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GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİNDEN  

                 REENKARNASYON  

  

Reenkarnasyon inancı   kökleri eski dinlere ve   düşüncelere  dayanan   günümüzde çokça 

tartışılıp ele alınan   ilmi- kelami   dinsel inançlarda biridir.  Reenkarnasyon inancı ‘   yeniden 

bedenleme  , ruh göçü, tenasüh  olup  kelimenin kökü  ‘ ete kemiğe  bürünme’  anlamına gelen  

enkarnasyon  sözcüğüdür. Güncel olarak  tartışmaya  açık   birçok dinlerde ve mezheplerde var   

mı  , yok   mu  ?  sorusuna   zemin hazırlamaktadır.  Çağdaş dünyada   insanın   bireysel ve   

toplumsal   yaşamına kattığı   sorunlar   ,  süregelen  adaletsizlikler,  ekonomik çıkar ekseninde  

şekillenen  zulüm  haksızlıklar ,  huzur ve güven kaybına sebep olan  ahlaki kaygılarımız,  

insanı  daha huzurlu  barış içinde  yaşanılabilir  bir hayat etrafında şekillenen  arayışlara  

itmiştir. 1  Reenkarnasyon olgunlaşamayan veya bu olgunlaşmayı   zaman bulamadan 

bedeninden ayrılan ruhun yine bir insan bedeninde bir kez daha dünyaya gelmiştir. Başlangıcı 

olmayan bir  ölüm-doğum   döngüsünü dile getirmek için kullanılır.   
  

  

İslam dininde adalet ve ahlaki değerler kapsamında şekillenen ahiret inancı konusundaki 

bilinçsizlik ,  onun  doğurduğu boşluk  ve  tatminsizlik reenkarnasyon ,  meditasyon , yoga 

gibi pratik düşünceler ortaya çıkmıştır.   

  

Peki bu  reenkarnasyon kavramı bize nerden intikal etmiştir?  

  

 
1 Ateş Süleyman, Prof.Dr. Kur’an  Ansiklopedisi, c.30, sy.237  



Dünya hayatında olduğu gibi  günümüz  Türkiye’sinde  müntesipleri mevcut olup  birtakım 

ilahiyatçılar tarafından  benimsedikleri görülür. Reenkarnasyon inancının Hint kökenli olup  

özünü  bu kadim inançlardan olan Hinduizm dinindeki  karma inancı temel oluşturmaktadır.   

Güncel   popülaritesinin   nedeni   insanın ilgisini  ve  dikkatini  çekip basın-yayın organları 

tarafından  dillendirilmesidir. Ülkemizde  kendilerine fazla taraftar bulamayan bu düşünce 

sistemi  Mevlana, Hacı  Bektaş-ı  Veli , Yunus Emre gibi  değerler etrafında şekillenmiştir.2  
  

REENKARNASYON  SÜRECİNDE   RUH’UN ROLÜ ?  

  

-insan  bedeninde insan bedenine geçmesi ‘nesh’  

- Hayvan bedenine inmesi  ‘mesh’  

- Bitki bedenine inmesi ‘resh’  

- Cansız varlıkların bünyesine geçmesi fesh   adını almaktadır.3  

  

Reenkarnasyon inancında ölen kimsenin yaptıklarına karşılık  niyetinin ne olduğu  erdemli bir 

hayat sürüp sürmediğine göre ruh bedenden ayrılıp reenkarnasyona uğrar. Bir  bedenden başka 

bir bedene geçer. Eğer  yaşadığı hayatta iyi bir insan kimliğine sahip olmuşsa insan tanrı , 

yıldız şeklinde tekrar  doğar. Şayet kötü bir insan olarak hayatını sürdürmüşse hayvan 

suretinde dünya’ ya  gelir.  

Ancak tekrar dünya’ ya  gelmekle iş  bitmez. Ona ikinci , üçüncü ,dördüncü şans verilir. Bu  

da geçmişte yaşadığı  dünya hayatında  yaptığı hatalarından ders çıkarmak  manevi yönünü 

olgunlaştırmak , hayatın arzu, istek,  acılarından ,  heva ve zevklerinden sıyrılmak  ideal insan 

formuna  ulaşana denk  tekrar tekrar ruh yolculuğuna çıkar .  Örneğin;  Kayısı meyvesinin  

çekirdeğinin  toprağa atılması  bu çekirdeğin bir tohum olarak değerlendirilmesi  , bir süre  

sonra  kayısı fidanına, kayısı ağacına, kayısı ormanına  dönüşmesi ardından meyve vermesi ..  

