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sik terkiplerde veya bir kaziye teþkil eden
tam terkiplerde tenâfür harfleri toplandýðýnda hem telaffuzu güçleþtiren hem de
kulakta hoþ olmayan bir intiba uyandýrýr;
“Çerçi çekirge çeþmesindeki çengele çarptý” gibi. Cümle içerisinde bir kelimenin son
harfi ile ardýndan gelen kelimenin ilk harfi ayný veya yakýn seslerden oluþuyorsa tenâfür meydana gelir; “þahs-ý sâlih, nân-ý
nâ-puhte, tarz-ý zarîf” gibi. Özellikle s ve þ
harflerini içeren kelimelerin arka arkaya
gelmesi sözde itiþmeye yol açar. Tekerlemeler de tenâfür-i kelimâta örnek gösterilmiþtir (Recâizâde Mahmud Ekrem, s.
128); “Bir berbere bir berber bre berber
beraber bir berber dükkâný açalým demiþ”
ve “kýrk küp kýrký da kulpu kýrýk küp” gibi.
Ancak tekerlemeler hemen herkesin söylemekte zorlandýðý ve bu amaçla uydurulduðu için onlar bir fesahat kusuru sayýlmayabilir.
Tenâfür-i kelimât örneklerine edebî eserlerde de rastlanýr. Meselâ Muvakkitzâde
Pertev’in, “Etmez uþþâka nazar yoluna kurbân olsa / Dönse bismil-gehe ger dergehi
bin kan olsa” beytinde, “bismil-geh”, “ger”
ve “dergeh” kelimelerinin bir araya gelmesi tenâfür-i kelimâta sebebiyet vermiþtir
(Saraç, s. 37). Yine Muvakkitzâde Pertev’e
ait, “Cûlar gibi siriþkim akarken þýrýl þýrýl /
Ol hâb-ý nâzda uyuyormuþ mýþýl mýþýl” beyti tenâfür-i kelimât örneði kabul edilmiþtir. Çelebizâde Âsým Efendi’nin, “Bu þeb-i
ferhundede mâhiyyeden þehzâdede / Seyredenler resm-i tîð-ý zülfikar-ý Hayder’i /
Dediler muhyî-i devlet sadr-ý âsaf-menkabet / Eyledi âvîze çarha tîð-i nusret-cevheri” kýtasý birinci mýsrada yer alan “-dede,
-den, -dede” sesleri dolayýsýyla fesahat bakýmýndan kusurlu sayýlmýþtýr (Recâizâde
Mahmud Ekrem, s. 128). “Meylin ol serv-i
revânýn sûy-i aðyâra görüp / Eylemiþmiþ
yaþ zebân-ý hâl ile îhâm-ý su” beytinin ikinci mýsraý da kaynaklarda tenâfür-i kelimât örneði olarak yer almaktadýr (Ahmed
Cevdet Paþa, s. 10). Hâmî-i Âmidî’nin, “Ey
andelîb o gül uyumuþmuþ ses istemez”
mýsraýnýn “uyumuþmuþ ses istemez” kýsmýnda da tenâfür-i kelimât vardýr (Tâhirülmevlevî, s. 162). Tenâfürün bazan hiciv
ve tezyif gayesiyle kullanýldýðý bilinmektedir. Seyyid Osman Sürûrî’nin, “Kara kuru
karý aldý Nu‘man” þeklindeki tarih mýsraý
bunun bir örneðidir (Ahmed Cevdet Paþa,
s.10).
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Sözlükte “gidermek, bir þeyi silip yok etmek” anlamýndaki nesh kökünden türeyen tenâsüh “bir þeyi olduðu gibi baþka
bir yere nakletmek veya kopyalamak, bir
þeyi iptal ederek baþka bir þeyi onun yerine koymak” gibi mânalara gelir (Lisânü’l£Arab, “nsp” md.; Tâcü’l-£arûs, “nsp” md.).
