyla irtibatlı

olan bu konu anlaşılması zor, kapalı bir konudur.1488 Burhanî kanıt yöntemine sahip 

olmayanlar için din, örnekleme ve benzetme metodunu kullanarak ahiret hayatını

anlatır. Fakat burhan ehli için asıl olan manalardır. Şeriat, burhanî-cedelî-hatabî 

seviyelerin hepsine hitap eder. Onun hitabı genel itibariyle hatabî seviyede bulunan 

çoğunluk olsa da bu, burhanî seviyeyi de içine alır.1489 Şu halde te’vil yetkisine sahip 

burhan ehli daha alt seviyede olanlara söz konusu ayetlerin te’vilini anlatmamalıdır. 

Kur’an’ın bizi sorumlu kıldığı hususlarda elden geldiğince onun zahirine bakmak ve 

mümkün olduğunca te’vilden uzak durmak gerekir.1490 Filozofumuzun ahirete ilişkin 

nassın zahiri üzere alınmasındaki ısrarı ve te’vilin, ehli olmayanlardan uzak 

tutulmasındaki kat’î tutumu, dinin hikmet boyutunun iptal edilmesi endişesiyle ilgilidir. 

Nitekim İbn Rüşd, halkın anlayış seviyesini dikkate alarak cismiyet itibariyle Allah’ın

nur olarak anlatılması gerektiği fikri yanında ahiret hayatında rü’yetullahın da cihetle 

ilgili olduğunu, dolayısıyla Allah’ın cihetle ilişkilendirilmesinin dini açıdan mahzuru 

olmadığını te’vil bağlamında gündeme getirir. Zira Allah’ın cismiyet üzerinden 

anlatılışı reddedilirse halk açısından ahiret halleri de şüpheli konular arasına girer ve 

hakkında sahih hadis olan rü’yetullah hakkında da haklın zihninde şüpheler arız olur, 

hatta haşir konusu da reddedilir. Nitekim mahşerde Allah, haşredilen varlıkların

1488 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 833; a.mlf., el-Keşf, s. 201, 203; a.mlf., Faslü’l-makâl, s. 92; “Ey Âdem! Sen ve eşin 
cennette yerleşip dilediğiniz yerden yeyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın! Aksi halde zalimlerden olursunuz. Derken 
şeytan, birbirine kapalı edep yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı, sırf 
melek veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi… Böylece onları hile ile kandırdı. Ağacı meyvesini 
tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar…” Kur’ân, 
A‘râf 19-21. Yirminci ayette geçen melek ya ebedi kalanlardan olmak ifadesi cennetteki hayatın bir tür ruhanî hazları
içerdiğine işaret eder nitelikte olduğu kanaatindeyiz.  
1489 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 91-92, 101. 
1490 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 113-114. 
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hallerine muttali olarak ortaya çıkıp onların hesaplarını görecektir. Şayet bu tür ayetler 

te’vil edilirse ya şeriat tesirsiz hale gelip ondaki hikmet iptal olur ya da bu tür nas 

müteşahibattandır denilip şeriatın gönüllerdeki yeri, bir daha geri dönmemek üzere 

yerinden atılır ki, bu, dine karşı işlenen bir cinayettir. Şu halde burhanî kanıtlar te’vil 

edilerek halka anlatılırsa bu tür şer’î beyanların anlaşılması zora girer. Öyleyse nassların

halk üzerindeki tesiri, sadece zahiri manaya alınması halinde gerçekleşir.1491 Çünkü 

sıradan insanların görünmeyen bir varlıkla ilgili hükmü kabul etmeleri, ancak o gaibin 

varlığı, şahitteki varlığa nisbetle malum olduğu zaman vaki olur. İlimde de böyledir. 

İhtiyaca göre şeriat bu konuda iki yol takip eder. a- Halkın, mahiyetini bilmesine ihtiyaç 

yoksa şeriat onu öğrenmenin peşine düşmeyi men eder. Ruhun mahiyeti gibi. b- 

Saadetleri itibariyle onu öğrenmeye halkın ihtiyacı varsa o vakit de şahitten ve hissî 

varlıklardan misaller getirir. Velev ki bu misaller bizatihi anlatılması matlup olan husus 

olmasın. Ahiret halleriyle ilgili zikredilen nassların çoğunda durum böyledir.1492 Yine 

Kur’an’daki ayetlerin çoğu, gaibte bulunup da şahitte bir misali bulunmayan şeylerden 

haber verme hususunu ihtiva eder. Şahitte örneği bulunmayan şeyler ise şahitte bulunup 

da o varlıklara en yakın olan ve onlara en çok benzeyen şeylerle ifade edilir. Nitekim 

Allah’ın cennette görülmesi hususu∗ böyledir. Bundan dolayıdır ki, Kur’an’da Allah’ın

eli, yüzü gibi ifadelerin, halka, Allah’ı anlaşılır kılmak ve böylece rü’yetin mümkün 

oluşunu ortaya koymak içindir. “İşte tasavvurun bu şekli ile ahiretteki varlıkların

manasını anlamak halk için mümkün olabilmiştir. Demek ki, ahiretle ilgili manalar 

halka hissî ve hayalî hususlar olarak temsili bir biçimde anlatılmıştır.” “Kuran ve 

hadislerde ‘Allah nurdur.’ ‘Tıpkı güneş görüldüğü gibi ahirette müminler Allah’ı

görecektir’ diye söylenirse bunların hiçbirinde halka ve ulemaya şüphe hasıl olmaz.” 

diyen düşünürümüze göre ulema için bu hal (rü’yet) bir ilim artışından (mezid-i ilim) 

ibaret olduğu burhanla sabittir. Fakat bu husus (ahiret mutluluğunun ilim artışından 

ibaret oluşu) halka açıklanırsa onların nazarında şeriat hükümsüz ve batıl olur veya 

halk, bunu kabul edeni tekfir eder. Buradan hareketle İbn Rüşd, ahirete ilişkin 

varlıklardan, kendisi hakkında misal verilmeden tasavvur olunamayan bu tür hususları

halka, temsilî olarak anlatan şeriat, (burhan ehli olmayan) halka misal vererek anlatmış 

1491 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 139-141. 
1492 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 147. 
∗ Bu konu Allah’ın cennete görüleceği hususudur. ‘Gözler onu göremez fakat gözleri idrak eder’ (Kur’ân, En’âm 
Suresi, Ayet 103). Mutezile rü’yeti, meşhur bir konu olmasına rağmen inkar etmiştir. Dayandıkları delil ise, Allah’ta 
cismiyetin bulunmadığına inanmış olmalarıdır. Allah’ta cismiyet olmayınca cihet de olmaması lazımdır. Cihet 
olmayınca rü’yet olmaz. Zira görülen her şey bir yönde bulunur. Böylece Mutezile menkûl şeriatı reddetmek 
durumunda kalmıştır. Buna uygun olarak ‘Gözler onu göremez’ şeklinde te’viller de yapmışlardır. Eş’ariler ise iki 
itikadı yani hem Allah’ta cismiyet ve yönün olmadığını hem de gözlerin onu göreceğini söyleyerek asılsız bir takım
delillere sığınmak zorunda kalmışlar. Bk. İbn Rüşd, el-Keşf, s. 153. 
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olduğu bu manaların bizzat kendileri hakkında ulemaya ikazlarda bulunmuştur. En 

uygun olan tavır, şer’î sınırları aşmamaktır. Dikkat edilirse ahirete ilişkin konularda 

te’vil üzerinden net bir görüş beyanı oldukça zordur. Çünkü bu konular, kendi içinde 

kapalılık içerir.1493 

Yeniden diriliş ancak vahyî bilgiyle teminat altına alınan ve inanç temelli bir 

bilgidir. İnsanın yeniden dirilişine dair aklın ve nassın aklı tatmine yönelik delilleri 

kabul edilebilir niteliktedir. Netice itibariyle filozofumuz bu konuda bize, vahiyden 

başka kimsenin güvelinir bilgi veremeyeceğini, dolayısıyla vahyin verilerini kabul 

etmenin en güvenilir yol olduğunu söyleyerek bu konuda Gazzâlî’nin görüşünü

paylaşır.1494 Yeniden dirilişle birlikte bekleyişte olan nefslere farklı bedenler verilerek 

nefs, bilkuvve halden tekrar bilfiil hale geçiş yapmış olur. Tıpkı karanlıkta duran 

renklerin, ışıkla birlikte tekrar günyüzüne çıkıp görünür olması gibi. Yeniden diriliş

buna göre aynı nefs ve fakat farklı beden ile mümkün hale gelir. Şu halde İbn Rüşd’ün, 

ruhanî bir diriliş öngörüsü, onun nefs teorisiyle bağdaşır görünmemektedir. Zira nefs, 

ancak bedenle faal hale gelebilir. Beden ile nefsin toplamı insan demektir. Bunlardan 

herhangi biriyle insan, insan olamaz. Böylece vahiy ve aklın ortaya koyduğu verilere 

dayanarak biz, yeniden dirilişin ruh-bedenli olacağını söyleyebiliriz.  

Ahirete ilişkin nassın temsilî anlatımı, özellikle burhan ehli dikkate alınınca 

kendi bağlamında doğrudur. Zira o dünyadaki hayatın daha yetkin ve buradan farklı

olacağı çok açıktır. Onun için ahiret hayatındaki varlıkların bu dünyadaki cismanî 

varlıklara benzetilmesi tam uygun düşmez.1495 Şu halde henüz bu dünya hayatında 

mahiyetinin ne olduğu bilinmeyen şeylerin temsilî olarak anlatımından daha doğal ve 

tesirli bir şey olamaz ve bu durum Kur’an’ın muciz oluşuyla yakından ilgilidir. Nitekim 

İbn Rüşd’ün, Hz. Muhammed’in en önemli mucizesinin Kur’an oluşuna, Kur’an’ın ise 

belagat ve fesahat yönüne vurgu yapışı bu bağlamda dikkat çekicidir. Onun için 

Endülüs filozofunun, yeniden dirilişi ruhanî kabul ettiğini dile getiren düşünürler pek 

isabetli görünmüyorlar.∗ Akılların birliği teorisinden hareketle kişisel ferdiyetin ortadan 

 
1493 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 158-159; a.mlf., Faslü’l-makâl, s. 92. 
1494 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 202-203; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 527, 871; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi, C. XX, s. 266; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 103. 
1495 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 870; a.mlf., el-Keşf, s. 203; Hasan Hanefi, “İbn Rüşd’ün Düşüncesinde İştibah,” 
Ölümünün 800. Yılında İbn-i Rüşd, (Yayınlanmamış Sempozyum Bildirileri), s. 24. 
∗ Bilgi için bk. Macid Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, s. 259-260; a.mlf., İbn Rüşd Feylesûfu Kurtuba, s. 116-17; 
Özarslan, İslam’da Ölüm ve Diriliş Öğretisi, s. 283-284; Roland J. Tekse, “The End of Man in the Philosophy of 
Averroes”, New Scholosticism, Vol. 37, (1963), s. 460-461; Imtiyaz Yusuf, “Discussion Between al-Ghazzâlî and 
Ibn Rushd About the Nature of Resurrection”, Islamic Studies, 25/2, (1986), s. 193. Imtiyaz Yusuf, el-Keşf’te nefsin 
bekası problemi ile ilgili olarak uykunun ölüme benzetilişinden hareketle Endülüs filozofunun konuda dair görüşünü 
şöyle resmeder: Ölümle birlikte beden, tıpkı uykudaki gibi, devre dışı kalır ve çözülür. Fakat nefs için ölüm söz 
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kalkacağı ve böylece insanların akıllarının küllî akılda, daha açık bir ifade ile Allah’la 

birlikte olacağını dile getirenlerin yaklaşımı da İbn Rüşd’e göre doğru olamaz. Çünkü 

böyle bir durumda her türlü kişisel ferdiyeti ilgilendiren ceza ve mükafat tamamen iptal 

edilmiş ve dinin hikmet boyutu da devreden çıkmış olur. Halbuki İbn Rüşd, Eş’arileri, 

sebeplilik teorisinde eleştirirken ısrarla, siz dinin hikmet boyutunu devreden 

çıkarıyorsunuz, diyerek ciddi bir tenkide tabi tutmaktadır.1496 Bu açıdan, ferdiyetin 

kaybolduğu bir küllî akılda varlığın devamı düşüncesi, filozofumuz tarafından kabul 

edilebilir bir düşünce olamaz. Böyle bir düşüncenin kabulü halinde herhangi bir insan, 

dünya hayatında iken işlediği bir günahından dolayı nasıl ceza görecektir? Bu durumda, 

akıl olarak Allah’a dahil olmuş bir şey nasıl muhakeme edilebilir ve cezaya uğratılabilir 

sorusu, çözümü zor bir çelişkiyi gündeme taşır. Dolayısıyla küllî akıl teorisi kendi 

içinde bir çok çelişkiyi barındırır ve İbn Rüşd’ün genel felsefesine aykırı bir mahiyet 

arzeder.1497 Şu halde düşünürümüze göre yeniden dirilişle birlikte bilkuvve halden bilfiil 

hale geçen nefsin, mutluluğu elde edebilmesi için, bedenli diriliş bir gerekliliktir.1498 

Filozofumuza göre ahirette yeniden diriliş bütün filozofların saygı ile karşıladığı bir 

konu olduktan sonra dirilişin keyfiyeti üzerinde ruhanî ya da ruh-bedenli olacağı 

şeklinde tartışmalar vardır∗ fakat biz, ahiret ile ilgili olarak sadece vahyî bilgiye sahibiz. 

Öyleyse vahyin öngördüğü hususları kabul edebiliriz. Şu halde vahyin çerçevesini 

çizdiği ölçüde dirilişi kabul ettikten sonra başka konularda farklı görüşler ileri sürmenin 

fazla önemi yoktur. Dahası filozoflar inanç alanına giren konularda hüküm vermekten 

uzak durmalıdır.1499 Ölüm sonrası kozmik manada kıyametin kopuşu akabinde yeniden 

dirilişin keyfiyetini gördükten sonra Endülüs filozofunun ahirete ilişkin mutluluğa dinî 

ve felsefî açılardan nasıl baktığı konusuna geçebiliriz.  

 

konusu değildir. Dolayısıyla bedenli olarak yeniden diriliş değil ancak nefsin ölümsüzlüğünden bahsedilebilir. Ayrıca 
krş. Beatrice H. Zedler, “Averroes and Immortality”, New Scholasticism, Vol. 28, (1954), s. 453; Filozof olarak İbn 
Rüşd’ün Tehâfüt’te ferdî ölümsüzlüğü imkansız gördüğüne dair bir yaklaşım için bkz. Andrew Tallon, “Personal 
Immortality in Averroes’ Tahafut al-Tahafut”, New Scholasticism, Vol. 38, (1964), s. 355; Ahmed M. el-Har, Ibn 
Rushd’s (Averroes’) Docrtrine of the Agent Intellect, Saint Louis Universty. 1982, s. 166-167. 
1496 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 113.  
1497 Beysâr, fî-Felsefeti İbn Rüşd -el Vücûd ve’l-hulûd-, s. 178. 
1498 Ovey, s.128. 
∗ Öyle anlaşılıyor ki, İbn Rüşd’ün, öteki dünyadaki dirilişi bu dünyadaki bedenden farklı görüşü ya da onun latif 
bedenle olacağı şeklindeki yaklaşımları ve öteki dünyadaki hayatın temsilî anlatımla bildirimi gibi hususlar, metafizik 
âlemdeki oluşumun bu dünyadakinden farklı oluşu üzerine kurgulanmış görünmektedir. Ayette de ifade edildiği üzere 
yer ve gökler başkalarıyla değiştirilir. Cennette ise gözlerin görmediği, kulakların duymadığı şeyler vardır. Onun için 
öbür âlemdeki varlıklar ve hayat, bu dünyadakinden daha yetkindir. Filozofumuza göre dirilişin bu dünyadaki 
bedenle olmayacağı tezi de, öte dünyadaki varlıkların bu dünyadakinden farklı oluşuyla daha iyi anlaşılabilir. Bk. İbn 
Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 870-871; Sarıoğlu, a.g.e., s. 103-104. 
1499 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 773-775; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 266. 
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4.9 Mutluluk Teorisi ve Faal Akılla İttisal  

4.9.1 Amel ve Erdem İlişkisi 

İbn Rüşd düşüncesinde ahiretin varlığı hakkında ittifak vardır. İnsan 

kendisinden beklenilen bir fayda için varedilmiş varlıkdır. Bu fayda Allah’ı bilme ve 

ona kulluk, ibadet etme şeklinde kendini gösterir.1500 Şu halde insan kendisinden 

beklenen bir takım fiilleri yapması için yaratılmış varlıktır. Nefs-i natıkanın eylemleri 

amelî ve nazarî olarak iki kısma ayrılır. İnsandan beklenen şey amelî ve nazarî yönden 

kemale ermesidir. Fazilet yönünden bu iki güce kemali kazandıran fiiller hayır ve 

hasenat; erdeme ulaşmaktan uzaklaştırıcı şeyler ise şer ve kötülük adıyla anılır. Bu 

fiillerin çoğu vahiy ile tespit edilmiştir ve şeriat onlara teşvik etmiştir. Şeriat faziletli 

olanları emir, rezilet içeren fiilleri de menetmiştir. İlim ve amel olarak saadet/mutluluk 

olanların miktarını bildirmiş, tarif etmiş ve böylece herkese lazım gelen nazarî 

mutluluğu bildirmiştir. Şeriatlar içinde özellikle İslam, amelî faziletlerle ruhların

faziletli olmalarını temin edecek kadar iyi ve güzel amelleri izah etmiştir.1501 

Bütün şeriatlara göre insanın ruhu ölüm sonrası bakidir. Ruhlar, ölüm sonrası

cismanî arzulardan arınır ve uzaklaşır. Eğer ruh, zaten temiz ise cismanî ve hissî 

arzulardan arınmakla temizliği ve safiyeti kat kat artmış olur. Fakat ruh kirli ise o, 

arzulardan ayrılmakla kirliliği daha da artar. Bir yandan kazanmış olduğu pis şeylerden 

dolayı acı çeker bir yandan bedenden ayrı kalmak suretiyle temizlenme fırsatını

kaçırdığı için şiddetli bir hasret içinde kalır. Zira ruhlar ancak bedenle beraber oldukları

sürece saadet ve şekaveti elde etmeleri mümkündü. ‘Nefsin ve ruhun Allah’a karşı aşırı

gitmemden dolayı yazıklar olsun bana. Sahiden ben (Kur’an ile) maskaralık edenlerden 

idim, diyeceği günden sakının’1502 ayeti buna işaret eder. 

Düşünürümüze göre şeriatler, ölüm sonrası bu halin olacağında ittifak etmiş ve

buna uhrevî saadet ve şekavet adını vermiştir. Bu halin şahitte bir misali olmadığından 

bunun vahiy ile idrak olunan miktarı da bu husustaki farklılıkları yani vahiy konusunda 

değişik durumlarda bulunmaları sebebiyle peygamberden peygambere göre muhtelif 

olmuştur. Bunun için ölümden sonra mesut olacak ruhlar ile bedbaht olacak ruhlara ait 

halleri temsil ve tasvirde şeriatlar muhtelif olmuştur. Şeriatlerin bazısı ölüm sonrası

âlemde saf ve temiz ruhların alacakları haz ve zevkler ile pis ve kirli ruhların

1500 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 199-200. 
1501 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 200. 
1502 Kur’ân, Zümer Suresi, Ayet 56. 
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çekecekleri eza ve elemleri muşahede edilen hususlarla temsil etmeyip bunların ruhanî 

haller ve melekî lezzetlerden ibaret olduğunu sarih olarak ifade etmiştir. Bazıları da

uhrevî hallerden idrak olunacak haz ve elemleri, buradaki müşahede edilen şeylerle 

temsil edilmesi yolunu tercih etmiştir.1503 

Şeriat öte dünyada mutluluğun temini için bu dünyada neler yapılması

gerektiğine dair bilgiler vermiştir. Mesela ‘namaz, fuhuş ve kötülüklerden insanı

alıkoyar’1504 gibi ayetlerle şer’î bilgi ve şer’î amelle insanların ruh sağlığına

kavuşmaları istenmiştir. Ahiret mutluluğu bunun üzerine bina edilirken mutsuzluk 

bunları uygulamamaktan ileri gelir.1505 Gerçek bilgi, Allah’ı ve diğer varolanları,

özellikle var olanların değerlilerini, ahiret mutluluk ve mutsuzluğunu, olduğu şekilde 

bilmektir. Gerçek amel ise, mutluluğu sağlayan fiilleri işlemek, mutsuzluğu getiren 

fiillerden kaçınmaktır. Ahiret mutluluğunu sağlayan fiiller:  

a- Bedene özgü ortaya çıkan fiilleri bilmeye fıkıh ;

b- Şükür, sabır gibi şeriatın davet ettiği veya kaçınılması gereken nefsanî 

fiiller ki, buna zühd ve ahiret ilmi denilir.1506 

Şeriatın maksadı burhanî, cedelî ve hatabî metotları kullanarak insanlara gerçek 

bilgi ve gerçek ameli öğretmektir.1507 Buna göre insan, şeriatın emir ve nehiyleri 

doğrultusunda hayatını tanzim ederek bu dünya ve özellikle ölüm sonrası dünyadaki 

mutluluğu elde edebilir. İnsan, akıllı varlık oluşu itibariyle diğer canlılardan ayrılır. İbn

Rüşd düşüncesinde insanın merkezî bir konumda bulunuşu ve düşünen canlı olduğunu

dikkate alırsak filozofumuzun sisteminde insanın en üst yetkinliği olan akıl ve mutluluk 

teorisi bağlamında faal akılla ittisal düşüncesinde değinmemiz gerekir. Endülüs 

filozofunun felsefesinin en temel ve anlaşılması en zor konularından birinin, nefs 

teorisiyle iç içe bir görünüm arzeden faal akılla ittisal konusu olduğunu da hatırımızda 

tutmamızda fayda vardır.  

4.9.2 Faal Akıl’la İttisal 

Şeriatın ölüm sonrası mutluluğa dair getirmiş olduğu ilkeleri yukarıda

vermiştik. Şimdi akıllı bir varlık olarak insanın, düşünce boyutu ile mutluluğun ilgisine 
 
1503 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 201. 
1504 Kur’ân, Ankebût Suresi, Ayet 45. 
1505 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 109. 
1506 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 100. 
1507 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 101. 
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değinebiliriz. Bu iki yaklaşıma, ölüm sonrası mutluluğa dair vahyin ve aklın verileri 

olarak da bakabiliriz. Mutluluk teorisinin akılla ilgisi öteden beri filozofların dikkatini 

çekmiştir. Aklın nefsle ilgisi ve onun işleyişi, kalıcı mı yoksa fena bulucu mu olduğu

problemi gerçekte Aristo’dan kalmış bir problemdir. 

Akıl konusu Aristo’da ortaya çıkar. Aristo De Anima (Nefs Üzerine) isimli 

eserinde bilgi problemiyle ilgili olarak aklı, pasif ve aktif akıl olarak ikiye ayırır. Pasif 

akıl, insanın doğuştan getirdiği güç ve yetenektir. Henüz üzerine bir şey yazılmamış 

levha gibi olan bu akıl, varlığa ait formları maddeden soyutlayıp kavram haline getirme 

gücüne sahiptir. O kuvve halinden fiil haline geçince bilgi üretmeye başlamış olur. 

Soyut bir cevher olarak kendi başına bir şey yapamayan bu akla aktiviteyi veren şey, 

aktif akıldır. Heyulani/pasif akıl bedene bağımlı ve beden gibi ölümlü iken aktif akıl

makulâtın bilgisi kendisinde fiil halinde bulunan akıldır. Aristo’nun akıl tasnifi ve bilgi 

problemine bu tarz yaklaşımı, kendisinden sonra gelen ortaçağ Hristiyan ve Müslüman 

yorumcuları hayli uğraştırmıştır. Aristo’nun faal akıldan söz ederken; ‘…Hiç kimse bu 

aklın bazen düşnünür bazen düşünmez olduğunu iddia edemez. İşte tek başına ölümsüz 

ve ebedi olan bu akıldır…’1508 ifadesi muhtelif spekülasyonlara sebebiyet vermiştir. 

İskender Afrodisî, Themistius, Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Bâcce ve İbn Rüşd, bilginin 

kaynağı konusunda insan aklının faal akılla ilişkisi konusunda farklı yaklaşımlar 

sergilemişlerdir.1509 

Böylece asıl tartışma Aristo’nun faal akıl ile heyulanî akıl arasındaki ittisal 

konusunda faal aklın durumunun Aristo tarafından tam olarak ortaya konulmamış 

olmasından kaynaklanır. İhtilaf, Aristo şarihlerinin farklı yorumlarında kendini 

gösterir.1510 İbn Rüşd, Aristo’nun çözümsüz bıraktığı bu konuya özel ihtimam göstermiş

ve onu çözüme kavuşturmaya çalışmıştır. Bu bağlamda düşünürümüz, Aristo 

şarihlerinden Themistius, İskender Afrodisî, İbn Bâacce gibi düşünürlerin heyulanî ve 

faal akla dair neler söylediklerini telhislerinde incelemiştir. İbn Rüşd’ün faal akılla 

ittisal teorisi görüşüne değinmeden önce, Aristo şarihlerinin akıl görüşlerine kısaca bir 

değini yapmamız uygun olur. İskender Afrodisî (Aphrodisias’lı Alexander) el-Akl isimli 

makalesinde, Aristo’nun Kitabü’n-Nefs’te, aklın durumunu hissin durumuna benzettiği

ifade etmiştir. Hissin oluşumunda; duyarlı güç, duyulur şey, algılanan obje ile duyarlı

1508 Aristoteles, Ruh Üzerine, s. 167-177 (429a-439a). 
1509 Mahmut Kaya, “Peripatetik Felsefede İnsan Aklının Faal Akılla Olan İlişkisi ve İbn Rüşd’ün Probleme Farklı
Yaklaşımı”, Felsefe Arkivi Dergisi, İstanbul, S. 29, (1994), s. 21-27. 
1510 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 66, 71-72; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 264;  
Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 37-39. 
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güçte oluşan anlam vardır.1511 Akılla ilgili de üç şey vardır. Bunlar, duyarlı güce tekabül 

eden alıcı güç olarak heyulanî akıl; heyulanî akılda duyulur nesneye ilişkin oluşan 

anlam ki, bu bilmeleke ve nazarî akıldır; bilfiil olarak nefsin dışında bulunan akli 

algıdır. Aslında nefsin dışında akıl cinsinden bilfiil olan herhangi bir şey yoktur. Fakat 

bilmeleke akıl olan maddedeki suret vardır. Başka bir ifade ile duyusal aklın yüzünü 

dönük olduğu obje, bilfiil akıl olmalıdır.1512 Bilmeleke ya da heyulanî varlıkların sureti 

olan akıl, heyulanî varlıklarla faal akıl arasında köprü gibidir. Bu yönüyle o, heyulanî 

varoluştan üstte, faal akıl yönünden ise faal akıldan daha eksik bir varoluştadır. Böylece 

Aristo’da heyulanî ve faal akıl olarak ikiye taksim edilen akıl, İskender’in taksiminde, 

heyulanî akıl ile faal akıl arasına aracı bir akıl olarak bilmeleke akıl yerleştirilerek üçe 

çıkarılmıştır. Böylece İskender, Aristo’nun ikili tasnifini üçe çıkarmış olur. Potansiyel 

güç halindeki heyulanî akıl, maddenin formalarını alır ve kavrama dönüştürür. Aktivite 

ile birlikte o, kavramlarla özdeşleşir. Heyulanî aklın fiil haline çıkmış durumuna meleke 

halindeki akıl denir. Heyulanî aklı aydınlatıp onun fiil haline geçmesini temin eden güç, 

faal akıldır. Faal akıl, nefsin bir cüz’ü veya fonksiyonu olmayıp insan nefsinde temessül 

etmiş ilahî bir cevherdir ve o ölümsüzdür.1513 Yeni Platoncu Themistius, İskender’i 

Aristo çizgisinden sapmakla suçlar ve heyulanî-faal aklın, insanda mevcut manevî bir 

cevher olduğunu ve ikisinin de ölümsüz olduğunu ifade eder. Faal akıl, nefsin bir 

fonksiyonu ve insanı insan yapan şeydir.1514 Meşşaî ekolden yürüyen İslam 

filozoflarından Fârâbî ve İbn Sînâ ise faal aklı, ontik bir varlığı olan ve ay altı âlemdeki 

varlıklara suret veren (vâhibü’s-suver) bir varlık olarak görmüşlerdir.1515 

İskender Afrodisî ve Themistius’un heyulanî ve faal akılla ilgili görüşlerini ele 

alan Endülüs filozofu çözüm olarak bunların uzlaştırılması kanaatine varır.1516 İleride 

görüleceği üzere heyulanî akıl, İbn Rüşd’e göre, İskender’in ileri sürdüğü gibi sırf bir 

istidat olmadığı gibi Themistius’un ileri sürdüğü gibi tümüyle ayrık bir cevher de 

değildir. Heyulanî akıl, insana özgü olarak hayalî suretlerde bulunan ve insanın hayal 

gücünü diğer canlıların hayal gücünden ayıran bir istidat ile bu istidatla ilişkili ve her an 

fiil alanına çıkmaya hazır durumda olan bir aklın birleşimidir.1517 Gerçi heyulanî akıl ile 

faal aklın ittisali problemi İbn Rüşd’de tam olarak açıklığa kavuşmuş görünmemektedir. 
 
1511 Aristoteles, s. 167 (429a). 
1512 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 82, 120. 
1513 İbn Rüşd, “Hel Yettesılü bi’l-akli’l heyulanî el-aklü’l-faâl ve hüve mültebisün bi’l-cism”, A. Fuad el- Ehvanî 
(nşr.), Telhîsu Kitâbi’n-nefs içinde, [Kahire 1950], Fuad Sezgin (Ed.), Franfurt:  Institute for the History of Arabic-
Islamic Science, 1999, s. 87, 120. 
1514 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 81, 83, 85. 
1515 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 862. 
1516 Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 49.  
1517 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 124-125, 129-130. 
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Şöyle ki, İbn Rüşd bir konuyu ele alırken; a- Ya problemi doğrudan ele alıp incelemek, 

tartışıp sonuca bağlamak, b- Ya da konuyla ilgili ortaya konulan görüşleri inceleyip yeni 

yorumlar getirmek, şeklinde ikici bir tutum sergiler. Birinci yöntem daha sağlıklı iken 

ikinci yöntem bazen kullanılabilir. İbn Rüşd eserlerinin neredeyse tamamını ikinci 

görüşe göre yazmıştır. Bir yandan da görüşlerini ele aldığı kişilerin etkisinde kalmıştır. 

