er-RO H
ren

bazı kelamcıların iddiaları cevaplandı

rılır,

bu hususta ayet ve hadislerden deliller gösterilir; ardından aksi görüşü savunanlarla sadece vekaletin caiz olduğu
ibadetlerden ölülere sevap ulaşabileceği
ni ileri sürenlerin delilleri sıralanır ve şu
sonuca varılır: "Sevap onu işieyenin mülküdür; eğer din kardeşine bağışiarsa Allah da hediye ettiği kimseye ulaştırır" (s.
143). "Ruh kadim midir yoksa muhdes ve
mahllık mudur?" başlıklı on yedinci bölümde, "Ruh rabbinin emrindendir" mealindeki ayetle (el-isra 17/85) Allah'ın Adem'e
kendi ruhundan üflediğini bildiren ayetlere (el- Hi cr 15/29; es-S ecd e 32/9; Sad 38/
72) dayanılarak, ruhun kadim olduğ unu
ileri sürenlerin iddiası çürütülmeye çalışı
lır ve konuyla ilgili değişik görüşler sırala
narak bütün insanların ruhlarının yaratıl
mış olduğu belirtilir. Başta İbn Teymiyye
olmak üzere önde gelen alimierin bu yöndeki fikirleri aktarılır, ayet ve hadislerden
deliller getirilir, karşı görüşler cevaplandırılır. "Ruhların yaratılması bedenlerden
önce mi sonra mı?" sorusunun cevaplandırıldığı on sekizinci bölümde müellif bu
husustaki görüşleri delilleriyle birlikte aktarıp ruhların bedenlerden sonra yaratıl
dığı yönündeki kendi görüşünün delillerini
sıralar. On dokuzuncu bölüm nefsin mahiyetine dair olup burada nefsin bedenden bir parça veya onun arazlarından biri
ya da cisim olup olmadığı sorularıyla bunlara dair ayet ve hadisler üzerinde durulur. Müellif, ruhun mahiyetine dair Fahreddin er-Rail'nin, "Ruh nuranl, uM, hafif bir
cisimdir" şeklindeki görüşünü en doğru
görüş olarak değerlendirdikten sonra bunun dışındaki iddiaları çürütmeye çalışır.
"Ruh ve nefis aynı mıdır farklı mıdır?" sorusunun incelendiği yirminci bölümde cumhurun birinci görüşü benimsediği belirtilir ve her iki kelimenin anlamları incelenir;
bunlar arasında varlık (zat) yönünden değil nitelik yönünden farklılık bulunduğu
ifade edilir. "Nefis bir mi üç mü?" başlık
lı yirmi birinci bölümde mutmainne, Ievvame ve emınare kavramları incelenir. Allah'ın insanı nefs-i emınare ve nefs-i levvame ile imtihan ettiği, imtihanı başaran
lara nefs-i mutmainneyi ikram ettiği belirtilerek aslında bunların bir tek nefisten
ibaret olduğu sonucuna varılır. Eserin son
sayfalarında nefs-i mutmainneden gelen
iyi özelliklerle bunların zıtları olup nefs-i
emınareden gelen kötü özellikler sırala
narak bu konularda geniş bilgi verilir.
Nacl et-Tikrltl'nin İbn Kayyim'i bedenin
ölümlü, ruhun ölümsüz oluşu, ruh-beden

200

ilişkisi gibi konulardaki görüşleri dolayısıy
la Eflatuncu olarak nitelemesi (el-Felsefetü'l-al].lal!:ıyyetü'l-Efl8.tüniyye, s. 403-411)
isabetli değildir. Zira müellif eserin birçok
yerinde ahiret hayatının ruh ve beden bütünlüğüyle gerçekleşeceğini ifade etmiş,
ruh-beden ilişkisiyle ilgili diğer konularda
da hakim İslami anlayışı sürdürmüştür.

Ali b. Abdülazlz b. Ali eş-Şebel, Kitd yirmi altı nüshasını tesbit etmiş olup bunların içinde ferağ kaydı bulunanların en eskisi 8 Cemaziyelewel 774
(5 Kasım 1372) tarihini taşımaktadır (elEşbtit, s. 264-267). Eser birçok defa basıl
mış olup bazıları şunlardır: Haydarabad
1318, 1963 (nşr Haşim Nedvl); Kahire
1369 (nşr. Muhammed Ali Sabih); Riyad
1386/1966 (3. bs); Dımaşk 1980; Beyrut
1983 (nşr M. İskender Yelda); Arnman
1985 (nşr. Abdülfettah Mahmud Ömer);
Kahire 1410/1989 (nşr. Adil Abdülmün'im
Ebü'l-Abbas). Eserin yedinci bölümü "erRisaletü'l-~abriyye fi'r-reddi 'ala münkirl
bü'r-RCıJ:ı'un

