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ÖNSÖZ 

 

 Hazcılığı hem bireysel hem de toplumsal açıdan kapasite oluşumunun önüne 

set çekerek, sunduğumuz amaç ve hedefe ulaşmayı engelleyen ve verimliliği düşüren 

bir risk olarak gördüğümüzden, psikolojik ve manevi açıdan inceleme gereği duyduk. 

 Gördük ki, insan yaradılış gayesinden uzaklaşıp kendine yabancılaştıkça 

kaygıları da çoğalmakta ve kaygıdan kaçış için bir tür anestezi vazifesi gören maddi 

hazlara yönelmektedir. Neticede yaradılışı sorumluk esası üzerine kurulu olan insan, 

onu aşağıların aşağısı bir varlık konumuna sürükleyen bayağı hazlara bağımlı hale 

gelebilmektedir. Nitekim, hazcı dünya görüşü çağımız insanını egemenliği altına 

aldığından, birçoğumuzun yaşantısında özgürlük sanılan gerçek bir esaret hüküm 

sürmektedir. 

Bu noktada, çağımızda adını sıklıkla duyar hale geldiğimiz kavramlardan biri 

olan kaygıyı tanımlarken, onun esasen fani benlik içine hapsolmuş ruhun 

huzursuzluğu, yüce hakikatleri hatırlatmaya dair bir anlam arayışı olduğuna dikkat 

çekmek istedik. Şöyle ki;  

Kişinin genellikle nedenini bilmediği ya da pek az bildiği iç çatışmalardan 

kaynaklanan ve hiç bir anatomik nedeni olmayan ciddi ve sürekli davranış 

bozukluklarının sebebi olarak kabul edilen kaygı, aslında sanıldığı kadar korkulacak 

bir his değildir. Bilakis, ruhsal gerilim yaratarak insanı anlam arayışına (yüce 

hakikatleri hatırlamaya) yönlendiren doğal bir motivasyon kaynağıdır. 

 Fakat, kaygıyı anlamlandıramayan insan onu bastırmaya, kendisinden bile 

gizlemeye, yadsımaya çalışır. Manevi gıdası ihmal edildiğinden ruhunun ihtiyaçlarını 
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karşılamayı bilemeyen insan, kaygı halini gidermek için bir takım bilinçsiz savunma 

mekanizmaları geliştirir.  

 “Haz istemi” bu tür savunma mekanizmalarından biridir. Kaygıyı gizlemeye 

ve fark ettirmemeye eğilimli olduğu kadar organizmayı yani, bedeni rahatlatmaya da 

meyilli olan insan kaygı halini ruhsal değil de bedensel doyumla gidermeyi dener. 

Ancak, bu tür bir doyumla hissedilen hazlar tampon vazifesi görerek geçici bir 

ferahlama hissi sağlasalar da daimi huzuru sağlayamazlar. Huzuru bulamayan insan 

sürekli yeni hazlar (ki bunlar çoğu kez aklın bertaraf edildiği ve sadece organizmayı 

doyurmaya odaklı -yeme, içme, cinsellik gibi- bedensel hazlardır) aramaya yönelir 

ve gitgide hazza bağımlı hale gelir.    

 Haz düşkünlüğü alışkanlıkla kuvvetlendiğinde kişinin tabiatı haline dönüşür 

ve doğuştan sahip olunan manevi gelişim kapasitesinin önüne set çeker. Onu aşkın 

yönünden, yani, gerçek manada insan olmanın değer ve hazzından mahrum bırakır.  

Bu sebeple, insanı aşağıların aşağısı bir varlık konumuna sürükleyebilen bayağı 

hazlara meyilli tarafımızın çok iyi tanıması ve bu konudaki bilgi eksiklerinin 

giderilmesi önem taşımaktadır. 

Çağımızın salgın hastalığı hedonizmle mücadelede İslâm dini; tüm güzel 

davranış biçimlerini, ideal bir yaşayış tarzı ve toplum hayatının güzellik ve 

metodlarını insanlığa sunan ilahi bir reçetedir. Gösterdiği “güzel ahlak yolu” ile 

insanın aşkın tarafına yön verir.  

 

Berna KESMEN 
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GİRİŞ 

 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

 

Gençlerin bireysel ve sosyal dünyalarındaki her türlü davranış ve 

eğilimlerinde sorumlu bir varlık oldukları bilinciyle hareket etmeleri, hem 

kendileriyle hem de içinde yaşadığımız çağın getirdiği sorunlarla baş edebilmeleri 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu da ruhen bir olgunlaşma gerçekleşmeden, 

yani, fiziksel gelişime paralel bir manevi gelişim süreci yaşanmadan mümkün 

değildir. 

İslam dinin ihsan boyutunda, insanı ruhen olgunlaştıran bir huzur 

motivasyonu mevcut olmasına rağmen, hem Müslüman kimliklerinin onlara kattığı 

değer ve yüklediği sorumluluktan hem de sahip oldukları insanlık cevherinden 

habersiz gençlerimiz hiçbir değeri önemsemeyen, amaçsız, idealden yoksun, 

günübirlik uğraşlar ve maddi zevklerle oyalanan sorumsuz, verimsiz tipler haline 

gelmişlerdir.  

Narsist ve hazcı ahlak anlayışının hakim olduğu çağımızda, gençlerin söz 

konusu durumu hem bireysel hem de toplumsal boyutta risk oluşturmaktadır.  

Bu sebeple, nefsin harekete geçtiği ergenlik döneminin temel özelliklerinden 

olan bedensel ve duygusal coşku, dürtüsellik, kolay etkilenme, ilgi çekme ve rol 

sahibi olma çabası da göz önünde bulundurularak, ergenlik çağındaki gençlerimizin 

öncelikle kendilerini tanıma ve yaşamı anlamlandırma ihtiyaçlarının tatmin edilmesi, 

algısal kapasitelerinin gelişimine katkı sağlayacak etkili metodların uygulanması 

gerekmektedir.  
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 Bunun yanı sıra, gençlere örnek teşkil edecek olan yetişkinlerin de kendi 

değer yargılarını ve yaşayış biçimlerini gözden geçirmeleri şarttır. 

 

 2. ARAŞTIRMANIN METODU 

 

Araştırmamızda önemli bir toplumsal problemi gözler önüne sererek, bu 

hususta toplum ve ülke yararına alınacak tedbirlere, kararlara ışık tutacak nitelikte 

bilgiler sunmayı hedefledik. Araştırmamızda konu edilen probleme ilişkin bilgileri 

toplarken tarama modelini tercih ettik.  

Taramış olduğumuz yazılı bilgi kaynakları; 

-Araştırma raporları (tezler) 

-Süreli olmayan yayınlar 

-Süreli yayınlar 

-Makaleler 

-Kur’an-ı Kerim 

-Hadis kitapları 

-Risaleler 

 şeklinde sıralanabilir. 

Araştırma konumuz birden fazla disiplini incelemeyi gerektirdiğinden 

yelpazesi çok geniştir. Bunun için felsefe, psikoloji ve İslam tasavvufuna ilişkin bir 

kaynak taraması yaptık.   

Kaynak taraması aşamasında objektif olmaya özen gösterdik. Ancak, elde 

ettiğimiz bilgilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamasında kendi subjektif 

tutum ve tavrımızı sunduk. 
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Hazcılığı temel “risk” olarak tespit ettik ve riskin iyileştirilmesine katkı 

sağlayacağına inandığımız bilgilerin sunulmasına ağırlık verdik. 

Bilindiği üzere, risk:  amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelleyecek 

her türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır. Beklenmeyen zararlara yol açabilecek 

durum ya da olaylardır. Diğer bir deyişle, hedefleri gerçekleştirme becerisini 

olumsuz yönde etkileyebilecek tehditlerin var olma olasılığı ve yaratacağı tesirdir. 

Ancak, riske bir tehlikle olarak değil, “iyileştirmeye açık alan” olarak bakılmalı ve 

bu yönde tedbirler alınmalıdır. 

Riski değerlendirirken dikkate almış olduğumuz sorular şunlardır: 

-Amaç ve hedeflerimiz nedir? Neye ulaşmak istiyoruz? 

-Öncelik nedir? 

-Hedefe ulaşmamızı neler engeller? Riskler nelerdir? 

-Ne tip bir risktir? 

-Riskin oluşma olasılığı nedir? 

-Sonuçları neler olabilir? 

-Önem derecesi ya da yaratacağı etki nedir? 

-Riskleri sınırlamak için neler yapılabilir? Kontrol ortamı ne şekilde 

olmalıdır? 

-Mevcut riskleri nasıl iyileştirebiliriz? 

Riskin tanımlanabilmesi için öncelikle amaç ve hedeflerin belirlenmiş olması  

gerektiğinden amaç ve hedefleri belirledikten sonra bunlara ulaşılmasını 

engelleyebilecek  riskleri tanımladık,  değerlendirdik  ve  alınabilecek tedbirleri  

sunduk. Bu çerçevede:  

Amaç ve hedefimiz, gerçek manada insan olabilmek ve bu farkındalıkla insan 
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yetiştirmektir. Bunun için, ergenlik döneminden itibaren fiziksel gelişime paralel bir 

manevi gelişim süreci şarttır. Fakat, söz konusu amaç ve hedefe ulaşmada en büyük 

riskimiz hazcı dünya görüşüdür. 

 Hazcılığı hem bireysel hem de toplumsal açıdan kapasite oluşumunun önüne 

set çekerek, amaç ve hedefimize ulaşmayı engelleyen ve verimliliği düşüren bir risk 

olarak gördüğümüzden, psikolojik ve manevi açıdan inceledik. “Gençlerdeki 

Hazcılığa Psikolojik ve Manevi Yaklaşım” adlı tezimizin; 

“Hazcılık ve Hazla İlişkili Kavramlar” başlıklı birinci bölümünde söz konusu 

riski oluşturan ve riske etki eden içsel ve dışsal (çevresel) faktörleri kavramsal 

çerçevede inceledik: 

I-Hazcılık 

 II-Klasik ve Modern Temalarda Haz  

 III-Haz-Mutluluk İlişkisine Dair Yaklaşımlar 

 IV-Nefs Kavramı  

 V-Hevâ Kavramı  

  A-Hevâ-Davranış İlişkisi  

  B-Hevâ-Akıl İlişkisi  

  C-Hevâ-Nefs İlişkisi 

 VI-Akıl-Davranış İlişkisi Bağlamında Haz Düşkünlüğü 

“Gençler ve Hazcılık” başlıklı ikinci bölümde, riskten birinci derecede 

etkilenen kitle olan gençleri ele aldık. Bu bölümde ayrıca, günümüzde adını sıklıkla 

duyar hale geldiğimiz kaygı (anksiyete) kavramı ile haz düşkünlüğü arasındaki 

psikolojik ilişkiyi izah etmeye çalıştık: 
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I-Ergenlik Döneminin Temel Özellikleri 

II-Kaygı ve Kaygıyla Başetme Çabaları 

III-Psikolojik Savunma Mekanizması Olarak Haz 

IV-Gençlerdeki Benlik Algısı ve Haz Düşkünlüğü 

V-Gençleri Hedef Alan Yeni Dini Hareketler ve Hazcı Gruplar 

VI-Gençlerin Eğitimi 

“Gençlerdeki Hazcılığa Manevi Bakış ve Çözüm Önerileri” başlıklı üçüncü 

bölümde, riskin iyileştirilmesine katkı sağlayacağına inandığımız, manevi yanımızı 

tanımaya yönelik temel bilgilere yer verdik. Ardından karakter eğitiminin ana 

unsurlarına dikkat çektik ve son olarak yaşam boyu eğitim hedeflerimizi sunduk: 

I-Haz Türleri 

II-Algısal Kapasitenin Geliştirilmesi (Farkındalık)  

 A-Gaye Varlık: İnsan 

 B-Algının Manevi Boyutu 

 C-Yüksek Algı Seviyesindeki Haz Tercihi 

III-Ahlakın Kaynakları 

 A-Huy ve Ahlak İlişkisi 

 B-Alışkanlıkların Ahlaka Etkisi 

IV-Karakter Eğitimi 

 A-Maneviyatın Önemi 

 B-İbadetlerin İşlevi 

 C-Değer Aşılaması 

 D-Özdeşleşme Yoluyla Öğrenme 
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V-Yaşam Boyu Eğitim 

 A-Kendini Gözlemleme Pratiği Kazanarak “Ben” lik Duygusunu 

Yenmek 

 B-Farkındalık Kazanarak Özgürleşmek 

 C-Sorumluluk Bilinci Aşılayarak Verimliliği Artırmak 

 D-Ergenlikten İtibaren Manevi Gelişim 

Elde ettiğimiz sonucun, gençlerimizde ve onların eğitiminden sorumlu olan 

tüm kesimlerde farkındalık oluşturması yönünde pratik uygulama değeri taşımasını, 

toplum olarak birtakım eksik bilgi ve yanlış kabullerimizi giderici bakış açıları 

oluşturmasını temenni ediyoruz. 
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        BİRİNCİ BÖLÜM 

HAZCILIK VE HAZLA İLİŞKİLİ KAVRAMLAR 

 

I-HAZCILIK 

 

Hazcılık (hedonizm), hazzı en yüksek iyi olarak gören öğretiler bütünü; 

insanın bütün eylemlerinde başvurabileceği tek ölçünün acıdan kaçıp hazza ulaşmaya 

çabalamak olduğunu öne süren dünya görüşüdür. Hayatın ve var olmanın gerçek 

anlamını hazda arayan bakış açısıdır. 

Hazcılık, psikolojik hazcılık ve ahlaki hazcılık olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

 Psikolojik hazcılık tüm insan eylemlerinin haz elde etme arzusuyla 

güdülendiğini, insanların doğal olarak acıdan kaçıp hazza yöneldiklerini belirterek, 

her insanın yalnızca kendi hazzı veya mutluluğunu gözettiğini, herkesin elde ettiği 

haz miktarını en yüksek seviyeye çıkarmak istediğini savunur. Psikolojik hazcılık, 

olması gerekeni değil de olanı tarif eder. 

 Ahlaki hazcılık ise, mutluluğu hayatın ve ahlakın nihai ve en yüksek amacı 

yaptığı için, ampirik bir ahlak görüşü olarak ortaya çıkmıştır.1İnsanların hazzın 

peşinden koştuğu psikolojik gözleminden hareketle, haz peşinde koşmaları 

gerektiğini söyleyen ahlak görüşüdür.
2
 Ahlaki hazcılık, manevi anlamda biliş 

yoksunluğu ve manevi alana dair uygulamaların eksikliği ile ilişkilidir. 

                                                           
1
 A. Rafet Özkan, Kıyamet Tarikatları (Yeni Dini Hareketler) (2. Baskı), İstanbul: IQ Kültür Sanat 

Yayıncılık, 2006, s. 39. 
2
 Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş (13. Baskı), Ankara: Adres Yayınları, 2010, s. 157. 
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Hedonizm her boyutuyla dünyada ve ülkemizde hızla yayılmakta ve insanlık 

için ciddi risk oluşturmaktadır. Hemen her türlü eyleminde haz almayı ön planda 

tutan, kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinden yoksun bir nesil profili ile karşı 

karşıyayız.  

 Çağımızda dinin günah saydığı hemen hemen tüm eylemler hiçe sayılmış 

insanların zevk peşinde koşmaları idealize edilmiş ve bu ne yazık ki bilim adına 

yapılmıştır. Bunun bilimsel tezi Freud’un “insan ruhunun amacının zevklerini tatmin 

etmek olduğu, edemediği zaman ruhsal hastalıklar çıkacağı” öğretisidir. Bu 

düşüncenin eğitimciler arasında benimsenmesi ahlak kelimesinin güncelliğini 

ortadan kaldırmış ve bu süreçte, “insanın varoluş amacının arzularının tatmini 

olduğu” şeklindeki bir felsefi bakış açısı gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. 

 Bununla birlikte, “Canın ne istiyorsa onu yap, o senin kanunun olsun” 

felsefesini benimseyen birtakım dini hareketler yirminci yüzyılın sonlarından itibaren 

belirgin şekilde çoğalmıştır. Bunlar insanları, özellikle de gençleri, sınırsız hazcılığa 

sevk etmekte, hazzı tabii olarak yararcılığın (faydacılığın) ve ferdi mutluluğun ölçüsü 

yapmaya çalışmaktadırlar. Sınırsız özgürlük vaadleri insanları hazcılığa sevk 

etmekte,
3
maddi hazlar teşvik edilmektedir. 

 

II-KLASİK VE MODERN TEMALARDA HAZ 

 

Felsefi bir görüş olan hazcılığa göre bütün çabalarımızın gayesi hazza 

ulaşmak ve elemden kurtulmaktır.  Haz veren davranış iyi, elem veren davranış ise 

                                                           
3
 Özkan, s. 39. 
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kötüdür. Buradaki haz ve elem tamamıyla ferdi olduğundan, hedonizm “egoist” bir 

ahlak görüşüdür. 

Antik Yunanda özellikle Aristippos (M.Ö. 435-355) ve takipçilerine göre 

hayatın son gayesi hissi ve psikolojik hazdır; insanın kaba duygularının arandığı bir 

doyum halidir. O dönemde, Sokrates’in öğrencisi olan Platon ve Aristoteles 

Aristippos’un haz ahlakına şiddetle karşı çıkmışlardır. 

İçinde bulunduğumuz çağda Aristippos’un hazcılığını bir ahlak görüşü olarak 

benimseyen düşünür yok gibi görünse de özellikle Batı toplumlarında bir bunalım 

halini alan “Canımın istediği gibi yaşarım! Kimsenin özel hayatıma, keyfime 

karışmaya hakkı yoktur!” şeklindeki çıkışlar, kaba hazcılıktan başka bir şey değildir. 

Klasik hazcılık, taraftarlarını hayat hakkında kötümserliğe götürmüştür. 

Zamanımızda da her türlü yüksek değeri ve ahlak kurallarını hiçe sayarak maddi 

(bayağı) hazlar peşinde koşanların daimi kötümserliğe düştükleri, hayat hakkında 

böyle bir felsefenin pratikte yaygınlaştığı (modern) toplumlarda psikolojik 

rahatsızlıkların sıkça görüldüğü ve söz konusu hazlara aşırı düşkünlüğün sürüklediği 

elemlerden kurtulmak için hayali bir lezzet dünyası yaratma gayretlerinin en önemli 

problemlerden biri olduğu gerçektir. 

Hedonizmin diğer bir şekli de Epikür’de (M.Ö. 341-270) görülür. Burada da, 

en yüksek iyi hazdır. Fakat bu geçici bir doyum ile beraber bulunan haz değildir. 

Devamlı olan haz halidir. Doyum an gibi kaçıcı olduğundan, ahlakın gayesinin de 

bedensel zevkler değil, akli ve ruhi hazlar olması gerektiği düşünülür. 

Modern temalara bakıldığında ise, ferdin haz ve menfaatlerinin yerini 

toplumsal fayda ve mutluluğun aldığı görülmektedir. Sistemli bir şekilde İngiliz 

filozofu J. Bentham tarafından ele alınan ve J. S. Mill tarafından geliştirilen 
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faydacılık (yararcılık), Amerikalı filozof William James’in pragmatizmi ile birlikte 

nihai halini almıştır. 

Fayda ve faydacılığın ne olduğu konusunda detaya dair bazı farklılıklara 

rağmen, faydacıların ortak görüşü şöyledir: 

1-İnsan faaliyetlerinin en yüksek gayesi mutluluktur. Kendimizin de içinde 

bulunduğu olabildiğince çok insana olabildiğince mutluluk. 

2-İnsan davranışları bu mutluluğu ya da faydayı arttırmalarına yahut 

eksiltmelerine göre iyi veya kötü sayılır. 

3-Ahlaki fiilleri temelde egoisttir. Kişisel haz ve menfaat arayışıdır.  

Faydacı ahlak teorilerini birçok yönlerden tenkit edenler (bunların başında 

Kant gelir) olmuştur. Çünkü bu teorilerin bahsettikleri fayda dünyevidir. Vazifenin 

gayesi dünyevi olunca, bu gaye ahlaki failin niyetini ve vazife anlayışını da 

belirleyeceğinden, her ahlak kuralı bir “fayda” temeli üzerine oturtulacaktır. Böyle 

olunca da bu kural genel bir ahlak kuralı olmayacaktır. Çünkü her ne kadar 

genelleştirilmek istenirse istensin, pratik hayatta da açıkça görüyoruz ki, fayda 

kavramı son derece esnek ve kaypaktır.
4
 

İlk kez İngiliz filozof Jeremy Bentham (1748-1832) tarafından ortaya konan 

faydacılık bir tür modern hazcılıktır. Bentham’ın basit faydacılık ilkesinin söylediği 

şudur: “En büyük sayıda insana en büyük ölçüde mutluluk sağlayan eylem, doğru 

eylemdir”. Bentham burada mutluluk derken, esas itibariyle hazzı kastetmiştir ve o 

zaman bu ilke şu şekle dönüşmektedir: “En büyük sayıda insana en büyük miktarda 

haz veren eylem, ahlaki bakımdan doğru bir eylemdir.” Bu görüş başkalarının da 

düşünülmesi ve onların çıkarlarının da ön plana alınması anlamına gelmemektedir. 

                                                           
4
 Mustafa Çağrıcı,  Anahatlarıyla İslam Ahlakı (4. Basım), İstanbul: Ensar Neşriyat, 2006, ss. 110-

114. 
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Uygulamadaki asıl anlamı, bireyin çıkarları ve hazzı için başkalarının çıkarları ve 

hazlarının da göz önüne alınmasının akıllıca olacağıdır. Yani, ilk etapta anlaşıldığı 

gibi bir fedakarlık ve başkaları için gerçek bir ilgi ve empati söz konusu değildir. 

XVIII. ve XIX. yüzyıl İngiltere’sinde oldukça revaçta olmuş olan bu kurama 

yapılmış olan itirazlardan en önemlisi, onun bir çıkar ahlakı olması niteliğine 

yöneltilen itirazdır. Çünkü çıkar, ahlakı temellendirmez. Tam tersine ortadan 

kaldırır.
5
 

 İngiliz Bentham ve onun dönemindeki birçok filozof, aşkın hakikate ya da 

sistemli tutarlılığa değil de, topluma baskı yapan sorunlara pratik çözümler bulmaya 

ilgi duymuşlardır. Bu filozoflar sosyal ve siyasi felsefe, deneyselliğe dayanan ahlak 

ve de bilimsel bilginin, insan mutluluğu ile ilgili sorunlara uyarlanması konusunda 

çalışmışlardır. 

 Tahmin edileceği gibi bu seküler amaçlı girişim ve gelişen dünyanın yeni 

bilimsel görüntüsü, detaylı metafizik kuramlarının yersiz ve konu dışı görülmesine 

sebep olmuştur. Gelişime duyulan ve giderek artan istek ve inanç, değişmez 

hakikatleri araştırmak yerine gelişimden kaynaklanan düşünce manzaralarını 

belirlemeye çalışmıştır. 

 M.Ö. 9. yüzyılda yaşayan Aristippos gibi Bentham da, fiili davranışlar 

gözlemlendiğinde acı ve hazzın tüm insan davranışlarını şekillendirdiği gerçeğinin  

görüleceğini savunmuştur. Başka bir deyişe, Bentham hem psikolojik hazcılığı hem 

de ahlaki hazcılığı benimsemiştir. Bu nedenle faydacılık ilkesinden kimi zaman “haz 

ilkesi” diye bahsedilir. 

                                                           
5
 Arslan, ss. 164, 169. 
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 Bentham’a göre hepimiz farkında olsak da olmasak da birer hazcıyızdır. 

Aristippos gibi Bentham da egoizmin doğal (olağan) ve evrensel olduğunu ileri 

sürmüştür. Bentham kişisel çıkar ile toplumun çıkarı arasında bir bağlantı kurmuş ve 

fayda ilkesini kullanarak bireysel hazcılığı faal bir sosyal ve ahlaki felsefeye 

dönüştürmüştür. Bentham’ın bu hamlesi etkili ve motive edici olmasına rağmen yok 

edicidir. Çünkü bu şekilde bir akıl yürütmeyle nasıl bir toplum yaratılırsa yaratılsın, 

bu toplum esas olarak empatiye değil, egosunu düşünen kaygılara -toplumsal 

kaygının egoist temeli- dayanacaktır.
6
 

 Bentham, açık görüşlü bir bencilliğin nasıl daha iyi bir dünya 

oluşturabileceğini bilimsel olarak göstermeye çalışmış olsa da onun ahlak kuramının, 

toplumsal kaygıdan çok egoist temelli bir çıkar ahlakı olduğu çok açıktır ve 

iyimserliği de kuşku vericidir. Aklı kullanarak her bireyin refahının toplumun 

refahına bağlı olduğunu göstermek için doğal egoizmden yararlanmaya çalışmıştır. 

Ancak, sosyal şartları iyileştirme yolu olarak kişisel çıkarı çekici kılmak, “egoist 

döngü” olarak bilinir.
7
 

 Çağdaş ahlak filozoflarından bazılarının faydacılıkla ilgili ciddi endişeleri 

vardır. Şöyle ki, en çok insana en yüksek düzeyde mutluluk (haz) düsturuna yapılan 

vurgunun, ahlaki olmayan davranışlara yol açacağının kaçınılmaz olduğu düşünülür.
8
 

 John Stuart Mill, (1806-1873), Bentham’dan farklı olarak, bütün hazların 

nitelik bakımından eşit olmadıkları fikrini ileri sürmüştür. Hazzın çeşit ve derece 

olarak farklı olduğu konusundaki görüşleriyle Mill, Epikurosçu hazcıları çağrıştırır.  

                                                           
6
 Douglas J. Soccio, Felsefeye Giriş: Hikmetin Yapıtaşları, Çev: Kevser Kıvanç Karataş, İstanbul: 

Kaknüs Yayınları, 2010,  ss. 578-583. 
7
 Soccio, ss. 583, 609. 

8
 Soccio, s. 607. 
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 Mill, yüksek melekeler tarafından elde edilen hazların bedensel hazlardan 

daha üstün olduğu görüşündedir. Zira, toplumda popülaritesi olan hazların cazibesine 

kapılmak kolay olduğundan ve insanlar daha yüksek melekelerini geliştirmeye talip 

olmadıklarından, bunu fark edememektedirler. Oysaki her iki hazdan da haberdar 

olanlar hangisinin daha iyi olduğuna karar verebilirler.  

 Mill, karakter ve alışkanlıkların yargı ve davranışlarımızın ana ögeleri 

olduğundan bahseder. Bunun yansıra, asil duygulara olan yeteneklerin kişiden kişiye 

doğuştan farklılık gösterdiğine de değinir. 

 Mill karakterden bahsederken, sosyal açıdan şarta bağlanmış alışkanlıkları 

kastetmektedir. Her zaman için istisnalar söz konusu olsa da insanların daha yüksek 

duyarlılıklarını körükleyecek ya da engelleyecek sosyal durumların varlığına dikkat 

çeker. Bu sebeple de Mill’e göre eğitimin işlevi iki yönlü olmalıdır: İlki bireye iyi, 

üretken bir yaşam sağlamak ve sağlıklı bir özgeci
9
vatandaş yaratmak için gerekli 

olan bilgi ve beceriyi aşılamaktır.  İkinci ve diğerini de kapsayan yönü ise, bu 

durumu başarmak için eğitimin yaşam boyu süregelen bir faaliyet olması 

gerekliliğidir. İnsanlara kendilerini yetiştirmeleri için, günlük hayatlarında fırsatlar 

sunulmalıdır. Onlara midelerini doldurmaktan ya da diğer bir takım dünyevi hazları 

aramaktan çok daha anlamlı, gerçekten tatmin eden işler sağlanmalıdır. Eğitimin 

yaygın, sürekli ve kaliteli olması da esasen bu temel kriterlere bağlıdır. Daha yüksek 

hazlardan habersiz olmada, yetersiz eğitim ve zor koşulların etkisi büyüktür. 

 Görüldüğü üzere Mill, Bentham’ın kişisel çıkar görüşünü, kemâle ermiş bir 

özgeci sosyal felsefe haline getirecek şekilde genişletmiştir. Mill, faydacılığın 

                                                           
9
 Özgecilik: Latince, “diğeri, öteki” anlamına gelir. Bencilliğin (egoizmin) zıt anlamlısı olan ve 

“özgecilik” olarak da bilinen diğergamlık (altruism), “kendi gelişim gereksinimlerini bir kenara itip 

yalnızca başkalarının çıkarlarını sağlamaya çalışma” anlamında değil, başkalarını da kendisi kadar 

düşünme, başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetme anlamında kullanılır.  
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tamamıyla insanlığın sosyal hissiyatına, yani bizimle aynı türden varlıklarla birlik 

içinde olmayı arzulamaya bağlı olduğunu ileri sürer. Ona göre özgecilik, diğer 

insanların refahlarını yükseltme kudretidir ve bu anlamda egoizmin zıddıdır. Mill’in 

özgeci faydacılığına göre, hiçbir bireyin kişisel çıkarı bir diğerinin kişisel çıkarından 

daha az ya da daha çok önem taşımaz. Mill ayrıca, kendi huzurumuz için yardıma 

muhtaç insanlara sosyal destek sağlamamız gerektiğini de söyler. Ona göre, sosyal 

anlamda hiç kimseye destek olmayan bir insanın hayat kalitesi eksilir. Mill’i sadece 

davranışların geliştirilmesi tatmin etmez. Karakter üzerinde reform yapmak 

istemiştir. 

 Mill ayrıca, ahlaki değerlerin muhakeme gücüyle oluştuğuna dikkat çeker. 

Zira hayvanlarda muhakeme edebilme kabiliyeti yoktur. İnsanlarda ise yanlışı 

tecrübe etmeden doğrunun bilinmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Öyleyse 

ikisi arasındaki bu hassas noktayı iyi tahlil edebilmek lazımdır.  

 Mill’e göre doğru düşünebilen iyi niyetli insanların asıl görevi, toplumsal 

talihsizliklerin nedenlerini ele almaktır. Mill, toplumun sahip olduğu hikmetin, 

sağduyu ve aklıselimin birleşmesi ve bunun iyi bir fiziksel ve ahlaki eğitim ile 

güçlendirilmesi gereğini vurgular ve böylelikle toplumun acılarının 

dindirilebileceğini söyler. 

 Mill, mutluluk ile katıksız memnuniyeti birbirinden ayırmaktadır. Ona göre 

katıksız memnuniyet, hayvani bir konumdur ve katıksız memnuniyet duyan insanlar 

alt seviyeden hazlarla oyalanır. Onlar sadece bununla sınırlanmışlardır. Mill’in 

faydacılığının ana hedefi, mümkün olduğunca çok insanı mümkün olduğunca mutlu 

etmektir, memnun etmek değildir. 
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 Mill mutsuzluğun esas nedeninin kişinin kendini düşünmesi olduğunu söyler. 

Mutluluğun sükûnet ile heyecan arasında bir denge sağlanarak elde edileceğine 

inanır ve kendini düşünmenin, sükûneti de mutluluğu da yok ettiğini ileri sürer. 

Kendini düşünmenin hiçbir zaman tatmin olmayan bir duygu olması sebebiyle 

sükûneti ortadan kaldırdığını, bunun yanı sıra ilgi alanlarımızı daraltarak, öğrenmeye 

ilişkin heyecan ve diğer uyarım olasılıklarımızı körelttiğini vurgular.10 

 William James (1842-1910) ise, deneyciliğe dayanan ancak, hakikat ile 

bilgiyi pratik sonuçlar açısından tanımlamaya çalışan felsefenin yani, pragmacılığın 

en ateşli savunucusudur. James, psikolojiye duyduğu ilgi sebebiyle, felsefeye 

döneminin filozoflarından daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. 