Bundan dolayı düşünürümüzün konuyla ilgili fikirlerini tespit etmek zordur. Nitekim 

filozof, İbn Sabiğ’in etkisinde kaldığını belirtir. “Bunu ilk dile getiren Ebu Bekir İbn

Sabiğ olup beni de yanıltmıştır…” der.1518 Bu açıdan İbn Rüşd’de akıl konusu kapalı ve 

anlaşılması oldukça zor bir konudur.1519 

Düşünürümüzde insan aklı bağlamında heyulanî ve faal akıl konusunu daha iyi 

anlayabilmek için, nefs teorisinden hareketle nefsin idrak yetilerinin, bilginin 

oluşumunda her birinin hangi ölçüde katkısı olduğunu tesbit etmek gerekir. Zira nefsin 

her bir yetisi, bir üstteki bir alttakine yetkinlik sağlayacak yapıdadır ve hepsi de netice 

itibariyle aklın işleyişine hizmet edecek şekilde bir görünüm arzeder. Dolayısıyla 

mütehayyileyi anlamadan aklın nazarî bilgilerinin oluşumu da anlaşılamaz. Hayallerin 

oluşumu için de daha alt seviyedeki haricî ve dahilî idrak yetilerinin mahiyetleri 

bilinmelidir. Nefsi akıldan ayıran1520 filozofumuzun bilgi sisteminde faal akılla ittisalin 

ayrı bir yeri olduğu şüphesizdir.  

Nefs akıl farkını anlayabilmek için madde suret ayırımını dikkate almamız

gerekir. İlk madde dört unsurda bilfiil hale gelir. Dört unsur ise cisimlerin terkibinde 

tabiî ısı sebebiyle karışımlar halinde yer alır. Nefs için, söz konusu karışımlar yakın,

felekleri hareket ettirici akıl ise uzak sebeptir.1521 Maddi suretler ancak maddeyle 

birlikte bulunabilir. Madde değişime tabi olduğu için ondaki suretler de ebedi  değildir. 

Saf suret olarak nefs-i natıka ve akıl, mufarık surettir ve maddi suretten farklılık

arzeder. Nefs, tabiî organik cismin ilk yetkinliğidir.1522 Fonksiyon olarak nefs, 

beslenme, öfke, şehvet, hayal ve düşünme yetilerine sahiptir. Bunların hiyerarşik düzeni 

maddî suretlerin düzenine bağımlıdır. Buna göre hayvanların bilgisi, duyu ve 

muhayyileye bağımlıdır. İnsan ise bilgiyi duyu, muhayyile ve akılla elde eder. Şu halde 

bilgi, duyu ve akılla elde edilişine göre ikiye ayrılır. Duyu, cüz’îleri; akıl küllileri idrak 

eder. Hakiki bilgi küllilerin bilgisi olduğuna göre hayvanların bilgisi gerçek bilgi 
 
1518 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 90; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 118, 123; a.mlf., İbn Rüşd’ün Bilgi 
Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 47-48. 
1519 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 123; a.mlf.,  İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s.  47-48. 
1520 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. II, s. 827-828. 
1521 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 3-5. 
1522 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 12, 25, 61, 65. 
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olamaz. Hayvanların bilgisi duyu ve hayalle sınırlıdır ve yok olucudur.1523 Hayvanlarda 

hayaller tabiî ve fakat geçici olarak vardır. Hayallerle ilgili aynı formları insan idrak 

ettiğinde onlar küllî hayaller haline gelir. İnsanların idrak ettiği formlar sınırsız olduğu

için bunların delaleti olan cüz’îler de sınırsızdır. Hareketin muharrik sebebi oluşu

itibariyle hayaller, insanda kavramlarla işbirliği halinde fonksiyon icra eder. İnsan, 

cüz’îleri duyularıyla, küllileri aklıyla idrak eder. Fakat duyuların nesneleri olan şeyler 

değiştikçe idrak de değişime uğrar. Allah’ın bilgisi, söz konusu iki tür bilgiden farklıdır. 

Zira varlık, Allah’ın ilminin neticesi iken insanın bilgisi, nesneler üzerinden oluşur.1524 

Mutluluk bağlamında ittisal konusu aynı zamanda bilgi problemiyle ilgilidir. 

Düşünürümüz bu konuyu nefs ve akıl kavramları üzerinden yürütür.1525 Filozofumuza 

göre, “…İnsan, nefsin ne olduğunu bilmedikçe aklın ne olduğunu, nefs sahibi olanı

bilmedikçe nefsin ne olduğunu bilemez..”1526 Buna göre nefsin idrak güçleri olan 

duyular ile ortak duyu ve hayal gücünün akla uzanan çizgideki fonksiyonları

bilinmelidir.  

Epistemolojinin konusu olan duyu objelerinin algılanışı ile ilgili olarak, duyu 

objelerinin suretleri nefste bilfiil mevcuttur, şeklindeki Eflatun’a ait görüşü İbn Rüşd

kabul etmez.1527 Ona göre bilgiyi edinme süreci, dış dünyada duyu objeleriyle başlayıp

duyularla devam eden bir süreçtir. Bilginin geçerliliği onun dış dünyadaki gerçekliği ile 

ilgilidir. Duyular, objelerini maddelerinden soyutlayıp manevî bir şekilde idrak 

ederler.1528 Duyu vasıtasıyla idrak edilenler ortak duyuya aktarılır.1529 Belli ortamlar 

aracılığıyla duyu güçlerinin dış dünyadan aldığı idrakler ortak duyumda sadece bir tür 

imge, izdüşüm (suret) gibidir. Ortak duyudaki imgenin, nesneden bağımsız bir suret 

haline gelmesi ancak hayal gücü ile gerçekleşir.1530 Duyular ve ortak duyunun, 

imgelerin dış dünyadaki nesnelerinden alınıp aklın kabul edebileceği kıvama getirmeleri 

için ayrı bir önemi vardır.1531 Suretler halinde hayal gücünde oluşan idraklerin kavram 

haline gelebilmeleri için hatırlama ve saklama şeklinde iki türlü işlevi olan hafıza 

gücüne ihtiyaç vardır. Hayalî suret olarak alınan imgeler, hafıza gücünde önce 
 
1523 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 65; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 865; Ehvanî, “İbn Rüşd”, İslam Düşüncesi 
Tarihi içinde, C. II, s. 174-175. 
1524 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 122-126. 
1525 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 108; a.mlf., İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 14. 
1526 İbn Rüşd, Tehâfüt, C. I, s. 342. 
1527 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-his ve’l-mahsûs, s. 20-22; Arkan, İbn Rüşd Psikolojisi, s. 104. 
1528 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-his ve’l-mahsûs, s. 24. 
1529 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, (Orta Şerh), s. 70-71. 
1530 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-His ve’l-mahsûs, s. 38-40; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 63. 
1531 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 79; Ahmed M. el-Hâr, Ibn Rushd’s (Averroes’) Doctrine of the Agent 
Intellect, Saint Louis Universty, 1982, s. 64; Saîd Murad, Nazariyyetü’s-saâde inde felâsifeti’l-İslâm, el-Harem: 
Aynü’d-Dirâsât ve’l-Buhûsü’l-İnsâniyye ve’l-İctimâiyye, 2001, s. 141-142.  
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muhafaza edilir sonra iradeli (tezekkür/düşünme) ya da iradesiz (hatırlama/zikr) olarak 

yeniden algılanır. Hatırlama gücü olarak zakire denilen hafıza gücü, düşünme yetisi 

olarak müfekkire şeklinde de isimlendirilir. Düşünme gücü sadece insana özgüdür.1532 

Hafıza gücü, duyu ve mütehayyileye bağlı olarak fonksiyon icra eder. Bunun için de 

hayalî suret, suretin kavramı, kavramın hatırlanması ve hatırlanan kavramın daha önce 

duyu tarafından algılanmış bir şey olması gerekir. Daha önce kavranmış bir şeyin 

suretini, hayal gücü tarafından suretin kavramını hatırlama esnasında onunla birleştirme 

(terkib) işlemini tasarlama gücü yerine getirir. Aynı kavram hakkında doğru ve yanlış 

olarak hüküm verme işlemi ise akıl tarafından yürütülür.1533 Aklın yaptığı şey, 

kavramları ve özü idrak etmektir. Bir hükme varmak için akıl, tecrid, terkib ve hükme 

varma gibi üç fonksiyon üstlenir. Aklın, herhangi bir kavramı, maddesinden uzaklaştırıp

kavram haline getirmesi tecrit; kavramları birbiriyle irtibatlı hale getirmesi terkip; 

bunları doğru veya yanlış olarak önerme haline getirip hükme varması da üçüncü 

aşamadır.1534 

Böylece nefsin idraki temelde makulât ve mahsusât yani küllî ve cüz’î idrak 

şeklinde ikiye ayırıldıktan sonra küllîler ile cüz’îlerin idraklerinin aynı olmadıkları

ortaya çıkmış olur. Buna göre nefs küllîlerin idrakinde herhangi bir ortama ihtiyaç 

duymazken cüz’îlerin idrakinde ortama ihtiyaç duyar. Duyuların idrakinde nefs, organa 

ihtiyaç duyarken küllîlerin idrakinde böyle bir ihtiyaç hasıl olmaz.1535 Dış dünyadaki 

duyulur suret, dayanağının bölünmesiyle bölünüme uğrarken duyu gücü ve onda beliren 

suret için böyle bir durum yoktur. Bu yüzden de duyu gücünün yetkinleşmesi açısından 

duyu objelerinin küçük veya büyük cisim ve zıtlardan oluşu duyuların idrakine engel 

teşkil etmez.1536 Böylece duyu gücü mahsusâtın mânâlarını elde edip ferdî mânâlara 

ulaşır ki, idrakin bu mertebesi heyulanî suretlerden manevî suretlere geçişin ilk 

basamağını oluşturur. Bilkuvve halden bilfiil hale geçen hissî suretler oluş bozuluşa

tabidir. Eğer bozuluşa uğramasaydı bu durumda arazların, cevherlerinden ayrı olarak 

var olabilme imkanına sahip oldukları gibi yanlış bir görüş ortaya çıkardı. Dahası hissî 

 
1532 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 68, 70; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 116-117 
1533 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 68, 71; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 128-130; Telhîsu 
Kitâbi’l-His ve’l-mahsûs, s. 38-40, 47. 
1534 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 68-73; Ehvanî, “İbn Rüşd”, İslâm Düşüncesi Tarihi, C. II, s. 175. 
1535 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, (Orta Şerh), s. 70-71; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’l-his ve’l-mahsûs, s. 24-25; Arkan, 
s. 108-109. 
1536 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 24. 
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suretlerin temininde cismanî vasıtanın kullanılır olması da hissî suretlerin oluş bozuluşa

tabi olduğuna yani ezelî olmadığına işaret eder.1537 

İdrake konu olan kavramlar duyularla ve akılla idrak edilen ya da cüz’î ve küllî 

olarak ikiye ayrılır. Küllî kavramlar maddeden soyut ve genel iken cüz’î kavramlar 

maddeye bağlı ve özel kavramlardır. İnsan nefsi duyu ve hayal ile cüz’îleri kavrarken 

aklıyla da küllî olan mücerret kavramları idrak eder. Bilindiği üzere insan, akıl

sayesinde diğer canlılardan farklı, yetkin ve ayrıcalıklı konuma yükselmektedir.1538 İbn 

Rüşd diğer duyu güçleri ile akıl arasında şöyle bir ayırıma gider: Akıl haricindeki duyu 

idrak güçleri maddî ve tikel nesnelere ilişkileri oranında idrak görevlerini yerine 

getirirken akıl, soyut küllî kavramları idrak eder.  Böylece akıl sonsuz sayıda küllî ve 

birbirine zıt kavramları idrak edip onlar hakkında karar verir.1539 Duyu idraki bedenle 

birlikte yaşlanırken akıl güçlenir. Küllî kavramlar soyut ve bölünemez olunca onları

idrak eden akıl da cisim veya cismanî bir şey olmayıp soyut ve maddeden mücerret bir 

varlık olduğu anlaşılır.1540 Zira aklın idraki sonsuz iken duyu güçlerinin idraki sonludur. 

Akıl küllî idrakte idrak ettiği şey ile aynileşip suretleri maddelerinden tamamen 

soyutlayıp idrak ederken duyular, algılarını maddî ve ferdî olarak algılarlar. Akıl, 

fiilinde idrak ettiği konusundan etkilenmezken duyu, idrak ettiği objesinin kuvvetli ve 

zayıf oluşuna göre ondan etkilenir.1541 İşte İbn Rüşd’ün dikkat çektiği nefs ile aklın

ayrıldığı nokta da burasıdır. Bir bütünlük arzeden nefsin güçleri arasında da bir 

sıradüzen vardır. Beslenme gücü olmadan duyu gücü, duyu olmadan hayal gücü, hayal 

olmadan akıl olmaz. Bu sıradüzende bir üstte bulunan bir alttakinin yetkinliği ve onun

tamamlayıcısıdır. Filozofumuz bunu, insanın genel olarak canlılık, özel olarak akıllılık

tarafı olduğunu, akıllılık olmazsa insan özelliğinin kalmayacağı, canlılık kalmayınca da 

geriye insandan bir şey kalmayacağını ifade ile, canlılığın, akıllılığın şartı olduğunu

ifade eder.1542 

İbn Rüşd düşüncesinde nefs teorisinin en mühim ve en zor konusu akıl

teorisidir.1543 Bu konu fizikten metafiziğe uzanan ve akıl bağlamında amelî-nazarî 

şeklinde ikiye ayrılan, ittisal düşüncesi ile insan mutluluğunu içeren bir karakter 
 
1537 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 24-25. 
1538 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 67-70. 
1539 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 67-68, 70; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 110, 126; a.mlf., 
Tehâfüt, C. II, s. 837-838. 
1540 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 78; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 109, 126; a.mlf., Tehâfüt, C. 
II, s. 826, 848-449, 852. 
1541 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 77-78; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 848-849; Arkan, s. 274-277. 
1542 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 8, 12-13; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 807-808; a.mlf., The Epistle, s. 9-11. 
1543 Beysâr, İbn Rüşd -el-Vücûd ve’l-hulûd-, s. 158; Ovey, a.g.e., s. 22; Paul Sidney Christ, The Psychology of the 
Active Intellect of Averroes, s. 37. 
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arzeder. Özellikle heyulanî akıl konusunda filozofun, eserlerinde farklı tavırlar 

sergilemesi de konuyu zorlaştıran bir başka husustur. Endülüs filozofu önce aklın

varlığının ispatlanması, mahiyetinin ortaya konulması, dayanağının tespiti ile ilgili 

olarak şu soruları sorar: İnsan nefsinin duyu, ortak duyu ve mütehayyile gücü dışında

başka bir gücü var mıdır? Bu güç ezelî mi, oluş bozuluşa tabi mi yoksa ezelî ve oluş

bozuluşa uğrayan şeylerin bileşimi midir? Eğer o bir güç ve yetenekten ibaret ise 

maddesi nedir? Onun dayanağı cisim, nefs veya akıl üçlüsünden hangisidir? Bu gücü 

bilfiil hale getiren şey var mıdır, varsa hangi oranda etkilidir?1544 

Bu soruları sorduktan sonra dışarıdan bir gözlem ile düşünürümüz, aklı şöyle 

tanımlamaya çalışır: “İster dayanağı olan beden ve mânâ bakımından nefsin diğer 

güçlerinden ayrık olsun, isterse dayanağı bakımından değil de sadece mânâsı

bakımından nefsin diğer güçlerinden ayrık olsun, nefsin parçalarından, kendisiyle idrak 

ettiğimiz kısma akıl veya anlayış denilir.”1545 Nefsin idrak güçleri hakkında doğrudan 

bilgi edinme imkanına karşılık akıl hakkında doğrudan bilgi edinmek güç olduğundan 

İbn Rüşd nefsin idrak güçlerini cüz’î ve küllî olarak ikiye ayırır.1546 Akıl dışında daha 

önce ele alınan idrak güçleri cüz’îleri idrak edebiliyordu ve bunlar doğrudan veya bir 

şekilde madde ile ilişkili idiler. Halbuki akıl yetisinin duyu objelerine bağımlı olmadığı 

görülür. Duyular madde ile olan ilişkilerinde kuvvetli duyu objelerinden etkilenir iken 

akıl için böyle bir şey söz konusu değildir. Bütün bunlar göstermektedir ki, duyu, hayal, 

mütehayyile gibi güçler üzerinde, küllî idraki gerçekleştiren ve insanı diğer varlıklardan 

ayıran akıl vardır.1547 

Maddeden soyutlanmış mânâları idrak etmek ve soyutlama yolu ile kavram 

üretmek aklın işidir. Akıl bunu tasavvur ve tasdik yolu ile gerçekleştirir ve söz konusu 

yeti kendi içinde amelî ve nazarî olarak iki kısma ayrılır. Aklın amelî kısmı, amelî 

bilgideki iyi ve kötüyü belirlerken nazarî kısmı bilgideki doğru ve yanlışı belirler. İbn

Rüşd’e göre aklın işleyişi bir ölçüde ortak duyunun işleyişine benzer. Ortak duyu gibi 

akıl da objeleriyle ilişkisi açısından onlar hakkında farklı, zıt hükümler verebilir. Şu

kadar var ki, akıl, duyu objeleri olmadığı zaman da onlar varmış gibi kararlar 

verebilir.1548 

1544 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 66-67, 72. 
1545 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 121. 
1546 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 67. 
1547 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 78, 96; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 837-839; Atıf el-Irakî, en-Nüz’atü’l-akliyye 
fî-felsefeti İbn Rüşd, Kahire: Dâru’l-Maârif, 1993, s. 96. 
1548 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 69-73; Arkan, s. 269-287. 
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Aklın gaye olarak iki mertebesi vardır. Bunlardan biri her insanda bulunan, 

nazarî akla nispetle anlaşılması daha az karışık olan ve mümkün kavramları idraki ile 

oluşan amelî akıl/pratik akıldır. Amelî makûller duyu, tahayyül gücü ve tecrübe yoluyla 

elde edildikleri için oluş bozuluşa tabidirler. İbn Rüşd, Meşşaî filozofların da amelî 

aklın oluş bozuluşa tabi olduğunu söylediklerini belirtir. Amelî aklın muharrik gücü 

hayalî mânâlar ile insanı diğer canlılardan farklı kılan ve makûlleri almaya onu hazır

eden yetkinlik ile makûllerin dayanağıdır. Amelî aklın işleyişinde hayalî makûller 

kaçınılmazdır. Eğer böyle olmasaydı da amelî akıl sadece makûlleri alma istidadından 

ibaret olarak kalsaydı bu durumda insan nefsinde tahayyül gücünün bulunması anlamsız

olurdu. Çünkü amelî aklın yetkinliği, hayalî suretler üzerinde yaptığı tefekkür ve 

istinbat ile ortaya çıkar.1549 İnsandaki sevgi, nefret ve bunların yansıması olan hareketler 

ile diğer duygular amelî akıldan kaynaklanır. Dolayısıyla insanın toplumsal hayatındaki 

ilişkileri ile irtibatlı olan ahlak da amelî aklın konusudur.  

Aklın ikinci ve daha önemli mertebesi ise bazı insanların sahip olduğu

nazarî/teorik akıldır. Amelî akledilirlerin varlığı ilk önce kuvve, ardından fiil halinde 

olup bunlar sonradan ortaya çıkar. Başka bir ifade ile bu akledilirler tecrübe yoluyla 

elde edilir. Tecrübe ise birinci derecede duyu, sonra hayal gücü ile ilgilidir. Nazarî akıl

ise insanın yetkinliği açısından önemlidir ve küllî kavramlar ile teorik ilimleri elde eder. 

Öyleyse amelî akıl duyulur maddî varlığı idrak açısından, nazarî akıl ise insanın

yetkinliği ve kavramları, bilgi ve değeri üretmesi açısından önem arzeder. Öyleyse 

nazarî aklın incelenmesi demek bilgi kaynağı olarak aklın incelenmesi demektir .1550 

Nazarî akıl konusu, şüphesiz psikolojinin en zor konusudur. Nitekim Meşşaî filozofları

da nazarî aklın mahiyeti ve yapısı hakkında muhtelif görüşler ortaya koymuşlardır. 

Mesele Aristo’da da net değildir. Bu açıdan İbn Rüşd’ün Aristo sonrası gelişmeleri 

takip ederek konuyla ilgili kendi çalışmaları olmuştur.1551 Telhîsü Kitâbi’n-Nefs ile eş-

Şerhü’l-Kebîr li-kitâbi’n-nefs li-Aristo’daki çalışmaları onun konuya ilişkin fikirlerini 

takip etme imkanı sağlar. 

Konuyla ilgili olarak İbn Rüşd nazarî makûllerin varoluş şekilleri üzerinde bir 

takım ihtimaller üzerinde durur. Nazarî makuller ya sürekli bilfiil olarak vardır ya önce 

bilkuvve sonra bilfiil hale gelirler ki, bu yönüyle onlar maddî olur. Ya da sözü edilen 

 
1549 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 69-71; Ovey, s. 101-104; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi,
C. XX, s. 264. 
1550 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 69-71; Ovey, s. 102-103; Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl 
Aklın Yeri, s. 32-33. 
1551 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 72. 
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makûllerin bir kısmı bilfiil iken bir kısmı bilkuvvedir. Şayet nazarî makuller sürekli 

bilfiil olarak kabul edilirse bunların, insanın gençlik ve yaşlılık dönemlerinde aynı

olması gerekir. Yine makûllerin ortaya çıkması için akıl cinsinden bir muharrike de 

ihtiyaç duyulur.1552 Makûller denilen varlığın bilgisinin epistemik ve ontolojik olarak iki 

karşılığı vardır. Böylece dış dünyadaki varlık bizim zihnî dünyamızdaki varlığın

temelini oluşturur. Akıl, dünyadaki varlıkların bilgisine ulaşınca, dış dünyadaki varlık

bir kavram, öz halinde zihnî varlık haline gelir.1553 

Ferdî cevherler madde ve suret olarak, hissedilir ve akledilir şeklinde iki 

konuma sahiptir. Küllîler, sadece zihnimizde maddeden tecrit edilmiş kavramlar olarak 

vardır ve insan aklı, bilginin kazanımında faal rol oynar. İnsan aklının işlemesi için akıl

ile birlikte idrak edici kişi, akletmenin nesnesi olan ve akılla idrak edilen akledilirlerin 

olması gerekir. Akledilirler olmadan aklın idrak edeceği bir şey yoktur. Onun için bizim 

bilgimiz varlıkların tesiri sonucudur. Akledilirler Eflatun’un kabul ettiği idealar 

teorisinde olduğu gibi hariçte kendi başına varlığı olan bir şey değildir. Aksine 

Aristo’da olduğu haliyle onlar nefsin dışındaki realitede bulunurlar. Akıl, onların

varlıklarını maddelerinden soyutlayıp alır. Yani akledilirler, realitede madde ve suret 

olarak bulunur ama akıl, akledilirleri maddelerinden (levâhık) tecrit eder. Öyleyse 

akledilirler kısmen maddî iken kısmen gayri maddidir. Ancak maddî akıl cismanî 

değildir. O sadece akledilirleri idrak eden potansiyel bir güç ve kuvve halidir. Onu 

kuvveden fiile faal akıl çıkarır. Bu akıl mümkün aklın üstünde, biz onu ister idrak 

edelim ister etmeyelim sürekli faal haldedir. O, akledilirlerle bir ve aynıdır ve ona, 

hayat ilerleyip geliştikçe ulaşılır.1554 

Bilgiye ulaşım noktasında aklın amelî ve nazarî olarak ikiye ayrıldığını

görmüştük. Amelî akıl duyu, hayalle yani tecrübeye dayalı olarak oluşan ve insanın

ölümüyle birlikte yok olan akıl idi. Zira pratik yargılar cümlesinden ahlak, sevgi, nefret 

ve bir toplumda yaşama gibi haller pratik aklın ürünüdür. Pratik yargılar ise duyulur ve 

muhayyile ürünü oldukları için bu akıl bozuluma maruzdur. Çünkü nefsin gâziye, 

nüzûiyye ve muhayyile güçleri ancak tabi bir mevzuda bulunur ve bunlar, oluşum

bozulum yasalarına tabidirler. Öyleyse aklın bu yönü ebedi olamaz. Nefsin en son 

 
1552 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-Nefs, s. 66-67; Irakî, s. 97. 
1553 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 108. 
1554 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 67, 79-83; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 841; Beysâr, s. 138-139; Sarıoğlu, İbn 
Rüşd Felsefesi, s. 108; Ehvanî, “İbn Rüşd”, İslam Düşüncesi Tarihi, C. II, s. 177. 
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yetkinliği olan akılda, kişisel ferdiyeti ve ebediği hak eden taraf oluşum bozulum 

yasalarına tabi olmayan kısımdır.1555 

İnsan nefsi duyu ve hayal güçleri ile cüz’îleri kavrarken aklıyla küllî olan 

mücerret kavramları idrak eder. Nazarî akıl küllî bilgilere ulaşmada incelenmesi 

gereken akıldır. Zira insanın, nazarî yetkinlik açısından kavram, bilgi ve değer üretmesi 

bu akılla mümkündür. Filozofumuzun akıl tasnifisinde üç önemli akıl dikkat çeker. 

İnsanda bilkuvve halde bulunan akıl ya da anlayış gücü vardır. Potansiyel olarak 

bulunan bu yetiye münfail, bilkuvve, heyulanî akıl gibi isimler verilir. Nefsin dış dünya 

ile bağlantısını temin eden hayalî suretler veya mütehayyile gücü yanında insanın

düşünme potansiyelini aktif hale geçiren veya heyulanî aklı bilkuvve halden bilfiil hale 

dönüştüren faal akıldır. Gerçekte akıl konusu İbn Rüşd’de anlaşılması en zor 

konulardandır. Amelî akıl konusunda herhangi bir tartışma olmamakla birlikte asıl

ihtilaf nazarî akıl konusunda kendini gösterir.1556 

Aristo’da faal akılla heyulanî aklın ittisali konusu tam açıklığa kavuşmamış,

Aristo şarihleri de konu hakkında farklı neticelere ulaşmışlardır. Aristo şarihlerinden 

İskender’e göre heyulanî akıl sırf bir istidat iken Themistius’a göre tümüyle ayrık bir 

cevherdir. İbn Rüşd ise bu görüşlerin uzlaştırılmasından yana tavır koyar.1557 Ona göre 

heyulanî akıl insana özgü olarak hayalî suretlerde bulunan ve insanın hayal gücünü 

diğer canlıların hayal gücünden ayıran bir istidat ile bu istidata ilişkili ve her an fiil 

alanına çıkmaya hazır olan bir aklın bileşimidir.1558 Böylece heyulanî akıl bir istidat 

olarak görünmektedir. Halbuki istidadın dayanağı fiil halindeki bir şey olmalıdır ki, bu 

da ya cisim, ya nefs ya da akıl olur. Zira fiil halinde var olmak ancak bunlarla olur.1559 

Şu halde akledilir şeylere bakmak gerekir.  

Gerçekte insan idrakine konu olan nesneler heyulanî ve akledilir suretler olmak 

üzere ikiye ayrılır. Dayanağı basit suretler, organik ve inorganik varlıklar olan heyulanî 

suretler değişim, oluşum ve bozuluma tabidir. Buna karşılık akledilir suretler, 

kendilerini idrak eden akılla özdeşleşir ve onları idrak eden akılda herhangi bir değişim 

olmaz. Bu kavramlar madde ve ferdiyetten uzak olsalar bile bunların somut varlıkları

konumundaki hayalî suretlerden bütünüyle ayrılmış sayılmazlar. Şu halde akledilir 

 
1555 Abdullah Sevim, “İbn Rüşd’ün Ölümsüzlük Düşüncesi”, Gevher Nesibe Sultan Anısına Düzenlenen İbn Rüşd
Kongresi Tebliğleri, Kayseri, (1993), s. 126. 
1556 Atilla Arkan, “Kindî ve İbn Rüşd’de İnsan Tasavvuru”, İslâm Araştırmaları Dergisi, S. 12, (2004), s. 43-44. 
1557 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 87; Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 49. 
1558 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 87; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 124-125, 129-130. 
1559 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 85-86; a.mlf, Tehâfüt, C. II, s. 826. 
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suretler cisim ve cismanî özellik taşımadığına göre onları kabul eden istidat da cisim 

olmamalıdır. Kuvve halindeki bir şeyin var olması ve aynı şeyin fiil ve güç halinde 

bulunmasının imkansızlığı sebebiyle bunun dayanağı akıl da olmamalıdır. Öyleyse söz 

konusu istidadın dayanağı nefs olması gerekir. Nefsin güçleri arasında da akledilirlerin 

dayanağı olabilecek tek güç hayal gücü ve hayalî suretlerdir. İbn Rüşd’ün bilinen 

‘heyulanî akıl’dan ayırmak üzere ‘ilk heyulani akıl’ dediği istidadın dayanağı, hayal 

gücünde yer alan hayalî suretlerdir. Hayalî suretler, filozofa göre, akledilirler ve onları

kabul eden ilk heyulanî aklın dayanağı yani heyulanî aklın muharrikidir. Duyuya 

nispetle nesnelerin durumu ne ise heyulanî akla nispetle heyulanî suretler de böyledir. 