'aıabi'l-~abri mine'z-zenadi~a ve ' I - ~ade

riyye" başlığıyla Hediyyetü's-Sa'diyye iimacera beyne'l-Vehhabiyye ve'l-AJ:ı
mediyye isimli derleme içinde basılmıştır
(Mısır, ts .). Aynı bölüm MeşrCı'iyyetü ziyareti'l-]fubCır adıyla

da yayımlanmıştır
(Kahire 1375/1955) Bessam Ali el -Amuş,
Riyad'daki Camiatü'I-İmam Muhammed b.
Suud ei-İslamiyye'nin Aklde Bölümü'nde
yaptığı doktora çalışmasında er-RCıJ:ı'u
tahkik ederek iki cilt halinde neşretm i ştir
(Riyad 1412/1992) Eser Şaban Haklı tarafından Türkçe'ye çevrilmiş (Kitabu'rRüh, İstanbul 1993) ve F. T. Cooke'un bir
makalesinde incelenmiştir ("Ibn al-Qaiyyim's Kit:ab al-Rill:ı", MW, XXV [1935]. s.
129-144).

Eser müellifi tarafından ihtisar edilmiş
tir (Mul].taşarü 'r-RüJ:ı, nşr Leyla MebrCık,
Kahire 1984). er-RCıJ:ı'u Sırrü'r-rCıJ:ı başlı
ğıyla ihtisar eden İbrahim b. ömer el-Bikal eserin aslındaki yirmi bir bölümü on
bir bölümde toplamıştır. Bika!, kısa mukaddimesinde kitabı yarı yarıya kısaltmak
la birlikte asıldaki önemli bilgileri korumaya özen gösterdiğini, ayrıca bazı küçük eklemeler yaptığını belirtmektedir. Abdullah Muhammed el - Habeşl, Kitabü'r-RCıJ:ı
hakkında biri İsmail b. Muhammed b. Rekln'e, diğeri Ezherl diye tanınan Şemsed
din Muhammed b. Muhammed b. Ali elMedenl'ye ait iki muhtasar kaydetmiştir
(Cami'u'ş-şürQJ:ı ve'l-J:ıavtişi, ll, 989). Kitabın, Abdülvehhab b. Abdullah eş-Şafii tarafından NeiJ:ıatü'l-erva]J_ ve tu]J_fetü'lefra]J_ ismiyle yapılmış bir muhtasarının

daha bulunduğu bildirilmektedir (Ali b.
Abdülazlz b. Ali eş-Şebel, s. 264 ).
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İbn Kayyim ei-Ceuziyye, Beyrut 1401/1981,
s. 276-301; Niki et- Tikrıtı. ei-Felse{etü '1 -al)la/qyyetü '1-Eflatuniyye, Beyrut 1402/1982, s.
403-411; Bekir b. Abdullah Ebu Zeyd, İbn Kayyimei-Ceuziyye, Riyad 1405/1985, s. 158-161 ;
Yusuf Mahmud Muhammed, en-1'/efs ue'r-ruf:ı,
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Gaibden haber vermeyle ilgili birçokyöntemden biri olan ruh çağırma (necromancy)
ölen kimselerin ruhlarını büyü yoluyla çağırarak onlarla ilişki kurma metodudur.
Ölen kimselerle bu şekilde haberleşmeye
çalışmanın başlıca amacı bilinmeyen sebeplerin açığa çıkarılmasını sağlama veya
olayların gelecekteki seyrini öğrenme isteğine dayanır. Ruhu çağrılan kişinin ölüm
sebebi de araştırılan hususlar arasında
dır. Ruh çağırma, ölümden sonraki hayatın varlığına ve ölen kimselerin yaşayan
ların işleriyle ilgilenmeye devam ettikleri
gibi geleceğin bilgisine de sahip oldukları
na inanınayı gerekli kılar. Bu yönüyle ruh
çağırma karmaşık cenaze törenleriyle, cenaze töreni sonrası geleneklerle ve atalara tapınma ile ilişkilendirilmiştir. Ölülerin
ruhlarını büyü yoluyla çağırma uygulaması ile sınırlı olan ruh çağırınada spiritüalizm (spiritizma) veya ruhçuluktan farklı olarak aracılar yoluyla haberleşme olmadığı
gibi şamanların ruh seyahatlerine ilişkin
tecrübelerinin aksine ölülerin ruhlarıyla
karşılaşma, hayaletlerin görüntüleri veya rüyada haberleşme de yoktur. Ortaçağ'larda ruh çağırma "büyü" manasında
kullanılmaya başlanmış, çoğunlukla büyü,
sihir ve büyücülüğe benzer kabul edilmiş
tir.
Gaibden haber vermeye hemen her kültürde rastlanırsa da ruh çağırma yöntemiyle gaibden haber verme belirli geleneklerde görülür. Mesela eski Yunanlılar
ölülerin gaibden haber verme gücüne sahip olduklarına, mezarları başında kurban
sunmak veya yere şarap dökmek suretiyle
onlardan bilgi alınabileceğine inanıyorlar-
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nasında

doğrulayacak şekilde kullanılırdı.