 James’e göre felsefenin gerçek amacı, kendi bireysel ihtiyaçlarımıza ve 

mizacımıza uygun olan inançları nasıl keşfedebileceğimizi ve benimseyeceğimizi 

göstererek onları hayatımıza dahil etmemize yardımcı olmaktır. James, bireyler için 

önemli olan fikir ve hakikatlerin pragmatik yöntemle ortaya konulmasının evrensel 

bir ihtiyaç olduğuna değinir.
11

 

 James’in pragmacı felsefesi, psikolojik bağlamda dünyayla daha uyumlu hale 

gelebilmenin yöntemini ortaya koymaya çalışır. James için asıl mesele, yaşamaya 

değecek bir neden bulmaktır ve insanların hayatında gözlemlenebilecek ve fark 

yaratacak şeyin inanç ya da felsefi bir din olduğunu düşünür.
12

 

 James, inancın pragmacı zeminde önemli ve anlamlı olduğu sonucunu ortaya 

koymuştur. Şöyle ki, inancın varlığı ve yokluğu açıkça gözlemlenebilmektedir. 

Yararlıdır ve hayatlarımızda somut farklılıklar oluşturur ki bu özellikler tam da 

                                                           
10

 Soccio, ss. 589-610. 
11

 Soccio, s. 699. 
12

 Soccio, ss. 713-727. 
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pragmacı yönteme uygundur. James bunu “Tanrı gerçektir; çünkü gerçek etkilere 

(neticelere) neden olur” şeklinde ifade eder. 

 James, dini yönelimin dini olmayan seküler yönelimden daha etkili olduğunu 

düşünür. Ona göre dini yönelimler salt seküler bir bakış açısından daha kapsamlı bir 

bilinci ihtiva ederler ve daha geniş boyutlu bir deneyimden kaynaklanırlar. James 

faydacı bir anlayışla, Tanrı’nın destek olması ve yardım etmesi suretiyle bize fayda 

sağladığını ve dinin bizi hayatın her aşamasında daha duyarlı bir hale getirebileceğini 

söyler.
13

  

 James, kendimizi bizde etki bırakan geçici heveslere teslim etmenin doğru 

olmadığını, kişiliğimizin ve tutku hayatımızın temel niteliklerini ortaya koyan en iyi 

inanç hangisiyse o inancın peşinde koşmamız gerektiğini söyler. Mutlu olmak için 

ihtiyacımız olan şeye inanmamız gerektiğini ve bunun da insanı motive edici bir güç 

olduğunu düşünür. 

 Bu anlamda James’in felsefesi yalnızca yoğun bir şekilde ve tutkuyla 

hissettiğimiz inanma ihtiyacına dayansa da, onun felsefesinde insan ruhuna duyduğu 

güven göze çarpmaktadır.
14

Bilimin nihai, nesnel, evrensel, mutlak otorite olma 

iddialarına itiraz etmiştir. Dini imanın şifa verici ve birleştirici bir gücü olduğuna, 

bilimin ise böyle bir gücü olmadığına vurgu yapmıştır. James, daha yüce bir güce 

iman etmenin psikolojik açıdan gelişmemiş bir his olduğuna dair görüşleri reddetmiş 

ve başarılı da olmuştur.
15

 

  

 

 

                                                           
13

 Soccio, ss. 728-733. 
14

 Soccio, s. 704. 
15

 Soccio, ss. 733-738. 



17 
 

 

III- HAZ-MUTLULUK İLİŞKİSİNE DAİR YAKLAŞIMLAR 

 

Ahlaki değerler, en genel anlatımla, kendilerini iyi veya kötü diye 

tanımlamamızın mümkün olduğu şeyler veya davranışlarla ilgili değerlerdir.
16

 

Ancak, ahlaki değerlerin temelde iyi veya kötü kavram çifti etrafında dönen değerler 

olduğunu söylerken, iyi veya kötünün ne olduğu hakkında düşünmek gerekir. 

İyi olarak tanımladığımız şey haz mıdır,  yarar mıdır, yoksa mutluluk mudur? 

Yoksa tüm bunlardan farklı bir şey, ödev (vazife) denen şeye uygunluk mudur? İyi 

olan, davranışın temelinde bulunan niyet midir, yoksa davranışlarımız sonucunda 

ortaya çıkan ürün müdür? Acaba iyi, doğal arzularımızın bastırılması mıdır, yoksa 

onların doyurulması mıdır?
17

 

 Felsefe tarihine baktığımızda genel olarak iyinin mutluluk anlamında 

değerlendirildiğini görürüz. Neredeyse tüm filozoflar, “Mutluluğa nasıl ulaşılır?” 

sorusuna yanıt aramaya çalışmışlardır. İlkçağ filozofları, “Varlığın aslı nedir?, 

Nereden nereye gidiyoruz?, İyi nedir?, Kötü nedir?, Mutluluk nedir, nerededir? 

Erdemde mi, hazda mı, zevkte ve eğlencede mi, bilgi peşinde koşmakta mıdır?” gibi 

soruları yoğun şekilde sorgulamışlardır. Modern temalara bakıldığında, Kant 

mutluluğu akli bilgi ile irtibatlandırmış, akıl sahibi bir varlığın varoluşunun bütünü 

içinde, her şeyin kendi arzu ve istemesine uygun olarak gerçekleştiği dünyadaki bir 

durum olarak ele almıştır. 

Müslüman filozofların düşüncelerine bakıldığında ise; 

Mutluluk (saadet), sırf görünen, duyularla algılanan, yaşanan bu dünyadaki 

dünyevi bir durum olmayıp, ahiret saadeti de söz konusudur. Saadetin kapsam ve 

                                                           
16

 Arslan, s. 130. 
17

 Arslan, s. 131. 
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mahiyetinin yanısıra saadete engel olan ve insanı mutsuzluğa sevk eden inançsızlık, 

uzun emel,  haz düşkünlüğü gibi hususlar da yoğun olarak irdelenmiştir. Örneğin, ilk 

Müslüman filozof sayılan Kindi üzüntüyü gidermenin yollarını aramış, mutluluk 

meselesini, mutsuzluk penceresinden hareketle tetkike çalışmıştır. Razi, insanın 

saadetine engel olan ve insanın zihni mutsuzluğunda önemli etkileri olan haz, elem, 

ölüm korkusu, acı, cinsellik, tutkular, kendini beğenme, kıskançlık, cimrilik gibi 

reziletleri psikolojik bir tarzda ele almıştır. -Razi’nin Et-Tıbbu'r-Ruhani adlı eserinin 

psikolojik yapısı açıkça Eflatuncudur ve önemli bir bölümü hazcılığın analiz ve 

reddiyle ilgilidir.- İbn Miskeveyh ve İbn Sina da eserlerinde saadet konusunu ele 

almışlarıdır.  

Saadet akli bilgi ile irtibatlandırılmıştır. Akıl, arzuların üstünde dengeleyici 

bir bilgi kaynağıdır. Bu açıdan bakıldığında saadet, ifrat ve tefritin, yani bilgi 

eksikliğinden kaynaklanan sapmaların yer almadığı bir durumdur. Saadet ayrıca, bir 

kemali bir yetkinliği ifade eder. Bilgi ve hikmetten duyulan akli lezzet, tüm diğer 

lezzetlerden daha üstündür. Diğer lezzet ve hazlar bir gerçeklik ifade etmeyip, elemin 

giderilmesinden duyulan menfi lezzetlerdir.
18

 

 

IV-NEFS KAVRAMI 

 

Kur’an-ı Kerim’de: 

 “Andolsun ki biz insanı, ahseni takvim içinde yarattık.” (Tin 95/4) 

buyrulmaktadır. 
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 İnsan yaratılmışlar içinde yaratılanların en şereflisi en yücesidir ve en güzel 

biçimde yaratılmıştır.  

 Söz konusu üstünlük kulun gerçek manada insan olabilmesiyle; Yüce 

Yaratıcısını bilmesiyle ve kemâle ermesiyle olur. İnsan bedenine sahip olmak, 

konuşmak, düşünmek, üretmek, eserler vermek, teknolojide ilerlemek ve 

medeniyetler kurmak bu üstünlüğün asıl sebepleri değildir. Çünkü yeryüzünde pek 

çok insan ve kavim sayısız ve şahane eserler vermiş ama Allah’ın davetine uymadığı 

için helak olup silinmiştir. Kur’an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde anlatılan çeşitli 

kavimlerin kıssaları bize bu bilgiyi vermektedir. Tarih kitaplarının sayfaları bu 

hususta ibret dolu pek çok hadiseyle doludur.  

 İnsanı insan yapan, yaradılış gerekçesi olan kulluğunu gerçekleştirmesidir. 

 Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulmaktadır:  

 “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât 

51/56). 

 “Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini, düşündüklerini mi sanıyorsun? 

Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca hayvanlardan daha 

sapıktır.”(Furkân 25/44)  

 Demek ki; yüce bir amaçla yaratılan insan, nefsani arzularıyla mücadele 

etmek zorundadır. Bununla yükümlüdür. Kendisini hazların cazibesine kaptıran ve 

yaradılış amaçlarını unutanlar esfel-i sâfilîn’e (aşağıların aşağısına, hayvanların 

seviyesine, hatta onlardan da daha aşağı seviyeye) düşer. Nefsinin isteklerine arzu ve 

emirlerine boyun eğmeyen ve rabbini bilenler ise alâ-yı iliyyîn’e (meleklerin 

derecesine hatta onlardan da üstün seviyeye) yükselir. 

Nefs genel olarak iki ortak anlam taşımaktadır: 
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Birincisi ile insandaki arzu, istek ve öfke kuvvetleri kastedilir. Hz. 

Muhammed (s.a.v) buna işaret ederek: “İki göğsün arasında bulunan nefsini en 

büyük düşmanın say!” buyurmuşlardır. 

 İkinci manası ile nefs, latif bir özdür. Değişik hallerine göre farklı sıfatlarla 

nitelendirilen nefs, hevâ ve hevesine karşı gelmesi ve içindeki kargaşayı yok etmesi 

halinde nefs-i mutmaine
19

olarak isimlendirilir.
20

 

 Bu kullanımlar sufî literatüründe daha yaygındır. 

 Müslüman filozoflardan Kindî’ye göre: “Nefs basit, şerefli ve yetkindir; 

değeri büyüktür. Güneş ışığının güneşten gelmesi gibi onun cevheri de Yaratıcı’dan 

gelmektedir. Yapısının şerefli oluşundan ve bedende açığa çıkan arzu ve öfke 

güçlerine zıt bir karaktere sahip bulunuşundan anlaşıldığı üzere bu nefs, cisimden 

bağımsız, ona aykırı; cevheri de ilahî ve rûhanîdir.”
21

 

 İbn Sina’ya göre nefs; ruh ve beden birlikteliğinden doğduğu için, hayvani 

nefs ve rasyonel (akılcı) nefs olarak kendini göstermektedir. Nefsin mutluluğu bu 

yönlerden hangisini tercih edip, işbirliği yaptığına bağlıdır. Nefsin her iki yönü 

kendine ait kuvvet ve kabiliyetlere sahiptir.
22

 

Nefs, insanın şahsiyetini meydana getirir. 

 Nefs, beden üzerinde etkilidir ve onu terbiye eder. Saflaştırılıp temiz hale 

getirildiğinde ondan iyilikler doğar.  

Nefs, hallerine göre aşağıdaki niteliklerle tanımlanır: 

1-Nefs-i Emmare: Kötü his ve huyları, çirkin vasıfları barındırır. Haz 

düşkünüdür. Kötü işleri güzel görür. Sadece keyfini ve rahatını düşünür. 
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 Özdoğan, s. 14. 



21 
 

 

Bu nefsten benlik duygusu başta olmak üzere; kibir, hırs, şehvet, kıskançlık, 

cimrilik, kin, intikam, hiddet gibi huylar çıkar. Maddi hazlardan müteşekkil benlik 

algısı hakimdir. 

2-Nefs-i Levvame: Kendini kınayan, kötüleyen, azarlayan nefstir.  

Kur’an’da “(Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim 

ki.”(Kıyame 75/2) buyrulmaktadır.  

3-Nefs-i Mülhime: Allah nefsin isyan ve itaatini vasıtasız ilham ettiği için bu 

makamda nefsin adı mülhime olmuştur.  

Kur‘an‘da: “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük 

duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, 

nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems 91/7, 8 ,9) buyrulmaktadır. 

4-Nefs-i Mutmainne: Allah’ın “Ey mutmain olmuş (Allah ile huzur ve sükûna 

ulaşmış, tatmin olmuş) nefs” (Fecr 89/27) hitabıyla ıstıraptan kurtulup huzura eren 

nefstir.  

5-Nefs-i Radiyye: Allah’ın bütün fiillerinden razı olan, O’ndan başka her şeyi 

gözünden silip atan ve sadece Allah’ın rızasını isteyen nefstir. Bu nefse: “Sen 

O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!”(Fecr 89/28) kelamıyla hitap 

edilmektedir. 

6-Nefs-i Merdîyye: Allah’ın razı olduğu nefstir. Ariflerin makamıdır.  

 7-Nefs-i Kâmile: Seçkin, saf, tertemiz nefstir. Allah‘ın en seçkin dostlarının 

makamıdır. 

 Tasavvufun temel eserlerindeki nefs tanımlarına baktığımızda ise: 

1- Gazâlî (rah.)  “İhyâu Ulûmi’d-dîn” adlı eserinde nefs sözünün iki 

manada kullanıldığını söyler. 
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Birincisi, insanda öfke ve şehvet kuvvetini toplayan bir manada 

kullanılmasıdır. Tasavvuf ehli nefs demekle insanda kötü vasıfları toplayan bir aslı 

kastederler ve nefs ile mücadele etmenin gerekliliğinden söz ederler.  

İkincisi, insanın hakikati ve kendisi demek olan bir manada kullanılmasıdır. 

Fakat bu nefs, halleri sebebiyle çeşitli niteliklerle tanımlanır. Mesela nefs emir ve 

irade altına girip şehvetlere karşı koyabildiği ve huzura erdiği zaman ona “nefs-i 

mutmaine” denir. Bu gibi nefsler hakkında Kur’an’da: “Ey huzur içinde olan nefs, 

hoşnud etmiş ve edilmiş olan Rabbine dön.” (Fecr 89/27-28) buyrulmuştur.  

Şüphesiz birinci manadaki nefsin Allah’a dönmesi düşünülemez. Zira o nefs 

daima Allah’tan uzaklaştırıcıdır. Arzularına uyup giden bu nefse “nefs-i emmare” 

denir. Fakat şehvetlere karşı direnmeğe çalışırsa buna da “nefs-i levvame” denir. 

Nitekim levvame nefs Allah’a karşı ibadetindeki kusurundan dolayı kendisini yerer. 

Pişmanlık duyar. Nitekim Kur’an’da: “Ve nedamet çeken nefse yemin ederim ki,” 

(Kıyame 75/2) buyrulmuştur.  

Şu halde birinci manadaki nefs son derece kötü ve ayıplanmıştır. İkinci 

manadaki nefs ise beğenilen ve makbul olandır.
23

 

 2- Abdülkerim Kuşeyrî “Sufîlerin İnanç ve Ahlakları” adlı eserinde nefsin 

sufîlerin kullandıkları özel bir tabir olduğunu söyler. 

Nefs halkın anlayışındaki bir şeyin vücudu ve cisminin kalıbı manasında 

değildir. Sufîler nefs ile kulun sahip olduğu bozuk sıfatlarla kötülenen ahlak ve fiilleri 

kastederler. Buna göre kulun sahip olduğu bozuk sıfatlar iki kısımdır.  

Birincisi, işlediği günahlar ve dine ters işleri gibi kendisine ait fiiller; ikincisi 

de fıtratına konan düşük ahlaklardır. Bunlar bizzat kötülenmiş sıfatlardır ancak, kul 
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bunları tedavi edip onlardan kurtulabilir. Sürekli bir mücadele ile bu kötü ahlaklar 

kuldan temizlenebilir. 

Birinci kısımdakiler nefse ait hükümler olup haram veya mekruh olarak 

yasaklanan şeylerdir. 

İkinci kısımdakiler ise, nefsin kendinse ait kötü ve düşük huylardır. Bu kısaca 

nefse ait sıfatların tarifidir. Bunu biraz açarsak; nefse ait kötü sıfatlar kibir, öfke, kin, 

haset, kötü ahlak, tahammülsüzlük ve bunların dışındaki sevimsiz ahlaklardır. 

Kuşeyrî’ye göre nefsin insan vücuduna bozuk ahlakların mahalli olarak 

konulmuş bir latife (manevi cevher) olması muhtemeldir. Nasıl ruh güzel ahlakların 

mahalli olarak bedene konulmuş manevi latife ise nefsi de böyle düşünmek 

mümkündür. Bu latifelerin hepsi birbirinin emrine verilmiştir; hepsinin toplamı insanı 

oluşturmaktadır. 

Şekil itibariyle ruh ve nefsin latif (sırlı, görünmeyen) cisimlerden oluşu 

meleklerin ve şeytanların latif vücut yapısına benzemektedir. 

Gözün vücutta görme yeri, kulağın işitme yeri, burnun koklama yeri, ağzın 

tatma yeri olduğu ve bütün bunların insanın zahiri yapısını oluşturduğu gibi; aynı 

şekilde kalp ile ruh iç bünyede güzel sıfatların yeri, nefs ise kötü sıfatların yeri 

yapılmıştır. 

Nefs bu bütünden bir parçadır. Kalp de bu bütünden bir parçadır.
24

 

3- Şihâbuddîn Sühreverdî “Avârifü’l-meârif” adlı eserinde nefsin, bedene 

konmuş latif (sırlı, görünmeyen) bir varlık olduğunu ve kötü sıfat ile ahlakların 

ondan kaynaklandığını belirtir. Nitekim ruh da kalbe konmuş latif bir varlıktır, güzel 

sıfat ve ahlaklar da ondan kaynaklanır. Göz görmenin, kulak işitmenin, burun 
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koklamanın, ağız tatmanın yeri olduğu gibi nefs de kötü ahlakların kaynağı, ruh ise 

güzel sıfatların merkezidir. 

Nefsin bütün ahlak ve sıfatları iki asıl şeyden kaynaklanır: Birincisi hafiflik, 

ikincisi aşırı iştah ve arzudur. Hafifliği cehaletten, aşırı arzusu da hırsındandır. 

Sühreverdî’ye göre, her kim nefsinin mayasında olan şeyleri ve onun 

yaratılışındaki huyları yakından bilirse, onunla ancak onu yaratan ve ona sahip olan 

Allah’tan gelecek yardımla baş edeceğini anlar. 

Nefs şu üç sıfatla zikretmiştir. Bunlara şu ayet-i kerimeler işaret etmektedir: 

Nefs-i Mutmainne: 

“Ey mutmain olmuş (sükûnet ve ilahi huzura kavuşmuş) nefs! Rabbine dön!” 

(Fecr 89/27) 

Nefs-i Levvame: 

“Kıyamet gününe ve devamlı kendisini levmeden nefse yemin ederim ki…” 

(Kıyame 75/ 1, 2) 

Nefs-i Emmare: 

“Muhakkak ki nefis, devamlı kötülüğü emreder.” (Yusuf 12/53) 

Aslında ayetlerde bahsedilen nefs bir tanedir fakat değişik sıfatlara sahiptir. 

Kalp sükûnet ve manevi huzur ile dolduğu zaman nefse mutmaine elbisesi giydirir. 

Çünkü kalp huzuru ve sükûnet, imanın artmasıdır. Onda kalbin kendisine ihsan edilen 

yakînden dolayı ruhun makamına yükselme durumu vardır. Kalp ruhun mahaline 

yönelince nefs de kalbe yönelir. Bu durunda kendisinde sükûnet hali meydana gelir. 

Nefs tabiatının arzularından ruhun bulunduğu makama doğru çekildiği zaman 

levvame yani kendini kınama mertebesindedir. Çünkü o mutmain mertebesinin 

yüceliğini idrak edince kendisini devamlı kötülüğe çeken nefsini kınamaya başlar. 
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Nefs en alt mertebede çakılıp kalınca ilim ve mafiret nurundan mahrum kalır. Bu 

durumda o sıkıntı içinde kalıp devamlı kötülüğü emreder. 

Nefs ve ruh kalpten birbirlerini kovmaya çalışırlar. Kalbe bazen ruhun 

arzuları bazen de nefsin arzuları sahip ve hakim olur.
25

 

4- Ebû Talib El-Mekkî “Kûtu’l Kulûb” adlı eserinde nefsin bir takım aşırı 

hareketleri yapma kabiliyetinde yaratılmış olduğunu ama kendisine sükûnet üzere 

olmakla emredildiğini belirtir. Bu durum nefsin Yüce Yaratıcı’ya olan ihtiyacını 

hissetmesi, kendi kudret ve kuvvetinden sıyrılarak O’na yönelmesi için imtihandır. 

Şu ayet-i kerimeler nefsin özelliklerini tanıtmaktadır: 

“İnsan, çok acelecidir.” (İsra 17/11) 

“İnsan, acelecilik özelliğine sahip olarak yaratılmıştır.” (Enbiya 21/37) 

“Size ayetlerimi göstereceğim, acele etmeyiniz.” (Enbiya 21/37) 

“Allah’ın emri, mutlaka gelecektir. Onda acele etmeyiniz.” (Nahl 16/1) 

Görüldüğü gibi, insanın aceleci olduğunu haber verilmiş ama bir imtihan 

olmak üzere aceleci olmaması emredilmiştir. Eğer nefse huzur inerse, o zaman 

nefs hevâya karşı sükûnet bulmuş olur. Ama kalbi gaflet perdelerse, nefs kendi 

tabiatıyla hareket eder. Onun sükûnet içinde olması Allah’ın nimeti ve fazlı 

sayesindedir. Kendi özelliği ile hareket etmesi ise imtihan ve ilahi adalet 

sebebiyledir. 

Nefsin ilk imtihanı muhalefet etmesidir. İlk muhalefet ise hakka ters 

hareket edip günaha meyletmesidir. 

Nefsin bütün özellikleri özetle iki halde toplanır. Bunlardan biri nefsin 

azması, istikrarsız ve dengesiz olmasıdır. Buna Arapça’da “tayş” denir. Diğeri ise 
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kendi isteklerine çok düşkün ve hırslı olmasıdır. Buna da “şereh” denir. Birincisi 

cehaletten kaynaklanır. Diğeri ise aşırı hırstan doğar. Her ikisi de nefsin 

fıtratındandır. 

Nefsin yaratılıştan gelen ve “cibilliyet” ismi verilen dört temel özelliği 

vardır. Bunlar hevâsından doğan isteklerinin kaynağıdır. Bu, Allah’ın onu 

yaratmış olduğu fıtratının bir gereğidir.  

Birincisi “zayıflıktır”. Bu onun topraktan yaratılmış olmasının sonucudur.  

Sonra “cimrilik” gelir. Bu insanın yapışkan çamurdan yaratılmasının 

sonucudur.  

Üçüncüsü “şehvet” tir. Bu, pişirilmiş, kızgın çamurdan yaratılmasının 

sonucudur.  

Dördüncüsü “cehalettir”. Bu ise insanın kuru balçıktan yaratılmış 

olmasından kaynaklanır.  

Bu özellikler ona imtihan için verilmiştir. Onda zayıflığın, güçsüzlüğün, 

düşüklüğün ve eğriliğin asılları vardır. Bu her şeye gücü yeten ve her şeyi en iyi 

bilen Allah’ın takdiridir. 

Sonra nefs dört farklı sıfat ile mübtelâ (hasta, sıkıntılı, düşkün, tutkun) 

edilmiştir.  

Bunların ilki kibir, zorlama, övülmeyi sevmek, onur ve zenginliği sevmek 

gibi sıfatlardır. 

İkincisi şeytani huylardır. Aldatmak, hile, haset gibi huylar bu kısma girer.  

Üçüncüsü, hayvanlarda bulunan sıfatlardır. Bunlar, aşırı derecede yeme-

içme, şehvet gibi sıfatlardır. 
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Bütün bunların yanında dördüncü olarak neftsen kulluk (ubudiyet) sıfatları 

istenmektedir. Mesela ilahi korku ve tevazu bunlardandır.  

Nefs hareket halinde çeşitli davranışlarda bulunmak ister çünkü bu 

özellikle yaratılmıştır. Bununla birlikte kendisine sükûnet emredilmiştir.  

Kişi yukarıdaki ilk üç sıfattan tam kurtulmadıkça ihlaslı bir kul olamaz.  

Nefsine malik olmanın ilk yolu her zaman onu hesaba çekmek, kontrol 

etmek ve onun gizli arzularını durup değerlendirmektir.  

Kulun gafletinin uzaması kalbinin Allah tarafından mühürlenmesinden ve 

kalbin bozuk karakterinden kaynaklanır. Zâhirde gaflet batında kalbin örtülmesi 

ve kilitlenmesidir. 

Kalbin mühürlenmesi ve olumsuz bir yapı kazanması devamlı günah 

işlemekten meydana gelir. Nihayet günahlar kalbe hakim olur ve ardından yapılan 

şeyler onun için bir ceza sebebi olur. Bu konuda Yüce Yaratıcımız şöyle 

buyurmuştur: 

“Hayır, aksine onların işlemekte olduğu günahlar, kalplerine hakim olmuş 

ve kalplerini kirletmiştir.”(Mutaffifin 83/14) 

Günahların ardı ardına devam etmesinin asıl sebebi murakabeden gaflet 

etmek, muhasebeyi ihmal etmek, tövbeyi geciktirmek, istikamet üzere olmayı hep 

sonraya bırakmak, istiğfar etmemek ve pişman olmamaktır. Bunların hepsinin aslı 

da dünya sevgisidir. Ayrıca dünyanın Allah’ın emirlerine karşı tercih edilmesi ve 

kalbe kötü arzuların galip gelmesidir. 

 Nefsin hevâsına uymak (haz düşkünlüğü), kalbin mühürlenmesinin bir 

sonucudur. Bunun sonucu ilahi hitabın anlaşılmasından yana sağır kalmaktır.
26
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5- Hâris El-Muhâsibî “Er-Riâye” adlı eserinde nefsin çift kutuplu olup iyiliğe 

de kötülüğe de meyilli olduğunu belirtir. Ayrıca nefs ne cisim, ne cismin parçasıdır. 

Araz değildir. Cevherdir. Cismin cisim olmasını sağlayan uzunluk, genişlik ve 

derinlik, nefsin kendisinde değil, onun hallerinde söz konusudur. 

Muhasibi, zararlarını telafi etmek için nefs ve onun durumlarının bilinmesi 

üzerinde dururken, kişiye “benliğini (nefsini) tanı” tavsiyesinde bulunmaktadır. Bu 

bilme cisim veya bir cismin parçası durumunda bulunan herhangi bir nesnenin 

kavramsal bilgisiyle değil “kalpte bir nûr olan akıl” yardımı ve tecrübî verilerin ışığı 

altında elde edilen marifet yoluyla olan bir bilmedir. Dolayısıyla nefsin bilinmesi 

akıl, mafiret ve tecrübe yoluyla mümkün olduğuna göre, elde edilen bilgiler kulun 

nefsi üzerindeki muhasebe, mücahede ve murakabesi oranında Allah tarafından 

doğrudan verilir. 

Nefs üzerinde aklın hakim olabilmesi için, kişinin kâr ve zararını idrak 

edebilecek bir zihni ve akli formasyona ulaşması gerekir. Bunun aksi, yani, akli 

hakimiyetin zaafiyeti, nefs için en büyük fırsattır.
27

 

 

V- HEVÂ KAVRAMI 

 

A-HEVÂ-DAVRANIŞ İLİŞKİSİ 

 

Hevâ kavramı, hem İslam düşüncesinin anahtar terimlerinden hem de 

Kur’an’daki psikolojik kavramlardan biridir. Hevâ, aynı zamanda, nefsin arzu ve 

eğilimlerini ifade eden bir ahlak ve tasavvuf terimidir. 
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Nefsin kötü arzu ve istekleri anlamına gelen hevâ, insan ruhunun şehvetlerden 

ve hayvani iştahından doğan doğal eğilimidir. 

Hevâ; bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık, arzu ve istek, nefsin tabiatında 

olan hislerinin icabına göre hareket etmeyerek yükseklerden yüz çevirip, süfli tarafa 

meyletmesi, benliğin şehvet tarafına geçerek ruha sırt çevirmesidir. İşte 

saptırıcılığından dolayı nefsin bu türden süslü isteklerine tabi olmasının adına hevâ 

denir. 

Terim olarak hevâ; nefsin akıl ve din tarafından yasaklanan kötü arzulara 

karşı olma eğilimi veya doğruluk, hak ve faziletten saparak haz ve menfaatlere 

yönelen nefs manasına gelir.
28

 

Kur’an-ı Kerim’de hevânın uygulamaya konulması hakkındaki ayetlerden 

ikisinde
29

insanın hevâsını kendisine ilah etmesi, diğerlerinde de hevâya/hevâlara 

uyma ifadesinin kullanıldığı görülür. 

Hevâya uyma, şehvet, nefret, öfke, korku, ihtiras ve çoşku gibi etkili 

dürtülerin davranışlarımıza hakim olması durumudur. Dilimizde ise nefse uyma 

denildiğinde aslında hevâya uymayı kastederiz. 

Kur’an-ı Kerim’de hevâya uymak kınanmakta ve yasaklanmaktadır. 

Kur’an’da: 

“Allah’ın gösterdiği doğruyu göz ardı ederek hevâsına uyandan daha 

dalalette olan kim vardır?”(Kasas 28/50). 

“Hevâya uyma, yoksa bu seni, Allah’ın yolundan saptırır.”(Sâd 38/26) 

buyrulmaktadır. 
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B-HEVA-AKIL İLİŞKİSİ 

 

İnsan hevâya karşı nefsinde doğal bir meyil taşısa da sahip olduğu akıl ve 

vicdan sayesinde hevâyı denetlemeye, onun kendine hakim duruma geçmesini 

önlemeye ve ondaki gizli tehlikeleri görmeye yetenekli kılınmıştır. İnsanı değerli 

kılan, aklın bu değerlendirici ve hevâdan engelleyici özelliğidir. Bu bakımdan 

akıl, zekadan ayrılır.
30

 

 Hz. Mevlana (k.s), kişinin hevâsına uyduğu müddetçe aklının nefs-i 

emmareye dönüşeceğini söylemektedir. Çünkü akıl nefsi (nefs-i emmareyi) bağlayıp 

ona dinin sınırlarını çiğnetmedikçe akıldır. Akıl, dini ölçüleri red ve kabulde 

tereddüte düşecek olursa,  akıl değildir. 

Bu bağlamda, insan ruhunun şerre meyli olan hevâ, Kur’an-ı Kerim’e göre 

itikadi, ameli ve ahlaki her türlü dalaletin kaynağıdır. 

Cahiliye, hevânın hakim olduğu toplumların özelliğidir. Çağımızda dini 

emirler ve ahlaki değerlerin yaygın bir şekilde reddedilmesi, hevânın tatmin edilmesi 

gereken tek gaye haline gelmiş olması, Kur’an’da geçen cahiliyenin halen devam 

ettiği anlamına gelmektedir. Bundan dolayıdır ki Kur’an’ın hevâ konusundaki 

uyarıları her çağda çok büyük bir önem arz etmektedir.
31

 

 Şems Suresi’nde şöyle buyrulmaktadır: 

 “Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve 

takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran 

kurtuluşa ermiştir.”(Şems 91/7-8-9) 

“Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” (Şems 91/10)  
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İnsan değerli bir varlık olup, varlıkların en mükemmelidir. Ancak, yukarıdaki 

ayetlerden de anlaşılacağı üzere, insan aynı zamanda hem doğru yola hem de yanlışa 

yönelebilecek bir nitelikte yaratılmıştır. Hevâ, insanı bu olumsuz yöne sevkeden 

unsurların başında gelmektedir. 