Şu da var ki, hayalî suretler istidat olarak heyulanî aklı fiil alanına çıkarmada yetersizdir 

ve başka bir şeye yani müsteid akla ihtiyaç duyar.1560 

Heyulanî aklın istidat yönü onun, başlangıçta boş bir levha gibi suretleri 

almaya uygun durumda bulunuşunu ifade ederken ona bitişik olan müsteid akıl ise onun 

kendi bilincinde oluşunu ve soyutlama yapabilme yeteneğini ifade eder ki, İbn Rüşd

düşüncesinde aklın bu müsteid yönü faal akıl olarak ileride karşımıza çıkacaktır. Buna 

göre insan nefsinin bir gücü olan aklın, biri güç halindeki kavramları fiil haline 

getirmek, biri de fiil haline getirdiği kavrmaları kabul etmek şeklinde iki temel işlevi 

vardır. Özünde tek olan insan aklı, kavramları oluşturması yönüyle faal akıl; onları

kabul etmesi yönüyle münfail akıl adını alır.1561 

Aklın heyulanî ve faal akıl olarak çift yönlü işleyişini İbn Rüşd varoluş ittisali 

ve idrak ittisali olarak ikiye ayırıp temellendirmeye çalışır. Akledilirlerin biri ezeli, 

diğeri oluş bozuluşa tabi iki dayanakla bağlantısı vardır. Ezeli olan dayanak heyulanî 

akıl, diğeri ise hayalî suretlerdir.1562 Buna göre heyulanî akıl ile faal akıl aynı gücün iki 

farklı işlevi veya aşamasıdır.1563 Akıl gücü dahil olmak üzere nefsin güçleri arasında bir 

hiyerarşi ve madde suret ilişkisi vardır. Bu güçler birbirini yetkin hale getirirler. Hayal 

gücü, hayal gücündeki hayalî suretleri idrak eder. Fiil halindeki akıl ise kendisini yetkin 

hale getiren hayalî suretleri idrak ederek onları yetkin bir aşamaya getirerek akledilir 

 
1560 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 70-71, 73, 77, 85-86; a.mlf., Tehâfüt, C. I, s. 356-357; C. II, s. 826, 848-849; 
a.mlf., The Epistle, s. 66-67, 72-74; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 115-118, 124-125; Câbirî, İbn Rüşd -Sîre ve 
Fikr-, s. 213-215. 
1561 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 124-125; 129-130; a.mlf., The Epistle, s. 43; Câbirî, s. 203. 
1562 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 86-87; a.mlf., Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 121-122, 125, 128-130; 
a.mlf., The Epistle, s. 27, 39. 
1563 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 129-130; a.mlf., The Epistle, s. 42,45; Câbirî, s. 203; Sarıoğlu, 
İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 53-54. 
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suretler haline getirir.1564 Madde suret ilişkisinden ibaret olan bu ilişki bir yönüyle 

varoluş ittisali bir yönüyle de idrak ittisali olarak karşımıza çıkar. Aslında faal akıl

başından beri heyulanî akılla varoluş ittisali içindedir. O bir bakıma insanın ilk 

yetkinliği olan heyulanî aklı güç halinden fiil haline çıkardığı için sanki ondan ayrık bir 

şeymiş gibi görünür. Faal aklın iki işlevi vardır: Heyulanî akılla ittisali sırasında biri 

akledilir suretleri oluşturup heyulanî aklı fiile çıkarırken fiil halindeki aklı da üst 

yetkinlik olan meleke halindeki akla yükselterek kendini idrak etmesini sağlar.1565 

Faal akıl ile heyulanî akıl arasında suret ve gaye sebep ilişkisi bulunur. 

Heyulanî aklın son yetkinliği ise faal akıldır. Öyleyse İbn Rüşd’e göre ittisal bir 

anlamda heyulanî aklın sırayla, fiil halindeki akıl, meleke halindeki akıl ve müstefad 

akıl aşamalarını geçip faal akıl düzeyine yükselerek son yetkinliğe ulaşması halidir.1566 

Bu haliyle İbn Rüşd açısından faal akıl, insan dışında varlığı olan ve kozmik düzende 

göksel bir varlık değildir.1567 Bilindiği üzere Endülüs filozofu kavramları idrak etme 

noktasında insanları halk ve aydınlar olarak ikiye ayırır. Halk için nesneler sayısınca 

kavram söz konusu iken aydın zümrenin, nesneleri küllî kavramlar halinde idrak etmesi 

daha kolaydır. Öyle ki, aydınlarda küllî halde kavrama durumu fiil haline yükselmiştir. 

İşte faal akıl denilen şey bu mertebe ve yetkinliğe ulaşmış olan insan aklından başka bir 

şey değildir.1568 

İttisalin keyfiyetine dair filozofumuz üç farklı görüş ortaya koyar. Birinci 

görüşte akıl idraki duyu idrakiyle karşılaştırılır. Buna göre heyulani akıl faal akla 

yönelir. O, faal aklı ilk aşamada (meleke halindeki akıl) eksik bir varlık olarak sonra da 

yetkin (müstefâd akıl) olarak akleder. Bu yetkinleşme sürecinde meleke halindeki akıl, 

heyulanî varlıklarla faal akıl arasında geçiş aşamasıdır.1569 İkinci görüşe göre üç tür akıl

vardır. Heyulanî akıl, meleke halindeki akıl ve faal akıl. Faal aklın iki tür işlevi bulunur. 

Birincisi kendi özünü akletmesi iken ikincisi heyulanî akılda güç halinde bulunan 

kavramları fiil haline çıkarması yani soyutlama yapmasıdır. Bu durum heyulanî akıl ile 

faal aklın ittisali halidir ve bu yönüyle faal akıl insanın sureti veya yetkinliğidir. 

Böylece meleke halindeki aklı oluşturan kavramlar küllî seviyede kavrandığında geriye 

güç halinde bir akıl kalmayacağından akıl, fiil halindeki kavramlarla özdeş hale 
 
1564 İbn Rüşd, The Epistle, s. 27-28; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 95; Ahmed M. el-Hâr, Ibn Rushd’s (Averroes’) 
Doctrine of the Agent Intellect, s. 105-106. 
1565 İbn Rüşd, The Epistle, s. 45-46; Beysâr, s. 137-138; Christ, s. 39, 49-50. 
1566 İbn Rüşd, The Epistle, s. 43; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 264; Sarıoğlu, İbn 
Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 59. 
1567 Karlığa, a.g.m., s. 265; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 132; Ahmed M. el-Hâr, s. 72. 
1568 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 69, 95; a.mlf., Faslü’l-makâl, s. 101-102, 105. 
1569 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 120-121. 
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gelecektir ki, faal akıl denilen şey de budur. Üçüncü yöntem ise kuvve fiil ayırımına

dayanır. Buna göre güç halinden fiil haline çıkan aklın kavramları akletmesi, faal akıl

haline gelmesi demektir. Buna müstefad akıl seviyesi de denilir. Bu haliyle insanın faal 

akılla ittisali, soyut küllî kavramları idrak etmesinden başka bir şey değildir. Buna göre 

ittisal, nazarî bilginin mufarık suretlerin bilgisini de içerecek şekilde artması sonucu 

insan aklının son yetkinliğe ulaşması halidir denilebilir.1570 

Faal akılla ittisalin nasıl olması gerektiği konusu da İbn Rüşd düşüncesinde 

önem arzeder. İbn Bâcce’nin toplumdan soyutlanarak inzivaya çekilip faal akılla ittisal 

kurma (tedbîru’l-mütevahhid) filozofumuza göre doğru değildir.1571 Çünkü İbn Rüşd’e 

göre faal akıl kavramı, insan dışında ontik bir varlığı olan, tümüyle ayrık ve insan aklına

ışık veren bir akıl değildir ki, insan ona ulaşmak için sosyal hayattan uzaklaşıp bir 

köşeye çekilsin. Aynı şekilde Eflatun’un, devlet işlerinden uzak durup tefekküre dalmak 

şeklindeki ittisal teorisi de insanı ittisale götürmez. Zahidane bir yaşam haliyle sufilerin 

marifetullaha ulaşma düşünceleri de uygun metot değildir. Zira bu metot, herkes için 

geçerli olamaz. Nazarî akıl seviyesine ulaşıp faal akılla ittisal kurabilmek için nefs 

tezkiyesi elbette iyi bir şeydir. Şu halde mutluluğu yakalamak, bilgi edinmek yani faal 

akılla ittisal kurabilmek ancak nazarî inceleme ve öğrenim yoluyla gerçekleşir. Bunun 

için de insan, doğal yetenek ve istidada sahip olmalı, doğru yöntem, doğru temel bilgi 

ve malzeme, yetkin bir öğretici, nefsanî arzu ve eğilimlerin dizginlenmesi gibi şartlar 

yerine getirilmelidir. Bütün bunlar toplumdan soyutlanarak değil toplumla iç içe 

yaşamakla elde edilebilen şeylerdir. Bunun için İbn Rüşd, faal akla ulaşmanın yolunun, 

uygun bir öğrenim ve nazarî incelemeler olduğu görüşündedir.1572 Faal akılla ittisal 

açısından meselenin ahlak yönü de dikkate alınması gerekir. Her fırsatta nazarî 

inceleme ve amel bütünlüğünün insanın mutluluğu, yetkinliği ve ittisal için vazgeçilmez 

oldoğunu dile getiren filozofumuz dini ibadet ve uygulamaların bu konudaki önem ve 

katkısına işaret eder.1573 

İttisalin nasıl elde edileceği meselesi kavramlar bazında ele alınır. Kavramlar; 

pratik kavramlar ve teorik kavramlar olarak ikiye ayrılır. Hayalî suretlerle ilişkili olan 

pratik kavramlar oluş bozuluşa tabidir. Matematik ve fizik kavramlar ise nazarî 
 
1570 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 95, 121-124; Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 
63-64, 70; Akif Kurtoğlu, “İbn Rüşd’de Fa‘âl Akıl ile İttisal Problemi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi SBE, 1995), s. 106-108. 
1571 Bilgi için bk. Yaşar Aydınlı, İbn Bâcce’nin İnsan Görüşü, İstanbul: İFAV Yay., 1997, s. 275-305. 
1572 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s.109; a.mlf., el-Keşf, s. 200; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 865-866; a.mlf., The Epistle, s. 
115-122; Câbirî, s. 203-205; Ahmed M. el-Hâr, s. 99; İbrahim Medkür, fi’l-Felsefeti’l-İslâmiyye, Kahire: Dâru’l-
Maârif, 1976, C. I, s. 56-57. 
1573 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 182; a.mlf., The Epistle, s. 121-122; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 865-866. 
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kavramlar sınıfına girer fakat bunların da dışında mahiyet itibariyle bunlardan farklı

olarak maddeyle hiç ilişiği olmayan mufarık suretler vardır. Sürekli fiil halinde olan 

mufarık suretleri kavrayabilme yetkinliğine ittisal, bu yetkinliğe ulaşan akla da faal akıl

denilir. Mufarık suretlerin kavramları taakkül yoluyla ortaya çıkmış değildir. Onlar, 

insanlar tarafından kavransa da kavranmasa da vardır.1574 Öyleyse faal akıl yani biz onu 

idrak etsek de etmesek de var olan akıl, mufarık suretleri kavrama yetkinliğini elde eden 

insan aklıdır. Zira faal akıl seviyesinde idrak edilen kavramlar güç halinden çıkıp fiil 

haline gelmiş, maddî ve ferdî niteliklerden sıyrılmış bulunur.1575 Bununla birlikte İbn 

Rüşd’ün, insanların dışında ve üstünde ayrık bir faal aklın varlığını kabul ettiğine dair 

görüşler ileri sürülse de onun düşünce sisteminin bütününü dikkate aldığımızda bunun 

mümkün olmadığı görülür. Onun böyle bir akıldan kastı olsa olsa topyekun insanlığın

ortak mirası olan bilgi birikimi olabilir. Nitekim kendisi de zaten bunu bir sözünde 

şöyle açıklar: “Söz gelimi günümüzde geometri, astronomi disiplininin yok olduğunu

düşünelim. Tek başına bir insanın, ne kadar zeki olursa olsun, gök cisimlerini, 

büyüklük, uzaklık, şekil vb. yönden kavraması imkansızdır.”1576 

Akıl teorisine ilişkin yukarıdaki veriler dikkate alınırsa akılların, nefsin farklı

görünümlerinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Aristo’nun ve diğer Meşşaîlerin 

görüşlerinin aksine faal akıl, insana, dışarıdan feyz gönderen bir varlık değildir. O, 

insan nefsinin kemale ermiş ve soyut varlık kazanmış halidir. Filozofumuz bu konuda 

heyulanî akıl, fiil ya da müsteseb haldeki akıl ve faal akıl olarak üç ayrı akıldan 

bahseder. Bunların hepsi de insan nefsinin en üst kapasitesi olan aklın farklı

tezahürleridir. İlk ikisi, nefsin bedenle birleşmesi sonucu oluşmuş iken üçüncüsü olan 

faal akıl, bedenle ilişkisi olmakla birlikte bağımsız bir cevherdir. İbn Rüşd ile diğer 

filozofların heyulanî aklın mahiyetine ilişkin farklı yaklaşımları önemlidir. Diğer 

filozoflar heyulanî aklı bedene bağımlı ve bedenle birlikte ölümlü sayarken İbn Rüşd

söz konusu aklı tamamen manevî bir cevher olarak görür. Daha açık bir ifade ile 

heyulanî akıl, fizyolojinin bir işlevi değildir. Öyle olsaydı akıl kendi varlığını idrak 

edemediği gibi aynı anda birden fazla şeyi de idrak edemezdi. Şu halde bu akıl sadece 

bir yetenek veya kuvve değildir. Eğer yetenek ya da kuvve olsaydı bedenle birlikte onu 

da ölümlü saymak gerekirdi. Halbuki böyle bir anlayış İbn Rüşd’e göre akideye, nefsin 

birliği ve bölünmezliği ilkesine aykırıdır. Nefsin bir yönüyle ölümlü başka bir yönüyle 

ölümsüz oluşunu söylemek de çelişkili bir iddiadır. Onun için heyulanî ve faal akıl, 
 
1574 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 69-71, 89-92; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 848-849, 852. 
1575 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 89-90; Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri, s. 70-71. 
1576 İbn Rüşd, Faslü’l-makâl, s. 68-71; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 855; Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, s. 132-133.  
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gerçekte aynı şey olup insan nefsinin en üst kapasitesi halinden ibaret olmalıdır.1577 

Bilindiği üzere insan nefsinin iki önemli fonksiyonu vardır: a- Varlığa ait formları

soyutlamak, b-Soyutlanıp kavram haline gelen bilgiyi kabul etmek. İşte nefsin 

soyutlama işlemine faal akıl; bunları kabul etme işlevine heyulanî akıl denir.  

Endülüs filozofunun mükteseb akıl dediği şey, heyulanî aklın fiil halindeki 

görünümüdür. Beşeri akıllar hiyerarşisinde Fârâbî ve İbn Sînâ’nın müstefad akıl

dedikleri de bu akıldır ve İbn Rüşd’e göre beden gibi ölümlü olan akıl, müsteseb akıldır. 

Zira nefs, bedenden ayrıldıktan sonra onun duyulur âleme ait bütün bilgi birikimi de 

yok olur. Buna göre Aqinalı Thomas ve Hristiyan skolastiklerinin İbn Rüşd’e 

yönelttikleri ‘ferdi nefsin ölümlü olduğunu söylüyor ve bütün insanlığın iştirak ettiği

küllî bir aklın varlığını savunuyor’ ithamı yersizdir.1578 Buna göre faal akıl ilahî bir 

varlık olmadığı gibi Eflatun’un metafizik âlemdeki ideası da değildir. Aksine o, insan 

bedeninin gelişimiyle gelişen ve mümkün aklı, faal hale getiren, kendisi sürekli faal 

halde bulunan bir akıldır. İttisal, aklın epistemolojik bir zeminde işleyişidir ve mümkün 

akılla küllî formların kavranışı üzerine temellendirilmiştir. Küllî formların, hissedilir 

cüz’îlerin dışında fiilen hiçbir varlıkları mevcut değildir.1579 

İnsanın mutluluğu, kendisi ölümlü olduğu için değil sayesinde ölümsüz olduğu

sıfat ve suret yüzündendir. Meşşaî filozoflar mutluluğu ya da faal akla ulaşmayı

öğrenim ve nazarî incelemede görmüşlerdir. Nefsî suretler olan duyulur ve hayalî 

suretler (maddeye bağımlı suretler) birbirini, bir ve aynı dayanakta var oluşları

yüzünden engellerler. Öyleyse yetkinleşmek için bütün maddî suretleri kaldırmak 

gerekir. Bunun için de tutkuları ve hayvanî nefse özgü duyulur suretleri terk edip 

akledilir suretlerle, özellikle ilk surete iştiyak duymak gerekir. İbn Rüşd bu açıdan 

mutluluğu faal akılla ittisalde görür.1580 Mutluluğa tek başına öğrenim ya da sadece 

amelle değil her ikisi de birlikte olunca ulaşılır. Şu kadar var ki, mutluluk sadece bu 

dünyada elde edilir. Bu dünyada mutluluğu elde edemeyen nefsler için yok olma ya da 

bitmeyen elemin oluşacağı hususu açıktır. Burada mutluluğa ulaşan kişinin münzevî ve 

toplumdan ayrı yaşayan biri olduğu düşünülebilir. Aksine insan, mutluluğa, toplumun 

bir parçası olması halinde ulaşır. Belli bir siyasetle yönetilen toplum, kişinin mutluluğa

1577 İbn Rüşd, The Epistle, s. 35, 43-46, 66-67; Câbirî, s. 203, 205-208, 215.  
1578 Mahmut Kaya, “Peripatetik Felsefede İnsan Aklının Faal Akılla Olan İlişkisi ve İbn Rüşd’ün Probleme Farklı
Yaklaşımı”, Felsefe Arkivi Dergisi, S. 29, (1994), s. 26-27. 
1579 Ehvanî, “İbn Rüşd”, İslâm Düşüncesi Tarihi içinde, C. II, s. 177. 
1580 İbn Rüşd, The Epistle, s. 114; Ahmed M. el-Hâr, s. 96-99. 
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ulaşması için yardımcı olur.1581 Aklın insanda bulunuşunun gaye sebebi, insanın

mükemmelliğinin gerçekleşmesidir. Amelî ilkeler, insanın maddî varoluşunun; nazarî 

ilkeler ise onun mükemmelliğinin tamamlanması açısından gereklidir. Yani nazarî aklın

gayesi, insanın insan olması yönüyle ilk yetkinliğe ulaşması ve mükemmelliğinin 

tamamlanması içindir.  

Özetleyecek olursak bedenin ölümüyle birlikte madde çözülüme uğrayınca, 

bedenin bir niteliği olan ruhun (nefs) kendisi değil aktivitesi kaybolur. Fakat kişi, 

sadece nefsi yönüyle ferdiyet elde edemez. Çünkü nefs, insan açısından suret, beden ise 

madde olarak aynı birlikteliğin iki yüzüdür. Ölümle birlikte beden çözülüme uğrar ve 

yeniden diriliş ile insan, adeta uykudan uyanır gibi aynı nefs ve fakat farklı bedenle 

diriltilir. Şu haliyle kabir hayatı bir tür rüyasız uyku hali ya da üzerinden gün ışığı 

kaybolan renklerin pasif konuma geçişi hali gibidir. Işık olunca renkler tekrar 

günyüzüne çıkarlar. Pasif bekleyiş halindeki nefsin tekrar bilfiil hale gelişi için beden 

gereklidir.1582 

Nefsin idrak yetilerinin elde ettiği bilgi şahsî olmakla birlikte aklın bilgi edimi 

için onlar gereklidir. Nefsî yetilerin bilgileri şahsî iken heyulanî aklın bilgisi evrensel 

karakter arzeder. Heyulanî akıl, bedenden ayrıktır. O, hayalî imajları herhangi bir 

değişim olmadan alır ve küllîleri kavrar. İnsandaki nazarî akla özgü bilgi, heyulanî akıl

için hafızanın yardımıyla ferde özgü formları hayale aktarır. Bu açıdan nazarî akıl, 

cisme bağımlı, tecrübeyle elde edilen, sınırlı ve ebedî olmayan bir akıldır. Bununla 

birlikte İbn Rüşd’e göre akıl, nefsten ayrı bir şeydir.1583 İbn Rüşd Aristo’nun akla özgü 

ayırımını kabul ederek insanda heyulanî ve faal akıl olarak iki çeşit aklın varlığını

öngörür. Bu akıllar, gerçekte bir tek gerçekliğin iki ayrı yüzüdür.1584 Ölümlü insana 

özgü bilgi, ölümle birlikte sona ererken onun akla özgü bilgisi ebedidir. Düşünürümüz 

bu durumu yani heyulanî akıl ile aklın bilgi objesinin durumunu renk-ışık metaforu ile 

izah etmeye çalışır. Buna göre bir tek formun, renkteki potansiyel görüntü ve rengin 

görülebileceği ortam şeklinde iki görüntüsü vardır.∗ Aklın da iki nesnesi vardır: 

 
1581 İbn Rüşd, The Epistle, s. 121-122; a.mlf., el-Keşf, s. 200-201. 
1582 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 204; Ovey, Averroes’ Doctrine of Immortality, s. 107-110. 
1583 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, s. 87-90; a.mlf., The Epistle, s. 10, 27-28, 74; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 827-828, 
835, 837-838, 848-849; Ovey, s. 115; Beysâr, s. 162. 
1584 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 129-130; Câbirî, s. 203. 
∗ Heyulanî aklın faal akılla ittisali için bir takım analojilere başvurulmuştur. Bunlardan biri de ışık ve renk 
metaforudur. Ayna üzerine muhtelif şekillerde düşen renkler, gün ışığıyla birlikte görünür olurlar.  Heyulanî akıl
pasif olarak etkilenen ve fakat faal aklın etkisiyle aktif olan akıldır. Ayna üzerine düşen çiğ damlaları, gün ışığıyla 
birlikte nasıl ki kendine özgü renkler kazanırsa benzeri durum heyulanî akılla faal akıl arasında da geçerlidir. Çiğ
damlalarının her birinin diğerinden farklı oluşu gibi her bir insan ferdinin de ferdî akıl kazanımı farklılık arzeder. 
Onlardan yansıyan ışık, nazarî akıldır. Işığın ortadan kalkması demek, maddeye bağımlı olarak işyelen aklın ortadan 
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Potansiyel akledilirleri idrak eden hayalin formlarını alan ve duyulardan gelen bilgileri 

kavrayan akıl ile var olan akledilirleri idrak eden heyulanî akıl. Duyulara özgü akıldaki 

akledilirler, faal aklın onları bilfiil hale getirmesiyle heyulanî akılda bilfiil hale 

gelirler.1585 

İnsanda ölüm sonrası, faal akılla ittisal kuran heyulanî akıl kalır. Gerçekte İbn

Rüşd’e göre gerek heyulanî akıl ve gerekse faal akıl aynı şeydir ve o da insan nefsinden 

ibarettir.1586 Bilindiği üzere heyulanî aklın faal akılla ittisali arızîdir. Madde, ruhun 

(nefs) ferdiyeti için asıldır ve o, insanla heyulanî aklın ittisali için gereklidir. Beden 

yoksa insanın mutluluğu da olmaz. Beden ortadan kalkınca ittisal de ortadan kalkar.1587 

İnsan kıyamet sonrası bir bütün olarak yeniden yaratılarak ruhu, maddeyle tekrar 

şahsiyet kazanır. Böylece o heyulanî akılla tekrar daha üst seviyede birleşir. İnsanın

mutluluğu ise bu dünyada aklî aktiviteye katılımıyla idi. Öte dünyadaki mutluluk da 

aynı yolla ona gelir. Nasıl ki insanın bu dünyadaki mutluluk derecesi mezkür 

bilgilenmeye bağlı idi ise aynı şey öteki âlemde bütün ebediyet haliyle geçerlidir. 

Kişinin bu dünyada faal akılla ittisalinin gelişimi onun mutlu ya da mutsuzluğunu

getirecektir. Aristo’ya göre insanın en üst aktivitesi akla özgü idi. Kur’an’a göre de 

kişinin öteki dünyadaki mutluluk ya da mutsuzluğu bu dünyada ruhunu geliştirmiş olup 

olmamasıyla ilgilidir. İbn Rüşd’e göre insanların saadeti için teori ve pratik olarak gelen 

ilahî bilgi, herkes için gıda hükmündedir ve o herkesin saadeti için yeterlidir. Bu 

bağlamda ahiret saadeti için iman-amel birlikteliği ve amelî-nazarî erdemleri bir bütün 

olarak görmemiz gerekir. Ölüm sonrası kişilerin saadet ve bedbahtlığını belirleyici 

hususlar, aklın ve vahyin ortaya koyduğu erdemlerin elde edilip edilmemesiyle 

ilgilidir.1588 

Ahiret açısından mutluluk, sadece dünyada kazanılır. Zira nefs, ancak beden 

vasıtasıyla fiillerini icra eder ve böylece ölüm sonrası hayat açısından mutlu ya da 

mutsuz oluşunu belirler. İttisal teorisinde de görüldüğü üzere kişide aklî yetinin oluşum 

ve gelişiminde duyular yoluyla elde edilen bilginin önemli bir yeri vardı. Aklın amelî 
 
kalkması gibidir. Ölüm heyulanî ve faal akla dokunmaz. İkinci yaratılışla birlikte söz konusu akıllar bütün ebediyet 
halleriyle işleyişine devam ederler. İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 129; Câbirî, s. 214, 216, Ovey, s. 
129-130. 
1585 İbn Rüşd, The Epistle, s. 43, 45-46, 66;  Ovey, s. 118. 
1586 Mahmut Kaya, a.g.m., Felsefe Arkivi Dergisi içinde, S. 29, s. 26; Ahmed M. el-Hâr, s. 81. 
1587 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’n-nefs, (Orta Şerh), s. 130; a.mlf., The Epistle, s. 43; a.mlf., Tehâfüt, C. II, s. 848-849; 
Ovey, a.g.e., s. 128. 
1588 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 184, 199-200; Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 265; Saîd 
Murâd, Nazariyyetü’s-saâde inde felâsifeti’l-İslâm, s. 145-147; Nazar-amel birlikteği bağlamında İbn Rüşd, âlim 
denilen kişinin ilmiyle âmil olması gereğine değinir. Benzeri şekilde gereğinden fazla hekim ve yargıcın (kadı)
bulunduğu toplumu erdemli olmaktan uzak düşen bir toplum olarak değerlendirir. Bk. İbn Rüşd, el-Keşf, s. 149; 
a.mlf., ez-Zarûrî fi’s-siyâse, s. 99. 
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kısmı herkeste bulunur ve bu akılla elde edilen kavramlarla ahlakî erdemler, sanatlar, 

sağlıklı bir sosyal hayatın düzeni temin edilir. Nazarî akıl ise fikrî yetkinlik olarak 

insanın kavram, bilgi, değer üreten varlık olmasını sağlar.1589 Eğer insan amelî ve nazarî 

yönden bir çoğunu vahyin bildirdiği faziletleri elde edip reziletlerden uzak durursa ölüm 

sonrası hayatta onun safiyetinin daha da artması ve mutluluğa ulaşması söz konusu iken 

dünya hayatında kötülüklere bulaşmış nefsler elde ettikleri pis şeylerden dolayı azap 

çeker ve bedenden ayrı kalmak suretiyle temizlenme fırsatını da kaçırdığı için şiddetli 

bir hasret ateşi içinde kalır.1590 

İbn Teymiyye, ölüm sonrası İbn Rüşd’ün nefs konusunda ikili bir cevap verme 

şeklinin olduğunu, E. Renan gibi araştırmacılar, filozofumuzun, ölüm sonrası insan 

ferdiyetinin yok olduğunu söylediğini iddia etseler de gerçekte Endülüs filozofunun 

Faslü’l-makâl, el-Keşf, Tehâfütü’l-felâsife’sinde kişisel nefsin bekası, uhrevî hayat, 

saadet şekavet gibi konular anlaşılır bir şekilde ortaya konulmuştur. Ölüm sonrası

kişisel ferdiyetin korunumu ile birlikte nefse dünyevî hayatta iyilik ve kötülük olarak 

ilişen şeyler de söz konusudur. İbn Rüşd insana gaye olarak öteki dünyayı gösterir ve bu 

gayeye muhalif olan inkarcıların ortadan kaldırılmaları gereğine bile değinir.1591 Ölüm 

sonrası kişisel açıdan ebediyet var olduğuna göre ahiret mutluluğu bu dünya hayatında, 

kişinin, vahyin getirdiklerini kabul etmesi ve bu doğrultuda amelî ve nazarî erdemleri 

elde etmesine bağlıdır. Ölüm sonrası nefs, yetkinlik olarak ya faziletlere ulaşır ya da 

reziletlere bulaşır ki, böylece onda bir takım hey’etler meydana gelir. İbn Rüşd, İbn

Sînâ ve Gazzâlî’nin, ölüm sonrası durumu hakkında nefsin, mahiyet olarak değişmese 

de sıfatları açısından değiştiği, zira onun, dünyada beden aletinden istifade ile muhtelif 

karakterler kazanmış olduğunu ve böylece diğer nefslerden ayrıldığı (ferdiyet) görüşüne

katılır.1592 

Böylece İbn Rüşd’ün, bilginin nesneleri bağlamında akıl teorisi kurarken 

Aristo’nun ebediyet görüşü ile akıl ve insanın mutluluğunu, bu dünyadaki inanç ve öte 

dünyada ödül ve ceza inancıyla Kur’an’a uygun  sentezler yaptığını görürüz. Yukarıda

da görüldüğü üzere nefs, varlığı bakımından bedene muhtaç olmayıp o, bedenden 

ayrıldıktan sonra da varlığını sürdürür. Nefsin işlevlerinin bütünü göz önüne alındığında 

onun yetilerinin tamamının, insanın mahiyetini belirleyen akla hizmet ettiği görülür. 

Buna göre bedenin nefsle ilişiği koptuğunda, nefsin maddî nesnelerle ilişiği kopup

1589 Karlığa, “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XX, s. 264. 
1590 İbn Rüşd, el-Keşf, s. 200-201; a.mlf., The Epistle, s. 121; Özarslan, s. 277-279. 
1591 Beysâr, s. 166-171. 
1592 Beysâr, s. 183-184. 
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beden aleti vasıtasıyla güçlerini yitirse bile onun, maddeden soyut tek gücü olan akıl, 

kendi şuurunda olarak varlığını devam ettirir.1593 Bilindiği üzere akıl, amelî ve nazarî 

olarak ikiye ayrılmıştı. Amelî akla özgü amelî kavramlar, hayalî suretlere bağlı olduğu

için oluş bozuluşa tabidir. Buna karşılık oluş bozuluşa tabi nazarî akıl denilen mükteseb 

akıl vasıtasıyla elde edilen ve heyulânî akılda yer eden ve ferdiyeti temin eden hey’etler, 

ölüm sonrası, nefsin maddîlikten uzak olan akıl yetisiyle birlikte varlığını sürdürür. 

