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abstract
Fear of Death and Its Cure in lslamic Philosophers and Thinkers. In Islamic Philosophy
during the history had written many books dealing with the fear of the death. In these works,
Islamic philosophers had classified the causes of fear of the death from many perspectives. Islamic
philosophers also tried to cure the fear of death relying on reason. According to them fear should
be removed firstly from mind. Islamic thinkers like, Rumi and Yunus Emre on the other hand cured
this fear voicing the hearts of fearing people. In the border of this article we intend to examine
these causes and their effects in our lives. The desire of immortality is the main concern of mankind.
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Giriþ

A. Ýslam Felsefesinde Ruh ve Ruh Saðlýðý

Ýslâm filozoflarý nefs kelimesini, çoðunlukla, ruh kelimesinin yerine kulla-
nýrlar. Ruh; hayat, dirilik, canlýlýk, nefes, hareket, rüzgâr, hava anlamlarýna
gelen bir kelime olarak kullanýlmaktadýr.1  

Nefs kelimesi de yukarýdaki anlamlarý içermekle birlikte ayrýca bir þeyin

özü, öz varlýðý, zâtý, esasý anlamlarýna gelmektedir. Nefs kelimesi, Ýslam
düþüncesinde insan ruhu, zihni ve kötü benlik anlamlarýný içeren bir anlam
çerçevesine sahiptir.2  

1 Ýbn Manzur, Lisânu’l Arab, Beyrut, 1990, c. 1, s. 523; Ýsfehanî, Ragýb, el Müfredat fî Garibi’l
Kur’an, Ýstanbul 1984, s. 299; Ýbnü’l-Cevzî, Ebu’l Ferec Abdurrahman, Nüzhetü’l U’yûn, Beyrut
1487, s. 332;, Mehmet Dalkýlýç, Ýslam Mezheplerinde Ruh, Ýstanbul, 2004, s. 245

2 Nefs kelime olarak, Kur’an-ý Kerim’de öncelikle Ruh anlamýnda kullanýlýr. Söz konusu ruhun
Cebrail (Kadir, 4, Nebe 38, Meâric 4, Nahl 102, Meryem 17), Ýsa Peygamber (Nisa 171), Vahiy
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Ýslâm filozoflarýnda nefs hakkýnda genellikle þu ortak taným yer almakta-
dýr.

“Nefs, bilkuvve hayat sahibi olan tabiî cismin ilk kemalidir."3 

Buna göre, nefs, bedenin olgunluðu anlamýna gelmektedir. Nefsin ken-
dini geliþtirmek ve mükemmelleþtirmek için bedene ihtiyacý vardýr. Beden,

nefsin bir aletidir.
Plotinus’un Enneadlar’ý, Ýslâm filozoflarýnýn görüþleri üzerinde etkili ol-

muþtur. Buna göre, nefs, basit bir varlýktýr, onun cevheri týpký ýþýðýn güneþ-
ten fýþkýrmasý gibi yaratýcýdan çýkar. Manevî ve ilâhî bir cevherdir. Beden-
den ayrý ve farklýdýr. Ruh, bedenden ayrýldýðý zaman, âlemdeki bilgileri ka-
zanýr ve tabiatüstü görme kuvvetine ulaþýr. Bedenden ayrýldýktan sonra,

akýllar âlemine gider. Ruh, uyumaz. Beden uykuda iken duyularý kullan-
maz.4  

Ýnsanýn varlýðý ve ölümü araþtýrmasýnýn ve tartýþmasýnýn izleri Ýlkçað fel-
sefesine kadar uzanmaktadýr. Varlýk var mýdýr? Varlýðýn türleri nelerdir?
Ruhsal ve zihinsel varlýklar hakkýnda ne bilinebilir? Beden ve nefs arasýnda-
ki iliþki nedir, türünden sorular hep varlýk felsefesi baþlýðý altýnda ele alýna

gelmiþtir. Varlýk anlaþýlmaya çalýþýlýrken, beden ve ruh iliþkisi baðlamýnda
ölüm kavramý üzerinde de durulmuþtur.

Kindi (ö. 860)“Uyku ve Rû’ya Üzerine” adlý risalesinde de Plotinus’tan
mülhem belirttiði üzere, ruh saflaþtýðý zaman, rüyada bedenlerinden ayrýl-
mýþ olan öteki ruhlarla konuþabilir5  .

Farabi,(ö.950) ruhun, bedenin olgunluðunu saðladýðýný ve ruhun olgun-

luðunu da saðlayan þeyin akýl olduðunu söyler. Ýnsan, akýlla insandýr6.
Ýbn Sina (ö.1037)'da, var olan her þey madde, ya da þekil olarak vardýr.

Ruh, þekil cinsindendir. Ruh içinde oturduðu beden için bir iç hareket ilkesi-
dir. Bedenle birleþmeden önce ruhun ferdî varlýðý düþünülemezse de beden-

(Mümin 15, Nahl 2), Kur’an-ý Kerim (Þuara 52), Hayat (Vakýa 88, 89), Rahmet (Mücadele 22),
Ýnsan ruhu (Secde 9) anlamlarýnda kullanýmlarýna rastlýyoruz. Bkz. Ýsfehanî, el Müfredat fi Ða-
ribi’l Kur’an, s. 299; Ýbnü’l-Cevzî, Nüzhetü’l U’yûn, s. 332.

3 Ýbn Sina, eþ-Þifa, el ilahiyyat, Kahire 1960, c. 2, s. 6; “Ýstikmâlü evvelü cismin tabiîyyin zî hayatin
bi’l kuvve” ifadesi Kindi, Fârâbî, Ýbn Sina, Ýbn Rüþd gibi Ýslâm filozoflarýnca kullanýla gelmekte-
dir. Hepsinde ortak olan ve kasdedilen þey, “istikmal” denilince tabiî cismin kemalle nev ve
insan olmasý, “Tabii bir cisim”den de kasýt, sunî, yapay olmamasý anlaþýlýr. Bkz: Necati, Muham-
med Usman, Ed Dýrasat ün-Nefsanîye inde’l Ulemail Müslimin, Kahire 1953, s. 23, 51, 89. Kindi,
er-Resâilu’l-Kindi, Kahire 1950, c. I, s. 165; Farabi, Mesâilû Müteferrika, Leiden, 1890, s. 99

4 Plotinus, Eneadlar, Seçmeler, Fransýzcadan çev. Zeki Özcan, Bursa, 2000, s. 4
5 Ehvani, Ahmed Fuad, Kindi, çev. Osman Bilen, Ýslâm Düþüncesi Tarihi içinde, (ed. M.M. Sha-

rif), Ýstanbul 1990, s. 46.
6 Farabi, Meâni’l-Akl, Mýsýr 1325. s. 4.
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den ayrýldýktan sonra varlýðý düþünülebilir. Nefis, bedenin ölümünden son-
ra varlýðýný sürdürür7  .

Ýbn Sina, Aksâmu’l-Ulûmi’l-Akliyye eserinde Týp ilmini Tabiat,baþlýðý al-

týnda kaydederken Psikoloji, Tabiat Felsefesinin temel kýsmýný oluþturur, Týp
ilmi ise tabiat felsefesinin yan dallarýndandýr 8  .

Ýslâm geleneðinde, Týp ilminin beden týbbý ve ruhsal týp olarak ayýrýmý
Platon’a kadar dayanmaktadýr. Buna göre, beden týbbý, fizik ve fizyolojik
hastalýklardan korunmayý ve bu hastalýklarýn üstesinden gelinmeyi hedef-
lerken, ruhsal týp ise insanýn ahlâkî, manevî, psikolojik sorunlarýný ve çözü-

münü ele alan Ýslam ahlaký ile iliþkili olan bir disiplindir. 9  

Farabi,Fusulü’l Medeni’de;
“Beden için saðlýk ve hastalýk olduðu gibi, ruh(en-nefs) içinde saðlýk ve

hastalýk vardýr.”10  görüþünü ifadelendirmektedir.
Ebu Bekir Razi’nin et-Týbbu’r-Ruhanî adlý eseri, bizlere ruhsal týp kitapla-

rýnýn içeriðinin ne olduðu hususunda fikir vermektedir. Ele alýnan baþlýca

konular þunlardýr:
Tutkularý yenmek, nefsin kusurlarý; kiþinin kendi kusurlarýný bilmesi; cinsel

aþk; kendini beðenme; kýskançlýk; öfke; yalan, cimrilik; zararlý düþünce;
üzüntü; hayâsýzlýk; sarhoþluk; þehvet düþkünlüðü; taassup, kazanma ve
harcama, dünyasal mertebeleri arayýþ; erdemli hayat; ölüm korkusu11 

B. Ölüm Korkusuna Akýlcý ve Sezgici Yaklaþýmlar

Ýster filozof olsun ister mutasavvýf olsun, Ýslam düþünürlerinin ölüm korku-
sunun sebepleri olarak belirlediði hususlar ve bunlarý ortadan kaldýrmaya

7 Ýbn Sina, Risâle Edhâviyyetü fî Emri’l-Meâd, Mýsýr, 1939, s. 36.
8 Ýbn Sina, týp ilmini, insan bedeninin saðlýk ve hastalýðýyla uðraþan ve saðlýðýn korunmasý için

uygun metotlar kullanmayla ilgilenen bilim dalý olarak tanýmlar. Ýbn Sina, Aksâmu’l-Ulûmi’l-
Aklýyye, Kanun fi’t-Týb, Bulak, c. I,  I.B; Fârâbî, Ýhsau’l-Ulûm, Kahire 1949, s. 29, 52.

