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Başlarken

İ nsanların tarihin tüm dönemlerinde önemli kaygılarından 
biri, bedensel sağlığın yanısıra ruhsal sağlık olmuştur. Din 

âlimleri, tabipler ve ahlak eğitimcileri en çok çabayı ruh sağlığının 
bilimsel araştırmasına ve ona ulaşmanın araç ve yollarına seferber 
etmişlerdir. Psikologlar ve psikiyatrlar yirminci yüzyılın başlarında 
ruh sağlığını yeni temeller ve yöntemlerle incelediler. Bir diğer ifa-
deyle ruhsal hijyenin yeni akımını araştırdılar. Hiç tereddütsüz 
dinî öğretiler ruh sağlığının tanımına ve ona ulaşmanın yollarına 
önemli etkide bulunmuştur. Hatta ilahi dinlerin önemli hedefle-
rinden birinin insanların ruh sağlığını temin etmek olduğu kabul 
edilmiştir. Din ve ruhsal hijyen arasındaki ilişki alanında dünyanın 
psikolog ve psikiyatr topluluklarında birçok araştırma gerçekleşti-
rilmiştir. insanın ruhsal boyutlarını tanımaya odaklanmış önemli 
bilim dallarından biri olarak psikoloji araştırmaları son yüzyılda 
hızla yaygınlaşmış ve derinlik kazanmıştır. Bununla birlikte deney-
sel verilerin yanısıra akıldan ve vahyin öğretilerinden de yararlan-
maya bu dönemde ilgisiz kalınmıştır. medrese ve üniversite Araş-
tırma merkezi, kurulduğu günden beri psikoloji araştırmalarında 
bu boyuta özel bir önem verdi. Bu çerçevede, merkez’in, psikolo-
jide rasyonel yöntem ve dinî öğretilerden birarada yardım aldığı 
Mektebhâ-yi Revanşinasi ve Nakd-i An (c. 1 ve 2), Revanşinasi-yi 
Tebligat, Revanşinasi-yi Din kitaplarını ve onlarca makale ve başka 
kitapları sayabiliriz. merkez’in psikoloji araştırmacıları ruhsal hij-
yen ve sağlık alanında da Revanşinasi-yi Selamet kitabının tercü-
mesinden ve kitabın ekinde islami konuları gösterdikten sonra is-
lami kaynakları dikkate alarak elinizdeki Behdaşt-i Revani / Ruhsal 



Hijyen kitabını telife girişti. iran’da da birkaç sempozyum ve on-
larca panel bu konuya tahsis edildi. Psikoloji Bölümü, ruhsal hij-
yeni, islami metinler üzerinde daha fazla araştırma yaparak ince-
lemeyi hedefledi. Bu kitap işte o araştırmaların sonucudur.

Bilimin psikoloji alanındaki görüşlerini inceleme yöntemi, en-
formasyon veritabanlarında araştırmadan yararlanarak en modern 
ve en uygun ruhsal hijyen kaynaklarını belirlemeye ve hazırlamaya 
çalışmak şeklindeki tarihsel analiz türündendir. islami metinler kıs-
mında bütün bahislerde Kur’an ayetlerinden istifadeye öncelik ve-
rilmiş ve ayetleri anlamak için Kur’an tefsirinin bilinen usüllerin-
den yararlanılmıştır. Peygamber’in (s.a.a) ve masum imamların (a.s) 
sözlerinden istifade ederken de her konuda birkaç rivayete başvu-
rulmuştur. Her ne kadar sened incelemesi konusunda çalışma ya-
pılmamışsa da muteber rivayet kitapları kullanılmaya çalışılmış ve 
her mevzuda birkaç rivayete dikkat çekilmiştir.

Bu kitapta ruhsal hijyen anlayışımız, psikolojik hastalıkla-
rın bulunmamasından öte bir iştir. Bir anlamda insanların kapa-
sitesinin arttırılması ve yeteneklerinin çiçeklendirilmesidir. Bu ki-
tabın kabul ettiği model, insanın biyolojik, ruhsal, toplumsal ve 
dinî tüm boyutlarını kapsamaktadır. insanın ruh sağlığı, bireyin 
kendisi, başkası, varlık âlemi ve bu âlemin ekseniyle, yani Allah’la 
sağlıklı ve etkili ilişki sonucunda elde ettiği biyolojik ve ruhsal fıt-
ratının insicam, bağımsızlık ve gelişiminden ibarettir. Ruhsal Hij-
yen kitabının çeşitli bölümleri de insanın üç boyutlu ilişkileri te-
melinde kaleme alınmıştır. Birinci ve ikinci bölüm ruhsal hijyenin 
tanımı, temelleri ve genel konularını ele almaktadır. üçüncü bö-
lüm, ruh sağlığında, insanın her üç bağını da hesaba katan ihtiyaç-
ların rolünü incelemektedir. Dördüncü ve beşinci bölüm insanın 
Allah’la ilişkisine ve onun ruh sağlığındaki rolüne ayrılmıştır. ye-
dinci bölümden onbirinci bölüme kadarlık kısım insanın toplum-
sal, ekonomik ve siyasi münasebetleri ve bunun ruh sağlığı üze-
rindeki rolünü incelemektedir. yedinci bölümde gelişimin çeşitli 
aşamalarında ailenin ruh sağlığı ve ruhsal hijyen üzerindeki etki-
sine yoğunlaşılmıştır. ruhsal hijyende ekonomik refahın önemli 



rolü, dokuzuncu bölümde analiz edilmiş mühim meseledir. eğiti-
min muhtelif aşamalarında bireylerin eğitim sorunları ve barışık-
lık durumu onuncu bölümün konusudur. onbirinci bölümde ruh 
sağlığı üzerinde devletin ve toplumsal kurumların rolünü incele-
menin yanısıra medyanın önemli etkisi de ele alınmıştır. ruh sağ-
lığını bozan etkenleri altıncı bölümde inceledik.

Bu kitabın bilimsel ve islami konularının ruhsal hijyen ala-
nında daha fazla araştırmalar için zemin hazırlamasını umuyoruz. 
ruh sağlığı sahasının uzmanları ve ihtisas sahiplerinden, kitaptaki 
sorunların giderilmesi ve niteliğin yükseltilmesi için eleştirileriyle 
ve bakışaçılarıyla katkıda bulunmalarını rica ediyoruz.

son olarak bu kitabın ortaya çıkmasında emeği geçmiş tüm 
aziz dostlara sonsuz teşekkürlerimizi sunar, o zor ve çetin gün için 
bakıyatu’s-salihat olmasını temenni ederiz.
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1900 yılında new york’ta çalışan genç bir adam ağır psikolojik ra-
hatsızlığa yakalandı. şiddetli hastalığı nedeniyle bir binanın penceresin-
den atlayarak hayatına son vermeye çalıştı, fakat bunu başaramadı. Genel 
hastalıklarla ilgili bir hastanede yapılan muayeneler sonucunda ağır dep-
resyonda olduğu ve hezeyanların yarattığı vehimlerden acı çektiği ortaya 
çıktı. yaklaşık bir ay evde klinik testler uygulandı. Ama hastalığının teda-
visinde ilerleme sağlanamadı ve sonunda ruh hastalıkları kliniğine akta-
rıldı. üç yıl psikolojik hastalıkların izlendiği çeşitli ihtisas kurumlarında 
yattı. Fakat hepsinde de uygunsuz, hatta birçok durumda vahşi muame-
leye maruz kaldı. Her nasıl olduysa üç yılın sonunda 1903’te sağlığına 
kavuştu ve yaşadığı nahoş tecrübeler nedeniyle hastanelerde klinik psi-
kiyatri hastalarının insani muameleye tabi tutulması ve tedaviye ilişkin 
malumatın derinleştirilmesi için çalışmaya karar verdi. Bu sebeple üst dü-
zey yetkililere çok sayıda mektup yazdı, nüfuzlu insanlarla görüşmeler 
yaptı ve nihayet ruh hastalıkları kliniğindeki tecrübelerini 1908’de Ken-
dini Bulan Zihin1 isimli bir kitapta biraraya getirip yayınladı. Bu çalışma-
lar, günümüzde zamanın en etkili güçlerinden olan ruhsal hijyen hare-
ketinin şekillenmesinde takdire şayan bir rol oynadı. Bu adam, sırasıyla 
1908 ve 1909 yıllarında Amerika’da yerel ve ulusal ruhsal hijyen derne-
ğini kuran clifford W. Beers’tan başkası değildi. ulusal ruhsal Hijyen 
Derneği’nin faaliyetleri, yalnızca ruh hastalıklarının tedavisinde şartları 
iyileştirme ve bu hastalara bakışaçısını düzeltme çabası değildi. Bilakis 
toplumsal yapıda duygusal çöküntüyle sonuçlanan etkenlere de odak-
landı. çalışmanın kapsamına okullarda, üniversitelerde, mahkemelerde 

1 A Mind That Found Itself
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ve dini kurumlarda faaliyet göstermek, çeşitli tedavi merkezleri kurmak, 
ruhsal hijyen çalışanlarının eğitimi ve bu alanda araştırmalar gerçekleş-
tirmek de giriyordu. 1917 yılında, ruhsal hijyen kavramlarının yayılması 
ve Amerika’daki yükselişine dair muhtelif yaklaşımların tavsifi için mu-
teber bir kaynak sayılan Ruhsal Hijyen adında mevsimlik bir dergi yayın 
hayatına başladı.2

Fakat ruhsal hijyenin konularına bu kadarlık bir bakışın aslında in-
sanlık tarihi kadar eski bir sicili vardır.

1. Ruh Hastalıklarının Tarihçesi

ruh hastalıkları ve tedavisi, dönemler ve yüzyıllar boyunca, aşağıda 
kronolojik sıralaması verilmiş birtakım aşamaları geride bırakmıştır:

1. Doğaötesi güçlere, sihir ve büyüye inanç

2. Tebabetin veya doktorluğun açıklamalarına inanç

3. Psikolojinin açıklamalarına inanç

Bu aşamaların sıralaması, mesela ikinci aşamanın başlamasıyla birinci 
aşamanın tamamen ortadan kalktığı ve hükmünü yitirdiği anlamına gel-
mez. Aksine, hastalıkların teşhisi ve tedavisinde en ileri teknolojilerden 
yararlanırken, eşzamanlı olarak dünyanın kimi bölgelerinde sihir ve bü-
yüye ve bu yolla tedaviye inanç da devam etmektedir.3 yine, psikolojik 
açıklamaların bulunması tıbbın modelini bilim sahnesinden indirmemiş-
tir; bilakis bu iki tür izah, omuz omuza vererek ruh hastalıkları ve ruhsal 
hijyene bütüncül iki yaklaşım olarak birlikte yol almaktadır.

Genel olarak kadim dönemlerde anormal davranışlar, sebebi kavra-
namayan diğer tüm durumlarda olduğu gibi yıldızların hareketi, tanrıla-
rın veya habis ruhların intikamı kabilinden doğaötesi güçlere bağlanırdı. 
Görünüşe göre bu inanç yüzyıllar boyunca rağbet gördü ve çin, mı-
sır, yunan vs. gibi çeşitli kavimler arasında gözlemlenmekteydi. onların 
inancına göre şeytanların büyüsüne kapılmış kimselerin tedavisi için ha-
bis ruhları bedenlerinden ve ruhlarından defetmek üzere cin çıkarmaya 

2 Americana corporation, The Encyclopedia Americana, vol. 18, s. 941.
3 muharriri, Mecelle-i Endişe ve Reftar, sayı 2 ve 3, s. 28.
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başvuruyorlardı. Bu iş için kimisi vahşice olan çeşitli teknikler kullanıyor-
lardı. yakarış, gürültü çıkarma, özel macunlar içirmek gibi uygulamalar 
tedavi için kullanılan yumuşak tekniklerdi. Ama hastalığın daha şiddetli 
olduğu durumlarda, bedenin, oraya yerleşmiş şeytan için güvenli bir yer 
olmaktan çıkması için hastayı suya batırıyor, kırbaçlıyor veya aç bırakı-
yorlardı. Daha beteri, kimi zaman ameliyata kalkışıyor ve şeytanın kaçış 
yolu olsun diye hastanın kafatasında delik açıyorlardı. Kadim yunanlılar 
da genellikle ruhsal bozuklukları, tanrıların ikazı gibi doğaötesi yorum-
larla açıklıyorlardı. Anormal davranışlara modern yaklaşımın ilk işaret-
leri ve bu tür davranışların tıbbi izahı, ünlü yunanlı tabip Bukrat’a4 (yak-
laşık 360-460) ait yazılarda görülmektedir.5

o, ilk kez ruhsal anormallikleri tıp sözlüğüne soktu. Hastalığın psi-
kolojisi üzerine yazdıkları, yeni olduğu ölçüde tartışma da yaratmıştır. 
yazılarında “kutsal hastalık” (sara) bahsinde o çağın yaygın cehaletini 
şöyle eleştiriyordu: “Bu nedenle öyle görünüyor ki bu hastalık hiçbir şe-
kilde ilahi değildir ve diğer hastalıklardan daha kutsal olamaz. Aksine 
diğer hastalıklar gibi, kaynaklandığı doğal bir nedeni vardır.”6 Bukrat’ın 
bulguları üç grupta incelenebilir:

Birincisi, ruhsal bozukluk durumlarını net biçimde müşahede etmeye 
ve gözlemlerinin sonuçlarını mümkün mertebe nesnel bir üslupla kay-
detmeye çalışıyordu. sonuçta batının bilimsel edebiyatında ilk defa onun 
yazılarında korku, sara ve doğum sonrası depresyon gibi ruhsal bozuk-
lukların deneysel betimlemeleriyle karşılaşıyoruz.

ikincisi, Bukrat, anormal davranışlar konusunda ilk b teorilerden 
birini ortaya atmıştır. Her ne kadar tahripkâr psikolojik etkiyi ve harici 
baskıları kabul ediyorsa da içsel süreçleri ruhsal bozulmayı ortaya çıka-
ran temel sebep görmektedir.