Berzah hayatı İbn Rüşd’de pek açık olmamakla birlikte o, bir tür ara bekleyiş hali gibi 

görünmektedir. Yeniden dirilişe kadar sürecek olan bu safha, bir filozof olarak İbn

Rüşd’ü pek de ilgilendirir değildir. Yeniden diriliş ise öteki âleme özgü farklı bir 

bedenle olabilir. Bu konuda mühim olan şey, yeniden dirilişin inkar edilmemesidir. 

Yoksa onun keyfiyeti konusunda te’vil yetkisine sahip olanlar kendi ictihadî görüşlerini 

kabul edebilirler. Bunda dinî açıdan bir sakınca yoktur. 

 

1593 Muhammed N. Ovey, “Averroes, Aristotle, and the Qur’an on Immortality”, International Philosophical 
Quarterly, Vol. 23, No: 1 Issue No: 129, 1993, s. 52-55; Sarıoğlu, İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri,
s. 29-30; Beysâr, s. 182. 
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5. SONUÇ 

Canlılar içinde öleceğini bilen yegane varlık insandır. Hemen herkes günün 

birinde nereden geldiği ve akıbetinin ne olacağı sorusunu sormadan edemez. Bu kaygı,

hayatın topyekün dokusunda vardır. Ölümle birlikte başına neler geleceği sorusu tarih 

boyunca aklı başında olan herkesi meşgul etmiştir. Onun için insanlar, kabul ettikleri 

inanç ve değerler doğrultusunda ölümü, akıl, din ve bilimin verilerinden istifade ile 

anlamlandırmaya çalışmışlardır. Bu da konuya dair birbirinden farklı yaklaşımları

beraberinde getirmiştir.  

Genel itibariyle, insanın mebde’ ve meâdına ilişkin dört farklı yaklaşım ortaya 

konulmuştur. a- Dünyaya gelmeden önce insana ait herhangi bir şey olmadığı gibi ölüm 

sonrası da bir şey yoktur. Hayatımız, karanlıklar içinde kısa süreli bir bilinçlilik 

parlayışından ibarettir. b- İnsanın mahiyeti, doğum öncesi ve sonrasına ilişkin herhangi 

bir meseleyi tam olarak bilemediğimize göre böyle bir sorunla uğraşmak boşunadır ve

anlamsızdır. c- Teistik yaklaşımla ifadesini bulan, hayatın doğumla başlayıp sonsuzca 

devam edeceği kabulüne göre ölüm sonrası hayat devam eder ve insan, dünyadaki yapıp

ettiklerine göre cennete veya cehenneme gider. d- Kişinin bilinçlilik hali ölüm sonrası

da devam eder fakat bu, neticede bir varsayımdır. Doğum öncesinde bir hayat olup 

olmadığını ise bilemeyiz. Bu dört farklı yaklaşıma, insan yazgısında döngüsel bir hayat 

anlayışı diyebileceğimiz tenasüh düşüncesini de ilave edebiliriz. 

Felsefî ve teolojik çıkışlı düşüncelerde insanın ölüm sonrası hayatına ilişkin 

ortaya konulan fikirler, onun mahiyetine ilişkin sorulara verilen cevaplarda yatar. Bu 

açıdan insanın mahiyetinin ne olduğu sorusu bağlamında, ruhun (nefs-i nâtıka) 

keyfiyeti, bekası ya da insanın (bedenli) dirilişi meselesi inceleme alanına dahil 

olmuştur. İnsanın mahiyetine ilişkin incelemelerde ruh-beden ilişkisi tartışma konusu 

edilmiş, hayatta ve ölüm sonrasında ruhla beden arasındaki ilişkiyi izah etmek için 

birbirinden farklı fikirler ileri sürülmüştür. Bedenli veya ruhanî dirilişi benimseyen 

görüşler, kendilerine yöneltilen bazı tenkitlere maruz kalmaktan kurtulamamıştır. Ruhu, 

insan bedeni için bir yetkinlik (entelekhia) olarak gören Aristo düşüncesi ölüm ötesi 
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dünyaya kapıyı kapalı tutar. Bu manada Aristo’nun insan görüşü, hocası Platon’un insan 

görüşünün tam karşı kutbunda yer alır. Aristo’da ruh, bedene şekil kazandıran bir 

yetkinlik olurken Platon’da insanın özü olan ruh, tek başına kendisi için varolan basit 

bir cevherdir.  

Materyalist düşüncenin ölüm sonrası insanın mahiyetine ilişkin yaklaşımı

‘yokluk’ fikri üzerine kuruludur. Materyalizm açısından ölüm sonrası insan kişiliğinin 

korunması anlamında bir ölümsüzlükten söz edilemez. Materyalistik iddiaya göre insan 

ruhu, bedene bağımlı ve bedenin ürünü olan bir şeydir. İnsan şuuru, canlılığın en üst 

seviyesine doğru tekamül etmiş, maddi ve sosyal kaynaklı, belirli bir organ (beyin) 

vasıtasıyla tezahür eden bir fonksiyon, muhtevalı bir yansıma olayı olarak kabul edilir. 

Eski Yunan’da Milet ekolü mensubu olan filozoflar, canlılığı soluk alıp vermek 

şeklinde anlamışlardır. Buna karşılık Pythagoras ve Platon düşüncesinde ruh, bedenden 

ayrık manevi bir cevher olarak düşünülmüştür.  

Ölüm ötesi ile ilgili meseleler, prensip olarak ruhun varlığını yani insanın ruh-

beden dualitesini kabul eden düşünce sistemleri için söz konusudur. Ölüm sonrası insan 

benliğinin ne olacağı problemi, konuyu güncel kılmaktadır. İnsanları ölüm sonrası

ahiret hayatının var olduğu düşüncesine iten en önemli faktörlerden biri, bu dünyadaki 

kötülük probleminin çözümü noktasında ‘ilahî adalet özlemi’ ile birlikte yürüyen 

‘ahlak’ bilincidir. Ahiretin temellendirilmesinde bir başka faktör ise psikolojik 

yaklaşımdır. İnsanın anlam arayışı da diyebileceğimiz bu yaklaşım, insanı maddeye 

indirgeyen materyalist düşüncenin aksine, insanı hayata bağlayan ve ölümsüz kılan 

inanç, sevgi, dostluk, samimiyet gibi psikolojik verilerden yola çıkarak insanın sadece 

bu dünyaya özgü bir varlık olmaması gerektiğini ileri süren düşüncedir.  

Ölüm sonrası insan ben’inin yaşadığına ve başka bir âlemde hayatın devam 

ettiği inancına dair işaretler, Girit ve eski Mısır medeniyetleri ile eski Türklerde Gök 

Tanrı inancı ve buna bağlı olarak ahiret hayatı düşüncesinde görülür. Eski Yunan 

düşüncesinde ilk defa bozulmayan ve ölmeyen bir ruh düşüncesi Pythagoras’ta görülür. 

Ruh, insan bedeninde gömülü vaziyette ve bu bedene yabancı, bedenden ayrı özelliğe

sahip bir varlıktır. O, bedenden bağımsız ve bedenden daha üstün tanrısal dünyaya aittir. 

İnsan tanrısal alana yükselinceye kadar tekrar doğuş çarkı içinde olur. Pythagoras’ın ruh 

düşüncesi daha çok Platon tarafından sistemli hale getirilmiştir. Bu yönüyle felsefi 

manada ölüm ötesini rasyonel manada temellendirme Platon’la başlamıştır denilebilir. 

Platon insanın ontolojik ve epistemik varlığını beden öncesi ruhun varlığına irca 
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etmiştir. Eski Yunan düşünürü, insan ruhunu cevher olarak kabul etmiş, bunu

ispatlamak için de hayattan ölümün-ölümden hayatın çıktığı şeklinde ‘zıtların uyumu’, 

bilgi ediminin önceki dünyada ruhumuzun gördüğü şeyleri ‘hatırlama’sı olduğunu ve

ruhun, basit, bölünmez ölümsüz bir cevher oluşu tezlerini ileri sürmüştür. Platon’a göre 

ruh, beden var olmadan önce mevcuttur ve o, bedenle geçici bir ilişki içinde bulunur. 

Ölüm, ruhun tenden ayrılmasından başka bir şey değildir. Diğer bir deyimle ruhun, 

bedenden ayrılıp kendi başına kalarak varlığını devam ettirmesidir. İlahi dinlerdeki 

ahiret düşüncesine benzer bir yaklaşım Platon’da da görülmekle birlikte eski Yunan 

düşünürü, ruh göçünü kabul eder. Böylece ölüm ötesi düşüncesi, felsefenin konuları

arasında yer almıştır.  

Gözlemci bir filozof olan Aristo göre ruh, doğal cismin sureti (form) anlamında

cevher ve potansiyel yaşam sahibi doğal bir bedenin ilk yetkinliğidir (entelekheia). 

Bütün canlı varlıklarda onların varlığını oluşturan şey hayattır, hayatın ilkesi de ruhtur. 

Ruh, canlı varlığa hareket veren, bilici ve cisim dışı bir varlıktır. Aristo, ruhu bedenle 

birlikte ortaya çıkan ve bedenden ayrı düşünülemeyen bir şey olarak kabul etmiştir. 

Beden madde iken ruh onun formudur. Biri olmadan öbürü olamaz. İnsan, madde ve 

bedenin teşkil ettiği bir bütündür. Platon’un basit, bölünmez ruh anlayışı, Aristo’da 

cevher ruh olarak geliştirilmiş, bedene form veren ilke anlamında Fârâbî ve İbn Sînâ 

tarafından bedenin ilk yetkinliği şeklinde savunulmuş ve Müslüman birçok kelamcı ve

mutasavvıf tarafından ölümsüz ruh anlayışı kabul edilmiştir.  

Ölümle birlikte insan ‘ben’inin ne olacağı sorusuna verilen dikkat çekici 

cevaplardan biri de tenasüh (ruh göçü) anlayışıdır. Tenasüh, ruhların bedenlerde 

devirler boyunca sonsuzca tekrarıdır. Bu döngüde kıyamet, diriliş, cennet veya 

cehennem diye bir şey yoktur. Tenasüh inancında asıl olan ruhtur. Beden, ruhun bir tür 

kalıbıdır. Bu düşüncenin temellendirilmesinde ruhun tekamül etmesi, mutlak adalet 

özlemi ve kötülük problemine çözüm arayışı vardır denilebilir. Tenasüh inancı eski Hint 

ve Mısır düşünceleri ile Pythagoras ve Platon’da görülür. İslam düşüncesinde Ahmed b. 

Habit, Zekeriya er-Razi gibi düşünürler yanında bir ölçüde İhvan-ı Safa ekolünde de bu 

düşünceye rastlamak mümkündür.  

İnsanlık tarihini en çok etkileyen yaklaşımlardan biri, ilahi dinlerin monist 

insan görüşü ve kıyamet sonrası dirilme inancıdır. Yahudi mezheplerinin ahiret 

düşüncesi kendi içinde farklılık arzetmekle birlikte Eski Ahit’te insan, beden ve ruh 

bütünü olarak kabul edilmiştir denilebilir. Ahiret hallerinden en çok bahseden IV. Ezra 
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kitabında ise ahiretteki dirilişin cismani ve külli olacağı belirtilir. Rabbin nefesi (ruh) ve 

maddeden müteşekkil insan, ruh-beden bütünlüğü olarak düşünülmüş, ölüm sonrası

bedenli diriliş ve öte dünyada cennet-cehennemin varlığı Yahudilikte genel itibariyle 

iman esaslarından kabul edilmiştir.  Hristiyanlık’ta da öte dünyanın varlığı iman esası

olarak benimsenmiştir. Sinoptik İncillerde ölüm ötesi hayat tartışmasız olarak kabul 

edilir. Buna göre bütün ölüler diriltilecek, kafirler ebedi azaba, müminler ise genç ve 

dinç bir yaşta ebedi cennete dahil olacaklardır. Ahd-i Cedid’e göre cehennem, 

günahkarların gideceği karanlıklar ve ceza yeridir. Oraya gidenler ruh ve bedenleriyle 

azap görürler. Öyle görünüyor ki, Hristiyanlığın ahiret telakkisi ile İslamın ahiret 

anlayışı ana hatları ile örtüşmektedir. İslam’da olduğu gibi Hristiyanlıkta da kıyametin 

kopması, ölülerin diriltilişi, haşir, hesapların görülmesi, cennet ve cehennem hayatı

şeklinde ahirete ilişkin konular söz konusudur. 

Allah, peygamber ve ahirete iman İslam dininin merkeze aldığı üç ana inanç 

umdeleridir. Ahiret konusunda kadir-i mutlak Allah inancı oldukça belirgindir. Her 

şeyden evvel Kur’ân, insanı ruh-bedenden müteşekkil bir bütün olarak görür. 

Ayetlerden de anlaşılacağı üzere insan, bedeniyle bu dünyaya, ruhuyla ilahi âleme ait 

bir varlık olarak karşımıza çıkar. Ruh ve beden gibi birbirinden bağımsız iki ayrı

cevherden oluşan bir insan anlayışını Kur’an’da bulmamız mümkün değildir. Bunun 

yanında Kur’ân’da kabir hayatına dair sarih bilgi bulmak da güçtür. Berzah hayatına 

dair bilgiyi daha çok hadisler verir.  

Ahirete ilişkin konular kişinin ölümüyle başlar, kabir hayatı, diriliş, mahşere 

toplanma, hesap (mizan), sırat, cehennem ve cennet olarak sıralanır. Ancak Kur’ân’da 

esas itibariyle kıyamet ve sonrası için üç temel merhale düşünülebilir: Kıyametin 

kopması, ahirette hesabın başlaması ve hesap sonucu insanların cennete veya 

cehenneme gitmesi. Aherette hesap, cennet ve cehennem hayatı beden ve ruh birlikteliği

ile gerçekleşir ve insanlar, ferdî kimliklerinin şuurunda olarak diriltileceklerdir. Kur’ân 

bize, ahiret hayatında beden-ruh ile bir bütün oluşturan insan tasviri sunar. Yeniden 

yaratılan insanların bedenleri bu dünyadaki bedenlerinden farklı olsa bile onlar, 

dünyadaki ferdiyetlerini devam ettiren ve yaptıklarının bilincinde olan, sorumluluklarını

kabul eden bir ruha (bilince) sahip olacaklardır. Yine Kur’an’ın kıyamet tasvirinde 

kainatın kozmik sisteminde oluşacak düzensizlik/kaos yanında bu dünyanın başka bir 

dünya ile değiştirileceği, kainatın yeni yaşam biçimleri için yeniden tanzim edileceği

haber verilir. Kur’ân’ın cennet ve cehennem tasviri Yahudilik ve Hristiyanlıktaki 
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tasvirlerden çok daha canlıdır. Buna göre cennet, içinde hemen her türlü nimetin 

bulunduğu esenlik ve ebediyet yurdudur. Cehennem ise bunun karşısında her türlü 

kötülük ve kötülerin yer aldığı bir yer olarak anlatılır. Cehennemdekilerin sonsuzca 

orada kalıp kalmayacakları konusu ise tartışmalıdır.  

Ölüm kaygısı ve ‘ben’lik şuuruna sahip her insan, ölümden sonra ne olacağı 

düşüncesine eğilme ihtiyacı hissetmiştir. Düşünce tarihinde, ahiretin gerekliliğine dair 

görüş beyan edenler olmuştur. Fuzûlî, Matlau’l-itikâd isimli eserinde, bunun 

gerekliliğine dair deliller getirir. Bu cümleden olarak ahiret özleminin insanın psikolojik 

yapısında olduğu, ilahi adaletin gerçekleşmesinin gerekliliği tezi dikkat çekici 

tezlerdendir. Ahiret hayatının var olması gerektiğine dair Alman filozofu İmmanuel 

Kant’ın ahlak delili de önem arzeder. Onun çıkış noktası, insanın ahlaklı bir varlık

olmaya mecbur oluşu gerçeğidir. Zira insan, Tanrı’ya inanmadan ahlakî ödevlerini, 

hiçbir ümitsizliğe düşmeden götüremez. Buna göre ahlak açısından ölümsüzlük olmalı

ki, insan, eylemlerinde ahlakî olabilsin. Yine özgür irade olmalı ki, kişi, eylemlerini 

özgür irade ile yapabilsin. Aynı şekilde en yüce iyinin gerçekleşebilmesi için de ruhun 

ölümsüzlüğü gerekir. Ahlakî açıdan erdemle mutluluğun bileşimini oluşturan şey, en 

yüce iyi olan Tanrıdır. Öyleyse ahlakîliğin tam olarak meydana gelebilmesi için ruhun 

ölümsüz, insanın özgür olması gerekir ki, bu da ancak Tanrı’nın gücü ile mümkün hale 

gelir. Böylece ahiretin varlığı, ahlakî olabilmek ve mükemmel mutluluğun temini için 

mutlak şart olmaktadır. Charles Hartstorne’nin ileri sürdüğü objektif ölümsüzlük 

kavramı ile Muhammed İkbal’in ahiret hayatına ilişkin insan benliğine dair ortaya 

koyduğu fikirler önem arzeden düşüncelerdendir.  

İslam düşünürleri arasında ahiret hayatının keyfiyetine dair, yeniden yaratılış 

ve yeniden diriliş şeklinde farklı yaklaşımlar söz konusudur. Yeniden yaratılışı kabul 

edenlere göre insan, ruh-bedenli bir bütündür. O, ölümle birlikte yokluğa karışırken 

yeniden yaratılışla birlikte tekrar varlık sahnesine çıkar. Yeniden dirilişi kabul edenlere 

göre ölümlü olan sadece bedendir. Ruh, basit, ölümsüz bir cevher olarak varlığını

sürdürür. Yeniden dirilişte ruh, bedene yeniden kavuşmuş olur. Bir diğer görüş ise, 

insanı, aslî itibariyle ruh olarak kabul edenlerdir. Bedenle birlikte iken bu dünyada 

ferdiyetini elde eden ruh, ölüm sonrası varlığına tek başına devam eder. Bedenli olarak 

yeniden diriliş söz konusu değildir. Bu farklı yaklaşımları biz, bir şekilde İbn Sînâ, 

Gazzâlî ve İbn Rüşd’e görebiliriz. Şu kadar var ki, her üç düşünür de, insan ruhunu 

(nefs) ölümsüz bir cevher olarak kabul etmektedir.  
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Ölüm ötesi dünyayı anlamlı kılabilmek için bir düşünürün düşünce sisteminde 

önce varlık tasnifine ve bu varlık tasnifinde nefs sahibi insanın konumuna bakmak 

gerekir. Tezimizin birinci bölümünü İbn Sînâ’da eskatolojiye ayırdık. Şark’ın dehası

kabul edilen ve nefs filozofu olarak bilinen İbn Sînâ’nun varlık tasavvurunda, 

Plotinus’tan mülhem sudûr teorisinin etkisi görülür. Filozofumuza göre varlık ay üstü 

ve ay altı âlem olarak ikiye ayrılır. Sudûr teorisine göre ay altı âlemi ve nefsleri 

yöneten, kendisinden heyûlâ ve muhtelif suretlerin feyezan ettiği, bilgiyi nebinin 

gönlüne nakşeden ve canlılara nefs gönderen faal akıldır. Buna göre âlem, ibda’ yoluyla  

varedilmiş, oluş bozuluştan uzak ve kaza âlemi olan ay üstü âlem, halk yoluyla 

yaratılmış, oluş bozuluşa tabi kader âlemi olan ay altı âleme etki eder. Varlık bir başka

açıdan Vacib ve mümkün varlık olarak ikiye ayrılır. Ay üstü âlem mümkün li-gayrihi 

vacib yani zat olarak değil de başkasıyla (Vacib Varlık) ezeliyet kazanan âlem iken ay 

altı âlem mümkün’dür.  

Gazzâlî ise basit bir çerçevelendirme ile âlemi, duyularla algılanamayan ruhanî 

(melekût) ve duyularla algılanabilen cismanî (şehadet) âlem olarak ikiye ayırır. Başka 

bir adlandırma ile kendisinde mesafe, miktar bulunan cisim ve arazların olduğu âleme 

halk âlemi; niceliği ve miktarı olmayan âleme ve oraya özgü varlıklara ise emir âlemi 

denilir. Hissi âlem gayb âlemine uzanan bir merdiven gibidir. Onun için şehadet 

âleminde, melekût âlemindeki varlıklara benzeyen şeyler vardır. Allah’a özgü saha 

olarak kabul edilen Hazire-i Kuds denilen âlem, his ve hayalin idrakinin üstündeki 

âlemdir. Gazzâlî’ye göre şehadet âlemi, melekût âlemi karşısında öze nispetle kabuk 

mesabesindedir ve her iki âlem de yaratılmıştır.  Endülüs filozofu İbn Rüşd’e göre 

varlık, Aristo düşüncesinde olduğu şekliyle ay üstü ve ay altı âlem şeklinde ikiye ayrılır. 

Allah, mevcudâtın faili, ezelî ve ebedî bir varlıktır. Dört unsur gibi başka şey aracılığı 

ile zaman içinde halkedilen varlıklar muhdestir. Bununla birlikte âlem, kadîm ile hâdis 

varlık arasında bir konumda yer alır. O, bir fail tarafından meydana getirilmesi yönüyle 

muhdes ama zamanla ilişiği olmaması ve başka bir şeyden varedilmemesi yönüyle 

kadîmdir. Zira kadîm varlık olan Allah’ın fiili de kadîm olmalıdır. Yoktan yaratma 

sadece ilk maddeyle ilgilidir. Kainat için yoktan yaratılmış olmaktan söz edilemez. Şu

halde Allah ile âlem arasında illet-ma‘lûl ilişkisinden bahsedilebilir. Allah sürekli bir iş,

âlem ise sürekli bir oluş halindedir. Öyleyse Allah, sürekli yaratma halindedir, 

denilebilir. Ay üstü mâkûl; ay altı ise mahsûs âlemdir. Başka bir isimlendirme ile ay altı

oluş bozuluşa tabi unsurî; ay üstü ise zaman ve mekanın kendisini kuşatamadığı semavî 

âlemdir. 
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Genel itibariyle ay üstü ve ay altı ya da şehadet ve melekût âlemi şeklinde 

düşünülen varlık tasavvuru içinde acaba insan hangi konumda bulunmaktadır? Bu 

konuda ay altı âlemdeki varlıklar içinde en üst konumda bulunan insanın mahiyetine 

yönelik araştırmasında İbn Sînâ, insanı insan yapan şeyin ne olduğuna bakar. Acaba 

insan, sadece beden midir, beden ve nefs birlikteliği midir, yoksa asıl olarak insanı

insan kılan şey sadece nefs midir? Her şeyden evvel nefs var mıdır? Bu sorulara cevap 

mahiyetinde İbn Sînâ nefsin varlığını ispat açısından bazı deliller ortaya koyar ve 

nefsin, ölümsüz, bedenden ayrık bir cevher oluşu sonucuna varır. Varlığa gelme 

açısından nefsin bedene ilişiği, ancak mufarık akıllar ve felekî nefsler yönüyledir. Nefs, 

ezeli ve aklî cevher olan faal akıl’dan sudûr eder ve onun varlığı ile baki kalır. Manevi 

bir cevher olan nefs, metafizik âlemle irtibat kurabilen, bedenle ferdiyet kazanan bir 

varlıktır ve onun, bedene dahil olmadan önce varlığından söz edilemez. O, bedeni, bir 

takım yetkinliklere ulaşmak için alet olarak kullanır. Bu yönüyle insan, ancak nefs (ruh) 

yönüyle insandır. 

Gazzâlî ise insanı cisim yönüyle maddî, batın yönüyle ruhanî bir varlık olarak 

görür. Başka bir ifade ile insan, hayvan ile melek arasında bir konumda bulunur. 

Düşünürümüz nefsin mahiyetini anlamanın oldukça zor olduğunu belirttikten sonra 

onun nitelikleri üzerinde değerlendirme yapmayı tercih eder. Gazzâlî’ye göre insanda 

bedenden ayrı bir varlık olarak nefs vardır ve onun varlığı bedenden kaynaklanmaz. 

Beden, nefsin niteliklerinin tezahür ettiği bir kalıptır. İnsan cisim, ruh ve nefsten oluşur. 

Cisim, insanın ruh ve nefsini taşıyan maddeden müteşekkil görünen kısmıdır. Ruh ise 

bedenin damarlarında dolaşan latif bir buhardır ve hayat akışı onunla sağlanır ki, buna 

hayvanî ruh da denilir. Nefs ise herhangi bir şeye hulûl etmeyen, konumu olmayan ve 

kendi kendine kâim olan bir cevherdir. Ölüm sonrası insandan geriye sadece kalb, akıl

da denilen nefs-i natıka kalır. İlahi kudret cümlesinden olan ve emir âlemine özgü nefs-i 

nâtıka, ölümsüzdür. Bedenin ölümü sonrası o, kıyamet sonrası yeniden diriltilecek olan 

bedene dönmek için bekler. Gazzâlî de selefi İbn Sînâ gibi, her insan ferdi için nefs-i 

nâtıkanın, beden öncesi varlığının olmadığını ifade eder.  

Aristo şarihi İbn Rüşd, Allah’ın fiilleri cümlesinden yaratma, nebi gönderme, 

takdir etme, adaletle yargılama ve yeniden diriltmeyi dile getirir. İnsan, akıllı bir varlık

oluşu sebebiyle semavî varlıklara en yakın konumdadır. Böylece o ezelî varlıklar ile 

oluş bozuluşa tabi varlıklar arasında yer alır. İnsan beden olarak ay altı âleme, akıl

itibariyle ay üstü âleme özgü yaratılmış ruh-beden bileşimi bir varlıktır. İbn Rüşd’e göre 
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ruh (nefs-i nâtıka), cisim olmanın ötesinde basit bir cevher olup cismi harekete geçiren 

ilkedir. Bu açıdan biz ona tabiî cismin ilk yetkinlik ve fiilidir diyebiliriz. Şu halde 

bedene hareket ve canlılık veren şey, bedenin sureti olan nefstir. Nefsin ispatlanması ve

yetileri noktasında İbn Rüşd, selefi İbn Sînâ’nın düşüncelerini paylaşır. Şu kadar var ki, 

İbn Sînâ’ya göre insan, asıl olarak nefs-i nâtıkadan ibaret iken İbn Rüşd’e göre insan, 

ruh-beden bileşiminden meydana gelmiştir. İnsan ne sadece nefs-i nâtıka ne de sadece 

bedendir. Aksine bu ikisinin bileşimi insanı oluşturur. Ölüm, bedenin sureti olan nefs-i 

nâtıkanın bedenden ayrılması demektir. Ancak ölüm neticesinden nefs-i nâtıkanın

yokluğa karışmasından bahsedilemez. Sadece ölümle birlikte nefsin kendisi değil 

aktivitesi kaybolmuş olur.  

Şeyhü’r-Reis İbn Sînâ nefsi, nebatî, hayvanî ve insanî nefs şeklinde üçe ayırır. 

İnsanî nefsi diğerlerinden ayıran şey, onun nefs-i natıka oluşudur. Nefsin muharrik 

güçleri canlının harekete geçmesi için gerekli iradeyi doğurucu bâise gücü (kuvve-i 

bâise) ve eylemi yapan güç (kuvve-i fâile) olarak ikiye ayrılır. Bâise gücü kendi içinde; 

nüzûî (bir şeyi elde etme isteği) ve  şevkî güç (bir şeye hareketi doğuran istek) şeklinde; 

şevkî güç ise şehvaniye ve gadabiyye güçleri olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Nefsin bu 

güçlerini tanımak, ahlakı olgunlaştırma açısından önem arzeder. İnsanî nefs, âmile 

(yapıcı/pratik) ve âlime (bilici/teorik) yönleriyle iki kısma ayrılır. Bunlara isim iştiraki 

noktasında akıl da denilir. Aklın âmile kısmı bedeni yönetirken âlime ya da nazarî akıl

kısmı küllî manaları kavrayarak metafizik âlemle irtibat kurar.  

Gazzâlî idrak açısından varlığı, bitki, hayvan, insan ve melek şeklinde dörde 

ayırır. Bitkiler akıl ve iradeli hareketten yoksundurlar. Hayvan, şehvetiyle hareket edip 

aklı yoktur. İnsan hem şehveti ve hem de aklıyla hareket eden varlıktır. Melekler ise 

aklı var fakat şehveti olmayan yaratıklardır. İbn Sînâ’nın nefs teorisinde yer aldığı 

şekliyle bitki, hayvan ve insanlarda görülen yetileri Gazzâlî de olduğu gibi kabul eder. 

Nazarî ve amelî akıl olarak ikiye ayrılan nefs-i natıkanın süflî ve ulvî âleme dönük iki 

yönü vardır. Ulvî âleme dönük kısmı oradan gelecek tesirlere hazır vaziyette bulunur ve 

nefsin bu yönü, bilme gücü ile elde edilen mutluluğunu sağlayan kısımdır. Nazarî aklın

görevi küllî mânâları, maddeden soyutlanmış tümel suretleri idrak etmektir. Buna göre 

nefsin nazarî akıl gücü nefs cevherini kemale erdirmek için gerekli iken amelî akıl gücü, 

nazarî aklın yetkinliğe ulaşması için bedenin yönetimi ile ilgilenir. Gazzâlî nebilere 

özgü kutsî aklın rabbani bir fazilet sebebiyle diğer akıllardan üstün olduğunu, ve onların

bu akılla insanlar üzerinde tasarruf ettiklerini belirtir. Aklın ötesinde bir aşama olarak 
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öngörülen başka bir göz vardır ki, insan o gözle gayb (melekût ve kuds) âlemine dair, 

aklın kavramayacağı şeyleri idrak edebilir. Gazzâlî, böylesi bir kalb gözünün inkarının

gerekmediğinin altını çizer. İnsanın doğumu ile birlikte önce haricî beş duyu gücü, 

ardından temyiz gücü, nihayet akıl ve şuur mertebesi oluşur. Bunun da ötesinde 

metafizik âleme açılan kalb gözü vardır. Her bir alt aşamadaki güç bir üst aşamayı

idrakten acizdir. İşte sözü edilen aşama nübüvvet bilgisinin elde edildiği mertebedir. 

