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ÖMER HAYYAM VE ÖLÜM KAYGISI 

 

Tahsin KULA* - Müslime ERDEN** 

 

ÖZET 

“Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz.” Kaygı (anksiyete) elem 

doğrultusunda artmış bir duygu durumudur. İnsanlar kaygıyı kültürel, 

toplumsal zihin yapılarına ve düzeylerine göre sözcükler, davranış biçimi 

ve eylemlerle anlatmaya çalışırlar. Kaygıyı anlatan bütün sözcükler, 

davranış biçimi ve eylemler; geleceğe yönelik endişe, kararsızlık, 
karmaşa, korku, kötümserlik ve umutsuzluk içeriğini taşır. Kaygı -zevk 

ya da üzüntü gibi- onlarca duygu arasından herhangi bir duygu değildir. 

Kaygı çevresinde her şeyin döndüğü bir eksen olarak sahneye çıkar. 

Kaygı bireyin, varoluşunun imha edilebileceğine ve hiç olacağına dair 

farkındalığının oluştuğu öznel halidir. Kaygıya varoluşsal açıdan 

bakmaktaki hedef, ona özgün gücünü geri vermektir. Kaygı hem elem 
hem dehşeti içine alan bir tehdidin deneyimlenmesidir. Bir varlığın 

çekebileceği en acı dolu ve en temel tehdittir. Ömer Hayyam’ın yaşadığı 

devir, dinin, tasavvufun ve müspet ilimlerin birbiriyle çarpıştığı bir 

zamandır. Hayyam, hayatın hazzını tam manasıyla duyarak hayatı 

şuurlu bir şekilde sever, manasız dertler ve mahrumiyetler içinde 
geçirmeğe gönlü razı olmaz. Hayyam’ın rubaileri gündelik hayatının tam 

bir ifadesi değil, ruhundaki ürperişlerin yankılarıdır. O, yaşamanın 

hazzını kuvvetle duyan bir hakikat arayıcısı, olgun bir filozof, aynı 

zamanda zarif ve hassas bir insandır. İnsana, akla ve irfana büyük önem 

verir, düşüncelerini saklamaz. Bu varoluşsal duygu Ömer Hayyam’ı da 

ele geçirir.  Ömer Hayyam’ın rubailerinde yaşadığı varoluşsal kaygı,  
anlamsızlık duygusu ve ölüm kaygısı derin bir şekilde hissedilmektedir. 

Yaşamış olduğu kaygıyla baş edemeyen Ömer Hayyam ruhsal olarak 

rahatlamak amacıyla farklı çözüm yolları arar. Psikolojinin diliyle 

kaygısıyla baş edebilmek için savunma mekanizması geliştirir. Hayyam, 

aradığı sükûneti şarapla bulmaya çalışır. 

Anahtar Kelimeler: Ömer Hayyam, ölüm, ölüm kaygısı, 
farkındalık, rubailer,  

                                                 

*  Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İİBF Fakültesi Sosyal Psikoloji ABD, El-mek: tahsinkula@hotmail.com 

**  Öğretmen. MEB, YL. Öğrencisi  

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.
https://orcid.org/0000-0002-2847-0413
https://orcid.org/0000-0002-8005-8987


574         Tahsin KULA - Müslime ERDEN

 

Turkish Studies 
Volume 13/2, Winter 2018 

OMAR KHAYYAM AND DEATH ANXIETY 

 

ABSTRACT 

We are all on the same journey. Anxiety is a feeling of increased 

emotional state. People try to describe their anxiety according to their 

cultural, social, and mental structures and levels of words, behavior and 

actions. All words, behavior, and actions that describe anxiety carry with 

concern the future, ambivalence confusion, fear, pessimism, and 

hopelessness. Anxiety - like pleasure or sadness - is not a feeling among 
many feelings.  Around the anxiety turns into an axis where everything 

turns. Anxiety is the subjective state in which the individual has the 

awareness that existence can and will be destroyed. The goal of looking 

at the existential in anxiety is to give back to it the original power.  Anxiety 

is experiencing a threat that involves both pain and disaster. Anxiety is 
experiencing a threat that involves both pain and disaster.  It is the most 

painful and the most basic threat an entity can attract.  Omer Hayyam's 

time is a time when religion, mysticism and affirmations collide with each 

other. Hayyam loves life in a conscious way by hearing the pleasure of 

life in its full sense, and will not be willing to tolerate it in unimportant 

troubles and deprivations.  Hyoyam's rubail is not a perfect expression of 
everyday life, but the echoes of the creeps in his soul. He is a truth seeker, 

a mature philosopher, and a graceful and delicate human being who 

strongly listen to the pleasures of life.  People, minds and lore are very 

important, do not hide their thoughts.  This existential feeling seizes 

Omer Hayyam. The sense of meaninglessness, existential anxiety and 
death anxiety experienced in Ömer Hayyam's rubail is deeply felt.  Omer 

Hayyam, who can not cope with the anxiety that she has lived, seeks 

different solutions for spiritual relaxation. The language of psychology 

develops a defense mechanism to cope with the worry. Wine gives Haiyam 

his calmness. 