Terim olarak “insan þahsiyetinin bir bölümünü oluþturduðu kabul edilen ve gözle
görülmeyen mânevî unsurun (ruh, can, nefes, jiva, atman, purusa, pudgala) ölümden sonra bu âlemde baþka bir bedene
geçmesi” þeklinde tanýmlanýr (et-Ta£rîfât,
“Tenâsüp” md.; Tehânevî, Keþþâf, “Tenâsüp” md.; ERE, XII, 425). Türkçe’de ruh
göçü, yeniden doðuþ ve Batý dillerinden
geçen reenkarnasyon terimleriyle ifade
edilir. Kur’an’da nesh kökünden “yazý, yazý yazma, bir þeyi silip yok etme” anlamýnda kelimeler bulunsa da (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “nsp” md.) tenâsüh
kavramý yer almaz. Hadislerde de ayný kökten kelimeler sözlük anlamlarýyla zikredilmekte, tenâsüh ise sadece Utbe b. Gazvân’dan rivayet edilen bir hadiste “deðiþtirmek, bir halden bir hale dönüþtürmek”
mânasýnda geçmektedir (Müsned, IV, 174;
Müslim, “Zühd”, 14). Fýkýhta tenâsüh mirasçýlarýn birbiri peþi sýra ölmesi üzerine
mirasýn taksim edilememesi durumunu
ifade eder.
Ýnsan ruhunun ölümsüzlüðü ve ölümden sonra bu dünyada veya baþka bir âlemde varlýðýný tekrar sürdüreceði inancýna
geçmiþte ve günümüzde birçok kültürde
rastlanmaktadýr. Bu mânada tenâsüh öðretisi ölümsüzlükle ilgili inançlarýn bir türü olarak görülebilir. Ölümün hemen ardýndan veya bir süre sonra ruhun yeniden yeryüzüne dönerek farklý bedenlerde varlýðýný
sürdürmesi inancýný ifade etmek için çeþitli terimler kullanýlmýþtýr. Latince “reno-

vatio” (yeniden doðuþ), “reincarni” (yeniden bedene bürünme), “transmigrare” (ruh
göçü); Grekçe “metapsychosis” (yeniden
canlanma), “paligenesis” (yeniden yaratýlma), “metasomatosis” (yeniden bedenlenme), “metaggismos” (yeniden cisimlenme); Süryânîce “taspikha” (yeniden cisimlenme) ve Ýbrânîce “gilgul ha-nefeþ / neþamot” (ruhun yeniden bedene bürünmesi) bunlar arasýnda sayýlabilir. Tenâsüh eski Mýsýr, Yunan, Roma ve Kelt geleneklerince benimsenmiþ bir inanç olup günümüzde bazý dinlerde geçerli bir öðreti kabul edilir. Bugün bütün Hint kökenli dinler, bazý yerli Afrika dinleri, yahudi Kabala
geleneði ve Ýslâm’da Nusayrîlik, Ýsmâiliyye,
Dürzîlik ve Yezîdîlik gibi heterodoks mezheplerde tenâsüh kabul edilmektedir. Bu
dinlere veya inanýþlara mensup kimselerin toplam sayýsýnýn 1 milyarý aþkýn olduðu
söylenir.