Bu tür takdimeler cenazenin defni esve sonrasında icra edilen törenIerin bir parçasıydı. Ruh çağırma Homeros
döneminde Yunanlılar tarafından uygulanıyor, onların klasik literatüründe bu konuya sık sık değiniliyordu . Odysseus'un,
talihsizliğinin sebebini öğrenmek için Tiresias'a danışmak üzere Hades'i ziyaret
etmesi ( Odysseia, s. ı 97), Gılgamış ' ın
ölüler alemiyle ilgili bilgi almak amacıyla
ölen Enkidu'ya başvurması da (G ıl ga mı ş
De s ta nı , tabJet XII) birer ruh çağırma örneği olarak kabul edilmiştir. İskandinavya
lılar ve Almanlar arasındaki ruh çağırma
uygulamasına dair bilgilerin pek çoğunun
efsanelere dayandığı bilinmektedir. Ruh
çağırmanın Etrüskler arasında ve Roma
tarihinin ilk dönemlerinde bilinmediğ i veya en azından kayda geçirilmediği görülmektedir. Peru'nun fethinden kısa bir süre sonra yazılan İspanyol tarihlerinde İnka
lar ' ın ölülerle irtibat kuran iki özel kahin
sın ıfına sahip oldukları kaydedilir. Bunlardan bir grup ölen kimselerin mumyaları
ile meşgul olma, diğerleri ise çeşitli ruhi
varlıklara ve İspanyollar'ın put diye nitelendirdikleri tasvirlere başvurma konusunda uzmanlaşmıştı.
Ruh çağırma mitolojik anlatılar, efsaneler ve edebi metinlere konu olmuştur. Bu
tür metinlerde ölen kimselerle haberleş
me tasvir edilir veya onların mesajları anlatılır ; bunun yanında ruh çağırınayla ilgili
çeşitli teknikler hakkında bilgi verilir. Ruh
çağırma seansları esnasında ölünün bir
parçasının , çoğunlukla da kafatasının veya isminin kullanılması dikkat çekicidir.
Cevap , trans halinde karnından konuş
ma sanatı yoluyla gaibden haber veren
kimse tarafından uydurulan bir söyleşi
şeklinde olabileceği gibi bir işaretle de
açığa vurulabilir. Bu da bir falı yorumlamayı veya bir kuradan sonuç çıkarmayı
gerektirebilir. Yine ruh çağırma tekniğiy
le ilgili olarak Yeni Gine'nin Huon Gulf bölgesinde XIX. yüzyıl boyunca ve misyonerIerin bölgeye gelişinden önce bütün ölümler büyüye atfedilirdi. Ölüme sebep olan
büyücünün kimliği, ölen kimsenin ruhunu
büyü yoluyla çağıran falcı tarafından herhangi bir objeye yazılırdı. Daha sonra ruh
sorguya çekilir ve falcının elinde bulunan
objenin hareketinden "evet" veya "hayır"
cevabı alınırdı . Kullanılan en yaygın obje
sersemleştirilmiş bir yılan balığı olup onun
kıvranması "evet" cevabı olarak yorumlanırdı. Diğer objeler ters çevrilmiş bir kabuk veya elde tutulan bir bambu parçası
olabilirdi. Bu objelerin hareketleri bazı hilelere maruz bırakılır ve cevaplar çoğun-
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Haiti'de
hem koloni dönemindeki Avrupa etkisinden hem de Batı Afrika geleneklerinden
gelen bir uygulama mevcuttu. Ruh çağır
ma merasimleri ruhların mahiyetleri ve
yerleri hakkındaki yaygın inanca göre farklılık arzederdi.
Kitab-ı Mukaddes'te çok sayıda gaibden
haber verme tekniğinden bahsedilmiştir.
Ruh çağırma ya da ölüye danışma gaibden haber vermeyle ilişkilendirilmiş (Tesniye, ı 8/ ı ı; ı. Samuel, 28/8; ll . Krallar, 2 1/
6 ) ve yasaklanmıştır (Levi! il er, ı 9/3 ı, 20/6;
i şaya, 8/19, 20; ı. Tarihl er, ıo/13). Bununla beraber Saul'ün bir büyücü kadın vası
tasıyla Samuel'in ruhunu çağırtıp ne yapması gerektiğini sorması (1. Samuel, 28/
3-2 5) bir ruh çağırma örneği olarak kaydedilmiştir. Ruh çağırma Talmud'da da
diğer gaibden haber verme teknikleri arasında zikredilmiş ve sert biçimde eleştirii
mesine rağmen birçok ruh çağırma örneğinden bahsedilmiştir. Ruh çağırma yahudiler arasında nadiren uygulanmakla
birlikte yine de Rabbanl kaynaklarda ve
Ortaçağ yahudi geleneğinde iz bırakmış
tır. Hıristiyanlık'ta ruh çağırma ilk asırlar
dan itibaren kötü bir tatbikat olarak kabul edilmiştir. Pek çoğu Hıristiyanlık öncesine dayanan büyü ile ilgili inançlar Ortaçağ boyunca devam etmiştir. Ancak Ortaçağ sonları ile Rönesans başlarında büyücülere ağır işkenceler uygulanmıştır. Büyücülere yönelik suçlamalar arasında büyü yaparken şeytani güçlerin yardımına
başvurma ve büyü yoluyla ölen kimselerin
ruhlarını çağırma da yer almıştır.
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AHMETGüç