 

SUTRUCTURED ABSTRACT 

Ömer Hayyam (1039-1123) was born in Nishabur, the center of 

Horasan. Much of his life spent in Nishabur and Samarkand (Unat, 2007: 
66-68). Khayyam; He started studying the Qur'an, Hadith, Arab and 

Acem poetry before his education. Later I wondered about philosophy and 

mathematics. Hyayam's writings on mathematics have been translated 

into many European languages to this day. The place in the world of 

science has not even disappeared today. He knew medicine, he was a 
doctor. Hayyam was also interested in philosophy. Hayyam is also known 

for his knowledge of Arabic poetry. Those who faced difficulties in Arabic 

poetry applied to him. The knowledge of fiqh and history was also very 

high. 

When they are in the palace, they meet Şaire Mehesti, and 

according to the custom, they begin to love each other. It goes to the 
pilgrimage sometime. When the pilgrim turn comes to Baghdad, it closes 

its gate to scholars who are eager to visit. Hayyam's poet self has also 

settled into the last years of his life in the loneliness he prefers in this 

period. It is thought that most of the rubies were written during this 
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period. It is estimated to have died in Nişabur between 1123 and 1132 
(Uçaş 2012: 34-37). The main value of Haydiam is that he has brought 

his thoughts to his own, deep, elegant and lyrical poet feelings.  Many 

great craftsmen in the history of the world, "Life Love and Death Anxiety" 

is a major source of inspiration for Ömer Hayyam  (Mermer 2003: 1-8). 

Hayyam's Tongue Anxiety about Death 

Anxiety is an increasing emotion in the direction of the elusive. 
People try to describe their anxiety according to their cultural, social, and 

mental structures and levels of words, behavior and actions. All words, 

behavior, and actions that describe anxiety carry with concern the future, 

ambivalence confusion, fear, pessimism, and hopelessness. Anxiety takes 

place as an axis around which everything turns (Kierkegaard 2012: 37). 
The existential awareness of Omer Hayyam's absence is voiced in the 

language of his rubies: 

"Live, two hundred, three hundred, one thousand years, 

You have to go out of this rundown, rundown house again! 

Whether the sultan, the street beggar, 

The same value renders death both "” (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 

108) 

Hayyam's awareness of temporality and enthusiasm becomes 

visible through the rubail. This image is an expression of Hyoyam being 

deeply affected: 

"If I had not got anything left out of the air, 

Since there is a shortage, a defect, everything, 

So accept everything that exists in the world; 

Think there's something else that does not exist. (Güzelyüz & Ahad 

(Ed.) 2008: 96).” 

Another feeling of living with anxiety is helplessness (Gençtan 2002: 

86). Omer Hayyam makes his appearance with the expressions of despair 

that he lived in front of his "disappearance": 

"Secrets do not open the perdes of anyone's power, 

It is not aware of the soul, the spirit of anyone, 

There is no place other than the hill of the earth; 

Drink wine, because it does not come to the end of these tales  
(Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 138).” 

There is also a connection between God anxiety. Face to face with 
"God," which is really "God," and also face the absolute threat of not being 

(Tillich 2014: 63). When Omer Hayyam confronts "God," he conveys his 

mood in the following knees:  

"I do not know, my God, when you created me, 

Did you give me a heaven or a hell? 

A glass, a nice instrument, a green grass 
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These are mine, the paradise is heaven (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 

2008: 318). 

Omer Hayyam embodies the anxiety of death through the concepts 

of "earth", "mudbrick", "grave" and "Felek": 

"When we leave our clean soul, I am with you, 

I have two mudbricks and my grave is with you. 

Then, in the grave of others, 

You have a mold of ours with you  (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 
90).” 

Death is a feeling of intense emotion in Haydiam: 

"One day when the sapling of life is ripened, 

As the pieces disintegrate, 

If they make a pitcher from the ground, 

Will be filled with bade  (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 210).” 

Rubaileri tells us that Omer Hayyam has been unable to survive 
well and has trouble coping with death concerns: 

"I have a black life, a work that goes bad; 

When they multiply, they pass away, 

Thank you God, I have every kind of belief; 

I do not need anybody to beg  (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 140).” 

Result 

It is understood from the rubail where Ömer Hayyam, who is known 

as a poet and philosopher, has anxious to die, leaving a permanent trace 

in our world of thought, expressing feelings and thoughts sometimes with 

anxiety and sometimes on our site. He is a poet who has fallen in love 

with his own spiritual world as well as those who see him surrounded. 
He is also a good observer. He has also analyzed very well what they see 

around him. Before preparing to live the truth of death, he did not 

withdraw from the life of the world while preparing himself to die. Even 

though the soul does not wish death, he emphasizes the truth by saying 

that he does not want it. 

Keywords: Omer Hayyam, death, anxiety about death, awareness, 
rubailer. 