Verdiğimiz kayısı örneğiyle daha iyi anlaşılmaktadır.     

Aslında   reenkarnasyon inancı   bir süre zarfında ruhun olgunlaşma  ,  insan-ı kamil  

derecesine varana  kadar   dairesel bir döngü  izlemektedir.  Diğer taraftan zorunlu bir ölüm 

doğum döngüsü kabul edildiğinden bireyin kimlik ve kişiliğinin bir inkarı söz konusudur.   

Doğum-ölüm-doğum-ölüm doğum-ölüm… vb.   

Bugünün zenginleri geçmiş yaşamlarındaki iyiliklerinin mükafatı olarak keyif sürerken ,  

fakirlerde geçmiş yaşamlarındaki yaptıkları  kötülüklerinin cezasını çekmektedir.   
  

  

…Tenasüh ‘kötülük’ yapmış olan kişilerin ruhlarının azap çekmek üzere hayvan bedenlerine 

girerek dünya’ ya   gelmesidir. Tenasüh’ e   göre hayat oku yönü aşağıya doğru dönüktür. 

İnsanın mevcudatta   en yüksek mertebeye sahip olan   insanlık makamından daha alt 

seviyedeki hayvanlık konumuna bir iniş anlaşılmaktadır.  Ateş’e   göre   bu Allah’ın koyduğu 

evrim yasasına aykırıdır. Çünkü insanlık mertebesine   kadar evrimleşmiş bir ruh bu merteben 

aşağı düşmez…4  
  

  İNSANOĞLUN’U   RENNKARNASYON   İNANCINA   GÖTÜREN   SEBEPLER    

 
2 Düzgün Şaban Ali ,Prof.Dr., ‘ Kelam Tarihi el Kitabı  ‘ Baskı 8, sy.611, Grafiker yay, Ankara  2019   
3 Ardoğan Recep ,Günümüz Kelam Problemleri,Baskı2,sy.351, klmyay,İstanbul 2018  

  

  
4 Ateş Süleyman Prof.Dr.  ‘ Kur’an Ansiklopedisi  İnsan ve insan üstü ( Ruh,Melek,Cin,İnsan) ‘  c.30, sy.237, Baskı     3 
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-Ölümsüzlük arayışı ve   belirsizliği   anlamak    

- Dünya hayatında süregelen   zulüm  ,   haksızlık, ve eşitsizliklere karşı   adalet arayışı   

- Kötülük problemlerine   mantıki   delil getirmek   

- Çağdaş   insanın her şeyi gözlemlenebilir ve maddi olanda tüketen bakış açısı her çeşit 

materyalist   düşünceye karşı   bir başkaldırı olarak ortaya   çıkmıştır.   

- Ahiret inancına varamamış ya da  uzak  kalmış dinlerde veya  kişilerde  ölümsüzlük 

isteklerini ifade etmek.   
  

  

REENKARNASYON İNANCININ  TARİHİ  SÜRECİ   

Reenkarnasyon inancı  Hint  felsefesine kadar götürmek mümkündür. Yunan filozoflarından 

Pisagor ve Eflatun’un ruh göçünü  benimsediklerini bilmekle beraber bunun yerleşik bir 

düşünce olmayıp  Hindistan  coğrafyasından  alınmış olabileceği düşüncesi ağır basmaktadır. 

Bazılarına göre Mısırlılar insan ruhunun ölümsüz olduğu, ölümden sonra ruhun o anda 

doğmakta olan bir başka bedene geçtiği  öğretisinden söz eden ilk topluluktur. Bu durum 

Mısırlıların  hayat felsefelerine uymaktadır. Çünkü firavunun mutlak güç ve hakimiyetine 

inandıkları için öldüğünde onu yeniden bir başka firavunun bedeninde döndürmek ve 

ölümsüzleştirmek için tenasüh düşüncesi biçilmiş kaftandır. Bu milletler içinde 

reenkarnasyona  en çok inananlar Hinduizm dinine mensup olanlardır.   
  

