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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
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tü ruhlarýn bu dünya hayatýnda çeþitli hayvan bedenlerinde çektikleri ýstýrap demektir; bunlar cezalarý bittikten sonra iyi insanlara dönüþerek semâya yükselirler. Dürzîler’e göre ölmek gömlek deðiþtirmek (tekammus) anlamýna gelir; ruh bir gömleði
çýkarýp diðerini giyer gibi beden deðiþtirir,
nefis kemale erince artýk gömlek deðiþtirmeye ihtiyaç kalmaz, çünkü küllî akýlla birleþir (Ýzmirli, I/2 [1926], s. 36-39). Tenâsüh
inancýnýn izleri Bektaþîlik’te de görülür. Tek
bir ruhun Hz. Âdem’den baþlayarak sýrasýyla bütün peygamberlerin ve en son Hz.
Muhammed’in bedeninde ortaya çýkmasý, Hz. Ali’nin Hacý Bektâþ-ý Velî sûretinde
yeniden dünyaya gelmesi, daha sonra kýyamete kadar velîlerin bedeninde yaþamaya devam etmesi, ayrýca büyük bir velînin
ruhunun diðer büyük bir velîye geçmesi
þeklinde Bektaþî menkýbelerinde yer alan
ifadeler tenâsüh fikriyle benzerlik göstermektedir (Ocak, s. 139).
Baþta kelâmcýlar olmak üzere Ýslâm
âlimlerinin büyük çoðunluðu, dinin temel
esaslarý ve özellikle âhiret inancýyla çeliþkili gördükleri tenâsüh fikrini bütün þekilleriyle reddedip taraftarlarýný küfürle itham etmiþtir. Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî, aþýrýlýða sapanlar arasýnda saydýðý tenâsüh
taraftarlarýnýn kýyamet ve âhireti inkâr ettiklerini, cennet ve cehennemi bu dünya
ile iliþkilendirdiklerini, Ýslâm dininin yasakladýðý içki, zina ve diðer birçok haramý helâl saydýklarýný belirtir (Mašålâtü’l-Ýslâmiyyîn, I, 67, 77, 82, 114). Abdülkahir el-Baðdâdî, Ýslâm ümmetinin vasýflarýný diðer
ümmetlerden ayýrýrken tenâsüh ve hulûl
inançlarýný bir ölçü olarak kullanýr ve tenâsühe meyleden gruplarý eleþtirir (el-Farš
beyne’l-fýraš, s. 13, 232). Diðer âlimler de
tenâsühü savunanlarýn küfre düþtüðü konusunda müslümanlar arasýnda ittifak bulunduðunu, ruhun bu dünyada herhangi
bir bedene iadesinin düþünülemeyeceðini,
bunun ancak âhiretin baþlangýcýný teþkil
eden ba‘s döneminde söz konusu olabileceðini belirtirler (Ýbn Hazm, s. 166; Gazzâlî, s. 219).
Klasik dönem mutasavvýflarý genelde
ruhlarýn bedenlerde dolaþým yoluyla tekâmülünü reddetmiþ, bu tür görüþlere meyleden Hallâciyye, Hulmâniyye gibi tarikatlarý eleþtirmiþtir (Serrâc, s. 226; Kuþeyrî,
s. 182; Hücvîrî, s. 309-312; Ýmâm-ý Rabbânî, II, 1137). Ayný þekilde Azîzüddin en-Nesefî, Niyâzî-i Mýsrî gibi sonraki mutasavvýflar da tenâsühe karþý çýkmýþtýr (Aþkar,
sy. 3 [2000], s. 96). Tenâsüh inancý baþta
Fârâbî ve Ýbn Sînâ olmak üzere Ýslâm filozoflarý nezdinde de kabul görmemiþtir. Fâ444

râbî’ye göre nefis ezelî deðildir ve bedenle birlikte yaratýlýr. Beden öldükten sonra
ruh adalet ilkesi gereði ya mutluluða erer
veya azap çeker. Bu bakýmdan ruhun bir
bedenden diðerine geçmesi mümkün deðildir (Ýslâm Filozoflarýndan Felsefe Metinleri, s. 125). Ýbn Sînâ da ruhun bedenden
önce varlýðýný kabul etmez. Bedenin ölümünden sonra ruhun varlýðý devam eder,
ancak baþka bedenlere geçmez. Çünkü
tenâsühün kabul edilmesi halinde biri dýþarýdan gelen, diðeri kendinde bulunan iki
ruhun ayný bedende toplanmasý gerekir,
bu ise muhaldir (eþ-Þifâß: e¹-ªabî£iyyât, s.