Ancak hevânın insan nefsinde potansiyel olarak mevcut olması o kimsenin 

mutlak suretle yanlışlara düşmesi anlamına gelmez.  

Hevâ insanın en kuvvetli zaafıdır. İlim, insan için hevâya karşı doğru olanın 

hangisi olduğu bilgisidir. Akıl ise öyle bir lütuf ve nimettir ki, kişinin hevâya karşı 

doğruyu tercih etmesinde rol oynar. 

 

C-HEVÂ-NEFS İLİŞKİSİ 

 

Allah ilahi kulluğu gerçekleştirebilmesi için bir takım arzuları insana 

sevdirmiştir. Yani nefs (insan benliği) yaratılışı itibariyle hevâ ve şehvet kuvvetlerine 

sahiptir. Ancak, Allah koyduğu meşru sınırlar içerisinde insanın ilim ve akılla bu 

yönünü günah olmayan yararlı yönlere kanalize etmesini ister. Yani, şehvet kuvveti 

de denilen bu arzuları Yüce Yaratıcı insanlara sevdirmekle birlikte, imtihanının da 

bir gereği olarak bunlara sınırlamalar getirmiştir. Ancak, insan bazen bu sınırlamaları 

aşarak hevâsına uyup O’na asi olabilmektedir. Şöyle ki: 

Kur’an’da: 

 “Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü?” (Furkân 

25/43) buyrulmaktadır. 
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Burada hevâsını ilah edinen kişinin arzularına kulluk etmesinden dolayı puta 

tapan kimse gibi şirk içerisinde olduğu ifade edilmektedir. Demek ki putların (sahte 

ilahların) en başta geleni insanın hevâsıdır.  

İnsan kelimesi hem “yakın olmak (üns)”, hem de “unutmak (nisyan)” ile 

alakalıdır ve biri olumlu diğeri olumsuz bu iki manayı da özünde barındırır. Tek 

başına kelimelerin manaları dahi böylece bir ilahi hakikati duyurur: İnsan beşeriyeti 

ile ademiyeti arasında sınanan bir varlıktır. İnsanın vazifesi “beşer” olarak 

kalmamak, beşeriyetini ademiyetinin emrine vererek başlangıçtaki, meleklerin secde 

kıldığı kâmil halini kazanmaya çalışmaktır. Bu hal “ahsen-i takvim” dir. Eğer insan 

beşeriyetine yönelir, ademiyetini ihmal ederse “esfel-i sâfilîn” den olur.
32

 

Şüphesiz ki insanda hevâyı yaratan Yüce Allah’tır. Nitekim Allah nefsi 

yaratmış ve ona fücur ve takvasını ilham etmiştir. Bununla birlikte, Yüce Allah’a 

kullukla, ondan başkasına eğilmemekle nefsini yücelten de, Yüce Allah’tan başka 

şeylere taparak nefsini alçaltan da yine insandır.  

Ancak nefs, hevâ gibi kötü bir şey değildir. İyi tarafları da kötü tarafları da 

vardır. Bu da göstermektedir ki insanın hamuru veya benliği yapısal olarak hevâya 

kaynaklık edecek durumdadır. Hevâ, insandaki hayvani arzulardan ibarettir. Hevâyı 

insanın yapısından gelen arzu ve ihtiraslar olarak nitelendirebiliriz. 

İnsanın bu arzu ve ihtiraslara karşı her zaman zaafları vardır. 

Sufîlere göre emmare nefs; bedensel hazlara meyilli, lezzet ve şehveti 

emreden, kalbi süflî (alçak) yöne çeken bir kuvvettir. Suflî isteklerin peşinden 

sürüklenen bu nefs, insanın her zaman yücelikten basitliğe düşürebilmektedir.  
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İnsan tanımlanan bu huy ve haliyle kalır ve bu onda kuvvetlenirse ıslah 

edilmesi zorlaşır. İşte insanda kesinlikle var olan, onun için bu kadar önemli ve bir o 

kadar da tehlikeli olan bu yönü çok iyi tanımak gerekir. 

Nitekim Kur’an insan benliğindeki bu zaafları haber vermekte ve bunlar 

dikkate alınmazsa düşülecek durumları bildirmektedir.  

O halde, insan hem kendisindeki zaafları bilmeli ve ona göre davranmalı, hem 

de kendi işinden kendi sorumlu olduğunu idrak etmelidir. Allah’ın razı olmadığı şeyi 

arzulayan nefs, sahibine zarar verecek kötülükleri emreder. 

Bir insan genel ve sınırsız, sırf mutlak hevânın kayıtsız egemenliğine girerse, 

hevâ da onu kendisini sonuç hakkında düşünmeksizin hazır olan lezzete çağırır. 

Ondan acı ve elem çekse ve bu onu gelecek lezzetlerden menetse bile, yine de insanı 

şimdiki ve geçici lezzetleri elde etmeye teşvik eder ki bu hep öyle olur. 

Hevâya meyilli nefse uymak hayvani bir özgürlük olmakla birlikte, insanın 

arzuları önünde mağlup olması, şehvetine kulluk etmesi, iradesine sahip olmayıp 

ihtiraslarının esiri olması durumudur. Bu durum insanlığını yitirmiş, köleleşmiş 

kimselerin durumudur.  

Nefs-i emmare sıfatı iki şeye şiddetle sarılır ve onları besler. Bunlar hevâ ve 

bencilliktir. Nefsi emmare aynı zamanda da kendini üstün görme, kendini 

beğenmişlik, gurur, kıskançlık, dedikodu, haksızlık, eziyet, işkence, Allah’a ortak 

kabul etmek, Allah’tan ümidi keserek başkasından yardım beklemek, dünyaya aşırı 

bağlılık, makam sevgisi, fuhuş gibi insanı felakete sürükleyen ve akla gelebilecek 

bütün kötülüklerin kaynağıdır. 

İnsan bütün bunların bilincinde olmalı, iç âleminin olayları ile beden 

olaylarının karşılıklı birbirlerini etkilediklerini bilmeli ve ruhu bedene hakim 
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kılmalıdır. Aksi halde nefsin yapısında var olan bu olumsuz eğilimlerin insanı 

egemenliği altına alması kaçınılmazdır.
33

 

 

VI- AKIL-DAVRANIŞ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HAZ DÜŞKÜNLÜĞÜ 

 

Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde: 

“Akıllı, Allah Teâlâ’ya iman edip Peygamberlerine inanan ve emirlerini 

yerine getiren kimsedir.” buyurmaktadır.
34

 

Büyük İslam âlimi Gazâlî (rah.) ise aklı dört manada izah eder. Buna göre: 

  1-İnsanların diğer canlı hayvanlardan ayrılmasını sağlayan haslete akıl denir. 

İnsanlar yaratılıştaki bu akıl ile nazari ilimler öğrenmeye kabiliyet kazanırlar ve 

birçok gizli hüner ve sanatları elde ederler.  

 2-İkinin birden çok olduğunu bilmek; bir adamın bir anda iki yerde 

bulunamayacağının bilmesi gibi zaruri ilimlerdir. 

 3-Tecrübelerden elde edilen ilim akıldır. Kim, tecrübelerden anlar ve 

tecrübeler kendini olgunlaştırırsa ona akıllı denir. 

 4-Yaratılıştan olan huyun bir dereceye yükselmesidir ki bütün bu işlerin 

neticesini anlar ve geleceği tehlikeli olan hazlara davet eden şehvetini yener. Bu 

kuvvet kimde bulunursa, peşin şehvetinin arzusuna uymayıp geleceği düşünerek 

hareket ettiği için akıllı sıfatını alır. Bu da insanı, hayvandan ayıran bir hususiyettir. 

Buna “akl-ı müstefad” denir. 

 Aklın bu dört manasından birincisi asıl ve köktür. İkincisi, onun en yakın 

dalıdır. Üçüncü mana, birinci ve ikinci manaların dallarıdır. Çünkü tecrübe ilimleri 
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yaradılıştaki (fıtri) kuvvetle elde edilir. Aklın son meyvesi demek olan dördüncüsü 

akıldan beklenen neticedir. Birinci ve ikinciler tabii, üçüncü ve dördüncüler ise 

sonradan kazanılmıştır.  

 Bunun için Hazret-i Ali diyor ki: 

 “Biri tabii diğeri kisbî olarak iki akıl buldum. 

 Görmeyen göze güneş ışığının karı olmadığı gibi,  

 Fıtrî akıl olmadan, kisbî’nin kârı olmadığını bildim.”
35

 

 Aklın dört kısmından: 

 Dördüncü kısım olan akl-ı müstefadda yani, hazlarla mücadelede insanlar 

farklı farklıdır, hatta bir insan bile her halinde aynı derecede değildir. Şöyle ki: 

 -Bu farklar bazen şehvetlerin çeşitli olmasından ileri gelir. Mesela insan, 

aklıyla bazı şehvetlerini terk edebildiği halde, bazılarını yenemez. Bu da daima bir 

şekilde olmaz. Şöyle ki: gençlik zamanında şehvetine hüküm edemez. Fakat yaşlanıp 

aklı başına gelince bu cepheden kendisine malik olur. Buna karşılık yaşlandıkça 

kendisinde gösteriş, makam sevgisi kuvvetlenir. Bu sefer de bunların önüne 

geçemez.  

 -Bu farklar, bazen şehvetin fenalığını anlatan bilgilerdeki eksiklikten olur. 

Bilgi çoğaldıkça korku artar, böylelikle arzuları yenmekte korku, aklın yardımcısı 

olur.  

 -Bu farklar bazen yaradılışta olur. Yaratılışta aklı kuvvetli olan, nefsin 

arzularından kendini daha iyi korur. 

 Üçüncü kısım olan tecrübe ilmime gelince, bunun da sebebi yaradılıştaki 

ayrılık veya tecrübe azlığıdır. 
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 Asıl olan birinci kısım, yani yaradılıştaki akla gelince, buradaki ayrılığı 

inkara yol yoktur. Çünkü o, ruh üzerinde parlayan bir nurdur. Parlama zamanı 

ergenlik çağıdır. Bu akıl kırkına varıncaya kadar durmadan artar ve olgunlaşır.  

 Yaradılıştaki aklın birbirinden farklı olduğu inkar edilemez. Çünkü, öyle 

olmasa insanlar ilimleri idrakte ayrılmaz, bir kısmı uzun emekten sonra öğrenebilen, 

bir kısmı zeki, bir kısmı da bütün işlerin hakikat ve gizliliklerine vakıf olan kâmil 

insan olmak üzere üçe ayrılmazlardı.  

 İnsanlar, kendi kendine anlayabilmek, alıştırmak ve terbiye ile öğrenmek, 

alıştırmak ve terbiye dahi kendisine fayda vermemek bakımından yeryüzü gibidir. 

Nasıl ki, bir kısım toprak kendiliğinden suyu çıkarır ve akıtır, bir kısım toprak kuyu 

kazmakla suyunu çıkarır, diğer bir kısım da ne kadar kazarsan kaz su çıkarmaz kuru 

topraktır. Bu toprağın cevherindeki farklılıktandır. İnsanlardaki farklılık da, 

akıllarındaki farktandır.
36

 

Bu bağlamda davranış da aklın eseridir. Akıl, insanın hem yaşadığı dünyayı 

anlamlandırmasına yarayan hem de nefse hakim olmaya çalışan arzuları bastırmaya 

ve karakteri geliştirmeye yarayan yönetici bir prensiptir. İnsan hevâya uymadığı 

müddetçe aklı onu iyiliğe ulaştırır. Aksi halde, aklı nefs-i emmareye dönüşür ve onu 

bayağı hazlar ile ahlak dışı davranışlara sürükler. 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn (I. Cilt), ss. 221-225. 



37 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

GENÇLER VE HAZCILIK 

 

I-ERGENLİK DÖNEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

 

Çocukluk çağı ile yetişkinlik arasındaki geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik, 

aklın olgunlaşmaya başladığı yapılandırıcı bir dönemdir. Zira, insan olmanın 

sorumluluğu bu dönemde başlar. 

Bununla birlikte, kısa süreli hazları tercih etmeyi içeren bir kişilik özelliği 

olan dürtüsellik ergenlikte ön plandadır. Karakteristik özelliklerinden de anlaşılacağı 

üzere, nefsin harekete geçtiği kritik bir dönemdir.  

Biyolojik olarak bakıldığında; on üç yaşına kadar çocukların ne davranış 

biçimlerinde ne de kanlarındaki hormon düzeylerinde önemli bir değişiklik olmaz. 

Ancak on üç yaşlarına gelindiğinde her şey birden bire değişmeye başlar. Kana 

karışan hormonların düzeyinde büyük ve ani bir yükselme gözlenir. Öyle ki bu oran 

kısa sürede sekiz katına çıkar. Bu durum, davranış ve duyguları etkileyen beyindeki 

seratonin hormonunun da daha çok salgılanmasına neden olur. Bu da duygusal ve 

heyecansal açıdan iniş çıkışların, dalgalanmaların yaşanmasını tetikler. Bu dönemde 

gençler daha atak eğilimler içinde bulunurlar. Sonu kötü olabilecek serüvenlere 

büyük bir cesaretle, adeta gözü kapalı atılırlar. Yine beyindeki dopomin oranında 

ortaya çıkan değişiklikler onları bağımlılık yaratan şeylere karşı daha yatkın ve daha 

dirençsiz hale getirir. 

Bütün bu hormonel değişimlere paralel olarak çocukta ani bir bedensel 

büyüme gözlenir. On dört yaşına gelindiğinde kandaki hormon düzeyi en üst noktaya 
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erişir. Güçlü cinsel duygularla bedende genel bir gerginlik hali gözlenir. Bütün bu 

değişimler genci tedirgin eder. Bu gerginlik onun her davranışına bir şaşkınlık ve bir 

ürkeklik halinde yansır.  

Ayrıca, gözle görülür bir “kaygı hali” söz konusudur. Fırtınalı dönem artık 

başlamıştır. Bu dönemdeki çocukların davranışlarında kendilerinin bile açıklayıp 

anlamlandıramadığı birtakım davranış değişiklikleri ortaya çıkar. Sık sık duygusal 

tutarsızlıklar görülür. Gençler, ailelerinin ve ait bulundukları toplumun değer 

yargılarına karşı çıkarlar. Yeni benimsedikleri birtakım düşünce ve duyumları 

savunurlar. Açıklanamaz biçimde yakışıksız, kaba ve bayağı davranışlar sergilerler. 

Kendilerinden başkasının duygu ve düşüncelerini önemsemeyen “ben”cil bir tutum 

içine girerler. Bütün bunlar gerek anne ve babayla gerekse de sosyal çevreyle genç 

arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirir.
37

 Bu çağdaki gençlerin yanlışlara düşme 

ihtimali oldukça yüksektir.  

Bu dönemde maneviyat, algısal açıklık sağlayıcı rolü, insanın yaradılış amacı, 

hayatın anlamı ve karakter gelişimi gibi konular başta olmak üzere, duygusal ve 

sosyal birçok arzuların tatmini gibi çok önemli hususlarda gençlerin doğru şekilde 

güdülenmelerinde etkili rol oynamaktadır. Alışkanlık edinme süreçlerine ve karakter 

oluşumlarına doğrudan etki etmektedir. 

 

II-KAYGI VE KAYGIYLA BAŞETME ÇABALARI 

 

 “Ben kimim? Bu dünyaya nereden ve niçin geldim? Neden ve niçin 

yaşıyorum? Hayatın bir anlam ve amacı var mıdır, varsa nedir?” gibi sorular 
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gençlerin olduğu kadar günümüz insanının da cevap beklediği sorulardır.
38

 Bu bir 

ihtiyaçtır. İnsan düşünme ve akletme kapasitesine sahip bir varlık olduğundan 

anlamsız bir hayat yaşayamaz.  

 Bu noktada maneviyat, bireyin kendi ötesi ile, yani aşkın boyutları ile 

iletişimini mümkün kılarak anlam ihtiyacına cevap verir. İnsanı hayatın asıl amacı 

başta olmak üzere pek çok konularda aydınlatır.
39

 

 Örneğin; acının anlamlandırılmasında maneviyatın yaklaşımı insanı 

güçlendirir. Din acıya rağmen anlama ulaşmaya ve acının bir şekilde 

değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeker, kaçınılmaz olarak ortaya çıkan acılar 

karşısında olumlu bir anlayış benimsemek gerektiğini vurgular.
40

  

 Yaşadığımız acılar, psikolojik anlam arayışını kuvvetlendirir. Bastığımız yer 

kayıp gittiğinde bakışımızı yukarıya çeviririz. Ruhsal kriz yaşadığımız zamanlarda, 

varoluşumuzun ve yaşantılarımızın anlamı en temel sorudur.
41

 

 Günümüzde hem psikolojik hem de psikolojik tesirle oluşan birçok fizyolojik 

rahatsızlığın sebebi olarak görülen kaygının işlevini de acıya benzetebiliriz. Şöyle 

ki: 

 Çoğu zaman can sıkıntısı ve boşluk duygusu şeklinde hissedilen kaygı, bir 

ölçüde normal ve sağlıklıdır. Benzer şekilde acı çekmek de her zaman için patolojik 

bir olgu değildir. Acı nevrotik bir semptom olmaktan çok, özellikle varoluşsal 

engellenmeden kaynaklanıyorsa, insanca bir başarı da olabilir. Varoluşsal 

engellenme kendi içinde patolojik olmadığı gibi, patojenik de değildir. Bir insanın 

yaşamda anlam aramaya ilişkin kaygısı varoluşsal bir bunaltıdır. Ama kesinlikle bir 
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ruh hastalığı değildir. Böyle bir şeyi ruh hastalığı terimiyle yorumlayan bir doktor, 

hastanın varoluşsal kaygısını, uyuşturucu ilaçlar yığınının altına gömebilmektedir. 

Halbuki, onun görevi, varoluşsal gelişim ve gelişme krizi boyunca hastaya yol 

göstermektir.
42

  

 Kendini can sıkıntısı ve boşluk duygusu şeklinde dışa vuran kaygıda söz 

konusu olan can sıkıntısı; tatsız yaşantılar karşısında canımızın sıkılması değil, ne 

yapmak istediğimizi bilmediğimizde, anlamlı bulduğumuz amaçlara 

yönelmediğimizde duyduğumuz can sıkıntısıdır.
43

   

 Anlam arayışından kaynaklanan kaygı, doğal (fıtrata ait) bir duygudur ve bu 

sebeple de her insan kaygıyla bir ölçüde tanışıktır. -Kaygı, ergenlik çağındaki gençler 

ile manevi gelişimi eksik kalmış, (yani; fiziksel gelişimine paralel bir manevi gelişim 

süreci yaşamamış) kapasite eksikliği (boşluğu) olan kişilerde daha yoğun hissedilir.- 

 Kaygının ruhsal gerilime sebep olmadaki asıl işlevi, insanı bu gerilim 

durumunu azaltmaya yönelik yapılandırıcı eylemlere motive etmesidir. Söz konusu 

yapılandırıcı işlev “anlam bulma arayışı” dır. Kişinin kendi yaşamında bir anlam 

bulma arayışı, insandaki temel güdülendirici güçtür.
44

  

 Fakat ne yazık ki, gerilim azaltmaya yönelik çabalar çoğunlukla kaygının asıl 

işlevi dışında yani, yapılandırıcı değil de yıpratıcı ve hatta yıkıcı olmaktadır. Böyle 

durumlarda anlam isteminden kaynaklanan kaygının
45

 kendini gösterdiği çeşitli 

maske ve kılıflar söz konusudur.  Kaygı, bir başka güç istemi (en ilkel güç istemi 
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olan haz istemi) ile temsili bir yoldan dengelenir. Bu durumda, engellenen anlam 

isteminin yerini haz istemi alır.
46

 

 Buradan hareketle, kaygıyla başetme çabalarını iki şekilde sınıflandırmak 

mümkündür. 

 1-Bilinçsiz başetme çabası: Maddi hazlara düşkünlük ön plandadır. 

Çoğunlukla ahlak tanımazdır. Manevi gelişimi engeller. Fizyolojik ve psikolojik 

olarak hasta edicidir. Bilinçsiz baş etmede kişi kaygısının kaynağından haberdar 

(bilincinde) değildir. 

 2-Bilinçli başetme çabası: Yapılandırıcı ve huzur vericidir. Kişiye Yüce 

Yaratıcı’yı tanıma ve hakikati öğrenme fırsatı sağlar. Metafizik boyutları, manevi 

âlemleri, ahiret inancı ile imtihan dünyasının hikmetlerini idrak etme fırsatı sağlar. 

Evrensel insani değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlar. Sevgi, saygı 

ve kardeşliğe dayanan sosyal dayanışma ve paylaşma toplumunun meydana 

gelmesine ve dolayısıyla toplumsal ölçekte sosyal ve manevi sermaye oluşumuna 

katkı sağlar. Kişisel ve toplumsal bazda sosyal ve manevi tekâmül (gelişim) 

gerçekleşir.
47

 

 Kaygıyla “bilinçsiz” başetme çabalarına bilimsel olarak “savunma 

mekanizmaları” adı verilir ve bastırma, yüceltme, yer değiştirme, inkâr, karşıt tepki 

geliştirme, akla bürünme, yansıtma, özdeşleşme gibi bir takım savunma 

mekanizmalarından bahsedilir. Söz konusu tespitlerin her biri çok önemli olmakla 

birlikte, maddi hazlara meyletmenin ve haz düşkünlüğünün de bir tür savunma 

mekanizması, yani,  kaygıyla “bilinçsizce” başetme çabası olduğunu bilmek gerekir. 
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 Şöyle ki, insan organizmayı yani, bedeni rahatlatmaya doğal olarak (fıtrî 

olarak) meyilli olduğundan, savunma mekanizması da çoğunlukla bu yönde işler. 

Kaygı halini ruhsal değil de bedensel doyumla gidermeyi dener. Ancak, bu tür bir 

doyumla hissedilen hazlar, tampon vazifesi görerek, kişiye geçici bir ferahlama hissi 

sağlasalar da daimi huzuru sağlayamazlar. Bu sebeple, kişi sürekli başka hazlar -ki 

bunlar çoğu kez aklın bertaraf edildiği ve sadece organizmayı doyurmaya odaklı 

yeme, içme, cinsellik gibi bedensel hazlardır- aramaya yönelir ve gitgide hazza 

bağımlı bir hale gelir. Bu hal,  insanın en zavallı ve manevi olarak en düşük 

mertebedeki halidir. 

Kötü huyun alışkanlıkla kuvvetlenmesi durumunda kişiyi bundan 

vazgeçirmek çok daha güç hale geleceğinden, insanın doğasında kesinlikle var olan, 

gerekli olduğu gibi bir o kadar da risk oluşturan kaygı hissini ve kaygıdan kaçarken 

onu hazlara meylettiren zayıf yönünü “ergenlik çağından itibaren” tanımaya 

başlaması büyük önem taşımaktadır. 

Hz. Muhammed (s.a.v) hayatımızı anlamlandırırken kaçınmamız gereken 

bakış açısını şu sözlerle açıklamaktadır:
48

 

“Sizin için korktuğum şeylerin en başında, nefsinin isteğine uymak ve uzun 

emelli olmak gelir. Birincisi hak yoldan alıkoyar; ikincisi ise ahireti unutturur.” 

 Kaygıyla “bilinçli” başetme için; fiziksel varlığımızdaki değişimler 

paralelinde iç kaynaklarımızın da harekete geçirmesi gerekir. Diğer bir deyişle 

fiziksel gelişime paralel manevi gelişim şarttır. 

 İç kaynakları harekete geçiren temel unsurlar varoluşsal kaygı, akıl ve 

tecrübe, dini inanç ve değerlerdir. 
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 1-Varoluşsal kaygı: 

 Doğal bir motivasyon kaynağı olan varoluşsal kaygı, doğuştan sahip olunan 

iç kaynakları harekete geçirmeye yarayan bir fonksiyona sahiptir. Kişinin kendi 

yaşamında bir anlam bulma arayışı, insandaki temel güdülendirici (motive edici) 

güçtür. 
49

 

 Ancak, isteklendirme ve güdülendirmeyi de içine alan “human motivation”, 

haz ilkesi “pleasure principle”, enerjinin korunması ilkesi gibi Freud’cu kavramlar 

bir motivasyon öğretisi olarak yıllardır teşvik edilmiş ve bunlar insanların nefs-i 

emmaresini beslemekten başka bir işe yaramamıştır. Zira, Freud’un yazılarında 

Darwin’le pek çok yönden benzerlikler mevcuttur. Son araştırmalar Darwin’in, 

Freud’un psikanalitik teorisi üzerinde etkisi olduğunu desteklemektedir.
50

 İnsanın 

manevi gelişiminin önüne set çekerek onu “aşağıların aşağısı” bir varlık konumuna 

sürükleyen Freud’cu terapilerde zaman zaman ön plana çıkan “haz ilkesi”
51

, İslam’ın 

insanlığa sunduğu manevi gelişim yaklaşımı ile çelişmektedir. 
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 2-Akıl ve tecrübe: 

 Tecrübe (deneyim), kişinin gözlemleme mekanizmasının, diğer bir deyişle, 

değerlendirme kapasitesinin ürünüdür. Tecrübelerinden ders çıkaran kişiye akıllı 

denilmesi de bundandır. Akıllı insan, kapasite artırımının önündeki engelleri, 

zayıflıkları ve tehditleri teşhis edebilen kişidir. 

 3-Dini inanç ve değerler: 

 İnanç, bir düşünceye gönülden bağlı bulunma ve inanma duygusu anlamına 

gelmekle birlikte, aşkın bir varlığa inanmak ve gönülden bağlanmak olarak 

tanımlanan iman olmadan manevi gelişimden söz edilemez.  –Burada insanların 

ihdas ettiği ve beşeri dinler olarak ifade edilen animizm, naturizm, şamanizm, 

mecusilik, hinduizm/brahmanizm, Allah inancı ve ibadeti olmayan Budizm, şeytana 

tapılan satanizm ve putlara tapılan putperestlik gibi batıl dinleri kastetmiyoruz. İlahi 

vahye dayanan bir inanç sistemi ve yaşayış tarzından bahsediyoruz.- 

 Din inanmakla başlar, ibadet ve ahlakla yaşanır. Dolayısıyla din; insanı 

tabiatındaki mükemmelliğe, yaratıcısını tanımaya çağırmanın ötesinde, insani kusur 

ve hataların giderilmesinde etkili ve aynı zamanda da teselli edicidir.
52

Sunduğu  

güzel ahlak yoluyla aklı olgunlaştırıcı bir işleve de sahiptir. 

 

III-PSİKOLOJİK SAVUNMA MEKANİZMASI OLARAK HAZ 

 

Manevi gelişimimizi engelleyen bir iç tampon sistemi, diğer bir deyişle 

psikolojik savunma mekanizmaları, kişiliğimizin olumsuz özelliklerini bizden 

gizlemektedir. Örneğin; tren vagonlarındaki tamponların ne olduğunu biliriz. Bunlar 
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vagonlar birbirine çarptığında çarpışmanın şiddetini azaltmak için tasarlanmış 

mekanizmalardır. Tamponlar (savunma mekanizmaları) şokların sonuçlarını 

yumuşatır ve şokları fark edilmez, algılanamaz bir duruma getirir. İnsanda da benzer 

bir mekanizma vardır. Bunları yaratan bilinçsiz de olsa insanın kendisidir. Ortaya 

çıkmalarının nedeni, insanın içinde pek çok çelişkili fikirler ve duyguların 

barınmasıdır. 

Bizler içimizdeki çelişkileri ortadan kaldıramıyoruz ve içimizde tamponlar -ki 

en güçlü tampon haz istemidir- yaratarak, çelişen duygularımızın neden olduğu 

etkiden kaçmaya çalışıyoruz. 

Tamponlar geçici bir rahatlama sağlamakla birlikte, ne yazık ki, manevi 

olarak olgunlaşmamızı sağlayacak iç çelişkileri de azaltıyor. Böylece tamponların 

yardımıyla davranışlarımızı mekanikleştirdiğimiz bir çeşit uykuya dalıyoruz. 

Tamponlarla çevrili olduğumuz ve uyuduğumuz için gerçekte kim olduğumuzu 

öğrenemiyor, gerçek dünyaya yönelik algılarımızın mizacımızın etkisindeki bakış 

açısıyla nasıl çarpıtıldığını gözlemleyemiyoruz. 

Güçlü tamponlar kendimizi sınama gereksinimimizi ortadan kaldırıyor, 

içimizdeki çelişkileri görmemizi engelliyor. Oysaki çelişkileri idrak etmeye 

başladığımızda bunlar arasında bir tampon olduğunu anlayabiliriz.
53

  

 Bu nedenle dikkatimizi kendini gözlemlemeye karar vermekle başlayan bir 

içsel sistem, yani, kararlı bir Gözlemleyen “Ben” kurarak iç çatışmalarımıza 

vermeliyiz. Ancak böylelikle tamponlarımızın farkına varabilir ve mekanik 

davranışlarımızı kontrol etmeyi öğrenebiliriz.
54
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IV- GENÇLERDEKİ BENLİK ALGISI VE HAZ DÜŞKÜNLÜĞÜ 

 

Toplumsal kültürümüze bireyin sadece kendine odaklanması fikri 

aşılandıktan sonra doğan nesiller, görev ve sorumlulukların kişisel benliğin önüne 

geçtiği bir dünyayla tanışmadılar. Yaşadığımız zamanın kültürü içinde dünya 

olayları, sosyal eğilimler, ekonomik gerçekler, davranış kuralları ve hayata bakış 

açısının yanı sıra, popüler kültürün de iniş ve çıkışları mevcut. Doğduğumuz dönem 

karakterimizi etkiliyor. Kitle iletişim araçlarının gelişmesinin etkisiyle çoğalan 

birçok cezbedici uyarıcı da bu durumu sürekli tetikliyor. Teknoloji ve medyanın 

sunduğu yapay ve hayali unsurlar ailelerin çocukları üzerinde kontrol sağlamasını 

her geçen gün daha da zorlaştırıyor. 

Bugünün gençleri için birey daima önce geliyor. Çünkü evde, okulda, 

medyada vs. onlara hep özel oldukları aşılanıyor. Bu nesil kendini mutlu eden şeyin 

peşinden gidebilme özgürlüğünden başka bir şey bilmiyor ve düşünemiyor. Her 

zaman kendi ihtiyaçlarını ilk sıraya koyuyor ve kendinden memnun olmaya 

odaklanıyor.  

Gençlere verilen en yaygın tavsiye “sadece kendin ol”. Bu tavsiye bir 

zamanlar “kendini bil” idi. Neyle mutlu oluyorsan onu yap ve başkalarının ne 

düşüneceğini umursama anlayışı önceki nesillerin kültürel değerlerinden oldukça 

farklı olarak günümüz gençlerinin sorgulamadan kabul ettiği bir yaşam felsefesi 

haline geldi. 