  

  

  

  

Reenkarnasyon inancının  Hindistan’da revaç bulmasının oradaki hayat felsefesini oluşturan  

kast sistemiyle yakın ilişkisi vardır. Çünkü  dünya  yaşamındayken bulunduğu sınıf tabakasını  

değiştiremeyen  Hindu bir kimseye   dünyaya geldiğinde daha üst tabakaya yükselebilme 

fırsatı verilmektedir. Böylece dünya yaşamında  mevcut düzene isyan etmeden  yaşamak,  dini  

İnançlarının bir parçasını oluşturmaktadır.  
  

Reenkarnasyon düşüncesi Hinduizm,  Budizm, Sihizm, Caynizm  gibi dinlerde  de mevcuttur. 

Kimi Yahudi ve Hristiyan dinlerinin  tarikatlarında  görülmektedir.  İslam dininde  kesin bir 

dille reddedilmekle beraber bazı İslam grupları arasında  da görülmektedir. Ruhların ölümden 

sonra ceza ya da mükafat amaçlı olarak başka bir bedene intikal edeceğini savunan gruplar 

arasında ‘Ahmet b. Habit, Ahmet b. Nabuş, Ebu Müslim el-Horasani , Zekeriyya  er-Razi’ gibi 

isimler zikredilmektedir. İslam düşüncesi  içinde reenkarnasyona inanan gruplar arasında  

Beyaniyye, Cenahiyye, Hattabiyye  ve  bazı aşırı şii  fırkaları ile Mutezile’den  Ahmet b. Habit 

ve Ahmet b. Banus  gibi isimler zikredilmektedir.5 Ancak  Bağdadi’nin  Allah’ın  insan bedeni 

içinde düşünülmesi anlamına gelen ‘ Hulul’  sözcüğü ile tenasüh sözcüğünü aynı anlamda 

kabul ettiği ve bu düşünceye sahip grupları da tenasühü kabul eden gruplar arasında ele aldığı 

anlaşılmaktadır. Bunlar dışında Karmatiler, Kamiliyye, Mansuriyye  gibi bazı aşırı şii 

fırkalarda da bu inanca rastlamak mümkündür. 6 Ayrıca Şia ve şia  ile irtibatlı  fırkalardan  

İsmaililer, Nusayriler, Durziler ve Yezidilerin de ruh göçüne inandıkları bilinmektedir. 

Anadolu’da  yaşayan Alevi ve Bektaşi inançlarında reenkarnasyonu  akla getirecek anlatımlar 

 
5 Düzgün Şaban Ali, Prof.Dr. ‘ Kelam Tarihi El Kitabı ‘ Baskı 8  sy.613, Grafiker yay., Ankara 

2009 6 Hançerlioğlu  Orhan ‘ İslam İnançları Sözlüğü ‘ sy.639, İstanbul 2011 7 Enbiya  Suresi 
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mevcutsa da bu inancı en canlı biçimde taşıyanlar  Nusayriler olmuştur. Bazı  Afrika yerli 

halklarda  ve ilkel kabilelerde  ilginç örnekler aktarılmaktadır.   
  

New  Age ‘ Yeni Dünya  Anlayışında’  reenkarnasyona yakın ilgi gösteren  spiritüalistler, 

teozoflar, antopozof  gibi akımlar ile ABD’de merkezli  bazı kurum ve derneklerin de  bu 

konuyla  ilgili olduğu  bilinmektedir.   
  

DİNLER  TARİHİ  PERSPEKTİFİNDEN  TARTIŞMALI  BİR KAVRAM   OLAN  

REENKARNASYON  İNANCINA   DAİR;  
  

Kur’an-ı  Kerim’e göre hayat  ve ölümün amacı insanların imtihan edilmesidir. Her  insan 

ölümü tadacaktır ve bu İsalam dininde yaşayan bir kimse için kaçınılmaz bir   son’dan 

yaratılmış  hiçbir canlı kurtulamayacaktır. ‘ Senden önce de hiçbir insana ölümsüz vermedik 