224-231; en-Necât, s. 227).
Çeþitli spiritüalist akýmlar kutsal kitaplarýn ruhlarýn baþka bedenlere geçiþini doðruladýðýný ispatlamaya çalýþýr. Bu anlayýþa
göre bazý âyetlerde yer alan reenkarnasyon
gerçeði ilmî yetenekleri zayýf müfessirlerin
sýnýrlý ve basmakalýp görüþlerine kurban
gitmiþtir. Söz konusu akýmlar, Kur’an’daki dirilmeyle ilgili bütün ifadeleri öldükten
sonra dünyada dirilme þeklinde te’vil ederler (Çaycý, s. 94-101). Ancak bunu yaparken âyetlerin iniþ sebepleri, baðlamlarý, konuyla ilgili diðer âyetlerin bütünlüðü gibi
anlam bilimi yöntemlerine baðlý kalma ihtiyacýný hissetmezler. Meselâ Kur’an’da diriliþ gününü ifade eden “ba‘s” kavramýnýn
(el-Hicr 15/36; Meryem 19/15, 33; er-Rûm
30/56) bu dünyadaki diriliþi belirttiðini söylerler. Halbuki Kur’an’da yer alan bu tür
kelimeler yalýn halde bulunmaz, çeþitli yollarla birbirine baðlanarak düzenli bir bütün oluþturur. Birçok âyette âhireti tasvir
eden ve “yevm” (gün) kelimesiyle tamlanan kelime ve kavramlar yalnýz baþýna kullanýldýðýnda bile uhrevî zamana tekabül
eder. Dolayýsýyla âhiret hayatýnýn bir parçasý olan ba‘s sürecinin kýyamet günü, haþir günü, hesap günü, piþmanlýk günü gibi benzer kavramlardan anlam içeriði bakýmýndan ayrýlmasý mümkün deðildir. Tenâsüh taraftarlarý Mü’min sûresinde geçen (40/11) “iki defa öldürme ve iki defa
diriltme” ifadesinin de reenkarnasyona iþaret ettiðini söylerler. Ancak Kur’ân-ý Kerîm’deki beyanlarýn âyet ve hadislerin açýklayýcý bütünlüðü içinde ele alýnmasý gerekir.
Zira bir âyette belâgat gereði oluþan kapalýlýk baþka bir âyette veya hadislerde açýklanmaktadýr. Müfessirler iki defa öldürme
ve iki defa diriltme hadisesini Bakara (2/
28), Meryem (19/9) ve Câsiye (45/24-26)
sûrelerindeki âyetlerle izah ederek birinci
ölümü insanlarýn dünyaya gelmeden önceki durumlarý, ikinci ölümü de bu dünyada iken ölmeleri þeklinde yorumlamýþlardýr. Ýki defa diriltmeden maksat dünya-

ya geliþ esnasýnda ve âhirette gerçekleþecek olan dirilmelerdir (Taberî, I, 443-450;
XX, 290-292; Zemahþerî, III, 418). Bazý müfessirler ise kabir hayatýný dikkate alýp iki
defa öldürmeyi insanlarýn dünyada iken ve
kabirde diriltilip meleklerin sorgusundan
sonra öldürülmeleri, iki defa diriltmeyi de
kabirde ve kýyamet koptuktan sonra diriltilmeleri þeklinde açýklamýþtýr (Fahreddin er-Râzî, XXVII, 36). Nitekim çeþitli âyetlerde cehennem ehlinin dünyaya geri dönüþ veya kendilerine bir imkân daha verilmesi gibi isteklerinin reddedileceði bildirilmiþtir.