üçüncüsü, görünüşe bakılırsa Bukrat, anormal ruhsal halleri katego-
rilendirmeye çabalamış ilk bilgindir. Psikolojik bozuklukları üç grupta ele 
almaktaydı: mania (anormal heyecan ve memnuniyet), melankoli (anor-
mal kaygı) ve akıl kaybı (beyin ateşi).

4 Hippocrates
5 Bootzin ve diğerleri, Revanşinasi-yi Nabehencari, s. 8.
6 Pezeşki, Mecelle-i Nakdu Nazar, birinci ve ikinci sayı, dokuzuncu yıl, s. 64.
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Bukrat’ın en büyük katkısı teori üretme ve metodoloji alanında ol-
muştur. ruhsal bozukluğu tedavi etmede pek o kadar ilerleme sağla-
yamadı. Ama buna rağmen tedavi yöntemleri, cin çıkarma gibi önceki 
usüllerden çok daha insancıldır. Bu da başlıbaşına önemli bir ilerleme sa-
yılabilir. mesela onun melankoliyi tedavi yöntemi dinlenme, spor, hafif 
yemekler ve karmaşa ve alkolden kaçınmak idi.7

Bukrat’ın görüşlerinin aşağı yukarı calinus dönemine kadar taraf-
tarı vardı. 201 yılında calinus’un ölümünden sonra ruh hastalıkları bi-
liminde karanlık dönem başladı ve tedavide cin çıkarma, tılsım ve büyü 
gibi eski usüller tekrar geri geldi. Bu durum batıda bütün bir ortaçağlar 
boyunca sürdü. Ama islam toplumunda sıradışı işlere gösterilen takdire 
şayan hoşgörü sayesinde bilim insanına has düşünce tarzı, islam ülkele-
rinin tarihinin, onyedinci yüzyıldan önce Avrupa’da yaygın olan ruh has-
talarının kaderine egemen zulüm ve zorbalıktan uzak kalmasını sağladı. 
Avrupa’da ruh hastalarının şeytanla işbirliği yapmak ve büyücülükle suç-
lanarak grup grup ateşe atıldığı karanlık çağlarda bu insanlar islam ülke-
lerinde yasal ve tıbbi koruma altındaydılar. Hatta hastalığın çok ağır ol-
duğu ve toplumun tahammül edemediği durumlarda “mâristan”8 isimli 
hastanelere yatırılıyorlardı. Hicri beşinci yüzyılda yezd’de, içlerinden biri 
de meclis veya mahfel el-mecanin adında sinir hastalıkları bölümüne ay-
rılan çeşitli bölümlerle donatılmış “darüşşifa” adında büyük bir tıp mer-
kezi vardı. iran’da müslüman hastanelerinin çoğunda hastaları oyala-
mak için kıssa anlatıcıları ve rivayet erbabından yararlanılırdı. Zahire-i 
Harzemşahi’nin rivayetine göre ruh hastalıklarında musikinin muhtelif 
makamlarından yararlanılıyordu. Aynı şekilde yeşil bahçelerdeki hastane-
lerde bakımla ve içinde suyun usulca aktığı odalarda tedaviyi hızlandırı-
yorlardı. Tabii ki bu sırada halk kitleleri arasında ruh hastalıkların sebep 
ve etkenleri konusunda iranlıların islam’dan önceki amiyane inançları-
nın devamı olan avami inançlar da rağbet görüyordu. Ama ruh hastalık-
larının cin çıkarma veya şeytanın hasta bedene hülul etmesiyle ilişkisine 
dair bu avami inançlar asla Avrupa’da gördüğümüz şiddet içeren tepki-
lere varmadı. çünkü ruh hastalarını aşağılama ve taşlama çocukça bir 

7 Bootzin ve diğerleri, Revanşinasi-yi Nabehencari, s. 8 ve 9.
8 Tımarhane (çev.)
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davranış kabul ediliyordu. Gerçekten de delileri çocuklar taşlardı, akıl 
baliğ olmuş yetişkinler değil.9

ilk ruh hastalıkları hastanesi 792’de Bağdat’ta kuruldu. Bunu şam 
ve Halep’te başkalarının girişimleri takip etti. Bu hastanelerde ruh hasta-
larının tedavisi, Hıristiyan ülkelerindekine nispetle çok daha insaniydi. 
Bu dönemin tıp alanındaki seçkin şahsiyetlerinden ibn sina (980- 1037) 
“Tabiplerin sultanı” olarak adlandırılmıştı. yazılarında histeri, sara, he-
yecan tepkileri, melankoli gibi konulara rastlanmaktadır.10

Belki ruh hastalıklarının psikolojik izahlarının başlangıcını onaltıncı 
yüzyılın başlarına götürmek mümkündür. Paracelsus (1490-1541) ruh-
sal bozuklukların nedenini ruhsal fenomen olarak kabul etti ve sonra-
ları hipnotizm adıyla tanınacak bir tedavi türünü destekledi.11 Psikolojik 
model, bilinç dışı süreçler ve ruhsal etkenlerin davranışları güdülediği-
nin keşfedilmesiyle eşzamanlı olarak ortaya çıktı. Anton mesmer’in hay-
van manyetizması (hipnotizm) hakkındaki açıklamaları bu fenomenin 
ilk delillerini hazırladı ve erken dönem Fransız psikiyatrların eserleri, 
son olarak da sigmund Freud psikolojik yaklaşımı tamamen yerleştirdi. 
Bu erken dönemlerde psikologlar ve diğer araştırmacılar ruh hastalıkla-
rının öğrenilmiş toplumsal tepkiler olabileceğini ve bunların çeşitli psi-
koterapi yöntemleriyle tedavi edilebileceğini gösterdiler. Psikolojik mo-
del, tıbbın modeli gibi ruhsal hastalıklarla ilgili genel düşünceler üzerinde 
önemli etkiye yolaçtı.12

yirminci yüzyılda ruhsal hijyen üzerine çeşitli dernekler kurulduk-
tan ve bu konuda uluslararası seminerler düzenlendikten sonra ortaya 
çıkan değişim, ruh hastalıklarının tanı, tedavi ve semptomatolojisine ya-
pılan vurgu yavaş yavaş yerini sağlığın yaygınlaştırılması, ruhsal bozuklu-
ğun önlenmesi, halkın genel sağlık hizmetlerine ulaşması ve bunları de-
ğerlendirmeye bıraktı. Başka bir deyişle, ruhsal hijyen dalı, geçmişte esas 
itibariyle ruh hastalıkları üzerinde yoğunlaşmıştı ve ileri düzeyde ruhsal 
bozukluk yaşayanlara hizmet veriyordu. Ama gelişip olgunlaştıktan sonra 

9 özetleyerek: muharriri, Mecelle-i Endişe ve Reftar, sayı 2 ve 3, s. 31-37.
10 coleman, Revanşinasi-yi Nabehencari ve Zindegi-yi Novin, s. 32.
11 coleman, Revanşinasi-yi Nabehencari ve Zindegi-yi Novin, s. 37.
12 Pezeşki, Mecelle-i Nakdu Nazar, birinci ve ikinci sayı, dokuzuncu yıl, s. 76.
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bu bilim dalı, hastalıkları önlemeye ve sağlığı yaygınlaştırmaya odaklandı. 
Bu konuların üzerine eğilinmesi henüz çok yeni olduğundan ruhsal hij-
yenin yaygınlaştırılması ve korunma ile ilgili bilgimiz ruh hastalıklarıyla 
ilgili malumatımız kadar geniş ve kapsamlı değildir.13

2. Ruhsal Hijyenin Tanımı

ruhsal hijyenin psikoloji ve psikiyatride iki temel tanımı vardır. Kimi 
zaman insanın psikolojik durumu anlamında, bazen de bu psikolojik du-
rumdan bahseden uzmanlık dalı ve bilim anlamında kullanılmaktadır. 
öte yandan ingilizce’de bu amaçla iki kavram kullanılmaktadır: men-
tal hygiene ve mental health. Kuşkusuz bu kavramlar, sözü edilen iki 
tanımı tam karşılamamaktadır. Birinci tanıma atıfla ilk yıllarda “mental 
hygiene” kullanılıyordu. Beers da kendi düşüncesini ifade etmek üzere 
bu kavramı seçmişti. Ama 1930’larda “mental hygiene” yerine “mental 
health”i tercih etmeye başladı. 1940’ların sonlarında bağımsız bir konum 
kazandı ve akım kendi adıyla gelişti ve popüler oldu. Bu kavramsal deği-
şim, gözetim altında tutmak ve tedavi etmek yerine ruhsal bozuklukların 
önlenmesine; yine ağır duygusal çöküntüler veya psikozlar yerine tüm 
toplumsal ve ruhsal uyumsuzlukların sorun kapsamına alınmasına ilgi 
duyulmaya başlandığı anlamına geliyordu. Bu akım süreç içinde “müs-
pet” ruh sağlığını ayrı bir hedef olarak ruh hastalığını ortadan kaldırma-
nın üzerine çıkardı.14 Fakat ikinci anlamı ifade etmek üzere “mental he-
alth” kavramı kullanılmaktadır. Dolayısıyla günümüzde “mental health”in 
iki temel anlamı vardır: Bilim dalına işaret ve insanın ruhsal durumunu 
tarif.15 columbia encyclopedia ruhsal hijyeni şöyle tanımlamaktadır: “Psi-
kiyatri ve psikolojiyi kullanarak ruh hastalıklarını önlemeyi ve ruh sağ-
lığını öne çıkartan bilim.”

corsini Psikoloji Sözlüğü’nde bu bilim dalını şöyle tanımlar: “eğitim 
programları, sağlam ailevi ve duygusal yaşamı önceleme, korunma ve ilk 

13 mental Health, A Report of the Surgeon General, 1999, s. 3-4.
14 International Encyclopedia of the Social Sciences, c. 9-10, s. 218.
15 Bu kitapta, iki anlamı birbirinden ayırdetmek amacıyla birinci tanım için “ruhsal hi -

yen” kavramını, kişinin ruhsal durumunu ifade ederken de “ruh sağlığı” kavramını 
kullanacağız.
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yardım, genel sağlıkla ilgili girişimler gibi yöntemler yoluyla ruhsal bozul-
mayı önleme ve ruh sağlığını korumayı hedefleyen kapsayıcı yaklaşım.”

Weber’in Psikoloji Sözlüğü de kavramı, ruh sağlığını koruma ve ge-
liştirme sanatı kabul etmektedir. Dolayısıyla ruh sağlığı, çeşitli yöntemler 
ve bilimlerden yararlanarak hastalıkları önlemeye ve ruh sağlığını yük-
seltmeye odaklanan bilim veya sanattır.

Hâsılı, bilimsel bir dal olarak ruhsal hijyenin tanımında pek o ka-
dar görüş ayrılığı yoktur ama onu koruma veya yükseltme kasdı taşıyan 
ruh sağlığının ne olduğu konusunda muhtelif görüşler dile getirilmiştir. 
Bu görüşlerin sayısı çok olsa da birbiriyle çelişmek zorunda değillerdir. 
çünkü her biri, ruh sağlığının birçok boyutundan birini ele almıştır. me-
sela Freud ve takipçileri bireyin “kişilik uyumu”na vurgu yapmaktadırlar. 
Hâlbuki maslow ve rogers gibi hümanist psikologların görüşü “kendini 
gerçekleştirme”ye yoğunlaşmıştır. viktor Frankl ise hayatını ve kendi ka-
derini yönetme sorumluluğunu kabul eden kişiyi, daha uygun bir söyle-
yişle, kendi hayatını eline almış kimseyi ruh sağlığına sahip görür. Diğer 
psikologlar da kendi yaklaşımlarını gözönünde bulundurarak ruh sağlı-
ğına farklı tanımlar getirmişlerdir. Tabii ki çeşitli ekollerin henüz ortaya 
çıktığı başlarda her biri kendi tanımının ruh sağlığı için en iyi ve en ileri 
tarif olduğunu iddia etmiş ve kendisinin dışındakileri kabul etmemiş ola-
bilir, ama günümüzde psikoloji ve ruhsal hijyen biliminin gelişmesiyle bu 
görüşlerin mesnevi’deki fil hikayesi gibi olduğunu biliyoruz. Bu akımla-
rın her birinin tanımı hakikatin bir bölümünü içermektedir ve araların-
daki uyumsuzluk asgari düzeydedir. Dolayısıyla ruh sağlığı için kapsayıcı 
bir tanım ortaya koymak istiyorsak her akım ve görüşün açıkladığı farklı 
özellikleri yanyana getirmeliyiz. şimdi bu tanımlardan kimisine işaret ede-
cek ve onlardan toparlayıcı bir sonuca varmaya çalışacağız.

corsini’nin Psikoloji Sözlüğü’nde (1999) ruh sağlığı şöyle tanım-
lanmaktadır: “Duygusal refah, kaygı ve güçten düşüren hastalık semp-
tomlarından görece kurtuluş, hayatın sıradan baskıları ve gerekleriyle 
yanyana olabilme ve yapıcı ilişki kurma yeterliliği gibi özelliklere sahip 
ruhsal durum”.