Tenâsüh öðretisinin dünyada deðiþik bölgelere tek bir bölgeden mi yayýldýðý, yoksa psikolojik etkenler ve aslî ihtiyaçlardaki benzerlik sebebiyle insanlýðýn ortaklaþa
ürettiði bir inanç mý olduðu konusu tartýþmalýdýr. Bu inancýn ne zaman ve nerede ortaya çýktýðý kesin biçimde tesbit edilememiþse de tarihin çok eski çaðlarýndan
bu yana varlýðý bilinmektedir. Yunan düþüncesinde tenâsühle ilgili ilk fikirler, milâttan önce 450 yýllarýnda yaþadýðý kabul
edilen Pisagor’un düþünce sisteminde yer
alýr. Rivayete göre Pisagor, bir köpeðin dövülürken çýkardýðý seslerin ölen bir arkadaþýnýn sesine çok benzediðini farkederek
arkadaþýnýn ruhunun köpekte yeniden bedenlendiði iddiasýný ortaya atmýþtýr. Pisagor’un ruhun her zaman deðilse bile bazan deðiþik hayvan bedenlerine geçebileceðine inandýðýna dair bilgiler kaynaklarda
zikredilmektedir. Yine onun görüþlerinin
çaðdaþý Empedocles tarafýndan benimsendiði bilinmektedir. Ancak kaynaklarda ne Pisagor’un ne de Empedocles’in görüþleriyle ilgili ayrýntý bulunmaktadýr. Bu
konuya dair nisbeten ayrýntýlý ilk bilgiler
Eflâtun’un diyaloglarýnda mevcuttur. Nitekim Phaedrus diyalogunda (s. 35-36) insan ruhunun gerçeði kavrayabilme derecesine göre ölümden sonra uygun bedenlerde yeniden tecessüm edeceði görüþü
yer alýr. Eflâtun ruhlarý bu þekilde dokuz
kategoriye ayýrýr. Gerçeði birinci derecede
kavrayabilen insan ruhlarý ölümden sonra
filozof veya sanatkâr bedenlerinden birinde yeniden hayata kavuþacaktýr. Gerçeði
ikinci derecede kavrayabilen ruhlar âdil
kral, savaþçý veya efendi olarak, üçüncü
derecede kavrayabilenler politikacý veya
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tüccar olarak yeniden bedenleþecektir. Gerçeði en düþük düzeyde kavrayabilen ruhlar zalim hükümdar veya despot kral sýfatýyla dünyaya gelecektir. Eflâtun, gerçekten tamamýyla habersiz ruhlarýn ise daha
aþaðý varlýk kategorileri olan hayvan, böcek
veya sürüngen bedenlerinde tekrar tecessüm edeceðini söyler. Hint kutsal metni
Upaniþadlar’daki tenâsüh anlayýþýyla büyük benzerlikler gösteren Eflâtun’un düþünceleri muhtemelen önce Roma Ýmparatorluðu içerisinde ve ardýndan Avrupa’nýn diðer bölgelerinde yayýlmýþtýr.
Bazý kaynaklarda eski Mýsýr’daki tenâsüh görüþünün Yunan kaynaklý olduðu ileri sürülse de Herodotos bunun aksini ileri
sürmektedir. Ona göre tenâsühe dair düþünceler Yunan kültürüne Mýsýr’dan geçmiþ, fakat Yunanlýlar onu kendi orijinal düþünceleriymiþ gibi takdim etmiþtir (Tarih,
s. 147). Çaðdaþ araþtýrmacýlardan Walther Kranz, Pisagor’un Hindistan’a kadar
uzanan Doðu seyahatinden sonra tenâsüh
fikrinin onun düþünce sisteminde yer aldýðýna iþaret eder. Dolayýsýyla eski Yunan’daki tenâsüh öðretisinin dýþarýdan geldiði
söylenebilir. Diðer taraftan Flinders Petrei, Ölüler Kitabý’na ve eski Mýsýr kültürüne ait hiyerogliflerdeki bazý resimlere
dayanarak Mýsýr düþüncesindeki tenâsüh
fikrinin en geç milâttan sonra V. asra kadar gittiðini söyler. Ona göre bu inanç büyük ihtimalle Ýran istilâsýyla birlikte Fars
kültüründen Mýsýr’a intikal etmiþtir. Ayný
þekilde yahudi mistik geleneðinde, bilhassa Lurianik Kabbala (Zohar, I/186b) ve Hasidilik ekollerince benimsenen, “yaratýlýþ
amacýný gerçekleþtirememiþ ruhlarýn tekrar baþka bedenlerde dünyaya dönmesi”
anlamýnda tenâsüh (gilgul) anlayýþýnýn Ortodoks yahudilerce Hint, Ýran veya Mezopotamya düþüncelerinden Yahudiliðe sokulan inançlar kategorisinde deðerlendirildiði görülmektedir. Bu durumda sözü
edilen kültürlerdeki tenâsüh fikrinin Ýran
kanalýyla bu kültürlere geçtiði söylenebilir. Fakat gerek klasik gerek çaðdaþ Ýran
kültüründe Hint kültüründeki gibi yaygýn
bir tenâsüh anlayýþýna rastlanmaz. Bu sebeple tenâsüh öðretisinin sözü edilen kültürlere Hint dünyasýndan geçmiþ olmasý
da muhtemeldir.