Ruhlarýn bedenler arasý dolaþýmý Kur’an’da sýkça geçen hatýrlama ve piþmanlýk kavramlarýyla da çeliþir. Birçok âyette insanlarýn tekrar diriltildiklerinde mâruz kalacaklarý cezanýn sebebini mutlaka hatýrlayacaklarý ve yaptýklarýndan derin piþmanlýk duyacaklarý belirtilir (Yûnus 10/54; Meryem 19/39; eþ-Þuarâ 26/102; ez-Zümer 39/
58). Ruh göçünü benimseyenlerin, tek bir
hayatý insanýn sýnanmasý ve ruhun yüceliþi için yeterli görmeyip uzun bir hayat yaþamanýn ona avantaj saðlayacaðýný söylemeleri de Kur’an âyetleriyle uyuþmamaktadýr. Çünkü Kur’an’da uzun hayat sürmenin kiþiyi azaptan kurtaramayacaðý, hatta azabýnýn artmasýna yol açacaðý belirtilir
(el-Bakara 2/94-96; Âl-i Ýmrân 3/178). Hadis literatüründe de tenâsühe iþaret eden
herhangi bir ifadeye rastlanmaz. Hadislerde, ölen kiþinin amel defterinin kapanacaðý vurgulandýðý gibi bazý rivayetlerde
ölenlerin dünyaya tekrar dönmeyeceðine
dair Allah’ýn kesin hükmünün bulunduðu
belirtilir (Ýbn Mâce, “Mukaddime”, 13; “Cihâd”, 16).
Günümüzde Tenâsüh Anlayýþý. Avrupa’da Aydýnlanma hareketiyle baþlayan süreçte ilâhî dinlerdeki Tanrý ve öteki dünyada diriliþ inancý David Hume, Immanuel Kant, John Stuart Mill ve Bertrant Russell gibi filozoflarýn eleþtirilerine hedef olurken reenkarnasyona ve onunla baðlantýlý
inançlara fazlaca eleþtiri yöneltilmemiþtir. Ruh göçü inancýnýn Batý’da ciddiye alýnmamasý buna gerekçe olarak gösterilebilir. Ancak Avrupa’da deizmle baþlayan ve
materyalizmle doruða çýkan düþünce hareketleri sonunda teistik Tanrý inancý zayýflatýlmýþ, bundan doðan mânevî boþluk
sebebiyle çeþitli spiritüalist akýmlar ve ruhçuluk geliþmiþtir (Albrecht, s. 8-9). Reenkarnasyonu benimseyen ve bununla dinlere alternatif bir sistem öngören söz konusu akýmlar, son zamanlarda küreselleþmenin de etkisiyle dünya çapýnda örgütlenme imkâný bulmuþtur. Yapýlan araþtýr-
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malar, Kuzey Amerika ve Batý Avrupa’da
ortalama her beþ kiþiden birinin ruh göçüne inandýðýný göstermektedir (Stevenson,
Children Who Remember, s. 30).
