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REENKARNASYON (TENÂSUH) FİKRİNE
İNANMANIN HÜKMÜ NEDİR ?
Âile fertlerimden birisi reenkarnasyon fikrine inanmakta, ben ise
bu fikre şiddetle karşı çıkmaktayım. İslâm'ın -var ise- bu olaya
bakışı ve bu olay hakkındaki hükmü nedir? Onların görüşlerini
düzeltmek istiyorum.Çünkü Allah Teâlâ'ya olan îmânlarının
azalmakta olduğunu görmekteyim.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Reenkarnasyon (tenâsuh)'dan kastedilen şey; bir kimse öldüğü
zaman, ruhu başka birisinin bedenine intikal eder ve dünyada işlemiş
olduğu ameller sonucu intikal ettiği bedende ya mutlu, ya da bedbaht
olur. Böylelikle ruh, bir bedenden başka bir bedene intikal eder.
Ruhun bir bedenden başka bir bedene intikal ettiğini söylemek;
en bâtıl sözdür, Allah Teâlâ'yı, kitaplarını ve elçilerini
(peygamberlerini) inkâr etmekte en büyük küfürdür. Çünkü dînen
bilinmektedir ki, peygamberlerin getirmiş olduğu dînler ve Allah
Teâlâ'nın göndermiş olduğu kitapların hepsi, âhiret gününe ve
hesaba, cennet ve cehenneme îmânı kapsamıştır. Reenkarnasyon
fikrine inanmak ise, bütün bunları inkâr etmektir.
İslâm'ın, âhiret günü ve yeniden diriliş konusuna bakışı, Allah'ın
kitabı ve elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
sünnetinde açıkça belirtilmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda aşağıdaki âyetlerde şöyle
buyurmuştur:
[٥٧ :))ﻛ ﻧﻔﺲ ذاﺋﻘﺔ ﻤﻟﻮت ﺛﻢ ﻴﻟﻨﺎ ﺗﺮﺟﻌﻮن(( ]ﺳﻮرة اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻵﻳﺔ
"Her can, ölümü tadacaktır.Sonra (hesap vermek için) bize
döndürüleceksiniz." (Ankebût Sûresi: 57)
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))ﻴﻟﻪ مﺮﺟﻌ�ﻢ ﺟﻴﻌﺎ وﻋﺪ اﷲ ﺣﻘﺎ إﻧﻪ ﻳﺒﺪأ ﺨﻟﻠﻖ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪه ﻟﺠﺰي ﺬﻟﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا
((لﺼﺎﺤﻟﺎت ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ اﺬﻟﻳﻦ �ﻔﺮوا ﻟﻢ ﺷاب ﻣﻦ ﺣﻴﻢ وﻋﺬاب ﻴﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻧﻮا ﻳ�ﻔﺮون
[٤ :]ﺳﻮرة ﻳﻮ�ﺲ اﻵﻳﺔ
"Hepinizin dönüşü yalnızca O’nadır.Bu, Allah’ın gerçek
sözüdür. Mahlûkatı ilk önce O yaratır. O'na îmân eden edip iyi
davranışta bulunanları adâletle mükâfatlandırmak için öldükten
sonra onları tekrar diriltir. Kâfirlere gelince, inkâr etmekte oldukları
şeyler sebebi yle onlar için içecek olarak kaynar su ve gayet acıklı
bir azap vardır." (Yunus Sûresi:4)
))ﻳﻮم ﺮﺸ ﻤﻟﺘﻘ� ﻰﻟ لﺮﻤﺣﻦ وﻓﺪا و�ﺴﻮق ﻤﻟﺠﺮﻣ� ﻰﻟ ﺟﻬﻨﻢ وردا(( ]ﺳﻮرة مﺮ�ﻢ
[٨٦ -٨٥ :اﻵﻳﺘﺎن
""O gün muttakîleri, (onlara çok merhametli olan Rableri)
Rahmân'ın huzurunda kendilerine ikramda bulunulmuş bir heyet
olarak toplayacağız. Günahkârları (Allah'ı inkâr edenleri) ise, susuz
kalmış yayalar halinde cehenneme sevkedeceğiz." (Meryem Sûresi:
85-86)
[95-94:))ﻟﻘﺪ أﺣﺼﺎﻫﻢ وﻋﺪﻫﻢ ﻋﺪا و�ﻬﻢ آﺗﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺮدا(( ]ﺳﻮرة مﺮ�ﻢ اﻵﻳﺘﺎن
"O, onların (kullarının) hepsini saymış ve sayılarını tek tek tesbit
etmiştir. Ve onların hepsi de kıyâmet günü (yanında malı veya
evlâdı olmaksızın) O’nun huzuruna tek başına gelecektir." (Meryem
Sûresi: 94-95)
[ ٨٧ :))اﷲ ﻻ � إﻻ ﻫﻮ ﻟﺠﻤﻌﻨ�ﻢ ﻰﻟ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻻ ر�ﺐ ﻓﻴﻪ(( ] ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء اﻵﻳﺔ
"Allah, O'ndan başka hakkıyla ibâdete lâyık olmayan ilahtır.