 

Ömer Hayyam’ın Hayatı 

Ömer Hayyam, 430-439 (1039-1048) yılları arasında Horasan’ın merkezi Nişabur’da doğar, 

hayatının büyük kısmını Nişabur ve Semerkant’ta geçirir (Unat, 2007: 66-68). Hayyam; tahsiline 

ilkin Kur’an, Hadis, Arap ve Acem şiiri gibi konularla başlayıp bunları gereği gibi öğrendikten sonra 

felsefe ve matematiğe merak sarar. Üstün zekâsı sayesinde bu ilimlerde çabuk ilerler. İlim 

çalışmalarına parasızlık yüzünden son vermek zorunda kalır. Hayırsever Ebu Tahir tarafından, ilmî 

çalışmalarına tekrar döner.  Hayyam gerçek bir bilgin olduktan sonra tabiat bilgilerine dair de eserler 

yazmaya başlar. İlmin ilerlemesi için gösterdiği gayret ve fedakârlıklarıyla tanınmış Selçuklu sultanı 
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Melikşah ve veziri Nizamü’l-mülk, Hayyam‘ı yanlarına alarak mükemmel bir takvim hazırlamasını 

isterler. 1074‘te tamamlanan bu takvim, Celaled-din Melikşah’a nispetle Takvim-i Celâli adını alır, 

hesapları Gregorius takviminden daha doğru olduğu için, Avrupa‘da da takdir kazanır. Melikşah’ın 

yaptırdığı rasathanenin idaresi Hayyam’a verilir.  

Hayyam’ın matematiğe dair yazdıkları bugüne kadar birçok Avrupa diline çevrilerek ilim 

dünyasındaki yeri bugün dahi kaybolmamıştır. Hayyam, felsefe ile de ilgilenir. Zamanının aydınları, 

Ömer Hayyam’ı “Hüccetü‘l-Hakk” unvanıyla anar ve ona büyük bir saygı gösterilir. “Hüccetü’l 

hakk” mutlak gerçeği bulmak için başvurulacak biricik vesika demektir. Hayyam, Arap şiirindeki 

bilgisi ile de tanınır. Arap şiirinde güçlüklerle karşılaşanlar ona başvururlar. Fıkıh ve tarih bilgisi de 

çok yüksektir. Tıp ilmini bilir, hekimlik yapar. “Çiçek” çıkarmış olan genç Emir Sencer, Hayyam 

tarafından tedavi edilir. Hayyam zamanının bilginleriyle dosttur. Bunlar arasında Sencer‘in veziri 

olan Abdurezzâk, Gazalî, Ebu’l Hasan’ı sayabiliriz. Şair Nizamî-i Aruzî ile de samimidir. 1092 

yılında Melikşah’ın ölümüyle başlayan iç isyanlar, saray mücadeleleri memleketi huzursuz bir hale 

sokar, gözlemevlerindeki çalışmalar durur. Bütün bu isyanlar, entrikalar sırasında önceden beri 

sarayda korunmuş Hayyam‘a diş bileyen düşmanları, onu halkın kinine hedef tutmak için elinden 

geleni yaparlar. Buna rağmen Hayyam, Nişabur’dan ayrılmaz. 

Sarayda Melikşah’ın himayesinde bulunduğu sırada, Gence’de doğan, kendisi gibi 

Nişabur‘da yaşayan bir kadın şairle, Mehestî ile tanışır, rivayete göre de aralarında bir sevgi başlar. 

Bir ara da hacca gider. Hacca gitmesi aleyhinde başlatılan hareketten dolayı olabilir. Hac dönüşü 

Bağdat‘a geldiğinde, kendisini ziyaret için can atan bilginlere kapısını kapatır, ziyaretlerini kabul 

etmez. Bu içine kapandığı dönem yıllarca devam eder. Hayyam‘ın şair benliği de bu dönemde tercih 

ettiği yalnızlık içinde, ömrünün son senelerine doğru daha çok belirmiştir. Rubailerinin birçoğunu 

bu dönemde meydana getirdiği düşünülür. 

Kısa izlerle belirtilen hayatını göz önünde bulundurduğumuzda Hayyam‘ın sefahate düşkün 

bir adam olmadığını, her şeyden vazgeçerek kendini ilme verdiğini, zeki, onurlu, derli toplu bir bilgin 

olduğunu görürüz.  

Hayyam, gözlemevi müdürlüğü sırasında, Nizamü‘l-mülk‘ün Nişabur bütçesinden ayırdığı 

yıllık on bin dinarla oldukça rahat yaşayabilecekken yine de sefahati duyulmamıştır. Nişabur‘da 

1123-1132 yılları arasında öldüğü tahmin edilmektedir (Uçaş 2012: 34-37). 

Hayyam’ın yaşadığı devir, dinin, tasavvufun ve müspet ilimlerin birbiriyle çarpıştığı bir 

zamandır. Hayyam, hayatın hazzını tam manasıyla duyarak hayatı şuurlu bir şekilde sever, manasız 

dertler ve mahrumiyetler içinde geçirmeğe gönlü razı olmaz. 

Hayyam’ın rubaileri gündelik hayatının tam bir ifadesi değil, ruhundaki ürperişlerin 

yankılarıdır. O, yaşamanın hazzını kuvvetle duyan bir hakikat arayıcısı, olgun bir filozof, aynı 

zamanda zarif ve hassas bir insandır. İnsana, akla ve irfana büyük önem verir, düşüncelerini 

saklamaz. 