Başka bir tanımda şöyle denmiştir: ruh sağlığı, yapıcı faaliyetlerle 
başkalarıyla tatmin edici ilişkiler kurma, değişimle adaptasyon yeteneği 
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ve güçlüklerle başetme gücü veren ruhsal işlevin başarılı icrasıdır. All-
port sağlıklı birey ile nevrotik birey arasındaki farkın, sağlıklı bireyin ge-
leceğe bakması, buna karşılık sağlıklı olmayan bireylerin bugünkü du-
rumu kendileri için ortaya çıkaran geçmişteki olaylara takılıp kalması 
olduğuna inanır. şu tür sıfatları sağlıklı bireylere özgü kabul eder: Ken-
dini geliştirme gücü, sıcak ve samimi eğilimlere yeterlilik, duygusal güven-
lik hissi, kendini olduğu gibi kabullenme, istidat ve yeterliliği hakkında 
gerçekçi algı, mizah anlayışı, mesela din gibi hayatta ahenk bahşeden bir 
felsefeye sahip olma.

ruh sağlığı kavramıyla ilişkili en açıklayıcı ve en muteber konular-
dan birini jahoda isimli psikolog göstermiştir. o, ruh sağlığının tanımının 
hastalığın bulunmamasıyla yapılmasının yetersiz kalacağına inanıyordu. 
çünkü doğal davranıştan hangi tür sapmanın “anormal” sayılacağı üze-
rine kültürler arasında büyük görüş ayrılığı vardır. Aynı şekilde ruh sağ-
lığının normallikle eşanlamlı varsayılması da bize yardımcı olmayacaktır. 
zira “normal” kelimesi aynı oranda belirsizdir. o, ruh sağlığı bahsinde 
altı grup temel kavramı uygun bulmaktadır:

1. Bireyin kendisiyle ilgili görüşleri: sağlıklı bireyin kendine gü-
veni vardır ve kendine dayanır; kendi yeteneklerine ilişkin gerçekçi bir 
tasavvura sahiptir.

2. Gelişme, değişim ve kendini gerçekleştirme ölçüsü: sağlıklı bi-
rey, gelişiminin muhtelif aşamalarını geride bırakmıştır ve yaşı gözönünde 
bulundurulduğunda kendisi için uygun düşmeyen davranış ve görüşler-
den kaçınmaktadır. Hedef sahibi olma duygusuna ulaşmış ve meşru ih-
tiyaçlarını, başkalarına uygun düşecek şekilde dengelemiştir.

3. Kişilik uyumu: sağlıklı insan uyumlu kişilik sahibidir. Bu, 
onun için motivasyon üreten bilinçli ve bilinçdışı güçler arasında tat-
min edici bir dengeye ulaştığının alametidir. Geçici hazları, uygun ne-
denlerin varlığı sebebiyle başka bir zamana havale etmeye güç yetire-
bilir ve onları erteleyebilir. Bazı müellifler, bireyin bilinmeyen güçler 
tarafından kendi iradesinin zıddına sürüklenmeyecek şekilde bilinçli 
ve bilinçdışı motivasyonlar arasında koordinasyon sağlamanın gerekli-
liğine vurgu yapmışlardır.
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4. Başına buyruk olma veya bireyin başkalarının nüfuzundan ba-
ğımsız olmasının ölçüsü: sağlıklı bireyin davranışı, harici olayların etkisi 
altında olmaktan çok, değerler, ihtiyaçlar, inançlar ve beğenilen hedef-
lerden oluşan içsel yapısının iradesi altındadır. Böyle bir birey kendi ira-
desiyle hareket eder, başkalarının görüşleriyle değil; o görüşler ister be-
ğenilsin, ister beğenilmesin.

5. Bireyin gerçeklik algısının ahengi: Bu tür bireyler etraflarındaki 
olayları gerçekliği gözönünde bulundurarak izler, arzu ve hayallerini tat-
min etme hesabıyla değil. sağlıklı bireyler kendilerini başkalarının yerine 
koymaya güç yetirebilir ve sonuçta onların fikir ve duygularını idrak ede-
bilirler. Bu yeteneğe empati veya toplumsal duyarlılık adı verilir.

6. Çevreye hâkimiyet: sağlıklı birey aşk besleme yeteneğine sahip-
tir. iş ve eğlence çevresinde başkalarıyla irtibatta veya yakın ve samimi 
ilişkilerde liyakat ve yeterlilik sahibidir. Bir toplumda hayatın gerekleri-
nin üstesinden gelebilir. Kendisini değişimlere uydurabilir ve gündelik 
hayatta ortaya çıkan güçlükleri çözümleyebilir. Daha basit bir ifadeyle, 
sağlıklı birey çok sayıda içsel ve dışsal çatışmalara tahammül gösterebi-
lir, ortaya çıkan engelleri aşmaktan enerji kazanabilir.16

2.1.  İslam Açısından Ruh Hijyeninin Mahiyeti ve Tanımı

zikredilen tanımların her biri ruhsal hijyenin kavramlarının bir bö-
lümünü açıklamaktadır. Fakat her birinin ruhsal hijyenin bütüncül ta-
nımı düzeyinde kullanılmasının açıkça birtakım kısıtları vardır. Bu ta-
nımların tümünde temel sorun, ruh sağlığı ve ruhsal hijyenin boyut ve 
bileşenlerinin beden, ruh ve toplum boyutuna indirgenmesi; gerçekte in-
sanın varlığının en önemli boyutunu oluşturan maneviyatı tamamen gö-
zardı etmesidir. Bu durumda ruhsal hijyenin, bilinen ve dolaşımdaki ta-
nımları düzeltilmeye ve tamamlanmaya muhtaçtır.

ruhsal hijyeni tarif etmek için bütüncüllük17 kavramından yararlan-
mak daha uygun görünmektedir. Bu eser, ruhsal hijyene dini ve psikolo-
jik temellere göre yeni bir tarif ve tasvir getirmiştir ve sağlık için bedensel, 

16 Americana corporation, The Encyclopedia Americana, vol. 18, s. 640.
17 Holistic
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ruhsal, toplumsal ve manevi dört boyutu içeren bir anlamı vurgulamak-
tadır. Bu açıdan bakıldığında sağlık, içinde bireyin kendisiyle ve yaşam 
tarzıyla dingin ve sorunsuz halde bulunduğu eylem düzlemine işaret et-
mektedir. Böyle bir anlamın bireyin bedensel, ruhsal, toplumsal ve ma-
nevi açılardan, tüm boyutlarda normal ve dengeli gelişime ihtiyacı vardır. 
Bu boyutlar birbiriyle karşılıklı ilişki içindedirler. o kadar ki bir boyutta 
karşılaşılan güçlükler diğer boyutları ve genel sağlığı da tehlikeyle karşı 
karşıya getirmektedir. Hal böyle olunca ruh sağlığı ve ruhsal hijyenin an-
lamı; yaratıcı, tatmin edici ve mutlu bir hayata ulaşmaya imkân hazırla-
mak için bireyin bedensel, ruhsal, toplumsal ve manevi elverişli durum-
dan yararlanması olmaktadır. Bir başka söyleyişle bireyin sağlığı, Allah’la 
sağlam ilişkiler kurma yoluyla tevhidi fıtratın açması sayesinde güçlü ki-
şisel değer sistemi ortaya çıkaracak, hayatında müteal bir hedefe sahip 
kılacak, kendisi ve başkalarıyla sağlıklı ve yapıcı ilişkiler kurduracak, ta-
biat ve varlık düzenine irfani derin his duyuracak büyük beşeri kapasite-
dir. Bu boyutları azami düzeyde içeren kavram “hayat-ı tayyibe”dir. Al-
lah Teâla “hayat-ı tayyibe”yi Kur’an’da şöyle tanıtmaktadır:

ن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِيَينَُّه َحَياًة َطِيَّبًة” “َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمّ
“Her kim mümin haldeyken -ister erkek, ister kadın olsun- salih amel iş-
lerse ona tertemiz bir hayat bahşedeceğiz.” 18

“Hayat-ı tayyibe”nin dini öğretilerdeki anlamı, bireyin kendisiyle ve 
hayat tarzıyla barışık, dingin ve sorunsuz yaşadığı ruhsal eylem düzle-
mine işarettir. Kur’an açısından “hayat-ı tayyibe”nin, yani huzurlu, mü-
reffeh, güvenli, barışçıl, muhabbetli, dostça ve yardımlaşmalı bir hayatın 
gerçekleşmesi “iman” ve “salih amel” sayesinde mümkündür.19

“iman” ve “salih amel”in “hayat-ı tayyibe”ye ve ruhsal hijyene ulaş-
madaki rolünü izah edip açıklarken şu söylenebilir: Dinginlik ve neşe, 
ruhsal hijyen ve ruh sağlığının en önemli öğesidir. Buna karşılık anksi-
yete ve depresyon onu ortadan kaldıran en büyük etkendir. insanın, her 
vesileye sarılarak elde etmeye çalıştığı şey hayattaki yitik huzurudur. in-
san, yaşamı boyunca acı veren pek çok sorunla karşılaşır. Bazen gele-

18 nahl 97
19 mekarim şirazi, Tefsir-i Numune, c. 11, s. 388-390.
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cekteki olaylardan kaygılıdır; zayıf ve güçsüz düşüp düşmeyeceğini veya 

elindeki imkânları kaybedip etmeyeceğini bilemez. Hepsinden önem-

lisi, insan ölümden korkar ve bu korku onu sürekli ıztıraba ve depres-

yona sürükler. öte yandan insanın kaygısı bazen geride kalmış karan-

lık geçmişle ilgilidir. ömrü süresince işlediği günahlar ve kabahatlerden 

kaygı içindedir ve muztariptir. Bazen de insanın ıztırabı, sel ve zelzele 

gibi doğal afetler karşısındaki çaresizlikten kaynaklanmaktadır. Bu kor-

kular karşısında onu sükûnet sahiline ne ulaştırabilir ve onu bu kaygılar-

dan ne kurtarabilir? Acaba bu anksiyeteler, herşeyi bilen, herşeye kadir 

ve merhametli Allah’la irtibattan başka bir şey sayesinde ortadan kalka-

bilir mi? Acaba Allah’ı zikretmekten başka bir etken insana huzur ver-

meye güç yetirebilir mi?

Kur’an-ı Kerim bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“Bilin ki, Allah’ın dostlarına ne korku vardır, ne de üzüntü.”20

yani gelecekteki tehdit edici tehlikeler onları korkutmaz ve geçmişle 

ilgili olarak da gam ve üzüntüleri yoktur. Bunun devamında Allah’ın dost-

ları şöyle tarif edilmektedir:

“İman edenler ve ilahi takvayı meslek edinenler, bu dünya ve ahiret ha-

yatlarında neşe ve mutluluk içindedirler.”21

Aynı içerik başka ayetlerde de tekrarlanmıştır. Bunlardan birinde 

şunları okuyoruz:

“Sükûnet ve emniyet, iman etmişler olanlar ve imanlarını şirk zulmüyle 

lekelemeyenlerindir.22 İşte onlar hidayete ermiş olanlardır.”23

meşhur başka bir ayette de şöyle geçmektedir:

“Bilin ki yalnızca Allah’ı zikirle kalpler tatmin bulur.”24

20 yunus 62
21 ِ الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزنُوَن الَِّذيَن آَمنُواْ َوَكانُواْ َيتَُّقوَن َلُهُم اْلُبْشَرى  ” أاَل ِإنَّ أَْوِلَياء اللهّٰ

(yunus 62-64) “ْنَيا َوِفي اآلِخَرِة ِفي اْلَحياِة الدُّ
22 lokman 13

ْهَتُدوَن“ 23 (en’am 82) ”الَِّذيَن آَمنُوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبظُْلٍم أُْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن َوُهم مُّ

(ra’d 28) ”أاََل ِبِذْكِر اللهِّٰ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب“ 24
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son iki ayette tatmin sadece iman ve Allah’ı zikir sayesinde ulaşı-
labilir kabul edilmiştir. Diğer yandan Kur’an, Allah’ı zikirden yüz çevi-
ren kimselerin hayatını zorluklarla dolu, baskı ve kaygıyla içiçe telakki 
etmektedir.25

2.2.  Ruhsal Hijyenin Önemi

ruhsal hijyenin bireysel ve toplumsal hayattaki önemi ve rolüne bi-
naen Dünya sağlık örgütü onu öncelikli işlerinden biri kabul etmiş ve 
bu alanda makro planlamalara girişmiştir.

son birkaç yıldır iran’da da ruhsal hijyen, araştırma ve geliştirme için 
kapsamlı ve mantıklı bir saha olarak gündeme gelmiş, günlük diyaloglarda 
ve sokaktaki insanın dilinde onunla ilgili kavramlar yaygınlaşmıştır.