Çocuklarına tapan ebeveynlerin aşıladıkları kibir, egoları şişirmekten ve 

gerçekçi olmayan beklentilere kapılmaktan başka bir şey sağlamıyor.
55
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Yeniçağ psikanaliz medeniyetinin insanı getirdiği varoluş konumu her ne 

kadar self-fulfillment/kendini tatmin etme, self-realisation, self-actualization/kendini 

gerçekleştirme, individuation/bireyselleşme kavramlarıyla nitelendirilse de aslında 

hedonizm, narsizm ve egoizmi teşvik ediyor.
56

 

1970’lerde yayınlanan kişisel gelişim kitapları ve bir takım terapiler insanları 

diğerlerinin düşüncelerini umursamayarak toplum kurallarını çiğnemek konusunda 

cesaretlendirdi. Günümüz gençlerine kendi nesillerini en iyi tanımlayan özellikleri 

sorulduğunda, en sık alınan cevaplar özgürlük ve açık fikirlilik oluyor. Bu ve benzeri 

değerler onlara doğumdan itibaren öğretiliyor. Ana sınıfında öğretilen şarkılardan 

tutun da izledikleri çizgi filmler, popüler televizyon dizileri vs. hep farklı olmanın iyi 

olduğunu ve onların özel olduğunu söylüyor. Aşılanan sınırsız ve kontrolsüz 

hoşgörü, ırk ve din konusundan tutun da cinsel yönelim, inançlar, duygular ve diğer 

birçok şeyi kapsıyor.  

Yıllardır uygulanan eğitim programlarındaki eksiklik kendini apaçık 

gösteriyor. En temel değerlere demode ve mücadele gerektirir gözü ile bakılıyor. 

Gençler ukalalık derecesinde açık sözlüler, isyan ise hat safhada. Otoriteye karşı 

otomatik bir saygıları yok. Otoriteye boyun eğmemek gençlerin gözünde adeta sosyal 

bir değer olmuş. 

Anne ve babalar çocuklarını sevmek ve en güvendikleri arkadaşlarıymış gibi 

onlara yol göstermek istiyorlar. Kuralları ve disiplini dayatmaktansa birlikte 

eğlenmeyi tercih ediyorlar. Onlara her zaman kendi fikirlerini söylemelerini 

öğütlüyor ve bu konuda cesaretlendiriyorlar ama bu çocuklar büyürken alıştıkları 

dozdaki otoriteyi kullanmaya devam ettiklerinde ne olacak?  Bireyci olmanın 

                                                           
56

 Mustafa Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan Tasavvuf ve Benötesi Psikoloji/Transpersonal Psikoloji 

(Gözden Geçirilmiş 8. Baskı), İstanbul: Kaknüs Yayınları, [y.t.y.], s. 337. 



48 
 

 

öğretildiği bu çocuklar ergenlik çağlarında ve ergen olduklarında, ebeveynleri ile 

aralarında çıkacak irade savaşında kim yenik düşecek?  

Diğer taraftan, gençler din kurallarına uymaya pek istekli değil, çünkü 

kısıtlayıcı geliyor. Birçoğu dini tercihlerinin olmadığını söylüyor, inanç sistemleri 

dahi adeta kişiselleşmiş. Liberal görüşlü (özgürlükçü) olmayı bir üstünlük gibi 

algılıyorlar. Özgürlük anlayışları oldukça endişe verici. Kendi dinini kendin yarat 

derecesinde özgürler. 

Gençler yaşadıkları olayların tüm ayrıntılarını herkese rahatlıkla 

anlatabiliyorlar. Her şeyi ulu orta konuşabiliyorlar. Duygularını, öfkelerini, 

üzüntülerini, sevinçlerini tartmak yerine doğrudan dışarıya yansıtmayı tercih 

ediyorlar. Küfürlü ve müstehcen şeyler konuşmayı meziyet sanıyorlar. 

Bugünün gençleri her adımda bireyselliğin önce geleceğini aşılayan ve onlar 

doğmadan önce sahnede yerini almış bir kültürün ürünü olarak görülmelidir. 

Gençlerimiz eğlenceyi, hayal kurmayı, televizyon izleyip internette 

dolaşmayı, kendinden memnun olmayı kısacası, tercihlerini haz alacakları şeyler 

yönünde kullanmayı yaşamlarının doğal bir parçası olarak görüyorlar. Örneğin, 

internet dünyasında hiçbir yetkili yok. Bilgi akışı serbest, herkes her şeye 

ulaşabiliyor ve doğru olsun ya da olmasın herkes birçok şey paylaşıyor. Gençler 

bilgisayar başında etkileşime geçiyor. İnternetteki mesaj panoları ve sohbet 

odalarında her türlü bilgi, fikir ve hatta karşı cinslerin duygusal paylaşımlarına şahit 

oluyoruz.
57

İnternet onlar için haz dolu vazgeçilmez bir sanal âlem.  
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Gençler maddi hazlara adeta bağımlı haldeler. Kendilerini sorumluluk sahibi 

bireyler olarak değil, fiziksel açıdan çekici ve zeki olarak tanımlamayı; yaptıkları 

işlerin de haz verici olmasını tercih ediyorlar. Peki neden?
58

 

Düşünce yapımız, ideolojimiz ve düşünce yapımız ne olursa olsun şu gerçeği 

görmek gerekiyor: Pozitivizm ve bilimsel materyalizm insanları küresel intihara 

sürüklüyor. 

Günümüzde televizyon programları, bilgisayar oyunları, kitaplar, dergiler, her 

türden ürün reklamları vs. hemen her şey narsisizme ve hedonizme benzeyen 

duyguları ön plana çıkaran mesajlarla dolu.  Bunları hepsi bireye odaklanmaya 

yoğunlaşıyor. Ben diğerlerinden farklıyım, ben özelim, hiçbir niteliğe gerek yok, 

güzelim, büyüleyiciyim, ilgincim, muhteşemim, tüm hayallerim gerçek olabilir gibi 

mesajlar içeriyorlar. Popüler medya kişinin kendine duyduğu saygıyı hemen her 

şeyin tedavisi olarak göstererek öz saygının ününe ün katıyor. Birçok televizyon 

filmimde kişinin kendini sevmesinin her şeyden önemli olduğu öğretiliyor. 

Birçok okulda uygulanmakta olan rehberlik hizmetlerinde özsaygıyı 

geliştirme programı adı altında aslında “BEN” güdülemesi yapılıyor. Özsaygı 

programları öğrencilerin kişinin kendisiyle meşgul olması ve kendini övmesinin 

kabul edilebilir ve istenir bir şey olduğuna inanmalarını sağlıyor. Yani, sadece teşvik 

edilmiyor aynı zamanda gerekli görülüyor. Eğitim seminerlerinde öğretmenlere ve 

ailelere çocuklarının özsaygılarını her şeyin üzerinde korumaları gerektiği anlatılıyor.  

Peki, bunun sonucunda nasıl gençler ortaya çıkıyor? Eleştiri kabul etmeyen, 

çabuk incinen, eleştirildiklerinde düşmanca davranan, kaba, işbirliğinden kaçan, 

sorumsuz gençler. Özsaygı gençleri erken yaşta gebeliğe, suç işlemeye, alkolizme, 
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uyuşturucu kullanmaya ya da kronik haz düşkünlüğüne karşı korumuyor. Özsaygı 

sanıldığı gibi iyi davranışları, kişisel ve toplumsal sorumluluğu arttırmıyor. Özsaygı 

akademik başarının arttırılmasında da etkili olamıyor. Çocuk hiçbir şey yapmadan 

kendini mükemmel görmeye güdülendiğinden, temeli olmayan özsaygı çalışkanlığı 

değil, tembelliği ve hazcılığı teşvik ediyor.  

Özsaygı programları içi boş ve uzun vadede yetersizler. Özsaygının 

doğurduğu iniş çıkışlar, fiziksel ve ruhsal sağlığı olumsuz etkiliyor. Gençlerin 

sağlam olmayan temeller üzerine inşa ettikleri özsaygıları, hayatın zorlayıcı 

gerçekleriyle karşılaşıldığında işe yaramıyor, hatta birçok soruna da sebebiyet 

veriyor. Çocukların egolarını şişiriyor. Bu da narsisizme ve hedonizme yol 

açabiliyor. 

Bu sebeple, çocukların duyarlılıklarını ve becerilerini geliştirerek bir öz saygı 

edinmeleri sağlanmalı, hatta özsaygıdan ziyade özdenetim ve özdisiplin 

aşılanmalıdır. Özdenetimin, yaşamın karşılarına çıkaracaklarını önceden sezmelerine 

özsaygıdan daha çok yardımcı olacağı muhakkaktır.  

Çok sayıda aile çocuklarını terbiye etmenin onların ruh sağlıklarına zarar 

vereceğini düşünüyor. Oysaki ebeveynlerin sergilediği aşırı hoşgörülü, disiplinden 

uzak tutumlar çocukları gerçekçi olmayan hayallere yönlendiriyor.  

Genç neslin, hayallerinin peşinden koşmak ve maddi hazlara ulaşmak için 

ayırdığı zamanın uzunluğunun sebebi ego ve kişisel odak.  

Peki, kişinin kendisine ve zevke bu kadar odaklanması sağlıklı mı yoksa 

hastalıklı bir durum mu? Elbette sağlıklı değil, çünkü kişinin kendini sevmesi, 

sorumsuzca kendi mutluluğunu her şeyden önce düşünmesi ve sadece kendisi için 

var olması, öz saygıdan narsisizme ve hedonizme doğru yol alıyor.  
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Narsistler diğer insanlarla iyi anlaşamıyor, aldatıyor, kendilerini iyi 

göstermek için diğerlerini aşağılıyorlar. Ayrıca yalan söylemeye, kontrolü ve gücü 

ele geçirmeye meyilliler. Egolarını şişirmeye eğilimliler. Ahlaki birçok değerden 

yoksunlar. Üstelik sempatik de değiller. Örneğin, dövmeli ve piercingli gençler. Bu 

onların moda olduğu için tesadüfen izledikleri bir akım değil. Aksine bireysel ifade 

ve kişisel iletişim aracı. Bu tür akımlara mükemmel biçimde uyuyorlar çünkü farklı 

görünmek istiyorlar. Bunu kendilerini ifade etmek ve farklı olmak adına yapıyorlar. 

Bu neslin kendini önemseme alışkanlığı materyalizm olarak da açıklanabilir. 

Materyalizm, bireyin kendine odaklanmasının eyleme dökülmüşlüğünü en açık 

biçimde gösteren sonuçtur. Gençler özel olduklarını ve özel şeyleri hak ettiklerini 

düşünüyorlar. Kendi için daha çok şey isteme, hayattan hep en iyisini istemeye 

şartlandırılmışlık, en iyi kıyafetler, markalı ayakkabılar, en iyi bilgisayar, en iyi cep 

telefonu gibi…  Yazar Cathi Hanauer, bu durumu şöyle özetliyor: “Her şey bizim 

olmalı, hepsini biz yapmalıyız ve mutlu olmalıyız fikir ve inançları materyalizm, 

tüketicilik ve yanlış reklam stratejileriyle yoğrulan kültürümüzün ürünü...” 

Gençler, birçok temel insani gereklilikten –temel ahlaki değerler ve 

sorumluluk duygusundan- yoksun oldukları için algıları bu kadar sığ. Eski nesillere 

kıyasla çok daha fazla olanaklara sahip olmalarına karşın huzursuzlar. Teknoloji ve 

diğer maddi unsurlar hayatı kolaylaştırıyor, kısa süreli hazlar ve mutluluklar veriyor 

ancak huzur veremiyor.  

İstedikleri her şeyi yapabilecekleri aşılanan çocuklar bunları elde edemeyince 

hatta en ufak bir kısıtlama getirilince dahi birer canavar haline dönüşebiliyor. Bu 

durum yetişkinlikte de sorun yaratıyor. Günümüzde sıkça rastladığımız eşlerini 

öldürmekle tehdit eden küfürbaz kocalar, narsistliğin zirvesinde bulunuyorlar. Bu 
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kişiler herkesi ve her şeyi kendi ihtiyaçlarını karşılayan araçlar olarak görüyorlar. 

İşler istedikleri gibi gitmeyince de öfkelenip saldırganlaşıyor, adeta canavara 

dönüşüyorlar. 

Aşırı övgüyle büyütüldüklerinden, övgü ve takdir günümüz genç nesli için 

yaşamsal bir öneme sahip. Bu gençleri sorumluluk duygusu ile motive edebilmek 

neredeyse imkansız. Çünkü çalışıp çabalamayı kendi içinde bir erdem olarak 

görmüyorlar. Çaba gösterilmesi gereken şeyler eğer onları toplum içinde 

diğerlerinden ayırıyorsa uğraşmaya değer, aksi takdirde değildir. 

Bu nesil çılgıncasına tutkulu ve bir o kadar da sabırsız.  

Bu nesil, hayatta başarılı olma konusunda da çok endişeli. Birçok genç gerek 

kendi kişisel sorunlarının gerekse de modern dünyanın sorunlarının hiçbir şekilde 

çözülemeyeceğini düşünüyor.
59

 

Netice itibariyle, narsizm ve ardından da bir tür anestezi vazifesi gören 

hazcılık (hedonizm) kendini gösteriyor. Hazza ulaşmak için aşırı tüketimden sanal 

zevklere, bağımlılık yapan maddelere kadar her yol denenebiliyor. 

 

V-GENÇLERİ HEDEF ALAN YENİ DİNİ HAREKETLER VE HAZCI 

GRUPLAR 

 

Yeni Dini Hareket kavramı 1950’lerden sonra ortaya çıkan ve özellikle 

gençler arasında yayılmaya başlayan, söylemlerinde esoterik, mistik ve post-Katolik 

özellikler taşıyan kapalı oluşumları ifade etmek için kullanılmaktadır. 
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Din sosyolojisinde bu hareketler için yeni din ya da yeni dinler, sekt, kült, 

yıkıcı kültler, gençlik tarikatları, gençlik dinleri, psiko-organizasyonlar ve newage 

şeklinde nitelendirmeler yapılmaktadır. Ülkemizde de son zamanlarda görülmeye 

başlayan bu hareketler için milenyum hareketleri, kıyamet tarikatları, milleryan 

hareketler, kült grupları, dinimsi düşünce ve gruplar gibi çeşitli kavramlar 

kullanılmaktadır. Bu hareketler daha çok kiliseyi ve onun akıldışı bazı yorumlarını 

ve çağdaş toplum modelini reddeden fakat bunun karşısında içlerindeki inanç 

boşluğunu dolduracak modern dini öğreti ve pratikler arayan modern insanlar 

tarafından oluşturulmaktadır. Söz konusu hareketler daha ziyade gençlerin ilgisini 

çektiği için bunlara “Gençlik Dinleri/Tarikatları” adı da verilmektedir. 

Yeni Dini Hareketlerin oluşum sebepleri üzerine farklı yorumların yapıldığını 

görmekteyiz. Yeni Dini hareketler genellikle bilimin ve siyasetin çözemediği pek çok 

problemin bulunduğu, bu arada aile kurumunun çökmeye yüz tuttuğu Batı 

toplumunda aradığı huzur ve refahı bulamayan, insana ve topluma dair materyalist 

görüşlerin kimliksizleştirdiği tatminsiz ve huzursuz insanlar için kaçış yolu veya 

teselli kaynağı olarak görülmektedir.  

Söz konusu oluşumların başlıca sebepleri; sekülerleşme, subjektivizm, dine 

karşı kayıtsızlık (indiffrentizm), aşınmışlık (konsumizm), bireycilik, hazcılık, hızlı 

değişim ve küreselleşmedir.  

Yeni Dini Hareketlerin kendilerine özgü bir takım özellikleri vardır. Bu 

hareketlerin büyük bir kısmının öğretileri batıl inanışlara dayanır. Din ve otoritelere 

karşıdırlar. Kurtuluşçudurlar, ancak kurtuluşun sadece kendi reçetelerine uyan az 

sayıda insan için geçerli olacağını savunurlar. Bunun için bireysel terapi, grup 

terapisi, meditasyon, zihin geliştirme ve potansiyeli geliştirme gibi farklı yöntemler 
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geliştirmişleridir. Üyelerini, yeni norm ve kimliklerin empoze edildiği toplumsal bir 

örgütlenme sürecine tabi tutarlar. Kendilerine göre ahlaki normları vardır. Otoriter ve 

karizmatik bir lidere sahiptirler. Milenyum üzerine vurgu yaparlar. Harekete yeni 

üyeler bulmak için misyonerci bir yaklaşım içerisindedirler. 

Bunun yanı sıra, çoğu Batı dillerinden yapılan tercüme kitaplar ve TV dizileri 

aracılığıyla da karma, avantara, samsara, nirvana, yoga ve dairesel zaman gibi Hint 

düşüncesine ait kavram ve anlayışların son yıllarda arayış içinde olan Türk halkı ve 

özellikle gençler arasında gizliden açıktan yayıldığı dikkat çekicidir. Özde Hint ve 

Uzakdoğu kökenli olan ancak, bize Batı’dan intikal eden bu hareketler, daha ziyade 

düzenledikleri kurslar, seminerler, toplantılar, çeşitli yayınlar ve internet 

sayfalarındaki ilan ve reklamlarla tanınmakta ve taraftar toplamaktadır. 

Sosyolojinin, antropolojinin ve dinler tarihinin verilerine göre insanlık daima 

manevi bir arayış içinde olmuştur. 1950’li yıllardan itibaren dünya ölçeğinde görülen 

hızlı sosyal değişmeler, çalkantılar, sekülerleşme vb. etmenler bireylerin duygu, 

düşünce, inanış ve değerlerinde; toplumların ise sosyo-kültürel ve siyasal yapılarında 

değişmelere yol açmıştır. Bunun sonucunda insanlar manevi arayışlarını karşılamak 

için yeni arayışlara girmişlerdir. Böyle bir arayış içerisine giren insanları kendilerine 

çekmek, onları memnun etmek ve bağlılıklarını devam ettirmek için, Yeni Dini 

Hareketler ve bazı hazcı gruplar bir takım organizasyonlar kurarak küresel bir olgu 

haline gelmeye çalışmaktadırlar. 

Söz konusu dini grupların uzlaşma (konsensüs), dinlerin birleştirilmesi, dinler 

arası diyalog, dünya barışı, hoşgörü, pazar ekonomisi, demokrasi, çoğulculuk, 
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küreselleşme ve çevre vb. kavramları sıkça kullanmaya gayret ettikleri 

görülmektedir.
60

 

Yeni Dini Hareketler ve hazcı gruplar kendi amaçları için gizemli araçlar 

sunmaktadırlar. Öğretilerini çoğunlukla metafizik bir dille takdim etmelerine rağmen 

benimsedikleri yöntemleri dini terminoloji ile ifade etmeyi pek fazla tercih etmezler. 

Çünkü onların amaçları büyük oranda seküler ve hazcı (hedonist) karakterlidir. 

Kendi dininden memnun olmayan bir takım insanlar, özellikle de yeterli dini 

eğitim almamış gençler, yeni din arayışları içerisine girmeyi tercih etmektedirler. Bu 

arayışların en dikkat çekici olanları, doğu mistisizmi ile batı okkultizminin 

birleşmesinden ortaya çıkan gruplardır.  

Günümüzdeki Yeni Dini Hareketler ve hazcı gruplar çoğunlukla Hıristiyan 

Batı’da ortaya çıkmaktadır ve bunlarda bireycilik ön plandadır. Bunlar hem insanın 

kendi benliğine hem de topluma zarar vermektedir. Öncelikle özgürlüğe vurgu 

yaptığı için, bireyi kendi başına bir amaç, herşeyin onun etrafında biçimlendiği en 

yüksek değer olarak aşılayan bireycilik, bireyle toplum arasındaki bağları 

koparmakta, öz bilinci zedelemekte, kişiyi toplumsal değer ve normlara karşı isyana 

teşvik etmektedir. 

1950’li yıllardan sonra ortaya çıkan söz konusu dini hareketlerin çoğunun 

hedef kitlesi 15-25 yaş arası gençler olduğu için bunlar, Gençlik Dinleri veya 

Gençlik Tarikatları şeklinde de isimlendirilmektedir. Ağırlıklı olarak lise ve 

üniversite çağındaki gençlere yönelik faaliyetler yürüten bu kitle, 1990’lı yıllardan 

itibaren gençlere yönelik faaliyetlerine hız vermiş durumdadır. New Age (Yeni Çağ), 

Satanizm, Scientoloji ve Moonculuk ve Uzakdoğu menşeli olan Hera Krishna, 
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Ananda Marga, Transandantal Meditasyon, Divine Light Mission, Brahma Kumaris 

ve Osho Hareketi bunlardandır.
61

Gerek Uzakdoğu’da ve gerekse Batı’da ve son 

zamanlarda da ülkemizde kendini çokça hissettiren bu Yeni Dini Hareketler, çoğu 

kez kendilerini geleneksel dinlerden ayırdıkları için kökenlerindeki ana dinlerin bir 

mezhebi veya tarikatı olarak anılmak istemezler. Bazıları çok farklı dini sistemlerden 

aldıkları ödünç inançları birleştirerek oluşturdukları karma kutsal metinlerine 

güvenerek ayrı bir din olduklarını insanları kurtuluşa ulaştıracaklarını iddia ederler. 

Kendilerini yeni bir sistem ve din olarak takdim etmelerinin geri planında ise büyük 

dünyevi, siyasi ve ekonomik beklentiler yatmaktadır. Bunların, özellikle içinde 

yaşadığımız modern çağda, tahsilli insanlardan oluşan gönüllü sömürgelere sahip 

oldukları bilinmektedir.
62

 

 Yirminci yüzyılın sonlarından itibaren belirgin şekilde çoğalan ve oldukça 

planlı ve aktif şekilde devam eden hedonist karakterli Yeni Dini Hareketler ve hazcı 

gruplar hakkında gerekli uyarıcı ve eğitici tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

 

VI- GENÇLERİN EĞİTİMİ 

 

 Toplumumuzun bugün geçirmekte olduğu hızlı sosyal değişim, sahip 

olduğumuz değerlerde yıpranmayı beraberinde getirmekte, ahlaki değerler 

bozulmakta, geçmişte büyük tepkilerle karşılanabilecek çoğu durumlar, artık normal 

kabul edilmektedir. İnsanları bir arada tutan dini ve milli bağlar zayıflamakta 

özellikle yeni nesiller büyük bir ahlaki çöküntüyle karşı karşıya kalmaktadır. Yeni 

nesiller bizi biz yapan değer ölçülerinden uzak tutulursa, bir milletin öz değerleriyle 
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kendisi arasında perde varsa, elbette başka toplumların kültür ve değerleri akacak; bu 

da ister istemez rahatsızlığa sebep olacaktır.  

 Ancak bu demek değildir ki her yanlışta yalnızca ortam suçludur. Ortam 

elbette yönlendiricidir fakat insanın kendi gayret ve iradesi de vardır. Öyle ki Hz. 

Muhammed’in (s.a.v) “el-Emin” sıfatını, nübüvvet vazifesinden çok önce, genç 

yaşlarında kazanmış olması, ortam nasıl olursa olsun genç yaşlarda üstün vasıflar 

kazanılabileceğine bir işarettir.
63

 

 On iki-on beş yaşlarında buluğa ermiş bir insanı Yüce Yaratıcımız tam bir 

birey olarak kabul etmekte ama günümüz yetişkinleri on yedi-on sekiz yaşındaki 

genci neredeyse muhatap kabul etmemektedir. 

 Kur'an'da: “Onlar rablerine iman eden gençlerdir ve biz onların hidayetini 

arttırdık.” (Kehf 18/13) buyrulmaktadır. 

 Demek ki üstünlük, yaşla değil, sahip olunan fazilet ve takva iledir. Genç 

insan da takva ve fazilet sahibi olabilir. Nitekim kitabımız Kur’an-ı Kerim’e 

baktığımızda, zulmün karşısında adaletin, batılın karşısında hakkın sesi olmuş 

gençler görürüz. Ashab-ı Kehf yedi gençten ibaret idi, Hz. Bilal-i Habeşi de (r.a), 

Mus’ab b. Umeyr de (r.a) birer gençti. Yirmi yaşında İstanbul’u fethederek Hz. 

Muhammed’in (s.a.v) övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han, nice fetihler 

yapan Yıldırım Bayezid, Yavuz, Kanuni, hepsi birer gençtiler. Bu örnekleri verirken 

bir gerçeği gözden kaçırmak, özlediğimiz gençliği anlayamamak, hiç kavrayamamak 

olur. Bu gerçek şudur: Her örnek gencin hamurunda, kâmil bir terbiyeci, rabbani 

alimler ve Allah dostlarının mayası vardır. Onlardaki fevkaladeliği, mükemmelliği, 

her biri gönül mimarı olan mana âleminin erlerinde aramak gerekir. Bu ince noktayı 
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göz ardı etmek, bir esere hayran olunduğu halde, o eseri meydana getiren sanatkarı 

görememek, sezememek demektir. Asr-ı Saadet’te bu manevi otorite bizzat Hz. 

Muhammed (s.a.v) dir. Osman Gazi’de Şeyh Edebali, Yunus’ta Taptuk Emre, II. 

Murad’da Hacı Bayram-ı Veli, Fatih’te Akşemseddin’dir.
64

 

 Günümüzde de gençlik yaradılışının gereği olan iyiye ve güzele 

yönlendirilmelidir.  

 Kur’an’da: “Muhakkak ki biz insanı en güzel biçimde yarattık”(Tîn 95/4) 

buyrulmaktadır. 

 İnsanın doğuştan getirdiği ve geliştirdiği takdirde onu meleklerden üstün 

yapacak kemâlâtının geliştirilmesi işini yalnızca okula yüklemek, sadece 

bugünümüzü değil, yarınlarımızı da karartacak bir hata değil midir? Bugün medeni 

sayılan ülkelerin o kaliteli okullarında yaşanan trajedileri nasıl izah edebiliriz? 

Ülkemizde, iyi okullarda eğitim görmüş, saygın meslekler edinmiş bazı insanların 

yüz kızartıcı işlerini neyle açıklayabiliriz? Ailesinden, içinde yaşadığı toplumdan, 

okuduğu kitaplardan, ders dinlediği hocalardan, izlediği televizyondan, yeryüzünde 

insan olarak bulunmanın ne anlama geldiğinin terbiyesini ve edebini derleyememiş 

insandan diplomayla ne bekleyebiliriz? Hatta denilebilir ki, öyleleri keşke okuyup 

meslek sahibi olmasalar da, başka insanları, başka hayatları böylesine 

etkilemeselerdi. 

Bizler eğitimli olursak eğitebiliriz. İnsanı insan olma hedef ve gayesine göre 

yaşatabilme çabalarının tamamına terbiye, yani eğitim diyoruz. Eğitim, toplumdaki 

genel anlayışın aksine, bilgi verme faaliyeti olan öğretimden çok farklı bir 

kavramdır. Eğitim bilgilendirmeyi de içine alır fakat aslen manevi değerleri tatbik 
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etme alışkanlığının kazandırılmasıdır. Bu manada eğitim okulla sınırlı olamaz; başta 

aile olmak üzere bütün bir toplum eğitim aracıdır.
65

 

Eğitimden asıl gaye, sıfatın değişmesi ve güzelleşmesi olmalıdır.  

Güzel ahlak, doğuştan sahip olunan mizacın yanısıra, temelden inşa edilmiş, 

kararlı ve istikrarlı bir eğitim sürecini gerektirir.  

İslam’ın eğitim anlayışında kulu Allah’a bağlayarak yücelten bir huzur 

motivasyonu hakimdir. Söz konusu yüceltme akıl, idrak ve davranışlar bakımdan 

olmaktadır.  

İnsanı eğitmeye başlamadan önce, iyice tanımanın, onun potansiyelinde (fıtrî 

yapısında) mevcut bulunan ve hiç bir zaman ayrılması düşünülemeyecek olan yüksek 

değerlerle ters düşmeyecek sistematik ve ciddi bir eğitimin verilmesi esastır. 

Bunun için çocuk henüz küçük yaşta iken iyi, güzel ve ideal olan davranışlar 

öğretilir, bunları benimseyerek periyodik bir alışkanlık haline getirmesi sağlanır. 

Eğitim çocuğa bir ibadet espirisi içinde verilip hayati faaliyetlere tatbik 

edilişinde teşvik edici şekilde çocuğa örnek olunur. Çocuğa telkin ile sözlü nasihat 

edilirken özdeşleşme metoduyla da davranışın çocuk tarafından tekrarlanması yani 

kopya edilmesi sağlanır. 

İslam’ın eğitim anlayışında ruh-beden, nefs-irade, dünya-ahiret gibi zıtlıklar 

arasında denge esastır. Günümüzde ise, böyle bir denge sağlanamadığından 

toplumun tümünü huzursuz kılan, aşırı uçlarda birçok üzücü ve tehlikeli olaylar 

yaşanmaktadır.  
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İslam’ın eğitim anlayışından ne yazık ki son yüzyılda gereği gibi istifade 

edilmemiştir. Modern çağın eğitim sistemlerinin hemen hiçbirinde bu önemli 

nüansları bulmak mümkün değildir.
66

 

Bunun içindir ki İslam’ın eğitim anlayışı, günümüzün psiko-pedagojik 

anlayışı içerisinde anlaşılmaya çalışılmalıdır. Günümüz Türkiye'sinde ihtiyaç 

duyulan çocuk terbiyesi ve gençliğin istikrarlı eğitimi yönünden karşılaşılan 

güçlükler ve duyulan boşluğu gidermek lazımdır. Çağımızda geçerli olan psikolojik 

ve pedagojik sistemlerle gerekli mukayeseler yapılmak suretiyle, bu uygulamaların 

eksik ve aksak taraflarına dikkatler çekilmelidir.
67

 

Kaygı içindeki gençliğimizi dinimizden ve kültürümüzden gelen manevi 

değerlerimizle, yüksek şahsiyetlerimizle buluşturduğumuzda, onlara, gerek 

kendileriyle (nefsleriyle) gerekse de içinde yaşadıkları çağın getirdiği sorunlarla 

“bilinçli bir şekilde baş etmenin yolunu” göstermiş oluruz. 

Gençlere, hayatı anlamlandırmalarına yarayacak hakikata dair bilgiler 

anlayabilecekleri şekilde ve uygun metodlarla sunulduğunda, “yaradılışın gereği olan 

iyiye ve güzele” motive olmaları kolaylaşacaktır.  

Yüce Yaratıcımız Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:   

  “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları 

üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme 

yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum 30/30) 
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Hadis-i şerifte ise: “Her çocuk, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra babaları ve 

anneleri onları Yahudi, Hıristiyan ve Putperest yaparlar” buyrulmuştur.
68
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

   GENÇLERDEKİ HAZCILIĞA MANEVİ BAKIŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Yaradılış asaletini devam ettiren de bozan da başta insanın kendisi olmak 

üzere, ait olduğu toplumun yaşama şeklidir. İnsanın manevi eğitimi ihmal edilip 

gayretler çoğunlukla maddi unsurlara yöneltildiğinde bayağı arzular, hayvani istek ve 

eğilimler insanın ahlak yolundan sapmasına yol açar. Çünkü maddi ve manevi 

unsurlar daimi surette birbirlerinden etkilenmektedir. 

Gazâlî (rah.), “Kimyâ-i Saâdet” (Mutluluk Hazinesi) adlı eserinin önsözünde 

insanoğlunun oyun ve boş şeylerle uğraşmak için yaratılmadığını, bilakis ona büyük 

işler ve büyük kıymet verildiğini söyler. Ve şöyle devam eder: “Çünkü insan 

ebedidir. Esfel-i sâfilinden (alçakların en alçağından), a’lâ-yı ılliyyîne (yükseklerin 

en yükseğine) kadar olan bütün alçaklık ve yükseklikler onun içindir.  