Hayyam’ın asıl değeri, bu sahada orijinal fikirlere sahip olmaktan ziyade, bu fikirleri kendine 

mahsus, derin, zarif ve lirik bir şair duygusu hâline getirmiş bulunmasındandır. Hayyam hayatı sever; 

tabiatı bütün renkleri ve hazlarıyla görür ve duyar. Dünya tarihinde pek çok büyük sanatkârı harekete 

geçiren “Hayat Sevgisi ve Ölüm Kaygısı” Ömer Hayyam’ın da en esaslı ilham kaynağıdır (Mermer 

2003: 1-8). 

Psikoloji bilimi, en yalın anlatımla insan ruhunu tanıma bilimidir. Tanınmak insan varlığının 

merkezi rükünlerinden biridir. Tanınmakla geçerlenmiş oluruz, varlığımız teyit edilir, bilinir, 

kabullenilir, anlaşılır (Sayar 2011: 181). Bu makalede Ömer Hayyam’ın ruh halini rubailerinin diliyle 

anlamlandırmaya gayret göstereceğiz. 
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Hayyam’ın Diliyle Ölüm Kaygısı 

Kaygı (anksiyete), elem doğrultusunda artmış bir duygu durumudur. İnsanlar kaygıyı 

kültürel, toplumsal,  zihinsel yapılarına ve düzeylerine göre sözcükler, davranış biçimi ve eylemlerle 

anlatmaya çalışırlar. Kaygıyı anlatan bütün sözcükler, davranış biçimi ve eylemler; geleceğe yönelik 

endişe, kararsızlık karmaşa, korku, kötümserlik ve umutsuzluk içeriğini taşır (Köknel 2014: 24).  

Kaygı -zevk ya da üzüntü gibi- bir sürü duygu arasından herhangi bir duygu değildir (May 2012: 

143). Kaygı çevresinde her şeyin döndüğü bir eksen olarak sahneye çıkar (Kierkegaard 2012: 37). 

Kaynağını insanın varoluşunun ta kendisinden alan, ontolojik bir insan niteliğidir. Alabileceğimiz ya 

da bırakabileceğimiz çevresel tehdit ya da örneğin diğer tepkilerin yanında sınıflandırılabilecek bir 

tepki değildir; kaygı esas olanın ta kendisine varoluşun merkezine yönelik ve hep var olan bir 

tehdittir. Kaygı, eli kulağındaki bir varlıksızlık tehdidinin deneyimlenmesidir.  

Kaygı bireyin, varoluşunun imha edilebileceğine ve “hiç” olacağına dair farkındalığının 

oluştuğu öznel haldir (May 2012: 143). Ömer Hayyam “hiç”lik hakkında düşünsel deneyimi 

aşağıdaki dizeleri aracılığıyla bize ulaştırır: 

 

“Ey gafiller! Bu muazzam gördüğümüz varlık, hiçtir. 

Bu dokuz kat göğün yıldızlı kubbesi de hiçtir. 

Sen keyfine bak, çünkü her şeyin yapılıp tekrar bozulduğu 

Bu dünyada biz bir nefese bağlıyız; o da hiçtir (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 86).” 

 

 Kaygı büyük ya da küçük ölçüde kişinin varlığının keşfini alaşağı eder, zaman duygusunu 

bozar, geçmişe dair hafızasını siler, geleceği ortadan kaldırır, beklide bu kişinin varlığının tam da 

merkezinin saldırı altında olduğu gerçeğinin en inandırıcı kanıtıdır (May 2012: 143). Ömer 

Hayyâm’ın rubâîleri, hayatın gerçeklerini yansıtan ruh ürperişleridir (Mermer 2003: 1-8). Ömer 

Hayyam’ın içinde bulunduğu duygu durumunu rubaileriyle kaygısını söze döker: 

 

“Hep bir çember dolanıp durduğumuz! 

             Ne önümüz belli, ne sonumuz. 

Bilen varsa, çıksın söylesin: 

Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 332)” 

 

Kaygı, bir varlığın kendi muhtemel yokluğunun (yokoluş) farkında olma halidir. Aynı yargı 

daha kısa şöyle ifade edilir: Kaygı varolmamaya yani yokluğa dair varoluşsal farkındalıktır. Bu 

cümledeki varoluşsal kaygıyı üretenin yokluğa dair soyut bilgi olmadığı, yokluğun kişinin kendi 

varlığının bir parçası olduğuna dair farkındalık olduğu anlamına gelir (Tillich 2014: 60). Ömer 

Hayyam’ın yokluğa dair varoluşsal farkındalığı rubailerinin diliyle dile gelir: 

 

“Yaşa, ister iki yüz, üç yüz, istersen bin sene, 

 Bu köhne, yıkık evden çıkıp gitmek var yine! 
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 İster padişah, ister sokak dilencisi, 

 Aynı değeri biçer ölüm her ikisine (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 96).” 