9 Her ne kadar ana baþlýðý et-Týbbu’r-Ruhanî olmasa da Ýslâm filozoflarýnýn bu konunun içeriði ile
ilgili eserleri vardýr. Ýbn Miskeveyh, ruhsal týbbý vurgulamak için et-týbbu’n nüfus tabirini kulla-
nýr. Ýbn Hazm’ýn bir eserinin adý el-Ahlâk ve’s-Siyer fî Mudavâti’n-Nüfus’tur. Bu eserinde kiþilik
geliþimi açýsýndan ahlâkî eksiklerin “mudavat”ýný tedavisini hedeflemektedir. Ruhanî týp gele-
neðinin temelinde Hippocrates ve Galen’in de etkileri vardýr. Razî, Resâil Felsefiyye, nþr. P. Kra-
uss, Kahire 1939, s. 33; Mustafa Çaðrýcý, Ýslâm Düþüncesinde Ahlâk, Ýstanbul 1998, s. 45; Mu-
hammed Abdul Quasem “Psychology in Ethics” The Muslim World 71 (1981) s. 216-221. Ayrýca
BAJJAH’S, Ýlm al Nafs, Karachi 1961, 88, 121. Lýndsay, P. H, Human Information Processing, N.Y,
1972, s. 20 vd. Kutluer, Ýlhan, Ýslâm Felsefesinde Ahlâk Ýlminin Teþekkülü, Ýstanbul 1994, s. 1-20-
40; Mehmet Bayrakdar,” The Spiritual Medecine of Early Muslims”The Islamic Quarterly,vol.-
29,1985, sy. 1p.1-28.

10 Farabi,Fusul’ül Medeni, çev. Hanefi Özcan, Ýzmir, 1987, s. 1
11 Ebu Bekir er-Razi, The Spiritual Physics of Rhazes, London 1950, s. 103.
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yönelik açýklamalarý hayli ilginçtir. Kindi, Ebu Bekir Razi, Ýbn Miskeveyh ve
Ýbn Sina bu konudaki eserleriyle ön plana çýkan filozoflardýr. Mevlana ve
Yunus Emre ise mutasavvýf düþünürler olarak, eserlerinde, ölümsüzlük ar-

zusu aþýlayarak ölüm korkusunu gidermeye yönelmiþlerdir.
Ýslam filozoflarý, ölüm korkusunu ve sebeplerini temel eserlerinin içinde

inceledikleri gibi, bu konuda müstakil eserlerde yazmýþlardýr. Ölüm korku-
sunun sebeplerini tüm ihtimalleriyle kuþatarak belirlemeye çalýþan filozof-
lar, tespit ettikleri korkularýn etkenlerini geçersiz kýlmaya örneklerle yönel-
miþlerdir. Yaþadýklarý çaðlar ve sonrasý için, felsefeyi, pratiðe dönüþtürme

amacýnýn neticesi olarak, insanlarýn ruh saðlýðýný korumayý kendilerine ilke
edinmiþlerdir.

Felsefeyi ölüme hazýrlýk12   olarak gören Ýslam filozoflarýnýn ölümün ger-
çek mahiyetini insanlara anlatmamalarý zaten düþünülemez. Felsefenin ölü-
me hazýrlýk olarak görülmesi düþüncesi ölümün bir son olarak algýlanmadý-
ðýný göstermekte, ölümün, yeni bir imkân ve açýlým olduðunu vurgulamak-

tadýr.13  

Ýslam filozoflarý, sadece ölüm korkusunu doðuran bir dizi sebep tespit
etmekle kalmamýþ, bu korkularýn giderilmesine yönelik açýklamalar da ge-
tirmiþlerdir. Bu tespitler, onlarýn güçlü bir gözlem ve tasnif yönünü ortaya
koymaktadýr. Filozoflarýn korkunun ortadan kaldýrýlmasýna yönelik açýkla-
malarýnda ortak nokta, çözümü akýl ve düþünce gücünü kullanmada bulma-

larýdýr.
Filozoflarýn açýklamalarý görüleceði üzere, insanlarý, önce korkunun se-

bepleri üzerinde düþünmeye davet etmek ardýndan da korkuya etken olan
sebeplerin akýlcý bir yaklaþýmla giderilmeye çalýþýlmasýdýr. Filozoflar, korku-
nun giderileceði yeri zihin olarak belirlemiþlerdir. Öte yandan Mevlana ve
Yunus Emre gibi keþfi ve sezgiyi ilke edinen Ýslam düþünürleri, ölüm korku-

sunun giderilmesinin temeline, manevi anlamda bir ölümsüzlük inancýný
koymuþlardýr. Bu inanç, duyusal yoðunluk saðlayarak, kalpleri korkulardan

12 Kindi, Risale fi Hudud’il-Eþya ve Rusûmihâ, Ebû Ridâ neþri, Kahire 1950, c. I, s. 172
13 Ýslam filozoflarýnýn ölüm korkusunun tedavisine yönelik çabalarýnýn temelini ve fikirsel daya-

naklarýndan biride Seneca’dýr. Seneca’nýn ifadesiyle, ölüm, iyi veya kötü kesilmiþ bir saç kadar
önemsiz deðildir. Bir kötülük deðildir, ama kötü bir görünüþü vardýr. Yaþamak arzusu ile çözü-
lüp daðýlmak korkusu her insanda yerleþmiþtir. Ölümden korkumuzun sebeplerinden biri de
bilgisizliktir. Bilinmeyen þey bizi ürkütmektedir. Ruhumuzu güçlendirmemiz onu ölüme yakla-
þacak, ölüme korkmadan bakacak hale getirmemiz gerekir. Küçük çocuklar, zihin yapýlarý zayýf
olanlar ölümden korkmuyorlar. Akýl yürütmeden yoksun varlýklarýn sahip olduðu bu güveni;
akýl bize saðlamazsa ayýptýr. Bir insana “ölümü düþün” demek, onu hürriyeti düþünmeye davet
etmektir. Ölümü öðrenen insan köle olmayý unutur. Fatma Paksüt, Seneca’da Ahlâk Görüþü-Zevk
Anlayýþý, Ankara 1981, s. 13 vd.
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azade kýlmaya yönelmiþ bir metot içerir. Filozoflar, korkuyu akýl temelinde
çözerken, sezgiyi ilke edinen, Ýslam düþünürleri ise, korkuyu kalbin doyu-
mu ve huzuru açýsýndan gidermeye çalýþmýþlardýr. Þimdi de filozoflarýn, ölüm

korkusunun giderilmesi hususundaki görüþlerini yakýndan ama kýsa çizgi-
lerle görmeye çalýþalým.