Tenâsüh, Hint dinî düþüncesinde sonsuz ölüm ve yeniden doðuþ zincirini ifade
eden “samsara” terimiyle karþýlanýr. Ancak
“karma öðretisi” (yeniden doðuþu belirleyen
sebep-sonuç yasasý) gibi Carvaka mezhebi dýþýnda bütün Hint dinî ve felsefî mekteplerince kabul edilen samsara anlayýþý Vedalar’da mevcut deðildir. Vedalar’a göre
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ölümle birlikte bedenden ayrýlan ölümsüz
ruh, yeryüzünde yeniden bedenleþerek varlýðýný sürdürmez. Onun ölümün ardýndan
yolculuðu ya iyilikler diyarý Svarga’ya ya da
iþkence ve eziyet diyarý Naraka-loka’yadýr.
Buna göre ruhlar, her ikisi de ezelî mahiyetteki bu âlemlerde dünyada yaptýklarý
iyilik veya kötülüklere baðlý þekilde ya mutlu bir hayat sürecek ya da eziyet çekecektir. Ruhun ölümden sonraki kaderiyle ilgili
bu anlayýþýn Upaniþadlar ve Brahmanalar’la birlikte samsara anlayýþýna dönüþtüðü
söylenebilir. Upaniþadlar’da cennet ve cehennemin varlýðý kabul edilmekle birlikte
önceki eskatolojik anlayýþýn yerine ruhlarýn tekâmüllerini tamamlayabilmeleri için
yeniden yeryüzüne dönmelerine imkân veren samsara anlayýþý benimsenmiþtir. A.
L. Herman gibi bazý çaðdaþ araþtýrmacýlar samsarayý kökü Vedalar’a dayanan, tarihî süreç içerisinde geliþen ve Gita’da son
biçimini alan bir inanç olarak görür. Buna
göre Hint samsara inancý dört temel varsayýma dayanmaktadýr. 1. Ruh vardýr ve
her zaman bir bedenle beraberdir, ancak
maddî bedenle özdeþ deðildir. Hint düþüncesinde iki farklý ruh anlayýþý dikkati çeker.
Vedanta’ya göre ruh ayrý bir ferdiyeti olmayan tanrýsal bir yansýmadýr. Dolayýsýyla tenâsüh tanrýsal cevherin belirli bir süre için belli bir bedende tezahüründen ibarettir. Ruhu ferdiyeti olan, saf, basit ve ezelî bir cevher þeklinde gören anlayýþa göre
tenâsüh gerçek anlamda bir ruh göçüdür.
2. Ruh bir bedeni terkederek çok deðiþik
mahiyetteki baþka bedenlere girebilme ve
bu bedenlerde yeniden bedenleþebilme
özelliðine sahiptir; bütün cüzlerin bilgisine ulaþýncaya veya Tanrý ile ayniyetini idrak edinceye kadar bu özelliðini sürdürür.
3. Ruhun yeniden bedenleþme için hareketi yeryüzüne doðrudur ve bu süreç nihaî aydýnlanmaya kadar devam eder. 4.
Ruhun gideceði âlem ve gireceði beden
onun önceki bedenlerinde yaptýðý iþlerin
ahlâkî niteliðine göre deðiþir. Herman’a
göre bu varsayýmlardan ilk ikisi Vedalar’da, üçüncüsü Brahmanalar’da, dördüncüsü Upaniþadlar’da ortaya çýkmýþtýr. P. V.
Kane’e göre ise tenâsüh þu dört varsayýma dayanmaktadýr: 1. Ýnsanoðlu fizikî bedenden ayrý ezelî-ebedî nitelikte bir cevher olan ruha sahiptir. 2. Ýnsanlarýn yaný
sýra hayvanlar, bitkiler ve cansýz varlýklarda da böyle bir ruh vardýr. 3. Ýnsanlarla onlardan daha aþaðý varlýk kategorileri olan
hayvan, bitki ve cansýz nesnelerdeki ruhlarýn birbirine intikali mümkündür. 4. Ýnsan
eylemlerinin gerçek fâili onlarýn sonuçlarýndan etkilenen ve ruh denilen bu mâne-

vî cevherdir (History of Dharmasastra, V/2,
s. 1532).