Reenkarnasyonun bilimsel bir bilgi, ayrýca dinler ve milletler üstü evrensel bir
gerçek haline geldiðini savunanlar, barýþý
ve kardeþliði simgeleyen isim ve iþaretleri saygýn kiþilerden yaptýklarý ve kendilerine göre yorumladýklarý alýntýlarla geniþ
kitlelere ulaþtýrmaya çalýþmaktadýr. Buna
yönelik en yaygýn iddia, küçük çocuklarda
kendiliðinden ortaya çýktýðý söylenen ve
hipnoz altýnda görülen geçmiþ hayat anýlarýdýr. Bu baðlamda önceki hayata dair
kiþi, eþya, yer ve olaylarýn tanýnýp hatýrlandýðý iddia edilmektedir. Ancak bu türden
hadiselerin tek izah þekli reenkarnasyon
deðildir; çünkü dikkat çekme, etki altýnda
kalma, çoklu kiþilik eðilimleri, zenginlik hayalleri, ebeveyn sorunlarý, hâfýza bozukluklarý gibi psikolojik faktörlerin bunlara yol
açabileceðine dair alternatif açýklamalar mevcuttur (Haraldsson, sy. 11 [1997],
s. 323). Önceki hayatlarýnda önemli þahsiyetler olduklarýný iddia edenlerin çoðunluðunun þimdi sýradan insanlar düzeyinde
bulunduðu görülmektedir (Encausse, s.
117). Buna göre içinde yaþadýklarý toplumlarda bu türden hikâyelerin sürekli anlatýldýðýný görenler zamanla kendilerinin
baþýndan benzer hadiselerin geçmiþ olabileceðini düþünmekte, hayal güçlerinin de
yardýmýyla bu düþünceyle þartlanmaktadýr.
Benzer durumlarý bu amaçla yapýlan hipnoz
seanslarý sýrasýnda da görmek mümkündür. Kýrk yýlý aþkýn bir süreç içinde 2500’ün
üzerinde geçmiþ hayat iddiasýný araþtýran
Ian Stevenson’a göre bütün bu vak‘alar bir
araya getirilse bile reenkarnasyonu bilimsel þekilde kanýtlayamaz. Ayrýca araþtýrmada bu türden hâtýralar anlatan çocuklarýn ruhsal bunalýmlar ve kiþilik bölünmeleri yaþadýðý, anne ve babalarýný reddettiði
ve çok büyük aile dramlarýna þahit olduðu tesbit edilmiþtir (Omni Magazine, X/4
[1988], s. 76).
Türkiye’de Metapsiþik Tetkikler ve Ýlmî
Araþtýrmalar Derneði (MTÝA), Dünya Kardeþlik Birliði, Mevlânâ Yüce Vakfý, Ruh ve
Madde Derneði gibi daha çok spiritüalist
oluþumlar tarafýndan temsil edilen akýmlar, ruhun ölümsüzlüðüne dayanarak evrenle iliþkisi bulunmayan mutlak bir Tanrý
inancýný benimserken klasik tenâsüh inancýndan farklý þekilde daha iyimser bir hayat görüþü ve sürekli ileri yönde gerçekleþecek ruhsal bir evrimi esas alýrlar. Türkiye’deki ruhçu akýmlarýn ulûhiyyet inancýyla reenkarnasyon iliþkisini kendi eser-

lerinden hareketle göstermek gerekirse,
mutlak bir Tanrý anlayýþýný kabul eden neospiritüalist görüþe göre “mutlak” hiçbir
þeyle hiçbir þekilde iliþkisi olmayan bir kavramdýr. Bu sebeple Tanrý’nýn yücelik, bilicilik, iyilik gibi karþýtlarý bulunan sýfatlarla veya yaratma ve yaratmama gibi vasýflarla nitelendirilmesi mümkün deðildir. Ayrýca insan idrakinin ulaþamayacaðý sonsuzluk içinde yayýlan varlýklarýn hepsi ezelî ve ebedîdir. Dolayýsýyla Allah’ýn mahlûkatý nasýl ve ne zaman yarattýðýna dair sorular isabetli deðildir. Evrende sürekli geliþmekte olan bir ruhlar hiyerarþisi mevcuttur (Ruhselman, Ruh ve Kâinat, III,
102-103; Allah, s. 7-14). Bu hiyerarþide
geliþmiþ üst kademedeki ruhlar geliþmemiþ olanlarýn üzerinde bir hakka, görüp gözeticiliðe, sevk ve idareye sahiptir (Arýkdal, s. 69-71). Ýnsanlara rehberlik amacýyla
görevlendirilmiþ peygamberler Allah tarafýndan deðil “ruhsal idare mekanizmasý”
tarafýndan dünyaya gönderilmiþtir. Kur’an
da doðrudan Allah’ýn sözü deðildir, çünkü
mutlak varlýðýn göreli bir varlýk sayýlan insaný muhatap almasý söz konusu olamaz
(Çaycý, s. 45, 93).