1.  Kindi (790–860)

Kindi, insan mutluluðunun önündeki engelleri ortadan kaldýrmayý gaye
edinerek, Üzüntüyü Gidermenin Yöntemleri 14   baþlýklý bir eser kaleme almýþ-
týr. Ona göre, üzüntü, sevilenlerin kaybý ve arzularýn gerçekleþmemesinden
doðan psikolojik bir rahatsýzlýk durumudur. Üzüntülerden kurtulmak için
ruhu tedavi edip onun acýlarýný dindirmek gerekir. Bu husus, bedenin teda-

visinden daha üstün bir konuma sahiptir. Çünkü ruh bedenden daha üstün-
dür. Bizi biz yapan bedenimiz deðil, ruhumuzdur. Cisimden ibaret olan be-
den, cisim olan her þeyle ortak iken, bize ve her þeye canlýlýk özelliðini veren
ruh, bizim þahsiyetimizi oluþturur. Ruhu korumanýn en temel sebebi onun
bu açýdan üstün oluþunda yatmaktadýr.15  

Kaçýnýlmaz þeyler hakkýnda duyulan üzüntüler bir kötülüktür. Kindi’ye

göre, ölümden korkmak yersizdir. Ölüm bizi gerçek vatanýmýza götürecek
bir gemidir. Gerçek vatanda, yokluk, hasret ve üzüntü yoktur. Ölüm doða-
mýzýn tamamlanmasýndan ibarettir. Ölüm yoksa insan da yoktur. Ölümlü
olmayan, insan deðildir. Buna göre olmamamýz gereken durumda olmak
kötü deðildir. Kötü olan, olmamýz gereken durumda olmamaktýr. Kötü olan
ölümün olmayýþýdýr. Çünkü ölüm yoksa insan da yoktur. O halde ölüm kötü

deðildir. Ölüm korkusu hayat ve ölüm hakkýndaki bilgisizlikten kaynaklan-
maktadýr. Kindi’nin verdiði bir örnek ilginçtir, Mahmut Kaya çevirisiyle vere-
ceðimiz bu metaforunda insanýn boþlukta kalma, mekân kaybetme korkula-
rýný gidermeye yönelir:

“karaciðerde bulunan ve fakat baþka hiçbir þeyi tanýmamýþ olan bir besin
maddesinin aklý olsaydý; sonra baþka yere nakledilmek istenseydi, geliþ-
mesi için daha uygun bir bünyeye nakledilse bile, o bu durumdan üzüntü
duyardý. Eðer o madde yumurtalara, ulaþýp sperme dönüþse, sonra yu-
murtalardan daha geniþ bir yer olan rahime, nakledilmek istense, elbette
bu durum onu fazlasýyla üzerdi. Rahime yerleþtikten sonra, o maddeye,”-
yumurtalara döneceksin” dense rahimdeki durumuna nispetle, yumurta-
larýn dar olduðunu ve geliþmiþ insan suretinden uzak bulunuþunu hatýrla-

14 Kindi, Risale fi’l-hile li def’il-ahzan (nþr.Abdurrahman Bedevi, Resailü felsefiye) Bingazi, 1973, s.
6-32; Risaleyi Mahmut Kaya Türkçeye kazandýrmýþtýr. Ýslam Filozoflarýndan Felsefe Metinleri,
Ýstanbul, 2003, s. 51- 69

15 Kindi, Risale fi’l-hile li def ’il-ahzan s. 8.
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dýðý için bu söz onu öncekinden kat kat fazla üzecektir. O madenin rahim-
den bu geniþ aleme çýkmasý istendiðinde, durum aynýdýr, bu da onu fazla-
sýyla üzecektir. Þayet o, bu geniþ ve güzel aleme çýksa, ve sonrada rahime
dönmesi söylense, dünya ve dünyadaki her þey onun mülkü olsa rahime
geri dönmemek için derhal hepsini verirdi. Ýþte bunun gibi, dünya deni-
len, bu yerden ayrýlýþ da onu üzecektir.”16  

Kindi, ölüm korkusunun etkenleri arasýnda akýl ve temyiz gücünü yete-
rince kullanmamayý bulur. Akýl, her þeyi yerli yerine koyar, akýldan yoksun
olanlar, þeyleri yerli yerine koyamazlar. Aklýn kontrolünden uzaklaþan in-

san, korku ile zihnini ve kalbini meþgul eder.17   Ölüm korkusu ile birlikte
her türlü üzüntü ve kaygýyý yenmenin ve mutlu olmanýn temel þartý aklý
kullanmaktýr.

2. Ebû Bekir er-Râzî (864–925)

Ebû Bekir er-Râzî, et-Týbbu’r-Ruhanî’ nin son bölümünü ölüm korkusuna
ayýrmýþtýr. Onun tespitiyle, insanlarýn bir grubu, nefsin bedenle birlikte yok
olacaðýna inanmaktadýr. Ölümü yokluk olarak görenlerin zaten ölümden
korkmalarýna sebep yoktur. Yoklukta elem ve ýzdýrap olamayacaðýna göre,
ölüm korkulacak bir þey deðildir. O, ölüm korkusundan kurtuluþun sonsuz-

luk arzusuyla giderileceðine inanýr. Gelecek hayatýn daha iyi olduðuna ina-
nýlmadýkça ölüm korkusunun atýlamayacaðýný ifade eder. Ona göre, ebedi-
yet arzusu olmayan insan, kendisini tutkularýn akýntýsýna býrakýr. Ebediyete
olan inanç bir anlamda bu dünyada erdemli insanlarýn sayýsýný artýrmakta-
dýr. Ölüm korkusu, insan mutsuzluðunun en temel etkenlerinden biridir. 18  

Razî’nin sisteminde beþ ezeli varlýk arasýnda ikinci varlýk olarak gördüðü

Ruh, hayat sahibidir, fakat ilmi yoktur. Ruh, bilgisizliði sebebiyle bir baþka
ezelî varlýk olan maddeye tutkun olur, maddî hazlar elde etmek için madde-
den suretler teþkil eder. Buna karþýn madde, þekillere karþý çýkar, Tanrý, madde
karþýsýnda ruha yardýmcý olur, Tanrý’nýn insana yardýmcý oluþuna Razî’nin
sistemine göre en önemli örnek, Allah’ýn insan aklýný yaratmasýdýr. Ýnsan
aklý, ruhu uyandýracak ve ruha madde karþýsýnda baðýmsýzlýk kazandýracak

yegâne vasýtadýr. Ruh, akýl ve idrakle gerçek dünyasýný hatýrlar. Beþ ezeliden
sadece Tanrý ve ruh, canlý ve faildir. Madde pasif ve cansýzdýr. Ýnsan aklý
sayesinde korkularýný yener. Korku insana elem verir. Lezzet rahatlatýcý, acý
ise, sýkýntý veren bir histir.19  

16 A.g.e., Kaya Çevirisi, s. 64
17 Ayný eser, s. 60.
18 Razi’nin ölüm korkusu hakkýndaki görüþleri için: Hüseyin Karaman, Ebu Bekir Razi’nin Ahlak

Felsefesi, Ýstanbul, 2004.
19 Goodman, L., “Razi’s Myth of the Faal of the Soul: Its Function in His Philosophy”, in G. Hourani
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Korku ve üzüntünün temelinde sevilen þeylerin kaybediliþi bulunur. Ýn-
san aklý sayesinde, kâinatýn bir kevn ve fesad âlemi olduðunu devamlý düþü-
necek, üzüntüye yol açan sebepleri bilecek ve irade ile bilerek iþ yaparak,

keder ve korkudan uzak duracaktýr.
Zekeriyya er-Razî’nin akla verdiði büyük önemi ve izlediði akýlcýlýðý en

iyi þekilde et-Týb er-Ruhanî’nin ilk bölümü olan “Aklýn Kusursuzluðu ve Akla
Övgü”de buluyoruz. O, bu bölümde aklýn, þimdi ve gelecekte elde edeceði-
miz menfaatlerinin biricik vasýtasý olduðunu vurgulayarak, aklýn bir ilâhî
armaðan olduðunu, hayatý güzelleþtirdiðini, kolaylaþtýrdýðýný, bilimleri oluþ-

turduðunu, ilkel devlet yönetimlerinden kurtardýðýný dile getirerek aklý reh-
ber almamýz gerektiðini, ona göre davranmamýzýn bizim biricik kurtuluþu-
muz olduðunu söyler20  .

Razi, aklýn pratik deðerinden hareketle sisteminde aklýn önemini vurgu-
lamaktadýr. Akýl, kurtarýcý ve yol gösterici olmasý yönünden uygarlýklarýn
sanatýn ve bilimin kaynaðýdýr. Akýl, tanrýsal bir armaðan olmasý cihetiyle

insanlýða yapýlan en büyük yardým niteliðini taþýmaktadýr. Aklýný kullanan
kiþi, korkularýný yener. Akýl, davranýþlarýmýzda egemen olursa, davranýþlarý-
mýz güzelleþir, geliþir, öte yandan akýl davranýþlarýmýzýn mahkûmu olursa biz
bu kez kötü davranýþlarýn mahkûmu oluruz. Tutku ve þehveti dizginlemek-
le, davranýþlarýmýzý güzel ahlâkýn öngördüðü noktaya çekebiliriz.