Dolayısıyla Gazzâlî açısından insana yakınî bilgiyi veren ilham ve vahiy bilgisi, felsefî 

bilgiden üstündür.  

Endülüs filozofu da vehim yetisi hariç tutulursa, İbn Sînâ’nın nefs teorisini 

kabul eder. Nefsin yetilerinden bir üstte bulunan bir altta bulunanın yetkinlik ve 

tamamlayıcısıdır. Aynı husus düşünürümüzün nefs teorisinden hareketle kurduğu

epistemolojisinde de açıkça görülür. Buna göre nefsin harici duyu güçleri ve onlar 

üzerinde işlem yapan ortak duyum, tahayyül, hafıza, zakire, tezekkür ya da müfekkire 

güçleri aklın idraki için bir tür öncül konumundaki yetilerdir. İbn Rüşd de, selefleri İbn

Sînâ ve Gazzâlî gibi aklı, amelî ve nazarî akıl şeklinde ikiye ayırır. Amelî akıl nazarî 

aklın kontrolünde ve ona hizmet içindir. Pratik erdemler (ahlak) ile insanın sosyal bir 

çevrede yaşamını sürdürmesi daha çok amelî akla özgü iken nazarî akıl, insanın

yetkinliği ve küllî kavramlar ile teorik ilimlerin ilkelerine ulaşılması için önem arzeder. 

Amelî akıl, bedene özgü duyu yetileriyle işlev gördüğünden ölümle birlikte yok olur. 

Fakat nazarî akıl için aynı şey söylenemez.  

İbn Sînâ’ya göre ahiretin bilgisi nazarî akılla kavranabilir fakat metafizik 

dünyanın bilgisini en sağlıklı olarak vahiy alan nebi getirir. Şeyhü’r-Reis nübüvveti 

temellendirmede nebinin faal akılla ittisalini ve natık nefs sahibi insanın bu özelliğini 

akıllar nazariyesi ile irtibatlandırır. Akıllar nazariyesinde heyulânî, bilfiil ve müstefâd 

akıl seviyesinden sonra İbn Sînâ kutsî akıl seviyesini ancak nebilere özgü bir akıl olarak 

kabul eder. Bunun yanında filozofumuz nübüvvetin gerekliliği noktasında, psikolojik, 

epistemolojik ve teleolojik açıdan da bakış açıları geliştirir. Nebi, kutsiyete bürünmüş

bilme gücüyle faal akılla ittisal kuran, heyulani akılla hiçbir şekilde öğrenim görmeden 

Cebrail’den gerekli bilgileri def’aten alabilen bir insandır. Nebi inanç yönünden Allah, 

nübüvvet ve ahirete ilişkin ilkeleri öğretip sonsuz kurtuluşun esaslarını talim ederken 

amelî açıdan ibadetler başta olmak üzere yasalar ve getirir ve ahlakın esaslarını ortaya 

koyar. İbn Sînâ ilahi inayet ve insanın toplumsal varlık oluşunu dikkate alarak, ahlakın

yerleştirilmesi ve sosyal adaletin temini açısından mükafat ve ceza verecek bir Tanrı
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anlayışını lüzumlu addeder. Gazzâlî de metafizik dünyanın bilgisini en sağlıklı olarak 

verebilecek kişinin ancak nebi olacağını beyan eder. Şu kadar var ki, nebi, ölüm ötesi 

dünyanın bilgisini vahiy ile alırken kalbini günah kirlerinden arındırmış arif kişiler de 

ilham yoluyla söz konusu dünyanın bilgisine, arınmışlıkları oranında sahip olabilirler. 

Fakat her veli, bağlı olduğu nebiye tabidir. İbn Rüşd’ün nefs teorisiyle örtüşen 

epistemolojisinde akıl, ancak fizik dünyaya dair bilgiye sahip olabilir. Metafizik sahanın

sağlıklı bilgisini vahiy verebilir. Dolayısıyla nefsin mahiyeti, ölüm sonrası hayatın

keyfiyeti, diriliş ve öteki âleme dair konularda sözü vahye bırakmak uygun olur. Zira 

aklın, metafizik dünyaya ilişkin çıkarımları imkandan öteye geçemez. Onun için bu 

dünya ve öteki dünyada saadeti elde etme noktasında sağlıklı bilgi verecek nebinin 

olması bir gerekliliktir. 

Düşünürlerimiz metafizik dünyanın bilgisini temin noktasında bir nebinin 

gerekliliğini kabul ederler. Ancak nebinin getirdiği din dilinin anlaşılması noktasında

farklı yaklaşım sergilerler. Şu da var ki, insanların idrak seviyelerinin burhani, cedeli ve 

hatabi olarak üç farklı aşamadan oluştuğu dikkate alınırsa dinin her kesime hitap 

etmesinin gerekliliğinden hareketle kaçınılmaz olarak tevil problemi ortaya çıkmaktadır. 

Şeyhü’r-Reis’e göre Allah ve ahirete ilişkin nass, toplumun çoğunluğu dikkate alınarak 

teşbihî ifadelerle anlatılmıştır. Zira sıradan halkın soyut şeyleri düşünüp kabul etmesi 

oldukça zordur. Onun için nebi, iyiliğe teşvik ve kötülüklerden halkı sakındırmak için 

uhrevî mutluluk ve mutsuzluğu, dini siyaset gereği, hissî olarak teşbih ve temsillerle 

anlatmıştır. Bundan dolayı ahiret hayatında diriliş de bedenli olarak dile getirilmiştir. Şu

halde Allah ve O’nun sıfatları, metafizik kavramlardan olan melekler ve meâda ilişkin 

ifadeler müteşabihâttandır. 

Gazzâlî de ölüm ötesi âlemin bilgisinin bir takım darb-ı meseller, misaller ve 

remizlerle anlatılabilir oluşunu belirtir. Dolayısıyla peygamberler, halklarına ancak 

onların anlayabilecekleri bir şekilde konuşmak zorunda kalmışlardır. İslamî hükümlerin 

kendilerinden çıkarıldığı nass, muhkem ve müteşabih olarak ikiye ayrılır. Müteşabih 

nassın te’vilinin halka anlatılmasına kesinlikle doğru değildir. Zira böyle bir durumda 

halk, dine tam olarak inanmaktan uzak durabileceği gibi dünya düzeninin sağlanması da

zorlaşır. Te’vil noktasında varlığı zatî, hissî, hayalî, aklî ve şibhî olarak beşe ayıran 

düşünürümüz, bu beş varlık derecesi içinde kalmak şartıyla yapılan te’villeri muteber 

sayar. Bununla birlikte İslam’ın üç temel esası olan Allah’a, peygambere ve ahirete 

inanma esası hakkında te’vil ihtimali taşımayan, tevatür ile nakledilen ve bunun aksini 
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gösteren bir delil ile sabit olmayan hususlarda bunları reddetmek veya muhalefet etmek 

küfürdür. Gazzâlî’nin Fârâbî ve İbn Sînâ’yı, ahirete ilişkin nassı, te’vil imkan ve 

ihtimali olmadığı halde te’vile kalkışmaları gerekçesiyle tekfire varır boyutta tenkit 

etmesi bu gerçeğe binaendir. Zira Gazzâlî’nin bakış açısıyla ahirete ilişkin nassı

müteşabih kabul edip te’vile tabi tutmak, Hz. Peygamberi açıkça yalancılıkla itham ve 

onu tekzip etmektir. Nebilerin toplum yararına, maslahat gereği sembolik ifadelerle 

hakikata zıt sözler söyleyebileceği düşüncesi, nebileri yalancılıkla itham etmek 

demektir. Halbuki nebinin ahirete ilişkin olarak haşir, cennet ve cehennem ile ilgili 

verdiği bilgilerin zahiri olarak anlaşılmasına engel teşkil edecek hiçbir kesin kanıt

yoktur. Filozofların bu konularda söyledikleri, şüpheden arındırılmış bilgiler olmadığı 

gibi onların, ahiret hayatında cesetlerin diriltilmesi, cennet ve cehennem hayatında zevk 

ve elemin cismanî olacağını inkar etmeleri de aklî çıkarımlarla ispatlanabilecek konular 

değildir. Dahası insan için metafizik bir âlem olan ölüm ötesi dünyaya dair aklî 

istidlallerle yola çıkılamaz. 

Gazzâlî’ye göre ilahi metnin muhkem ve müteşabih, zahir ve batın oluşu

birbirini nakzedip farklılık oluşturmaz. Aksine bunlar iç içe bir yapıdadır. Bir dilde 

sembolik ifade kaçınılmazdır. Fakat te’vil, bir şeyin hakikatini bilmek, zahirî seviyeden 

batınî seviyeye geçiş yapmaktır. Onun için te’vil, zahirin yadsınması değil zahirden yani 

kabuktan başlayıp öze geçiş anlamındadır. Aksi takdirde zahirin inkarı, şeriatın iptali 

demektir. Müteşabihi te’vil ederken iki manadan birine sapmak ise haktan çıkmaktır. 

Özetle söylenecek olursa ilahi metnin zahiri anlamı vardır ve bu kısım hem avamı hem 

de havassı bağlar. Aklî lezzetlerin bedenî lezzetlerden üstün olduğu ve nefsin, bedenden 

ayrık bir cevher olduğu, dolayısıyla ahiret hayatının bedenden ayrık cevher bir ruh ile 

sadece aklî (ruhanî) olacağını varsaymak ve bunu bir nass gibi savunmak asla kabul 

edilemez. Meşşai filozofların ahiret hayatının ruhanî olacağı yaklaşımına karşılık

Gazzâlî, ahiret hayatının bilgisi için vahyi temel dayanak alır ve ölüm ötesi hayatta 

lezzet ve elemlerin aklî, hayalî ve cismanî olarak üç şekilde olmasını öngörür.  

İbn Rüşd herkese ilahi haberi getiren nebinin, her kesim tarafından 

anlaşılabilecek şekilde konuşan biri olması gereğine değinir. İlahî metnin zahir ve 

müevvel olarak iki kısmı vardır. Bunun zahiri umuma, müevvel kısmı ise ulema üzerine 

farzdır. Cumhur denilen avam kesimi, zahiri olduğu hal üzere alıp kabul etmeli, âlim 

tabaka ise te’vil ettiği nassı halka ifşa etmemelidir. Bu noktada İbn Rüşd, Gazzâlî’yi, 

özellikle filozofları tenkit bağlamında, yaptığı te’villeri halka anlatan ve bundan dolayı
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pek çok kafa karışıklığına sebebiyet veren biri olarak eleştirir. İlahî metnin sağlıklı bir 

şekilde anlaşılabilmesi için te’vili gerekli bir çalışma olarak gören Endülüs filozofu, 

hakikatin birliği düşüncesinden hareketle menkûl bilginin ma‘kûl bilgiyle örtüştüğü

kabul eder. Dolayısıyla ilahî metni te’vil yetkisi İbn Rüşd’e göre ancak burhan ehli için 

geçerlidir. Gazzâlî ise bu yetkiyi sadece mükaşefe ilmine sahip olanlara verir. Filozoflar 

sadece nazarî akıl yetkinliğine sahip olan kesime hitap ederken din, ilke olarak burhanî, 

cedelî ve hatabî seviyede olan herkese hitap eder. Dolayısıyla halkın çoğunluğunu

oluşturan avam tabakasının, metafizik âleme özgü halleri daha iyi anlayabilmesi için 

din, örnekleme (temsîl) ve benzetme (teşbih) yöntemlerine başvurmuştur. Dinin üç ana 

temel ilkesi üzerinde te’vile gitmeyi uygun görmeyen Endülüs filozofu, aklın, ölüm 

ötesi dünyaya dair verdiği bilginin imkandan öteye geçemeyeceğini belirtir ve bu 

konuda vahyî bilginin olduğu gibi kabul edilmesine taraf olur. 

Şeyhü’r-Reis’in düşünce sisteminde kozmik manada bir kıyametin olması zor 

görünmektedir. Zira âlem, ay üstü ve ay altı olarak ikiye taksim edilmiştir. Ay üstü 

âlem, herhangi bir bozulmanın kendisinde bulunmadığı bir tür semavi âlemdir. Gazzâlî 

ve İbn Rüşd ise Kur’ân’da anlatıldığı şekilde kozmik manada kıyametinin olacağını

kabul eder. Ölüm, her insan için küçük kıyamettir. Nefsin, bedeni terk etmesi ile 

gerçekleşen ölüm ile kişi, metafizik âleme geçiş yapmış olur. Nefsin basit bir cevher 

olduğunu kabul eden İbn Sînâ, nefsi, fiilleri açısından bedenden ayrık ve makûlatın

mahalli olması yönüyle ölümsüz bir cevher olarak görür. Nefsin bekası açısından ya da 

diriliş noktasında üç farklı yaklaşım vardır: Bedenli diriliş, beden-ruh ile diriliş ve

tenasüh denilen ölüm sonrası yeniden başka bir bedene geçiş şeklinde diriliş. İbn Sînâ 

düşüncesinde en mühim, en can alıcı nokta, onun dirilişin keyfiyetine dair ortaya 

koyduğu yaklaşımdır.  

Bilindiği üzere İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd dini bir ilke olarak ahiretin 

varlığını kabul ederlerken onun keyfiyeti hakkında farklı düşünürler. Şeyhü’r-Reis’in 

eserlerinde, onun ahirete bakış açısını tespit edebilmek bir ölçüde zordur. Zira 

filozofumuz eş-Şifa ve en-Necât ile el-Adhaviyye risalesinde farklı bakış açıları ortaya 

koyar. Adı geçen risalede İbn Sînâ, insanları, ahireti kabul edenler ve etmeyenler 

şeklinde ikiye ayırdıktan sonra, ahirete inananları; a- meâdın sadece bedenle olacağını

söyleyen cedel ehli, b- meâdın beden ve nefsle birlikte olacağına inananlar, c- meâdın

sadece ruhanî olacağını söyleyenler, olarak üçe taksim eder ve bunları kendi içinde 

inceler. İbn Sînâ’ya göre insanı insan yapan şey, onun maddesi değil suretidir (nefs). 
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Onun için ölüm sonrası bedenden ayrılmış olan nefsin, bedene dönmesi filozofumuzun 

düşüncesine göre mümkün değildir. Şöyle ki: a- Bedenler diriltilecek olsa, nefsler, 

bedenlerden çok olacağı için kainatta var olan madde, dirilenleri karşılamaya yetmez. b- 

İlahî fiil birdir ve kendi mecrasından şaşmaz. Onun için kozmik manada bir kıyamet 

sonrası cismanî haşrin gerçekleşmesi Allah’ın ilmi ve iradesiyle kurulmuş mükemmel 

dünya düzeninin ortadan kalkması demektir ki bu, O’nun ilminde bir tür değişimin 

meydana gelmesi anlamına gelir. Böyle bir husus İbn Sînâ açısından kabul edilemez. c- 

Mutluluk sadece ruhanîdir. Bedene özgü lezzetler gerçek değildir. Gerçek mutluluk 

ancak nefse özgüdür. d- Dinlerin ortaya koyduğu şekilde bir diriliş gerçek kabul 

edilecek olsa bu durumda kimi insanların dirilişi, vicdanın kabul etmeyeceği şekilde 

olur. Diyelim eli, ayağı kesilmiş bir şehidin bu haliyle dirilişi ve o haliyle cennete gidişi

gerçeğe uygun düşmez. Buna göre ruh-beden şeklindeki bir diriliş felsefî açıdan 

mümkün değildir.  

Buna paralel olarak İbn Sînâ bedenli diriliş düşüncesine göre diriltilecek olan 

bedenin bu dünyadakinin aynısı veya benzeri oluşu düşüncesini de ele alarak şu şekilde 

bir neticeye varır: a- Aynı bedenin iadesi durumunda ya aynı beden iade edilir ya da 

kişinin ömrünün başından sonuna kadar olan bedenin bütün parçaları bir araya getirilir. 

Yahut da bedenin aslî parçaları bir araya getirilerek diriltilme gerçekleşir. Buna göre 

eğer kelamcıların kabul ettiği şekilde insan, nefs ve bedenden müteşekkil ise ölümle 

birlikte her ikisi de ortadan kalkıyor demektir. Yeniden dirilişle birlikte varlığa gelen 

beden ve nefs, bu dünyadaki beden ve nefs değil başka beden ve nefs olur. Zira 

madumun iadesi mümkün değildir. Bunlar sadece öncekilerin benzeri olabilir. Şu halde 

ikinci var oluştaki insan bedeni, ilk var oluştaki bedenin aynısı olmadığına göre ilk 

bedenden başka bir bedene ruhun iadesini kabul etmek tam bir ruh göçü anlamına gelir. 

Öyleyse yeniden diriltilen beden ve ona verilen hayat arazı bu dünyadakinden farklı

olacaksa onlara uygulanan mükafat ve ceza da başka bir bedene uygulanmış olur. Yine 

ölüm sonrası eğer nefs bakidir ve diriliş anında hazır bulunan unsurlarla diriliş

gerçekleşir denilirse böyle bir kabul İbn Sînâ’ya göre sıkıntılıdır. Zira diriliş anında

hazır bulunan unsurların diriltilmesi durumunda cenneti hak etmiş ve fakat eli ayağı

kesik bir şehidin bu haliyle cennete girmesini kabul etmek gibi bir manzara karşımıza 

çıkar. Dolayısıyla bu da kabul edilemez. Yok eğer diriliş, bedenin dağılmış parçalarının

bir araya getirilmesiyle olur denilirse bu da kendi içinde; ya ömrün başından sonuna 

kadar olan parçalar bir araya getirilir ya da bedenin aslî parçaları bir araya getirilir 

şeklinde anlaşılır. Birinci görüşü ele alacak olursak, insan ömrünün başından sonuna 



405

kadar kendinde bulunmuş ciğer, kalp, el, baş gibi bütün uzuvlarının bir araya getirilmesi 

söz konusu edilemez. Tıbben bilinir ki, insan bedenindeki besinler, bir organdan 

diğerine intikal ederek biri öbürü sayesinde beslenir. Şu halde diriliş anında bunları

birbirinden ayırmak imkansızdır. Bir başka husus ise, diyelim insan etiyle beslenen 

kişilerin bedenlerine geçmiş insanların diriltilmesi halinde kimin parçası kimde nasıl

diriltilecektir sorusu çözümsüz kalır. Bedenin aslî parçalarıyla dirilişe bakılacak olursa, 

insanda iki önemli parça vardır: İnsan ömrünün başından sonuna kadar onda kalanlar 

aslî iken, diğerleri sadece faydalı kısmına girer. Diyelim bir insanın aslî parçası, insan 

yiyen başka bir insana geçmiş olsa, bu durumda o aslî parça başka birinin maddesi 

olacaktır. Bu durumda da yenilen kişinin diriltilmesi yine problemli olur demektir.  

İbn Sînâ bir adım daha atarak şunu dile getirir: Tarihe dikkatle bakılırsa görülür 

ki, insan bedeni ölüm sonrası süreçte oldukça kompleks, bir araya gelmesi imkansız

derecede değişime maruz kalır. Gerçekte ekip biçilen topraklarda nice ölü bedenlerinin 

yüzyıllar içinde tabiata karışmış bedenleri vardır. Bunlar zaman içinde toprağa, otlara, 

hayvanlara ve insanlara geçmiş haldedir. Böyle bir sirkülasyon dikkate alınırsa, 

herhangi bir insanın bedeninin parçaları belki binlerce başka bedenlere geçmiş

durumdadır. Farklı zamanlarda yaşamış pek çok insanın suretlerini taşıyan bir maddenin 

o insanların bedenleri olarak diriltilmesi mümkün değildir. Filozofumuz açısından aynı

bedenin dirilişi veya başka bir bedenle diriliş, açıkça tenasühü kabul etmek anlamına

gelir. Halbuki Şeyhü’r-Reis’e göre tenasühü kabul etmek mümkün değildir. Zira nefs bu 

dünya hayatında bir bedene dahil olup onun karakterini alır ve ferdiyet kazanır. 

Dolayısıyla ferdiyet kazanmış bir nefsin başka bir bedene dahil olması söz konusu 

edilemez. Özetle İbn Sînâ ahiret hayatında bedenli diriliş değil ruhânî dirilişten yanadır. 

Fakat düşünürümüz, kimi insanlar için semavî bir bedenlenmeden bahseder fakat onun 

bu düşüncesi kesinlik arzetmeyip tahminî bir yaklaşım şeklindedir. Bununla birlikte 

Şeyhü’r-Reis, bu konuda; biz, Efendimiz Muhammed aleyhisselam’ın bize getirdiklerini 

kabul ederiz, derken, ilke olarak ahiret hayatına dair İslam’ın getirdiklerini kabul eder. 

Fakat o, felsefî bakış açısıyla bunun ancak ruhanî olabileceği hükmüne ulaşır. 

Ruhu kendi içinde ikiye ayıran Gazzâlî, hayvanî ruhun, asılları su, ateş, toprak 

ve hava olan kan, balgam, safra ve lenf gibi muhtelif salgıların buharından oluşan ve 

bedene kudreti temin eden bir güç olarak görür. Gıdalar tükenince ya da yeterli 

olmayınca hayvanî ruh ölür. Fakat nefs-i nâtıka için ölümden bahsedilemez. İnsanlar 

ölüm ötesi hayatı kabul edip etmeme noktasında: a- Ahiret hayatını inkar edenler; b- 
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Ölümle birlikte insanın beden ve ruhunun yokluğa karıştığı yeniden dirilişte yeni bir 

beden ve ruhla dirilişin olacağını benimseyenler; c- Ölümle birlikte bedenin yokluğa

karışıp ahiret hayatının sadece ruhanî olacağını söyleyen Fârâbî ve İbn Sînâ gibi 

filozoflarla bazı sufiler; d- Ölüm sonrası ruh (nefs-i nâtıka) bakîdir, beden ise yokluğa

karışır. Fakat yeniden diriliş beden ve ölümsüz olan ruhla birlikte olur şeklinde 

inananlar. Gazzâlî dördüncü grupta olanların düşüncelerinin en sağlıklı görüş olarak 

kabul eder. Diğer üç gruptaki insanlar haktan sapmış ve zan içinde bulunanlardır. İnsan 

için iç içe ve birbirini bütünler şekilde üç farklı dünya vardır: Cenin halinde iken anne 

karnı, bu dünya, ölüm sonrası kabir hayatıyla başlayan öte dünya. Ölüm, insan için 

kıyametin kopması demektir ki, buna küçük kıyamet ismi de verilebilir. Bu haliyle 

kıyamet, her insan ferdi için geçerlidir. Bir de kozmik manada bütün kainattaki düzenin 

bozulup başka bir âlemin meydana getirilişini ifade eden kıyamet vardır ki, Gazzâlî’nin 

söz konusu kıyamete ilişkin düşüncesi, Kur’an ve hadis merkezlidir.  

Metafiziğe dair güvenilir bilgiyi nebi olan birinin verebileceğini söyleyen 

Gazzâlî, ölüm sonrası hayata dair inanılması gereken hususları şöyle sıralar: Ölüm 

sonrası münker nekir meleklerinin kabirdeki sorgusu, kabir halleri (azap veya 

mutluluk), haşr (diriliş), mahşer meydanının kurulup insanların sorguya çekilmeleri, 

cennet ve cehennem halleri, sırat köprüsünün varlığı. Bilindiği üzere kabir azabı

ayetlerle değil daha çok hadislerle sabit olan bir husustur. Berzah hayatı ise ruhanî 

boyutta hayalî şekilde yaşanan bir hayat olabilir. Bununla birlikte kabir hayatında, ölen 

kişinin bedenine veya cüz’i parçalarına Allah, elem veya saadeti tattırabilir. Öyle 

anlaşılıyor ki, Gazzâlî düşüncesinde kabir hayatı, büyük kıyamet sonrası başlayan ahiret 

hayatındaki gibi ruhanî, hayalî ve hissî boyutta yaşanan bir âlem ya da ölmüş insanların

ahirete geçişinde bir ara devre olarak görünmektedir.  

Yeniden diriliş bahsi, Gazzâlî’nin, İslam filozoflarından özellikle İbn Sînâ’ya 

en çok tenkit getirdiği hususlardan biridir. Gazzâlî’nin bu konuda tavrı açıktır: Ölüm 

sonrası hayata dair en güvenilir bilgiyi ancak peygamber verebilir. Dolayısıyla akıl, bu 

konuda vahye tabi olmalıdır. Şu halde diriliş hakkında vahiy bize ne bildirmişse onu 

öylece kabul etmek akla aykırı değildir. Bu da yeniden dirilişle birlikte, ölüm sonrası

bedenlerinden ayrılmış nefs-i nâtıkaların, diriliş anında kendileri için var edilecek 

bedenlere iadesi şeklinde gerçekleşir. Gazzâlî cismanî dirilişi kabul etmekle 

filozoflardan, ruh-beden birlikteliği şeklinde bir dirilişi kabul etmekle de sadece cismanî 

dirilişi benimseyen kelamcılardan ayrılmış olur. Bu konuda düşünürümüz, cismanî haşir 
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için, yok olmuş şeylerin iadesi veya küçük büyük bütün beden parçalarının toplanması

şeklindeki dirilişe ilişkin bedenin nasıllığı tartışmalarına girmeyi gereksiz bulur. Mühim 

olan ölümle birlikte nefs-i nâtıkanın bozulmadan kalmış olmasıdır. Öyleyse diriliş

anında söz konusu nefse ister bu dünyadaki beden verilsin isterse yeniden bir beden 

oluşturulsun fark etmez. Zira insan, bedeniyle değil nefsiyle insandır. İbn Sînâ’nın,

böylesi bir kabul tenasüh olur, düşüncesine Gazzâlî katılmaz. O, tenasühün ancak bu 

dünyada geçerli olabileceğini belirtir. Burada Gazzâlî’nin dikkat çektiği bir başka nokta 

ise, bu dünyanın madde; metafizik dünyanın ise mânâ âlemi olmasıdır. Bu dünyada 

suret mânâya galip iken öbür dünya için tersi söz konusudur. Onun için ahiret halleri bu 

dünyadakinden farklılık arzeder. İnsanların ahiret hayatında diriltilişi, onların bu dünya 

hayatında iken edinmiş oldukları karakterleri doğrultusunda gerçekleşmesi imkan 

dahilindedir.  

Ölüm ötesi dünyaya dair dinimizde verilen temsillerin anlaşılması hususunda 

üç grup vardır diyen İbn Rüşd, bunları: a- Ahiretteki haller aynen bu dünyadaki gibidir 

fakat orası daîmidir diyenler ile ahirette olan şeyler bu dünyadakilerin zıttıdır diyenler; 

b- Ahirete ilişkin hissî olarak anlatılan şeyler aslında ruhanî hallerdir. Temsilî anlatım

sadece meseleye izah getirmek içindir diyenler; c- Ahiret hayatındaki varlıklar 

cismanîdir ve fakat oradaki cismiyet bu dünyadaki gibi değildir diyenler şeklinde tasnif 

eder. Endülüs filozofu bu tercihler içinde üçüncü gruptakilerin görüşünü uygun bulur ve 

avam - havas için bunun, kabule en layık görüş olduğunu belirtir. Sonra da bunun nasıl

olması gerektiğine dair görüş beyanında bulunur. Şöyle ki, ahiretin varlığı ruhun bekası

üzerine kuruludur. Gerçekten şeriatta, ruhun baki oluşunu gösteren pek çok delil vardır. 

Öyleyse bu noktada yapılması gerekli olan şey nedir? Düşünürümüz bunu, şeriatın ve

aklın ilkeleri doğrultusunda amelî ve nazarî erdemleri elde etmeye çalışmak olarak 

takdim eder.  

İbn Rüşd, insanı, beden ve ruhtan müteşekkil bir varlık olarak görürken 

Aristo’ya katılır. Fakat nefs-i nâtıkanın ölümsüz oluşunu kabul edişiyle Muallem-i 

Evvel’den ayrılmış olur. İnsan, ruh ve bedeniyle insandır. Ölüm, insanı insan yapan bu 

iki unsurun ayrışmasıdır. Yeniden diriliş, İbn Sînâ’dakinin aksine, İbn Rüşd

düşüncesinde nefs-i nâtıkaya odaklanmış değildir. Aksine bu konuda insan, sadece 

Allah’ın merhameti ve yeniden diriltici gücüne bağımlı olabilir. Ölümle başlayıp

kıyamet sonrası yeniden dirilişe kadar geçen berzah hayatı hakkında İbn Rüşd, öyle 

anlaşılıyor ki, bir filozof olması yönüyle dikkate değer bir şey söylemiyor. Fakat İbn
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Rüşd sisteminde nefs-i nâtıkanın ölümsüz olduğunu düşünürsek bu ara devrenin adeta 

bir tür bekleyiş hali gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Nitekim düşünürümüz Zümer 

Suresi 42. ayetinden hareketle ruhun ölümsüz oluşunu uyku-ölüm analojisiyle dile 

getirir. Buna göre ölüm hali nefs-i natıkanın değil bedenin atıl kalışıdır. Ölüm hali de 

adeta şuursuz bir uyku hali gibidir denilebilir. Üzerinden gün ışığı giden renkler 

görünmez olur ve yeniden doğan gün ışığıyla nasıl ki görünür hale geliyorlarsa yeniden 

dirilişle birlikte nefsler, kendilerine özgü bedenlere verilerek yeniden fonksiyoner hale 

gelirler. Söz konusu bedenlerin bu dünyadaki bedenlerden farklı olması İbn Rüşd’ün 

tercih ettiği görüştür. Zira dünya hayatında türlü çeşit unsurlara karışmış beden 

parçalarının yeniden bir araya gelmesi mümkün olmadığı gibi, öteki dünyanın bu

dünyadan daha mükemmel ve farklı oluşunu hesaba katarak öteki dünyadaki bedenlerin 

o âleme özgü bedenler olması gerektiği de ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla Endülüs 

filozofu, nasıl bir beden olması gerektiği taştışmasına girmekten mümkün mertebe uzak 

durup, bu konuda farklı bedenlerin olması düşüncesinde Gazzâlî’ye yakın durur. İbn

Rüşd’ün ölüm ötesi âlemi ruhanî kabul ettiği ya da insanî nefsin, külli nefse karışarak 

ferdiyetini yitirdiği görüşünde olan araştırmacıların söz konusu kabulünün, gerçeği

yansıtmaktan uzak olduğu kanaatindeyiz.  