Hz. Âdem’den itibaren ebedî bir hayata kavuþma ümidiyle yaþayan insan (elA‘râf 7/20; Tâhâ 20/120), bütün korkularýnýn temelini teþkil eden ölüm ve yok olma
duygusunun etkisiyle dinî ve felsefî ölümsüzlük tezlerine ilgi göstermiþ, yokluktan
kurtulmanýn yollarýný sürekli aramýþtýr. Yahudilik, Hýristiyanlýk ve Ýslâmiyet gibi ilâhî
dinler bunun çözümünü âhirette yeniden
diriliþle ortaya koymuþtur. Ýslâmiyet’le diðer ilâhî dinlerin ulûhiyyet ve âhiret anlayýþýný tenâsühle baðdaþtýrmak mümkün
deðildir. Çünkü tenâsüh, sadece bu dünyada yeniden doðuþ fikrini benimsemekle kalmayýp bütün metafizik sistemi etkilemekte, bu da baþta Tanrý inancý olmak
üzere inanç esaslarýnýn hepsini ilgilendirmektedir. Ýslâm kelâmýnda ölüm sonrasýna dair konularýn “sem‘iyyât” diye adlandýrýlmasýndan da anlaþýlacaðý üzere kelâm
âlimleri bu alanda doðru habere (vahiy)
dayalý kesin bilgiyi baðlayýcý görmüþtür (Topaloðlu, s. 38; Özervarlý, s. 134). Tarih içinde birçok kültürle karþýlaþan ve onlarýn
faydalý yönlerinden yararlanan Ýslâm düþünürleri ruh göçünü hep þüpheyle karþýlamýþ ve reddetmiþtir. Zira tenâsüh tartýþmalarýnda ruh meselesinin ötesinde bir
nevi gizli þirk inancý vardýr. Tenâsüh düþüncesinde Allah’ý mutlak kabul ederek
âlemden uzak tutmak suretiyle ortaya çýkan inanç boþluðu birtakým aracý güçlerle doldurulmaya çalýþýlmýþ, bu da Ýslâm’ýn

karþý çýktýðý paganizm, evliya kültü, kehanet, sihir, medyumluk, meleklere, cinlere
veya ruhlara tapýnma gibi gizemli alanlara girmeye sebebiyet vermiþtir. Öte yandan madde ve ruhlar arasýnda öncelik bakýmýndan sonsuz bir iliþkinin varlýðýný ileri
süren reenkarnasyon, bilimsel bir bilgi ve
evrensel bir gerçek olmanýn aksine fizik
varlýða baþlangýç tayin eden günümüz bilimiyle de çeliþmektedir. Ayrýca insan bilincinin sürekliliði ve kiþisel kimliðin korunmasý hem klasik hem çaðdaþ felsefe yaklaþýmlarýnda bir ön kabul þeklinde benimsenir. Halbuki ölümsüzlük veya reenkarnasyon iddialarýnýn geçerli sayýlmasý için
insanýn yaþadýðý ileri sürülen önceki hayatýný mutlaka hatýrlamasý gerekir. Tenâsühte insanýn kalýtým yoluyla ebeveynden çocuklara intikal eden ruhî ve bedenî özellikleri de açýklanamamakta, ölümle birlikte baþka bir bedene intikal eden ruhun
kendi karakterine uygun bir bedeni nasýl
seçtiði hususu ve bu durum karþýsýnda
genetik kalýtýmýn yeri izah edilememektedir (Ýslâm’da Ýnanç, Ýbadet ve Günlük Yaþayýþ Ansiklopedisi, IV, 330). Yine reenkarnasyona göre insanî ruhlar kemale erip
mutlak ruh seviyesine ulaþýncaya kadar bedenleþmeye devam eder. Bu durumda ezelden beri gerçekleþtiði belirtilen bir süreçte þimdiye kadar ruhlarýn evrimlerini tamamlamasý, böylece bedenleþme iþleminin sona ermesi gerekirdi.