Razî’nin sisteminde ortaya çýkan önemli bir özellik de onun “bilmeyi de-

ðiþmek” olarak görmesidir. Kiþi, kendi eksikliklerini bildiði ölçüde erdemli
bir yaþayýþa adým atabilmektedir. Öyleyse bilmek, deðiþimin kendisidir. Bil-
mek, deðiþme sürecine adým atmak demektir. Ruhsal açýdan olgunlaþmanýn
temelinde bilgiye dayalý olarak yanlýþlýklarýn farkýnda olmak gerekmekte-
dir. Ölüm korkusu insana elem verdiði için insan, mutsuz olmaktadýr. Mut-
suzluktan kurtulmak için aklýn ve erdemin yolunda korkularý terk etmek

gerekmektedir. Kiþi, duygularýný aklýyla dizginleyip kontrol altýna alarak,
sebep ve sonuç baðlarýný düþünerek, tabiî olaný isteyecek ve kendini geliþtir-
mekle meþgul olacaktýr. 21  

(ed.), Essays in Islamic Philosophy and Science, Albany, New York 1975, 125-40; Nâsýr Husrev
(ö. H. 481) “Zâdu’l-Misafîr” adlý Farsça kitaptaRazi’nin görüþlerinden seçmeler sunar. Ayrýca
Paul Kraus da “Resâil Felsefiyye” adlý eserde iktibaslarda bulunur.“Resâil Felsefiyye lî Ebî Bekr er-
Razî”, 139–140.

20 er-Razî, al-Týbb al-Ruhanî (The Spiritual Physics), ed. P. Kraus, In Rakariyya al-Razi, Cairo 1939,
Beyrut 1973, Trans. A. Arberry, The Spiritual Physics of Rhazes, London, John Murray 1950.

21 et-Týbbu’r-Ruhanî, 36, 40; Resâil Felsefiyye, 15.
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3. Farabi (870–950)

Farabi’ye göre, erdemli insan, ölüm karþýsýnda dirayetle durur. Ölümün
gerçekleþmesiyle, kendisine hiçbir kötülüðün asla ulaþamayacaðýný ve ölüm
anýna kadar kendisine gelmiþ olan iyiliðin kendisiyle beraber olduðunu ve
ölümle kendisinden ayrýlmayacaðýný düþünür. Bu yüzden erdemli kiþi, mut-
luluðu arttýrmaya aracý olan iyi fiilleri gittikçe daha da çoðaltmak için ha-
yatta kalmayý sever. Ölümden korkanlar bilgisiz þehirlerin halkýdýr. Cahil

insanlar, dünyasal zevklerden mahrum kalma endiþesiyle ölümden korkar-
ken fasýk insanlar cahil insanlardan daha çok acý duyarlar. Cahil insanlar,
mutluluðu sadece ölümle kaybedeceklerini düþünürler. Ölümden sonraki
mutluluk hakkýnda bir þey bilmezler. Bilgiye sahip olmakla birlikte doðru
çizgiden uzak bir hayatý seçen fasýk ise iyilik üretmemenin acýsýný daha çok
çekecektir.22  

Farabi, ölüm korkusunun temelini bilgisizliðe dayandýrmaktadýr. O, öz-
gün yaklaþýmýnda,ölüm korkusundan insanlarý azade kýlmaya çalýþýrken,
insanlarýn biran önce ölmeyi dileyip kurtuluþa ereceklerini telkin etmez.
Farabi, daha çok insanlarýn hayata deðer verip iyi davranýþlar gerçekleþtir-
melerini özendirmektedir. Hayat güzeldir. Mutluluða giden yol, dünyada
iyi davranýþlar dan geçmektedir.

4. Ýbn Miskeveyh (932–1030)

Ýbn Miskeveyh, ölümden korkmanýn temelinde bilgisizlik olduðunu be-
lirtir. Nimetlerle dolu ebedî bir hayatýn bu dünyadaki erdemli hayattan geç-

tiðini ifade ile kötü olanýn ölüm deðil, ona karþý duyulan korku olduðunu
belirtir. Ölümden korkan, onun anlamýný ve kendi özünü bilmeyen kimse-
dir. Ama gerçek þu ki insanýn en büyük korkusu ölümdür.

Ölümden korkanlarý þöylece sýnýflar23.
Bir grup insanda ölüm korkusu, ölümün gerçek mahiyetini ve nefsin ölüm

sonrasý baþýna gelecekleri bilmeyenlerde oluþur. Ölümü bir yokluk ve kay-

boluþ olarak gören b insanlarýn tün benlikleri ölüm korkusuyla sarýlmýþtýr.
Ýbn Miskeveyh’in tespitiyle ölümden korkanlar, ölüme sebep olacak has-

talýklarýn acýsýndan daha büyük bir acý duyacaklarýný ya da ölümden sonra

22 Farabi, Fusul’ül Medeni, (Özcan çevirisi) s. 63; El Medinetü’l Fadila, neþr. Alber Nâdir, Mýsýr ty.;
Türkçe çev. Ahmet Arslan, el-Medînetu’l-F®zýla, Ankara 1991, s. 98.

23 Ýslâm, felsefesinde ölüm korkusu, sebepleri ve tedavisine yönelik birçok eser kaleme alýnmýþtýr.
Ebû Bekir Razî (864-925) et-Týbbu’r-Ruhanî’nin son bölümünü ölüm korkusuna ayýrýr. Ýbn Sinâ,
Fi’l-Havf mine’l Mevt, (neþr. Hasan Asi), et-Tefsîru’l-Kur’anî içinde ölüm korkusundan söz eder.
(Türkçesi M. Hazmi Tura, Ýstanbul 1959).
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cezaya uðrayacaklarý düþüncesiyle iç içedirler. Bunlar, ölüm sonrasý baþlarý-
na gelecek þeylerin kaygýsýný çekerler veya geride býraktýklarý mal ve mülk-
lerinden ayrýlacaklarý için üzüntü duyarlar24  .

Ýbn Miskeveyh, zengin kimselerin ölüm kaygýsýnýn temelinde, sahip olu-
nan imkânlarýnýn terk edilmesini bulur. Çabayla biriktirilen, bir araya yýðý-
lan mallarýn, dünyada kalmasý bir grup insan için endiþe kaynaðýdýr.

Ýbn Miskeveyh, insaný korkudan kurtulmak için düþünceye davet etmek-
tedir. Buna göre, insan þöyle bir düþünce gerçekleþtirmelidir:

Her þeyin bir tanýmla ifade edildiðini ve bu tanýmýnda cins ve ayýrýmlar-

dan meydana geldiðini, insanýn “canlý” ve ayýrýmlarýnýn da “düþünen” ve
“ölümlü” olduðunu bilen kimse onun da cins ve ayýrýmlarýna ayrýþacaðý yar-
gýsýna ulaþýr.

Her bileþik varlýk, kendisini oluþturan unsurlara doðal olarak ayrýlýr. Ýbn
Miskeveyh, özünün tamlýðýndan korkan kimseden daha talihsiz biri var mý-
dýr? diye, sorarak, eksik olanýn tamamlanmasýndan korkmasý, onun son

derece bilgisiz olduðunu gösterir sonucuna varýr25  .Bu açýdan akýllý bir insan
ölümü bir mahrumiyet olarak deðil, aksine sonsuz imkanlara ve mükem-
melliðe doðru bir açýlým görür.

Ýbn Miskeveyh’e göre, yok olmayý arzu etmek aslýnda yaratýlmamayý iste-
mektir. Yaratýlmamayý arzu eden de kendisinin yok olmasýný istemektedir.
Bir açýdan o, hem yok olmayý hem de yok olmamayý istemektedir. Bu imk-

ânsýz bir durumu nitelemektedir. Bizden önceki nesillerin ölmemiþ oldukla-
rýný düþündüðümüzde varlýk bize kadar ulaþma imkânýný bulamazdý. Ýbn
Miskeveyh kendi dönemine yakýn bir örnek vererek, mesela Hz.Ali’nin 400
yaþýnda ve hâlâ ölmediðini, çocuklarý ve torunlarýnýn da ölmeden yaþadýkla-
rý bir ihtimali gözler önüne serer. Ona göre, böylesi bir durum bir çok ekolo-
jik ve sosyolojik sorun ve karmaþa doðuracaktýr. Aslýnda Ýbn Miskeveyh’in

bu örneði aynen ve biraz daha açýlýmlý olarak, Ýbn Sina’nýn Ölüm Korkusun-
dan Kurtuluþ risalesinde yer almaktadýr. Ýbn Miskeveyh ve Ýbn Sina’nýn ör-
neklerindeki benzerlik ilginçtir.

5. Ýbn Sina (ö.1037)

Ýbn Sina’nýn kendi zamanýnda bir Ölüm Korkusundan Kurtuluþ26   risalesi
yazmýþ olmasý, onun zamanýnýn gündemini teþkil eden problemleri tespit

24 Ýbn Miskeveyh, Tehzibu’l-Ahlâk ve Tathiru’l Arak, Kahire 1317, s. 186.
25 A.g.e., s. 190.
26 Ýbn Sina, Fi’l Havf mine’l Mevt, neþr. Hasan Asi, et-Tefsiru’l Kur’anî içinde; Ölüm Korkusundan

Kurtuluþ Risalesi, çev. M. Hami Tura, Ýstanbul, 1959.
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etme yönünden kaynaklanmaktadýr. Bu risalesi, toplumda müþahede ettiði
bir gerçeðin sonucu olarak ortaya çýkmýþtýr. Ýnsanlar var oluþlarýnýn farkýna
varmalarýyla birlikte “ölüm” gerçeðinin acýlýðýyla da iç içedirler.