Günümüzde bireysel ve toplumsal davranışların çoğu, özellikle de 
suçun bazı çeşitleri, stres, aile çalışmaları ruhsal hijyen kavramlarıyla araş-
tırılıp incelenmektedir. Bu da halkın, özellikle de bilim toplumunun ruh-
sal hijyenin konularına ilgisini göstermektedir.

ruhsal hijyen her ne kadar bilimsel bir dal olarak batıda ve esas iti-
bariyle de psikologların gayretiyle başlamış ve yayılıp gelişmişse de ilahi 
dinlerin kutsal metinleri, hususen Kur’an’daki ayetler ve islam dininin ev-
liyasının sözleri, ruhsal hijyene ait kavramların en gelişmiş şekliyle dini 
öğretilerde mevcut bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldı-
ğında ahlak ve eğitimle ilgili konular ruhsal hijyenin önemli bölümünü 
oluşturmaktadır. Bu konuların insanın ruhsal hijyeni üzerindeki etkisi o 
kadar mühim ve hayatidir ki Allah onu peygamberlerin gönderilmesinin 
en önemli hedefi yapmıştır.26

Allah rasülü (s.a.a) kısa ama çok anlamlı bir sözünde, kendi risale-
tinin felsefesini, ahlaki faziletleri geliştirmek ve fiiliyata geçirmek olarak 
zikretmiş ve ruhsal hijyenin ahlaki sıfatlarının önemi ve rolü üzerindeki 
perdeyi kaldırmıştır.27

”َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا“ 25
26 cuma 2

(Müstedreku’l-Vesail, c. 11, s. 187) ”انی بعثت التمم مکارم االخالق“ 27
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islam’ın ruhsal hijyen alanındaki bakışaçısı, atfettiği özel öneme rağ-
men derli toplu ve belli bir sistematik içinde izah edilmiş değildir. Hala 
da mevcut ilmi eserlerde kendine özgü bir yer bulamamıştır. Bu kitap, 
islami yaklaşımla ruhsal hijyene ilişkin genel bir görüş ortaya koymayı 
ve bu sahada birtakım mesele ve mevzuları gündeme getirerek sonraki 
araştırmalara zemin hazırlamayı amaçlamaktadır.

3. Ruhsal Hijyenin Hedefleri

ruhsal hijyen genel sağlığın bir bölümü olduğundan genel sağlığın 
ardına düştüğü aynı hedeflere ulaşmak istemektedir. Bir farkla ki, ruh-
sal hijyen ruh sağlığı ile buna karşılık genel sağlık esas olarak toplum-
daki bireylerin bedensel sağlığıyla meşguldür. Genel sağlığın önemli he-
defi hastalıkların ortaya çıkmasını önlemektir. Genel sağlık çerçevesinde 
korunma, ilk kez enfeksiyon hastalıklarında genel aşı biçiminde, sağlıklı 
su ve diğer genel temizlik şekillerinde kullanılmış; başarı kazanılmasıyla 
birlikte zaman içinde sağlığın diğer alanlarında da ondan yararlanılmış-
tır. 1994 yılında bu anlam, ruhsal bozuklukları da içine alacak biçimde 
genişlemiştir.

sağlığın birçok alanında hastalığın sebepleri ve tehlikelerin rolü ile 
koruyucu etkenler hakkında varolan çoğu bilgi insanı korunmaya teşvik 
etmektedir. Ama bunun ruhsal hijyen alanında gelişmesi iki nedenden 
dolayı güdük kalmıştır:

a) Birçok ruhsal bozukluğun semptomatolojine dair bilgimiz yeter-
sizdir.

b) Bir kısım ruhsal bozuklukların tanınan etkenleri değiştirileme-
mektedir.

Genel sağlıkta üç tür korunma birbirinden ayırtedilmektedir:

1. Hastalığı vuku bulmadan önce önleyen temel korunma.28

2. Daha önce teşhis edilmiş hastalığın geri dönüşü veya şiddetlen-
mesini önleyen ikinci dereceden korunma.29

28 Primary prevention
29 secondary prevention
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3. işgörmenin en üst düzlemine ulaşabilmek için hastalıktan kay-
naklanan engel oranını asgari seviyeye indirme anlamında üçüncü de-
receden korunma.30

Acaba bu üç tür korunma ruhsal hijyen alanında da sözkonusu edi-
lebilir ve kullanılabilir mi? Amerika’da “Tıp Kurumu”31 bu kavramların 
ruhsal hijyen sahasında kullanımıyla ilgili güçlükler nedeniyle bu üç kav-
ram yerine korunma, tedavi32 ve bakım33 kelimelerinden yararlanılma-
sını önerdi. Bu güçlükler çoğunlukla ruhsal bozuklukların teşhisindeki 
güçlükten ve zaman boyunca tarifindeki değişimden kaynaklanmakta-
dır. Bu teklife göre “temel korunma” yerine “korunma”, “ikinci derece-
den korunma” yerine “tedavi”, “üçüncü dereceden korunma” yerine “ba-
kım” kullanılmış olacaktır. Tabii ki ruhsal hijyen araştırmacıları henüz 
bu teklifi kapsayıcı bulmamakta ve bu yüzden de kavramlardaki değişik-
lik gerçekleşmemektedir.34

3.1.  İslam Açısından Ruhsal Hijyenin Hedefleri

islam’da ruhsal hijyenin yönelimi herşeyden önce islam’ın dünya ve 
insanla ilgili algısına bina edilmiştir. ilahi fıtrat, irade ve seçim unsuruna 
sahip olmak ruhsal hijyenin eksenidir. Kur’an-ı Kerim insanın yaratılış he-
defini Allah’a kulluk, manevi gelişim ve yüceliş olarak özetlemektedir.35

Bizim varlığa, hayat felsefesine, akıl ve düşünce sahibi varlık olarak in-
sana bakışımız, ruhsal hijyenin karar alma ve hedefleri üzerinde de etkilidir. 
Bu konuda islami metinlerde değerli talimatlar ve kılavuzluğa rastladığımız 
hatırlatılmıştı: bir yandan cenin döneminden yaşlılık devresine kadar baş-
tan sona hayatı ve ölümden sonrasını kapsamaktadır, diğer yandan insanın 
biyolojik, ruhsal, toplumsal ve manevi boyutlarıyla ilgilidir. Bu rehberlik şu 
benzeri konulara odaklanmıştır: Hamile kadının beslenmesi, çocukların ba-
kımı, ergenlik, gençlik ve yetişkinlik döneminde duygusal ve ahlaki konu-

30 Tertiary
31 The Institute of medicine
32 Treatment
33 maintenance
34 mental Health, A report...; u. s., Department of health and human services, s. 62.

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن“ 35 (zariyat 56) ”َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِ
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lar, meslek ve eş seçiminde yöntem, iş ve faaliyet gerçekleştirmek, ahlak ve 
toplumsal ilişkiler, kendini yetiştirme alanında tavsiyeler, sağlığı koruma 
ve geliştirme, ahlaki ve ruhsal bozukluklar ve hastalıklardan korunma, ha-
yatın diğer durumları. Bu durumlar bilimsel bir bakışla değerlendirilir ve 
analiz edilirse islami öğretilerin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Psikologla-
rın ruhsal hijyenin hedefleri olarak anlattığı şeylerin benzeri islam’ın bilgi 
sisteminde de vardır ve hatta belki kimi alanlarda daha da ileridir. Burada 
islam açısından ruhsal hijyenin hedeflerine değineceğiz:

a) Korunma: Korunmadan kasdedilen, ruhsal hastalıkları ortaya çı-
karan etkenlere etki ederek bu hastalıkların meydana gelmesini önleyecek 
planlama ve programların yürürlüğe konmasıdır. Korunma için yapılan 
tanım gözönünde bulundurulduğunda dini maarif ve öğretilerin dikkate 
değer bölümünün ruhsal hijyenin bu hedefini temin etme doğrultusunda 
olduğu görülecektir. Allame Tabatabai bu konuda şöyle der: Kur’an-ı Ke-
rim, ruhsal hijyenin temelini korunmaya oturtmuştur.36

b) Fıtri yeteneklerin gelişmesi ve çiçeklenmesi için zemin oluş-
turma: islam açısından insan, bir dizi ruhsal özellikler ve manevi, müteal 
eğilimlerle dünyaya gelmiş bir varlıktır. Bu potansiyel özellikler zaman 
içerisinde tedricen fiiliyata dökülür ve açığa çıkar. Gelişim ve değişim sü-
recinde fiiliyata dökülen bu özelliklere “fıtrat” denmektedir.

insan için göreceli olarak iki tür fıtrat konu edilebilir:

- Biyolojik fıtrat: Döllenmiş sperm ve onun gelişim aşamaları olan 
yapı. insanın döllenmiş spermi üzerine yapılan araştırmalarla onun geli-
şimi ile diğer canlı varlıkların gelişimi arasında benzerlikler olduğu göz-
lemlenmiştir.

- Ruhsal fıtrat: insanın ilk ruhsal ve psikolojik çekirdeğidir. Biyolo-
jik fıtratın, aralarında insanın da bulunduğu tüm canlı varlıklarda gelişim 
için uygun şartlara ve materyallere ihtiyaç duyması gibi, ruhsal ve psiko-
lojik fıtrat da açılmak için uygun şartlara ve materyallere muhtaçtır.

islam’a göre ruhsal hijyenin hedeflerinden biri insanın birikmiş ener-
jisini özgürleştirmek ve fıtri yeteneklerin gelişip çiçek açmasına zemin 

36 omid. Deramedi ber Felsefe-i Ahlak, s. 11.
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oluşturmaktır. müslüman uzmanlar ruhsal hijyenin hedefini, insanın tüm 
olumlu boyutlarının yaşamın yüce hedefi mecrasında çiçeklenmesi olarak 
kabul eder.37 onlar, korunmadan sonra ruhsal hijyenin en önemli hede-
finin fıtri uyaranları uyandırma ve rasyonel enerjiyi geliştirme olduğunu 
düşünür. islami metinlere göre bir bebek fıtri ruh sağlığının belli bir mer-
tebesiyle dünyaya gelir.38 çocukluk zamanında ruhsal hijyenin öncelikli 
hedefi olarak gelişim için uygun zemine ihtiyaç vardır.

insanın fıtri yeteneklerinin gelişmesi için zemin oluşturmak ruh-
sal hijyende o kadar önemlidir ki peygamberlerin gönderilmesinin he-
defi de fıtri uyaranların uyandırılması ve rasyonel enerjinin özgürleşti-
rilmesi ve geliştirilmesi biçiminde tanıtılmıştır. Hz. Ali (a.s) bu konuda 
şöyle buyurmaktadır:

“Fıtrat ahdine vefa göstermelerini istemek, unuttukları nimeti hatırlatmak, 
ilahi hükümleri tebliğ ederek hücceti tamamlamak, aklın gizli kalmış ka-
biliyetlerini açığa çıkarmak için.”39

c) Ahlaki boyutları güçlendirme: insan, gelişim seyrinde sürekli bir-
takım sorunlarla yüzyüze gelir. Bu sorunlara karşı koyarken seçtiği yön-
temin ruhsal hijyen üzerinde olağanüstü etkisi vardır. insanın akıl ve 
duygularının tam manasıyla ve hızlı biçimde ahenk içinde ve aynı yönde 
olamadığı bazı durumlar vardır. mesela makul idrakiyle çatışan kimi eği-
limleri tecrübe eder. ya makul idrakinin ardından gidecektir ya da duy-
gularını takip edecektir.

öğrenmesi gereken en önemli noktalardan biri, insanın davranışla-
rını yönlendirmek için yeterli kılavuzun duygular olmadığıdır. Akıl ve 
duyguyu ayıracak temyiz gücü insanın sağlıklı gelişim sürecinin vazge-
çilmez temelidir ve ruh sağlığını elde etmede ve onu korumada oldukça 
hayatidir.

insanın sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olmaması durumunda sağ-
lıklı bir ruha ve psikolojiye de sahip olamayacağı varsayımıyla bedenin 

37 caferi, Terceme ve Tefsir-i Nehcu’l-Belağa, c. 6, s. 239, s. 75.