İnsanın esfel-i sâfilini, hayvanların, yırtıcı hayvanların ve şeytanın seviyesine 

inmesi olup haz, şehvet ve öfkesine esir olmasıdır. A’lâ-yı ılliyîni ise, şehvet ve 

öfkenin elinden kurtulup, bunların ikisini de kendisine esir ettiği, onları kendi emrine 

aldığı melekler makamıdır. Hayvani sıfatlarla melek sıfatları arasında, esfel-i 

sâfilinden a’lâ-yı ılliyyîne kadar dereceler vardır. 

İnsan şehvet ve öfkesine hükmedince, Yüce Yaratıcı’ya kulluk makamına 

doğru ilerler. İnsan bu yoldaki haz ve huzurunu tadınca, gözün, karnın ve diğer 

uzuvların arzu ettiği hazlar bunun yanında değersiz ve aşağı kalmaya başlar. 

İnsanlık cevheri, hayvani ve şeytani sıfatlarla karışmış olduğundan mücadele 

etmeksizin onu bu karışıklıktan (çelişkilerden) kemâl derecesine ulaştırmak mümkün 

olmaz. İnsanlık cevherini hayvanlık seviyesinden kurtarıp melek temizliğine 
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ulaştıracak ve bununla insanı ebedi huzura kavuşturacak kimya (formül) da zor 

bulunur ve bunu herkes anlayamaz. Öyle ki madenlerle ilgili kimyadan ziyade asıl 

buna kimya demek gerekir.”
69

  

Hz. Mevlana (k.s) da benzer şekilde, hayatı anlamlandırmak için suretlerden 

uzaklaşıp öze yönelmek gerektiğini düşünmekte ve bunun yolunu, insanın 

kendisinden başlaması olarak göstermektedir.
70

 

“Ey dostlar, sureti aşarsanız, cennet vardır, gül bahçesi içinde gül bahçesi 

Kendi suretini kırıp yakarsan her şeyin suretini kırmayı öğrenirsin” 

 

I-HAZ TÜRLERİ 

 

 Bir gereksinimi doyurmak olan “bayağı” haz ile, üretime, yaratıcılığa ve 

içgörünün geliştirilmesine yönelen “yüksek” haz birbirinden farklıdır. Eksikliğin 

doyurulmasıyla yaşanan doymuşluk, rahatlama ve gerilimin azalması durumuna 

“ferahlama”;  kişinin kapasitesinin doruğunda, kusursuzca yaşadığı dinginlik ve 

esrime (kişinin kendi varlığını aşıp yüce bir varlığa erişmişlik ya da kavuşmuşluk 

duygusundan kaynaklanan kendinden geçme durumu) deneyimine ise “işlevsellik 

hazzı” adı verilir. 

 Eksiklik gereksinimleri tüm insanlarda, hatta bir dereceye kadar diğer 

canlılarda ortaktır ve temelde bir şeyin yok olmasıyla ortaya çıkan “ferahlama” 
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silinip gitme eğilimindedir. Sonsuza dek sürebilen gelişimin verdiği hazzın yanında 

kalıcı değil, süreksiz ve dayanıksızdır.
71

 

 Bayağı hazlar maddesel, zihinsel düzeydeki algıyla sınırlı ve değer ölçüsü 

taşımaz iken; yüksek hazlar manevi, (kalple) idrake dayalı ve ahlakidir. 

 Şu halde bayağı hazlara “duyuların hazzı”, yüksek hazlara ise “kalbin hazzı” 

demek mümkündür. 

 Bayağı hazlara güdülenmiş insanlar genellikle düşkün, muhtaç, tutkulu, 

bağımlı, diğer bir deyişle kendi kapasitelerini kısıtlayan insanlardır. 

 Oysaki en mükemmel surette yaratılmış olan insanın varoluş gayesi, nefsini 

(kendini) tanıyarak yüce yaratıcısını bilmek ve mevcut kapasitesini geliştirmek 

olmalıdır.
72

 

Bu yüzdendir ki şöyle buyrulmuştur: “Nefsini (kendi hakikatini) bilip tanıyan, 

Rabbini tanır”. Bu mevzuda Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır:  

“Pek yakında onlara dışlarında ve kendi nefslerinde ayetlerimizi 

(kudretimizin ve varlığımızın belgelerini) göstereceğiz. Ta ki, (Peygamberlerin 

söylediğinin) hak olduğunu anlasınlar.” (Fussilet 41/53) 

Kendimi biliyorum, tanıyorum diyen birçok insan yanılmaktadır. Çünkü bu 

şekilde bilmek Allah’ı tanımanın anahtarı olamaz. Zira, hayvanlar da kendilerinden 

bu kadar bilmektedir. Bizler kendi başımız, yüzümüz, elimiz, ayağımız, etimiz ve 

derimizden fazla bir şey bilmiyoruz. Çoğumuzun bildiği sadece; acıktığı zaman 

yemek, kızdığı zaman bir kimseye saldırmak ya da bedensel diğer hazlara ulaşmaktır. 

Oysaki saydığımız bu hususlarda bütün hayvanlar da bizimle aynıdır. O halde bizim 

hakikati düşünmemiz gerekir. Neyiz? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Bu 
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dünyaya ne yapmak için geldik? Niçin yaratıldık? Mutluluğumuz nedir, nededir? 

Zararımız nedir, nededir? Sorumluluğumuz nedir? 

Bizlerde toplanan sıfatların bir kısmı hayvanların geneline, bir kısmı yırtıcı 

hayvanlara, bir kısmı şeytanî ve bir kısmı da meleklere mahsus sıfatlardır. Biz 

bunlardan hangisindeniz? Cevherimizin hakikati hangisidir?  

Hayvanın gıdası ve mutluluğu yemek, uyumak ve çiftleşmektir. Yırtıcı 

hayvanların gıdası ve mutluluğu yırtmak, parçalamak, öldürmek ve saldırmaktır. 

Şeytanın gıdası ise kötülük, aldatmak ve hile yapmaktır. Hayvan ve yırtıcı hayvan 

sıfatları melekliğe çıkan yol değildir. Eğer biz aslında melek cevheri isek Allah’ı 

tanımaya uğraşmalı, bu hayvan ve canavar sıfatlarının bizde niçin yaratıldığını 

anlamaya çalışmalıyız. Onlar bizi kendilerine esir etmek için mi yoksa bizim onları 

esir etmemiz, birinden binek hayvanı, diğerinden (yırtıcı hayvandan) silah yapmamız 

için mi yaratılmışlardır?  

Bu manaları bilirsek, böylece kendimizden az bir şey bilmiş oluruz. Öyle ki 

bunları bilmeyenin dinin hakikatinden ve özünden de haberi olamayacak, sadece 

biçim ve görünüş olarak uygulayacaktır. 

Kendimizi tanımak, bilmek istersek iki şeyden yaratılmış olduğumuzu 

bilmemiz gerekir. Biri görünürdeki (zâhiri) kalıptır. Buna beden denir. Göz ile 

görülebilir. Diğeri gizli/görünmeyen (bâtın) manasındadır. Ona nefs derler, ruh derler 

ve kalp derler. Ancak bunlar baş gözü ile görülemez. İnsanın hakikati, işte bu bâtın 

manasındadır. Biz bu manaya kalp ismini vereceğiz. Kalp demekle göğsün sol 

tarafına yerleştirilmiş olan et parçası (yani yüreği) kastetmiyoruz. Çünkü onun 

manevi anlamda bir fonksiyonu yoktur. Hayvanlarda da ölülerde de vardır. Baş gözü 

ile görülebilir.  
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Kalbin hakikati bu âlemden değildir. Görünen et parçası (yürek) onun 

taşıyıcısı ve aletidir. Bedenin tüm uzuvları kalbin askeridir.  

Şehvet ve öfke yemek-içmek ve bedeni korumak için yaratılmıştır. Her ikisi 

de bedene hizmet ederler. Beden duygulara hizmet eder. Duygular ise aklın haber 

toplaması için yaratılmışlardır ve akla hizmet ederler. Akıl ise, kalp için yaratılmış 

olup ona ışık tutmak içindir. Bunun nuru ile Allah’ı görür. Akıl kalbin hizmetçisidir. 

Kalp ise Allah’ı tanımak için yaratılmıştır. Kalp bununla meşgul olunca köle ve 

hizmetçiler de o huzurda bulunmuş olur. Kur’an’da şöyle buyruluyor: “Cinleri ve 

insanları, yalnız Bana ibadet etmeleri ve beni tanımaları için yarattım.” (Zâriyât 

51/56) 

Anlaşılacağı üzere, bütün bedenin padişahı kalptir. Allah’ı tanımak onun 

sıfatıdır. Kalbin hakikatini bilmek, sıfatlarını tanımak, Allah’ı tanımanın, bilmenin 

anahtarıdır. Kalp çok yüksek bir cevherdir.  

Mülk âlemi başkadır, melekût âlemi başkadır. Ölçülebilen, sayılabilen ve 

boyutları olan her şeye mülk âlemi denir. Kalp ise, melekût âlemindendir. Mülk 

âleminden olan her şey kalp âlemini anlayabilmek için yaratılmıştır. 

Demek ki Allah kalbi yaratmış ve beden ile duyu organlarını ona vermiştir. 

Bu şekilde insan bedenini mülk âleminden a’lâ-yı ılliyyîne yolculuk etmek için 

kullanmalıdır. 

İnsan kalp cevherinin kıymetini ve büyüklüğünü anlamaz, aramaz, kaybeder, 

ziyan ederse çok büyük zararlara uğrar. Bu sebeple kalbi aramak ve onu kendi 

yüksek makamına ulaştırmaya gayret etmek gerekir. 

İnsan olmanın hazzı Allah’ı bilmektedir. Bu nereden anlaşılır diye sorulursa 

cevabı şudur: Her şeyin hazzı tabiatının çektiği taraftadır. Her şey ne için 
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yaratılmışsa yaratıldığı şey içindir. Şehvetin hazzı arzusuna kavuşmak; öfkenin hazzı 

düşmanından intikam almaktır. Gözün hazzı güzel suretlerde, kulağın hazzı hoşa 

giden name ve seslerdedir. Bunun gibi kalbin hazzı da kendi hususiyetindendir ve 

onun için yaratmıştır. Bu da işlerin hakikatini bilmek demek olup, insanın kalbine 

mahsustur. Fakat şehvet, öfke ve beş duyu organı ile anlaşılanlar hayvanlarda da 

vardır. 

Bunun içindir ki insan bilmediği şeye karşı yaratılış icabı merak ve ilgi duyar. 

O şeyi bilmek ister. Bildiğine sevinir, neşelenir ve onunla övünür. Aşağı işlerde dahi 

bu böyledir.  

Kalbin hazzı işlerin hakikatini bilmek olduğuna göre; bilmek ne kadar büyük 

ve kıymetli şeylerde olursa, o kadar kıymetli olacağı da açıktır. Bilinmesi daha 

kıymetli olana ait bilgiler daha kıymetlidir. Dolayısıyla hazları da daha fazladır.
73

 

Maddi (bayağı) hazlardan manevi hazlara (yüksek hazza/kalbin hazzına/aşka) 

giden uzun bir yol vardır. Bu yola Hz. Mevlana (k.s) seyr-i sülûk demiştir. 

Farkındalık,  bu yolda “kendini bilmek” aşamasının temelidir. Hz. Mevlana 

Mesnevi’sinde bizlere şöyle ikaz buyurmaktadır: 

Ey Gafil! Sen kendi şehvetine aşk adını koymuşsun, 

Şu halinle o namusu ekberi soymuşsun, 

Aşkın asıl manasının altını oymuşsun,  

Bir bilsen küstahlığa nasıl doymuşsun. 
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 II-ALGISAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ (FARKINDALIK) 

  

 Kendi içlerindeki potansiyelleri ortaya çıkaramayan bireylerin ve toplumların 

gelişim süreçlerinde önemli aksama ortaya çıkar. Kendine uzaklaşan birey veya 

toplum, giderek kendisine yabancılaşır. Bu sebeple, insanın ne gibi potansiyeller 

barındırdığı hakkında bilgi sahibi olması hem psikolojik olarak sağlıklı kalabilmesi 

hem de yaşayışına doğru yön vermesi açısından önem taşımaktadır. İnsan kendi 

varlığının özünü/kaynağını keşfetmeli ve bu öze uygun yaşamalıdır.
74

 

 Hümanist psikolojinin ortaya çıkmasında katkıları bulunan Abraham Maslow; 

ihtiyaçlar hiyerarşisiyle ilgili bir formülasyon sunmakta; insan ihtiyaçlarını, yeme-

içme, barınma, uyku gibi biyolojik-fizyolojik ihtiyaçlar ve emniyet, sevgi, aidiyet, 

saygı, özsaygı ve kendini gerçekleştirme gibi üst gereksinimler şeklinde bir ayrıma 

tabi tutmaktadır. Maslow, insanın hakikat, güzellik, aşkın olma vs. için duyduğu 

ihtiyaçları meta ihtiyaçlar ve Being/Varlık değerleri olarak nitelendirir. Meta/aşkın 

ihtiyaçların tatmin edilmemesi durumunda; bunun, insanda duygu ve değer kaybına 

yol açacağını; anksiyete (kaygı) ve yabancılaşmaya sebebiyet vereceğini belirtir. 

Maslow, insanın transpersonel; diğer bir ifadeyle, bilinen, sınırlı/mahdut benlik 

alanının ötesine geçişini, tüm hedeflerin en yücesi kabul eder.
75

 

 Logoterapiyi
76

 (anlam terapisi) keşfeden Viktor E. Frankl; insanın 

varoluşunun gerçek amacını, kendi varlık sınırları içinde kalarak bulmasının 
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mümkün olmadığını belirtmektedir. İnsanın varoluşu ona göre, kendini aşan bir 

süreçte gerçekleşir. Çünkü insanoğlu, kendini aşabilen tek varlıktır.
77

 Logoterapide 

kişinin, varlığının derinliklerinde gerçekten özlediği şeylerin farkına varmasına 

çalışılır.
78

 Frankl ayrıca, kendilerine “no future (geleceği olmayan)” adını verdiği, 

sadece anlık hazlara yönelen kişilerin varoluşlarını yaşamadıkları görüşündedir. Zira, 

sadece anlık hazlarla yetinmek, bu dünyada gerçekten varolmaya bir direnç 

sayılabilir.
79

 

 Transpersonel psikolojinin kurucularından Stanislav Grof; psikoloji ve 

psikiyatrinin şu an geçerli temel varsayım ve kavramlarının radikal biçimde gözden 

geçirilmesi ve yenilenmesi gerektiğini söyler. Grof, insan psişesiyle ilgili yaygın 

görüşü benimseyen psikiyatrinin kartografisine eklenmesi gereken ikinci başlıca 

alanın artık “transpersonel” adı altında bilindiğini ve bu terimin “kişilik ötesine 

erişmek” ya da “kişiliği aşmak” anlamına geldiğini ifade eder. Grof’a göre, bu 

düzeyde meydana gelen deneyimler bizim olağan sınırlarımızın (bedenimiz ve 

egomuz) ve dünya algımızı olağan şuur haliyle kısıtlayan üç boyutlu uzay ve 

doğrusal zamanın sınırlamalarının aşılmasını içerir.
80

Grof, köklü içsel dönüşüm ve 

daha üst bir algı düzeyine yükselmenin gerekliliğini savunur. 

                                                                                                                                                                     
da birlikte birçok güdünün rol oynadığını dikkate aldığımızda logoterapinin de güçlü bir motivasyon 

değerine sahip olduğu ortaya çıkar. Logoterapik düşüncede ana güdü “Anlam İstemi” dir. Anlam 
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 Görüldüğü üzere, modern psikolojide de artık insanın potansiyeline ilişkin 

tanımlayıcı birçok önemli bilgi sunulmaktadır. 

İslam tasavvufunda ise insana dair çok daha önemli ipuçları vardır. Ben 

kimim ve ne için varım? Bu dünyaya niçin geldim? Hayatın bir amacı ve anlamı var 

mı, varsa nedir?
81

 sorularının cevabını ne tek başına ne felsefe, ne siyaset yahut bilim 

verebilir. Tasavvufun insanları davet ettiği ahlak yolu, hem hayatımıza anlam katar 

hem de bizi her tür aşırılıktan (ifrat ve tefritten)  korur. Tasavvuf varlığımıza ilişkin 

temel sorulara ikna edici cevaplar vermektedir. Bu sorulara tatmin edici cevaplar 

vermese, bugün İslam tasavvufunun milyonlarca müntesibi olmazdı. Bugün Arabî ve 

Mevlânâ (k.s) gibi tasavvuf yolunun büyük mürşitleri sadece İslam dünyasında değil, 

Batı’da da bilinmekte, eserleri okunmakta, hayatları incelenmektedir. Bir Amerikalı, 

bir Fransız, bir Japon Hz. Mevlânâ’da ne bulur? İbnü’l-Arabî’den ne almak ister? 

Yunus Emre’yi anlayabilir mi? Gazâlî’den feyiz alabilir mi? 

Evet alabilir. Zaten almaktadır da. Çünkü insanın maneviyat arayışı 

evrenseldir. Yer, zaman, ülke, cins, ırk, dil, kültür dinlemez. Arayan ile aradığı şey 

buluştuğunda, her tür sınır, her çeşit engel aşılır.
82

 

 

A- GAYE VARLIK: İNSAN  

 

 Âlem kelimesi “bilmek” mastarından türemiş bir kelimedir ve Allah'tan başka 

her şeye âlem denir.  

 Tasavvufî düşüncede; varlıkta mülk ve melekût âlemi şeklinde bir ayrım 

öngörülmektedir. İnsan, hem mülk hem de melekût âleminin husûsiyetlerini 
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varlığında toplamaktadır. Mülk âlemine bakan toplayıcılığı ile şehâdet âlemindeki 

donuk varlıkların (cemâdâtın), bitkilerin ve hayvanların husûsiyetlerini varlığında 

toplamaktadır. Melekût âlemine bakan toplayıcılığı ile ilâhi isimleri, meleklerden 

daha yetkin bir şekilde yansıtan bir mazhardır. Bu açıdan kapsayıcılık ve toplayıcılık 

özelliği, insan türünün diğer varlıklara nispetle kemâlini sağlayan özelliklerin en 

önemlilerindendir.
83

 

İnsan âlem-i sagirdir. Arapça “küçük âlem” anlamındadır. Kainat ise âlem-i 

kebirdir. Arapça “büyük âlem” anlamındadır. 

İnsanın zahiren küçük âlem (âlem-i sagir) fakat hakikatte büyük âlem (âlem-i 

kebir) olması onun hem yükselme ve sonsuzluğu keşfetme kapasitesini hem de 

evrendeki her şeyin özünü kendi bünyesinde barındırma gerçeğini ifade etmektedir.  

İnsan evrenin özünü kendi kalbinde barındırır. 

 İnsan görünen yapısından kat kat daha fazladır. Kendi varlığının ufuklarını ve 

sonsuzluğunu keşfetmiş insanın görünmeyen yanı görünen yanından çok daha 

derindir.
84

 

Tasavvufi düşüncede İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ, varoluşu; gizli hazine kabul 

edilen Hakk’ın sayısız sıfat ve isimlerindeki kemâlâtın zuhûra geliş süreci olarak 

görmektedir.  

İbnü’l-Arabî ilâhî muhabbet, ilim ve kemâl arasında ilgi kurarak 

varoluşun gayesini şöyle izah eder: 

 “… ilâhî nefesi bilmek isteyen âlemi ve kendi varlığının hakîkatini 

bilmelidir.” 
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İnsanın hakîkati Rahmânî nefesten meydana geldiğinden, kendi varlığının 

hakîkâtini bilen insan, onda zuhur eden Rahmânî nefesi yani Rabbini de zarurî olarak 

bilecektir. 

 Her şeyin gayesi, amaçlanan ilk maksat olmasına rağmen en son zuhura gelir. 

Bu, adeta bir varlık kanunudur. İnsan cinsi de en son zuhûra gelmesine rağmen en 

önce güdülen maksat olması hasebiyle kemâl ve yetkinliği hâizdir. İbnü’l-Arabî’nin 

tüm kainata ilişkin bu değerlendirmesi insanın âleme nispetle gaye varlık oluşunu 

gayet veciz bir şekilde anlatmaktadır. Buna göre âlem bir ağaç şeklinde 

düşünüldüğünde insan bu ağacın meyvesi mesabesindedir. Meyve, ağacın kök, dal ve 

yapraklarına nispetle en son zuhûra gelmesine rağmen ağacın gayesi meyvenin 

zuhûru ile tahakkuk etmiştir. Meyve, kendisinden meydana geldiği ağacın 

özelliklerini kendi varlığına uygun şekilde ve toplu bir tarzda barındırmaktadır.
85

 

  

B-ALGININ MANEVİ BOYUTU 

 

 Psişik terimi "ruh" anlamına gelen "psişe" (eski Yunanca'da psikhe) 

sözcüğünün sıfatı olup, metapsişik alanda "bedene bağlı ruha ilişkin" ya da 

"alışılmamış ruhsal fenomenlere ilişkin" anlamında kullanılır. "Psişik" terimi ile 

"psikolojik" terimi arasındaki fark, birinci terimin "bedenli ruh"u, ikinci terimin 

"zihin"i ilgilendiriyor olmasıdır.
86

 

 Psikoloji, davranışın gözlenip incelendiği bir araştırma alanıdır. İnsan 

davranışlarını bir değer ölçüsü ve iyilik-kötülük kriterleri yönünden 
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incelemez.
87

Kişilik araştırmacıları kişiliğin doğasına yönelik yorumlar yaparlar. 

Gözlemlerden, önceki kuram ve araştırmalardan edindikleri bilgilerden sonra bu 

araştırmacılar insanların neden belli bir biçimde davrandıkları konusunda hipotezler 

oluştururlar. Daha sonra deneysel yöntemler kullanarak insan davranışları üzerinde 

yaptıkları açıklamaların doğru olup olmadığını görmek için veri toplarlar. Her bir 

araştırma büyük bir yapbozun parçaları gibi kişiliği anlamamıza yardımcı olur. 

Ancak, kişiliğin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, yalnızca kuram incelemekten 

fazlasını gerektirir.
88

 

 Psikolojide, Abraham Maslow ve Viktor E. Frankl gibi birkaç bilim adamının 

dışında diğerlerinin insan davranışlarını izah etmeye çalıştıkları kuramlarında 

psikolojik, yani, zihinsel boyutun üzerinde durduklarını görürüz. Çünkü bilim 

beyinin üzerinde zihni görmekte ve algıyı beyne ulaşan duyumlara zihinde anlam 

verilmesi olarak tanımlamaktadır. Oysaki gerek beş duyu organımız vasıtasıyla 

gerekse de içsel olarak alınan duyumların "sadece zihinsel düzeyde yorumlanması ve 

manalandırılması" algıyı tanımlamaya yetmez. En son anlam, insanın sınırlı olan 

entellektüel (düşünsel) kapasitesinin kavrayamayacağı, o kapasitenin üstünde bir 

şeydir. İnsanın sınırlı zihinsel yetisini aşar.
89

 Bu sebeple algıyı zihinsel boyutla 

sınırlamak, aynı zamanda insanın kapasitesini de sınırlandırmak anlamına gelir. Zira 

zihinsel boyuttaki algının seviyesi düşüktür. 

 İnsanın ayırt edici özelliği olan akıl, vicdan, aşk, ahlak ve farkındalık manevi 

boyutun ürünüdür. Yüksek bir kapasite ile donatılmış olan insanın kemâlâtını 
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sağlayacak olan yegane unsur da, algının manevi boyuta yani, kalp ile anlamlandırma 

(idrak) boyutunda yükselmesidir. Nitekim Kur’an’da: 

“O’nu gözler idrak edemez” (En’âm 6/103) 

“Gözler kör olmaz. Göğüslerde olan kalpler kör olur.” (Hacc 22/46) 

“Bu dünyada kendi arzularıyla hakikati görmekten manevi körler, ahirette de 

kör ve belki daha sapık yoldadırlar.” (İsrâ 12/72) buyrulmaktadır. 

Algının manevi boyutuna işaret eden idrak, şuur ve basiret kelimelerinin 

sözlük anlamlarına baktığımızda ise; 

1-İdrak: (Arapça kökenli bir kelimedir.) 

-Anlayış, kavrayış, akıl erdirmek.  

2-Şuur:  

-Anlayış, idrak, 

-Vicdan, 

-Nefsin manaya ilk vusul mertebeleri, 

-Kendi varlığından haberi olma, 

-Bir şeyi hoşça tanıma, 

-İnceliklerini iyice idrak etme.  

3-Basiret: 

-Hakikati kalbiyle hissedip anlama. Kalpte eşyanın hakikatlerini bilen kuvve-i 

kudsiyye. Feraset. İman-ı dikkat, 

-İbret alınacak hidayet sebepleri
90

 

anlamlarını taşıdıklarını görürüz ki bunlar ruhun vasıflarıdır. Maddede bu vasıflar 

yoktur. 
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Zeka ile akıl aynı şeyler olmadığı gibi, zihinsel düzeydeki algı ile kalple 

algılamak (idrak) da birbirinden farklı şeylerdir. Kalple algılamak, “nurani akıl” ile 

gerçekleştirilebilecek bir yorum, bir sonuç çıkarmadır. Gazâlî’ye (rah.) göre bu akıl, 

eşyanın hakikatini idrak için insanı diğer canlılardan ayıran bir iç duygu hasletidir.
91

 

Müslüman Meşşai filozoflarını temsil eden İbn Sina ve İbn Rüşt’te de benzer 

ifadelere rastlamak mümkündür. 

İbn Sina “Vacibu’l-Vücud akıllara tesir eder. Akıllar nefslere tesir eder. 

Nefsler de ecram-ı semaviye tesir eder. Sonra ecram-ı semaviye bu âleme, yani ay-

altı feleğine tesir eder. Akl-ı Mahz’dan ise insan nefsini aydınlatacak nur feyezan 

eder” sözleriyle kozmolojik düzenden âlemin yapısına kadar birbirlerine tesir eden 

güçlü bir bağın varlığını ve bu bağın da kendi içinde tutarlı ve insicamlı olduğunu 

ifade etmektedir.
92

 

İbn Rüşt ise insan aklının, idrak ettiği, kavradığı ve etkilendiği şey sayesinde 

yetkinleştiğini ifade eder.
93

 

Kalp vücudumuzdaki manevi bir cevher ve karar merkezimizdir. Nurani aklın 

parladığı yerdir. 

Hz. Muhammed (s.a.v) kalbin insanın hayatındaki yerini şöyle tanıtmıştır: 

“İnsan vücudunda öyle bir parça vardır ki, o iyi olduğu zaman bütün bedenin işleri 

iyi ve güzel olur. O bozulduğu zaman, bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o parça 

kalptir”
94

 

Algının manevi boyutunda; ahlak, ilahi muhabbet ve akıl vasıtasıyla bilinç ve 

nihayetinde de farkındalık oluştuğunda, anlık zevkler, ihtiraslar ortadan kalkacaktır. 

                                                           
91

 Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn (I. Cilt), s. 225. 
92

 Gürbüz Deniz, İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2010, s. 87 
93

 Deniz, ss. 180, 181. 
94

 Erol, s. 14. 



76 
 

 

O durumda kişiyi yöneten, çevredeki uyarıcıların çeldiricilikleri olacağına, kendi 

içindeki değerlendirmeleri, değerleri, ahlak ilkeleri, empati yeteneği 

olacaktır.
95

Nitekim, insanın kemâlâtı (aşkınlığı) farkındalığı  (algısal kapasitesinin 

gelişmesi) nispetindedir. 

İbnü’l-Arabî’ye göre bir insanın kâmil oluşu veya bundan yoksunluğu, 

hüviyet-i Hakk’ın insanın hakîkâti (ayn’ı) olduğunu bilip bilmemesinden ve bu 

bilginin gereğine uygun davranıp davranmamasından ortaya çıkar. Hakk’ın 

hüviyetinin her insanın hakîkatini teşkil edişinde ise özü itibariyle fark yoktur. 

Çünkü İbnü’l-Arabî’ye göre Hakk’ın kula yakınlığını bildiren ayetlerde
96

 herhangi 

bir insan diğerinden kemâli bakımından ayırt edilmiş değildir. Hak her insana 

yakındır. Ancak bunu tecrübe ile bilen âriflerle bunun farkında olmayanlar arasında 

farklılık meydana gelmiştir.
97

 

Ayrıca, İbnü’l-Arabî ve Mevlana’ya göre fiilî kemâlâtın ölçütü, insân-ı kâmil 

mertebesinin asıl sahibi olarak kabul edilen Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. Muhammedî 

Hakîkat kemâle ulaşmak isteyen tüm insanların etrafında döndüğü merkez nokta 

(kutup) gibidir. Bir insan, beşer sûretinde zuhûr eden Hz. Muhammed’in (s.a.v) evsâf 

(vasıflar, sıfatlar) ve ahlâkını tahakkuk ettirdiği ölçüde bu merkez noktaya 

yaklaşmaya devam eder. Kişi bu yaklaşma süreci sonunda bütün hakîkatleri kendinde 

toplayan Muhammedî Hakîkat’in, kendi insânî hakîkatini teşkil ettiğini anlar ve bu 

merkez nokta ile bütünleşir. İnsan-ı hakîkî makâmına ulaştığından, bu makâmın 

unvanı da ona verilir ve insân-ı kâmil hâline gelir. Her bir insanın kemâl ve yetkinliği 
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insâni kamâlâtın asıl kaynağı olan Muhammedî Hakîkât’teki içkin kemâlâttan aldığı 

feyiz ölçüsündedir.
98

 

 

C-YÜKSEK ALGI SEVİYESİNDEKİ HAZ TERCİHİ 

 

Nefsin arzusu kırılınca kalbin haz yolları açılmaktadır.
99

 

İnsan manevi boyutu ile bütünleşme yaşadığında, potansiyelinde var olan 

güçler verimli ve yoğun bir hazla bir araya gelmektedir. Diğer bir deyişle, algı 

açılmakta, ben-aşkınlığı ve alt düzeydeki gereksinim bağımsızlığı gelişmektedir. 

İnsan tamamen kendi olmaya, gizil güçlerini kusursuzca gerçekleştirmeye, varlığının 

özüne, tümüyle insan olmaya daha yakın bir duruma gelmektedir.
100

 

İnsan bütün kuvvet ve içgüdüleri kendisinde toplamıştır. Her kuvvet ve 

içgüdünün bir hazzı vardır. Her birinin hazzı, yaradılış tabiatına uygun olan şeylere 

ulaşmasındadır. Bu içgüdü ve tabiatlar boşu boşuna değildir. Her kuvvet ve içgüdü, 

tabiatının gereği olan bir şey için yaratılmıştır. Mesela öfke, hiddet içgüdüsü intikam 

için yaratılmıştır. Onun tabiatının hazzı, intikam almakta ve galip gelmektedir. 

Yemeğe şehvet içgüdüsü, yaşayabilmesi için insana lazım olan gıdayı almak içindir. 

Onun da hazzı, tabiatının gereği olan bu gıdayı almaktır. Bunun gibi, kulak 

işitmekten, göz görmekten, burun da koku almaktan haz alır. Çünkü bunların 

tabiatlarının gereği bunlardır. Kalpte de ilahi nur adını taşıyan bir içgüdü vardır.  
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Zira Kur’an’da: “Allah kimin kalbini İslam’a açmışsa, o, Rabbi katından bir 

nur üzere olmaz mı?” (Zümer 39/22) buyrulmuştur. Buna akıl, basiret, iman ve yakîn 

nuru da denir. 

