
fat veya cezayı ruh görecek. beden ise di
riltilmeyecektir. Bu iddiaları "boş kuruntu
lar ve haktan sapmalar" diye nitelendiren 
Gazza.ll. ölümü kısaca "bir durum değişik

liği" olarak tanımlayıp ruhun bedenden ay
rıldıktan sonra ya azap çekerek veya mut
lu olarak varlığını sürdüreceğini belirtir. 
Ruhun bedenden ayrılmasının anlamı be
den üzerindeki yönetiminin sona ermesi
dir. Ancak ruhta bundan sonra da acıyı ve 
sevinci algılama yeteneği vardır; ruhun bi
zatihi sahip olduğu bu yetenekler beden
den ayrılınca devam eder; organlar aracı
lığıyla elde ettiği nitelikler ise bedenden 
ayrıldıktan sonra yok olur. Ruh bedene 
dönmekle bunları yeniden kazanır. Bu dö
nüş kabirde veya yeniden dirilme günün
de olabilir. Aslında ölümden duyulan kaygı 
ve korkunun arkasında kişinin tamamen 
yok olmasından ziyade bedeninden, aile
si ve yakınların dan, malından mülkünden 
ayrılacağı gerçeği yatmaktadır. Buna kar
şılık insanın asıl varlığı nefsi veya ruhu olup 
o da ölümsüzdür (a.g.e., N, 494) 
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D TASAVVUF. Gazzall ölümü arzu et
meleri bakımından insanları üçe ayırır: 
Dünya işlerine dalıp ölümü ve ahireti unu
tan günahkarlar, günah işlernekten piş
man olup amel ve taate yönelen tövbe
karlar, arifler. Günahkarlar ölümü hatır

lamak istemez; çünkü ölümü hatırlamak 
onların dünyadan haz almasın ı engeller. 
üzülmelerine sebep olur, rahatlarını kaçı
rır. "Kaçtığınız ölüm mutlaka sizi yakala
yacaktır" ayeti (el-Cum 'a 62/8) bunların 

halini anlatır. Tövbekarlar ölümü unutmaz, 
daha çok ibadet ve iyi işler yapıp sevap 
kazanarak yüksek mertebelere ulaşmak 
için ölmeyi arzu etmezler. Ölümü ve son
rasını hatırlamaları tövbelerine samimi ve 
ciddi bir şekilde bağlı kalmalarını sağlar. 
Arifler ise özledikleri mevlaya kavuşma yo
lunu açtığından daima ölümü hatırlar ve bir 
an önce "dost" diye tanımladıkları Hakk'a 
ermek isterler. Ariflerin üstünde bir züm
re daha bulunur. Bunların ölümü veya ya-

şamayı arzu etme gibi bir istekleri olmaz, 
bu konuda Hakk' ın takdirini gönül hoşlu
ğuyla kabul ederler (İ(ıya', IV, 434). 

insanın dünyaya dalarak ahireti unut
masına, bedeni arzular peşinde koşması
na, ihtiras. tamah ve bencilliğe kapılma
sına engel olan, i badetiere ve erdemli ha
yata yöneiten ölümün sıkça hatırlanınası 
tavsiye edilmiştir. Hz. Ali ölümü hatırlama- . 

nın hayırlı işlerin yapılmasına vesile olaca
ğını söyler. Hz. Ömer ölümü aklından çı
karmamak için yüzüğünün kaşına, "Ey 
Ömer! Vaiz olarak sana ölüm yeter" iba
resini yazdırınıştı (a.g.e., IV, 435; Aclunl, 
II , ı 12). Ölümü hatırlattığı ve bu şekilde 
kalpleri yumuşattığı için Resul-i Ekrem ka
bir ziyaretini tavsiye etmiştir (Müslim, "Ce
na'iz", 106; Ebu Davud, "Cena'iz", 77; Tir
miz!, "Cenifiz". 7) . insanı yeryüzünde do
laşıp eski kavimlerden kalan harabelere ib
ret gözüyle bakmaya ve onların akıbetie
rinden ders almaya davet eden ayetlerde 
de ölümün hatırlanmasına işaret vardır 
(Yusuf 12/109; en-Nemi 27/14). 