Ýbn Sina, çaðdaþý olan bu insanlarýn sadece korkularýný müþahede et-
mekle kalmamýþ, onlara ümit aþýlamýþtýr. Ölümden sonra yeni bir hayatýn
baþlayacaðýný vurgulayarak korkunun yersiz olduðunu ifade etmiþtir. Ýbn
Sina, bu risalesin de ölüm korkusunun altý sýnýf insanda etkili olduðunu ve
zihinlerinde yer ettiðini belirtmiþtir. Bunlar;

a) Ölümün gerçekte ne ifade ettiðini bilmeyenlerde ölüm korkusu,

b)  Ruhun nereye ulaþacaðýný bilmeyenlerde oluþan ölüm korkusu,
c) Kendisinin ölüp yok olacaðýna, buna karþýlýk âlemin kendisinden son-

ra var olacaðýna ait düþüncelerle oluþan ölüm korkusu,
d) Ölümden sonra kendisine bir ceza ve iþkence edileceðine itikat eden-

lerde oluþan korku,
e) Öldükten sonra nereye gidileceðini bilmeyenlerde oluþan korku,

f) Maddî gücünün öldükten sonra yanýnda gelemeyeceðini ve dünyada
kalmasýndan kaynaklanan oluþan ölüm korkusu27 

Birinci grup ölümün gerçekte ne ifade ettiðini bilmeyenlerdir. Ýbn Sina’-
ya göre, bunlarýn ölüm sonrasý hakkýnda beklentileri ve bilgileri yoktur. Ölü-
mün yeni bir hayata açýlan pencere olduðunu bilmezler. Bu yüzden korkar-
lar.

Ölümün hakikatte ne olduðunu bilememekten dolayý korkanlar “ölümün,
nefsin, aletlerini terk etmekten baþka bir þey olmadýðýný ”bilmezler. Ölüm,
nefsin bedeni, týpký sanatkâr bir kimsenin aletlerini terk etmesi gibidir. Nefs
bir cevherdir. Bozulmaz, fesad kabul etmez.28  

Ýkinci grup, nefsin nereye ulaþacaðýný bilmeyenlerde oluþan ölüm korku-
sudur; Ýbn Sina böylesi bir korkunun temelinde ölümün deðil, bilgisizliðin

olduðunu belirtir. Bu korku bilememenin vermiþ olduðu bir korkudur.
Ýbn Sina ölümü ve hayatý doðal ve iradeye dayalý olmak üzere tasnif

eder.

a) Ýradeye dayalý hayat ve ölüm

b) Doðal hayat ve ölüm

Ýradeye dayalý ölümde þehvet ve arzularýn öldürülmesi söz konusudur.
Ýradeye dayalý hayat, insanýn dünya hayatýnda, peþinde koþtuðu her türlü

27 Ölüm Korkusundan Kurtuluþ Risalesi, s. 10-17.
28 Ýbn Sina, Fi’l Havf mine’l Mevt, s. 140.



97

yeme ve içmeyi nitelerken, doðal hayat ise, insanýn bilgisizlikten uzak dura-
rak ebedi hayatýn lezzetlerini arzulamasýdýr. Ýbn Sina Fi’l Havf mine’l Mevt,
risalesinde ölüm hakkýnda þu deðerlendirmede bulunur:

“Ýnsanýn tanýmý hay, natýk ve mait”tir. Yani insan, yaþayan, idrak eden,
ölen demektir. Bu tanýma göre, ölüm, insanýn tamamý ve kemali olmuþ olur.
Ölüm ile insan, en yüksek ufkuna döner. Her þeyin, kendi tanýmýnda ve
tanýmýnýn da kendi cinsi ile faslýndan birleþik olduðunu bilmek geve insanýn
diri, düþünen ve ölümlü olduðunu bilen bir kimse, insanýn kendi faslýna
istihale edeceðini bilir. Çünkü her birleþim, birleþimi olduðu þeylere dönü-

þecektir. Kendi zatýnýn tamam olmasýndan korkandan daha bilgisiz bir kim-
se bulunabilir mi? Yokluðunu, hayatýnda, noksanýný tamam olmasýnda zan-
nedenden daha kötü ve çirkin halli bir kimse tasavvur edilebilir mi?”29 

Ýbn Sina, ölümsüzlüðü, tamam olma ile özdeþleþtirirken, hayatý, noksan-
lýkla izaha yönelmekte ve nakýs olan kimsenin tamam olmaktan korkmasý-
nýn cehaletin en son aþamasý olduðunu belirtmektedir. Onun diliyle, ölüm

bir açýdan insanýn tabiatýn tutsaklýðýndan kurtuluþudur.
Üçüncü grupta, kendisinin ölüp yok olacaðýna, buna karþýlýk âlemin ken-

disinden sonra var olacaðýna ait düþüncelerle oluþan ölüm korkusuna sahip
kimseler bulunur. Bu sebebe dayalý ölüm korkusu yaþayanlar, aslýnda, en
büyük kurtuluþun en güzel var oluþ durumunun, ve mutluluðun yüksek alem-
de olduðunu fark etmeyenlerdir.30  

Dördüncü grup, ölümden sonra kendilerine bir ceza ve iþkence edilece-
ðine itikat edenlerde oluþan bir korku taþýrlar: Bu sýnýfa dâhil kimseler, sâlih
amel iþlemedikleri için, ölümün ettiklerinin karþýlýðýný bulmak olduðu dü-
þüncesinden hareketle huzursuzluk duyarlar. Hayatý yeterince deðerlendi-
remediklerini düþündüklerinden korkularý sýnýrsýzdýr.

Ýbn Sina’ya göre, bunlar ölümden deðil aslýnda iþkenceden korkmakta-

dýrlar. Buradan hareketle akýllý insan, günahtan ve kötü fiillerden kaçýnýr.
Beþinci grup, öldükten sonra nereye ayak basacaðýný bilmeyenlerde olu-

þan korkuya sahip kimselerden meydana gelir. Bunlar, gidilecek bir yerlerin
bilinmezliðinin verdiði ürperti içinde bulunurlar.

Altýncý grup, maddî gücünün öldükten sonra kendisine refakat etmeye-
ceðini bilenlerde oluþan ölüm korkusu ile doludurlar.31   Dünyada güç ve

zenginliðin saðladýðý imkânlarý kaybetme korkusu ile huzursuzluk duymak-
tadýrlar. Biriktirdiklerinin ve elde ettiklerinin bir gün geride kalacaðýný ve

29 A.g.e., s. 140.
30 Ýbn Sina, Fi’l Havf mine’l Mevt, s. 140.
31 a.g.e., s. 139-140.
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baþkalarýnýn onlara sahip olacaðýný düþünmek, insaný yaklaþan ölüm mef-
humu karþýsýnda rahatsýz etmektedir.

Ýslam filozoflarýnýn belirledikleri ölüm korkusunun sebepleri, irdelendi-

ðinde; —ölümün bilinemezliði ve bu bilinemezliðin verdiði kaygýlar,
-dünya ve dünyasal imkanlardan mahrum kalma endiþesi ve buna baðlý

olarak dünya hayatýna olan sevgi,
-ahiret hayatýnda karþýlaþýlabilecek ceza beklentisinin verdiði ýzdýrap,

temel etkenler olarak görülmektedir. 32  

Ýslam filozof ve düþünürlerine göre, ruh, sonsuzluk için yaratýlmýþtýr.

Kendisinde iyi, gerçek ve güzelin olduðu baðýmsýz ve manevî bir küçük bir
alemde geliþmek amacýndadýr. Ölümden sonra hayat hakkýnda sadece bir
önsezimiz vardýr. Bu önsezi, huylarýn çeþitliliðine göre az veya çok þiddetli
bir istek meydana getirir. Bu istek, bizim hazýrlýk derecemize baðlýdýr. Bu
hazýrlýk, sadece nefsin en yüksek yeteneklerinin geliþip olgunlaþmasýyla ta-
mamlanýr. Duyular bu konuda sahip olunan yeteneklerdir33  .

Ýbn Sinâ, nefsin, sonucun sebebe baðlýlýðý gibi bir baðlýlýkla bedene baðlý
olmadýðýný bunun için de, asla yok olmayacaðýný söyler. Ýbn Sina, meâd’ýn
beden ve nefs için olduðuna inanýr34  .