Reenkarnasyon savunucularý, ruh dolaþýmýna dayalý karma ahlâk sisteminin toplumda yaþanan farklýlýklarý açýkladýðýný ve
kötülük probleminin çözüldüðünü iddia
ederler. Buna göre bir kiþi zenginlik içinde
mutlu bir hayat sürüyorken baþkasý sefalet içinde hastalýðýn pençesinde inliyorsa,
bu eþitsizliðin sebebi söz konusu kiþilerin
geçmiþ varoluþlarýnda aranmalýdýr. Ancak
karma doktrini toplumdaki farklýlýklarýn
kaynaðýný ve ilk defa nasýl ortaya çýktýðýný
izah edememektedir. Her varlýðýn kaderi
iddia edildiði gibi kendisinden önceki varoluþ formlarýnda belirleniyorsa ilk varlýk
formu neye göre ve nasýl belirlenmiþtir?
Ayrýca þu anda deðiþik statü ve formlarda bulunan varlýklar baþlangýçta eþit durumda mýydý? Eþit deðil idiyse kendilerinin sorumlu olmadýðý bir eþitsizliði ve bunun sonuçlarýný peþinen kabul etmek gerekir. Þayet baþlangýçta eþit idiyse evrimlerinin bir anýnda eþitsizlikleri ortaya çýkar ki bu durumda da eþitliðin niçin ve nasýl bozulduðu sorusu cevapsýz kalýr. Diðer
taraftan zorunlu ve acýmasýz bir sebepsonuç iliþkisiyle iþleyen söz konusu karma
yasasý piþmanlýk, baðýþlama, merhamet
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ve þefkat gibi insanî duygularý da anlamsýz hale getirmektedir.
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Birbiriyle ilgili
veya birbirini çaðrýþtýran kelimeleri
bir arada kullanma sanatý.
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Sözlükte “uyum, orantý, yakýþma” anlamýna gelen tenâsüb kelimesi, edebiyat terimi olarak aralarýnda karþýtlýk dýþýnda bir
ilgi bulunan iki veya daha çok kelimenin
anlam güzelliðini ve bütünlüðünü saðlamak amacýyla ayný sözde bir araya getirilmesini ifade eder. Eski belâgat kitaplarýnda ayný veya yakýn anlamda “cem‘iyyet,
mürâât-ý nazîr, tevfîk, telfîk, i’tilâf” gibi terimler de kullanýlmýþtýr. Tenâsübün saðlanmasý için genellikle birbirine yakýn veya farklý ilim dallarýna ait terim ve kavramlarýn, tarihî ve efsanevî kahramanlarý yahut bu isimler etrafýnda geliþen olaylarý
hatýrlatan kelimelerin, birbiriyle alâkalý hayvan, bitki ve çiçek adlarýnýn ayný ibare, mýsra veya beyit içerisinde zikredilmesi gerekir.