Allah'ın gazabına uğrama ve cehennem
de yanma korkusuyla yaşayan abid ve za
hidlerin ölümden ve ölüm sonrası hayat
tan korktukları, göz yaşı döküp mahzun bir 
hayat yaşadıkları, tasawufta Allah sevgi
sinin ve ümitli olmanın vurgulandığı dö
nemlerde ise ölümün Hakk'a kavuşma ve
silesi kabul edildiği ve arzulandığı görül
mektedir. Kur'an'da, hayırlı işler yapanla
rın selamette oldukları ve cennete gire
cekleri müjdesini aldıktan sonra ruhlarını 
meleklere hoşça teslim ettiklerinden bah
sedildiğine (en-Nahl 16/32) dikkat çeken 
sGfıler, kendilerinde ümit hali galip olan 
bazı veli ve ariflerin bu şekilde öldükleri
ne dair örnekler verirler. Bunlardan bazı
ları ölürken tebessüm eder, bazıları sevin
cinden uçacakmış gibi coşar, bazıları vefat 
ettikten sonra hayat belirtileri gösterir. 
bazıları ölmeden cennetteki yerini görüp 
sevinir. öldükten sonra rüyada görülen ba
zıları ise ölüm sonrası hayatın sanıldığ ı gibi 
korkunç olmadığını, Allah'ın af ve merha
metinin çok geniş olduğunu söyler (Serrac, 
s. 280; Kelabaz1', s. 1 57; Kuşeyr1', II , 589) 

Tasawuf klasiklerinde ölüm konusuna 
ayrı bölümler ayrılmış , burada süfılerin 
ölümle ilgili görüş ve gözlemleri anlatıl
mış, ölümün adabından bahsedilmiştir 
(Muhasib1', er-Ri' ay e li-(ıul):ül):ıllah, s. ı 54-

160; Kuşeyr1', ll , 589-600). Bu eserlerde ölü
mü yaklaşan verıterin daima Allah'ı zikret
tikleri, Kur'an okudukları, namaz kılıp iba
dete devam ettikleri, mesela Cüneyd-i Bağ
dildl'nin Kur'an okuyarak ruhunu teslim et
tiği, "Allah'ı zikret, hatırla" diyenlere. "Unut-
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madım ki hatırlayayım" dediği. Ebü Bekir 
eş-Şibll'nin ölüm döşeğinde bile abctest al
maya özen gösterdiği, bazılarının can çeki
şirken ilahi aşka dair şiirler okuduğu, ba
zılarının öleceklerini önceden bilip hazırlık 
yaptıkları geniş biçimde anlatılır (Ebü'n
Nedb es-Sühreverd1', s. 120, 1 35) 

Tasawufta Hak aşıklarının da şehidler 
gibi ölmediğine inanılır. Bir derviş Ebu Ali 
er-Rüzbarl'ye, "Hak aşıkları daima hayat
tadır ve ölmez" demişti (Kuşeyrl, II, 589) 

Yunus Emre de, "Aşık öldü diye sala ve
rirler 1 Ölen hayvan-durur, aşıklar ölmez" 
beytinde aynı hususu vurgulamaktadır. 

Bazı mutasawıflara göre ölüm üzülecek 
ve matem tutulacak bir olay değil sevini
lecek bir husustur. Hak aşıkları kendileri
ni mevlaya kavuşturan ölümü bir vuslat 
gibi görür ve ondan "düğün" diye bahse
derler. Ebu Sald-i Ebü'l-Hayr'ın, cenazesi 
mezara götürülürken. "Bundan daha hoş 
ne var? Dost dosta, yar yara gidiyor" bey
tinin okunmasını vasiyet ettiği (Lamii, s. 
343), vefatından sonra da onun için bir zi
yafet verildiği kaydedilir (Muhammed b. 
Münevver, s. 357). Ölümün yeni bir doğum 
olduğunu, vefat ettiğinde ağlamamalarını 
söyleyen Mevlana Celaleddin-i Rumi ölün
ce neyler üflenmiş. nefirler ve rebablar ça
lın m ış, mazharlar dövülmüştü . Mevlevl
ler, Mevlana'nın ölüm yıl dönümünü "şeb-i 
arüs" (düğün gecesi) diye anarlar ve bunun
la dostu olan Hakk'a kavuşmasını kaste
derler (Gölpınarlı, s. 124-133). Bazı tarikat 
pirleri adına düzenlenen ölüm yıl dönü
mü törenleri çeşitli müslüman ülkelerinde 
günümüze kadar devam etmiştir. Ancak 
Selef alimi İbnü'I-Cevzl bazı tarikat ehlinin 
düzenlediği ve şenliğe dönüştürdüğü bu 
törenierin akla da dine de aykırı olduğu
nu. Hz. Ya'kQb'un oğlu Yusuf kaybolunca, 
Hz. Peygamber'in oğlu İbrahim vefat edin
ce ağlayıp göz yaşı döktüklerini. tabii ve in
sani olanın da bu olduğunu, cenaze def
nedilirken veya defınden sonra şenlik, raks 
ve sevinç gösterileri yapmanın caiz sayıl
madığını, bunları yapanların şeytanın oyu
nuna geldiğini söyler (Telbisü İblis, s. 306-