 

 Kaygı üreten; evrendeki her şeyin geçici, fani olduğunun farkına varılması ve hatta 

başkalarının ölümlerinin tecrübe edilmesi dahi değildir, bu olayların bir gün ölecek olduğumuza dair 

hep üstü örtük olan farkındalık üzerindeki etkisidir. Kaygı sınırlıdır, kişinin kendi sınırlılığı gibi 

tecrübe edilir. Bu insanın insan olarak ve bir şekilde bütün canlıların doğal kaygısıdır. Yokluk 

kaygısıdır, sınırlı olarak kişinin sınırlılığının farkında olunmasıdır (Tillich 2014: 60). Hayyam’ın 

geçicilik ve fanilik farkındalığı rubaileri aracılığıyla görünür hale gelir. Bu görüntü Hayyam’ı 

derinden etkilendiğinin ifadesidir: 

 

“Mademki havadan başka bir şey kalmadı elde, 

Mademki bir eksiklik, bir kusur vardır her şeyde, 

Öyleyse dünyada var olan her şeyi yok kabul et; 

Olmayan her şeyin de var olduğunu düşün sen de (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 96).” 

 

“Bu varlık denizi nereden gelmiş, bilen yok; 

Öyle bir inci ki bu büyük sır, delen yok; 

Herkes aklına eseni söylemiş durmuş, 

İşin kaynağına giden yolu bulan yok (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 114).” 

 

Kaygıya varoluşsal açıdan bakmaktaki hedef, ona özgün gücünü geri vermektir. Kaygı hem 

elem hem dehşeti içine alan bir tehdidin deneyimlenmesidir. Bir varlığın çekebileceği en acı dolu ve 

en temel tehdittir, zira o varlığın ta kendisinin kaybına yönelik bir tehdittir (May 2012: 145). Hayyam 

rübailerinde kullandığı metaforlar aracılığıyla kendi kaybının ruhu üzerinde yaratmış olduğu derin 

etkiyi söze döker: 

 

“Ecelin ayağına, başımı sarkıtırım. 

Bir yaralı kuş gibi, pençesinde kalırım. 

Toprağımdan şaraba sadece testi yapın. 

Şarabın kokusuyla bir anda canlanırım (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 122).” 

 

Kaygıyla birlikte yaşanan diğer bir duygu da çaresizliktir. Her insan yaşamı boyunca zaman 

zaman baş edemeyeceğini fark ettiği durumlarla karşılaştığında çaresizlik duyguları yaşar (Gençtan 

2002: 86). Ömer Hayyam’ın kendi “yok”luğu karşısında yaşamış olduğu çaresizlik duygusunu 

ifadeleriyle görünür kılar: 
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“Gelip de eskiyenler, yeni gelenler, 

Hepsi gider bugün yarın, birer birer; 

            Kimselere kalmamış bu eski dünya: 

Kimi gitti gider, kimi geldi gider (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 174).” 

 

Tanrı ile kaygı arasında da bir bağlantı vardır. Gerçekten “Tanrı” olan “Tanrı” ile yüzleşmek 

ayrıca varolmamaya dair mutlak tehditle de yüzleşmektir. (Luther’in sözünü kullanırsak) “çıplak 

mutluluk”, çıplak kaygı üretir. Zira o, sonu olan öz olumlanmanın tükenmesi demektir. Ancak 

nihayetinde kaygıyı korkuya dönüştürme biçimleri beyhudedir (Tillich 2014: 63). Ömer Hayyam 

“Tanrı” ile yüzleşirken içinde bulunduğu ruh halini bize şu dizleriyle ulaştırır: 

 

“Bilseydi gönül layıkıyla yaşamın sırrını, 

Anlardı ölümde de Tanrı'nın sırrını. 

Kendindeyken bugün anlamadın hiçbir şey, 

Yarın çekip gidince nasıl anlarsın sırrını? (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 320)” 

 

Temel kaygı, sonu olan bir varlığın yokluk tehdidine dair kaygısı yok edilemez. O varoluşun 

kendisiyle ilgilidir (Tillich 2014: 63). İnsan “yok”un karşısında tamamen çaresizdir (Gençtan 

2007:185). Hayyam, “var” ve “yok karşısında çaresizdir: 

 

“Gelişim elimde olsaydı, dünyaya gelmezdim. 

Gitmem de elimde olsaydı, nasıl giderdim? 

Bu harap dünyada daha iyisi olur muydu? 

Ne gelseydim, ne gitseydim, ne de var olsaydım (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 68).” 

 

Ölüm insan için çaresi olmayan ve önü alınamayan bir son yaşama arzusunun önüne dikilen 

aşılmaz bir engeldir (Hökelekli 2012: 97).Ölümden korku ile ölüm kaygısı arasındaki kesin ayrımı 

ilk kez Kierkegaard yapmıştır. Ona göre “bir şey” den korkmakla “yok” tan korkmak birbirinden 

farklı olgulardır. Kierkegaard “yok” u insanın birlikte hiçbir şey yapamadığı bir “hiç” olarak 

tanımlamış. Rollo May de Kierkegaard’ın ayrımına katılarak insanın, bilinçdışında insanın ölüm 

kaygısını korkuya dönüştürmeye çalıştığından söz eder. Çünkü “yok” tan korkmayı “bir şeyler” den 

korkmaya dönüştürdüğümüzde, kendimizi “bir şeyler” den korumak için bazı savunma 

mekanizmaları geliştirebiliriz (Gençtan 2007: 185). Ömer Hayyam ölüm kaygısını “Toprak”, 

“Kerpiç”, “Mezar” ve “Felek”  kavramları aracılığıyla cisimleştirir: 

“Ayrılınca temiz canımız bedenden seninle benim, 

İki kerpiç koyarlar mezarımıza seninle benim. 