İslam'da. Arapça'da "ruh çağırma" karşılığında

ilmü istinzali'l-ervah, ilmü istihzari'l-ervah ve ilmü'l-azaim tabirleri kul-

!anılır. " İimü da'veti'l-kevakib, şa'beze , il-

mü'l-hiyeli's-Sasaniyye, ilmü'l-istiane bihavassi'l-edviye ve'l-müfredat" ise ruh çağırmayla dolaylı ilgisi bulunan ve bir ölçüde onun evveliyatını oluşturan uygulamalara ait bilginin adıdır. Ruh çağırma için
Osmanlı literatüründe yaygın biçimde kullanılan terim ise huddamcılıktır. Bu tabirler birbirine yakın manalar ifade etse de
ayrıntıda farklı içerik taşır. Mesela belli bir
amaçla cin veya melek gibi gayri maddi
varlıklarla temasa geçmeye "ilmü'l-azaim"
(bk. AZAİM ), bunların bedenlenmiş şekil
leriyle temasa geçmeye ise "ilmü'Hstihzar" denilir (Taş köp ri za d e, ı , 366-367 ; Keş
fü '?·?Unün, I, 80) .
Cahiliye Arapları medyum tabiatlı insantakip eden "reiy" veya "tabi"' adında
cinlerin varlığına , kahinierin bunlardan aldıkları haberlere dayanarak kehanette bulunduklarına inanırlardı. Kur'an-ı Kerim'de
cin ve şeytanların gökten haber çalmalarına engel olmak için üzerlerine ateş şule
leri gönderildiği bildirilmekte (el-Hicr ı5/
ı 8; es-Saffat 37/ ıO; el-Cin 72/8-9) , şeytan
ların kışkırtma ve temaslarından Allah'a
sığınılması tavsiye edilmektedir (ei-Mü' minün 23/97-98 ). ResOl-i Ekrem de bu konuda şöyle buyurmuştur: "Allah bir işe
hükmettiği zaman önce arşı taşıyan melekler, arkasından gök ehli O'nu tesbih
eder. Sonra altıncı göğün ehli yedinci göğün ehline, 'Rabbiniz ne buyurdu?' diye
sorar. Nihayet haber dünya göğün ün halkına ulaşır. Şeytanlar kulaktan bir şeyler
kapmak isterler, bu duruma engel olmak
için üzerlerine gök taşları salınır. Duydukları haberleri aynen getirirlerse haktır, fakat tahrif edip ilaveler de yaparlar" (Buhar!, "Tefslr", 31; Müslim, "Selam", 124) . Hz.
Aişe'den gelen bir rivayette ResOluilah
meleklerin bulutlar içinde indiklerini ve
göklerde olup bitenleri aralarında konuş
tuklarını , bu esnada şeytanların kulak hır
sızlığı yaparak duydukları haberleri kahinIere ilettiklerini, kendilerinden de yüzlerce
yalan kattıklarını bildirmektedir (Buharl,
"Bed"ü'l-l].al)5", ll , " Tıb ", 45 ; Müslim, "Selam", 122, 123 ) Buharl'de geçen diğer bir
rivayette ( " Kitabü ' ş-Şalat", 75) Hz. Peygamber'in, namazını bozdurmak için onu
rahatsız eden cin taifesinden bir ifriti yakalayıp mescidin direklerinden birine bağ
lamak istediği, ancak Hz. Süleyman'ın kendisinden sonra kimseye verilmeyecek bir
gücü bağışlamasını Allah'tan istediğini hatırlayarak bundan vazgeçtiği belirtilmektedir. Ayet ve hadislerden cinlerle insanlar arasında irtibat kurulabileceği, insanların cinleri emir altına alarak kullanmaları
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