şimdi sen ölürsün de bunlar baki kalır mı?’’ 7 ayeti  Hz. Peygamber (a.s.v)  yapılan bir hitaptır  

ve  içerisinde pegamberlerde olmak üzere hiçbir canlının bir istisna teşkil etmeyeceğini 

özellikle vurgulamaktadır. Kur’an-ı  Kerim’de Bakara ,  Ali  İmran ve Maide surelerinde 

toplam altı farklı örnekle, hayatta iken öldürülen fakat tekrar yeniden bu dünyada diriltilen 

insanlardan bahsedilir. Ölümün ardından dirilmenin aynı zamanda Allah’ı açıkça  görmenin 

bir işareti  sayıldığı, öldürülen bir kimsenin katilinin kim olduğunu söyleyebilmesi için  çok 

kısa bir an diriltilmesi , fiziksel ölüm korkusunun giderilmesi için ölüm olayı  insanların 

tecrübi hayatlarında bizzat yaşamaları ve tekrar  diriltilmeleri, diriltilme konusunda zihninde  

soru işaretleri bulunan kimsenin bu konuda mutmain olabilmesi için öldürülüp yaklaşık 100 

yıl sonra diriltilmesi , Hz. İbrahim’in  ‘ ölülerin nasıl diriltiğini’ merak ederek bu olayı 

göstermesi için Allah (c.c.)’a niyaz etmesi ve kendisine belirtildiği üzere Hz. İbrahim’in bu 

olaya şahit olması,  
  

                                                                                                                                                                                

-Hz. İsa’nın kendisine verilen bir mucize  özelliğinden dolayı ölüleri diriltmesi  - 

Ashab-ı kehf  kısası/ kehf suresi 21.ayet   

 Yine de buna rağmen söz konusu kıssayı  reenkarnasyon hakkında temel delil  olarak 

kullanmak isteyenler ,  mağarada uzun yıllar süren bir uyku halinin yönlerine dikkat çekmek 
istemektedir.   
İleri  sürülen ve reenkarnasyon fikrini temellendirmeye dayanak yapılan ayetlerden İslam 

terminolojisinin kavramlarının yeniden ve rehber varlıkların vahiylerine göre yorumlanması 

hedeflenir. Bu yorumlarda ahiret, cennet ve cehennem kavramları tamamen bilinen 

anlamlarından soyutlanmıştır. Cinler ve  Melekler yoktur. Bir örnek vermek gerekirse, Cebrail 

yoktur. Cebrail diye bilinen aslında  Rehber  Varlıktır.8  

  

  

İSLAM’DA    REENKARNASYON  VAR  MI  ,   YOK    MU ?  

  

İslam dininde  reenkarnasyon inancının varlığını  iddiaa  edenler ,  İslam dinin  temel 

kaynaklarından  naaslar ileri sürüp  varlığını ispat etmeye çalışmaları  islam dininin  temel  

kaynaklarını  ve ilimlerini  ele alarak  ispat yoluna gitmişlerdir.  Bu hususta bir takım ayetleri 

hadisleri , tefsir ilimlerini, islam  akide inançlarını temel alarak  reenkarnasyon kavramı 

üzerine çalışmalar yapmışlardır.   

  

-Bakara suresi 28. Ayette   



  

‘ Nasıl oluyor da Allah’ı  inkar ediyorsunuz?  Oysa ölü iken sizi o diriltti ;  sonra  sizi  yine 

öldürecek yine diriltecektir  ve  sonra  O’na döndürüleceksiniz.’  

  

-Hacc  Suresi 66. Ayet   

   

‘  Size hayat veren ,  sonra öldürecek olan  sonra da  yeniden diriltecek  olan  o’dur. İnsan  

gerçekten pek nankördür.’  

  

Bu  ayetlerden yola çıkarak reenkarnasyon inancını  iddia edenler  iki  ölüm- iki doğum  

(dirilme)  söz  konusu olacağı için  kainatta insan  birden fazla  ölüm doğum  verildiği için 

reenkarnasyon  öne  sürülmüştür.   