”کل مولد بولد علی الفطرة یعنی علی المعرفة بأن الل عز و جل خالقه“ 38
(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 3, s. 279 ve c. 27, s. 149.

39 nehcu’l-Belağa, hutbe 1, “لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته”
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güçlendirilmesi ve biyolojik ihtiyaçların tatmini ruhsal hijyende temel 
hedef olarak olumlu bulunuyorsa da islam açısından ruhsal hijyenin asli 
hedefi, fedakârlık, sevgi duyma, kendini olduğu gibi kabul etme, şahsi-
yetli olma kabilinden ahlaki eğilimlerin güçlendirilmesi, hayati faaliyet-
lere yön verme, insani istek, güdü ve arzuların manevi değerler istika-
metinde düzene sokulmasıdır.

Buna göre dini öğretilerde ahlaki eğitime vurgu yapılmış; çok sayıda 
ayet ve rivayette, bireyin ahlaki gelişiminin önündeki engellerin ortadan 
kaldırılması ve ahlaki gelişimde etkili faktörleri oluşturma ve yaygınlaştırma 
yönünde adım atılması gerektiği belirtilmiştir. ruh sağlığı için makul bir ah-
laki sistem gerekli ve zaruridir. işte bu nedenle ruhsal hijyenin Kanada’daki 
Derneği ruhsal hijyeni, gerçekte ahlakın temel eksenleri olan, bireyin ken-
disi, diğerleri ve doğa ile ilişkisini gözönünde bulundurarak tanımlamıştır.

islam açısından ahlak eğitimi ve gelişimi alanı insanın kendisi, Al-
lah, diğerleri ve doğa ile münasebetlerini kapsamaktadır. Bu ortak eği-
lim, ahlaki eğilimleri güçlendirmenin hem dine göre, hem de psikoloji 
açısından ruhsal hijyenin hedeflerinden biri olarak ele almaya değer ol-
duğunu göstermektedir.

d) Ruh hastalıklarını tedavi ve ıslah: islam açısından ruhsal hijye-
nin dördüncü hedefi, ahlaki ve ruhsal hastalıkların tedavisi ve ıslahıdır. 
Psikolojiye göre ruh hastalıklarını ortaya çıkaran kaynak; genetik, insan 
doğası ve çevre etkenleriyle sınırlıdır. Tedavinin hedefi de bu kavrayışla 
uyumludur. Buna karşın islam, tedavi alanını bu zeminlerle sınırlı gör-
mez. Bilakis çerçeveyi ahlaki konulara doğru genişletir.40

Dini öğretilere göre “birr” ve “ism”, ruh dünyamızdaki iki tür duy-
guyu harekete geçirir ve bu iki tür duygu, ruh sağlığımız üzerinde bırak-
tığı etki ve yolaçtığı sonuç bakımından birbirinden farklıdır. “Birr”, insan 
ruhunun ona sahip olmakla tatmin bulacağı şeydir. Buna mukabil “ism”, 
insanda anksiyete ve kaygıya yolaçan, gelgit yaratan ve insanın onunla 
ne yapacağını bilemediği şeydir.41

40 Bestani, muhammed, İslam ve Revanşinasi, s. 181-193.

 ” البر ما اطمأن الیه القلب و اطمأنت الیه النفس و االثم ما حاک فی قلب و تردد فی الصدر“ 41
(Tabatabai, muhammed Hüseyin, el-Mizan, c. 5, s. 190)
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Tekebbür, kendini büyük görme, kendini beğenme, gurur, işkembeye 
düşkünlük, şehvet bağımlılığı, kalp kasaveti gibi sıfat ve davranışlar en 
önemli ruh hastalıklarından sayılmaktadır ve ruh sağlığı bunların tedavi 
edilmesi ve ıslahı olmamaksızın mümkün görünmemektedir. muhakkik 
neraki, ahlaki bahislerinin yarısından fazlasını ahlaki hastalıkların teda-
visi ve ıslahına ayırmış; bu davranışların tehlikeli yansımalarını açıklar-
ken onların tedavi ve ıslah yollarını takdire değer biçimde izah etmiştir.4243

Ayetler ve rivayetlerde günahtan ve ahlaki sapmalardan hastalık ve 
maraz olarak sözedilmiştir.44 Buna karşın Kur’an, ruhsal hastalık ve dert-
lere şifa veren kitap45; peygamberler de ilahi vahiyden ilham alarak öğre-
tileri beşere sunan ehil tabipler biçiminde tanıtılmıştır.46 Bu sebeple ayet-
ler ve rivayetlerde kullanılmış ifadeler sağlık ve hastalığın yeni anlamını 
ortaya koymakta ve islam açısından ruhsal hijyenin hedeflerinden biri-
nin ruh hastalıklarını tedavi ve ıslah olduğunu göstermektedir.

e) Manevi gelişim ve yüceliş: islam açısından ruhsal hijyenin en yüce 
hedefi, manevi gelişim ve yüceliştir; beşerin ruhunu insani üstün ufuklara 
ve hayatın yüce hedefine yükseltmek, yani Allah’a yaklaştırmaktır. Başka 
bir söyleyişle insanlar psikologların şu ana dek keşfettiklerinden daha üs-
tün yeteneklere sahiptirler. iç dünyamızın derinliklerinde, bulunup çıka-
rılmayı bekleyen manevi hazinelerden bir derya gizlidir.

ruhsal hijyenin bu mertebesi maddi yöntemlerle kazanılamaz. ma-
nevi gelişim ve yüceliş elde edilmedikçe ve insani ahlaka ilaveten iman, 
takva, tevekkül vs. gibi itikadi sıfatlar bireylerde neşvü nema bulmadıkça 
ruh sağlığı da temin edilemeyecektir.47

Wayne Dyer, manevi boyutların varlığımızın büyük bir bölümünü 
oluşturduğuna inanarak manevi gelişim ve yücelişin ruh sağlığını ko-

42 el-şerkavi, Hasan, Nahvu İlmi’n-Nefs el-İslami, iskenderiye, müessesetu şebabi’l-camia, 
1984, s. 281-367.

43 islam’ın tedavi öğretileriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz: neraki, Camiu’s-Saadat; 
Destğayb şirazi, Kalb-i Selim, Daru’l-Kütübi’l-islamiyye, 1994, s. 302 ve sonrası.

44 mesela Ahzab 32 ve 60

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء“ ,(Fussilet 44) ”ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاء“ 45 .(isra 82) ”َونَُنِزّ

.Biharu’l-Envar, c. 34, s. 239) ”طبیب دوار بطبه“ 46
47 Bestani, İslam ve Revanşinasi, s. 178.
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ruma ve geliştirmedeki rolünün çok önemli olduğunu değerlendirmiştir. 
o, kendinden kurtulmayı başarma ve başkalarına bağımlılığı kesmenin, 
ama aynı zamanda da insanlık toplumumun bir parçası olmanın nefsi yü-
celtme ve ruhsal hijyene ulaşmada görünüşte birbiriyle çatışan en büyük 
hakikatlerden biri olduğuna inanmaktadır.48 Prensip olarak ruhsal hijye-
nin manevi gelişim olmaksızın anlamı yoktur.

4. Ruhsal Anormallik

ruhsal hijyenin hedeflerini gerçekleştirmek ve ruh hastalıklarını teş-
his, tedavi ve onlardan korunmak için ruhsal anormalliklerden, normal-
lik ve anormalliğin kriterlerinden bahsetmek gerekmektedir.

ruh hastalığı49 kavramı, teşhis edilebilir tüm ruhsal bozukluklar ve 
anormallikler için kullanılmaktadır. ruhsal bozukluklar, düşünce, huy 
ve doğada ya da davranışta (veya hepsinde) değişiklik ve başkalaşma 
özelliği taşıyan, huzursuzluk veya davranış bozukluğuyla birlikte görü-
len mizaç halleridir. Depresyon, hâkim özelliği insanın huy ve tabiatında 
değişim olan bir ruhsal bozulma türüdür. Düşünce, huy, tabiat ve dav-
ranışta meydana gelen değişiklikler, aralarında hastanın huzursuzluğu, 
davranış bozukluğu, ölüm korkusunun artması, ağrı, takatsizlik, hare-
ket ve irade kaybı gibi belirtilere işaret edilebilecek birçok sorunu da be-
raberinde getirir.50

4.1.  Bilimsel Metinlerde Anormalliğin Kriterleri

Burada önemli mesele, hangi yolla ve hangi kriterle normalin anor-
malden ayırt edilebileceğidir. “Anormal davranış”a51 net ve bilimsel bir 
tanım getirmek için çeşitli yaklaşımlar ortaya konmuştur. şimdi dört ana 
yaklaşımı inceleyeceğiz.

a) Ortalamadan sapma: Belki de diğer tümünden daha açıklayıcı olan 
yaklaşım, anormalliği ortalamadan sapmak biçiminde tanımlamaktaktadır. 

48 Wayne Dyer, Derman ba İrfan.
49 mental illness
50 A.g.e., s. 5.
51 Abnormal behavior
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Bu anlayışa göre anormalliği teşhis etmek için bir toplum veya kültürde 
hangi davranışların ender görüldüğüne bakmamız yeterlidir. Böylece on-
ları anormal olarak adlandırabiliriz. “normal düzey”, incelemeye alınmış 
çoğu grupların üçte iki ile dörtte üçü arasındaki ortalama oranını ifade 
etmektedir.52 Gerçi bu tanım bazı durumlar için uygun olsa da zaaf nok-
tası şudur ki, istatiksel olarak nadir görülen kimi davranışların anormal 
davranışların parçası olarak kategorize edilemeyeceği gayet açıktır. Hal 
böyle olunca böyle bir anormallik anlayışı üstün zekaya sahip bir bireyi 
sırf istatiksel bakımdan ender bulunuyor olması nedeniyle anormal say-
mamıza yolaçabilecektir. Dolayısıyla ortalamadan sapma tarifi tek başına 
yeterli değildir.

b) İdealden sapma: Bu yaklaşımda halkın çoğunluğunun (ortala-
manın) yaptığı şey dikkate alınmamıştır. Bilakis halkın çoğunluğunun 
ulaşmak için çaba sarfettiği standart ve beğenilen sınır (ideal) gözönünde 
bulundurulmuştur. Bu tür bir tanımla davranış, kimi ideallerden yeterli 
oranda sapması durumunda anormallik alanına girecektir. Bu tanım ön-
ceki tarife nispetle daha sorunludur. çünkü toplumda, insanların üze-
rinde buluştuğu çok az standartlar vardır. Buna ilaveten, mevcut stan-
dartlar da zaman içerisinde değişmektedir.

c) İç dünyada huzursuzluk hissi: Anormalliğe dair önceki iki tanı-
mın içerdiği eksiklikler hesaba katıldığında dikkatimizi daha içsel ve daha 
az nesnel yaklaşımlara çevirmekte yarar vardır. Bu alanda en yararlı ta-
nımlardan biri, davranışın birey üzerindeki ruhsal sonuçlarına yoğunlaş-
mıştır. Bu yaklaşımda davranış eğer bireyde huzursuzluk, kaygı veya gü-
nah duygusu üretiyorsa veya bir şekilde başkaları için zarara yolaçıyorsa 
anormaldir. Aslında bu tarif de kusursuz değildir. çünkü ruhsal bozul-
manın bazı akut durumlarında birey mutluluktan uçarak kendisini bu-
lutların üstünde hisseder, ama aynı zamanda davranışları başkaları için 
tuhaf ve gariptir. Bu durumlarda iç dünyanın hali sağlıklıdır ama insan-
ların çoğu onu anormal görür.

Bu da, bireyin etken davranış yeterliliğini hesaba katmayan anor-
mallik tanımının noksan olduğunu göstermektedir. sonunda psikolog-

52 Dadistan, Revanşinasi-yi Merezi-yi Tahavvuli, s. 25.
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lar normalliği anormallikten ayırt edebilmek için nihai yaklaşımı ortaya 
koymuşlardır.

d) Etken davranışta yetersizlik: insanların çoğu başkalarıyla ileti-
şim kurmaya, onları hoşgörmeye, insanlarla birarada bulunmaya, meslek 
sahibi olmaya, kendine özgü durumlardan vazgeçebilmeye, genel olarak 
toplumda etken bir üye olarak yaşamaya güç yetirebilirler. Ama aynı za-
manda toplumun isteklerine uyum sağlamada veya etki bırakacak davra-
nışlarda bulunmada yetersizdirler. Bu bakışaçısına göre sokaklarda yaşa-
yan işsiz ve evsiz bireyin davranışı, her ne kadar kendi yaşamı için böyle 
bir tarzı seçmiş olsa bile anormal kabul edilir. çünkü toplumun beklen-
tilerine uyum sağlamada yetersiz kalmaktadır.