İbn Sînâ düşüncesinde faal akıl’dan sudur eden nefs basit, ölümsüz bir 

cevherdir. Ay altı âleme ait dört unsurun birleşmesiyle oluşan beden, nefsin, 

yetkinleşmesi için alet konumundadır. Dolayısıyla nefsin bedenden ayrılması ona zarar 

vermek bir tarafa, özellikle bedeni kullanarak ferdiyet kazanmış ve yetkinleşmiş nefsler 

kendileri için adeta bir yük konumunda olan bedenden kurtularak melekleşmeye ve 

mele-i alâya doğru yükselirler. el-Adhaviyye risalesinde belirtildiği üzere nazarî akıl, 

bedenin fizikî bir organı olmadığı gibi o, aklî faaliyetler için de bedene bağımlılık

ihtiyacı duymaz. Buna göre insan için en son ve mutlak gaye mutluluktur. Şeyhü’r-

Reis’in mutluluk anlayışı psikoloji ve ahlak temelleri üzerinde yükselip eskatolojide son 

hedefine ulaşır. Mutluluğa ulaşmada ahlaklı bir yaşamı önemseyen İbn Sînâ, eski Yunan 

hakimlerinden Eflatun, Aristoteles ve Muallim-i Sani Fârâbî’nin izinden giderek nefs 

güçlerinin itidal hali olan ve ‘altın orta’ denilen denge haline ulaşmayı hedefler. Bunun 

için insan, nefsinin şehvet ve öfke güçlerinin ifrat ve tefrit hallerinden kaçınmalıdır. 

Aynı şekilde kişi, metafiziğin belirlediği ilkeler doğrultusunda iyi ameller yaparak 

nefsini arındırmalı ve yetkinlik kazanmalıdır. Ahiret hayatı için gerçek mutluluk nazarî 

ve amelî yönden yetkinleşmek ile elde edildiğine göre ahirete ilişkin mutluluğa

ulaşmada nebinin getirdiği esaslar vazgeçilmez unsurlardır.  
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Buradan hareketle İbn Sînâ ölüm sonrası hayat açısından nefsleri şu şekilde 

kategorize eder: a- Nazarî ve amelî akıl yönünden yetkinleşmiş nefsler. Bunlar ölüm 

sonrası en üst seviyede mutluluktan nasip alan, kamil mütenezzih nefslerdir. b- Nazarî 

ve amelî aklın herhangi birinde yetkin olmayan nefsler. Bunlardan nazarî yönden 

yetkinleşip de amelî yönden kemale ermemiş olan nefsler, ölüm sonrası maddî hazlara 

istek duyacakları için belli bir süre elem içinde kalırlar. Bunlar bir süre ceza çektikten 

sonra mutluluğa ulaşırlar. Nazarî yönden yetkinleşmeyip amelî yönden kemale eren 

âbid ve zâhid kişiler, bu dünyada, ahiret hayatının da hissî olacağına inanmışlardır. 

Onlar için ölüm sonrası gök cisimleri aracılığıyla bir süre hissî hazlara nail olmaları

ancak aklî hazlara ulaşmaları için bir tür basamaktır. Dolayısıyla bunlar için elemden 

bahsedilemez. c- Nazarî ve amelî yönden yetkinleşmemiş nefsler. Bu tür nefsler aslında

her iki yönden de yetkinleşme istidadı olduğu halde bilerek, bu istidadı kötüye kullanan 

inkarcılardır. Bunlar nazarî açıdan aklî hazları tatmamış, amelî yönden de kemale 

ermemiş olduklarından bedenî hazlara iştiyak duyarlar. Ölüm sonrası maddî hazlara 

ulaşmak için beden de olmadığından elem içinde kalırlar. Bu tür nefsler ölüm sonrası

ebedi pişmanlık ve sıkıntı içindedirler. Bununla birlikte İbn Sînâ bülh nefslerden de 

bahseder. Bu nefsler dünya hayatında nefs cevherine zıt karakter kazanmamış ve amel 

yönünden iyi iseler onlar için ancak Allah’ın rahmeti ile zannî ve semavî manada bedenî 

(cirmen semâviyyen) mutluluktan söz edilebilir. Şayet onlar kötü karakterler kazanmış 

iseler ölüm sonrası cismanî hazlara iştiyak duyacaklarından elem içinde kalırlar. 

Şeyhü’r-Reis’e göre varlığa gelmiş her türlü natık nefs, ölümsüzdür. Nefsler bu dünyada 

kendilerine dahil oldukları bedenler vasıtasıyla ferdiyet kazanır ve bu dünyada elde 

ettiği yetkinlik seviyesine veya yetkinlikten uzak oluşuna göre mükafat ve ceza 

görürler. 

İlimleri muamele ve mükaşefe ilmi şeklinde ikiye ayıran Gazzâlî, muamele 

ilmini mükaşefe ilmi için öncül sayar. Muamele ilminin gayesi, ibadetlerde kalbi 

saflaştırıp salih amellerle kişiyi marifet bilgisine hazırlamaktır. Mükaşefe ya da marifet 

bilgisi ise nebi ve velilerin kalbine bırakılan bir nurdur. İnsanın dünya ve ahirette asıl

mutluluğu söz konusu ilme ulaşmakla mümkündür. Eskatolojik açıdan keşfî bilgiye yani 

marifetullaha ulaşmış bir ârif ile sıradan inanan kişinin cennette konumları aynı olamaz. 

Biri mukarrabûn sınıfına dahil olurken öbürü sıradan hissî hallerin idrak edildiği bir 

cennete girebilir. Dünya ve ahiret saadetine ulaşmanın yolu dünyevî şeylerin araç olarak 

kullanılmasından ve nefsin yetilerini İslam’ın öngördüğü doğrultuda terbiye etmekten 

geçer. Gazzâlî, nassa dayanan gelenekçi ahlak ile felsefî ve tasavvufî ahlakı birbirine 
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yaklaştıran ve hatta birleştiren bir düşünürdür. Bilgi sistemiyle iç içe olan bu ahlaka 

göre insanı dünyaya bağlayan öfke ve şehvet yetileri aklın, akıl ise vahyin kontrolünde 

olacak şekilde düzenlenmiştir. Şu halde fert ve toplum, vahyin kontrolünde olan bir 

akılla ilişkilendirilen ahlaka sahip olduğu ölçüde mutlu olacaktır. Böylesi bir kabul ve 

uygulama, mükaşefe bilgisine ulaşma istidadında yaratılan kalbi, günah kirlerinden de 

korumuş olur. İnsanın kalp aynasını kirleten unsurlar, kötüye meyleden tahayyül gücü 

ile şehvet ve öfke yetileridir. Faziletin kaynakları ise şecaat, iffet ve hikmettir. Bunların

toplamı ise kişide adaleti ya da itidal halini temin eder. Nefs teorisi bağlamında felsefî 

ahlak açısından bakılacak olursa öfkenin itidal hali şecaat, şehvetin itidal hali iffet, 

amelî aklın itidal yönde kullanımından da hikmet doğar ki, bütün bunları kendi nefsinde 

toplayan kişi adalete ulaşmış demektir.  

Gazzâlî dünyayı, ahirete uzanan bir köprü ve kişinin, ilerisi için hazırlık

yapması gereken bir mekan olarak telakki eder. Bu âlem, melekût âlemine nazaran öze 

nispetle kabuk mesabesindedir. İnsan, dünyada başlayan yolculuğuna ölüm sonrası da

devam eder. Onun için ölüm, kişinin dünyasını değiştirmesinden ibarettir. Ölüm fiziksel 

bir olgu olmakla birlikte nefs-i nâtıka ölümsüz bir cevher olarak bakî kalır. Dünyayı

ahiretin tarlası olarak gören Gazzâlî, ölüm ötesi dünyanın gerçek hallerinin ancak 

ölümle birlikte perdeler açılınca ortaya çıkacağını ifade eder. İnsanın ruhanî yönü emir 

âlemi denilen melekûta özgü ve oraya dönüktür.  

Ahiret hayatında lezzet veya elemleri duyma hali, Gazzâlî’nin epistemolojisi 

ile uygunluk içindedir. Dünya hayatında insan için hissî, hayalî ve aklî lezzet-elem 

olduğu gibi ahirette de bunlar vardır fakat insan için en üst boyutta elem veya lezzet 

hali, aklî boyutta olanıdır. İnsanlar ahirete hazırlanma konusunda farklı konumlardadır. 

Kimileri kalbî arınmışlıkla marifetullah bilgisine uzanıp en ileri seviyede mutluluğa

ulaşırken kimileri sadece hissî ve hayalî boyutta kalır. İleri seviyede olanlara 

mukarrabûn denilirken hissî seviyedekiler daha çok bülh terimi ile ifade edilir. 

Gazzâlî’nin bülh kelimesiyle anlatmak istediği şey, günlük hayatta işinde gücünde olan, 

atalarından sağlıklı bir şekilde öğrendiği din bilgisiyle yetinip onu ahlaklı bir şekilde 

hayata uygulayan zanaatkar, çiftçi gibi muhtelif sanat gruplarında hayatını idame ettiren 

ve fakat marifet bilgisine ulaşmamış insanlardır. Bülh ehli cennete girenlerin 

çoğunluğunu oluşturur. Cennet nimetlerinin en yücesi Allah’ı görmektir (rü’yetullah). 

Sürekli Allah’a yakın olma makamını elde edenler ise kalbî bilgiye dünyada iken 

ulaşanlardır.  
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Gazzâlî’nin ahiret hallerine dair diriliş, mîzan, şefaat, cehennem, sırat, cennet 

gibi halleri tasviri, ayet ve hadislerde belirtildiği şekildedir. Cehennem her türlü elem ve 

sıkıntının kendisinde bulunduğu; cennet her türlü nimet ve güzellikleri içinde barındıran 

yerdir. Bu da akli (ruhanî), hayalî ve hissî olarak üç boyutta kendini gösterir. Ahiret 

hayatında insanlar; a- kurtulanlar, b- helak olanlar, şeklinde ikiye ayrılır. ‘Kurtulanlar’; 

hiç hesaba tabi tutulmadan doğrudan cennete girenlerdir; ‘Helak olanlar’ise inkarları

sebebiyle ebedi olarak cehennemde kalanlardır. Bir de günahları ölçüsünde azaba tabi 

tutulanlar vardır ki, bunlar netice itibariyle cennete girerler.  

İnsanın nihaî gayesi mutluluktur. Gazzâlî özellikle ahiret mutluluğu açısından 

iman ve ahlak temelli mutluluğu önemser. Bunun için de nefsin iyi tanınması, onun

yetileri arasında dengenin temin edilmesi ve oradan da marifet bilgisine ulaşılması

gerekir ki, hakiki mutluluğa ulaşılabilsin. Zira ancak nefsini bilen Rabbini bilir. Buna 

göre amelî akıl, vahye tabi olup diğer bedenî yetileri o doğrultuda eğitirse kişi için 

dünya ve ahiret saadeti elde edilmiş olur. Ahiretteki saadet açısından insanlar, bu 

dünyada olduğu gibi avam ve havas olarak ikiye ayrılır. Avam, keşfî bilgiye 

ulaşamamış herkesi içine alır. Gazzâlî düşüncesinde cennet hayatı hissî ve hayalî 

boyutlarıyla avam; melekler ufkuna yükselmek arzusuyla yaptığı her şeyi sadece Allah 

rızası için yapan nebiler ve velilerin bulunduğu konum şeklinde derecelenir. Her 

tabakanın dünya hayatındaki marifet bilgisi onların cennet hayatındaki konumlarıyla 

paralellik arzeder. Bunlar içinde mükaşefe bilgisine ulaşan nebi ve velilerin konumu öte 

dünyada da en üst seviyededir. Dolayısıyla mutlulukları da buna göre gerçekleşir. Ârif 

olanlar için Allah’ı bilmek ve O’nunla birlikte olma mutluluğu her şeyin üstündedir. 

Cismanî olarak düşünüldüğünde cennet, ancak duyuların lezzetlenme yeri iken, kalbin 

lezzeti (mutluluğu) sadece Allah’la mülakî olmaktır. Buradan hareketle cennet, avam 

tabakası için beş duyu lezzetinin; havas açısından Allah’a mülaki olmanın lezzetinin 

tadıldığı yerdir. Burada kişi ne ile giderse öte dünyada onun karşılığını bulur. Bu 

dünyadaki marifet bilgisi orada müşahedeye dönüşür. Saadetin aslı, iman olan 

marifetullahtır. Gazzâlî’nin asıl işaret ettiği nokta batınî veya keşfî bilgiye ve mutluluğa

ulaşmaktır.  

Endülüs filozofu İbn Rüşd’e göre amelî sanatlar olmadan bu dünyada, nazarî 

erdemler olmadan bu dünya ve öteki dünyada mutluluğa ulaşmak mümkün değildir. 

Ahlakî erdemler olmadan bunlardan hiçbiri yetkin hale gelemez. Ahlakî erdemlere ise 

ancak Allah’ı bilmekle ulaşılır. Buna göre filozofumuz Allah inancını, dünya ve ahiret 
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mutluluğu için ölçüt olarak ortaya koyar. Onun, Hz. Muhammed’in nübüvvetini ispat 

için ileri sürdüğü kanıtlar, sözü edilen düşüncenin alt yapısını inşaya yöneliktir 

diyebiliriz. İnsan sosyal bir varlık olduğuna göre o, ahlakî bir varlık seviyesine ancak 

sosyal bir çevrede yaşayarak ulaşabilir. Dolayısıyla İbn Rüşd, İbn Bâcce’nin, yalnız

adamın kendini yönetmesi (tedbîru’l-mütevahhid), Gazzâlî’nin, sadece bir kesime hitap 

eden sufi metodu, Eflatun’un, kişinin toplumdan kendini tecrit için mutlular adacığına

çekilmesi şeklindeki ahlakî arınma metotlarını tenkit eder. Zira insan amelî ve nazarî 

erdemleri elde edebilmesi için bir toplum içinde yaşamalıdır. Şu halde amelî erdemleri 

elde etmek için İbn Sînâ ve Gazzâlî’nin kabul ettiği şekliyle kişi, şecaat, iffet, hikmet 

gibi itidal hallerine ulaşmalıdır ki, buna adalet denilir. Nazarî erdemler cümlesinden 

olarak; inanç, ibadetler, zikir, fikrî araştırmalarla sürekli meşguliyet içinde olmayı

zikredebiliriz. Gerçek mutluluk sadece nazarî faaliyetler olmadığı gibi sadece amelî 

erdemler de değildir. Bunlar aynı anda birlikte olmalıdır. Şu halde nebinin getirdiği dine 

inanç ve bu dinin pratiklerini uygulama olmadan dünya ve ahiret mutluluğuna

ulaşılamaz. Zira şeriatın kanunları herkesi kapsar ve onların dünya-ahiret mutluluğunu

temin eder. Felsefî çalışmalar insanî bir çaba olmakla birlikte sadece seçkin 

entellektüellerin mutluluğunu açıklar. Öyleyse ahirete ilişkin nass olduğu gibi 

alınmalıdır. Buna göre insan, özellikle ölüm ötesi dünyada mutluluğa ulaşmak için dinin 

getirdiği teorik ve pratik erdemleri elde etmeye çalışmalı, nazarî erdemlere ulaşmak için 

de sürekli araştırıcı ruhu zinde tutmalıdır.  

Ahiret hayatına özgü mutluluk düşüncesi noktasında İbn Rüşd amel-erdem 

ilişkisi açısından konuyu değerlendirdiği gibi faal akılla ittisal bağlamında meseleye 

daha bir açıklık getirir. Amel-erdem ilişkisinin keyfiyetini şeriat en güzel haliyle 

bildirmiş, insan için uhrevî mutluluğu getirecek olan faziletleri emretmiş, bedbahtlığı 

getirici reziletleri ise nehyetmiştir. İbn Rüşd’ün felsefî sisteminde anlaşılması en zor 

konulardan biri olan faal akılla ittisal teorisi, gerçekte ferdî planda ahiret mutluluğunun

nasıl temin edileceği meselesi ile ilgilidir. Şeriatın mutluluğa dair getirmiş olduğu iman-

amel-erdem ilişkisi yanında akılla mutluluğun elde edimi faal akılla ittisal teorisinde ele 

alınmıştır. Akıl konusu Aristo’dan beri ele alınan bir konu olagelmiştir. İbn Rüşd’ün 

Aristo düşüncesinde açıklığa kavuşturmaya çalıştığı konulardan biri de faal akılla ittisal 

konusu olmuştur. Endülüs filozofu mutluluk bağlamında ittisal teorisini inceleyen 

seleflerinin görüşlerini değerlendirmiş, yer yer onları tenkit etmiş ve neticede konuya 

dair kendi yorumunu ortaya koymuştur. Buna göre insan, duyu yetileriyle cüz’îler 

denilen mahsûsâtın, akıl yetisiyle küllîler denilen makûlatın bilgisini elde eder. Nefs-i 
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nâtıka cüz’îlerin bilgisine ulaşmak için ortama ihtiyaç duyarken makûlâtın bilgisini 

temin için ortama ihtiyaç hissetmez. Akılda küllî kavramların oluşumunda duyu 

yetileriyle elde edilen bilgilerin büyük etkisi vardır. Akıl bir yargıya ulaşabilmek için 

tecrid, terkib ve hüküm verme olarak üç aşamada ilerler. Birinci mertebede akıl, amelî 

akıl olarak hayalî mânâları oluşturarak makûllere dayanak teşkil eder. İkinci mertebe ise 

bazı insanların sahip olduğu nazarî akıl aşamasıdır. Amelî akıl maddeye bağımlı olduğu

için bedenle birlikte yok olucudur ve bu akıl hakkında tartışma yoktur. Fakat nazarî akıl

için aynı şey söylenemez. Aristo’da heyulânî ve faal akıl olarak tasnif edilen akıl, 

benzeri şekilde İbn Rüşd’ün akıl tasnifinde de geçerlidir. Heyulânî ve faal akıl arasında

suret, gaye sebep ilişkisi vardır. Söz konusu akıllar arasındaki ilişki özetle şu şekilde 

ifade edilebilir: Heyulanî aklın son yetkinliği faal akıldır. İttisal bir anlamda heyulanî 

aklın sırayla fiil halindeki akıl, meleke halindeki akıl ve müstefad akıl aşamalarını geçip 

faal akıl düzeyine yükselerek son yetkinliğe ulaşması halidir. Bu haliyle İbn Rüşd

açısından faal akıl, insan dışında varlığı olan ve kozmik düzende bulunan göksel bir 

varlık değildir. Bilindiği üzere Endülüs filozofu, kavramları idrak etme noktasında

insanları halk ve aydın zümre olarak ikiye ayırır. Halk için nesneler sayısınca kavram 

söz konusu iken aydın zümrenin, nesneleri küllî kavramlar halinde idrak etmesi daha 

kolaydır. Öyle ki, aydınlarda küllî halde kavrama durumu fiil haline yükselmiştir. İşte 

faal akıl denilen şey, bu mertebe ve yetkinliğe ulaşmış olan insan aklından ibarettir. 

Amelî ilkeler, insanın maddî varoluşunun, nazarî ilkeler ise onun mükemmelliğinin 

tamamlanması için gereklidir. Şu halde nazarî aklın gayesi insanın insan olması

itibariyle ilk yetkinliğe ulaşıp mükemmelliğinin tamamlanması içindir. Nefsin idrak 

yetilerinin bilgileri şahsî iken heyulânî aklın bilgisi evrenseldir ve bu akıl, bedenden 

ayrıktır. İnsanın ölümlü tarafına özgü bilgiler onunla birlikte ölümlü iken akla ait bilgi 

ölümsüzdür. Buna göre ölüm sonrası insanda, faal akılla ittisal kurmuş heyulânî akıl

kalır. Gerçekte İbn Rüşd’e göre gerek heyulânî akıl ve gerekse faal akıl aynı şeydir ve o 

da insan nefsinden ibarettir.  

Ahiret açısından mutluluk, sadece bu dünyada kazanılır. Nefs, beden 

vasıtasıyla fiillerini icra ederek ölüm sonrası hayat için mutluluk ya da bedbahtlığını

belirlemiş olur.  İttisal teorisinden anlaşıldığı üzere kişide aklî yetinin oluşum ve

gelişiminde duyular yoluyla elde edilen bilginin önemli bir yeri vardı. Aklın amelî kısmı

herkeste bulunur ve bu akılla elde edilen kavramlarla ahlakî erdemler, sanatlar, sağlıklı

bir sosyal hayatın düzeni temin edilir. Nazarî akıl ise fikrî yetkinlik olarak insanın

kavram, bilgi, değer üreten varlık olmasını sağlar. Eğer insan amelî ve nazarî yönden bir 
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çoğunu vahyin bildirdiği faziletleri elde edip reziletlerden uzak durursa ölüm sonrası

hayatta onun safiyetinin daha da artması ve mutluluğa ulaşması söz konusu iken dünya 

hayatında kötülüklere bulaşmış nefsler elde ettikleri kötü karakterlerden dolayı azap 

çeker ve bedenden ayrı kalmak suretiyle temizlenme fırsatını da kaçırdığı için şiddetli 

bir hasret ateşi içinde kalırlar.  

Buna göre her üç düşünürümüz ilke olarak ahiret hayatını kabul etmekte fakat 

bunun keyfiyetinde ihtilafa düşmektedirler. İbn Sînâ el-Adhaviyye risalesinde ruhanî bir 

hayatı öngörürken mezkür risaleden daha sonraki bir tarihte yazılmış olan eş-Şifa’da 

Hz. Peygamber’in getirdiği şekliyle bir ahiret hayatının kabulü söz konusudur. 

Dolayısıyla Şeyhü’r-Reis’in ahiret hayatındaki dirilişe dair görüşünü tespit etmek bu 

açıdan biraz zorlaşır. Şu kadar var ki, aklen, bedenli bir dirilişi kabul etmek İbn Sînâ’nın

düşünce sistemine uygun düşmemektedir. Bu açıdan el-Adhaviyye’de ortaya konulan 

ahiret konusu, İbn Sînâ’nın asıl görüşü olarak kabul edilmeye daha uygun düşmektedir. 

el-Mubahasat isimli eserinde bir talebesinin sorduğu; ‘Nefs niçin (ölüm sonrası) semavî 

cirimleri (bedenleri) veya başka şeyleri kullanarak bir takım istidat elde etmesin?’ 

sorusuna İbn Sînâ’nın verdiği cevap doyurucu değildir. Bununla birlikte İbn Sînâ’nın;

“O bedenin bu dünyadaki bedenimiz misali olması mümkün değildir. Onun semavî bir 

cisim olmasına gelince, ben o konuyu gerçekçi bulmadığım gibi ona karşı da değilim 

(her iki hususta kesin bir şey söyleyemem)… Ölümden sonra bedenlerden ayrılmış 

nefsler için vakıf olamadığımız bir takım haller söz konusudur.” “Bedenden ayrılan 

nefsin semavî bir cisim (beden) yardımıyla nefste yer etmiş kötü karakterlerden 

arınması imkan dahilindedir.” “Nitekim ahirete ilişkin birçok husus bize gizli, 

kapalıdır.” sözleri de ‘yeniden dirilişte ruh ile birlikte niçin beden olmasın’ sorusunun 

önemini ortaya koyar.  

Gazzâlî, öyle anlaşılıyor ki, İbn Sînâ’yı el-Adhaviyye üzerinden 

değerlendirmiştir. Halbuki eş-Şifa’da, İbn Sînâ’nın, ahiret hayatını, nebinin getirdiği

ilkeler doğrultusunda kabul etmek gerektiği yazılıdır. Gazzâlî’nin, İbn Sînâ’yı, bu

konuda tekfire varan boyutta tenkide tabi tutması önümüze iki ihtimali koymaktadır: a- 

Gazzâlî, büyük bir ihtimalle, İbn Sînâ’nın ahirete ilişkin asıl görüşünün el-

Adhaviyye’deki görüşleri olduğuna inanmış olmalıdır; b- Gazzâlî, eş-Şifa’daki ifadeleri 

ya görmemiş ya da görmesine rağmen görmezden gelip polemik yapmıştır. Öyle 

anlaşılıyor ki, Gazzâlî, İbn Sînâ’nın asıl düşüncesinin, onun, ölüm sonrası hayatı ruhanî 

kabul ettiğine inanmıştır. Şu kadar var ki, İbn Sînâ’nın düşünce sisteminin, ahiret 



415

hayatının ruhanî olacağını öngördüğünü belirtmemiz gerekir. Buna karşılık Gazzâlî, 

ahiret hayatının ruh ve bedenli olacağını kabul etmiştir. Fakat yeniden diriltilen beden, 

bu dünyadakinin aynısı olmayabilir. ‘Bu dünyada suretler manalara; ahirette ise manalar 

suretlere galiptir’ düşüncesinden hareketle yeniden dirilişte insanların beden şekillerini 

belirleyecek olan şey, bu dünya hayatında iken iyilik veya kötülük adına edindikleri 

karakterlerdir. Endülüs filozofu İbn Rüşd de bu yönüyle Gazzâlî’ye yakın durmaktadır. 

İbrahim Suresi 48. ayette: “O günde yer ve gökler başkalarıyla değiştirilir” ifadesi 

dikkat çekicidir. Buradan hareketle İbn Rüşd, ahiret hayatının bu dünyadaki hayattan 

tamamen farklı olacağını, dolayısıyla yeniden diriltilen bedenlerin de söz konusu 

dünyaya özgü olması gerektiği düşüncesini ön plana çıkarır.  

İbn Sînâ aklî açıdan ruhanî dirilişi öngörse bile metafizik bir âlem olan ahiret 

hayatına ilişkin en sağlıklı bilgiyi ancak vahyin verebileceği görüşünü her üç düşünür 

ilke olarak benimsemektedir. Bu açıdan Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün, ahiret hayatında

insanın yaratılışının keyfiyetine ilişkin yaklaşımları nassa daha mutabık düşmesi 

yanında aklen de daha tatmin edicidir. Nefsin ölümsüz bir cevher oluşunda hemfikir 

olan düşünürlerimiz, ölümle birlikte bozuluma uğrayan varlığın nefs değil beden 

olduğunu ifade ederler. Bununla birlikte İbn Sînâ düşüncesinde, ölüm sonrası insan için 

ahiret hayatı başlamış olduğundan berzah hayatı söz konusu değildir. Gazzâlî berzah 

âlemini daha çok hadis üzerinden temellendirirken İbn Rüşd’de bu konu çok belirgin 

görünmez. Fakat Endülüs filozofuna göre kabir hayatı bir tür şuursuz uyku hali gibidir 

denilebilir.  

Kur’an’ın Mekkî ayetleri, özellikle Allah ve ölüm sonrası hayatın kabul 

edilmesine vurgu yapar. İslam’ın temel inanç ilkelerini kabul etmek yanında dünya 

hayatında sağlıklı bir ahlak ve adalet anlayışı için İslam düşünürleri, ahiret inancını

vazgeçilmez bir unsur olarak görmüşlerdir. John Hick, yüzyıl öncesi Avrupa’da ölüm ve 

ahiretten bahsetmenin gayet doğal bir olgu, cinsel hadiseleri konuşmanın ise tabu kabul 

edildiğini, bugün ise bunun tersine döndüğünü belirtir. Philippe Ariés ise Batılının Ölüm 

Karşısında Tavırları isimli eserinde geçmişteki insanların, evlerinde rahat bir şekilde 

yakınlarının yanında ölürken günümüz insanlarının hastane ya da huzur evlerinde can 

verdiğine, böylece ölüm ve öteki dünya olgusunun, modern insanın hayatında oldukça 

silik bir iz olarak yer ettiğine dikkat çeker. Hayatında ahiret inancı olmayan ya da silik 

bir şekilde bulunan kişilerin, kendilerini dünyevî arzuların seline kaptırmaktan 

kurtarması kolay değildir. Bu açıdan ilahi dinlerin ve özellikle İslam’ın, insanı, amelî ve 
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nazarî açıdan erdem sahibi bir varlık haline getirmek için ibadetler yanında hayır işleme 

ve kötülüklerden uzak durma bilinci getirdiğini görürüz. Tezimizde İslam düşünce 

tarihinde önemli yeri olan İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün, düşünce sistemlerinde 

ahirete özel vurgu yaptıkları aşikardır. Her üç düşünür, keyfiyeti noktasında farklı

düşünseler bile, ahiret hayatının varlığını ilke olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte 

ölüm ötesi dünyaya hazırlanma ve ebedi mutluluk için bu dünya hayatında amelî ve 

nazarî erdemleri elde etmeyi öngörmekte ve bunun nasıl olması gerektiğini dinî ve aklî 

açıdan izaha çalışmaktadırlar. Şurası bir hakikattir ki, bu dünyada insan var olduğu

sürece ölüm ve ölüm ötesi düşüncesi varlığını koruyacaktır. Dahası her insan ferdinin, 

hayatını anlamlı kılabilmesi ve ahlaklı bir varlık olarak yaşayabilmesi için ahiret 

düşüncesi öneminden bir şey kaybetmiş değildir.  

 



417

6. KAYNAKÇA 

 

Kitaplar 

Birincil Kaynaklar 

İbn Sînâ 

— el-Adhaviyye fi’l-meâd. Hasan Âsî (nşr.). Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 
1987. 

— “Fî Aksâmi’l-ulûmi’l-akliyye”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât 
içinde. Hasan Âsî (nşr.). (yy): Dâru’l-Kabes, 1986, ss. 83-94. 

— “el-A‘lâ”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî felsefeti İbn Sînâ 
içinde, Hasan Âsî (nşr.). Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 96-103. 

— Avicenna’s De Anima (Kitabü’n-Nefs). Fazlur Rahman (nşr.). New York 
Toronto: Oxford Universty Press, 1959. 