Sonra başkalarının mezarına kerpiç olsun diye 

Dökerler bir kalıba toprağımızı seninle benim (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 90).” 
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“Felek eğildi kulağıma, dedi gizliden: 

Kaderde yazılı hükmü bilirsin benden, 

Dur diyebilseydim kendi dönüşüme, 

Kendimi kurtarırdım bu avarelikten (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 248).” 

 

Ölüm,  aklımızı başka hiçbir şeyin yapamadığı bir biçimde kurcalar; ölümün karanlık varlığı 

çoğu kez bilincin hemen kıyısında bir yerlerde de olsa çocukluğun erken dönemlerinden itibaren 

zihnimizi meşgul eder ve kişiliğin oluşmasında büyük rolü olan ölüm kaygısına karşı yâdsıma temelli 

birçok savunma mekanizması geliştirmişizdir (Yalom 1999: 52). Hayyam’da oluşan savunma 

mekanizması bize şu sözleriyle ulaşır: 

 

 “Bu akıl ki mutluluk yolunda koşuyor, 

Günde yüz defa sana şöyle diyor: 

Bir anlık vaktini iyi geçir; çünkü sen, 

Değilsin dereotu, biçildikçe yeniden biten (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 84).” 

 

Ölüm kaygısı bütün somut kaygıları gölgeler ve onlara muazzam bir ciddiyet verir (Yalom 

1999: 52). Hayyam’ın yaşadığı dönem ve hayatı göz önünü alındığında somut kaygılar yerine 

rubailerinde “Ölüm kaygısı” başköşeye buyur edilir. 

 

“Her gün biri çıkar; başlar ben, ben demeye, 

Altınları gümüşleriyle övünmeye. 

İşleri tam düzene girdiği anda, 

Ecel çıkıverir pusudan: Benim ben, diye (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 100).” 

 

Geçici varlığımızın koşullara bağlı oluşu umulmadık bir anda başlayıp biten ve 

nitelik/nicelik açısından yine önceden bilinmeyen tecrübelerle dolu bu dönemde var olduğumuz ve 

başka bir dönemde var olmayacağımız gerçeği ortaya koyabilir (Yalom 1999: 52). Hayyam’da  

“varlık” ve “yokluk” farkındalığı oldukça yüksektir: 

 

“Yaşa, ister iki yüz, üç yüz, istersen bin sene, 

Bu köhne, yıkık evden çıkıp gitmek var yine! 

İster padişah, ister sokak dilencisi, 

Aynı değeri biçer ölüm her ikisine (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 108).” 
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Hayat ve ölüm birbirine bağımlıdır. Birbirine ardışık olarak değil, ölüm hayat perdesi ardında 

sürekli olarak sesini hissettirmekte, yaşantı ve davranış üzerinde büyük etkide bulunmaktadır (Yalom 

1999: 52). Ömer Hayyam hayatın ve ölümün birbirine bağlı olduğunun derinden hisseder ve şöyle 

der: 

 

“Kuklayız biz, kuklacıdır çarkıfelek 

Vallahi mecaz değil, bu söz bir gerçek! 

Varlık sahasında oynadık oyunumuzu, 

Yokluk denilen sandığa girdik tek tek… (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 178)” 

 

Ölüm kaygısı çok boyutlu bir kaygıdır. Bireyin kendi ölümüyle ilgili olarak temel korku 

kaynaklarından bazıları; ölme (can çekişme) süreci, çürüme ve bozulma, bilinmezlik, zamansız ölüm, 

dünyadaki rahat ortamdan ayrılma, cezalandırılma, yalnızlık, bedeni yitirme, yok olma, ıstırap 

çekme, denetimi yitirme gibi faktörlerdir (Karaca 2007: 238). Bu kaygı, Hayyam’da çok derin bir 

şekilde hissedilir: 

 

“Ömrümün fidanı bir gün sökülünce, 

              Parçalarım birbirinden dağılınca, 

             Yaparlarsa toprağımdan bir sürahi, 

Dirilecektir bade ile dolunca (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 210).” 

 

Ölüm kaygısı, en temel, en evrensel ve kaçınılmaz şeydir. Bunu inkâr etme amacındaki bütün 

iddialar beyhudedir. Ölüm korkusu her zaman ve her yerde bulunmakta ve hayat enerjisinin büyük 

bir bölümü ölümün inkârında harcanır. Ölüm aşkınlığı insanın yaşantısında önemli bir motiftir- en 

derin kişisel ve içsel olaylar, savunmalarımız, güdülerimiz, rüyalarımız ve karabasanlarımızdan en 

açık büyük makro toplumsal yapılara, anıtlarımıza, dinlere, ideolojilere, sakin mezarlıklara, 

mumyalara, uzaya açılmamıza, gerçekte bütün yaşam şeklimize-  zamanı doldurmamıza 

oyalanmalara düşkünlüğümüze, ilerleme mitine tereddütsüz inancımıza “başarılı olma” dürtümüze 

ve bitimsiz şöhret arzumuza kadar uzanır (Yalom 1999: 70-71). Bu arzu rubailerde şöyle dile gelir: 

“Egemen olsaydım feleğe bir an, 

Göklerle dünyayı ederdim viran! 