307) 

İlk süfılerden Hatim ei-Esam beyaz, si
yah, kızıl ve yeşil olmak üzere dört ölüm
den bahsetmiş, "Az yemek beyaz, eza ve 
cefaya tahammül siyah, nefse muhalefet 
kızıl, yamalı elbise giyrnek yeşil ölümdür" 
demiştir (Sülem!, s. 93; Abdurrahman-ı 

Cam!, s. 63 , 685). Sürekli aç kalmak sure
tiyle gerçekleşen beyaz ölümle salikin id
raki canlanır. Eza ve cefaya katlanarak ger
çekleşen siyah ölümle sillik her şeyin Al
lah'tan olduğu gerçeğini müşahede eder. 
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Kıymetsiz şeyler giyrnek suretiyle gerçek
leşen yeşil ölümle Hakk'ın güzelliğini gö
rür. Nefse muhalefet sonunda gerçekle
şen kızıl ölüm ise bütün ölüm türlerini 
kapsayan ve Hz. Peygamber tarafından 
"büyük cihad" diye nitelenen ölüm türü
dür (Kaşanl. s. 91-93). 

Mutasawıflar biri zorunlu (ıztırarl) diğe
ri iradi olmak üzere iki ölümden bahse
derler. Ruhun bedenden ayrılması hakiki 1 
zorunlu yani biyolojik ölüm; nefsin heva ve 
hevesini, arzu ve tutkularını etkisiz hale ge
tirme, denetim altında tutma iradi ölüm
dür. "Ölmeden ewel ölmek" deyimiyle kas
tedilen budur. Hz. Peygamber bir sahabl
ye dünyada bir yolcu gibi yaşamasını ve 
kendini ölü saymasını tavsiye etmişti (Müs

ned, II, 24, 4 I ; İbn Ma ce, "Zühd", 3; Tirmizi. 
"Zühd", 20; Muhasibl, er-Ri'aye li-l:ıul):ü

l):ıl lah, s. ı 7 ı) Mutasavvıflara göre Kur'an'
da söz konusu edilen iki ölümden (el-Mü'
min 40/1 ı) biri iradi ölümdür. C üneyd-i 
Bağdadl, "Tasawuf Allah'ın seni sende öl
dürmesi ve kendisiyle yaşatmasıdır" der
ken iradi ölümü anlatmaktaydı. Ölümü ve 
sonrasını çokça düşünmeleri sCıfileri öl
meden ewel ölmeye, yani kötülük yap
mayı emreden nefsi etkisiz hale getirerek 
kötü duygu ve düşüncelerden fani olmaya 
götürmüştür. Bunun için de yemeyi, uyu
mayı ve konuşmayı en aza indirmişler, in
zivaya çekilerek kendilerini ibadete, te
fekküre ve zikre vermişlerdir. 
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[!III!J SüLEYMAN ULUDAG 

o FIKIR. İslam düşüncesine göre hayat 
ruhun insanın bedenine girmesiyle başla
yıp bedenden ayrılmasıyla son bulduğun
dan genellikle İslami literatürde ölüm "ru
hun bedenden ayrılması" şeklinde tanım

lanmaktadır. Bununla birlikte ruhun be
denden ayrılma zamanından açıkça bah
seden nasların bulunmaması sebebiyle fa
kihler, ölüm anının tesbitiyle ilgili olarak 
birtakım belirtileri esas kabul etmek du
rumunda kalmışlardır. Fıkıh literatüründe 
bilincin ve duyuların kaybolması, solunu
rnun ve nabzın durması. kolların yana düş
mesi, gözlerin kayması gibi haller ölüme 
dair ilk emareler; vücudun soğuması, ku
ruması, morlukların oluşması, çürüme ve 
bozulmanın görülmesi gibi durumlar da 
ölümün gerçekleştiğini gösteren geç ema
reler arasında sayılmaktadır. Ancak günü
müzde tıbbın ilerlemesiyle klasik tıbbın 
kabul ettiği bu ölçütler üzerinde önemli 
tartışmalar olmuş, tıp çevrelerinde artık 
kalp atışının ve solunurnun durması gibi 
belirtiler yerine beyin ölümü kesin ölüm 
emaresi kabul edilmiştir. Beyin ölümü bey
nin bütün işlevlerinin geri dönüşsüz ola
rak ortadan kalkmasıdır. Beyin, kan dola
şımı ve solunum dahil vücuttaki sistem
leri idare eden ve bir bütün halinde çalış