Belirtilen tanım ve kriterlerden hiçbiri anormal davranışların tüm du-
rumlarını kapsayacak kadar geniş değildir. sonuç itibariyle normallik ile 
anormalliği ayırdetme sorunu eğitimli uzmanlar için bile yerinde durmak-
tadır. Belki de bu eksikliğe gidermenin en iyi yolu, normallik ve anormal-
liği mutlak haller olarak görmemeli; aksine onları, bir tarafta bütünüyle 
normal davranış, diğer yanda ise tamamen anormal davranışın yeraldığı 
çift taraflı yelpaze olarak düşünmeliyiz. Davranışın genel olarak bu çift 
taraflı yelpaze arasında bir yerde konumlandığı gayet açıktır.

normallik ve anormalliğin farkını belirleyememek, tuhaf ve garip dav-
ranışlara sahip bireylerin tedavisinde toplumun müdahale zamanının bili-
nememesine yolaçmaktadır. mesela ruhsal hijyen konusundaki yetkililer, 
erken davranarak, sokaklarda hiçbir huzursuzluk ve ıztırap hissetmeksi-
zin yaşayan insanları toplayıp tedavi merkezlerine aktarabilir mi?53

4.2.  Anormalliğin İzahı

Anormalliğin tanımındaki güçlük, anormalliğin izahında da (sebep 
tespiti) vardır. Daha önce anormalliğin izah eden tıbbi ve psikolojik mo-
delin iki ana yaklaşımına değinmiştik. Bu iki genel yaklaşım birbirinin 
karşısında ve rakip olsalar da ruh hastasını doğal sebeplere göre (doğaö-
tesi, sihir ve büyü sebepleriyle değil) açıklamada görüş birliği içindedir-
ler. Bu iki yaklaşımı burada daha fazla ayrıntıyla inceleyeceğiz.

53 Feldman, Understanding Psychology, s. 546-547.
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a) Tıbbi (biyolojik) model: Bu modele göre anormal davranış, tıpkı 
bedensel hastalık gibidir; yani kendine özgü sebepleri ve özel bir dizi be-
lirtileri vardır. yine bu modele uygun olarak anormalliğin kökü bedensel 
işleyişin bir şekilde bozulmasındadır. Anormal davranış hastalık telakki 
edildiğinden onu tıbbın uğraşı alanında ele almaktadırlar. Bu varsayım-
larla ondokuzuncu yüzyılda modern bir bilim dalı olarak anormallik psi-
kolojisi54 ortaya çıktı. Anormallik psikolojisinin ilk büyük teorisyenlerinin 
birçoğu, kendilerine has fikirleri bir yana, anormalliği “hastalık” kabul 
eden tabiplerdi. çok önemli ilerlemeler külliyatı, tıbbi yaklaşım ve mode-
lin yardımıyla oluştu. örneğin, daha önce açıklanamayan kimi davranış 
modellerinin, enfeksiyon ve zehirlenme gibi teşhis edilebilir beyin pato-
lojisinden kaynaklandığı anlaşıldı. Bu buluşlar, anormalliğe dair tıbbi te-
oriye büyük itibar getirdi. Tıbbın nihayet ruhsal bozuklukların üstesin-
den gelebileceği düşünülüyordu ve bu konuda tıbba başvuru her geçen 
gün artış kaydetti.

Birçok anormallik için tıbbi neden keşfedilmiş olmamakla birlikte 
uzmanların sonunda bu nedenlere ulaşabileceğinden emin olması sebe-
biyle ve bu tür davranışlar o zamana kadar tıbbın uzmanlık alanına gir-
diğinden bu bozukluklara, adeta kesinlikle bedensel temel ve esası bu-
lunduğu varsayımıyla davranılıyordu. Bunun tek anlamı, doktorların 
hastanelerde ve ilaç gibi tıbbi tedavilerle ruhsal bozuklukları daha iyi te-
davi edebilecekleri değildi, bilakis aynı zamanda ruhsal bozulma mese-
lesinin genel olarak tıbbi kavramlarla anlamlandırılması gerektiği mana-
sına da geliyordu. Günümüzde tıbbi modeli ağır biçimde sorgulayan ve 
ona pek o kadar inancı bulunmayan kimseler bile kitaplarda defalarca ge-
çen ve çoğunlukla kaçınılamayan “ruh hastalığı”, “patoloji”, “sendrom”, 
“semptomlar”, “tedavi” gibi kavramları kullanmaktadır.

indirgemeciler55, biyolojik modelin sıkı taraftarıdırlar. onlar, tüm 
psikolojik fenomenlerin biyolojik olgularla yorumlanabileceğine ve buna 
indirgenebileceğine inanırlar. Psikolojik bozukluğun mükemmel örneği 
olan Pellager psikozuna işaret ederler. Bununla birlikte o, tam manasıyla 
biyolojik bozukluğa indirgenebilir. Bu hastalıkta, daha önce sağlıklı olan 

54 Abnormal psychology
55 reductionist
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birey karmaşa, vehim ve hezeyana düçar olur. Görünüşte birey şizofren-
dir, ama burada altyapıda biyolojik bir bozulmanın işin içinde olduğu ka-
nıtlanmıştır. Bu bozulma niacin isimli (vitamin B türlerinden nikotinik 
asit) vitaminin eksikliğiyle ilgilidir.56

Bazı psikologlar ve diğer anormallik psikolojisi araştırmacıları tıbbi 
modelin sadece bir tür metafor ve simetri olduğuna dikkat çektiler. Bir-
çok anormalliklerde biyolojik nedenler bulunamamıştır. Kimi eleştirmen-
ler işte bu bakımdan onu hastalık görmemektedir. Tıbbi modeli eleşti-
renler arasındaki belki de en seçkin isim Amerikalı psikiyatr Thomas 
szasz’dır. Ruh Hastalığı Efsanesi 57 (1961) isimli kitabında, tıbbi modelin 
ruh hastalığı olarak adlandırdığı birçok durumda hiçbir şekilde ruh has-
talığı bulunmadığını, aksine bunların ahlaki, hukuki ve toplumsal norm-
lardan sapma biçiminde tecelli eden “hayatın sorunları” olduğunu idda 
etmektedir. szasz’a göre bu sapmalara “hastalık” adını vermek birey ve 
toplum arasındaki çatışmayı çarpıtmakla kalmaz, hatta toplumun norm-
larını tehlikeli biçimde kutsamayı da beraberinde getirir. Buna ilaveten, 
“hasta” diye etiketlemek bireyleri davranışları karşısında sorumlu görme-
meye yolaçar ve normal davranışlara dönmeye engel çıkaran edilgen bir rol 
verir. Tıbbi model her ne kadar ilk haliyle makbul bulunamasa da ondan 
ayrılan damarlar nörolojinin görüşünde bulunabilir. nörolojinin görüşü, 
tıpkı tıbbi model gibi, anormal davranışın biyolojik öğelerine vurgu yap-
maktadır. Fakat modelin aksine, bütün veya çoğu anormalliklerin sadece 
biyolojik semptomları bulunduğuna yahut bunların en iyi tıp çevresinde 
tedavi edilebileceğine inanmaz. Bilakis nörolojinin bozuklukların biyolo-
jik yönüne yaptığı vurgu, yalnızca onların özelliklerini anlamak içindir. 
mesela depresyon ve üzüntü fenomenini çeşitli düzlemlerde incelemek 
mümkündür. Bu fenomenle birlikte gelişen fikirleri analiz etmek müm-
kündür ve bu da bilişsel psikolojinin yaptığı iştir. Diğer yöntem, depresif 
halin eşdizilimli değişimlerini incelemek için beynin illüstrasyon teknik-
lerini kullanmaktır. Bunu, nöroloji uzmanları uygulamaktadır. Hem fikir-
ler, hem de beyinde ortaya çıkan değişiklikler depresyonun bir kısmıdır 
ve muhtelif düzeylerde buna sebep olabilir. nöroloji uzmanları bedensel 
değişikliklerin kökendeki sebep olduğunu iddia etmez; söyledikleri şey, 

56 rosenban, D. l. Abnormal Psychology, s. 60.
57 The myth of mental Ilness
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bu değişikliklerin, ruhsal olgunun analizinde önemli bir düzey olduğu-
dur. sonuç itibariyle nöroloji biliminin bakışaçısı, tıbbi modelde bedensel 
sorunlara odaklanan dikkati korumak, ama bu sorunları anormal davra-
nış sahibi bireye özgü tam ve mükemmel sebep saymamaktır.

Burada da, en azından bazı psikolojik fenomenlerin biyolojik olgu-
lara indirgenemeyeceğine inanan indirgemecilik karşıtları sahneye çık-
maktadır. örnek olarak biyolojik bir olgu olan cüceliğin yoksunluğuna 
işaret ederler. Bu hastalık biyolojik hallerden ziyade psikolojik durum-
lar sebebiyle ortaya çıkmıştır. cücelikte çocuk, tacizci aile gibi yoğun bir 
baskı ortamında büyür. çocuk eğer daha iyi bir yaşam çevresine aktarı-
lırsa hipofiz hormon bezleri doğal faaliyetine başlar ve gelişim ani artışla 
yoluna devam eder.58

b) Psikolojik model: Psikolojik model, tıbbi modelin tersine ruhsal 
anormalliği biyolojik işleyişin bozulmasına değil, kökü bireyin çevreyle 
etkileşiminde olan temas edilemeyen psikolojik süreçlere dayandırır. Bu 
görüşe göre travmatik deneyimler, uygunsuz eğitim, yanlış toplumsal al-
gılar veya aşırı stres anormallikleri açıklayabilir. Anormalliğin farklı psi-
kolojik izahları vardır. Bunların bazıları bir davranışsal modelin izahını 
içermekte, başka bazıları da genel hatlarıyla anormal davranışı açıkla-
maktadır. Kimisi hastanın çocukluk dönemine, kimisi de şimdiki duru-
muna vurgu yapar. Ama bununla birlikte bütün bu görüşler aynı temel 
varsayımlara dayanmaktadır.59 Burada özetle psikolojinin dört ana görü-
şünü ele alacağız:

1. Psikanalitik görüş. Bu görüş, anormal davranışın, kökü çocuk-
luk döneminde olan bilinç dışı ruhsal çatışmalardan kaynaklandığına 
inanır. Freud, çocukların hayatları boyunca, cinsellik ve saldırganlık 
anlarının farklı şekiller aldığı ve o anların çözümlenmeye muhtaç ol-
duğu bir dizi aşamayı katettiğini düşünüyordu. eğer çocukluk döne-
minin çatışmaları başarıyla halledilmezse bilinçaltında çözümlenmemiş 
olarak kalacaktı ve yetişkin biri olduğunda anormal davranışlara yo-
laçacaktı. Psikanalitik görüş, ruhsal bozulmanın kökenlerini anlamak 
için bireyin çocukluk hikayesini dikkatle incelemekte; halledilmemiş 

58 rosenban, D. l. Abnormal Psychology, s. 60.
59 Bootzin, et, la, Abnormal Psychology, s. 5-7.
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güvensizlik ve çatışmayı yetişkinlikte ortaya çıkaran çocukluktaki tec-
rübelere odaklanmaktadır.

elbette çocukluk deneyimleri ile yetişkinlikteki anormal davranış 
arasındaki doğrudan ilişkiyi ispatlamak oldukça zordur. Bu, psikanalist-
lerin teorisine yöneltilen temel eleştirilerden biridir. Buna ilaveten bu te-
ori, tıbbi model gibi, davranışları üzerinde kontrolü olmayan ve davra-
nışlarına bilinçdışı momentlerin yön verdiği birey portresi sunmaktadır. 
Bunun ima ettiği şey ise anormalliğin tedavisinin, davranışların sahibi ki-
şinin kendisi dışında olduğudur. öte yandan psikanalitik teorinin yar-
dımları da büyük öneme haizdir. Bu model, insanın zengin ve karmaşık 
bir deruni hayatı olduğu ve geçmişteki tecrübelerinin bugünkü ruhsal 
aktivitesine derin etkide bulunabildiği hakikatini diğer yaklaşımlardan 
çok daha fazla üstün tutar.

2. Davranışçılık görüşü. Anormalliği altyapıdaki sorunun “belirti”si 
gören tıbbi ve psikanalitik modelin aksine davranışın kendisini sorun sa-
yar. Davranışçıların görüşüne göre davranışı anlamak ve sonuçta da de-
ğiştirmek için anormal davranışın kendisini incelemekten başka herhangi 
bir şeye ihtiyaç yoktur. Bu teorisyenler koşullandırma ve gözleme dayalı 
öğrenim gibi öğrenme ilkelerinden yararlanarak normal ve anormal dav-
ranışın gerçekleşmesini açıklarlar. onları, önceki deneyim yoluyla öğre-
nilmiş ve şu anda çevrede bulunan uyaranların yön verdiği uyaranlar kü-
mesine cevap olarak görürler. Aslında davranışçılığın en aşırı şekillerinde 
insanın tefekkür ve düşüncesinde geçenleri kavramanın önemi reddedil-
mektedir. Anormal davranışın vuku bulmasını açıklarken önemli olan, 
davranışın öğrenilme biçimini analiz ve onun ortaya çıktığı şartları dik-
kate almaktır. mesela bu model, bireyin inziva arayışını, etken toplum-
sal maharetlerinin varolmayışını hesaba katarak izah edebilir. Böyle bir 
davranışın tedavisi, mimik kontrolü ve etkin dinlemeden yararlanarak 
diyaloga başlama tekniklerinin öğretilmesiyle mümkündür. oysa diğer 
yaklaşımlarda bireyin inzivaya çekilmesinin altyapısındaki sebepleri teş-
his etme çabası vardır.