Kalp, hayal ve his ile bilinmeyen manaları anlamak vasfı ile bedenin diğer 

kısımlarından ayrılır. Âlemin yaratılmış (mahluk) olduğunu ve hikmet sahibi bir 

yaratıcıya muhtaç olduğunu anlaması gibi. Buna “akıl” adını verebiliriz. Fakat 

tartışma ve birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için taraflar arasında yapılan 

mücadele yollarının kendisiyle anlaşılan manadaki “akıl” demek değildir. Aklın 

meşhur olduğu bu manasını anlamamak şarttır. Akıl bu mana ile şöhret bulduğu için 

sufîlerden bazıları aklı yermişlerdir. Yoksa insanı hayvanlardan ayıran ve Allah’ın 

kendisiyle bilindiği akıl, en şerefli sıfatlardandır. Onu yermek doğru değildir. Bu 

akıl, eşyanın hakikatini kendisiyle bilinmek için yaratılmıştır. Onun tabiatının gereği, 

marifet ve ilimdir. O, bunlardan haz alır… 

Şu halde bilgi hazzı, şehvet, öfke ve diğer duyularla temin edilen hazlardan 

çok daha üstündür. Hazlar, önce çeşitleri itibariyle birbirinden ayrılır. Mesela, 

münasebet hazzı duyma hazzından, bilgi hazzı başkanlık hazzından ayrı ayrı 

şeylerdir. Kimisi daha zayıf, kimisi daha kuvvetlidir. Şehveti baskın olan ile 

olmayanın münasebet hazzı ile çok güzel ile güzele bakmak arasındaki haz da 

farklıdır. Hazların en kuvvetlisi, başkasını etkilemesi ile bilinir. Mesela, güzele bakıp 

ondan haz almakla, güzel kokular koklamak arasında seçim yapacak olan insan, 

güzele bakmayı tercih ettiği zaman onu, güzel kokular üzerine tercih ettiği anlaşılır. 

Bunun gibi, yemek hazırlandığı vakit, hala satranç başından ayrılmak istemeyen 

kimsenin satrancı yemek üzerine tercih ettiği ve ondan daha çok haz aldığı anlaşılır. 

Hazları tercihte ölçü budur. Şimdi konuya dönerek deriz ki: 
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Hazlar, zâhiri ve bâtıni olmak üzere ikiye ayrılır. Zâhiri hazlar, beş duyu 

organımız ile elde edilen hazlardır. Bâtıni hazlar ne gözün, ne kulağın, ne burnun, ne 

tat almanın, ne de dokunmanın hazlarıdır. Bâtıni manalar, kemâl sahipleri için zâhiri 

hazlardan daha üstündür. 

Manevi yönden olgunlaşanlar, diğer bir deyişle, algı seviyesi yükselenler 

(idraki açılanlar) için gözün görmediği, kulağın duymadığı ve hatta hatıra gelmeyen 

hazlar vardır. Allah’ı ve sıfatlarını düşünmeyi, a’lâ-yı illiyyîn (en yüksek makamlar) 

den, esfel-i sâfilin (en aşağı derece) e kadar her şeyi çekip çeviren, yaratıp idare eden 

ve bunlarda hiçbir zorluk çekmeyen Allah’ı, O’nun mülkünün sırlarını, göklerin 

melekûtunu bilmenin hazzını, bütün hazların üstünde görürler.  

Bunu kalp ve basiret sahibi olmayanlara anlatmak mümkün değildir. Zira bu 

kuvvetin merkezi kalptir. Çocuklara, cinsi münasebetin, top oynamaktan daha zevkli 

olduğunu anlatmak mümkün olmadığı gibi, bu kalbe sahip olmayanlara da bunu 

anlatmak mümkün değildir. Çünkü tatmayan bilmez, hazzına varmak gerekir. Sözle 

anlatılması zordur. Ancak bu mertebeye (algı seviyesine) yükselebilenler iki haz 

arasındaki farkı anlarlar.  

İlim talebinde bulunanlar, her ne kadar ilahi emirlerin bilgisini aramakla 

meşgul olmasalar da, çözümlenmesini bekledikleri zorlukları hallettikleri zaman, bu 

hazzın kokusunu alırlar. Çünkü her ne kadar onların bildikleri, ilahi olan bilgiler 

kadar şerefli değilse de, yine ilim ve marifet olduklarından, şereflidirler. Fakat 

Allah’ı bilmek için uzun tefekkür ve düşüncelerde bulunan ve az da olsa ilahi 

sırlardan kendisine bir şey keşfolunan, bu keşfin meydana gelmesi anında büyük bir 

hazza ulaşır ve hatta bu neşeye dayanabilmesi bakımından kendi kendine şaşar. İşte 

bu, ancak haz ile bilinir.  
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Tüm bu açıklamalardan, Allah’ı bilmenin en büyük haz olup, bunun üstünde 

bir hazzın bulunmadığı anlaşılmalıdır. Fakat şu bir gerçektir ki, bu hususta 

anlatılanlar fazla bir fayda sağlamazlar, yaşamak gerekir. 

İsa aleyhisselam’dan gelen haberlerde: “Bir genç Allah’ı aramaya hırslı 

olursa, bu hırs onu başkalarından alıkoyar” denilmiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’tan: “Salih kullarım için, gözlerin görmediği, 

kulakların duymadığı ve beşerin hatrına geçmeyeni hazırladım.” diye haber 

vermiştir.
101

 

 

 

 

 III-AHLAKIN KAYNAKLARI 

 

 Ahlak kelimesi sözlükte; 

1- Huy, tabiat, mizaç 

2- İnsanın davranış tarzı, tutum ve tavrı; toplumda makbul ve iyi sayılan 

davranış kuralları, 

3-Bu kural ve kaideleri inceleyen ilim şeklinde tanımlanmaktadır.  

Ahlakın kaynağı ve mahiyetini inceleyen felsefelerde; filozoflar hangi 

davranışların iyi, hangilerinin kötü olduğu ve insanın neden ahlak kaidelerine uyması 

gerektiği konusunda ortak bir fikre varamamışlardır. Kimi menfaati, kimi saadeti, 

kimi de vazifeyi ahlakın temeli saymıştır. 

İslam dini; ahlakın temelini Allah'ın emrine uygunluk, gaye olarak da Allah 

rızasını almakla, insanı şahsi veya toplumsal bencillikten kurtarmıştır. Ahlakı da 

toplumdan topluma ve zamanla değişen keyfî ve tesadüfi kaideler yığını olmaktan 
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çıkarıp Allah'ın emirlerine uygunluğu esas almakla, birlik beraberliği ve devamlılığı 

sağlamıştır.
102

 

Kur’an’da:  

“O halde (Habibim) sen yüzünü bir muvahhid olarak dine yönelt. Allah’ın 

insanları yaratmasında esas aldığı o fıtrata uygun hareket et.” (Rûm 30/30) 

“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve 

takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran 

kurtuluşa ermiştir.”(Şems 91/ 7, 8, 9) buyrulmaktadır. 

Demek ki ahlakın insanın fıtratıyla yakın alakası vardır ve insanın fıtratı 

iyice dikkate alınabilse, güzel ahlakın kaynağına da inilmiş olacaktır. 

Her insanda yaratılıştan gelen bir iman etme kabiliyeti vardır ve her insanın 

Allah ile muhabbeti taşıdığı mizaca göre farklılık gösterir. Güzel ahlak denilince 

insanın yaratılışında mevcut olan bu kabiliyetlerin yerli yerince kullanılması akla 

gelmelidir. Ahlaksızlıkların tümünde ise bu sermayenin yanlış kullanılması söz 

konusudur.
103

 

 

 A-HUY VE AHLAK İLİŞKİSİ 

 

  İnsanın dış görünüşü değişmeyip yaratıldığı şekilde kaldığı gibi kalbin 

görüntüsü olan ahlak da değişmez denilebilir mi? 

  Hz. Muhammed (s.a.v) “Ahlakınızı güzelleştiriniz” buyurduklarına göre 

bunun imkânsız olduğunu söyleyemeyiz. 
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  Zira hayvanı bile hırçınlıktan alışkanlık ve yumuşaklık haline çevirmek 

mümkün olmaktadır. En vahşi hayvanlar bile güzel bakım ile ehlileştirilebilmektedir. 

  Bazı haller insanın isteği dışındadır. Örneğin öfke ve şehvetin aslını insanın 

isteği ile gidermek mümkün değildir. Ama öfke ve şehveti fizyolojik disiplin ile orta 

ve zararsız hale getirmek mümkündür.   

  Fakat bazı huylar hakkında bu daha zor olur. Bunun zorluğunun iki sebebi 

vardır. Ya yaratılıştan o huy kuvvetli yaratılmıştır. Ya da uzun zaman o huy ve 

ahlakının arzularını yapmıştır. İnsanlar bunda dört derecedir: 

 Birinci derece, saf olup iyiyi kötüden ayıramaz. Huyunda bir iyileşme ve 

kötüleşme olmayıp yaratıldığı şekilde kalan kimsedir. Böyle kimseler işlemekle 

düzelir ve çabuk ıslah olur. Kendisine iyi ahlakı öğretecek, kötü ahlakın zararlarını 

bildirecek, yol gösterecek bir kimse lazımdır. Bütün çocuklar küçükken böyledir. 

Onların yolunu baba ve anneleri çizerler. Bunun için Kur’an’da, “Ey Müslümanlar, 

kendinizi ve evinizde olanları cehennemden koruyunuz” (Tahrîm 66/6) 

buyrulmaktadır. 

 İkinci derece, henüz bozuk bir itikada saplanmamış fakat daima şehvet ve 

öfkesine uymayı huy edinmiştir. Bununla beraber bunları yapmanın iyi olmadığını da 

bilir. Bunun işi daha zordur. Zira iki şeye ihtiyacı vardır: biri bozuk ahlakı çıkarmak, 

ikincisi iyilik tohumunu ona ekmektir. Ancak, onda bunun için ciddiyet ve liyakat 

meydana gelirse çabuk düzelir ve kötü huylardan kurtulur. 

 Üçüncü derece, ahlakı kötüleşmiş olup yaptığı işin kötü olduğunu da bilmez. 

Hatta bu huyunu kendisi güzel görür. Böylesinin düzelmesi çok nadirdir. 
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 Dördüncü derece, işlediği kötülüklerle övünebilir. Bunu makbul iş sanır. Bazı 

insanların ben şu kadar insan öldürdüm, şu kadar şarap içtim demesi gibi. Bu, Allah 

tarafından bir yardım gelmediği sürece ilaç kabul etmeyen bir hastalıktır.
104

 

 

 B-ALIŞKANLIKLARIN AHLAKA ETKİSİ 

 

Güzel ahlakın üç sebebi vardır: 

Birincisi, asıl fıtrattır (yaradılıştır). Bir kimse, aslında çok güzel huylu ve 

alçak gönüllü yaratılmış olur. Böyle insanlar çoktur. 

İkincisi, zorla iyi işler yaparak, onları alışkanlık haline getirir. 

Üçüncüsü, işleri ve ahlakı iyi olan insanları devamlı görür ve onlarla 

arkadaşlık eder. Bu güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Bundan haberi bile 

olmaz. 

Kalp bedenden ayrı olmakla beraber kalbin onunla alakası vardır. Zira beden 

ile yapılan iyi bir işten kalbe huzur ve mutluluk ulaşır. Yani, dıştaki iyi işten, kalp iyi 

huy elde eder.  Yapılan her kötü işten de aynı şekilde kalbe bir sıkıntı meydana gelir. 

Kalpteki sıfat ve huy iyi olunca, işler de o huya göre meydana gelir. Bunun sırrı kalp 

ile beden arasındaki ilgidir. Birbirlerine tesir ederler. 

İyi işleri alışkanlık haline getirende iyi huylar meydana gelmektedir. İslam 

dininin iyi işleri yapmayı emretmesinin sırrı da budur. İyi işlerden maksat kalbi 

çirkin suretten iyi surete çevirmektir. İnsanın zorla adet edindiği şey onun tabiatı 

olur. Bundan vazgeçemezler. Hatta tabiatına uymayan şeyleri yapa yapa tabiatı 

haline gelir. Bununla iftihar dahi ederler. O halde insanın tabiatın zıddı olan bir şey 
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alışkanlık ile insanın tabiatı haline gelebiliyorsa, tabiata uygun olan şeylerin 

alışkanlık yoluyla tabiat edinilmesi daha kolay olur.
105

  

 

 
IV- KARAKTER EĞİTİMİ 

 

 

 

 Karakter sahibi olmak, hem içsel dürtülerin ve hem de dış etkilerin üstesinden 

gelebilme kabiliyeti kazanmak demektir. 

 Ahlak eğitimini de ifade eden karakter eğitimi, insanı bir yandan özgür ve 

kendine hâkim kılarken, öte yandan da onun topluma uyumunu sağlar. Karakter 

eğitimi, karakterin bir yönü haline gelmiş olan ahlaki yargıları ahlaki davranış haline 

getirme çabasıdır. Ahlak eğitimini ifade eden karakter eğitiminde amaç, özgür olarak 

dış etkenlerden sıyrılmış, vicdanlarına uyarak yargıda bulunan ve sorumlu bir varlık 

olduklarının bilinciyle davranan insanlar yetiştirmek olmalıdır.
106

 

 

A- MANEVİYATIN ÖNEMİ 

 

 Batıda aydınlanma hareketi ile başlayan süreç dünyevileşme ile son bulmuş 

ve dinin toplumdaki fonksiyonları etkisiz hale gelmiştir. Birçok insan, özellikle de 

genç kuşaklar, hiçbir değere inanmayan, umursamaz, idealden yoksun, günübirlik 

uğraşlar ve maddi zevklerle oyalanan, kendine ve çevresine yabancılaşan tipler 

haline gelmişlerdir. 

 Günümüzde nefes alıp vermenin tek gayesi neredeyse bütün istek ve 

arzularımızın gerçekleştiği problemsiz bir hayata sahip olmaktır. Çocukluktan 
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itibaren girilen bütün sınavlar, kariyer planları hep rahat bir ömür geçirelim diyedir. 

Gençlere devamlı “kendinizi önemseyin, siz önemlisiniz” mesajı verilirken, 

maneviyat çoğu zaman göz ardı edilir. 

Oysaki gençlik dönemi maneviyata çok yatkın ve birçok yönden ilişkilidir. 

Maneviyat; hayatın anlamı, karakter gelişimi, insani görev ve sorumlulukların sınırı 

gibi konular başta olmak üzere, duygusal ve sosyal birçok arzuların tatmini gibi çok 

önemli hususlarda gençlerin doğru şekilde güdülenmelerinde etkili rol oynamaktadır. 

Daha önceleri toplumun bütününe hitap eden ortak ve birleştirici bir değer 

olan maneviyat, modern toplumda gücünü ve etkinliğini yitirmeye yüz tutmuştur. 

Daha çok bireysel vicdanlarda yaşatılan, kişisel ve öznel bir yaşama alanı, bir tercih 

ve tutum konusu haline gelmiştir. Modernizm insanların inançlarını zedelemiş, onları 

inanç ve değerlerinden şüpheye düşürmüştür. Eski zamanlarda din, hiçbir zaman 

şüphe edilmeyecek şeyleri kapsayan bilinç düzeyinde bulunurken günümüzde 

maalesef insanların hakkında ayrılığa düşebilecekleri diğer birçok fikre psikolojik 

olarak benzer hale gelmiştir. Modernizm ile dindarlığın zıt kutuplar oluşturduğu, 

dolayısıyla modernleşme arttıkça dindarlaşmanın azalacağı yönünde beklenti ve 

tutumlar benimsenir hale gelmiştir. 

Ülkemizde dinin kamusal alandaki yeri ve statüsü konusundaki tartışmalar 

halen yaşanmakta, zaman zaman suçlama, dışlama ve baskılar devam etmekte, öte 

yandan dindarlığın gelenekçi ve yenilikçi şekillerini kabullenmiş kesimleri 

arasındaki anlaşmazlık ve gerginlikler hepimizin gözleri önünde yaşanmaktadır. 

Bunun sonucunda da birbirine zıt dini anlayış, yorum ve uygulamalarla karşı karşıya 

kalan gençlerimizde dini ilgisizlik ve güvensizlik tutumu gelişmektedir. Hızla gelişen 
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teknoloji, popüler kültür ve medyanın etkisiyle birçok olumsuz uyarıcıya da maruz 

kalan gençlerimizin bu tutumlarının önünü almak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. 

Üzerinde önemle durulması gereken husus şudur: Dini inanç gereksinimi 

fıtrîdir (doğuştan/yaradılıştandır) ve kimlik gelişimi sürecinin ana eksenini 

oluşturmaktadır. Dini inanç ve değerler olmaksızın sağlıklı benlik ve karakter 

gelişiminin oluşması mümkün değildir. Hayata bir anlam ve amaç arayan genç için 

maneviyat; benliğini tanıyıp karakteri oluşturucu, varoluş amacı ve dünyayı anlama 

ihtiyacını tatmin ederek algısal açıklık sağlayıcı rolü ile çok büyük bir öneme 

sahiptir.
 
 

Maneviyatın etkinliği insanların sırf dinden bahsedildiği durumlarda değil 

birçok toplumsal, ahlaki, kültürel ve siyasi alanlarla bir bütün halinde yaşandığı 

düzen içinde artar. Oysaki içince yaşadığımız modern toplum şartlarında bu uyumun 

sağlanması ciddi bir problem halini almıştır.
 
 

Kısa süreli hazları tercih etmeyi içeren bir kişilik özelliği olan dürtüsellik 

adeta bir gençlik hastalığı haline gelmiştir. Manevi gıdaları ihmal edilmiş olan 

gençler dürtülerini kontrol edememekte, aşırılıklardan kendilerini 

koruyamamaktadırlar.
107

 

Bazı bilimsel araştırmalar ahlak gelişimine yol açma bakımından en etkili 

disiplin türünün ikna etme, pişmanlık duyurma olduğunu ortaya koymuştur ki 

pişmanlık maneviyat eğitiminin temel unsurudur. Bu yaklaşımla gencin kendi 

davranışının sonuçlarını anlaması sağlanır. Genç kendini kontrol etmeye, yani 

içdenetim (vicdan) geliştirmeye başlamış olur. Hz. Muhammed’in (s.a.v) 
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çocuklardaki istenmeyen davranışları değiştirme konusundaki tutumu da bu 

şekildedir.
108

 

 

B- İBADETLERİN İŞLEVİ 

 

Maneviyatın insana tertip kazandırmada son derece etkili bir psikolojik güce 

sahip olduğu göz ardı edilmemeli ve ibadetlerin her türlü davranışımızı ayarlama 

yönünden önemli bir işleve sahip olduğu bilinmelidir. İbadetler; her şeyi yaratan 

Allah’ı memnun etmeye yönelik değildir. İbadet bu dünya içindir, ahiret için 

değildir. İbadet bedene hakim olmayı öğretir. Kişiyi disiplin altına alır. Zira, ahlak 

disiplin isteyen bir şeydir. İnsanın ahdine vefa göstermesi olağanüstü bir şeydir. 

Ancak ibadet sürecinden geçen bir insan kendini bu disipline alıştırabilir.
109

  

 Örneğin; insanda pozitif bir karakter yapısı inşa etmeye yarayan en önemli 

unsur, Allah’ın kullarına farz kıldığı namaz ibadetidir. Namaz insanı hem bilinçli bir 

ruhsal gelişmeye hem de bütün bencillik ve düşkünlüklerden uzaklaşmaya 

götürebilmektedir. Kur’an’da: 

 “Muhakkak namaz hayasızlıktan ve fenalıktan vazgeçirir” (Ankebût 29/45) 

buyrulmaktadır.   

 Namaz ibadetinin en önemli yönü insanı edepsizlikten, kötü ve çirkin işlerden 

uzaklaştırıp kurtarmasıdır. Namaza devam eden kişide güzel davranışlar artar ve 

gelişir, olumsuz yön ise gelişemez.
110
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 İbadetlerin en önemli amacı insanı ruhen ve bedenen sağlam tutmak, kalbin 

ve bedenin hastalıklarına karşı korumaktır. Başta namaz olmak üzere bütün ibadetleri 

birer tedavi terapisi olarak da tarif etmek mümkündür.  

 Ahlaki bir dönüşüme yol açan namaz ibadeti kişiye Allah’a verdiği doğru kişi 

olma sözünü hatırlama imkanı verir. Her kılınan namazda okunması farz olan Fatiha 

Suresinde söylediği “Bizleri doğru yola hidayet et. Kendilerine nimet verdiklerinin 

yoluna ilet. Öfkene uğramışların ve sapmışların yoluna iletme (ihdina’s-sırata’l-

müstakim sıratellezine en’amte aleyhim gayri’l-mağdubi aleyhim vela’d-dallin)” 

duası ile insan, yaratılış amacını kavrar.
111

 

 Çağımızdaki psikolojik hastalıkların çoğu, ahlaki sorunların dile getirilişleri 

olup, nevrotik belirtiler de çözümlenmemiş ahlaki çatışmaların bir sonucudur. Son 

yıllarda adını sıklıkla duyar hale geldiğimiz kavramlardan bir olan nevroz, ahlak 

sorunları ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve kişiliğin tüm yönleriyle 

olgunluğunu ve bütünlüğünü gerçekleştirmedeki başarısızlığının bir sonucudur. Etik 

açıdan ahlaki bir başarısızlıktır. Duygudurum bozukluğu, dissosiyatif bozukluk
112

 

olarak adlandırılan pek çok psikolojik rahatsızlığı kavram olarak içine almaktadır. 

Hatta halk arasında akıl hastalığı olarak da adlandırılır.
113

 

 Namaz ibadeti nevroza duygusal, ruhsal ve zihinsel çözümler sunmaktadır. 

Me’âric Suresinde (70/19) insanın tatminsiz yaratılmış olduğu vurgulanmaktadır. 

Namaz ibadetini hakkıyla yerine getiren bireyler, sözü edilen bu fıtri tatminsizliği 

pozitif bir güç olan hayat enerjisine dönüştürebilir ve böylece gönül huzuruna 

kavuşmayı başarabilirler. Sözü edilen tatminsizlik halini ya da pozitif karakter 
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yapısını belirleyecek asıl unsur ise insanın Allah vergisi donanımını kullanma 

tarzıdır.
114

 

 

C-DEĞER AŞILAMASI 

 

Çağdaş tüketim toplumu, narsist ve hazcı bir ahlak anlayışını ön plana çıkaran 

bir dönüşüm içerisindedir. Bu dönüşüm sürecinde anlık tatmin arayışları ve hazların 

güdülenmesiyle davranan kimselerde sorumluluk duygusunun zayıfladığı 

görülmektedir. Çağımızda her şeyi kendi bireysel yararı açısından değerlendiren, 

kendi benliğine tutkun “narsist (bencil)” bir kişilik tipi ortaya çıkmıştır. Mutlak 

doğru ve mutlak yanlış diye bir şeyin varlığını reddeden bu bireyler için her yol 

mubahtır. Hedonist arzularında sınır yoktur, pişmanlık duygusu duymazlar.
115

 

Milli Eğitim Temel Kanunumuzun başlangıcında milli eğitimin amaçları 

sayılırken; başta ahlaki olmak üzere manevi değerleri benimseyen, beden, zihin, 

ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve 

karaktere sahip kişiler yetiştirmekten bahsedilmektedir. 

Sosyal denetim mekanizmalarından en önemlisi olan değerler, toplumsal 

bütünlüğün ayrılmaz unsurlarındandır. Bireyin kendisini, toplumun ise bireyi kontrol 

etmesini sağlayan unsurların başında değerler gelmektedir. Bireyin hayatında hemen 

her şey değerlere göre algılanır ve yaşamın anlamı bu şekilde öğrenilir. Bunun için, 

insanı layık olduğu varlık konumuna taşıyan manevi değerlerin aşılanmasına 

çocukluk çağlarından itibaren gerekli özen gösterilmelidir. 
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Erken yaşlarda kazanılan bilgi, beceri ve değerler bireyin ahlak ve karakterini 

farklılaştırmakta, temel insani değerleri benimsemiş “dengeli” bireyler yetiştirmekte 

önemli rol oynar.
116

 

Sırf bedensel görünüme önem veren, ya da sadece düşünsel (entellektüel) 

faaliyetlerde doyum arayanlar genellikle beden, zihin ve manevi yaşam arasında 

denge kurma becerisi kazanamamış kişilerdir. Diğer bir deyişle, kendi 

çocukluklarında yetiştikleri aile içinde bedensel ya da entelektüel yönde uyarılmışlar, 

diğer yönleri geliştirilmemiştir. Oysaki kişinin evrenle ilişkisini tanımlayan önemli 

yönlerden biri de manevi boyuttur. Çocuk manevi yaşam yönünden sağlıklı bir ailede 

yetişiyor ise, her yönünü geliştirmeye doğal olarak yönelir. Bu sebeple aile içinde 

çocuğun algılama düzeyine uygun, onun kavrayabileceği kavramları kullanarak, 

değer aşılaması yapılmalı; bedenle, zihinle, doğayla, evrenle ilgili soruları 

cevaplandırılarak, zaman içinde dengeli bir dünya görüşü geliştirmesi 

sağlanmalıdır.
117

 

Bilinmelidir ki, çocuk ve ergenlerde rastlanılan rahatsızlıkların birçoğu 

yetişkinlerin kendi değerleri konusunda kararsız davranmalarından 

kaynaklanmaktadır.
118

 

Diğer taraftan, değerler üzerine yapılan araştırma ve sınıflandırmaları ile 

tanınan Schwartz’ın oluşturduğu “Birey Düzeyi Değer Tablosu” ilgi çekicidir. 

Burada hazcılık; kaynağı organizma (beden) olan, bireysel hazza yönelim olarak 

tanımlanmaktadır. Burada söz konusu değer; haz ve hayattan tat almaktır. Hazcılık 

ve uyarılım olarak tanımlanan iki değerin kaynağı olarak organizma 
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gösterilmektedir. Söz konusu tablo incelendiğinde, organizma kaynaklı bir değer 

olan hazzın, bireysel düzeyde kişiyi yönlendiren organizma kaynaklı bir değer olması 

sebebiyle oldukça sığ, ahlaki anlamda zayıf ve anti sosyal bir yapıda olduğu 

görülmektedir.
119

 

Söz konusu tablodan hareketle, günümüz gençleri için de en önemli şeyin 

hatta hayatın amacının haz almak olduğu açıkça görülmektedir. Haz, gençlerimiz 

tarafından bir değer olarak algılanmakta, haz veren şeyler de değerli görülmektedir.  

 

D-ÖZDEŞLEŞME YOLUYLA ÖĞRENME 

 

Öğrenmeye etki eden en önemli faktör yaradılıştan sahip olduğumuz yetenek 

ve eğilimler olmakla birlikte; kalıtım, çevre (uyaran grubu) ve eğitim tekniklerinin de 

öğrenmeye etkisi göz ardı edilemez. 

Eğitimciler ve psikologlar sosyal ve duygusal davranışın üç şekilde 

öğrenileceğinden söz ederler. Bunlar sınama-yanılma yoluyla öğrenme, direkt 

öğrenme ve endirekt (model alma ve özdeşleşme yoluyla) öğrenmedir. 

Bir başka şahsiyetin duygu, düşünce ve davranışlarının örnek alınması olarak 

bilinen özdeşleşme taklitten daha geniş kapsamlıdır. Taklit sadece hoşa giden belirli 

bir davranışın kopya edilmesi, belirli bir davranışın tekrarlanmasıdır. Özdeşleşme 

ise, model alınan kimsenin kişiliğinin taklit edilmesidir. Özdeşleşmede modele karşı 

bir duygusal bağlanma söz konusudur. Bunun için özdeşleşme, modelin bulunmadığı 

durumda da onun gibi davranmak, hissetmek ve düşünmektir. Özdeşleşme aynı 

zamanda gencin sosyalleşme süreci içinde kullandığı savunma mekanizmalarından 
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biridir. Genç değer verdiği kimselerden gördüğü davranışları benimseyerek 

uygulamaya çalışır, yetişkinlerin nasihatlerinden ziyade özdeşleşme yoluyla bilgi ve 

tecrübe kazanır.
120

 

Tutkuların ön planda olduğu ergenlik çağında gençler çoğunlukla meşhur 

sporcu, sinema ve sahne sanatçısı, siyasi lider ya da dini liderleri örnek almakta, bu 

modellerin güç ve üstünlük özelliklerinden etkilenmektedirler. Ergenlik çağındaki 

genç özdeşleşme objesi olarak kabul ettiği modelde aynı zamanda ideal bir üstünlük 

de aradığı için bazen bu özellikleri taşıdığına inandığı tarihi şahsiyetlerle de 

özdeşleşmektedir. Gencin aradığı eğer olgunluk anlamında bir üstünlük olursa, dini 

içerik taşırsa, başta Hz. Muhammed (s.a.v) olmak üzere önemli maneviyat 

büyüklerini özdeşleşme modeli olarak benimseyecektir.
121

 

Çocuğun ve gencin ahlaki ve dinî sosyalleşmesinde, özdeşleşme yoluyla 

öğrenme önemli bir yer tutar. Anne-baba ve yetişkinleri örnek alma, dinî ve ahlaki 

yasaların şekil almasında direkt öğrenimden daha etkilidir. Çocuk ve genç dini 

hayatın gerekleri hakkındaki bilgilerin büyük bir kısmını bu özdeşleşme 

mekanizmasından alacaktır. 

 Hz. Muhammed’in (s.a.v) “Namazlarınızın bazılarını evlerinizde kılınız ve 

oraları kabirlere çevirmeyiniz”
122

, “Farz namazlar dışındaki namazların en faziletlisi 

evlerinizde kılınandır”
123

 şeklindeki tavsiyeleri, namazı evde kılmak suretiyle ev 

halkına örnek olmanın önemini vurgulamaktadır. 

 10 yaşında bir genç iken Hz. Muhammed’in (s.a.v) eğitim ve hizmetine arz 

edilen Enes b. Mâlik onun bu konudaki tutumunu şu cümlelerle ifade eder: “Hz. 
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Peygamber’e yedi yahut dokuz sene hizmet ettim. Rasulullah benim yaptığım bir şey 

için ‘Bunu niçin yaptın?’ yapmadığım bir şey için de ‘Niçin yapmadın?’ demedi.”
124

 

Enes b. Mâlik’in bu sözlerinden anlıyoruz ki Hz. Muhammed (s.a.v), ergenlik 

döneminde terbiyesine verilen bu genci nasihat ve sözlü eğitimden çok, örnek 

davranışlarıyla etkileyerek, onun gerek dinî ve gerekse de diğer konularda kendi 

kendine düşünme, karar verme ve anlama kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olan 

özdeşleşme yoluyla öğrenmesine imkân sağlamıştır. 

 Dini duygu ve düşünceleri benimseyen ve dinî uygulamaları yerine getiren bir 

yetişkinle özdeşleşen çocuk ve gençte, o model gibi düşünme ve davranma için 

güdülenme meydana gelmektedir. Bu güdülenmeden sonra yetişkinler, sözlü eğitim 

ile bu duygu, düşünce ve davranışları şekillendirerek çocuk ve gencin, özdeşleşme 

yoluyla kendisini eğitmesine formal eğitim yoluyla da destek vermelidirler. Hz. 

Muhammed’in (s.a.v) de uygulaması böyledir.
125

 

 Diğer taraftan, arkadaşlık ilişkilerinin de özdeşleşme sürecindeki gencin 

inanç, tutum ve davranışları üzerindeki etkisi büyüktür. Arkadaşılığın  bu husustaki 

etkisi Kur’an-ı Kerim’deki “Müminler müminlerden ayrılıp kâfirleri dost edinmesin. 