Onda asla hiç şüphe olmayan kıyâmet günü hepinizi bir araya
toplayacaktır. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?" (Nisâ
Sûresi: 87)
))زﻋﻢ ﺬﻟﻳﻦ �ﻔﺮوا أن ﻟﻦ ﻳﺒﻌﺜﻮا ﻗﻞ ﺑ� ور� ﺒﻌﻦﺜ ﺛﻢ ﻟنﺒﺆن ﺑﻤﺎ ﻋﻤﻠﺘﻢ وذلﻚ ﻋ
[ ٧ :اﷲ �ﺴ�(( ] ﺳﻮرة ﺘﻟﻐﺎﺑﻦ اﻵﻳﺔ
"Kâfirler, öldükten sonra asla diriltilmeyeceklerini iddiâ ettiler.
(Ey Peygamber! Onlara) de ki: Hayır!Rabbime yemîn olsun ki,
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mutlaka diriltileceksiniz, sonra da (dünyada) yaptıklarınız size tek
tek bildirilecektir. Bu, Allah’a göre pek kolaydır." (Teğâbun Sûresi:
7)
Bunlar gibi daha birçok muhkem âyetler vardır.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde ise, âhiret
zikredilmiş, onun gerçek olduğu onaylanmış ve âhiret hakkında
sayılamayacak kadar çok olan detaylı bilgiler verilmiştir.
İşte bunlardan birisi de Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözüdür:
ً  ) )ﻛﻤﺎ ﺑﺪأﻧﺎ أول ﺧﻠﻖ ﻧﻌﻴﺪه:»إﻧ�ﻢ �ﺸﻮرون ﺣﻔﺎةً ﻋﺮاةً ُﻏﺮﻻً ﺛﻢ ﻗﺮأ
وﻋﺪا ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻧﺎ
( ومﺴﻠﻢ3100
)  رواه ﺒﻟﺨﺎري،ﻛﻨﺎ ﻓﺎﻋﻠ�(( وأول ﻣﻦ �ﻰﺴ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ« ﺤﻟﺪﻳﺚ
)ْ5104
)
"Ey insanlar! Sizler yalınayak, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak
Allah’ın huzuruna toplanacaksınız.Sonra şu âyeti okudu: 'İlk defa
yoktan varettiğimiz gibi yeniden yaratacağız.Bu bizim va'dimizdir.
Biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz.' (Enbiyâ Sûresi: 104)
Dikkat edin! Kıyâmet günü ilk giydirilecek olan İbrahim aleyhisselâm-'dır. Dikkat edin! Ümmetimden birtakım kimseler
getirilip sol tarafa cehennem tarafına doğru yöneltilirler.Ben: Ey
Rabbim! Bunlar benim ashâbımdır, derim. Bunun üzerine: Sen
bunların senden sonra ne bid'atler ortaya çıkarıp kötülükler
yaptıklarını bilmezsin, denir. Bunun üzerine ben sâlih kul İsa aleyhisselâm-’ın dediği gibi derim: 'Ben, onlara söylememi
emrettiğin şeyden başkasını söylemedim. Benim ve sizin Rabbiniz
olan Allah’a kulluk edin, dedim ve onların arasında yaşadığım
sürece onların üzerinde kontrolcu idim. Beni aralarından tutup
aldığında üzerlerinde denetleyici sadece sen kaldın. Sen zaten her
şeye yeterince şâhitsin. Eğer onları azaba çarptırırsan onlar senin
kullarındır ve eğer onları bağışlarsan doğrusu sen, çok güçlü ve
üstün olansın ve yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın.' Bunun
üzerine bana: Onlar, sen aralarından ayrıldığından beri hala dînden
dönmüş haldediler, denir." (Buhârî; hadis no: 3100. Müslim; hadis
no: 5104)
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Başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:
ْ
ُ َ َ ْ
ُ ْ َ ّ
ُ َّ �َ»ِ َّ ﻓ ْاﻹ� ْ َﺴﺎن َ� ْﻈ ًﻤـﺎ َﻻ ﺗَﺄ ُ�ﻠُ ُﻪ ْاﻷَ ْر ُض أَﺑَ ًﺪا �ِﻴﻪ ُﺮ
َيُ �ﻈ ٍﻢ ﻫ َﻮ ﻳَﺎ
:ﺎلﻮا،ﺐ ﻳَ ْﻮ َم اﻟﻘِﻴَﺎﻣ ِﺔ ﻗ
ِ
ِ ِ ِ ن
َ َُ
َّ ُ ْ َ َ َ
[ ﺐ« ] رواه مﺴﻠﻢ
ِ رﺳﻮل ا
ِ  ﻋﺠﺐ ﻟَﻧ:ﷲ؟ ﻗﺎل
"Şüphesiz insandan öyle bir kemik vardır ki toprak onu asla
yiyemez (çürütemez). İnsanın (ilk yaratışı o kemikten başladığı gibi)
kıyâmet günü ikinci yaratılışı da oradan başlayacaktır.
(Sahâbe):
- O kemik hangisidir ey Allah'ın elçisi? diye sordular.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:
- O, kuyruksokumu (sağrı) kemiğidir, buyurdu." (Müslim; hadis
no: 5255)
Kyruksokumu kemiği: Anatomideki adı; Sakrum (Sacrum)'dur.
Yine başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:
َ َ َ
ّ َ ُْ
َ ْ َ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َـﺨﻠْﻖ ﻰﺘ َّ ﺗ
َ َلﺸَ ْﻤ ُﺲ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘِﻴ
ﻗﺎل ُﺳﻠﻴْ ُﻢ ْ� ُﻦ.ﻣِﻴﻞ
ﺎﻣ ِﺔ ِﻣﻦ اﻟ
�»ﺗﺪ
ِ
ِ �ﻮن ِﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤِ ﻘﺪ
ٍ ار
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ َ َُْْ
ََ َ َ
َ ْ
ُ َ َْ ُ
ْ َ
َْ َ
َ
ْ
ََ
:ﻟَي ﺗ�ﺘﺤﻞ ﺑِ ِﻪ اﻟﻌ�؟ ﻗﺎل
ِ ـﻤِﻴﻞ أمﺴﺎﻓﺔ اﻷر ِض أمِ اﻟـﻤِﻴﻞ
ِ  ﻓﻮا:مِﺮ
ٍ ﻋ
ِ ﷲ ﻣﺎ أد ِري ﻣﺎ َ �ﻌ ِ� ﺑِﺎﻟ
َ ُ ُ
ْ
ْ ْ َ ََ ُ ّ ُ ُ ََ
َ ُْ
ْ ْ َ َ ُ ُ
َ ُْ َ
 َو ِﻣﻨﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻳَ�ﻮن ِﻰﻟ، ﻓﻤِ ﻨﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻳَ�ﻮن ِﻰﻟ ﻛﻌﺒَﻴ ِﻪ، ﻟَﺎس ﻋ ﻗﺪ ِر أ� َﻤﺎلِ ِﻬ ْﻢ ِﻓ اﻟ َﻌ َﺮ ِق
�ﻴﻜﻮن
ُ ُ َ َ َ ََ َ َ ً َ ْ ُ َ َْ ُ ُ ُْ ْ َ ْ ُْ َ َْ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ ََْ ْ ُ
 وأﺷﺎر رﺳﻮل: ﻗﺎل.و ِﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻠﺠِﻤﻪ اﻟﻌﺮق إِﻟـﺠﺎﻣﺎ،  و ِﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳ�ﻮن ِﻰﻟ ﺣﻘﻮ� ِﻪ، رﻛﺒتﻴ ِﻪ
َ
[ ﷲَ ّ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ �ِﻴَ ِﺪهِ ِﻰﻟ �ِﻴ ِﻪ« ] رواه مﺴﻠﻢ
ِ
"Kıyâmet günü güneş, kullara bir mil mesâfede oluncaya kadar
yaklaştırılacaktır. (Hadisin râvilerinden birisi olan) Süleym b. Âmir
dedi ki: Allah'a yemîn olsun ki, mil ile uzaklık mesâfesini mi, yoksa
göze çekilen sürme milini mi kasdettiğini bilmiyorum. İnsanlar
amelleri miktarınca ter içinde olacaklardır. Onlardan kimisi aşık
kemiğine kadar ter içinde olacak, kimisi diz kapaklarına kadar ter
içinde olacak, kimisi beline kadar ter içinde olacak, kimisi de ter
ağzına basbayağı gem vuracak şekilde olacaktır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- bu sırada eliyle ağzına işâret ediyordu."