Tenâsübün edebî sanat derecesine ulaþabilmesi için sanatkârýn kelime seçimi konusunda titiz davranmasý lâzýmdýr. Anlamca yakýn kelimelerin geliþigüzel veya zorunlu biçimde bir araya gelmesiyle tenâsüp gerçekleþmez. Meselâ, “Öðrenci bugün okulda öðretmenini dinlemedi” cümlesinde öðrenci, okul ve öðretmen kelimeleri anlamca birbirleriyle ilgili olmakla bir-

likte cümlede tenâsüp sanatý yoktur. Tenâsüp derin bir muhayyile faaliyetine dayanmalý, okuyucu bu gayretin güzelliðini
farketmeli ve ondan zevk almalýdýr Tenâsüp, diðer edebî metinlerde de yer almakla birlikte özellikle þiirde çok kullanýlmýþtýr. “Aramazdýk gece mehtâbý yüzün parlarken / Bir uzak yýldýza benzerdi güneþ
sen varken” (Faruk Nafiz Çamlýbel) mýsralarýndaki gece, mehtap, yüz, parlamak,
yýldýz, güneþ kelimeleri arasýnda sevgilinin
yüz güzelliðini bütün yönleriyle ifade eden
bir tenâsüp vardýr. Divan þairleri tenâsübü
bir nükte oluþturacak biçimde kullanmýþtýr. Bursalý Ahmed Paþa’nýn, “Mest oluptur çeþm ü ebrûnun hayâlinde imam /
Okumaz mihrâpta bir harf-i Kur’ân’ý dürüst” beytinde imam, mihrap ve Kur’an
kelimeleriyle tenâsüp yapýlmýþ, imamýn
mihrapta sevgilinin kaþý ve gözünün hayaliyle (divan þairleri mihrabý sevgilinin kaþýna benzetirler) kendinden geçtiði için âyetleri doðru okuyamayacak duruma geldiði nükteli bir þekilde anlatýlmýþtýr. Necâtî
Bey’in, “Hâk-i kûyun var iken cennet anýlmak sanemâ / Þuna benzer ki teyemmüm
edeler su olýcak” beyti de dinî terimlerin bir
anlam uyumu içerisinde, baþka bir anlama zemin hazýrlanmasý ve sevgilinin mahallesi varken cenneti arzulamanýn anlamsýz olduðunun söylenmesi bakýmýndan tenâsübe örnektir. Fuzûlî’nin, “Ney-i bezm-i
gamým ey mâh ne bulsan yele ver / Oda
yanmýþ kuru cismimde hevâdan gayri” beytinde ney çaðrýþýmýyla tenâsüp oluþturulmuþtur. Kendini neyle özdeþleþtiren þair,
oda yanmýþ kuru cisim derken ney yapýlmasý esnasýnda daðlamaya telmihte bulunarak ney, oda yanmak ve kuru cisim,
yine neyle ilgisi dolayýsýyla ney, yel, hava
ve mûsiki aleti olarak ney, bezm, hevâ kelimeleriyle tenâsübü saðlamýþtýr. Bazý þairler sýrf tenâsüp sanatýna dayalý þiirler yazmayý denemiþtir. Âgehî’nin, “Çektirip fürkataný benden ýrað oldun sen / Bahr-i firkatta nice fýrtýnalar çektim ben” beytiyle
baþlayan ünlü “Keþtî Kasidesi” yalnýz gemici deyim ve terimleri kullanýlarak meydana getirilmiþ, daha sonra tahmîsleri yapýlmýþ, nazîreleri yazýlmýþtýr.
Tenâsüp baþka edebî sanatlarla da iliþki
içindedir. Nitekim (mürekkep) teþbih, (mürekkep) istiare ve leff ü neþr sanatlarý bazan tenâsüp gibi anlamca ilgili kelimeler
üzerine kurulur. Bu durumda tenâsüp geri planda kalýr. Yine birden fazla kelime içeren bir tenâsüpte eðer ilgi kelimelerden
birinin ibarede kastedilmeyen anlamý arasýnda kurulmuþsa buna “îhâm-ý tenâsüb”
denir. Îhâm-ý tenâsübde zihin kýsa süreli