Aşikar ve gözlemlenebilir davranışa yapılan vurgu, hem davranışçı-
lığın yaklaşımındaki en büyük ayrıcalık ve anormalliği açıklama zemini-
dir, hem de onun en büyük zaafıdır. Bu yaklaşım, şimdiki zamanı temel 
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alması nedeniyle anormal davranışın tecellilerini incelemede en dakik ve 
en nesnel görüştür. Davranışçılığın teorisyenleri anormalliğin izah için 
kapsamlı, altyapısal ve gözlemlenemez mekanizmalar varsaymak yerine 
davranışın kendisine odaklanmış ve böyle bir davranışın başarılı değişimi 
için birçok teknik geliştirmişlerdir.

3. Bilişsel model. Davranışı esas itibariyle bireylerin kontrolü dışın-
daki etkenlerin sonucu kabul eden önceki üç modelin aksine, bireyin dü-
şünce ve inançlarının onun anormal davranışlarında eksen rolü oynadı-
ğına inanır. Bilişsel görüşe göre tedavinin öncelikli hedefi yeni bilgilerin 
ayrıntılı eğitimidir. eğitim bu yaklaşımda eksenin bir öğesi olduğu için 
ona çoğunlukla bilişsel-davranışsal yaklaşım olarak işaret edilmektedir.

Bu sınavın geleceği için oldukça hayati olduğuna inanan bir öğren-
ciyi düşünün. Bu yüzden sınav zamanı onu öyle bir ıztırap sarar ki uy-
gun davranış göstermeye takat bulamaz. Bilişsel yaklaşıma göre bu öğ-
renciye en realist bilgileri seçmesi öğretilmeli; mesela önceki inancının 
yerine “geleceğim bütünüyle bu sınava bağlı değil” tasavvurunu geçir-
mesi sağlanmalıdır. Burada öğrenme teorisin temel ilkelerinden yararla-
nılmışsa da hedef davranışı değiştirmek ve bilgileri düzeltmektir. Biliş-
sel yaklaşımın davranışçılık bakışaçısıyla birleştirilmesi tedavide önemli 
ilerlemeler sağlanmasıyla sonuçlanmıştır.

4. Hümanist model. Bu bakışaçısı, aşağı yukarı bireyi fizyolojik so-
runların, bilinç dışı çatışmaların, çevresel uyaranların yahut yanlış biliş-
sel idraklerin muhasarasında gören diğer yaklaşımların tersine, anormal 
bile olsa bireyin kendi davranışı karşısındaki kontrol ve sorumluluğuna 
vurgu yapar. Bu model, insanları esas itibariyle rasyonel, toplumsal dün-
yaya dönük, uyum sağlama motivasyonuna sahip ve başkalarıyla birarada 
olabilen bir varlık kabul eder. Bu modelin görüşüne göre anormal sayılan 
davranış aslında bireyin ihtiyaçlarını karşılamada ve kapasitesini göster-
mede yetersiz kaldığının belirtisidir. Buna ilaveten, diğer modellerle ilgili 
hümanist görüş, sıradışı ve bilinmeyen davranışlar konusunda çok az yar-
gıda bulunur. Bu model, “tedavi”nin lüzumunu kabul etmek yerine bire-
yin kabul edilebilir davranışı kendisinin az çok belirleyebileceğine inanır. 
insanlar başkalarına zarar vermedikçe ve kişisel huzursuzluk hissetme-
dikçe kendi davranışlarını seçmede özgürdürler. Ama davranışlarının bir 
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şekilde düzeltilmeye muhtaç olduğunu hissetmeleri durumunda onları 

değiştirme sorumluluğuyla karşı karşıyadırlar.60

4.3.  İslam Açısından Normallik ve Anormalliğin Kriterleri

Hem islam, hem de psikoloji açısından davranışların normal ve anor-

mal olarak kategorilendiği açıktır. Psikolojide bu tasnif hayatın maddi bo-

yutlarıyla sınırlıdır. oysa islam onu daha geniş bir çerçeveye yerleştirmiş, 

ahlaki ve itikadi kavramları da içine koymuştur.61

Dolayısıyla psikologların normallik ve anormallik için ortaya koy-

duğu kriterlerin her biri itibarın belli düzeylerine sahipse de herhangi 

birini normallik ve anormalliğin tek kriteri olarak kullanmak için birta-

kım kısıtlamalar vardır.

ruhsal hijyenin tanımını yaparken açıklandığı gibi bu yaklaşımların 

hepsindeki temel eksiklik, hiçbirinin insanın manevi boyutuna ilgi duy-

maması; tüm normal durumların ortak olduğu, tüm anormal durumla-

rın ise ortak olmadığı bir öğenin varolmamasıdır. en doğru temel, nor-

mallik ve anormalliğin insanın biyolojik, ruhsal, toplumsal ve manevi 

boyutlarında dikkate alınması ve onun tanımı için bir kriterden fazlasın-

dan yararlanılmasıdır.

a) Ahlaki kriter: islam açısından insan özel ahlaki kriterlere göre 

hareket etmelidir. islam’ın ahlak sisteminde belirtilmiş kriterlere göre 

davranmak normallik, onlara uygun davranmamak ise anormallik ka-

bul edilmektedir.62

b) Kanuni kriter: islam açısından dünya ve insan üzerindeki haki-

miyet Allah’a aittir. Asli yasa koyucu da Allah’tır. Allah tarih boyunca in-

sanlık toplumuna kılavuzluk edecek yasalar göndermiştir; bunların so-

nuncusu ve en kâmili islam’dır. Dolayısıyla islami ilke ve temellerden 

elde edilmiş kanunlar normallik ve anormalliğin kriterlerinden biri ola-

rak gözönünde bulundurulabilir.

60 Feldman, Understanding Psy., s. 551-554.
61 Bestani, İslam ve Revanşinasi, s. 134.
62 Bkz: Tabersi, Mekarimu’l-Ahlak, s. 308.
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c) Ülkü kriteri veya beğeninin kemali: ülkü kriteri de islam’da nor-
malliğin kriterlerinden biri kabul edilmiştir. islam’da takva, tevekkül, iman 
ve adalet gibi sıfat ve özelliklere sahip olmak ideal kriterler olarak dikkate 
alınmıştır ve dinin insandan beklentisi de bu mecrada yürümesidir.63

d) Fıtratla barışıklık: islam’ın bakışaçısına göre insan, aşamalı olarak 
ve zaman boyunca fiiliyata dönüşen ve zuhur eden bir fıtrat ve yaratılışa 
sahiptir. cenin aşamasından yetişkinliğe kadar insan gelişiminin muhte-
lif aşamaları ayet ve rivayetlerde beyan edilmiştir.64 Fıtri öğeler, umuma 
yönelik ilahi hidayetin kapsamındaki parçalardır ve tüm insanlar bunlara 
sahip olmadaki bireysel farklılıklar gözönünde bulundurularak birbirle-
rine benzerler.65 insan, nutfenin pıhtılaşması anından başlayarak kemale 
doğru ilerlemektedir. Beşer için müşterek tabiat ve fıtrata itikad, normal-
lik ve anormallik teorisine uygun bir yatak hazırlar. Bu cümleden olarak 
bazı ayet ve rivayetlerde beşerin fıtri durumları olarak değinilen eğilimler 
ilahi fıtrattır.66 insan, bu ilahi fıtratın çiçek açması, manevi ve ahlaki ta-
raflarını güçlendirme yönünde çaba gösterdiği ölçüde sağlıklı ve normal 
gelişim mecrasında ilerleyecektir. Dolayısıyla fıtratla barışıklık ve uyum-
luluk normal, ondan sapma ise anormal sayılmalıdır.

e) Patolojik kriter: Ayet ve rivayetlerde, belirtilen kriterlere ek olarak, 
varolmaları anormalliğin deliliolan bir dizi hastalık ve patoloji belirtileri 
de açıklanmıştır. Bazı anormallik belirtileri şunlardır: maraz (hastalık), 
ziğ (sapma), cehl (cahillik), heva (heves), etbau’l-heva (nefse düşkün-
lük), nifak (ikiyüzlülük) vs.67

َربَُّكْم“ 63 اتَُّقوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ِعَباِد  َنِعيٍم“ ,(zümer 10) ”َيا  َلِفي  ْبَراَر  اأْلَ  ,(infitar 13) ”ِإنَّ 

.(şems 9) ”َقْد أَْفَلَح َمن َزكَّاَها“

64 ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ ِمْن َعَلَقٍة ثُمَّ يُْخِرُجُكْم ِطْفاًل ثُمَّ ِلَتْبُلُغوا  ”ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم ِمّ

.(Gafir 67) “ُكْم ثُمَّ ِلَتُكونُوا ُشُيوًخا أَُشدَّ
.(Taha 50) ”َربَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى“ 65

يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللهِّٰ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها“ 66 ,(rum 30) ”َفأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 3, s. 279) ”کل مولود یولد علی الفطرة“

(casiye 23) ”أََفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللهُّٰ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلِبِه“ 67

ُدوِر“ (Hac 46) ”َفِإنََّها اَل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ



47

ruHsAl Hijyenin KAvrAmlArI ve Temelleri

5. Ruhsal Hijyenin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi

Hâlihazırda bireyler, gruplar ve birçok kurum ruhsal hijyen alanında 
halka yardım etmektedir. Psikiyatrlar, danışmanlar, sosyal hizmet emek-
çileri ve sağlık psikologları özel becerilerin eğitimiyle ve çeşitli teknikler 
ve yöntemlerden yararlanarak bireylerin hayatında sağlığı koruyup geliş-
tirme, ruhsal hastalıklardan koruma ve tedavi ve optimun işleyişi kurup 
güçlendirmenin peşindedir.

Bu, ruhsal hijyen dalının başka birkaç bilim dalı ile irtibat halinde 
olduğu ve onlarla örtüştüğünü göstermektedir. ruhsal hijyende mevcut 
bulunan bilgi, diğer bilim dallarından (klinik psikoloji, psikiyatri, reha-
bilitasyon psikolojisi, sağlık psikolojisi, sosyal hizmet gibi) alınmış ma-
lumat aracılığıyla oldukça zenginleşmiştir. Fakat bu mesleklerin farklılık-
ları o mesleklerde çalışanların uzmanlığına, tahsil ve öğretim şartlarına, 
sertifika ve çalışma ruhsatına, hatta bu mesleklerin maaş ve statüsünün 
ölçüsüne bağlıdır.

Bu bilim dallarında mesleki görevler de birbirinden farklıdır. ruh-
sal hijyenin mahiyet ve sahasını incelemeden önce ruhsal hijyenle yakın 
ilişkiye sahip meslek ve bilim dallarına kısa bir bakış daha doğru ola-
caktır. Bu inceleme ve genel karşılaştırma sayesinde ruhsal hijyen bilim 
dalının bireyine özgü ve bu bilim dalına ayrıcalık kazandıran hususiyet-
leri tanıyabiliriz.

5.1.  Danışma ve Ruhsal Hijyen

Danışma alanında gerçekleşen faaliyetler ruhsal hijyenle büyük öl-
çüde içiçedir ve örtüşmektedir. çeşitli merkezlerdeki danışman psiko-
loglar ve bireylere, ailelere, gruplara, kurumlara ve topluluklara yardım 
zemininde yürütülen çeşitli faaliyetler hayat, gelişim, adaptasyon ve iliş-
kiyle ilgili sorunları çözmek için kişisel görüş bildirirler. Her ne kadar 

ُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن“ ُ ُقُلوَبُهْم َواللهّٰ ا َزاُغوا أََزاَغ اللهّٰ ,(saf 5) ”َفَلمَّ

(Tevbe 87) ”َوطُِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم الَ َيْفَقُهوَن“

َ َوالَِّذيَن آَمنُوا  ِ َوِباْلَيْوِم اآلِخِر َوَما ُهم ِبُمْؤِمِنيَن يَُخاِدُعوَن اللهّٰ ”َوِمَن النَّاِس َمن َيُقوُل آَمنَّا ِباللهّٰ
.(Bakara 8-9) “َوَما َيْخَدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن
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danışman psikologlar, ruhsal bozulmaya maruz kalmış bireylerle işbirliği 
yapıyorlarsa da asıl işleri temelde hastalanmamış kişilerledir; o da haya-
tın sorunlarını sıradan gösterme yoluyla ağır bozulmaların ortaya çıkma-
sını önleyerek, şahsi işleyişi iyileştirip ıslah ederek, bireylerin hayattan 
tatminlerini arttırarak.