masını sağlayan merkezi organ olduğun
dan beynin fonksiyonlarını geri dönülmez 
biçimde yitirmesinin insanın ölümü demek 
olduğu kabul edilmektedir. Beyin ölümü 
gerçekleştikten sonra vücudun alt sistem
leri bir süre daha beyinden bağımsız bi
çimde yaşam destek ünitesinin yardımıy
la bazı işlevlerini sürdürür. Kalbe verilen 
elektrik dalgaları, birtakım kimyevl mad
delerin etkisi ve solunum aygıtı sayesinde 
vücutta kan dolaşımı devam edebilir. Bün
yeye göre farklılık göstermekle birlikte bir 
süre sonra kalp atışı da durur. Beyin ölü
münün gerçekleşmesinin ardından kan do
laşımının ve solunurnun bir müddet daha 
devam edebilmesi, yine bazı irade dışı ha
reketlerin görülebilmesi klasik ölüm anla
yışıyla en önemli anlaşmazlık noktasını teş
kil eder. Klasik İslam düşüncesinde ruhun 
en temel fonksiyonlarından sayılan aklet
me, kavrama ve iradeli davranışlar sergi
leyebilme özelliklerinin beynin bütün işlev
lerini yitirmesi durumunda ortadan kalk
masından hareketle beyin ölümünü ruhun 
bedenden ayrılmasının alameti olarak sa-

yan yaklaşım bu kriterin kabul edilmesin
de dinen bir sakınca görmez. Ancak bu
nun karşısında, ruhun bedenle olan ilişki
sinin beynin fonksiyanlarına indirgeneme
yeceği ve ölümün kalbin atışlarının tama
men durmasıyla kesinlik kazanan bir sü
reç olduğunu düşünen muhalif görüşe gö
re bu kriterin kabul edilmesi mümkün de
ğildir. Diğer taraftan beyin ölümü kriteri
nin ardında yatan en önemli sebeplerden 
biri organ naklini kolaylaştırmak ve özel
likle kalp naklini mümkün kılmaktır. Böy
le bir amacın bulunması, tıp çevrelerinde 
kesin biçimde onayianmasına rağmen be
yin ölümü kriterinin dünya kamuoyunda 
yüzde kırkiara varan bir oranda kabul gör
memesine yol açmaktadır. Öte yandan an
cak uzmanlarca tesbit edilebilen bir hu
sus olması sebebiyle beyin ölümüne ka
rar veren hekimlerin mesleki ve ahlaki ye
terliğinin tesbiti meselenin gözden kaçı
rılmaması gereken önemli bir boyutunu 
oluşturmaktadır. Beyin ölümü kriteri konu
sunda İslam dünyasında da lehte ve aleyh
te görüşler bulunmaktadır. Dünya İslam 
Birliği'ne bağlı Fıkıh Akademisi, 17-Z 1 Ekim 
1987 tarihli toplantısında aldığı kararda 
beyin ölümünü hastanın yaşam destek üni
tesinden çıkarılmasını meşrulaştıracak bir 
ölçüt kabul etmiş, ancak kesin ölüm kara
rı için kalp atışının ve solunurnun durma
sı gerektiğini belirtmiştir. İslam Konfe
ransı Teşkilatı'na bağlı İslam Fıkıh Akade
misi ise 3 Temmuz 1986 tarihli kararında 
şu iki husustan birinin gerçekleşmesiyle 
kişinin öldüğüne kesin biçimde hükmedi
leceğini kararlaştırmıştır: t. Kalbin ve so
lunumun tamamen durması ve doktorla
rın bu durumdan geriye dönüşün imkan
sız olduğuna karar vermesi. 2. Beynin bü
tün fonksiyonlarının tamamen durması ve 
doktorların bu durumdan geriye dönüşün 
imkansız olduğuna karar vermesi. 

İslam'a göre insan hayatı kutsal ve do
kunulmazdır. Kasten insan öldürme en bü
yük günahlardan biri olup kısas cezasını 
gerektiren bir suç sayılmıştır. Ayrıca insa
nın kendi canına kıyması İslam'ın haram 
kıldığı büyük günahlardandır (en-Nisa 4/ 
29; Buharı. "Veşaya", 23; Müslim, "İman", 
ı44). Dünya hayatı sonsuz ahiret mutlulu
ğunu kazanması için insana bahşedilmiş 
bir ilahi lutuf olduğundan kişinin kendi 
ölümünü istemesi hiçbir şekilde hoş kar
şılanmamıştır. Başına ağır bir musibet ge
len müminin buna sabretmesi tavsiye edil
miş, ölümü temenni etmesi yasaklanmış, 
sadece, "Allahım, benim için yaşamak ha
yırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm ha
yırlı olduğu zaman canımı al'' diye dua et-