Ýbn Sina, bir önseziden bahsetmektedir. Bu önsezi, gelecek hayatýmýzýn
ne olacaðý hususundadýr. Bu önsezi, herkesin yapýsýna göre deðiþmekte ve
insanda bir sonsuzluk arzusu meydana getirmektedir. Hayattan beklentisi

olan ve ona ümitle bakan kimseler, gelecekteki hayata aydýnlýk olarak bakan
kimselerdir. Ýnsan ruhunun bedenle olan iliþkisini kaptan ile gemi arasýnda-
ki iliþkiye benzeten Ýbn Sina’ ya göre, nefs, denilen kaptan kendi olgunluðu-
nu gerçekleþtirmek için dünyadaki yolculuðu boyunca beden gemisini kul-
lanýr. Gemiyi terk etmesi kaptanýn yok olmasý anlamýna gelmiyorsa, can
denilen nefiste bedenden ayrýldýktan sonra da yok olmamaktadýr.Ölüm bir

yokluk ve yok oluþ deðil,farklý bir aleme geçiþtir.35  

Ýbn Sina, nefsin ölümden sonra bedenle birlikte olduðunu söylemekle
Platon’ dan, nefsin ölümsüzlüðünü ve bedenden baðýmsýz bir cevher oldu-
ðunu söylemekle Aristo’dan ayrýlýr.36  

32 Bu korku sebepleri, ölüm korkusunu inceleyen psikoloji çalýþmalarýnda, belirsizlik, bedeni kay-
betme, acý duyma, yalnýzlýk, yakýnlarýný kaybetme, denetimi kaybetme, kimlik duygusunu kay-
betme ve gerileme korkusu olarak belirtilmektedir. Murat Yýldýz, Ölüm Kaygýsý ve Dindarlýk,
Ýzmir, 2006, s. 27, 31, 46, 50-53.

33 Bkz. Cum’a, Muhammed Lütfi, Tarih-i Felasifetü’l-Ýslâm, Kahire 1928, s. 26.
34 Ýbn Sina, Ahvâlü’n-Nefs, s. 98; Ýþârât, Mâba’d et-Tâbia, s. 195; Necat, s. 185.
35 Ali Durusoy, ”Ýbn Sina” TDVÝA. Ýstanbul 1999, C. 20, s. 324
36 Ýbn Sina, el Mebde ve’l-mead  s. 106; en Necat, s. 224; Durusoy, a.g.m, c. 20, s. 324.
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Ýbn Sina, duyusal alem (alemü’l his) vehim ve hayal alemi (alemü’t-ta-
hayyül)ve akli alem (alem’ül-akl) olmak üzere, üç alemden söz eder. Ona
göre, akli alem, cennettir. Hayali,veya vehmi alem ise yok olma alemi, ce-

hennemdir Duyusal alem ise, kabir alemidir. Kiþi, dýþ duyularla algýladýðý
þeyi hayale, vehme, oradan da düþünceye yansýtýr. Akletmeye giden bu sü-
reç zorlu bir yol ve geçittir. Yolu(sýrat) geçen akýl alemine ulaþýr. Bunu baþa-
ramayanlar yolda kalabilirler. Vehim ve hayal aleminde kalanlar cehennemi
yaþamaktadýrlar.37  

Bu tarzdaki bir düþünce sistemi, sonsuzluk arzusuyla hareket eden bir

kiþinin, sonuçta olumlu, aydýnlýk çözümlere ulaþmasýný saðlamaktadýr. Fel-
sefî sistemini nihaî aþamada hep var oluþ üzerine oturttuðu için felsefesine
sonsuzluða olan arzusu bir farklý bir anlam kazanmaktadýr.

6. Ölüm Korkusunun Ruhsal Tedavisinde Ruhsal Tabipler olarak
Mevlana (1209–1273)ve Yunus Emre((1240–1321)

Ýnsanýn en temel isteði ölümsüzlüktür. Ölümden sonra hayat, öldükten

sonra dirilmek ve ruhun ölümsüzlüðü gibi ifadeler, genellikle bu hayattan
sonra mahiyetini tam olarak tasavvur edemediðimiz, baþka bir hayatý vur-
gulamaktadýr.38  

Ölümden sonraki hayatýn mahiyetini ve ölüm düþüncesinin etkilerini,
çeþitli disiplinlerden istifade ederek incelemek mümkündür. Konunun psi-
kolojik39, ahlâkî40, kelâmî41  yönleri bulunmaktadýr. Ýnsanýn farklýlýðý ve ha-

yata bakýþýndaki çeþitliliði çok farklý ölümsüzlük anlayýþlarý ortaya koymuþ-
tur. Her kültürün, din ve felsefenin özellikleri farklý da olsa, ölüm sonrasý
için geliþtirmiþ olduðu bir anlayýþý ve yorumu olduðu görülür.42  

Ölümsüzlük ifadesinden kastedilen kiþisel ölümsüzlüktür; yani fert ola-
rak insanýn kiþiliðinin, benliðinin, hatýrasýnýn hafýzasýnýn ve kimliðinin ölüm-
den sonra sonsuz sapasaðlam durduðunun farkýnda olarak baki kalmasýdýr.

37 Ýbn Sina, Risale fi isbati’n-Nübüvvat, thk. Micheal Marmura, Dau’nnahar Beyrut 1968, s. 54-60.
38 Mehmet Aydýn, Din Felsefesi, Ýzmir 1987, D.E.Ü.F..Y.,  s. 186.
39 Vergotte, Antoine, Din Ýnanç ve Ýnançsýzlýk, çev.: Veysel Uysal, Ýstanbul, 1999, s. 69, Yýldýz, Ölüm

Kaygýsý ve Dindarlýk, s. 27, 31, 46.
40 Aydýn, Din Felsefesi, s. 186.
41 Turan Koç, Ölümsüzlük Düþüncesi, Ýstanbul 1991,  s. 9.
42 Ayni, Mehmet Ali, Hayat Nedir? Ýstanbul 1945, s. 11; Encyclopedia of The Social Sciences, New

York 1953, gv. 1, s. 65, c. V, VI, s. 112-113; Çanký, Mustafa Namýk, Büyük Felsefe Lugâtý, Ýstanbul
1954, c. I,  s. 155; Matson,  I. Wallace, A New History of Philosophy, London 1987, c. I, s. 1-3;
Birand, Kamiran, Ýlkçað Felsefesi Tarihi, Ankara 1987, s. 7-9; Weber, Alfred, Felsefe Tarihi, çev.: V.
Eralp, Ýstanbul 1991, 4. Basým, s. 10-13.
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Ýnsanýn öte dünyada, buradaki gibi her gün sabahleyin uyandýðý gibi uyan-
masýdýr43  . Ýnsan, ölüm sonrasý bilincinin açýk olup olmayacaðý merakýný ta-
þýr. Düþünmeye devam edip etmeyeceðini sorgular. Halbuki, ölümsüz olma-

sý istenen, acýlarý, umutlarý, hayalleri, hatýralarý, istekleri ve ahlâkî talepleri
ile etten ve kandan insandýr44  .

Platon, Phaedon’da ölüme an be an yaklaþan Sokrates’a Kriton’un aðzýy-
la(metodunun bir gereði olarak) bir soru sorar.

“Seni nasýl defneyleyeceðiz?”
Sokrat bu soruya gayet vazýh olarak “istediðiniz gibi gömün, ben zaten

sizlerden daha uzaða gidecek deðilim, dostlarým, Krito benim az sonra bir
ceset olacaðýmý zannediyor. Nasýl defnedilmemi sormasý bu yüzdendir. Ze-
hiri içtikten sonra sizin deðil, saadetli insanlarýn diyarýna gitmek üzere ola-
caðým” der45. Platon’un ölüm ötesi olan hayata olan inancý son derece kuv-
vetlidir.

Ölümsüzlük arzusu, ölüm korkusuna paralel olarak, insanla birlikte var

olan bir duygudur. Bu arzu, ölüm korkusunu yatýþtýran ve insana yaþam
sevinci ve kararlýlýðý veren bir arzudur. Türk Ýslam düþünürleri ölümsüzlük
arzusunu felsefi sistemlerinde insanlara aþýlamýþ ve felsefi eserlerinde bunu
vurgulaya gelmiþlerdir. Mevlana ve Yunus Emre, insanlarýn ölüm korkularý-
ný yenmeleri için eserlerinde ölümsüzlük arzusunu aþýlamýþlardýr. Eserlerin-
de ortaya koyduklarý bilgiler, insanýn ölüm karþýsýndaki korkusunu yenmeye

yardýmcý olmaktadýr. Bu açýdan Mevlana ve Yunus Emre, Ýslam düþüncesi-
nin ruh tabipleri olarak deðerlendirilebilir. Eserlerinde, vurguladýklarý, ya-
þama sevinci ve ölüm ötesine olan kuvvetli inanç, gerek yaþadýklarý dönem
için ve gerekse sonrasý için rehberlik etmiþtir.