  

-Araf suresi 40. Ayet   

  

-Bakara  suresi 259. Ayet   

  

  

Reenkarnasyon  Fransızca kökenli  bir kavram olup   Arapça  karşılığı ( tenasüh) , Türkçe’de   

ruh göçü anlamına gelmektedir.   İlk kez  19.yy’ın  başlarında  ortaya çıkmıştır. İslam dini 

ruhun,  sürekli  beden değiştirip tekamül sürecini tamamladığı şeklindeki inanılan 

reenkarnasyon inancını  kabul etmemiştir. Ve uluhiyetin  Hz. İsa (a. s)  da  yeniden bedenlenme 

anlamında kullanılıp , İlahi ruh’ un onda  tecelli etmesidir .9    

                                                             
8 Has Kenan , İslami Araştırmalar  Dergisi   ‘ Dinler  Tarihi  Perspektifinden  Tartışmalı Bir Kavram Reenkarnasyon ‘  

Cilt 17, Sayı 4 , 2004 , sy.390-400 ,  DİB YAY.  
9 Kahraman Fikret, İnönü Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi  Dergisi  Cilt8. ,  Sayı 1                       

  

  

  

-En’am  Suresi 38. Ayet  

  

‘  Yeryüzünde hiçbir hayvan ve iki  kanadıyla  uçan hiçbir kuş yoktur ki,  sizin  gibi birer  

ümmet  olmasınlar.  Biz  kitapta hiçbir şey  eksik bırakmamışızdır. Sonra  hepsi Rablerinin  

huzurunda  toplanırlar.’  

  

Bu  ayette  hayvan türlerinin  ‘ ümmet’  olarak  nitelendirilmesinden  onların  bedenlenen 

geçmişte yaşamış topluluklar olduğu sonucu çıkarılmıştır.   

  

  

İbn Mesud ve İbn Abbas, Katade  ve  Dahhak’a  göre:  

  

-babalarının  sulbünde  ölüler  idiler,  

  

    -sonra Allah  onlara (ana rahminde)  can verdi,  

  

- ardından onları dünyada kaçınılmaz olmayan ölümle öldürdü.  



  

- sonra onlar diriliş ve kıyamat için  can verdi,   

  

İki  hayat  ve  iki ölüm  işte bunlar  Bakara  suresi  26. Ayette  anlatılanlardır. 6  

  

‘ Ölüler idiniz’ ifadesi bu  aşamaya  işaret etmektedir.  

  

İSLAM DİNİNDE   REENKARNASYON  İNANCI   ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI    

HAYATTA  REDDİ  İLE  DİLE GETİRİLEN AYETLER;  

  

İslam dini reenkarnasyon  inancı  kesin bir şekilde reddettiği ve bununla ilgili  birçok ayetle  

reenkarnasyon  inancını varlığını iddia edenlere  karşın ahiret hayatıyla  çelişkili olduğunu  

vurgulamıştır.  
  

-Mu’minün Suresi  99-100. Ayetlerinde   

  

‘ Nihayet onlardan birine ölüm gelince  Rabbim !  Beni dünya’ya  gönderiniz ki , terk ettiğim  

dünyada salih bir amel  yapayım. !  der.   Hayır !   Bu  sadece  onun söylediği  (boş)  bir  sözden  

ibarettir. Onların  arkasında,  tekrar dirilecekleri  güne kadar   devam edecek, dönmelerine 

engel  bir perde  vardır.’  

  

Kur’ andaki   berzah ayeti ,  inkarcıların ölüm anında yeniden dünya  hayatına dönmek 

isteyeceğini  ancak bu isteğin kabul  edilmeyeceğini ve  yeniden bedenlenmenin  

olmayacağını  vurgulamaktadır.  

  

-Fatır   Suresi 37. Ayet  

  

‘  Biz size düşünebilenlerin  düşünmesine yetecek kadar  uzun bir ömür  bahşetmedik mi ?  

  

  

-Zümer  Suresi 58-59. Ayetlerinde   Veya  azabı  gördüğü zaman şöyle diyecektir:  

                                                                          

   

‘ Bana  bir geri dönüş olsaydı  da  bende o  iyilikleri  yapanlardan olsaydım.(o’na)   Hayır  

sana ayetlerimden geldi de onlara  yalan dedin ,  kibirlenmek istedin ve kafirlerden  oldun. 

(denir.)   
  