Ruhun varlýðý, insan eylemlerinin gerçek fâili olduðu ve ölüm sonrasýndaki kaderinin henüz ayrýldýðý bedende iken iþlediði amellerin niteliðine göre belirlendiði gibi hususlar Ýslâm âhiret inancýnýn da
temel ilkeleridir. Ancak tenâsüh öðretisi
müslümanlarca yaygýn biçimde kabul edilen bir inanýþ deðildir. Çünkü Ýslâm’ýn âhirete iman esasýndaki topyekün diriltilme,
hesap, mîzan, ebedî cennet ve cehennem
hayatý gibi inanç esaslarý ile cehennemin
günahkârlar için bir arýnma yeri olduðu
þeklindeki ilkeler tenâsüh öðretisinde yer
almaz. Ayrýca tenâsüh öðretisi her türlü
varoluþu karma yasasý gereðince nedensellik yasasýna göre açýklar. Hatta Budizm
ve Jainizm gibi tenâsüh ilkesini benimseyen dinlerde tanrýlýk statüsünün bile böyle kazanýldýðý kabul edilir. Böyle bir anlayýþ,
Ýslâm’ýn her þeye gücü yeten Allah inancý
ve O’nun her þeyi dilediði gibi yaratmasý
anlayýþýyla çeliþmektedir.
Tenâsühü ispat etmek için temelde bazý dâhi kiþiliklerin durumu, bazý insanlarýn
geçmiþ hayatlarýyla ilgili olaylarý hatýrladýklarýna dair iddialarla “déjà vu” tecrübeleri
(yaþanýlan bir olayý daha önceden yaþamýþ veya
görülen bir yeri daha önceden görmüþ olma duygusu) gibi ampirik gerekçeler ileri sürül-

müþtür. Ancak bu öðretinin kötülük problemine ve ruhun kimliðini koruma endiþesine cevap olduðu ya da kiþilerin ahlâkî
özellikleriyle içinde bulunduklarý þartlar arasýndaki çeliþkiyi açýklama zorunluluðundan kaynaklandýðý yolundaki gerekçeler
daha yaygýndýr. Zira tenâsüh bilinç ve hâtýrayý taþýyan “ben”in (ruh) bir bedenden
diðerine geçtiði varsayýmýna dayanýr. Ayrýca bu benin intikal edeceði yeni bedenlerin formlarý ve niteliklerinin onun önceki
bedenlerde iken iþlediði eylemlere göre
belirleneceði varsayýlýr. Böylece her yeni
varoluþun bir öncekine baðlý þekilde nedensellik zincirine göre tesbit edildiði ve
âlemde keyfîlik veya tesadüfîliðe yer olmadýðý ileri sürülür. Bu durumda insanlarýn kaderlerindeki eþitsizlik veya adaletsizlikten söz edilemez. Çünkü her þey olmasý
gereken yerde veya durumda bulunmaktadýr.
Ýlk bakýþta kötülük problemi için mâkul
bir çözüm gibi görünen bu açýklama aslýnda mantýksal tutarlýlýktan yoksundur.
Çünkü böyle bir açýklama her þeyden önce
A, B, C gibi birbirini izleyen süreçler için
geçerlidir. Buna göre insan A bedeninde
iken yaptýðý ameller sebebiyle B bedeni-
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ne, orada yaptýðý fiiller sonucunda C bedenine intikal edecek, olay bu þekilde devam edip gidecektir. Ayný anlayýþý sürdürerek söz konusu benin neden baþka bir
bedeni deðil de A’yý seçtiðini ve bu seçimin nasýl yapýldýðýný açýklamak mümkün
deðildir. Bu temel soru cevaplandýrýlamadýðý için söz konusu problem iddia edildiðinin aksine çözülememekte, bilinmeyen
bir geçmiþe doðru ötelenmiþ olmaktadýr.
Ayrýca böyle bir açýklamada deðiþik bedenlerde dolaþtýðý kabul edilen ruhlarýn
özdeþliði konusu ispat edilebilmiþ deðildir.