Mevlana, ölümle baþlayacak sonsuz imkânlar arzusuyla o kadar iç içedir
ki, bu arzuyu ve güzelliði çevresindeki insanlara anlatmak ister. Tüm insan-

lara sonsuzluk arzusunun boþ bir arzu olmadýðýný anlatan Mevlana, ölüm-
den sonraki hayata olan inancý genel sistemi içerisinde vurgular, ölüm kor-
kusuna kapýlan insanlarýn kalplerine huzur ve güven vermeyi amaçlar. Mev-
lana, insanlarýn kiþilik, ahlaki ve ruhsal geliþimlerine yardýmcý olmayý he-
defler. Bu hedefi gerçekleþtirme yolunda, ölümden korkmama dolayýsýyla,
sonsuza inanma önemli rol oynar.

43 Koç, a.g.e., s. 9; Hastýng, James, Encyclopedia of Religion and Ethics, New York 1951, V. S., s.
401.

44 A.g.e., s. 22.
45 Hick, John, Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion, Englewood Cliffs,

N. Y. 1964, s. 12.
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Mevlana, ölümün ayrýlýk deðil, ilahi sevgiliyle kavuþma aný olduðunu
belirterek, ölüm karþýsýnda kaygý duyan, aðlayan insanlara ruhsal tabip ola-
rak yol gösterir.

“Ben ölüp de tabutumu geçirdikleri zaman, benim bu cihanýn derdiyle
uðraþtýðýmý zannetme. Cenazemi görünce ayrýlýk ayrýlýk diye aðlama, be-
nim sevgilimle kavuþmam zamanýdýr.”46  

Ölüm anýný, “düðün gecesi” olarak adlandýran Mevlana, ölümü sonsuz-
luða açýlan bir pencere olarak takdim ederek ondan korkmamayý telkin eder.

“Beni kabre indirip býrakýnca, sakýn elveda elveda deme
Zira, mezar cesetler topluluðunun perdesidir.” 47  

diye seslenen Mevlana, her þeyden önce, ruhun soyut bir varlýk olarak za-
mana ve mekâna baðlý olmadýðýný dile getirir. Ruha bu sýfatý bahþeden Al-
lah’týr. Ölüm ile beden yok olur ve böylece Yaratýcý ile aradaki perde kalkar

ve ruh aslýna döner.
Mevlana, insaný bir çekirdeðe benzetmektedir. Topraða giden beden bir

gün tekrar çýkacaktýr.

“Buradan gidiþi gördüðün gibi, tekrar geliþi de düþün, Güneþ ve Ay bat-
makla eskimezler ki, hangi dane vardýr ki, topraða ekilip de çýkmamýþtýr?
Niçin insan denilen dane için de kuþkuya düþüyorsun?”48  

diyerek ölüm korkusu ve yok olma endiþesi taþýyan zihinlere somut örnekler
verir. Dýþ görünüþ açýsýndan çekirdek topraða gömülür ama ardýndan o çe-

kirdek topraktan çýkar ve büyür.
Mevlana, ölümü sonsuzluk arzusuyla açýklarken; umut, güven ve ruhsal

güçle dolu bir insaný þekillendirir. Ona göre ölüm, sonsuz hayatýn baþlangý-
cýdýr. Ölüm, huzur âlemine ve gerçek mutluluða ulaþmaktan baþka bir þey
deðildir.

Mevlana,

“Aþksýz olma ki ölmeyesin,
Aþkla öl ki, diri kalasýn”49.

derken ölümsüzlüðe giden süreçte aþkýn önemine deðinir. Allah sevgisiyle
dolu olan kimse, bedenini ilahi sevgiyle doldurduðundan ölümsüzlüðe ka-
vuþur. Ýlahi sevginin kuþattýðý bir insan için ölüm düþünülemez olmaktadýr.

46 Mevlânâ, Mesnevî, çev. Velid Ýzbudak, Ýstanbul 1991, c. IV, s. 292
47 Mevlana, Divân-ý Kebîr, Haz: A. Gölpýnarlý, Ýstanbul 1958, c. III, s. 169.
48 Mevlânâ, a.g.e., c. IV, s. 292.; Yakýt, Ýsmail, Batý Düþüncesi ve Mevlânâ, Ýstanbul 1993, s. 79-110;
49 Mevlana, Rubaîler, Haz. A. Gölpýnarlý, Ýstanbul 1984, s.124.
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Mevlana’ya göre, ölüm, beden mezarýndan kurtuluþ gibidir. Ruh ve be-
den iliþkisinde Platon etkisindedir. Ruh, bedenle birleþince asýl vatanýndan
ayrýlmýþ beden hapishanesine düþmüþtür. Ölümle asýlla birleþir.Böylece var-

lýkta birlik gerçekleþir 50  .

“Ey oluþ ve daðýlýþ âleminde tamamýyla çürümüþ canlar, sonsuz canlarý-
mýz, ne vücuda geldi ne doðdu”51 

diyen Mevlana, ölümü sonsuz hayata açýlýþ olarak görür.
Ölüme olan umut dolu bakýþ açýsýyla, insanlara güven ve umut veren

Mevlana’ya göre ölüm, sevgiliye yani Allah’a ve ayný zamanda sonsuz imk-
ânlar dünyasýna kavuþmaktýr. Öyleyse ölümden korkmamak gerekir. Mev-

lana yine ölümü, kendi ifadesine göre þöyle anlatmaktadýr:

“Böylece ecel rüzgârý da ariflere gül bahçesinden esip gelen rüzgâr gibi,
lâtif ve hoþtur. Ateþ Ýbrahim’e diþ geçirmedi. Çünkü Tanrý’nýn seçilmiþi idi.
Onu nasýl ýsýrabilir”52  .

“Ölümüm bana can gibi hoþ geliyor. Dirilmemle adeta bir ölümsüzlük ölü-
mü bize helâl olmuþtur. Azýksýzlýk azýðý bize rýzýk ve nimettir. Ölümün
görünüþü yok olma, içyüzü dirliktir. Ölümün görünüþte sonu yoktur. Ge-
lecekte ise sonsuzluktur. Bana da ölüm tatlýdýr. (Onlar ölmemiþlerdir. Rab-
lerinin huzurunda diridirler.) ayeti benim içindir”53.

Mevlana, ölümü sonsuzluk yurduna kavuþmak olarak görmektedir. Bu
dünyada yaþanan her an, aslýnda sonsuzluktan ayrý geçen günlerdir. Ölüm,

insaný sonsuzluða kavuþturan bir açýlýmdýr. Mevlana, ölümden sonraki ha-
yatý mutlulukla karþýlamaktadýr. Bu dünya hayatý, uyuyan bir kimsenin gör-
düðü hayallerden ibarettir. Ölüm, tüm bu hayallerden kurtuluþtur. Ecel gel-
diðinde, kiþi asýl sonsuzluk yurdunu görür ve ölmekten korkmasýnýn yersiz
olduðunu anlar ve gülmeye baþlar. Bu gerçekleri þu dizelerde dile getiriyor.

“Dünya aslaný av ve rýzýk arar. Tanrý aslaný ise hürlük ve ölüm, çünkü
ölümle yüzlerce hayat görür de varlýðýný pervane gibi yakýp yandýrýr”54  

Mevlana’yý okuyan ve onun ruhsal tababetinden yararlanan kiþi, ölüm

korkusunu dengeleyebilmektedir.
Ölümsüzlük felsefesini ve ölümden korkmama inancýný yaymanýn bir di-

ðer temsilcisi Yunus’a göre ise insan zaman içinde bulunan bir varlýktýr.
Onunla iç içedir. Beden, bu zamanýn tahripkâr yönüyle gider. Fakat ruh,

50 A.g.e., s. 134.
51 Ý. Agâh Çubukçu, Türk Düþünce Tarihinde Felsefe Hareketleri, Ankara 1986, s. 136.
52 Mevlana, Mesnevî, c. II,  s. 168.
53 A.g.e., c. I,  s. 68.
54 Ayný eser, c. I,  s. 312-313.
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kadim olan, ezelî ve ebedî olan Allah’tan kaynaklanmýþtýr. Bedenin daðýl-
masýndan sonra da insan ruhu yaþar55 .