(Müslim; hadis no:5108)
Yine başka bir hadiste şöyle buyurmuştur:
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ُ ََُ ٌ ّ
ُ ََُ َ َْ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ْ َ َْ ّ
َ
:ﻘﻮل،
 َُﻤَﺪ �ﻴ:ﺖ؟ ﻓﺄﻗﻮل
 ﻣﻦ أﻧ:ﺎزن
»ﻲﺗ ﺑَﺎب ﻟْـﺠَﻨَ ِﺔ ﻳﻮم اﻟﻘِﻴﺎﻣ ِﺔ ﻓﺄﺳﺘﻔﺘِﺢ �ﻴﻘ
ِ
ِ ﻮل اﻟـﺨ،
َ
َ
َ ََْ َ
َْ َ ُ ْ ُ َ
[ مِﺮت ﻻ أ�ﺘ ُﺢ ِﻷﺣ ٍﺪ �ﺒﻠﻚ« ] رواه مﺴﻠﻢ
ﺑِﻚ أ
"Kıyâmet günü cennetin kapısına ilk önce ben geleceğim ve
kapısını çalacağım. Cennetin bekçisi seslenecek:
- Sen kimsin? diye soracak.
Ben de diyeceğim ki:
- Muhammed.
Bunun üzerine, cennetin bekçisi diyecek ki:
- Bu kapıyı senden önce birisine açmamakla emrolunmuştum."
(Müslim; hadis no: 292)
Bu hadislerin dışında daha birçok hadis vardır.
Reenkarnasyon (tenâsuh) fikrine inanmak ve bunu söylemek,
yukarıda zikredilen âyet ve hadisleri yalanlamak ve ölümden sonraki
yeniden dirilişi inkâr etmektir.
Kabir azabı, kabir nimeti ve iki meleğin (Münker ve Nekir'in)
sorgusunun isbatı konusunda İslâm şeriatında gelen naslar, insanın
ruhunun başka bir kimseye intikal etmediğine apaçık
delillerdir.Hatta insanlar Rablerinin huzurunda hesap vermek için
toplanıncaya kadar kabir azabı ve kabir nimeti, hem ruha, hem de
bedene olacaktır.
İmam İbn-i Hazm -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle
demiştir:
"Müslümanların, onların hepsinin onların kâfirler olduğunda
oybirliğine varmaları, onların bu sözünü söyleyen kimsenin İslâm
dîni üzere olmadığı ve Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'ın
bundan başka bir dîni getirdiği, onlara reddiye olarak yeterlidir."
(el-Faslu fi'l-Mileli ve'l-Ehvâi ve'n-Nihal";c:1, s: 166)
İnsan bedeninin yok olacağına, kıyâmet günü onun yeniden
diriltilmeyeceğine, onun cennet nimetlerini veya cehennem azabını
tatmayacağına inanmak,insanı şehevî duyguları ve karanlıklar
içerisinde boğulmasına götüren bir yoldur.Bu bozuk inanca sahip
olanlardan şeytanın istediği şey de işte budur.Buna ilâve olarak bu
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bâtıl ve sapık inanç, bu kötü mezhep sebebiyle ona inananları küfre
götürür.
Sana düşen görev, bu insana nasihat etmen, ona, Allah Teâlâ ile
elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sözlerini
hatırlatman, bu küfürden tevbe etmeye dâvet etmendir. Eğer tevbe
edip Allah Teâlâ'ya dönmezse, ondan uzaklaşman, onunla birarada
oturmaktan şiddetle sakınman ve insanları bu sapık inançla
kandırmaması için onun bu inancından uzak olduğunu ilan etmen
gerekir.
Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.
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