Halbuki tenâsühün insanlar arasýndaki eþitsizliklere çözüm getirebilmesi, varsa böyle bir özdeþliðin ispat edilmesi ve söz konusu benin de bunun farkýnda olmasý þartýna baðlýdýr. Aksi takdirde önceki amellerinin cezasýný veya mükâfatýný gören “ben”,
bu tecrübeleri neden yaþadýðýnýn farkýnda olmayacak ve yeniden bedenleþmenin
ruhun tekâmülüne yardýmcý olduðunu ileri sürme imkâný da ortadan kalkacaktýr.
Öte yandan çeþitli bedenlerde dolaþan benlerin özdeþliðini ileri sürebilmek için John
Hick'in de iþaret ettiði gibi iki cisim arasýndaki ayniyeti belirleyen hâtýra bütünlüðü, bedensel süreklilik ve psikolojik özelliklerde benzerlik gibi þartlarýn bulunmasý gerekir. Tenâsüh inancý göz önüne alýndýðýnda bu þartlardan özellikle bedensel
veya maddî bir süreklilikten söz etmek
mümkün deðildir (The Philosophy of Religion, s. 134-137). Çünkü tenâsüh öðretisinde bedensel süreklilik yoktur. Bir ruhun veya benin amellerine göre insan, hayvan, böcek veya cansýz herhangi bir nesne
formunu almasý ayný ölçüde muhtemeldir. Ayrýca tenâsüh olaylarýnda hâtýra bütünlüðü yoktur. Bu durumda iki ben arasýndaki benzerlik veya ayniyetin ortaya konmasý sadece kiþisel karakterler ve psikolojik özellikler arasýndaki benzerliðe baðlý
kalmaktadýr. Bu ise taþýdýklarý kiþilik özellikleri bakýmýndan birbirine benzeyen pek
çok kimsenin özdeþ sayýldýðýný iddia etme
sonucuna götürür ki bu son derece yanlýþ bir görüþtür. Çünkü bu durumda, ölen
bir kiþinin ardýndan dünyaya gelen ve ona
benzer kiþilik özellikleri taþýyan yüzlerce
insanýn onun reenkarnasyonu olduðunu iddia etmek gibi mantýk dýþý durumlar ortaya çýkacaktýr. Öte yandan tenâsühe göre ölen bir insanýn mutlaka insan formunda yeniden bedenleþme zorunluluðu yoktur. Ýnsan formunda yeniden bedenleþme
ihtimali ne kadarsa hayvan veya bitki formunda bedenleþme ihtimali de en az onun
kadar hatta daha fazladýr. Dolayýsýyla sadece psikolojik özellikler arasýndaki ben-

zerliklere dayanarak tenâsühü ispat etmek mümkün deðildir. Sonuç olarak tenâsüh mantýksal, metafizik ve ampirik yollardan ispat edilebilmiþ bir öðreti sayýlmaz.
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ÿAli Ýhsan Yitik

Ýslâm Düþünce Tarihinde. Kelâm ekollerinin çoðunluðu, günümüzde reenkarnasyon veya ruh göçü diye bilinen tenâsüh
fikrini ruhun birliði ve sorumluluk ilkesi
çerçevesinde reddetse de bazý gruplarda
bu düþünceyi çaðrýþtýracak görüþlere rastlamak mümkündür. Ýslâm öncesi Arap topluluklarýnýn ölüm sonrasýna dair inançlarý
hakkýnda yeterli bilgiler bulunmamakla birlikte Câhiliye þiirinde yer alan ayrýntýlar bu
konuda bazý ipuçlarý vermektedir. Meselâ
öldürülen kiþinin vücudundan bir kuþun
çýkarak her yüzyýlda bir onun baþ ucuna gelip seslenmesi gibi mitolojik hikâyeler ruh
göçü düþüncesinin varlýðýna iþaret sayýlabilir (Þehristânî, s. 437-438). Birçok âyette müþriklere atfedilen ifadeler (el-En‘âm
6/29; en-Nahl 16/38; el-Ýsrâ 17/49; ed-Duhân 44/34-36; el-Ahkaf 46/17; et-Tegabün
64/7), Câhiliye Araplarý’nda ölüm sonrasý
hayatla ilgili koyu bir kötümserlik ve inkârýn varlýðýný göstermekte, ancak dünyada
ruhlarýn baþka bedenlere geçiþi konusunda anlatýmlara rastlanmamaktadýr (Cevâd
Ali, VI, 128-132).