Kendimce kurardım yeni baştan cihanı, 

Gönlünce yaşardı orada her bir insan… (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 254).” 

 

“Zuhal'in zirvesine, kara balçık tözünden, 

Bütün sorunları çözdüm bir bir ben. 

Hilelerle çözdüm zor düğümleri, 

Çözüldü hepsi, çözemedim ecel düğümünü ben (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 286).” 
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Birçok filozof da yaşamla ölümün birbirine bağlı olması üzerine söz almıştır(Yalom 2012: 

41). Filozoflar ölüm kaygısını “varoluşun kırılganlığından” (Jasper), “olmama” korkusu 

(Kierkegaard), “daha öte bir olasılığın olanaksızlığı” (Heidegger) ve ontolojik anksiyeteden  (Tillich) 

söz etmişlerdir. Bu ifadelerin birçoğu vurguda bazı farkları içermektedir çünkü bireyler ölüm 

korkusunu çok farklı şekillerde hissedebilirler (Yalom 1999: 72). Hayyam da bunu dillendirir:  

 

“Ne bilginler geldi, neler buldular! 

Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar. 

Hangisi yarıp geçti bu karanlığı? 

Birer masal anlatıp uykuya daldılar (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 256).” 

 

Yalom, kendi klinik çalışmalarından yola çıkarak, ölüm kaygısının orijinal biçimindeki 

birincil ölüm kaygısıyla nadiren karşılaşılır. Kişi, çıplak ölüm kaygısına karsı bastırma, yüceltme ve 

dönüştürme gibi koruyucu savunma mekanizmaları geliştirmektedirler (Yalom 1999: 74-75). 

Hayyam kaygısıyla baş etme becerisi geliştirir: 

 

“Ey gönül, madem felek üzüyor seni, 

Temiz canın da ansızın terk edecek bedenini, 

O halde toprağında otlar bitmeden önce, 

Uzan yeşilliklere, mutlu geçir bu anını (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 88).” 

 

Kendimizin farkında olduğumuz için ölümlü olduğumuzu bilen yaratıklarız. Ölümün inkârı 

insanın temel yapısını inkârıdır ve artmış derecede yaygın bir farkındalık ve deneyim kısıtlılığına 

neden olur (Yalom 1999: 57). Rubailer dile gelir: 

 

“Ezel sırlarını ne sen bilirsin, ne ben. 

Bu muammayı ne sen çözebilirsin, ne ben. 

Perdenin önünde benimle senin dedikodularımız vardır; 

Perde kalkınca ne sen kalırısın, ne ben! (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 66).” 

 

“Evrendeki bilimlerden hiç yoksun kalmadım, 

Aklımın yetmediği çok az giz kaldı sandım, 

Yetmiş iki yıl gece gündüz düşündüm durdum, 

Sonunda anladım ki hiçbir şey bilmiyordum (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 68).” 

 

Her uygarlıkta insan, yokluk tehdidinin farkındadır ve bundan kaygı duyar. Buna rağmen 

kendisini onaylama olumlama cesaretine ihtiyaç duyar (Tillich 2014: 66).“Hiç”lik duygusu 

Hayyam’ı sarsar: 
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“Bak; cihandan ne kazancım oldu? Hiç. 

Şu geçen hayatımdan elimde ne kaldı? Hiç. 

Ben meclislerin ışığı idim; 

Fakat bir kere sönünce ne oldum? Hiç. 

Ben Cem'lerin kadehi idim, fakat kırıldım. 

Şimdi neyim? Hiç! (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 292).” 

 

Yalom herhangi bir ölüm düşüncesinin olmadığı bir hayatı hayal ettiğimizde, hayatın 

yoğunluğundan bir şeyler kaybettiğini belirtir(Kula &Erden 2017: 25). Ölüm inkâr edildiğinde hayat 

küçülür. Ölüm dışlandığında kişi işin içindeki riskleri gözden kaçırdığında hayat zayıflar (Yalom 

1999: 74-75). Yalom ölüm fikriyle bütünleşmenin bizi kurtardığını; bizi korku ya da kasvetli 

kötümserlik varoluşuna mahkûm etmekten çok, bizi daha otantik hayat tarzlarına atmak için bir 

katalizör olarak hareket ettirdiğini ve hayattan aldığımız zevki arttırdığını belirtir (Yalom 1999: 57). 

Ömer Hayyam’ın rubailerinde ölümü kabullenemeyiş duygusu belirgindir. Hayyam ölüm gerçekliği 

ile yüzleşemediği için bu bütünlük duygusunu yakalamaz: 

 

“Dünya bağından bir gün bile özgür değilim; 

Şu hayattan, bir an bile tat almış değilim. 

Ömrümce feleğe çıraklık yaptım; 

Hâlâ dünya işinde üstat değilim (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 324).” 