— “ed-Dua ve’z-ziyâre”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî 
felsefeti İbn Sînâ içinde. Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 284-288. 

— “Fi’l-Ecrâmi’l-ulviyye”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde. 
Hasan Âsî (nşr.). (y.y.): Dâru’l-Kabes, 1986, ss. 39-54. 

— “el-Felak”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî felsefeti İbn Sînâ 
içinde. Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 116-120. 

— “el-Havf mine’l-mevt”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî 
felsefeti İbn Sînâ içinde. Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 272-280. 

— İbn Sînâ/İbn Tufeyl, Hay bin Yakzan, Yaltkaya, M. Şerefeddin ve 
Babanzade Reşid (çev.). N. Ahmet Özalp (hzl.). İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1996. 

— “Fi’l-Hudûd”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât içinde. Hasan Âsî 
(nşr.). (y.y.): Dâru’l-Kabes, 1986, ss. 63-82. 

— “Fî İsbâti’n-nübüvvât ve te’vîli rumûzihim ve emsâlihim”, Tis’u Resâil fi’l-
hikme ve’t-tabiiyyât içinde. Hasan Âsî (nşr.). (y.y.): Dâru’l-Kabes, 1986, ss. 95-104. 

— el-İşârât ve’t-tenbîhât (el-İlahiyât ve’t-tasavvuf) (Tûsî şerhiyle birlikte). 
Süleyman Dünya (nşr.). Kahire: Dâru’l-Maârif, (ts.). 



418

— el-İşârât ve’t-tenbîhât, Durusoy, Ali, Muhittin Macit ve Ekrem Demirli 
(çev.). İstanbul: Litera Yay., 2005. 

— “el-Keramât ve’l-mu‘cizât ve’l-eâcib”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-
sûfiyye fî felsefeti İbn Sînâ içinde. Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 225-240. 

— “Fi’l-Kuve’l-insâniyye ve idrakâtihâ”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-
tabiiyyât içinde. Hasan Âsî (nşr.). (y.y.): Dâru’l-Kabes, 1986, ss. 55-62. 

— Mantıku’l-meşrikiyyîn ve’l-kasîdetü’l-müzdevice fi’l-mantık. Kum: 
Mektebetü Ayetullahiluzmâ en-Necefî el-Mer’aşî, 1405 hicri. 

— el-Mebde’ ve’l-meâd. Abdullah Nûrânî (nşr.). Tahran: Tahran Üniversitesi, 
1984. 

— “Mesâilu an-ahvali’r-rûh (el-Cevabu li-İbni Miskeveyh)”, İbn Sînâ 
Risaleleri 2 içinde. Hilmi Ziya Ülken (nşr.). İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi, 1953, 
ss. 68-94. 

— el-Mübahasât. Muhsin Beydarfer (nşr.). Beydar: İntişârât-ı Beydâr, 
1371/1413 hicrişemsi. 

— en-Necât. Macid Fahri (nşr.). Beyrut: Dârü’l-Âfâk el-Cedîde, 1985. 

— “en-Neyrûziyye fî-meâni’l-hurûfi’l-hecâiyye”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-
tabiiyyât içinde. Hasan Âsî (nşr.). (y.y.): Dâru’l-Kabes, 1986, ss. 105-110. 

— er-Risâletü’l-Arşiyye fî hakâiki’t-tevhîd ve isbâti’n-nübüvve. İbrahim 
Hilal (nşr.). Mısır: Câmiatü’l-Ezher, 1980.  

— “Risaletü’l-Arşiyye fî tevhîdihî teâlâ ve sıfâtihî”, Mecmûu’r-Resâili’ş-
Şeyhi’r-Reis içinde, Haydarabad: Meclisu Daireti’l-Maârif el-Osmaniye Matbaası,
1353 h., ss. 2-19. 

— “Risâle fî’l-Işk”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî felsefeti İbn 
Sînâ içinde. Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 244-247. 

— Risâle fî İsbâti’n-nübüvvât. Michael Marmura (nşr.). Beyrut: Dârü’n-
Nehâr, 1991. 

— “Risâle Kuve’l-insân ve idrakâtihâ”, Mecmûatü’r-Resâil. Cemâleddin el-
Kasımî (nşr.). Mısır: Kürdistan el-İlmiyye Matbaası, 1328 (hicri), ss. 212-224. 

— “Risâle fi’n-Nefs ve bekâihâ ve me‘âdihâ”, İbn Sînâ Risâleleri 2 içinde. 
Hilmi Ziya Ülken (nşr.). İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi, 1953. ss 109-154. 

— “Risâle fi’s-Saâde”, Mecmûu’r-Resâil eş-Şeyhü’r-Reis içinde. 
Haydarabat: Meclisu Daireti’l-Maârif el-Osmaniye Matbaası, 1353 h., ss. 2-21. 

— “Ruh Kasidesi (el-Kasîdetü’l-ayniyyetü’r-rûhiyye fi’n-nefs)”, İslâm 
Filozoflarından Felsefe Metinleri içinde. Mahmut Kaya (çev.). İstanbul: Klasik Yay., 
2003, ss. 325-334. 



419

— “Fî- Sırri’l-kader”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî felsefeti 
İbn Sînâ içinde. Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 302-305. 

— “Fî-Sırri’s-salât”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî felsefeti 
İbn Sînâ içinde. Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 205-213. 

— eş-Şifa el-İlahiyat (I). İbrahim Medkür (göz. geç.), Canawati, George ve 
Said Zayed (nşr.). Kahire: el-Cumhuriyyetü’l-Arabiyye el-Müttehıde Vezaretü’s-Sekafe 
ve’l-İrşad, 1380/1960. 

— eş-Şifa el-İlahiyat. İbrahim Medkür (göz. geç.), M. Yusuf Musa, Süleyman 
Dünya ve Said Zayed (nşr.). C. 2, Kahire:  el-Cumhuriyyetü’l-Arabiyye el-Müttehıde
Vezaretü’s-Sekafe ve’l-İrşad, 1380/1960. 

— eş-Şifa et-Tabiiyyât (en-Nefs). İbrahim Medkür (göz. geç.), Canawati, 
George ve Said Zayed (nşr.). Kahire: (y.y.), 1975.  

— “et-Tabiiyyât min uyûni’l-hikme”, Tis’u Resâil fi’l-hikme ve’t-tabiiyyât 
içinde. Hasan Âsî (nşr.). (y.y.): Dâru’l-Kabes, 1986, ss. 11-37. 

— et-Ta‘likât. Abdurrahman Bedevi (nşr.). Kum: Mektebü’l-İ‘lâmi’l-İslamî, 
1404/1984. 

— “Fi’t-Tasavvuf”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî felsefeti İbn 
Sînâ içinde. Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 129-147. 

— “Tefsîru Sureti’n-Nâs”, et-Tefsîru’l-Kur’ânî ve’l-lügatü’s-sûfiyye fî 
felsefeti İbn Sînâ içinde. Beyrut: el-Müessesetü’l-Câmia, 1983, ss. 123-125. 

— Uyûnü’l-hikme. M. Fevzi Cebr (nşr.). Beyrut: Dârü’l-Yenâbî‘, 1996. 

 

Gazzâlî 

— “Bidâyetü’l-hidâye”. Ahmed Şemsüddin (nşr.). Mecmûatü Resâili’l-İmam 
el-Gazzâlî. C. 5, Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, ss. 17-88. 

— Cevâhiru’l-Kur’ân ve dürerühû. Lecnetu ihyâi’t-türâsi’l-Arabî (nşr.). 
Beyrut: Darü’l-Âfâk el-Cedîde, 1411/1990. 

— “ed-Dürretü’l-fâhire” [Diğer isimleri: Mevâiz; Risale fi’l-mevt; el-Budûr fî-
ihbâri’l-ba‘si ve’n-nüşûr]. Mecmuatü Resâili’l-İmâm el-Gazzâlî. C. 6, Beyrut: Dâru’l-
Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, ss. 99-140. 

— “el-Ecvibetü’l-Gazâliye fî mesâili’l-uhreviye” [Diğer isimleri: Madnûnü’s-
sagîr; Kitabü’l-Madnûn bih ala ehlih; Kitabü’n-Nefs ve’t-tesviye], Mecmuatü 
Resâili’l-İmam el-Gazzâlî. C 4, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986, ss. 166-181. 

— “el-Ehâdîsü’l-kutsiyye”. Ahmed Şemsüddin (nşr.). Mecmuatü Resâili’l-
İmâm el-Gazzâlî. C. 7, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1988, ss. 85-117. 



420

— “Faysalu’t-tefrika”. Mecmûatü Resâili’l-imam el-Gazzâlî. C. 3, Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, ss. 115-148. 

— Fedâihu’l-bâtıniyye. Abdurrahman Bedevî (nşr.). Kahire: el-Mektebetü’l-
Arabiyye, 1964. 

— “Hülâsatü’t-tesanif fi’t-tasavvuf”. Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî.
C. 2, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, ss. 130-157. 

— İhyâu ulûmi’d-dîn. eş-Şeyh Muhammed ed-Dâlî (nşr.). Beyrut:, el-
Mektebetü’l-Asriyye, 1424/2004. 

— el-İktisad fi’l-itikad. Çubukçu, İ. Agah ve Hüseyin Atay (nşr.). Ankara: 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., 1962. 

— İlcâmü’l-avâm an ilm-i kelâm. Muhammed Mutasım Billah el-Bağdadî 
(nşr.). Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1406/1985. 

— İmâm Gazâlî -İki Madnûn-. Sabit Ünal (çev.). İzmir: İzmir İlahiyat 
Fakültesi Vakfı Yay., 1988. 

— “Kânûnü’t-te’vîl”. Ahmed Şemsüddin (nşr.). Mecmûatü Resâili’l-İmam 
el-Gazzâlî. C. 7, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, ss. 121-132. 

— “el-Keşf ve’t-tebyîn fî gurûri’l-halki ecmaîn”. Ahmed Şemsüddin (nşr.). 
Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî. C. 5, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 
1409/1988, ss. 157-185. 

— “el-Kıstasu’l-müstakîm”. Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî. C. 3, 
Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, ss. 5-64.  

— “Kimyâü’s-saâde”. Ahmed Şemsüddin (nşr.). Mecmûatü Resâili’l-İmam 
el-Gazzâlî. C. 5, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, ss. 121-142. 

— “el-Madnûn bih alâ gayri ehlih”. Mecmuatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî. C. 
4, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, ss. 121-165. 

— Makâsıdü’l-felâsife. Süleyman Dünya (nşr.). Mısır: Darü’l-Maârif, 1961. 

— el-Maksadü’l-esnâ fî şerh-i meânî esmâillâhi’l-hüsnâ. Fadlou A. Shehadi 
(nşr.). II. bsm. Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1982.

— Meâricü’l-kuds fî medârici marifeti’n-nefs. Ahmed Şemsüddin (nşr.). 
Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988. 

— “Mişkâtü’l-envâr”. Mecmuatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî. C. 4, Beyrut: 
Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, ss. 1-47. 

— “Mîracü’s-sâlikîn”. Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî. C. 3, Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, ss. 78-159. 

— Mizânü’l-amel, nşr: Selayman Selim el-Bevvâb, Beyrut 1986/1407, Darü’l-
hikme 



421

— “el-Munkızu mine’d-dalâl”. Ahmed Şemsüddin (nşr.). Mecmuatü Resâili’l-
İmam el-Gazzâlî. C. 7, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, ss. 23-72. 

— el-Mustasfa (İslam Hukukunda Deliller ve Yorumlar Metodolojisi). 
Yunus Apaydın (çev.). Kayseri: Rey Yay., 1994. 

— Mükâşefetü’l-kulûb el-mukarrib ilâ hazreti allâmi’l-guyûb. Behic 
Gazzâvî (nşr.). Beyrut: Dâru İhyâi’l-Ulûm, 1405/1985. 

— “Ravzatü’t-talibîn”. Mecmuatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî. C. 2, Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, ss. 6-122. 

— “er-Risaletü’n-Ledünniye”. Mecmûatü Resâili’l-İmam el-Gazzâlî. C. 3, 
Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, ss. 87-111. 

— “Sırru’l-âlemeyn ve keşfü ma fi’d-dâreyn”. Mecmûatü Resâili’l-İmam el-
Gazzâlî. C. 6, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1409/1988, ss. 3-97. 

— Tehâfütü’l-felâsife. Kaya, Mahmut ve Hüseyin Sarıoğlu (nşr.). İstanbul: 
Klasik Yay., 2005. 

 

İbn Rüşd

— “İbn Rüşd’ün Ölümsüzlük Düşüncesi ve Faal Akılla Bitişme Risalesinin 
Tercümesi” Seyfullah Sevim (çev.). İbni Rüşd (Gevher  Nesibe Sultan Anısına 
Düzenlenen İbni Rüşd Kongresi Tebliğleri), Ahmet Hulusi Köker (Ed.), Kayseri: 
Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yay., (14 Mart 1993), ss. 115-
131. 

— “Fa‘âl Akıl Cisimle İç içe Bulunan Heyûlânî Akıl ile İttisal Eder mi? (Hel 
yettesil bi’l-akli’l-heyûlânî el-aklü’l-fa‘âl ve hüve mültebisün bi’l-cism).” Mahmut 
Kaya (çev.). İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri içinde. İstanbul: Klasik Yay., 
2003, ss. 495-500. 

— Faslu’l-makâl fîmâ beyne’l-hikmeti ve’ş-şerîati mine’l-ittisâl. Bekir 
Karlığa (nşr. ve çev.). İstanbul: İşaret Yay., 1992.  

— “Hel Yettesılü bi’l-akli’l heyulanî el-aklü’l-faâl ve hüve mültebisün bi’l-
cism”. Ahmed Fuad el- Ehvanî (nşr.). Telhîsu Kitâbi’n-nefs içinde. [Kahire: 
Mektebetü’n-Nahda, 1950].  Fuat Sezgin (Ed.). Islamic Philosophy, Vol. 59. Franfurt: 
Institute for the History of Arabic-Islamic Science, 1999. ss. 119-124. 

— el-Keşf an-menâhicil edile fî akâidi’l-mille. Muhammed Âbid el-Câbirî 
(nşr.). Beyrut: Merketu Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1998. 

— eş-Şerhü’l-kebîr li-kitâbi’n-nefs li-Aristû. İbrahim el-Garbî (Latince’den 
Arapça’ya çev.). Tunus: Beytu’l-Hikme, 1997. 

— Tefsîru Mâba‘de’t-tabîa. Maorice Bouyges, S.J. (nşr.). Beyrut: Dâru’l-
Maşrık, 1990.



422

— Tehâfütü’t-tehâfüt. Süleyman Dünya (nşr.). III. bsm. C. 1, Kahire: Dâru’l-
Maârif, 1980. 

— Tehâfütü’t-tehâfüt. Süleyman Dünya (nşr.). III. bsm. C. 2, Kahire: Dâru’l-
Maârif, 1981. 

— Tehâfütü’t-tehâfüt (Tutarsızlığın Tutarsızlığı). Işık, Kemal ve Mehmet 
Dağ (çev.). Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yay., 1986. 

— Telhîsu Kitâbi’n-nefs (Averroes’ Middle Commentary on Aristotle’s de 
Anima), Alfred L. Ivry (nşr.). Kahire: el-Meclisü’l-A‘lâ li’s-Sekâfe, 1994. 

— Telhîsu Kitâbi’l-Hâss ve’l-mahsûs. Henry Blumberg (nşr.). Cambridge: 
The Mediavel Academy of America, 1972. 

— Telhîsu Kitâbi’n-nefs (ve erbeu resâil: Risâletü’l-İttisâl li-İbn es-Sâiğ;
Kitâbü’n-Nefs li-İshak b. Huneyn; Risâletü’l-İttisâl li-İbn Rüşd; Risâletü’l-Akl li-
Yakub el-Kindî). Ahmed Fuad el-Ehvanî (nşr.). [Kahire: Mektebetü’n-Nahda, 1950]. 
Fuat Sezgin (Ed.). Islamic Philosophy, Vol. 59. Frankfurt: Institute for the History of 
Arabic-Islamic Science, 1999, ss. 3-101. 

— The Epistle on the Possibility of Conjunction with the Active İntellect 
by Ibn Rushd with the Commentary of Moses Narboni -A Critical Edition and 
Annotated Translation-. Kalman Perry Bland (Ed.). New York: The Jewis Theological 
Seminary, 1982.  

— ez-Zarurû fi’s-siyâse -muhtasaru kitâbu’s-siyâse li-Eflâtûn-. Ahmed 
Şehlân (nşr.). Beyrut: Merkezu Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1998.  

 

İkincil Kaynaklar 

 

Akarsu, Bedia. Çağdaş Felsefe –Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları-. 
İstanbul: İnkilâp Yay., 1994. 

Akarsu, Bedia. Immanuel Kant’ın Ahlak Felsefesi. 4. bsm. İstanbul: İnkilâp 
Kitabevi, 1999.  

Alper, Ömer Mahir. İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi –
Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ Örneği-. İstanbul: Ayışığı Kitaplığı Yay., 2000. 

Altıntaş, Hayrani. İbn Sînâ Metafiziği. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yay., 1985. 

el-Âmirî, Ebu’l-Hasan. el-Emed ale’l-ebed. E. K. Rowson (nşr.). Beyrut: 
Dâru’l-Kindî, 1979. 



423

Ammâre, Muhammed. el-Mâddiyye ve’l-misâliyye fî-felsefeti İbn Rüşd. II. 
bsm. Kahire: Dâru’l-Maârif, 1983. 

Ariés, Philippe. Batılının Ölüm Karşısında Tavırları. M. Ali Kılıçbay (çev.). 
Ankara: Gece Yay., 1991.  

Aristoteles. Ruh Üzerine [De Anima]. Zeki Özcan (çev.). İstanbul: Alfa Yay., 
2000. 

Aristoteles. Metafizik. Ahmet Arslan (çev.). II. bsm. İstanbul: Sosyal Yay., 
1996.  

Aristoteles. Fizik. Saffet Babür (çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1997. 

Aristoteles. Nikomahosa Etik. Saffet Babür (çev.). Ankara: Ayraç Yay., 1998. 

Arkan, Atilla. İbn Rüşd Psikolojisi -Fizikten Metafizie İbn Rüşd’ün İnsan 
Tasavvuru-. İstanbul: İz Yay., 2006. 

Arslan, Ahmet. İlkçağ Felsefe Tarihi I -Başlangıçtan Atomculara Kadar-, 
İzmir: (y.y.), 1995. 

Aster, Ernst von. İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi. Vural Okur (yay. hzl.). II. 
bsm. İstanbul: İm Yay., 2000. 

Atay, Hüseyin. Farabi ve İbn Sina’da Yaratma, Ankara: Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Yay., 1974. 

Atay, Hüseyin. İbn Sina’da Varlık Nazariyesi. Ankara: Gelişim Matbaası,
1983. 

Ateş, Süleyman. İnsan ve İnsanüstü -Ruh Melek Cin İnsan-. II. bsm. 
İstanbul: Dergah Yay., 1985.  

Aydın, Mehmet S. Din Felsefesi. VI. bsm. Ankara: Selçuk Yay., 1997. 

Aydın, Mehmet. Kant ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi.
Ankara: Umran Yay., 1981. 

Aydınlı, Yaşar. Gazâlî: Muhafazakar ve Modern. Bursa: Arasta Yay., 2002. 

Aydınlı, Yaşar. İbn Bâcce’nin İnsan Görüşü. İstanbul: İFAV Yay., 1997. 

Ayman, Mehmet. Gazzâlî’de Bilgi Sistemi ve Şüphe. İstanbul: İnsan Yay., 
1997. 

Baloğlu, A. Bülent. İslam’a Göre Tekrar Doğuş: Reenkarnasyon. Ankara: 
Kitabiyât Yay., 2001. 

Bayrakdar, Mehmet. İslâm Düşüncesi Yazıları. Ankara: Elis Yay., 2004.  

Bedevî, Abdurrahman. Aristo inde’l-Arab. Kahire: Mektebetü’n-Nehda, 1947. 



424

el-Behiy, Muhammed. İslam Düşüncesinin İlahi Yönü. Sabri Hizmetli (çev.). 
Ankara: Fecr Yay., 1992.  

Beysâr, Muhammed. fî-Felsefeti İbn Rüşd -el-Vücûd ve’l-hulûd-. Beyrut: 
Dâru’l-Kitâbi’l-Lübnânî, 1973. 

Bıçak, Ayhan. Felsefe ve Tarih. İstanbul: Dergah Yay., 2004.  

Bolay, S. Hayri. Aristo Metafiziği ile Gazzalî Metafiziğinin 
Karşılaştırılması. İstanbul: MEB Yay., 1993. 

Bolay, Mehmet N. İbn-i Sina. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
1988. 

el-Câbirî, M. Âbid. İbn Rüşd -Sîre ve fikr-. Beyrut: Merkezu Dirâsâti’l-
Vahdeti’l-Arabiyye, 1998.  

el-Câbirî, M. Âbid. Felsefî Mirasımız ve Biz. Said Aykut (çev.). İstanbul: 
Kitabevi Yay., 2000. 

el-Cabirî, M. Âbid. Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı. Köroğlu, Burhan, 
Hasan Hacak ve Ekrem Demirli (çev.). İstanbul: Kitabevi Yay., 1999. 

Can, Şefik. Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkilap ve Aka Kitabevi Yay., 
1970. 

Cevizci, Ahmet. İlkçağ Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Yay., 2001. 

Cevizci, Ahmet. Ortaçağ Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Yay., 1999. 

el-Cevziyye, İbn Kayyim. Kitabu’r-Rûh. Şaban Haklı (çev.). II. bsm. İstanbul: 
İz Yay., 2003. 

Christ, Paul Sidney. The Psychology of the Active Intellect of Averroes.
Philadelphia: (y.y.), 1926. 

Corbin, Henry. İslâm Felsefesi Tarihi -Başlangıçtan İbn Rüşd’ün Ölümüne-
. Hüseyin Hatemi (çev.). II. bsm. İstanbul: İletişim Yay., 1994. 

Cündioğlu, Dücane. Keşf-i Kadîm -İmam Gazâlî’ye Dair-. İstanbul: Gelenek 
Yay., 2004. 

Çağrıcı, Mustafa. İslam Düşüncesinde Ahlak. İstanbul: Birleşik Yay., 2000. 

Çağrıcı, Mustafa. Gazzâlî’ye Göre İslâm Ahlakı -Nazarî ve Amelî Olarak-. 
İstanbul: Ensar Neşr., 1982. 

Çamdibi, Mahmut. Şahsiyet Terbiyesi ve Gazali. İstanbul: İFAV Yay., 1994. 

Dalkılıç, Mehmet. İslam Mezheplerinde Ruh. İstanbul: İz Yay., 2004. 

Davidson, Herbert A. Alfarabi, Avicenna, and Averroes, on Intellect. New 
York: Oxford Universty Press, 1992. 



425

Descartes, René. Metot Üzerine Konuşma. K. Sahir Sel. İstanbul: Sosyal 
Yay., 1994. 

ed-Dihlevî, Şah Veliyyullah. Hüccetullahi’l-bâliğa. Mehmet Erdoğan (çev.). 
İstanbul: İz Yay., 1994. 

Dodurgalı, Abdurrahman. İbn Sina Felsefesinde Eğitim. İstanbul: İFAV Yay., 
1995.  

Durant, Will. Felsefenin Öyküsü. Ender Gürol (çev.). İstanbul: İz Yay., 2002.  

Durusoy, Ali. İbn Sînâ  Felsefesinde İnsan ve Âlemdeki Yeri. İstanbul: 
İFAV Yay., 1993. 

Ebu Zeyd, Munâ Ahmed Muhammed. Mefhûm el-hayr ve’ş-şer fi’l-
felsefeti’l-İslâmî. Lübnan: el-Müessesetü’l-Câmia, 1411/1991. 

Ebu’l-Fida İmamüddin İsmail b. Ömer İbn Kesir, Hadislerle Kur’ân-ı Kerim 
Tefsiri: Tefsîru’l-Kur’âni’l-azim, Karlığa, Bekir ve Bedreddin Çetiner (çev.), C. 16, 
İstanbul: Çağrı Yay., 1991. 

Eflâtun. Timaios. Güney, Erol ve Lütfi Ay (çev.). İstanbul: MEB Yay., 1997. 

Eflâtun. Phaidros. Hamdi Akverdi (çev.). İstanbul: MEB Yay., 1997.  

Eflâtun. Phaidon. Yetkin, S. Kemal ve Hamdi R. Atademir. İstanbul: MEB 
Yay., 1997.  

Eflâtun. Sokrates’in Müdafaası. Niyazi Berkes (çev.). İstanbul: MEB Yay., 
1999. 

Eflâtun. Devlet. Eyüboğlu, Sabahattin ve M. Ali Cimcoz (çev.). IV. bsm. 
İstanbul: Remzi Kitabevi, 1980. 

Eflâtun. “Menon (Erdem Üzerine)”. Adnan Cemgil (çev.). Diyaloglar içinde. 
İstanbul: Remzi Kitabevi, 1982, ss. 149-188. 

Erişirgil, M. Emin. Kant ve Felsefesi. İstanbul: İnsan Yay., 1997. 

Fahreddin er-Râzî. Yes’elûneke ani’r-rûh. M. Abdulaziz el-Hellavî (nşr.). 
Kahire: Mektebetü’l-Kur’ân, 1988. 

Fahri, Macid. İslam Ahlak Teorileri. İskenderoğlu, Muammer ve Atilla Arkan 
(çev.). İstanbul: Litera Yay., 2004. 

Fahri, Macid. İbn Rüşd Feylesûfu Kurtuba.  Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1986. 

Fahri, Macid. İslâm Felsefesi Tarihi. Kasım Turhan (çev.). II. bsm. İstanbul: 
İklim Yay., 1992. 

Fârâbî, Ebû Nasr. İdeal Devlet (el-Medinetü’l-fazıla). Ahmet Arslan (çev.). 
Ankara: Vadi Yay., 1997.  



426

Fârâbî, Ebu Nasr. “Uyûnü’l-mesâil”, es-Semeretü’l-merdiyye fî ba‘zi 
risâleti’l-Fârâbiyye içinde. Friedrich Dieterici (nşr.). Leiden: E. J. Brill, 1890. 

Fârâbî, Ebu Nasr. Risâle fi’l-Akl. Maurice Bouyges, S.J. (nşr.). Beyrut: Dâru’l-
Maşrık, 1986.

Fazlur Rahman. İslâm. Dağ, Mehmet ve Mehmet Aydın (çev.). IV. bsm. 
Ankara: Selçuk Yay., 1996. 

 Fazlur Rahman. Ana Konularıyla Kur’an. Alparslan Açıkgenç (çev.). 
Ankara: Ankara Okulu Yay., 1996. 

Fazlur Rahman. Prophecy in Islam: -Philosophy and Orthodoxy-. London: 
George Allen and Unwin, 1958. 

Fuzûlî. Matlau’l-itikad fî marifeti’l-mabda’i ve’l-maâd. Coşan, Esad ve 
Kemal Işık (çev.). II. bsm. İstanbul: Yeni Zamanlar Yay., 2002. 

Gemuhluoğlu, Zeynep. “Gazzâlî ve İbn Rüşd’de Te’vil”, Basılmamış Doktora 
Tezi. İstanbul, Marmara Üniversitesi SBE, 2005. 

Gutas, Dimitri. Avicenna and the Aristotelian Tradition. Leiden: E.J.Brill, 
1988. 

Günaltay, M. Şemseddin. Felsefe-i Ûlâ -İsbât-ı Vacip ve Ruh Nazariyeleri.
Nuri Çolak (hzl.). İstanbul: İnsan Yay., 1994.  

Günay, Ünver ve Harun Güngör. Türk Din Tarihi. Kayseri: Laçin Yay., 1998.  

Hamidullah, Muhammed. İslâm’a Giriş. Koytak, İ. Arif ve Veysel Uysal 
(çev.). İstanbul: Beyan Yay., 1996. 

el-Hâr, Ahmed Mustafa. Ibn Rushd’s (Averroes’) Docrtrine of the Agent 
Intellect. United States: Saint Louis Universty, 1982. 

el-Harputî, Abdullatif. Tenkîhu’l-kelâm fî akâid-i ehli’l-islâm, Özdemir, 
İbrahim ve Fikret Karaman (çev. ve yay. hzl.). Elazığ: TDV Elazığ Şb. Yay., 2000. 

Hawking, Stephen W. Zamanın Kısa Tarihi. Say, Sabit ve Murat Uraz (çev.). 
İstanbul: Doğan Kitap Yay., 1988.  

Hökelekli, Hayati. Din Psikolojisi. Ankara: TDV Yay., 2005.  

Hudayrî, Zeyneb Mahmud. Âsâru İbn Rüşd fî felsefeti’l-usuri’l-vüstâ.
Kahire: Dâru’s-Sekâfe, 1983. 

Hudgson, Marshall G. S. İslamın Serüveni (II), Alp Eker vd. (çev.), İstanbul: 
İz Yay., 1995.  

Smith, Jane I. ve Y. Yazbeck Haddad. The Islamic Understanding of Death 
and Resurrection. New York: State Universty, 1985. 

el-Irâkî, Atıf. en-Nüz’atü’l-akliyye fî-felsefeti İbn Rüşd. V. bsm. Kahire: 
Dâru’l-Maârif, 1993. 



427

İbn Ebî Usaybia. Uyûnü’l-enbâ fî tabakâti’l-etıbbâ. Muhammed Bâsil (nşr.). 
Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998. 

İhvan-ı Safa. Resâil ü İhvan-ı Safa ve hullâni’l-vefa. Butrus el-Bustani (nşr.). 
Beyrut: Dâru Sadr, (ts). 

İnan, Abdülkadir. Eski Türk Dînî Tarihi. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yay., 
1976.  

İzmirli İsmail Hakkı. Yeni İlm-i Kelam. Sabri Hizmetli (yay. hzl.). Ankara: 
Umran Yay., 1981. 

Jacobson, Nils O. Ölümden Sonra Hayat, Nilgün Tepeköy (çev.), İstanbul: 
Milliyet Yay., (ts.) 

Jaffer, Tariq. Avicenna and the Resurrection of the Body, Canada: National 
Library of Canada, 1998. 

Kant, Immanuel. Pratik Aklın Eleştirisi. Kuçuradi, İoanna, Ülker Gökberk ve 
Füsun Akatlı (çev.). III. bsm. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yay., 1999. 