Bunu her kim yaparsa Allah’la ilişiğini kesmiş olur”
126

 ayetiyle belirtilmiştir. Hz. 

Muhammed de (s.a.v) “Kişi yakın dostunun dini üzeredir. Artık sizden biriniz 

kiminle dostluk kuruyorsa ona dikkat etsin”
127

diyerek arkadaş ilişkisinin etkisini 

belirtmiş ve “mümin” olan kimselerle arkadaşlık kurulmasını tavsiye etmiştir.
128
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V-YAŞAM BOYU EĞİTİM 

 

En belirgin özelliği sürekli değişiklik olan “bilgi toplumu”na geçişle birlikte 

süregelen ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerden etkilenmeyen birey yoktur. 

21. yüzyılda en temel değer bilgidir. Bilgi dünya ekonomileri için yaşamsal 

önem taşıyan bir kaynak,  teknolojik ve bilimsel değişim için önemli bir unsurdur. 

Kuşkusuz eğitimin de önemli bir unsurudur. Bilgi; 

Yaratıcılık ve yenilik için önemli bir unsur,  

Öğrenme ve düşünme için temel bir kaynak,  

Daha bilgili vatandaşlar oluşturmada bir anahtar,  

Vatandaşların akademik yaşamlarında, iş yaşamlarında ve hatta günlük 

yaşamlarında daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlayan bir faktör,   

Sosyo-ekonomik gelişim için de önemli bir kaynaktır. 

Günümüzde, değişimin sürekliliği ve hızı, eğitim kurumlarında kazandırılan 

bilgi ve becerilerin zaman içinde yetersiz kalmasına neden olmakta, bir başka deyişle 

yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılmaktadır. 

Yaşam boyu öğrenme, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, temel bilgi 

ve becerilerin kazanılmasını teşvik etme, esnek ve yenilikçi öğrenme olanaklarını 

genişletme anlamına gelmektedir.
129

 

Yaşam boyu eğitim kavramı ise; yaşam boyu öğrenmeyi içine almakla 

birlikte, bireyin kendi kendisini eğitmesini de içeren –insan, eğer kendisini eğitirse, 

gündelik yaşamın koşuşturmaları içinde de kendisini gerçekleştirebilir
130

- bir ahlak 

eğitimi paralelinde meydana gelen kapasite oluşumu, yani, algı seviyesinin 
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yükseltilmesi,  sürdürülebilirlik ve bunun doğal sonucu olan toplumsal 

verimlilikle ilgilidir. 

İnsanı insan olma hedef ve gayesine göre yaşatabilme çabalarının tamamına 

eğitim diyoruz. Eğitim, toplumdaki genel anlayışın aksine, bilgi verme faaliyeti olan 

öğretimden çok farklı bir kavramdır. Eğitim bilgilendirmeyi de içine alır fakat aslen 

manevi değerleri tatbik etme alışkanlığının kazandırılmasıdır.  

İnsanı eğitirken öncelikle insanın hakikatini bilmek ve fıtri yapısında mevcut 

bulunan yüksek değerlere ters düşmeyecek, bilakis potansiyeli geliştirmeye katkı 

sağlayacak bir eğitimin (maneviyat eğitimi) verilmesi şarttır. 

Toplumun gelecekteki sağlığı çocukların zihinlerini olduğu kadar gönüllerini 

de geliştirmede yatar. Kişisel bütünlüğün olabilmesi için insanın kendi içindeki 

gerçekleri tanıması gerekir.
 131

 

Bütün kötülüklerin, bütün yanlışlıkların ve geriliklerin kaynağı gerçeği inkar 

ya da gerçeğe saygısızlıktır. Ailesiyle, öğretmeniyle, medyasıyla gerçeklere saygılı 

olmayan toplumlarda eğitimden beklenen fayda elde edilemez. Zira, gerçeğe 

koşulsuz saygı çocuğun öğrendiği bir tutumdur.
132

  

Şu halde, bizler ancak farkındalık sahibi özgün bireyler olursak eğitebiliriz.  

Pek çoğumuzun yaşadığı anlamsız ve bayağı hazlara güdülenmiş yaşamın 

temel sorunu, arayışa geçememektir. Oysaki manevi uyanış bunun farkına varılınca 

başlar. Kişi ancak uyandıktan sonra, daha önce uyuyor olduğunu ve nelerin esareti 

(güdülemesi) altında yaşamış olduğunu kavrar.  
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Manevi uyanış için öncelikle, gerçeğe saygılı olmayı öğrenmek gerekir. 

Ardından da, anlamlı bir yarın yaşamaya niyet ve kişisel bütünlüğü sağlamak 

için gayret etmek şarttır. 

Gayret etmek için ise güçlü olmak gerekir. Peki gücümüz nereden gelecektir? 

Buna yanıt olarak: “Kim olduğunu bil,” diyoruz; “Kişinin gerçek gücü 

orada.”
133

 Nitekim Kur’an’da: “İçinizdedir, niçin görmüyorsunuz!”  (Zâriyât 51/21) 

buyruluyor.
134

 

Ve devam ediyoruz:  

“Yaşam kimin sorumluluğu?” 

“Şimdi ve şu anı yaşama tembelliği, haz düşkünlüğü neden bu kadar yaygın?” 

“Neden pişmanlıklar içindeyiz?” 

“Peki bu sıradan insan, böylesine kaybolmuş, güçsüz insan değişebilir mi?
135

 

 Evet değişebilir. Varoluşunun hakikatini (yaradılış gayesini) ve gerçek 

manada insan olmanın değerini öğrendiğinde; öğrendiklerinin farkındalığını kazanıp 

anlamı bulduğunda değişebilir… Ve bu anlam, sadece bireyin kendisi tarafından 

bulunabilir.  

 Yaşamda anlam arayışı, insan davranışlarını yönlendiren temel güdüdür. 

İnsanlar uğruna yaşayacakları bir amaç ve anlama ihtiyaç duyarlar ve anlam istemi 

engellendiğinde bu durum şiddetli kaygıya neden olur. Kaygıdan kaçmak için de 

bilinçsiz olarak maddi hazlara yönelirler. 

 Çağımızda kaygının geçmiş zamanlara oranla daha yaygın olduğu 

bilinmektedir. Bununla birlikte modern insanın belirli bazı özellikleri vardır ki bunlar 

nevroza da benzemektedir: 
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 Cüceloğlu, Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin SAVAŞÇI, ss. xi, xii. 
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 Gazâlî, Kimyâ-i Saâdet, s. 727. 
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 Cüceloğlu, Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin SAVAŞÇI, s. xii. 
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  Bu özelliklerden ilki, insanların uzun dönem hedeflerinin olmaması, yaşam 

karşısındaki plansız, günlük ve hedonist tutumlarıdır.  

 İkinci belirti, insanların yaşam karşısında yanlış bir kaderci tutum 

sergilemeleridir. Bu tutum kişinin kendi yaşamını yönlendirmesinin imkansız olduğu 

düşüncesine dayanmaktadır.  

 Üçüncü belirti, ortak (kolektif) düşünmedir. İnsanlar bu şekilde kitleler içinde 

kaybolmaktadır.  

 Dördüncü belirti ise egoizmdir. Kolektif düşünme eğiliminde olan kişi kendi 

düşüncesini yok sayarken egoist olan kimse diğer insanların düşüncelerini yok 

saymaktadır.  

 Sonuç olarak bu dört belirti insanın sorumluluk duygusu ve özgürlükten 

kaçışına kadar dayanmaktadır.
136

  

 O kadar teknolojik gelişmelere ve büyümelere rağmen çağdaş dünyada bu 

sorunlara bir çare bulunamaması trajik bir durumdur. İnandığı ve güvendiği bütün 

bilimsel ve teknolojik unsurların bir işe yaramadığını gören insanoğlu
137

, çözümü 

kendi dışında olan bir şeylerde aramakta ve maddi haz istemine yönelmektedir. 

 Oysaki hayatımızı anlamlandırmak, kendimiz olmak, farklı olmak, özgün 

olmak istiyorsak yaşamın anlamı ve amacını sorgulamaktan kaçınmamalıyız. 

Derslerde öğretmenimizin gözüne girmek, karnenin yanında takdir veya teşekkür 

almak, iyi bir üniversite mezunu olmak ve bu uğurda gece gündüz çalışmak, okul 

bitirmek, evlenmek, bir işte çalışmak da sorunları çözmüyor artık. Kendimiz olmak, 

kendimizi keşfetmek ve kendimizi gerçekleştirerek, Yüce Yaratıcımız’ın bize verdiği 
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  “Logo-Terapi”, 

http://www.ozelegitimsitesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=306, (25.05.2011). 
137

 Özdoğan, ss. 119, 120. 
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nimetlerden olan kabiliyet, meleke ve imkânlarımızı keşfederek özgür ve özgün bir 

insan olmak gerekiyor.
138

  

 İnsanın temel uğraşı maddi haz arayışı ya da acıdan kaçınmak değil, yaşamda 

bir anlam bulmak olmalıdır. 

 Yüce Yaratıcımız bizleri: 

 O’nu anarak ve daimi surette dua ve tefekkürle; 

 “Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı zikrederler ve göklerin 

ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki: ‘Rabbimiz, Sen bunu boşuna 

yaratmadın…’” (Al-i İmran 3/191) 

“Kur’an’ı da müyesser kıldık düşünmek için. Fakat hani düşünen?” (Kamer 

54/17)  

 Yaradılış gayemizi öğrenerek; 

 “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zâriyât 

51/ 56) 

 Bezm-i Elest’te verdiğimiz kulluk sözümüzü hatırlamamızı isteyerek; 

 “Hem Rabbin: Beni Adem’den, bellerinden zürriyetlerini alıp da onları 

nefislerine karşı şahid tutarak: Rabbiniz değil miyim?” diye işhad ettiği zaman 

“Belâ” dediler.” (A’râf 7/172) 

“Allah Teâlâ’nın size olan nimetlerini ve sizden aldığı sözü hatırlayın.” 

(Mâide 5/7) 

“Umulur ki hatırlarlar.” (Bakara 2/221)  

Hayatımızı anlamlandırmaya yönlendiriyor: 
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“Allah kendisine yönelen kulunu hidayete (rızasına giden yola) erdirir. Onlar 

iman edenler ve kalplerini Allah’ın zikriyle huzura erdirenlerdir. Dikkat edin, kalpler 

ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur.” (Ra’d 13/27-28)  

 

Çağımızın yaygın hastalığı “hazcılık”la mücadele edebilmek için; yaşam 

boyu eğitimin önemi ve gerekliliklerinden bahsettikten sonra hedeflerimizi şöyle 

sıralayabiliriz: 

 

A- KENDİNİ GÖZLEMLEME PRATİĞİ KAZANARAK “BEN”LİK 

DUYGUSUNU YENMEK 

 

 Beşer varlığının yaşam hedefi yatay bir çizgide olan insan ayrıca, kendi 

içinde de dikey bir skalaya sahiptir. Çünkü insan içsel değişim kapasitesine sahiptir. 

Dikey skalada bir seviyeden diğerine yükselebilir. Doğduğu gibi kalması gereken ve 

değişmeyen bir hayvan gibi değildir. 

 Dikey çizgide bir noktadan daha yüksek bir noktaya geçmek için, bir şeyler 

dönüştürülmelidir: daha alt bir seviyedekinden farklı hale gelinmelidir.  

 İnsanın hedefi dikey çizgide; mekanik (uyuyan) insandan dengeli (uyanmakta 

olan) insana, buradan da şuurlu (uyanmış insan) insana doğru tırmanmak 

olmalıdır.
139

 

 Bunun için; kendini gözlemlemeye karar vermekle başlayan bir içsel sistem, 

yani, kararlı bir Gözlemleyen “Ben” kurulmalı ve insan mekanik davranışlarını 

kontrol etmeyi öğrenmelidir. 
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 Gözlemleyen “Ben” in kurulması, bir insanın içindeki daha dışsal olanı 

gözlemleyebilsin diye, o insanın içindeki bir şeyi daha içsel yapmaktır.  -Dışsal olan, 

dışarıdaki dışsal yaşam anlamında değil; onun içindedir, kişiliğindedir.-  

Gözlemleyen “Ben” kurulmazsa, yani bir insan kendini gözlemlemeye karar 

vermezse, bu içsel harekete başlayamazsa, onun içinde hiçbir şey değişmez Aynı kişi 

olarak kalır. Gözlemleyen “Ben”, duyu olarak yaşamdan daha içeride olan bir şeydir. 

Fakat Gözlemleyen “Ben”, devamlı ve yenilenmiş çalışma anlayışının derinliğiyle 

desteklenmezse zayıflar ve dışsal yaşam şartlarının basıncında yavaş yavaş yok olur; 

o zaman insan kendini hemen tekrar yaşamın içinde bulur ve yaşam, o anda onun 

şahsi ilgilerine elverişliyse acı çekmez.
140

 

 Bir insan tamamen açık bir şekilde kendi içinde bir ya da iki “Ben” i 

tanımlayabilmelidir. Tabi ki, hala bütünüyle “İmajinatif ‘Ben’” in tesiri altında 

kalıyorsa, bunu yapamayacaktır çünkü bu durumda tek bir “Ben”, sabit bir insan, 

sürekli bir ego olduğu illüzyonuna sahip olacaktır. Bu onun, içindeki “Ben” lere 

ciddi bir şekilde bakmaya başlamasını engelleyecektir. 

İçimizdeki bazı egolar çok tehlikelidir ve ne bizim vasıtamızla konuşmalarına 

ne de kendilerine “Ben” demelerine asla izin verilmemelidir. Buna rağmen, bunu 

söylemek kolay ama yapmak çok zordur. Bunun sebebi, onların bizim üzerimizdeki 

ipnotik gücüdür. Tüm “Ben” ler farklı türlere ayrılır. Biri buna düşkündür, diğeri 

şuna. Biri bunu yapmaktan ya da söylemekten hoşlanır, diğeri şunu yapmaktan ya da 

söylemekten hoşlanır vs. Bazı “Ben” ler bizi diğerlerinden daha güçlü bir şekilde 

cezbeder. Onların içsel ipnotize etme gücü daha büyüktür.  
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Herkeste mevcut olan bu “Ben” ler, küçük bir rol oynayabilir ya da çok daha 

büyük roller üstlenebilirler. Her “Ben”, onunla özdeşleştiğimizde içine girdiğimiz 

küçük bir geçici dünya yaratır sanki. “Ben” ler, eğer rıza gösterilirse ve irade 

tarafından beslenirse, tüm içsel yaşamı istila edip onu başka bir dünya, sürekli bir 

cehennem dünyası halinde organize eder.  

İçimizde olan her “Ben” e rıza gösterirsek, çalışmıyoruz ve kendi üzerimizde 

çalışmanın ne demek olduğunu anlamıyoruz demektir. Kendi üzerinde çalışmak yeni 

bir yaşam şekline girmektir, yani içimizde mekanik bir şekilde yaşamak yerine 

şuurlu bir şekilde yaşamaktır. Her şeye yönelik mekanik reaksiyonlarımıza karşı 

çalışmak demektir. Kendi üzerimizde çalışma süreci, kendimizi gözlemlediğimizde 

ve bizi kölesi yapmış içimizdeki farklı “Ben” leri gördüğümüzde başlar. 

“Ben” lerin hazzı, çarpıtmanın değişik formlarında yatar. Onların gücü farklı 

insanlarda farklıdır. İnsan onları görmek için mücadele etmelidir ve imkan 

dahilindeki tüm irade ve arzusu ile onlardan ayrılmalıdır. Bunlar çok tehlikeli “Ben” 

lerdir, çünkü er geç o insana karşı hareket ederler, yani bize dönerler ve içsel olarak 

bizi aşağı sürüklerler ve böylece, anlamamızı engellerler. 

Bu “Ben” ler kuvveti dağıtırlar, insanları tüketirler ve hastalığa sebep olurlar. 

Bu nedenle kendimize karşı uyanık olmamız gerekir. Negatif “Ben” ler içsel 

hayatımızın büyük bir bölümünü oluştururlar ve her zaman bizim kuvvetimizi, hem 

yaşam hem de çalışma bakımından tüketip bizi zayıflatırlar. Hastalıklarımızın yüzde 

sekseninin bu tür psikolojik bir sebebi vardır.  

Herhangi bir şeye şuurlu dikkati yöneltmek çaba ister. Bu çabayı 

gösteremediğimizi fark ettiğimizde, bunu yapmamıza engel olan “Ben” i 
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gözlemlemeye çalışmalıyız. Bu içimizdeki “ikinci kuvvet” i yani çabaya direnen 

kuvveti görmektir.  

Sürekli olarak yeniden öğrenerek ve yeniden görerek güçlenmek önemlidir. 

Bu Gözlemleyen “Ben” tarafını güçlendirir ve Gözlemleyen “Ben” in, gözlemlediği 

şeyin tesirine direnmesini ve bunu kendi dışında tutmasını mümkün kılar. 

Gözlemleyen “Ben” in çevresinde tüm bir yeni yaşam ve içsel kuvvet oluşur ve bu da 

sonunda “Gerçek ‘Ben’” e götürür. 

İçimizdeki bir şeyi gözlemlemek, onu tanımaktır. Bu, “kendini bilmeyi” 

başlatır. 

Yaptığımız gözlemler, hedef edinmemizde bize yardım ederler ve kendimiz 

üzerinde çalışmaya devam etmemiz için bize kuvvet verirler. 

Gözlemlerimiz çalışma hafızası yaratmaya başlarlar. Gelecek sefer olay 

gerçekleştiğinde bir alarm zilinin çalmasına sebep olurlar. Gelecek sefer aynı şeyi 

daha derinden gözlemleyebiliriz. Şuuru artırırlar. 

Kendini gözlemlemeler, “Ben” leri, Gözlemleyen “Ben” etrafında toplar. 

Gözlemlerimiz, bizi gelecek sefer daha az mekanik yapacaktır. 

Gözlemlerimiz, varlığımızı görmemize yardım eder.
141

 

Kendini gözlemlemeye “kendini hatırlama” da eşlik etmelidir. Günlük 

endişelerimiz, dertlerimiz, günlük temaslarımız, duyularımız vasıtasıyla 

gördüklerimiz ve duyduklarımız vs. tüm bunlar duyuların yaşamıdır. Duyusal 

yaşamdır. Beş duyumuz vasıtasıyla deneyimlediğimiz yaşamdır. Bunlar bize 

kendimizi hatırlamayı unutturur. 
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 Kişi hayatla çok fazla özdeşleştiğinde kendini hatırlaması güçleşir. “Duyusal 

hayattan başka bir hayat var mı?” diye sormayan insan kendini hatırlama girişiminde 

de bulunmaz. Böyle olduğunda içsel süreklilik kesilir.
142

 İnsan kendini ne kadar çok 

hatırlarsa, o kadar çok fani benliğinin acizliğini fark eder, o kadar çok insan olur ve 

kendini o kadar çok gerçekleştirir.  

 

B- FARKINDALIK KAZANARAK ÖZGÜRLEŞMEK 

 

Özgürlük, yaşantı özgürlüğü ve manevi özgürlük olmak üzere iki şekilde 

anlaşılır. Yaşantı özgürlüğü ile kastedilen, duyuların verdiği hazza uyarak kişinin 

kendi ilgilerine göre yaşamasıdır ki bu gerçek özgürlük olmaz. 

 Gerçek özgürlük ahlaki, akli ve ilmi gelişme sonucu elde edilebilecek bir 

özgürlüktür. Bu da ancak, Allah’a kul olmakla (yaradılış gayemize uygun 

yaşamakla) mümkündür.
143

 

 “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zâriyât 

51/ 56) 

İnsanın fıtratını (doğal halini) zorlamadan, sahte kimliklere bürünmeden 

davranabilmesi, ancak, Allah’a kulluk etmekle mümkündür. Çünkü, insanın bütün 

duygu ve fıtratı buna göre yaratılmıştır. Her insanın bunu kabul ve kazanmaya ilişkin 

yaradılıştan gelen bir meyli vardır. 

Ancak, iman yaradılışta insanlarda yerleşmiş bir tabiat olduğu halde, 

insanların bir kısmı bundan yüz çevirmekte ve fıtratını unutmaktadır. Diğer bir kısmı 
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da unuttuktan sonra yeniden hatırlayıp istikametini doğru yöne çevirmektedir. Bunun 

için Kur’an’da: 

“Umulur ki hatırlarlar.” (Bakara 2/221) buyrulmuştur.  

Diğer ayetlerde de şöyle buyrulmaktadır: 

“Akıl sahipleri hatırlasınlar diye.” 

“Allah Teâlâ’nın size olan nimetlerini ve sizden aldığı sözü hatırlayın.” 

(Mâide 5/7) 

“Kur’an’ı da müyesser kıldık düşünmek için. Fakat hani düşünen?” (Kamer 

54/17)  

Sözü edilen hatırlamaya tezekkür adı verilir. Tezekkür, insanın yaradılışta 

kendisinde mevcut olan bir şeyi hatırlamasıdır.
144

 

 Kur’an’da: 

 “Bu dünyada kendi arzularıyla hakikati görmekten çekinen manevi körler, 

ahirette de kör ve belki daha sapık yoldadırlar.” (İsra 17/72) 

“Hem Rabbin: Beni Adem’den, bellerinden zürriyetlerini alıp da onları 

nefislerine karşı şahid tutarak: Rabbiniz değil miyim?” diye işhad ettiği zaman 

“Belâ” dediler.” (A’râf 7/172) buyrulmaktadır. 

 Bu ikrardan gaye, dillerinin ikrarı değil, heykellerden soyulmuş nefislerinin, 

zatlarının ikrarıdır. Çünkü şahısları ve dilleri bulunduğu zaman, insanlar dilleriyle 

ikrarlarında ikiye ayrıldılar. Bir kısmı ikrar etti, diğeri ise inkar etti. Bunun için 

Kur’an’da şöyle buyruluyor: “Onlara, sizi kim yarattı diye sorarsanız, Allah yarattı 

derler.” 

                                                           
144 “Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve “işittik, itaat ettik” dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle 

bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü 

(kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.” (Mâide 5/7). Bkz. 

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/meal.asp?page_id=107, (25.05.2012). 
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 Yani, her insan Yüce Yaratıcı’ya iman fıtratı ve belki her eşyayı olduğu gibi 

anlamak kabiliyeti üzerine yaratılmıştır ve anlayış kabiliyetine yakın olduğu için bu 

hal kendi içindeymiş gibidir. Bunun benzeri, yer altındaki sudur. Küçük bir kazı ile 

meydana çıkıp hariçten kendisine bir şey katılmadan bir araya toplanıp görüldüğü 

gibidir. Yine bademde olan yağ, gül çiçeğinde olan gül suyu gibidir. 

Buna işaret etmek üzere Kur’an’da : 

“Allah Teâlâ’nın insanları yarattığı fıtrattır.” (Rum 30/ 

30)
145

buyrulmaktadır. 

Kur’an’daki bu mesajları doğru alanlar, kendi asıllarına yönelip huzura doğru 

yol alırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

“Allah kendisine yönelen kulunu hidayete (rızasına giden yola) erdirir. Onlar 

iman edenler ve kalplerini Allah’ın zikriyle huzura erdirenlerdir. Dikkat edin, kalpler 

ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur.” (Ra’d 13/27-28) 

Mesajları alamayanlar ise, bir tür savunma mekanizması olan geçici maddi 

hazlara yönelerek kaygıyı gidermeye çalışırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 

“Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü?”  

(Furkân 25/43) 

Burada hevasını ilah edinen kişinin arzularına kulluk etmesinden dolayı puta 

tapan kimse gibi şirk içerisinde olduğu ifade edilmektedir. Yani, Yüce yaratıcıya 

kulluğu nefsine kabul ettiremeyenler kendi fani varlıklarına ve maddi hazlara tutsak 

olmaya mahkum kalırlar. 

İnsan hayatının merkezine hazzı koyduğu sürece onun kaynaklarını temin 

etmekle uğraşır, ancak, nefsin maddi hazlarla tatmin olabileceği bir sınır yoktur. Bu 
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konuda her türlü ahlak ölçülerini rahatlıkla feda eder, hatta, buna engel olacak 

şeylere düşmanlık besler. Nefsi ne isterse onu yapar. Başıboş, serbest, kayıtlardan 

uzak davranmayı öngörür. Bağlılık, disiplin, düzen ve ölçüden hoşlanmaz. Böylece, 

bir hükümdar gibi bedenin kuvvetlerini Allah’ın emirlerine göre yönetmekle 

görevlendirilen akıl, Hz. Mevlana’nın (k.s) da ikaz buyurduğu üzere, nefse mağlup 

olarak nefs (nefs-i emmare) haline dönüşür.
146

 

Bu sebeple, gençlerin, benlik duygusunu besleyen yaşantı özgürlüğüne yani; 

duyularının verdiği hazza uyarak kendi ilgilerine göre yaşama özgürlüklerine sınır 

konulmalı, onlara Allah’a kul olmakla elde edilen gerçek özgürlük düşüncesi 

aşılanmalıdır. Aksi takdirde, akademik başarısı yüksek olan zeki ya da çalışkan bir 

genç dahi, son derece ahlak tanımaz olabilmektedir.  

 

C- SORUMLULUK BİLİNCİ AŞILAYARAK VERİMLİLİĞİ 

ARTIRMAK 

 

 İnsan, sorumluluk yüklenme bilincine sahip tek varlıktır ve yaradılışı 

sorumluluk esası üzerine kuruludur.  

 Yeryüzünde her varlık yaradılışına uygun olarak belli bir sistemi ve kuralları 

olan büyük bir düzene dahildir. Yaratılışına uygun davranmamak, aksi yönde hareket 

etmek, insan dışında diğer yaratılmışlar için söz konusu değildir. Ne için 

yaratılmışlarsa o istikamette hareket eder, uyum gösterir, düzeni korurlar. Akıl ve 

irade sahibi insan ise hür bırakılmıştır.  
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 İnsan, aynı âlem içerisinde varlığını sürdürüyor olmasına rağmen istikameti 

dışına çıkabilme gücüne sahiptir. Bu gücü olumlu yönde kullanarak katkı sağlaması 

mümkün olan insan, aksine hareket ederek bozulmaya da yol açabilir. İnsan, iyiyi ve 

kötüyü isteyebilen, iyi ve kötüyü yapabilen ve kendisi dışında olanların hayatlarını 

da etkileyebilen bir varlıktır.
147

 

İbn Arabî bu hususta Zunnûn-ı Mısrî’den işittiklerini şöyle nakleder: 

“Allah, kullarından hiç birine akıldan daha güzel bir elbise giydirmemiş; 

ilimden daha hoş bir gerdanlık takmamış, hilimden daha değerli bir zînet 

vermemiştir. Bunların tümünün kemâli ise, sorumluluk bilincidir.”
148

 

“Sorumluluk bilincine sahip olan kişi; dışını itirazlarla, içini de boş 

eğlencelerle (veya şüpheli şeylerle) kirletmeyen ve uyulması gereken her yerde Allah 

ile birlikte olan kişidir.”
149

 

“Üç şey sorumluluk bilincinde olma (takvâ) alâmetidir: 

a-Tatmin etme gücüne rahatça sahip olduğu halde, kötülenmiş bir hazzı 

terketmek, 

b-Nefs nefret ettiği halde, salih amelleri ve doğru işleri yarım bırakmadan 

sürdürmek, 

c-Kendisi ihtiyaç halinde kıvransa bile emaneti
150

 ehline vermek.”
151

 

“İnsanların bozulmasına altı şey neden olmuştur: 

a-Ahiret amellerine karşı niyetlerdeki zâfiyeti, 

b-Bedenlerinin, şehvetlerin (gayrı meşrû arzuların, hazların) esiri olması, 
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c-Ecellerinin yakın olmasına rağmen, emellerinin uzun olması, 

d-Mahlukatın rızasını, Allah’ın rızasına tercih etmeleri, 

e-Heva ve heveslerinin peşine düşmeleri ve Hz. Peygamber’in (s.a.v) 

sünnetini arkalarına atmaları, 

f-Selefin (eskilerin) ufak tefek hatalarını kendilerinin (büyük hatalarına) 

kanıtı olarak benimsedikleri halde onların emsalsiz güzel menkıbelerinin çoğunu 

(tarihe) gömmeleri.”
152

 

 Yüce Yaratıcımız insanın, insan adına yaraşır şekilde dünya hayatını 

tamamlamasını, sorumluluk (ergenlik) döneminden itibaren ölünceye kadar 

kendisine fıtraten verilen kemâlât üzere yaşamasını istemektedir. Fakat insanlar, 

rabbine ezelde verdiği söze sadık kalmadığından insanlık sıfatından uzaklaşırlar. 

Allah Teâlâ, öyleleri için “aşağıların en aşağısı” (Tin 95/5) sıfatını kullanmaktadır. 

 Kainatta irade ve özgürlük hakkına sahip tek varlık olan insanın, kemâlâtını 

koruma ve geliştirme yolunda engeller olduğu muhakkaktır. Bunların başında nefs 

gelmektedir. Ancak bu engeller ilahi programın hikmeti olarak insan hürriyetinin bir 

unsurudur. Öyle ya, tercih hakkı olmazsa yücelme ve neticesinde ilahi mükafat nasıl 

olacaktır?
153

 

Bunun için Kur’an-ı Kerim insanlara yegane üstünlük ölçüsü olarak “takva”yı 

göstermektedir. İnsanın eylemlerine anlam kazandıran esas öz, takvadır.
154

 

Kur’an’da: “Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.” (Maide 5/27) 

buyrulmaktadır.  

Takvanın üç derecesi vardır. Birincisi, kalbi şirk, küfür ve şüpheden 

temizlemektir. Bunu yapan kimse iman dairesine girer, mümin olur, ilahi emirlere 
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mükellefiyeti başlar. İkincisi, kalbi haram olan bütün günah düşüncelerden ve nefsin 

kötü arzularından temizlemektir. Üçüncüsü, kalbi Allah’a perde olan her türlü gaflet, 

sevgi ve arzudan temizleyip bütünüyle Allah’a bağlamaktır. Bunu yapan arif ve 

kâmil insan olur. Takvanın ilk iki derecesi herkese farz kılınmıştır; üçüncü derecesi 

ise kullara rahmet olarak övülmüş, teşvik edilmiştir.
155

 

Kur’an-ı Kerim’de bize öğretilen dualarda Allah’tan istenebilecek en ileri 

dilek olarak müttakîlerin (takva sahiplerinin) önderliği gösterilmektedir. Müttakîlerin 

bulunduğu konum, bir mümin için ulaşılması hedeflenen ideal bir nokta iken, 

müttakîlerin önderi olabilecek konuma gelmenin önerilmesi insanın potansiyel 

niteliklerini anlamak açısından önemlidir.
156

 

Takva (sorumluluk bilinci) sahibi insanların genel özellikleri; duyarlılık, öz 

bilinç, ego bilinç, ilişkilerde güvenli bağlanma, iffetli olma, cömertlik, öfkeyi kontrol 

etme ve dengeli olmaktır.
157

 

Tüm bu faziletlerin (takvanın) kazanılmasında insanlara yol gösterici olarak 

İslam tasavvufu büyük öneme sahiptir.  Metodu, muhabbetle (sevgi, ruhun 

kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmesi) kalpleri yüce Allah’a 

bağlamaktır.
158

Tasavvufun metod ve usullerini, insan için hayati öneme sahip olan 

gizli ve “ilahi ben” in ortaya çıkarılması ve algısal kapasiteyi geliştirme çalışması 

olarak ifade edebiliriz.
159

İslam dininin “ihsan boyutu” olan tasavvuf, insanları tabiata 

ve eşyaya Yaratıcının gözüyle bakmaya çağırır. O zaman görüş hatalarımız düzelir, 
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her şeyi dosdoğru görmeye başlarız.
160

 Tasavvufta zahiri görüntünün ardındaki derin 

anlamın idraki söz konusudur. Takva sahipleri hayatı bu boyutta (ihsan boyutunda) 

yaşarlar.  