 

İyi yaşamayı öğrenmek, iyi ölmeyi öğrenmek anlamına gelir ve tersi olarak da, iyi ölmeyi 

öğrenmek iyi yaşamayı öğrenmek demektir (Yalom 2012: 42). Rubaileri bize Ömer Hayyam’ın iyi 

yaşamayı başaramadığı gibi ölüm kaygısıyla da baş etmekte zorlandığını aktarır: 

 

“Kapkara bir ömrüm var, kötü giden bir işim; 

Çoğalırken çileler, azalıp gitti rahatım, 

Şükürler olsun Tanrı'ya, belanın her çeşidi var bende; 

Kimseden dilenmeye yoktur ihtiyacım (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 140).” 

 

Sırtım felek yüzünden büklüm büklüm oluyor, 

Benden hep kötü işler çıkıyor, 

Ruh göçme arzusunda, bense gitme dedim, 

Dedi: “Ne yapayım, ev üstüme çöküyor (Güzelyüz & Ahad (Ed.) 2008: 166).” 
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Sonuç 

 Kaygı kavramına birçok yazar ve araştırmacı ışık tutmuştur. Kierkegaard, “ölüme dek süren 

hastalık” diye tanımladığı kaygıyı yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak görmüştür. Goldstein’a göre 

kaygıların ortak öğesi, kişinin yeteneğiyle ondan beklentiler arasındaki uyuşmazlıktır; bu durum 

insanın kendini gerçekleştirmesini imkânsız kılar. Cannon kaygıyı, organizmanın iç dengesini 

bozacak tehlikelere karşı bir tepki ya da bozulan dengeyi yeniden düzenleme çabalarının 

başarısızlığa uğraması sonucu ortaya çıkan bir durum olarak yorumlamıştır. Sullivan, kaygının 

kişinin insan ilişkilerini tehlikeye sokan durumlardan kaynaklandığı görüşünü savunmuştur. 

Varoluşçular ise kaygıyı, insanın kendi varoluş sorumluluğunu üstlenmede karşılaştığı güçlüklerle 

açıklamışlardır. Horney ise yazılarında korku ile kaygı sık sık eş anlamda kullanarak, iki kavram 

arasındaki yakınlığı belirtmiştir. Aslında her ikisi de tehlikeye karşı geliştirilmiş duygusal tepkilerdir. 

Her iki duygu da titreme, terleme, ölüm korkusu yaratacak hızda kalp atışları gibi bedensel belirtilerle 

yaşanır (Gençtan 2007:164). Kişilerin yaşamış olduğu farklı kaygı çeşitleri vardır. Bunların en 

önemlilerinden birsi de ölüm kaygısıdır.  

Düşünce dünyamızda kalıcı iz bırakan, duygu ve düşüncelerini bazen kaygı, bazen sitemle 

ifade eden, bir şair ve filozof olarak anıla gelen Ömer Hayyam’ın ölüm kaygısı yaşadığı rubailerinden 

anlaşılmaktadır. Hayyam’ın rubaileri, ruhundaki ürperişlerin yankılarıdır. O, yaşamanın hazzını 

kuvvetle duyan bir hakikat arayıcısı, olgun bir filozof, aynı zamanda zarif ve hassas bir insandır. 

İnsana, akla ve irfana büyük önem verir, düşüncelerini saklamaz. Hayyam,  hem kendi ruhsal 

dünyasında yaşadıklarını hem de çevreden gördüklerini dizelere dökmüş bir şairdir. Aynı zamanda 

iyi bir gözlemcidir. Çevresinde gördüklerini de çok iyi analiz etmiştir.  Kaygı, Ömer Hayyam’ı da 

ele geçirir.  Ömer Hayyam’ın rubailerinde yaşadığı anlamsızlık duygusu, varoluşsal kaygı ve ölüm 

kaygısı derin bir şekilde hissedilmektedir. 

 Ölüm insan için çaresi olmayan ve önü alınamayan bir son ve yaşama arzusunun önüne 

dikilen bir engel (Hökelekli 2011: 97). Ölüm çoğu insan için bilinmeyen ve derin kaygılar yaratan 

bir gerçektir(Şahin 2014:1828). Ölüm kaygısı bireylerin her yaş döneminde yaşanabilecek evrensel 

bir kaygı olup nesnesi ve kaynağı belli olduğunda ise ölüm kaygısı ölüm korkusuna dönüşür(Seyhan 

2015: 863).  Hayata yüklenen anlam, ölüme yüklenen anlamı doğrudan etkiler (Karaca 2016: 237). 

Ölüm kaygısının yüksekliği yasamın anlamının kaybolduğu, yaşam enerjisinin azaldığı bir ruh 

halinin yaşanmasına neden olur (Tanhan 2007: 167). Ölümsüzlük arzusu Hayyam’ın rubailerinde 

derin bir şekilde hissedilmektedir. Yaşamış olduğu ölüm kaygıyla baş edemeyen Ömer Hayyam’ın 

ruhsal rahatlama amacıyla farklı çözüm yolları bulmaya çalıştığı rubaileri yoluyla dile gelmiştir. 
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