BİLİM   DÜNYASINDA   REENKARNASYON   İNANCININ   VARLIĞI- YOKLUĞU  

ÜZERİNE   
  

Bilim dünyasında  ve İslam dünyasında ele alınan  reenkarnasyon inancı  aihret inancıyla  

çelişmekle birlikte materyalizme ve çağdaş dünyanın yaşam koşullarına ve insanların 

ölümsüzlük arayışına zemin hazırlamaktadır. İnsanlar  reenkarnasyon inancıyla ahiret inancını 

inkar edip ölüm korkusunu  yenmek ,  dünya hayatının acı ve ıztıraplarına  teselli  

aramaktadırlar. Reenkarnasyon   inancı  ile   ruh-beden  ilişkisi  açıklanmamış  olup  , İnsan 

 
6 et-Taberi ‘ el-Cami’li -Ahkami’l-Kur’an (1467/2006), XVIII, 335-336  



ruhunu  terkettiğinden dolayı  bir başka bedenle nasıl  ilişkiye  girip  yeni bedeni neye göre 

seçtiği tartışmalı bir konudur.   
  

         Böylelikle  reenkarnasyon  düşüncesi  düalizm düşüncesinden uzak  akli temelden 

yoksun  bir bakış  açısıdır. Reenkarnasyona  uğrayan bir bedenin  hafıza problemi olmasının 

yanı sıra şahsiyetini kimliğini ve kişiliğini etkilemektedir. Reenkarnasyon düşüncesinin 

varlığını iddia eden kişilerin günümüz bilim dünyasının  verilerine ters düştüğü , Genetik  

bilimdeki ilerlemeler ,  DNA ve  gen  araştırmaları  ,  artık çocuğun   anne ve babasının  bir 

parçası ve  devamı olduğu söylemekle beraber ruh ve kabiliyet açısından  benzediği ifade 

edilmektedir. Göz ve cilt renginden kan grubuna kadar  anne ve babadan izler taşır, kardeşler 

arasındaki benzerliklerde bilinen bir gerçektir. Bunu bildiğimiz halde  reenkarnasyon 

inancının varlığını iddia etmek ve dünya’ya  gelen her bir  çocuğu bir önceki yaşamından 

bedenlenme olarak görmek  modern  pozitif bilime aykırı olur.   
  

PSİKOLOJİ  BİLİMİNDE  REENKARNASYON  İNANCININ  FAKTÖRÜ !  

  

Bilimde özellikle psikoloji  biliminde reenkarnasyon inancının  hipnoz tedavisinde delil olarak 

gösterilmesi , Bu  iddia’ ya göre  hipnoz altındaki  kişinin önceki hayatına dair kişi, eşya, yer, 

zaman ve olayların tanınıp tanınmadığı hatırlatıldığı iddia edilmektedir. Hipnoz altındaki  
kişinin dikkat çekme, etki altında kalma, çoklu kişilik eğilimleri, zenginlik  hayalleri, ebeveyn 

sorunları ve hafıza bozuklukları gibi psikolojik etkenlerde mevcuttur.   
       

       Hipnoz altında olan bir kimse geçmişte yaşadığını söyleyebilir. Aslında o kişi şu anki farklı 

bir kimlik durumunu ifade etmektedir. Bu kimselerde aynı anda birden fazla kimlik  ya da  

kişilik durumu olabilir. Gün içinde farklı zamanlarda ortaya çıkıp  konuşabilirler. Bu hastalarda  

reenkarnasyon inancı çerçevesinde  ‘içinde bir cin olduğu’ ölen bir kimsenin ruhunun kendi 

bedeninde yaşadığını hisseder. Bu durumda bu kimselerde ‘çoğul kişilik’ ya da  ‘ Disossyetif  

Kimlik  Bozukluğu’   teşhisi konulur.  Eğer ki bazı insanlar  geçmişlerinden bahsedip , bazısı   

bahsetmemesi bu gibi kimselerde  psikolojik bir spama olduğu anlaşılır. Ve bu kimseler de  

‘dejavu’ denen algı bozukluğu ortaya çıkabilir.   
  

Bilimsel anlamda reenkarnasyon inancının reddedilmesine delil olarak ortaya çıkabilir.  
  

                                                                                                      

                                                               Naile Arslan                      

 

                                                                                                               

  

                                                                                               

                                                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  