Hulûl ve tenâsüh gibi inançlarý benimsemiþ gruplarýn bu inançlarý Hint dinle-

rinden mi yoksa Yunan felsefesinden mi
aldýklarý hususu tartýþmalýdýr. Mecûsîlik,
Mezdekiyye, Brahmanizm ve Sâbiîliðin yaný sýra filozoflarý da kapsayan çok yönlü
bir etkileþim söz konusu olmakla birlikte
coðrafî yakýnlýk sebebiyle Hint tesirinin daha aðýr bastýðý söylenebilir (Þehristânî, s.
160). Eflâtun gibi Yunan filozoflarýna ait
ruhun ölümsüzlüðü, ruh-beden düalizmi,
Tanrý’nýn aþkýnlýðý gibi görüþleri benimseyen Ýslâm filozoflarýnýn çoðunun tenâsüh
inancýna düþünce sistemlerinde yer vermemesi dikkat çekicidir. Buna raðmen bir
kýsým Kaderî, Râfizî, Ýsmâilî, Yezîdî, Hurûfî,
Dürzî ve Bektaþî fýrkalarý, ayrýca Ebû Bekir er-Râzî, Ebû Müslim-i Horasânî gibi kiþiler tarafýndan hulûlün ve ruh göçünün
bazý þekilleri savunulmuþtur. Câbir b. Hayyân, Ýhvân-ý Safâ ve Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî gibi kiþi ve gruplarýn tenâsüh öðretisine yatkýn olabileceði düþünülen, eserleri
incelendiðinde bunlarýn tenâsüh lehinde
kesin bir tavýrlarýnýn bulunmadýðý ortaya
çýkar. Mu‘tezile kelâmcýsý Nazzâm’ýn, Ahmed b. Hâbýt ve Ahmed b. Eyyûb b. Bânûþ
gibi bazý görüþleri tenâsühle iliþkilendirilen talebelerine göre Allah’a itaat veya isyan edenler durumlarýna göre ceza veya
mükâfat olarak baþka sûretlerde imtihan
edilir. Çok fazla kötülük yaptýðýndan hayvan durumuna geçen kiþiden sorumluluk
düþer, ayrýca cezasýný cehennemde çeker
(Abdülkahir el-Baðdâdî, s. 275; Ýbn Hazm,
s. 166-167; Þehristânî, s. 68).
Hulûl ve ruh göçü türünden inançlar gulât-ý Þîa’nýn bütün fýrkalarýnca benimsenmiþtir. Sebeiyye, Allah’ýn ruhunun Hz. Ali’ye geçtiði iddiasýyla bu tür fikirleri savunan ilk fýrkadýr. Beyâniyye, Hattâbiyye, Cenâhiyye ve Râvendiyye gibi diðer fýrkalar
da imamlarýný ulûhiyyetin tezahürü sayarlar. Ruh göçü inancý, en açýk biçimde Nazzâm’ýn adý geçen öðrencilerinin temsil ettiði Tenâsühiyye’de görülmektedir (Abdülkahir el-Baðdâdî, s. 133, 270-276; Þehristânî, s. 160, 178). Nusayrîlik ile Ýsmâilîlik’te
de hulûl ve tenâsüh inancý bir arada bulunur. Nusayrîler’e göre kendi dinlerindeki
günahkârlar yahudi, hýristiyan veya Sünnî
müslüman kimliðinde, Hz. Ali’yi hiç tanýmamýþ imansýzlar ise çeþitli hayvan sûretlerinde yeniden dünyaya gelirler. Yedi aþamayý tenâsühle tamamlayan Nusayrî ruhlarý inmiþ olduklarý yýldýzlara yeniden yükselirler (Ýbn Haldûn, I, 594; ÝA, XII/1, s. 159).
Yezîdîlik’teki tenâsüh inancý daha çok
Sâbiîliðin etkisiyle geliþmiþtir. Yezîdîler, insan ruhunun ölümden sonra iyilik veya kötülüklerine göre baþka insanlara veya hayvanlara geçtiðine inanýrlar. Cehennem kö443