“İhsan nedir Ey Allah’ın elçisi?” sorusuna Hz. Muhammed: “…Allah’ı 

görüyormuş gibi kulluk etmendir”; her ne kadar sen O’nu görmesen de o, seni 

görüyor…” şeklinde cevap vererek, yapmakta olduğumuz her işi Yüce Yaratıcı’nın 

görüp gözettiği ve eylemlerimizin O’na sunulacağı bilinciyle yapmamız gerektiğini 

haber vermiştir. 

İslam dini, tüm yararlı işleri Allah’a kulluk kapsamında bir ibadet olarak 

nitelendirmekte, yapılan işi önemseyip güzel ve sağlam yapmayı emretmektedir.  

Hz. Muhammed (s.a.v): “Allah her şeyde ihsanı farz kılmıştır…” buyurarak, 

insanın yaptığı her işi ve görevi kurallarına ve usulüne uygun olarak, sağlam, güzel, 

kaliteli, en iyi ve en mükemmel şekilde yapmasını istemektedir. 

İslam dini her işin ehline verilmesini istemiştir. Hz. Muhammed (s.a.v); “İş, 

ehil olmayana verildiği zaman kıyameti bekleyiniz” buyurarak, işlerin verimli ve 

sağlam yapılmasının, onun ehline verilmesiyle mümkün olacağını, aksi takdirde 

bozulmanın ortaya çıkacağını ifade etmiştir.
161

 

Bu temel esaslar, günümüzde psikolojik
162

, pedagojik, sosyolojik, ekolojik, 

ekonomik ve daha birçok alanın başlıca iyileştirme hedefi olmalıdır. Çünkü 

sorumluluk bilinci (takva), hem kişisel hem de toplumsal verimliliğin baş şartıdır.  
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 D-ERGENLİKTEN İTİBAREN MANEVİ GELİŞİM 

 

“Hem Rabbin: Beni Adem’den, bellerinden zürriyetlerini alıp da onları 

nefislerine karşı şahid tutarak: Rabbiniz değil miyim?” diye işhad ettiği zaman 

“Belâ” dediler.” (A’râf 7/172) 

Ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere; 

Allah dedi ki: 

-Ben sizin Rabb’iniz değil miyim? 

Ruhlar: 

-Evet, Rabb’imizsin. 

Allah-insan ilişkisi Bezm-i Elest’te, ruhlar alemindeki ahid’le başlar.
163

 

Ancak, insanın bu dünyadaki fani benliği Elest Meclisi’nde ruhun rabbine vermiş 

olduğu sözü unutup, kendi asli ve “ilahi ben” inden habersiz bir yaşam 

sürdürmektedir. 

Yaradılış amacı kulluk vazifesini yerine getirmek olan insanın fani benliği bu 

gerçekliği unuttuğundan ruh mustariptir. Ruhun bu sıkıntılı hali insanda psikolojik 

olarak kaygıyı doğurur. Ruh hatırladığı gerçekliği fani benliğin hatırlamaması 

yüzünden kaygılıdır. Çünkü hatırlasın ister.   

İnsan bu aslı idrak edemediği müddetçe kaygı da artarak devam eder ve asıl 

işlevi dışında hastalıklı birtakım hallere sebebiyet verebilir.  

Kaygıyı huzura dönüştürebilmek için kalbin hususiyetinin ve ihtiyaçlarının 

bilinmesi gereklidir. Çünkü kalp, içinde insani sıfat ve marifetlerin toplandığı manevi 

bir cevher olup, vücudun karar merkezidir. 
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Peygamber Efendimiz (s.a.v), kalbin insanın dini hayatındaki yerini şöyle 

tanıtmıştır: “İnsan vücudunda öyle bir parça vardır ki, o iyi olduğu zaman bütün 

bedenin işleri iyi ve güzel olur. O bozulduğu zaman, bütün vücut bozulur. Dikkat 

edin, o parça kalptir”
164

 

Anlaşılacağı üzere, kalbin sağlığı akla ve davranışlara etki etmektedir. 

Nitekim, insanın hem yaşadığı dünyayı anlamasına yarayan hem de nefse hakim 

olmaya çalışan arzuları bastırmaya ve karakteri geliştirmeye yarayan yönetici bir 

prensip olan akıl, idrak edici özelliğiyle kalpte bulunan bir ilimdir.
165

Davranış ise 

aklın eseridir.  

Kalbimizdeki imanla kendimizi hayatın öğreticiliğine açarak, yaşadığımız 

olayların tesadüf olmadığını anlamak önemli bir farkındalıktır.
166

 

Algısı açık insan, Allah’ın nuruyla düşünen insan demektir. Bu durumda 

insan doğru ile yanlışı ayırdedebilecek kabiliyete erişir. 

İnsan Allah’ın rahmetinden uzaklaştığında ise, akıl nurundan mahrum 

kalmakta ve uzaklaştığı ölçüde sınır tanımaz hale gelmektedir. 

 İnsanların iç âlemi ihmal edilip manevi yönünün gelişimi eksik 

bırakıldığında, maddi refahı hayatımızın yegane hedefi haline getiren, manevi 

terbiyeyi ve şahsiyet olgunluğunu tamamen göz ardı eden bir anlayış, her geçen gün 

daha da yaygınlaşacaktır. Böyle bir anlayış ile de ne ahlaklı insan olmaktan ne de iyi 

birer vatandaş olmaktan söz edilebilir. 

 İmam-ı Rabbanilerimiz, Ahmed Yesevilerimiz, Yunusumuz, Mevlanamız ve 

daha binlerce alimlerimiz manevi yanımızı en ince detaylarına kadar izah 
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etmişlerken, biz yeryüzünde Müslüman olarak yaşayanlar, şimdi hiçbir şey bilmiyor, 

hiçbir şey duymamış gibi olabilir miyiz? 

 Üstelik Yüce Yaratıcımız da bizi aklımızı ve bilgi aracı duyularımızı 

kullanma hususunda sık sık uyarmaktadır. Öyle ki, birçok ayet-i kerimenin sonunda 

düşünmüyorlar mı, akıl etmiyorlar mı, görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı uyarıları yer 

alır.
167

 

Hz. Mevlana (k.s) da ergenlikten itibaren manevi gelişimin gerekliliği 

hususunda bizlere şöyle sesleniyor: 

Hz. Mevlana (k.s), çeşitli vesilelerle insanın fani varlığını terk edip ebedi 

benliğini bulmasının gerekliliğini hatırlatıyor. -Zira bu benlik fani olduğundan, 

insanın ondan ayrılması kaçınılmazdır. Her insan tabii ölümle fani benlikten 

ayrılacaktır. Fani benliği onu terk edecektir. Benliğinin hakikatini idrak eden ise, 

iradi ölümle (ölmeden önce ölmek), yani; fani benliği kendini terk etmeden onu terk 

eder ve ezeli benine kavuşur.- Hz. Mevlana (k.s) saliki bu terke teşvik ediyor: 

Ne mutlu ona ki bu yurttan yüceldi çıktı... çünkü ecel gelince ölüm, bu yurdu nihayet 

yıkar, viran eder!” 

“Gönül, (bu mevhum varlığın) sana da vefa etmez, seni de terk edip gider. O senden 

vazgeçmeden sen ondan vazgeçmeye çalış. 

Fırsat elden çıkmadan Meryem gibi sen de sûrete (yani suret varlığına) ‘Senden 

Rahman’a sığınırım’ de.” 

“Vehmin, seni şaşkın bir hale getirdiyse neden öbür vehmin etrafında dönüp dolaşırsın? 

..... 

Canla başla benlikten, varlıktan kurtulmayı istiyorum ki onun o güzelim savlicanına top 

olayım. 

Kim benliğinden kurtulursa bütün benlikler onun olur. Kendisine dost olmadığı için 

herkese dost kesilir. 

Nakışsız bir ayna hâline gelir, değer kazanır. Çünkü o, bütün nakışları aksettirir.
168

 

 

Hz. Mevlana (k.s), bedenin hazlarından müteşekkil mevhum benlik algısı 

içerisinde sürdürülen bir yaşamı insanın kendini ulvi yönünden mahrum olarak 

çamur ve bataklık içinde geçirdiği bir yaşam tarzı olarak görüyor ve bir eşeğin dahi 
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saplandığı çamurdan kurtulmak için çaba gösterdiğini belirterek insani bir 

farkındalığa sahip olan kişinin kendini bu tarz bir yaşamdan çekip yükseltmesi 

gerektiğine vurgu yapıyor. Çeşitli erteleme ve mazeretlerle bu yaşam tarzının 

sürdürülmesini ise o kişi için Allah’ın bir gazabı sayıyor. 

Tenin istek ve arzularını canın bu âleme hapsedilmesine sebep olan bir 

prangaya benzeten Hz. Mevlana (k.s), manevi gelişim sayesinde bu prangaların 

çözülüp canın özgürleşeceğini belirtiyor. Canını bu şekilde özgürleştirenin ruhunun 

Allah’a doğru yüceleceğini söylüyor. 

Hz. Mevlana (k.s), insanın asıl varlık değerine manevi gelişim sürecinde 

gerçekleştireceği benlik dönüşümü sayesinde kavuşacağını belirterek insanları buna 

teşvik ediyor: 

Gel de güneş gibi, dolunay gibi, hilal gibi kolsuz ve kanatsız gökyüzünde dön dolaş!.. 

Yürümeye başladın mı ruh gibi ayaksız yürürsün... çiğneme zahmetine uğramadan 

yüzlerce yemekler yersin! 

Ne gemine gam timsahı çarpar... ne ölümden kötüleşirsin! 

Sen hem padişahsın, hem asker, hem taht... sen hem iyi bir bahta nail olursun, hem bizzat 

baht ve talih kesilirsin! 

Fakat zahirde bahtın iyi olursa, yüce bir sultan olursa ne fayda... bu baht başkasınındır, bir 

gün gelir olur, bahtın döner! 

Sen de yoksullar gibi muhtaç bir hale düşersin... ey seçilmiş kişi, sen baht ol, sen devlet 

kesil! 

Ey manevi er, kendin baht olur, talih kesilirsen nasıl olur da bu bahtı, bu talihi 

kaybedersin? 

Ey güzel huylu, bizzat sen, kendine mal, mülk olursan bunları nasıl olur da kaybedersin... 

imkan mı var buna?
169

 

 

Hz. Mevlana (k.s), kendini fani benliğinin arzularından temizleyenin kendi 

temiz zatını göreceğini belirtiyor. Hz. Mevlana’ya (k.s) göre,“Her an gayb 

âleminden (insana) yeni yeni can (ve fuyuzat) erişir ve ten cihanından dışarı çık 

nidası gelir.” Ancak insan fani benlik engelinden dolayı bu mesajları doğru 

okuyamaz. Hz. Mevlana (k.s) insanın derininde gizlenen canın manevi gıdası verilse 
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de verilmese de aslını ve oradaki misakını (verilen sözü) hatırladığını ve insana da 

bunu hatırlattığını belirtiyor.
170

 

Hz. Mevlana (k.s) insanın, ilahi esrarı, varlığının özündeki Hakk’ı ancak fani 

benliğinin arzu ve heveslerinden (maddi/bayağı hazlardan) arınmak suretiyle 

görebileceğini, aksi takdirde kendi aslını göremeyeceğini ve insani varlığının temel 

ödevini yapamayacağını ifade ediyor: 

Canı, heveslerden arınmış olanlar sadece, Hakk’ın cemalini ve onun temiz dergahını 

görebilirler. 

(Nitekim) Hz. Muhammed, bu ateşten, bu dumandan (varlığın suretini kaplamış olan bu 

kesretten) pak olduğu için her nereye baktı ise orada Allah’ın cemalini gördü. 

Seni kötülüğe sevk edenin vesveselerine yoldaş oldukça ‘Semmevechullah’ı/Allah’ın 

veçhi oradadır’ı nasıl bilebilirsin?  

Kimin sinesinde bir kapı açılırsa o, her zerrede güneşi görür hale gelir. 

Yıldızların içinde ay nasıl (belirgin şekilde) görünürse Cenabı Hak da masiva arasından 

(onun bu gönül gözüne) öyle görünür. 

(Fakat) iki parmağını, gözlerinin önüne getir; bir şey görebiliyor musun? (Öyleyse) insaf 

et! 

Sen göremiyorsun diye bu cihân yok demek değildir. Kabahat, senin şom nefsinin 

parmağındadır. 

(O halde) dikkat et! (Nefsin) parmağını (yani mevhum benlik engelini) gözünden kaldır 

da ondan sonra ne istersen gör. 

Nuh’a ümmeti; ‘Hani o sevap (dediğin şey) nerede?’ dediler. O taraftandır, dedi. Halbuki 

onlar onu görmemek için (mevhum varlık) elbiselerine büründüler (ve onu göremediler). 

‘(Mevhum varlık) elbiselerinize bürünüp yüzünüzü, başınızı sardınız (yani canınızın 

yetilerini atıl hale getirdiniz); bu sebepten şüphesiz gözünüz var ama göremiyorsunuz’ 

dedi. 

İnsan demek, göz demektir. Gerisi kabuktan ibarettir. Göz ise ancak dostu görendir. 

(Gerçek ve ebedi) dostu görmeyen gözün, kör olması daha iyidir. (Çünkü) bekası 

olmayan dostun uzak olması (görülmemesi) daha iyidir.
171

 

 

Hz. Mevlana (k.s) maneviyat eğitimine genç yaşta başlanmasının önemini 

şöyle ifade ediyor: 

Ne mutlu o kişiye ki gençlik çağını ganimet bilir de kendi borcunu öder. 

Kudretli olduğu günlerde sıhhatli, güçlü, kuvvetli bulunduğu zamanlarda bu (benlik 

duvarından kerpiç koparma yani benlik dönüşüm) işini başarır. 

Çünkü gençlik çağı, yemyeşil, terütaze bir bahçe gibi esirgemeksizin meyveleri yetiştirir. 

Genç adamın kuvvet ve şehvet çeşmeleri akıp durur. Bedenin zeminini onlarla yeşertir. 

Gençlik; mamur, tavanı adamakıllı yüksek, dört duvarı sapasağlam bir eve benzer. 

Ne mutlu o kişiye ki ihtiyarlık gelip çatmadan ve boynunu liften yapılmış iple 

bağlamadan… 

Toprak, çoraklaşıp kayıp gitmeden (benlik dönüşüm) işini başarmıştır. Çünkü asla çorak 

yerden güzel nebatat yetişmez. 
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İhtiyarın gücü, kuvveti kesilir, şehvet suyu akmaz olur. Ne kendisine ne de başkalarına 

faydası dokunur. 

Kaşları eyer kuskunu gibi aşağı düşer, gözü yaşarır, görmez olur. 

Yüzü buruşur, kertenkele sırtına döner. Söz söyleyemez, tat alamaz olur, dişleri bir şey 

kesmez hale gelir. 

Gün geçip gitmiş, akşam vakti gelip çatmış, leş gibi beden topallamakta, (sülük) yolu ise 

uzun... İş yeri (yani bedeni) harap ve yıkık; iş işten geçmiş! 

Kötü huyların kökleri kuvvetlenmiş, onu kökünden söküp koparma kuvveti ise azalmış!
172

 

 

Hz. Mevlana (k.s), benlik dönüşümünü sürekli erteleyen kimsenin kötü 

huylarının kişiliğinde iyice yerleşeceğini, alışkanlık haline gelen bu kötü huylardan 

kurtulmasının her geçen gün daha da zorlaşacağını vurguluyor ve bu amaçla yola 

diken eken kişi hikayesini anlatıyor: 

Bu iş (yani sülûkun bir başka zaman yapılacağı temennisi), o tatlı sözlü, fakat kötü huylu 

adamın, yol üstüne, diken fidanı dikmesine benzer. Yoldan geçenler ona kınadılar; ‘bunu 

kopar’ diye bir hayli söylediler, fakat koparmadı. O dikenler her an artmakta, halkın ayağı 

dikenlerden kanamaktaydı. Halkın elbisesi, dikenlerden yırtılmakta; fakirlerin ayakları 

paramparça yaralanmaktaydı. Hikmet sahibi bir hakîm, ona ‘Bu dikenleri muhakkak 

kopar’ dedikçe. ‘Olur, bir gün sökerim’ diyordu. Bir müddet ‘Yarın, yarın’ diye vade 

verip durdu. Bu müddet içinde de diktiği dikenler iyice kökleşti, kuvvetlendi. Bir gün 

hakîm, ‘Ey sözünde durmayan, beri gel, kararlaştırdığımız işi sürüncemede bırakma’ 

dedi. Adam dedi ki: Babacığım, bir hayli gün var, bugün olmazsa yarın, Hakim: ‘Hayır, 

elini çabuk tut, işi savsaklama. Sen (bu dikenin sökülmesi için) yarın diyorsun ama şunu 

bil ki gün geçtikçe, o dikenler daha ziyade yeşeriyor, dikeni sökecek olan ise ihtiyarlayıp 

âciz bir hâle geliyor. Diken kuvvetlenmekte, büyümekte, dikeni sökecek olansa 

ihtiyarlamakta, kuvvetten düşmektedir. Diken her gün, her an yeşerip tazelenmekte. Onu 

çıkaracak olan ise her geçen gün perişan bir hâle gelmekte, kuruyup kalmakta! O (her 

geçen gün) daha da gençleşirken, sen de gittikçe ihtiyarlıyorsun. Çabuk ol, zamanını 

geçirme’ dedi. Her bir kötü huyunu bir diken fidanı bil ki; bunların herbiri kaç kere senin 

ayağına batıp zedelemiştir. Defalarca kendi kötü huyundan hasta ve perişan oldun; fakat 

(bunu hissedecek) hissin yok ki. (Bu dikenler yüzünden) pek hissiz bir hâle geldin. Kendi 

kötü huyunun, başkalarına zarar verip onları hasta ettiğini görmüyorsan, bundan gafilsen, 

en azından (bu kötü huyunla) kendine zarar verdiğinin farkındasındır. Sen (bu kötü 

huyunla) hem kendinin hem de başkalarının azabısın.
173

 

 

Hz. Mevlana (k.s) gençlik dönemlerini bu yönde verimli bir şekilde 

değerlendiremeyenler için durumun halen ümitsiz olmadığını belirterek, böyle 

kişileri henüz hayat süreci devam ediyorken manevi gelişim sürecine adım atmaya 

davet ediyor: 

Yıl geçti, ekin vakti değil. Yüz karalığından, kötü işten başka da mahsul yok. 

Ten ağacının köküne (artık) kurt düştü. Onu koparmak ve ateşe atmak lâzım geliyor. 

Ey yolcu! Uyan kendine gel, kendine… vakit geçti, ömür güneşi kuyuya doğruldu. 

Bu iki günceğizinde olsun, kuvvetin varken (bari) ihtiyarlığını Hak yoluna sarf et. 
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Elinde kalan şu (son) tohumu bari ek (feda et) de bu iki anlık müddetten uzun bir ömür 

bitsin. 

Mademki bu ışık veren çırağ henüz sönmemiştir; kendine gel de hemen fitilini düzelt, 

yağını tazele. Sakın yarın deme. Nice yarınlar geçti. Ekin zamanı tamamıyla geçmesin, 

âgâh ol!
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SONUÇ 

 

İnsan zahirde maddi, özünde manevi bir varlıktır ve fiziksel gelişiminin 

paralelinde manevi gelişimi de şarttır. Maneviyat insanın varlığını tamamlar. Bu 

asıldan uzak kalan insan beşeriyetini aşamaz. 

Maddi haz ve heveslerin esareti altında yaşayan bir insan eşref-i mahlukat 

(yaratılmışların en şereflisi) değil, ancak, esfel-i sâfilîn yani, alçakların en alçağı 

mertebesinde yaşayan bir varlık olabilir. Oysaki insanın yeryüzündeki amacı; hem 

aklın hem de bedenin buluğa ermeye başladığı ergenlik çağından itibaren, varlık 

âlemi içinde ait olduğu makama ulaşmak olmalıdır. 

Kur’an’da, “Muhakkak ki biz insanı en güzel biçimde yarattık” 

buyrulmaktadır ve bu en güzel biçim, şüphesiz ki vücut özelliklerinin yanı sıra, 

yeryüzünde başka hiçbir varlığa verilmeyen kemâlât yani, değer, iyilik ve 

mükemmelliklerdir.  

İnsana doğuştan böyle bir üstünlüğü ve potansiyeli bahşeden Yüce 

Yaratıcımız, elbette ki onun ergenlik döneminden itibaren ölünceye kadar, bu 

mükemmelliği hedefleyerek yaşamasını istemektedir. 

Fakat insanlar, arzu ve isteklerine esir olurlar ve insanlık sıfatından 

uzaklaşırlar. Cismen insan olarak kalsalar bile insan olma hedef ve gayesini 

unuttuklarından kendilerine yabancılaşırlar ve sonuçta da Allah’ı tanımaktan 

mahrum kalırlar. 

 İnsanın hakikatini araması; ne olduğunu, nereden geldiğini, nereye 

gideceğini, ne için yaratıldığını, bu dünyaya ne yapmak için geldiğini düşünmesi 
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önemlidir. Çünkü insan iç âleminin isteğinden habersiz olduğunda, nefsi Allah ile 

arasına adeta psikolojik bir perde haline gelir.  

Allah yeryüzünde kendi halifesi olarak yarattığı insanın mükemmelliğini 

istediğinden, doğruyu yanlışı ayetleri ve peygamberleri vasıtasıyla apaçık 

bildirmekten başka insanlar mutlak hakikati hatırlasın ve sırat-ı müstakime yönelsin 

diye, insanın kendisi de dahil bütün kainatı, bütün varlık alemini ilahi mesajlarla 

donatmıştır.  

Kendisini huzurlu ve güvende hissetmek isteyen insanın tek yapması gereken 

bunları farketmektir. Her nefesimizde ismini söyleten Rabbimiz yaşadığımız sürece 

kendisini hatırlamamızı istemekte ve şöyle buyurmaktadır: 

“Allah kendisine yönelen kulunu hidayete (rızasına giden yola) erdirir. Onlar 

iman edenler ve kalplerini Allah’ın zikriyle huzura erdirenlerdir. Dikkat edin, kalpler 

ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur.” (Ra’d 13/27-28) 

Allah’ı unutan insan, neden ve nasıl nefes alıp verdiğini de bilmeyen insandır. 

Bu hem büyük bir nankörlük hem de niçin yaşadığının idrakinde olmamaktır. Ayrıca 

insan Allah’ın rahmetinden ne kadar uzaklaşırsa o kadar dengesiz, öfkeli, sabırsız, 

maddi hazlara doyumsuz ve sınır tanımaz hale gelmektedir. 

İnsanı insan olma hedef ve gayesine göre yaşatabilme çabalarının tamamına 

eğitim diyoruz. Eğitim, toplumdaki genel anlayışın aksine, bilgi verme faaliyeti olan 

öğretimden çok farklı bir kavramdır. Eğitim bilgilendirmeyi de içine alır fakat aslen 

manevi değerleri tatbik etme alışkanlığının kazandırılmasıdır.  

“Ben kimim?”, “Hayatımın gayesi nedir?” gibi temel sorular, insanın 

karşısına her yerde çıkmaktadır. Bu sorulara tatmin edici cevaplar veremediğimizde 



120 
 

 

hayatımızın anlamı ortadan kalkar. İstikameti, manevi hazzı (huzuru), mutluluğu ve 

heyecanı olmayan bir hayat yaşamaya mahkum kalırız. Gelişemeyiz… 

Günümüz Türkiye’sinde gençliğin maneviyat eğitimine büyük ihtiyacı vardır. 

Nefsin harekete geçtiği devrenin gençlik yılları olması, bu dönemde 

yanlışlara düşme ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle, sürekli eleştirip suçlayarak 

gençlerimizi kendimizden koparmak yerine, en uygun üslubu ve araçları kullanarak, 

onları en doğru ve en güzel olanla buluşturabiliriz.  Onları eğitirken en mükemmel 

insan Hz. Muhammed’i (s.a.v) ve Anadolu bilgelerini örnek alabiliriz. 

Toplumda genellikle yapıldığı üzere, gençleri hep potansiyel suçlu gibi 

görerek, acımasız eleştirilerle hırpalayarak, onlara güvenmeyerek eğitemeyiz. 

Her devirde olduğu gibi günümüzde de gençlik yaradılışı gereği iyiyi ve 

güzeli arayış içindedir. Küçük yaştan itibaren aile içinde doğru metodlarla verilmiş 

maneviyat eğitimi, sadece dinini tanıyan bir gençlik yetiştirmekle kalmaz, aynı 

zamanda sağlam bir karakter oluşumunda da önemli katkılar sağlar. Bunun aksi, 

yani, toplumun dinamik gücü olan gençliğin manevi değerlerinden koparılması, 

yeterli din eğitimi verilmemesi veya yanlış temeller üzerine kurulması ise, yeni 

nesilleri yabancı kültürlerin hükmüyle baş başa bırakır. 

Bu gerekçelerle maneviyat eğitimine her türlü destek verilebilir. 

Örneğin; illerimizde Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Niyazi 

Mısrî, Somuncu Baba adını taşıyan enstitüler kurularak, buralarda hem bölge 

halkının folklorik değerlerini yansıtan tematik unsurlar hem de büyük maneviyat 

önderlerimizin şahıslarında sunmuş oldukları yüksek değerler ve eğitim metodları, 

araştırılmalı, incelenmeli ve bugünün kuşakları ile buluşturulmalıdır. Gençler 

bilgilendirilmeli, özendirilmeli ve isteklendirilmelidir. 



121 
 

 

Söz konusu enstitülerden elde edilecek bilgiler din psikolojisi uzmanlarının 

da katılımıyla toplumun psikolojik takviyesinde kullanılmalıdır. Manevi bakım 

hizmetlerinde, eğitim-öğretim kurumlarının rehberlik hizmetlerinde, mesleki eğitim 

kurumlarında, gençlik merkezlerinde, etüt merkezlerinde, aile yaşam merkezlerinde, 

kadın sığınma evlerinde, hastanelerde, hapishanelerde, halkla ilişkiler sektöründe, 

hayır amaçlı oluşumlarda ve daha birçok alanda bu çalışmaların büyük katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

 

Hedonizm dünyada hızla yayılmakta ve insanlık için risk oluşturmaktadır. 

Her eyleminde haz almayı ön planda tutan, kişisel ve toplumsal sorumluluk 

bilincinden yoksun bir genç nesil profili ile karşı karşıyayız. Hazza düşkünlük ve 

benmerkezcilik tehlikeli boyutlara doğru hızla ilerliyor.  

Bu çalışmada haz düşkünlüğünün (özellikle bedensel hazlara düşkünlük, 

ahlakî düşkünlük) kaygıdan kaçış için bilinçsizce geliştirilen psikolojik bir savunma 

mekanizması olduğunu göstermeyi amaçladık.  

Temel ihtiyaç ve sorumlulukları çerçevesinde insanı tanıtmaya çalıştık. 

Kaygılarının sebebini açıkladık ve ardından “Kendini bil” meyi önerdik.  

Gençler din, değerler, edep ve ahlakın unutulmaya yüz tuttuğu bir dünyayla 

karşı karşıyalar. İstek ve arzuları sınır tanımıyor. Yüce Yaratıcı ile aralarına adeta 

psikolojik bir duvar örülmüş. İlahi rabıtası olmayan insan, nefs-i emmarenin meyilli 

olduğu maddi hazların esiri oluyor…  

Oysaki çağımızda, sorumluluk sahibi, çalışkan, açık fikirli, manevi dokusu 

sağlam, ruh asaletine sahip, verimli bir gençliğe ihtiyacımız var.                  

Bu çalışma vasıtasıyla, dünyayı ve insanı Kur’an’dan hareketle tanıma ve 

anlama ihtiyacı duyan fakat içinin bu arzusundan bihaber kaygı içinde yaşayan 

gençlere ve ailelerine ışık tutabilmeyi ümit ediyoruz. Yaşanılan kaygıların tamamının 

aslında fani benliğin ruhun ezelde Rabbine vermiş olduğu sözü (kulluk sözü) 

hatırlamamasından ve nefsin kemâle ermeyişinden kaynaklandığını izah etmek 

istiyoruz.   
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ABSTRACT 

 

Hedonism spreads rapidly in the world and poses a serious risk for humanity. 

We are faced with a young generation profile that prioritizes taking pleasure in 

everything and is devoid of the awareness of personal and social responsibility. 

Sensuality and egocentricism progress rapidly to hazardous dimensions.  

In this study we have aimed to point out that devotion to pleasure (especially 

sensuality, depravity) is a defense mechanism, developed for escaping from anxiety.  

We have tried to introduce the human being within the framework of his 

basic needs and responsibilities. We have explained the reason of his anxieties, and 

then advised him “to know himself”.  

The youth grow up in an environment, where religion, values, decency, and 

morality are about to be forgotten. Their desires know no bounds. It is as if a 

psychological wall was put up between them and the Holy Creator.  

Just at this point we have wanted to divert our people from the darkness of 

worldly pleasures to the light of wisdom before it’s too late.  

We have wanted to introduce the morality of Islam, and subsequently to tell 

how we can experience Islam in the most accurate and the best way in practice.  

 We have talked about the human truth, the human soul and the ranks of the 

human soul. We have introduced the concept of “heva” (indecent, harmful desires, 

which are deemed a sin) to which “nefs-i emmare” (the lowest rank of the human 

soul) is prone. We have explained the physiological and psychological grounds for 

obeying “heva”. We have warned human beings against “heva” within the 

framework of the Holy Koran and hadiths... 
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 A human being, who is devoid of divine bond, is a captive of the desires. We 

said to them: it is possible to break free from captivity through “knowing oneself” 

and “being purified of bad character”. 

Psychologists, psychiatrists, sociologists, pedagogues, and theologists have to 

examine this syndrome both horizontally and within the framework of the vertical 

development model, put forward by the psychology of the human soul. As the 

society, we need to know the perfect human being and learn İslam Sufism, which is a 

discipline of behaviours and affairs.  

Despite the fact that psychologists put forward a good deal of new definitive 

information related to human behavior, they cannot indicate the opportunities and the 

methods about how a human being can attain high faculties and can put them into 

practice. Because on account of the fact that psychology is based on “normal” and 

“average” human behavior, which can be measured, as a criterion, it did not show 

concern for how an ideal human character will be formed and was not able to 

develop a relevant point of view. The objective of psychology is to define, estimate, 

and control human behavior. The tradition of basing theories on a quantitative and 

physical principle has drawn it away from being concerned about the transcendent 

dimension of the human being.  

However, what we need most in this age is a responsible, hard-working, 

open-minded, efficient youth with a tough moral fabric and a noble soul.  

Through this study, we hope to provide an insight for youngsters and their 

families, who need to understand the world and the human being within the 

framework of the Holy Koran; however who live in anxiety unaware of this inner 

desire. We want to explain that the endogenous pain and grief (anxiety) felt is in fact 
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due to the fact that the human being has not remembered his spirit’s promise 

(worship promise) made to his God at the past eternity, and the soul has not reached 

perfection.  

 

 

 