Karaca, Faruk. Ölüm Psikolojisi. İstanbul: Beyan Yay., 2000.  

Karlığa, H. Bekir. “İslam Kaynakları ve Filozofları Işığında Pythagoras ve 
Presokratik Filozoflar”, Basılmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi, 1979. 

Kaya, Mahmut. İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi. İstanbul: 
Ekin Yay., 1983. 

el-Kıftî, Yusuf. Kitâb İhbârü’l-ulemâ bi ahbâri’l-hükemâ. Ahmed Naci el-
Cemâli ve Muhammed Emin el-Hancî (nşr.). Mısır: Matbaa-i Saâde, 1326 h. 

el-Kindî. Felfesî Risâleler. Mahmut Kaya (çev. ve inceleme). İstanbul: İz
Yay., 1994.  

el-Kindî. el-Hîle li-def’il-ahzân (Üzüntüden Kurtulma Yolları). Mustafa 
Çağrıcı (nşr. ve çev.). İstanbul: İFAV Yay., 1998. 

Kranz, Walther. Antik Felsefe. II. bsm. Suat Baydur (çev.). İstanbul: Sosyal 
Yay., 1994. 

Koç, Turan. Ölümsüzlük Düşüncesi. İstanbul: İz Yay., 1991.  

Korkmaz, Fahrettin. Gazâlî’de Devlet. Ankara: TDV Yay., 1995. 

Köroğlu, Burhan. “İslam Kaynakları Işığında Yeni Platoncu Felsefe”, 
Basılmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi SBE. İstanbul, 2001. 

Kutluer, İlhan. İslamın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru. İstanbul: İz Yay., 
1996.  

Kutluer, İlhan. Akıl ve İtikad. İstanbul: İz Yay., 1996. 



428

Kurtoğlu, Akif. “İbn Rüşd’de Fa‘âl Akıl ile İttisal Problemi”, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi SBE. İstanbul, 1995. 

Küyel, M. Türker. Üç Tehafüt Bakımından Felsefe-Din Münasebeti.
Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yay., 1956.  

Lange, Friedrich A. Materyalizmin Tarihi (I). Ahmet Arslan (çev.). İstanbul: 
Sosyal Yay., 1998.  

Leaman, Oliver. Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş. Turan Koç (çev.). İstanbul: 
İz Yay., 2000.  

Lenin, V. İ. Materyalizm ve Ampiriyokritisizm. İsmail Yarkın (çev.). 
İstanbul: İnter Yay., 1988.  

Magill, Frank. Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği. Vahap Mutal (çev.). 
İstanbul: Hareket Yay., 1971.  

Medkür, İbrahim. fi’l-Felsefeti’l-İslâmiyye (I). Kahire: Dâru’l-Maârif, 1976. 

el-Mesîr, M. Seyyid Ahmed. er-Rûh fî dirâsâti’l-mütekellimîn ve’l-felâsife.
II. bsm. Kahire: Dâru’l-Maârif, 1988. 

Muhammed İkbal. Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü. Sofi Huri (çev.). 
İstanbul: Kırkambar Yay., 1999.  

Murad, Saîd. Nazariyyetü’s-saâde inde felâsifeti’l-İslâm. el-Harem: Aynü’d-
Dirâsât ve’l-Buhûsü’l-İnsâniyye ve’l-İctimâiyye, 2001. 

Musaoğlu, Ahmet. Kıyamet. İstanbul: Okul Yay., 2004. 

Münevver, Muhammed. İkbal ve Kur’anî Hikmet. M. Ali Özkan (çev.). 
İstanbul: İnsan Yay., 1995.  

Nadir, A. Nasri. en-Nefsü’l-beşeriyye inde İbn Sînâ. Beyrut: Dârü’l-Maşrık,
1986.  

Nasr, S. Hüseyin. Üç Müslüman Bilge. Ali Ünal (çev.). II. bsm. İstanbul: 
İnsan Yay., (ts.).  

Nasr. S. Hüseyin. İslam Kozmoloji Öğretilerine Giriş. Nazife Şişman (çev.). 
İstanbul: İnsan Yay., 1985.  

en-Nesefî, Ebi’l-Muîn Meymûn b. Muhammed. Tabsıratü’l-edille fî usûli’d-
dîn. Atay, Hüseyin ve Şaban Ali Düzgün. C. 2, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 
2003. 

Okumuş, Mesut. Kur’an’ın Çok Boyutlu Okunuşu. Ankara: Ankara Okulu 
Yay., 2006. 

Okumuş, Mesut. Kur’an’ın Felsefî Okunuşu -İbn Sînâ Örneği-, Ankara: 
Araştırma Yay., 2003.  



429

Orman, Sabri. Gazali’nin İktisat Felsefesi. II. bsm. İstanbul: İnsan Yay., 
2002. 

Ormsmy, Eric L. İslam Düşüncesinde İlahi Adalet Sorunu (Theodise). 
Metin Özdemir (çev.). Ankara: Kitâbiyât Yay., 2001. 

el-Osman, Abdulkerim. ed-Dirasâtü’n-nefsiyye inde’l-müslimîn -ve’l-Gazâlî 
bi-vechin hâss-. II. bsm. Kahire: Mektebetu Vehbe, 1401/1981. 

Ovey, N. Mohammed. Averroes’ Doctrine of Immortality,-A Matter of 
Controversy-. Waterloo-Ontario Canada: Published for the Canadian Corporation for 
Studies in Religion, 1984. 

Özarslan, Selim. İslam’da Ölüm ve Diriliş Öğretisi. Konya: İnci Ofset, 2001. 

Özden, H. Ömer. İbn-i Sînâ Descartes -Metafizik Bir Karşılaştırma-. 
İstanbul: Dergah Yay., 1996.  

Özemre, A. Yüksel. Hazret-i İsa’nın 114 Hadîsi. İstanbul: Sufi Kitap Yay., 
2005.  

Paçacı, Mehmet. Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes’te  Ahiret İnancı.
İstanbul: Nûn Yay., 1994.  

Paksüt, Fatma. Platon ve Sonrası. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 
1982.  

Plotinus. Enneadlar. Zeki Özcan (çev.). Bursa: Asa Yay., 1996. 

Rosental, Erwin I. J. Ortaçağda İslam Siyaset Düşüncesi. Ali Çaksu (çev.). 
İstanbul: İz Yay., 1996.  

Ross, W. David. Aristoteles. Arslan, Arslan, İ. Oktay Anar, Özcan (Yalçın)
Kavasoğlu ve Zerrin Kurtoğlu (çev.). İstanbul: Kabalcı Yay., 2002. 

Russell, Bertrand. Din ile Bilim. Akşit Göktürk (çev.). VI. bsm. İstanbul: Say 
Yay., 1994. 

Russell, Bertrand. Batı Felsefesi Tarihi. Muammer Sencer. VI. bsm. C. 1, 
İstanbul: Say Yay., 1997.  

Sarıoğlu, Hüseyin. İbn Rüşd Felsefesi. İstanbul: Klasik Yay., 2003. 

Sarıoğlu, Hüseyin. İbn Rüşd’ün Bilgi Felsefesinde Fa‘âl Aklın Yeri.
İstanbul: Çantay Yay., 1998. 

Sena, Cemil. İnsan Ruhu Ebedi Midir?-Ölümden Sonra Dirilme Problemi-. 
İstanbul: Erkmen Matbaası, 1951.

Sezen, Yümni. Tarihî Maddeciliğin Tahlil ve Tenkidi. İstanbul: Veli Yay., 
1984.  

eş-Şehristanî, Ebu Bekir Ahmed. el-Milel ve’n-nihal. Emir Ali Mehnâ ve Ali 
Hasan Fâûr (nşr.). Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 1998.  



430

Skirberk, Gunnar ve Nils Gilje. Felfese Tarihi -Antik Yunan’dan Modern 
Döneme-. Akbaş, Emrullah ve Şule Mutlu (çev.). İstanbul: Üniversite Kitabevi Yay., 
(ts.).  

Şekerci, Ahmet Erhan. “Pre-Sokratik Dönemde Yunan ve Hint Düşüncesinde 
Ruh Görüşü”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi SBE, 2000. 

Taşpınar, İsmail. Duvarın Öteki Yüzü -Yahudi Kaynaklarına Göre 
Yahudilikte Ahiret İnancı-. İstanbul: Gelenek Yay., 2003.  

Taylan, Necip. Gazzâlî’nin Düşünce Sisteminin Temelleri. II. bsm. İstanbul: 
İFAV Yay., 1994. 

Taylan, Necip. İlim-Din -İlişkileri Sahaları Sınırları-. İstanbul: Çağrı Yay., 
1979. 

Thomson, George. Aiskhylos ve Atina. Mehmet H. Doğan (çev.). İstanbul: 
Payel Yay., 1990.  

Tokat, Latif. Dinde Sembolizm. Ankara: Ankara Okulu Yay., 2004. 

Tolstoy, Leo Nikolaviç. İtiraflarım. Kemal Aytaç (çev.). İstanbul: Furkan 
Yay., 1994.  

Tuna, Taşkın. Uzayın Sırları. İstanbul: Boğaziçi Yay., 1992.  

Politzer, Georges. Felsefenin Başlangıç İlkeleri. Ayda Düz (çev.). Ankara: 
Hazar Yay., 1987  

Toktaş, Fatih. İslâm Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri. İstanbul: Klasik Yay., 
2004. 

Süleyman Toprak, Ölümden Sonraki Hayat -Kabir Hayatı-, II. bsm., 
Konya: Sebat Ofset, 1989. 

el-Ubeydî, Hasan M. el-Ulûmü’t-tabîiyye fî felsefeti İbn Rüşd, Beyrut: 
Dâru’t-Talîa, 1995. 

Usta, M. Ali. Ruhçuluk Nedir. İstanbul: Ruh ve Madde Yay., 1986. 

Uyanık, Mevlut. İslâm Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlaması -Gazzâlî Örneği-
Ankara: Araştırma Yay., 2005. 

Üstüner, Ali Cengiz. Mısır Uygarlığı. İstanbul: Dragon Yay., 1998. 

Watt, Montgomery, Müslüman Aydın -Gazâlî Hakkında Bir Araştırma-. 
Hanifi Özcan (çev.). III. bsm. Samsun: Etüt Yay., 2003. 

Weber, Alfred. Felsefe Tarihi. H. Vehbi Eralp (çev.). V. bsm. İstanbul: Sosyal 
Yay., 1998. 

Wolfson, H. Austryn. Kelam Felsefeleri -Müslüman Hristiyan Yahudi 
Kelamı-. Kasım Turhan (çev.). İstanbul: Kitabevi Yay., 2001.  



431

Vural, Mehmet. Gazzâlî Felsefesinde Bilgi ve Yöntem. Ankara: Ankara 
Okulu Yay., 2004. 

Yakıt, İsmail. İhvan-ı Safa Felsefesinde Bilgi Problemi. İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1992. 

Yar, Erkan. Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu.
Ankara: Ankara Okulu Yay., 2000.  

Yaran, Cafer Sadık. Kötülük ve Theodise. Konya: Vadi Yay., 1997. 

Yaran, Cafer Sadık. Bilgelik Peşinde. Ankara: Araştırma Yay., 2002. 

Yaran, Cafer Sadık. Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi. Samsun: 
Etüt Yay., 1997.  

Yasa, Metin. Felsefî ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm Sonrası Yaşam.
Ankara: Ankara Okulu Yay., 2001.  

Yavuz, Salih Sabri. İslam Düşüncesinde Nübüvvet. İstanbul: İnsan Yay., 
(ts.). 

Yazır, Elmalılı M. Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili. C. 1, İstanbul: Zaman ve 
Azim Dağıtım, 1992.

Yazoğlu, Ruhattin. Gazâlî Düşüncesinde Ruh ve Ölüm. Ankara: Cedit 
Neşriyat, 2002. 

Yıldırım, Suat. Mevcut Kaynaklara Göre Hristiyanlık, II. bsm. İzmir: Işık
Yay., 1996. 

Zeller, Eduard. Grek Felsefesi Tarihi. Ahmet Aydoğan (çev.). İstanbul: İz
Yay., 2001.  

Zerrinkub, Hüseyin. Medreseden Kaçış -İmam Gazzâlî’nin Hayatı Fikirleri 
ve Eserleri-. Hikmet Soylu (çev.). İstanbul: Anka Yay., 2001. 

 



432

Makaleler 

Abdulganî, Abdulmaksut. “İbn Sînâ’da Ölümsüzlük/Hulûd Problemi ve Meâdı
Anlamasına Olan Etkisi”. Selim Özarslan (çev.). Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi. S. 6, (1999), ss. 279-314  

Acar, Abdurrahman. “İmam Gazâlî’nin Bağdat’ı Terketmesinde Siyasi 
Faktörlerin Rolüne Dair Bazı Düşünceler”. İslâmî Araştırmalar -Gazâlî Özel Sayısı.
C. XIII, S. 3-4, (2000), ss. 495-504. 

Acar, Rahim. “Yaratan Bilmezse Kim Bilir? İbn Sînâ’ya Göre Allah’ın
Cüz’îleri Bilmesi”. İslâm Araştırmaları Dergisi. S. 13, (2005), ss. 1-23. 

Arkan, Atilla. “Meşşâî Gelenek Bağlamında İbn Rüşd Felsefesinde Rüya”, 
Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi. Yıl. 8, S. 15, (2003), ss. 87-125. 

Arkan, Atilla. “Kindî ve İbn Rüşd’de İnsan Tasavvuru”. İslâm Araştırmaları
Dergisi. S. 12, (2004), ss. 27-54. 

Arıkdal, Ergün. “Beden Can ve Ruh”.  Ruh ve Madde Dergisi. S. 334, (Kasım
1987), ss. 12. 

Arslan, Ahmet. “İbni Sînâ ve Spinoza’da Felsefe-Din İlişkileri”, Uluslar arası
İbn Sînâ Sempozyumu. Ankara: Başbakanlık Basımevi. 1984, ss. 377-411. 

Aydın, Mehmet. “Fârâbî’nin Ruhun Ölümsüzlüğüne Dair Görüşü ile İlgili Bazı
Yanlış Anlamalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. C. V, (1982), ss. 
121-128. 

Aydın, Mehmet. “The Ethics of Self-Realization with a Special Reference to 
al-Fârâbî”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. C. XXV, (1981), ss. 129-
138. 

Aydın, Mehmet. “İbn Sînâ’nın Mutluluk (es-sa‘âde) Anlayışı”, İbn Sînâ 
Doğumunun 1000. Yılı Armağanı. Aydın Sayılı (drl.). Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, 1984, ss. 433-451. 

Aydın, Mehmet S. “İbni Sînâ’da Ahlak”, Uluslar arası İbn Sina 
Sempozyumu. Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1984, ss. 117-128. 

Aydın, Mehmet S. “Gazalî ve İbn Rüşd’e Göre Te’vil”, Ölümünün 800.  
Yılında İbn-i Rüşd (Yayınlanmamış sempozyum bildirileri). [Cumhuriyetin 
Kuruluşunun 75. Yılı Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn-i Rüşd. T.C. Marmara 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, Proje No: 1999 SOC-
114/131200], İstanbul, 1998, ss. 92-97. 



433

Aydın, Hüseyin. “İyi-Kötünün Belirlenmesinde Aklın ve Vahyin Rolü”, 
Marife (Birikimsel Birikim) Dergisi. Yıl. 1, S. 2, (Güz 2001), ss. 129-159. 

Bebek, Adil. “Matürîdî’nin Kelam Sisteminde Ahiret İnancı”, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 19, (2000), ss. 5-41. 

Çelik, Ahmet. “Kur’an’a Göre Ahiret İnancının Bireysel ve Toplumsal Yönü”, 
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 16, (2001), ss. 173-195. 

Çoruhlu, Yaşar. “Eski Türklerde Ölüm”, Cogito (Üç Aylık Düşünce Dergisi). 
S. 40, (2004), ss. 244-268.  

 Dağ, Mehmet. “İbn Sînâ’nın Psikolojisi”, İbn Sînâ Doğumunun Bininci Yılı
Armağanı. Aydın Sayılı (drl.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1984, ss. 319-
404. 

Dağ, Mehmet. “Ontolojik Delil ve Çıkmazları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi. S. 23, (1978), ss. 287-318.  

Denis, Leon. “Sonsuzluğa Açılan Kapı: Tekrardoğuş”, Yavuz Keskin (çev.). 
Ruh ve Madde Dergisi içinde, S. 334, (Kasım 1987), ss. 13-15. 

Doğruyol, Hasan. “Yeniden Diriliş ve Acbu’z-Zeneb”, Yüzakı (Edebiyat, 
Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum) Dergisi. S. 12, (Şubat 2006), ss. 46-48. 

Durusoy, Ali. “Gazâlî’de Mantık Biliminin Yeri ve Önemi”, İslâmî 
Araştırmalar Dergisi (Gazâlî Özel Sayısı). C. XIII, S. 3-4, (2000), ss. 303-320. 

Ivry, Alfred L. “İbn Rüşd’ün De Anima Üzerine Üç Şerhi”, Atilla Arkan 
(çev.). Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi içinde. S. 4, (2001), ss. 39-55. 

el-Ehvanî, Ahmed Fuad. “İbn Rüşd”, İlhan Kutluer (çev.). İslam Düşüncesi 
Tarihi içinde. C. II, İstanbul: İnsan Yay., İnsan Yay., 1996, ss. 163-186. 

Egemen, Bedi Ziya. “Ölüm Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi. S. 11, (1963), ss. 31-34. 

Erbaş, Ali. “Pavlus’a Göre Diriliş ve Ruhun Ölümsüzlüğü Meselesi”, Sakarya 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 3, (2001), ss. 7-22. 

Gerçeksever, Selman. “Doğum-ölüm Çemberinin Mekanizması”, Ruh ve 
Madde Dergisi, S. 334, (Kasım 1987), ss. 18-20. 

Hanefî, Hasan. “İbn Rüşd Düşüncesinde İştibah”,  Ölümünün 800. Yılında 
İbn Rüşd (Yayınlanmamış sempozyum bildirileri), [Cumhuriyetin Kuruluşunun 75.
Yılı Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn-i Rüşd. T.C. Marmara Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, Proje No: 1999 SOC-114/131200], 
İstanbul, 1998, ss. 10-31. 

Hawi, Sami S. “İbn Tufeyl’in Fârâbî’nin Bazı Görüşlerini Eleştirisi”, Atilla 
Arkan (çev.). Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 5, (2002), ss. 147-
155. 



434

Hick, John. “Değişen Ölüm Sosyolojisi”, Turan Koç (çev.). Erciyes 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 7, (1990), ss. 235-249. 

Imtiyaz, Yusuf. “Discussion Between al-Ghazzâlî and Ibn Rushd About the 
Nature of Resurrection”, Islamic Studies, 25/2, (1986), ss.181-195. 

Kara, Z. Karahan. “Tek Tanrılı Dinler Öncesi Dönemde Ölümden Sonra 
Yaşam Düşüncesi”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 4, (2002), ss. 
29-38. 

Karlığa, Bekir. “Din-Felsefe İlişkisi ve İbn-i Rüşd’ün Din Felsefesi II”, İlim ve 
Sanat Dergisi. S. 21, (Eylül-Ekim 1988), ss. 34-39. 

Kaya, Mahmut. “İbn Sînâ Felsefesinde Mutluluk Kavramı”, Uluslar arası İbni 
Sînâ Sempozyumu içinde. Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1984, ss. 495-500. 

Kaya, Mahmut. “İbn Rüşd’e Göre Hakikat”, Ölümünün 800. Yılında İbn-i 
Rüşd, (Yayınlanmamış sempozyum bildirileri) [Cumhuriyetin Kuruluşunun 75. Yılı
Münasebetiyle Ölümünün 800. Yılında İbn-i Rüşd. T.C. Marmara Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, Proje No: 1999 SOC-114/131200], 1998, ss. 
105-109. 

Kaya, Mahmut. “Peripatetik Felsefede İnsan Aklının Faal Akılla Olan İlişkisi 
ve İbn Rüşd’ün Probleme Farklı Yaklaşımı”, Felsefe Arkivi. S. 29, (1994), ss. 21-28. 

Kırca, Celal. “İslam Dinine Göre Reenkarnasyon”, Erciyes Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 3, (1986), ss. 223-242. 

Kutluer, İlhan. “Gazzâlî’nin Felsefî Serüveni”, İslâmî Araştırmalar Dergisi 
(Gazâlî Özel Sayısı), C. XIII, S. 3-4, 2000, ss. 255-263. 

Türker Küyel, Mübahat. “İbn Sînâ’nın Felsefesi ve Ahlak Anlayışı”. Erdem 
Dergisi (Aydın Sayılı Özel Sayısı III). C. IX, S. 27, (1997), ss. 1279-1285. 

Kuyel, Mübahat, Mehmet Sait Aydın, Süleyman Hayri Bolay ve Mehmet 
Bayrakdar. “Gazâlî’nin Aktüel Değeri (Yuvarlak Masa Toplantısı)”, İslâmî 
Araştırmalar Dergisi (Gazâlî Özel Sayısı). C. XIII, S. 3-4, (2000), ss. 528-539. 

Macit, Muhittin. “İmkan Metafiziği Üzerine Gazali’nin Felsefi Determinizme 
Eleştirisi”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi içinde, Yıl 2, S. 3, (1997), ss. 93-141. 

Özden, Ömer. “İbn-i Sînâ ve Leibniz’de Kötülük Problemi”, Atatürk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 13, (1997), ss. 269-286. 

Sancar, Mehmet. “Nereden Geldik? Neden Buradayız? Nereye Gidiyoruz?”, 
Ruh ve Madde Dergisi. S. 205, (Şubat 1977), ss. 4-6. 

Sancar, Mehmet. “Ruh ve Madde”, Ruh ve Madde Dergisi. S. 236, (Eylül 
1979), ss. 14-16. 

Sarıoğlu, Hüseyin. “İbn Rüşd’de Sudûra Karşı Sürekli Yaratma”, Ölümünün 
800. Yılında İbn-i Rüşd. (Yayınlanmamış sempozyum bildirileri), İstanbul, 1998, ss. 
117-122. 



435

Sevim, Abdullah. “İbni Rüşd’ün Ölümsüzlük Düşüncesi”, Gevher Nesibe 
Sultan Anısına Düzenlenen İbn Rüşd Kongresi Tebliğleri. Kayseri, (1993), ss. 115-
131. 

Şahin, Hasan. “Gazâlî’nin İlim Akıl ve Felsefeye Bakış Tarzı”, Erciyes 
Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Dergisi. Kayseri, (1988), ss. 101-
115. 

Şahin, Hasan. “Gazâlî’nin el-Munkız’ında Felsefe ile İlgili Görüşleri”, Erciyes 
Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Dergisi. Kayseri, (1988), ss. 117-
159. 

Şahin, Hasan. “İbn Rüşd’de İnsanın Özgürlük ve Kaderi”, Gevher Nesibe 
Sultan Anısına Düzenlenen İbn Rüşd Kongresi Tebliğleri. Kayseri, (1993), ss. 187-
194. 

Şeyh, M. Said. “Gazâli”. Mustafa Armağan (çev.). M. M. Şerif (Ed.). İslam 
Düşüncesi Tarihi. C. II, İstanbul: İnsan Yay., 1996, ss. 203-266. 

Şengül, İdris. “Kur’an’da Nefs ve Ruh Kavramları”, Yeni Ümit Dergisi. Yıl 9,
S. 35, (1997), ss. 30-32.  

Tallon, Andrew. “Personal Immortality in Averroes’ Tahafut al-Tahafut”. New 
Scholasticism. Vol. XXXVIII, (1964), ss. 341-357. 

Tekse, Roland J. “The End of Man in the Philosophy of Averroes”, New 
Scholosticism. Vol. XXXVII, (1963), ss. 431-461. 

Ülken, Hilmi Ziya. “İbn Sina’nın Din Felsefesi”, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 1-2, (1955), ss. 81-94.  

Ülken, Hilmi Ziya. “İbn Sînâ’nın Felsefesi”, Felsefe Arkivi. S. 22-23, (1981), 
ss. 55-82. 

Yakıt, İsmail. “İbn Sînâ’da İnsan Ruhunun Evrimi ve Biyolojik Düşünceye 
Katkısı”, Uluslar arası İbn Sînâ Sempozyumu içinde. Ankara: Başbakanlık Basımevi, 
1984, ss. 287-295. 

Yaran, Cafer Sadık. “Death and Immortality in Islamic Thought”, 19 Mayıs
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. 10, (1998), ss. 103-121. 

Zedler, Beatrice H. “Averroes and Immortality”, New Scholasticism, Vol. 
XXVIII, (1954), ss. 436-453. 

 



436

Ansiklopediler 

Alper, Ömer Mahir. “İbn Sînâ” (Eserleri), Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. 
XX. İstanbul: DİVANTAŞ Yay., 1999. 

Çağrıcı, Mustafa. “Gazzâlî”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. XIII. İstanbul: 
DİVANTAŞ Yay., 1996. 

De Vaux, B. Carra. “Tenasüh”, MEB İslam Ansiklopedisi.  C. XII/I. 
Eskişehir: Güzel Sanatlar Fakültesi Yay., 1997. 

Demirci, Kürşat. “Hristiyanlık”, İslamda İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış 
Ansiklopedisi. İ. Kafı Dönmez (red.). C. II. İstanbul: İFAV Yay., 1997. 

Demirci, Kürşat. “Tenâsüh”, İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış 
Ansiklopedisi. İ. Kafi Dönmez (red.). C. IV. İstanbul: İFAV Yay., 1997. 

Durusoy, Ali. “İbn Sînâ” (Felsefesi), Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. XX. 
İstanbul: DİVANTAŞ Yay.,1999. 

Flew, Antony. “Immortality”, The Encyclopedia of Philosophy. Paul 
Edwards (Ed.). Vol. IV. New York: Macmillan Publishing Co., 1967. 

Harman, Ömer Faruk. “Cehennem”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. VII. 
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1993. 

H. P. Owen. “Eschatology”, The Encyclopedia of Philosophy. Paul Edwards 
(Ed.), Vol. III. New York: Macmillan Publishing Co., 1967.  

J. A. MacCulloch. “Eschatology”, Encyclopaedia of Religion and Ethics.
James Hastings (Ed.), Vol. V. Edinburgh: T. & T. CLARK LTD., 1981. 

Karlığa, H. Bekir. “İbn Rüşd”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. XX. İstanbul: 
DİVANTAŞ Yay., 1999. 

Kufralı, Kasım. “Gazzâlî”, MEB İslâm Ansiklopedisi. C. IV. Eskişehir: 
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1997. 

Özervarlı, M. Sait. “Gazzâlî” (Kelam İlmindeki Yeri), Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi. C. XIII. İstanbul: DİVANTAŞ Yay., 1996. 

R. J. Zwi Werblowsky. “Eschatology”, The Encychopedia of Religion.
Mircea Eliade (Ed.), Vol. V, New York: Macmillan Publishing Company, 1987. 

Topaloğlu, Bekir. “Ahiret”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. I. İstanbul: 
Güzel Sanatlar Matbaası, 1988.



437

Topaloğlu, Bekir. “Cehennem”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. VII. 
İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1993.  

Topaloğlu, Bekir. “Kıyamet”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. XXV. Ankara: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2002. 

Splett, Jörg. “Immortality”, Encyclopedia of Theology. Karl Rahner (Ed.). 
Great Britain: Staples Printers Rochester Limited, 1993. 

Şahin, M. Süreyya. “Cennet”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. VII. İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1993 

Tümer, Günay. “Brahmanizm”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. VI. İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1992. 

Tümer, Günay. “Budizm”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. VI. İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1992. 

Uludağ, Süleyman. “Mîzân,” Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. XXX. İstanbul: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2005. 

Waldman, Marilyn Robinson. “Eschatology”, The Encyclopedia of Religion. 
Mircea Eliade (Ed.). Vol. V. New York: Macmillan Publishing Company, 1987. 

Yavuz, Yusuf Şevki. “Acbü’z-zeneb”, Diyanet  İslam Ansiklopedisi. C. I. 
İstanbul: Güzel Sanatlar Matbaası, 1988. 

Yavuz, Yusuf Şevki. “A‘raf”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. III. İstanbul: 
Güzel Sanatlar Matbaası, 1991.

Yavuz, Yusuf Şevki. “Azap”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi. C. IV. İstanbul: 
Güzel Sanatlar Matbaası, 1988.



438

Sözlükler 

Asım Efendi, “bülh”, el-Okyanûsu’l-basît fî tercümeti’l-kâmûsi’l-muhît, C. 
III. Asitane Kitabevi: İstanbul, 2004. [İstanbul  h. 1250 Matbaa-i Osmaniye 
tıpkıbasımı]. 

Butrus el-Bustanî. “a-h-r”, Muhîtü’l-muhît. Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1983. 

İbn Manzûr. “a-h-r”, Lisânü’l-Arab. C. I. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arab, 
1419/1999. 

İbn Manzûr. “a-v-d”, Lisânü’l-Arab, C. IX. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-
Arab, 1419/1999. 

İbn Manzur. “b-l-h”, Lisânü’l-Arab. C. I. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arab, 
1419/1999. 

İbn Manzûr. “c-n-n”, Lisânü’l-Arab. III. bsm. C. II. Beyrut: Dâru İhyâi’t-
Türâs, 1419/1999. 

İbn Manzur. “g-b-r”, Lisânü’l-arab. C. XI. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-
Arabî, 1419/1999. 

İbn Manzur, “n-s-h”, Lisanü’l-arab. C. XIV. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-
Arab, 1419/1999. 

İsmail b. Hammâd el-Cevherî. “a-v-d”, es-Sıhah tâcü’l-lüga ve sıhahü’l-
Arabiyye. Ahmed Abdulgafur Attar (nşr.). III. bsm. C. II. Beyrut: Dâru’l-Melâyîn, 
1404/1984. 

Ragıb el-İsfehânî. “a-h-r”, Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân. Safvan Davûdî (nşr.), 
III. bsm. Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 1423/2002. 

Ragıb el-İsfehanî. “k-v-m”, Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân. Safvan Davûdî (nşr.), 
III. bsm. Dımaşk: Dâru’l-Kalem, 1423/2002. 