Yunus’a göre insanýn varlýðý iki safhaya ayrýlýr:

1. Allah’ýn üflediði ruhtan ötürü, onunla bir yakýnlýðý olan insan varlýðý.
2. Yeryüzünde etten kemikten olan insanýn varlýðý.
Yunus bu ayýrýmdan hareketle, fâni olandan baki olana, sonlu olandan

sonsuz olana yönelmiþtir. Yunus, bu dünyayý ve bu dünyevî zamaný týpký
Mevlana gibi bir hapishane gibi deðerlendirmektedir. Yunus ölüm ve hiçlik
duygularýný þiirlerinde vurgularken, insaný inkarcýlýða deðil, Allah inancýnýn

verdiði huzura yönlendirir. Her þeyin gelip geçiciliði, onu fazlasýyla düþün-
dürür. Doðum, aslýnda ölüme atýlan hýzlý adýmlarýn baþlangýcýdýr. Yunus
Emre þiirlerinde ölümü, insanýn iliklerine kadar iþletir ama bu korku Allah
sevgisinde huzur bulur.

Yunus’a göre de ölüm, ruhun cesetten ayrýlmasýdýr. Bu ölüm, insanlara
korku verir. Yunus, sonsuzluk arzusuyla ölümden korkmamaya çaðýrýr.“Öl-

mekten ne korkarsýn, korkma, ebedî varsýn.”diyen Yunus’a göre ölüm ile
yok olduðunu gören insanoðlu, varlýðýnýn sebebini araþtýrýr. Bu sebep, onu
Yaratýcýyý bulma noktasýna ulaþtýrýr. O’na ulaþmak ancak, insanýn, varlýk ve
yokluk çölünü geçmesiyle mümkün olur. Ýnsaný, varlýða ulaþtýran, sonsuzlu-
ða ulaþtýran bir nokta da yokluk fikridir. Ölmeden önce ölmenin manasý
budur56 .

Yunus’un sistemi içinde ölüm korkusunun en temel güvencesi yaratýcýyý
bulmak, onu düþünmektir. Ölümden korkanlara “korkma” diyerek insan
bilinicinin bilinemezlik karþýsýnda duyduðu acziyetine “güven ve huzur” aþý-
lamaya çalýþýr.

Yunus’a göre ölüm sonsuzluk yoluna girmektir. Öyleyse ölümden kork-
mamalý aksine sevinmelidir. Yunus, ölümü sevdirmeyi dener ve insanlarýn

üzerinde biraz daha fazla düþünmelerini saðlamak için sürekli ölüm temasý-
na deðinir. Yunus Emre, sonsuzluða olan inancý vurgulamakla beraber, in-
sanlarý ölüm sonrasý için hazýrlýklý olmaya çaðýrýr.

Yunus’un felsefesin de fâni olduðunu bilen insan için bugün, yarýndýr.
Yarýný bugünde görmek demek, ölmeden önce ölmektir. Hayatta iken Allah-
’a ulaþmak, yani ebedîleþmek demektir. Bu anlayýþa sahip olan kimse için

yarýn, bugündür. Bu hakikati bilenler için bugün yarýn diye bir þey yoktur57.

55 Yunus Emre, Divan, neþr: A. Gölpýnarlý, Ýstanbul 1945, s. 60.
56 Bkz. Dursun, Yýldýrým, “Dede Korkut ve Yunus Emre’de Hayat, Tabiat, Tanrý ve Ölüm”, Ý.Ü.E.F.

Yay, Ýstanbul 1973, c. XX, s. 3; Mehmet Bayrakdar, Yunus Emre ve Aþk Felsefesi, Ankara 1991, s.
74.

57 Dursun, a.g.e., s. 3.
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Yunus’a göre, ölümü düþünmek insaný ebediyet yolcusu kýlar.

“Ömrüm beni sen aldadýn ah nideyim ömrüm seni
Beni deprenemez kodun ah nideyim seni
Ölüm þarabýn içmesen ah nideyim ömrüm seni
Bir gün ola sensüz kalam kurda kuþa avýn olam
Çürüyübem toprak olam, ah nideyim ömrüm seni
Miskin Yunus bilmez misin yoksa nazar kýlmaz mýsýn?
Ölenleri anlamaz mýsýn ah nideyim ömrüm seni”.58  

Bu mýsralarda Yunus, gelip çatacak olan ölüm ile hayatýn aldatýcýlýðý ara-

sýndaki tezattan doðan ýzdýrap ve endiþeye de yer vermiþtir. Bu ýzdýrap, ölüm
karþýsýnda daha kuvvetle hissedilir. Ölüm, görünüþ itibariyle yokluðu ifade
eder. Fakat ardýndan ebedi hayat gelir.

"Aþýk öldü diye, sala verirler
Ölen hayvan olur, aþýklar ölmez
Ten Fanidir, can ölmez, çün gitti geri gelmez
Ölür ise ten ölür, canlar ötesi deðil”

diyen Yunus, çaðdaþý Mevlana ile benzer görüþü belirtir. Bu ortak nokta,
aþýklarýn ölmeyeceðidir. Ýlahi aþkla dolu olan kiþi ölümden korkmaz. Yunus
ve diðer düþünürler için “en tesirli motivasyonun ölüm olduðu münakaþa

götürmez bir gerçektir. Ölüm, geçici olandan ebedî olana geçiþtir”59  .
Yunus Emre’nin yaþadýðý dönemde, Anadolu da gezen ve þiirleriyle in-

sanlarý eðiten ruh ve gönül tabibi olduðu görülür. Yunus’un þiirlerini oku-
yan kiþi, onun felsefesi sayesinde yaþama sevincini hissedip ve ölüm korku-
sunun verdiði kaygý ve endiþeyi azaltabilir.

Mevlana ve Yunus Emre’nin düþünce dünyalarý sadece edebiyat ve tasav-

vuf ilminin inceleme alanlarýna býrakýlmamalý Ýslam Felsefesi ve ahlakýnýn
problemleri ýþýðýnda yeniden deðerlendirilmelidir.

Sonuç

Ýslam Filozoflarýnýn belirlediði korku sebepleri irdelendiðinde, ölümün bili-
nemezliði, dünya ve dünyasal imkânlardan mahrum kalma endiþesi, ahiret

hayatýnda karþýlaþýlabilecek ceza beklentisinin verdiði ýzdýrap, temel etken-
ler olarak görülür.

Bu etkenler, günümüz psikoloji çalýþmalarýnda, ölüm korkusunun sebep-
leri olan, belirsizlik, bedeni kaybetme, acý duyma, yalnýzlýk, yakýnlarýný kay-

58 Yunus Emre, Divan, s. 60.
59 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatý Üzerine Araþtýrmalar, Ýstanbul 1976, s. 157.
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betme, denetimi kaybetme, kimlik duygusunu kaybetme ve gerileme korku-
larýyla benzerlik göstermektedir.

Ýslam Filozoflarý, insanýn ölüm sonrasýný hep var olma ile sonuçlandýrýp

deðerlendirmektedirler. Bu anlayýþlarýnýn ve ulaþtýklarý sonuçlarýn baðlý ol-
duðu etken, sistemlerinin yaný sýra sonsuzluða karþý duyduklarý arzu ve inanç-
týr. Aslýnda ölüm korkusundan kurtuluþ ve ölüm korkusunun sebepleri risa-
lelerinde ortaya çýkan bir husus kiþinin mutluluðunu esas alan bir düzende
filozoflarýn nefsi, insan ruhunu, bir cevher olarak kabul etmeleridir. Korku-
larýn sebeplerini irdeleyip korkularý ortadan kaldýrmaya çalýþmaktadýrlar.

Filozoflar korkunun giderileceði yeri zihin olarak belirlemiþlerdir. So-
mut örnek ve açýklamalarla korkunun oluþmasýna sebep olan etkenleri orta-
ya koyarak aklýn korkularýn önüne geçmesini temine çalýþmýþlardýr. eleþtir-
miþlerdir.

Mevlana ve Yunus Emre gibi sezgiyi esas alan Ýslam düþünürleri, ölüm
korkusunu, ölümsüzlük inancý aþýlayarak ortadan kaldýrmaya kalpleri, du-

yusal yoðunlukla korkulardan azade kýlmaya yönelmiþlerdir. Korkunun te-
davisinde sezgi esasýna dayalý olduklarý için akla hitap eden filozoflarýn ya-
nýnda onlar kalbin doyumunu da amaçlamýþlardýr.

Filozoflarýn, ölüm korkusunun sebepleri üzerinde durmalarý filozoflarýn,
çeþitli açýklama ve bakýþ açýlarý getirerek insanlarýn ölüm karþýsýnda dirayet-
le durabilmeleri amacýna matuf olup mutluluðun inþasýna yöneliktir.

Felsefe ve dinin ortak konularýndan biri de ölüm olgusudur. Her iki siste-
min bu konuyu ele alýþlarý ve deðerlendiriþleri metot ve gaye açýsýndandýr.

Ýslâm Filozof ve Düþünürlerinde Ölüm Korkusu ve Tedavisi