Danışman psikologlar eğitim merkezlerinde, özellikle de üniversi-
telerdeki istihdam ediliyorlardı. Fakat ruhsal hijyen uzmanları gibi has-
tanelerde, ruh hastalıkları kliniklerinin rehabilitasyon merkezlerinde ve 
endüstriler de çalışmaktadırlar. Bu nedenle rollerin çeşitlenmiş olması 
bakımından ruhsal hijyen uzmanları gibi hareket ederler. Danışman psi-
koloji ile ruhsal hijyen arasındaki çeşitli benzerlikler varolmakla birlikte 
bu iki bilim dalının farklılıkları da vardır. Danışman psikologlar, başvuru 
eksenli terapi gibi bazı özellikli terapi teorilerinde vurgulanmış olan da-
nışma psikolojisi veya danışma dalında doktora alırlar.

5.2.  Psikiyatri ve Ruhsal Hijyen

Psikiyatri de ruhsal hijyenle bağlantılıdır. Psikiyatrlar, ruhsal hijyen 
mesleğinde önemli bir konuma sahiptirler ve güçlüdürler. Tıbbi eğitim 
onlara, muhtemelen hastanın psikolojik huzursuzluğunda payı bulunan 
tıbbi sorunları daha iyi teşhis etme gücü verir. Bu vasıfla psikiyatrlar, tıbbi 
eğitimleri nedeniyle tıpkı bir hekim gibi davranıp bedensel rahatsızlığı te-
davi için ilaç önerebilir ve bedensel muayene yapabilir.

ruh hastalığının sebebini bedensel bozulma gören anlayış, eski bir 
telakkidir. Bununla birlikte 1980’lerde bir model olarak psikiyatrik ter-
cih gündeme geldi. Bu bozulmaların psikolojik, ailevi ve toplumsal ne-
denlerden kaynaklandığını düşünen biyolojik görüş bir meydan okuyuş 
sayılmaktadır. Bu meydan okuyuş yalnızca ruhsal hijyenin bakışaçısı için 
değil, bilakis ruhsal hijyen uzmanlarının hak ve yetkileri için de sözko-
nusudur.

Günümüzde acı veren düşünce, duygu ve davranışları düzeltmek 
için çok sayıda ilaç üretilmiştir. Bu ilaçların nasıl iş gördükleri henüz tam 
olarak belli değildir. Ama anksiyete, depresyon ve düşüncedeki bozulma-
ları azaltma gibi faydaları vardır. Bununla birlikte kimi olumsuz lateral 
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etkileri de sözkonusudur. Her ne kadar işin ideal biçimi, her alanda ruh-

sal hijyenin gelişip güçlenmesi için belli bir ilaç önermek olsa da henüz 

böyle bir titizliğe ulaşılmış değildir.

Bu bakımdan psikiyatri ve ruhsal hijyen; korunma, tedavi ve sağlığı 

koruyup güçlendirmede aynı eğilime sahip olmasına karşın bu iki bilim 

dalında kullanılan mantık farklıdır.

5.3.  Davranışsal Tıp ve Ruhsal Hijyen

Davranışsal tıp da ruhsal hijyen gibi sağlıkla ilgili konularda psiko-

loji bilimini kullanarak iş görmektedir. Ama ruhsal hijyenin yoğunlaştığı 

nokta sağlığı koruyup geliştirmedir. oysa davranışsal tıp kendine özgü 

hastalıkların tedavisi ve ondan korunmaya odaklanmıştır. Davranış tıb-

bının kabul edilmiş tanımı başlangıçta schwartz ve Whites tarafından 

ortaya atıldı. Davranışsal tıbbın tanımını yaparken bu bilim dalını; sağ-

lık hizmetlerinde, tedavi ve hastalıktan korunmada faydalı olabilecek uy-

gun ve ilişkili malumatı hazırlayan, sağlık eğitimine, psikoloji gibi davra-

nış bilimlerine ve tıp sosyolojisine ait bilimsel dalların öğelerinin terkibi 

olarak gördüler. Bu tanımda davranışsal tıbbın disiplinler arası doğasına 

atıf vardır.

ondan sonra Pomerlaeu ve kardeşi (1979) daha titiz bir tanım ortaya 

koydular. onlar, öğrenme teorisi temelinde davranışın deneysel analizi 

olarak davranışsal tıbbın asli “çekirdiği”nin gözönünde bulundurulması 

gerektiğine inanıyordu. Bu çerçevede davranışsal tıp ile ruhsal hijyen ara-

sındaki temel farklara işaret ederek bu bilim dalını şöyle tanımladılar:

1. Davranışın deneysel analizinden elde edilen yöntemler; özellikle 

de bedensel hastalıkların veya fizyolojik suistimalin değerlendirme, te-

davi veya önlemesinde klinik olarak incelenen davranış terapisi ve dav-

ranış değişikliği (gerginlik, bağımlılık, obezite gibi) ve 2. Tıbbi bozuk-

luklarla korelasyon halindeki aktivitelerin veya sağlık hizmetleriyle ilgili 

sorunların daha iyi kavranması ve analizinde yararlı olan incelemeleri 

gerçekleştirmeye vurgu.68

68 Gatchel, robert ve diğerleri, Zemine-i Revanşinasi-yi Tendurusti, 1998, s. 33-35.
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jerry Phares ve Timothy Trull (2002) gayet açıklayıcı ve özlü bir ifa-

deyle davranışsal tıp ile ruhsal hijyenin nasıl ayırt edilebileceğini izah et-

miştir: Davranışsal tıp, davranış bilimlerinin tıbba katılmış halidir.69

5.4.  Sağlık70 Psikolojisi ve Ruhsal Hijyen

Geçmiş yıllarda sağlık psikolojisine çeşitli tanımlar getirilmiştir ve 

bazı muhakkikler bu kavramı, muhtelif psikologlar tarafından gerçekleş-

tirilen sağlıkla bağlantılı aktiviteler, araştırmalar ve eğitimler için kullan-

maktadır. Bununla birlikte sağlık psikolojinin kendine özgü tarifi şöyledir: 

“Psikoloji dalının sağlığı koruma ve geliştirme, hastalıklardan korunma 

ve tedavi, semptomalojik korelasyonların tanınması, sağlık ve hastalığın 

ve bunlarla ilişkili meselelerin teşhis edilmesi amacıyla eğitimle ilgili, bi-

limsel ve mesleki yardım ve desteklerin toplamı.”71

Bu tanım, sağlık psikolojisi ile ruhsal hijyen arasında yakın ilişki bu-

lunduğunu göstermektedir. yine sağlık psikologlarının hastalık ve pato-

lojilerde kişilik etkenlerinin rolü ve hayat tarzı hakkındaki araştırmaları 

ruhsal hijyene dair yeni malumatlar edinmeyi sağlamaktadır. Dolayısıyla 

sağlık psikolojisi ruhsal hijyen mevzusuna yönelmek için büyük imkânları 

elinde tutmaktadır. Günümüzde tıbbi bakım alanında sağlık psikolojisi 

doğrudan birtakım faaliyetler gerçekleştirmekte veya medikal kadronun 

danışmanı olarak, yalnızca bedensel ihtiyaçlar için değil, aynı zamanda 

hastanın duygusal ve psikolojik ihtiyaçları için de uygun kimi tedavileri 

planlamaktadırlar.

sağlık psikoloğu, günlük programda ortaya çıkmış değişiklikleri de-

ğerlendirerek kendisini hastalıktan kaynaklanan kısıtlamalarla ve istenen 

işleyişi korumak için zaruri olan tedavilerle barışık hale getirebilmesi için 

hastaya yardımcı olabilir.72 Bu faaliyetlerin tamamının ruhsal hijyen işlevi 

vardır. Bununla birlikte sağlık psikolojisi bilim dalının ekseni, halkın be-

densel sağlık ve esenliği elde etmesidir.

69 Todd ve Bohart, Usul-i Revanşinasi-yi Balini, s. 433.
70 Health psychology
71 matrazo, 1980, s. 815.
72 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 1, s. 19.
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5.5.  Ruhsal Hijyen ve Rehabilitasyon Psikolojisi73

rehabilitasyon psikolojisi, nörolojik anormalliklerden kaynaklanan 

engellilik haliyle meşgul olan nispeten eski bir bilim dalıdır. Todd ve 

Bohart, rehabilitasyonu, sakatların günlük hayatındaki optimum akışa 

engel olan kişisel ve çevresel etkenler grubunun teşhis ve tedavisi ola-

rak tarif etti.74 Bu nedenle rehabilitasyon psikolojisinin hedefi, bedensel, 

bilişsel, gelişimsel, heyecan engelleri veya nörolojik engeli bulunan bi-

reylerin teşhis ve tedavisidir. Hâlbuki ruhsal hijyenin hedefi, sadece ko-

runma ve tedavi değildir, faaliyet alanı da engellilerle sınırlı olmamakta-

dır. Bilakis normal bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesini de 

kapsamaktadır.

5.6.  Ruhsal Hijyen ve Sosyal Hizmet75

sosyal yardım da ruhsal hijyen dalıyla örtüşmektedir. sosyal hizmet, 

ruhsal hijyenin görece eski mesleklerinden biridir. sosyal hizmetin geç-

mişi, küçük toplumların mensuplarının birbirlerine yardım edip destek 

verdikleri, ama son yüzyılda bu gönüllü yardımların hayır kurumları ve 

merkezler formunda icra edildiği döneme kadar gider.

sosyal hizmet çalışanları, bedensel bakımdan uzuv kaybı olan veya 

hasta bireylere ve onların ailelerine, ruhsal ve toplumsal barışıklığı sağ-

lama yönünde, toplumsal hizmet ihtiyaçlarını temin etmek üzere yardım 

ederler. sosyal hizmet çalışanlarının, ruhsal hijyen alanında hizmetlerin 

yarısından fazlasını üzerlerine aldıkları tahmin edilmektedir. Bununla 

birlikte sosyal hizmet çalışanlarının ruhsal hijyen faaliyetlerine müdaha-

leleri sınırlı değildir. çünkü diğer alanlarda da başvuru sahiplerine yar-

dım ederler. mesela çocuklara ve ileri yaştaki kişilere bakım için bir yol 

bulma veya halka yardımları organize etme, bütçe oluşturma veya kredi 

danışmanlığı, istihdam hukuk hizmetlerinden yararlanma, bağımlıların 

rehabilitasyon programına katılması ve benzeri hizmetlerde başvuru sa-

hiplerine yardım ederler.

73 rehabilitation psychology
74 Todd, judith, Usul-i Revanşinasi-yi Balini ve Müşavere, s. 30.
75 social word
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5.7.  Ruhsal Hijyen ve Klinik Psikoloji
Klinik psikoloji, insanın hayatı boyunca, kültürler ve hatta toplum-

sal ve ekonomik düzlemlerde ortaya çıkan rasyonel, duygusal, biyolojik, 
sosyal ve davranışsal işlevlerin çeşitli boyutlarına yoğunlaşan bilim, te-
ori ve tanımanın karışımı bir bilim dalıdır. Bu tarife, Amerika Psikoloji 
Derneği’nin klinik psikoloji şubesinin (şube 12) genel kılavuz kitapçı-
ğında yer verilmiştir ve göründüğü kadarıyla insan fonksiyonunun tüm 
boyutlarını kapsamaktadır.

Klinik psikolojinin rolü son yıllarda oldukça artmıştır. Depresyon, 
korku, psikoz, kişilik bozukluğu, zihinsel gerilik, bağımlılık, öğrenme 
engellilik, çocuk ve gençlerde suç, mesleki meseleler ve cinsel sorunlar 
klinik psikolojnin etkilerinin sadece bir kısmıdır. Bu konular, bozukluk-
larının semptomlarını gidermek için değil, aksine sağlığın korunup ge-
liştirilmesi amacıyla daha fazla ve daha iyi tanımak için psikoterapi alan 
bireyleri kapsamaktadır. ruhsal hijyende mevcut malumatın büyük bö-
lümünü, klinik psikologların ruhsal bozuklukların sebepleri alanında so-
nuç ürettikleri araştırma külliyatına borçluyuz. o halde klinik psikoloji, 
bir taraftan ruhsal hijyene ulaşan, diğer yandan nevroza yakalanmış ve zi-
hinsel gerilik taşıyan bireyler, kaza sonucu beyin sektesine uğrayan kim-
seler, beyin darbelerine maruz kalma kabilinden şeyler alanında icra ve 
danışma hizmetlerine, psikoterapiye varan geniş bir yelpazeye sahiptir.

6. İslam Açısından Ruhsal Hijyenin Temelleri
Daha önce de geçtiği gibi, müellifler ruhsal hijyenle ilgili birçok ta-

nım ortaya koymuşlardır. Her tanım kendine özgü varsayımlara, felsefi 
ve antropolojik temellere dayanmaktadır. ruhsal hijyenin tanımı ve öğ-
retileri islam açısından da, burada sadece ruhsal hijyenin teori ve işle-
vine doğrudan etkisi bulunan antropolojik temellerini inceleyeceğimiz 
birtakım önermelere dayanmaktadır. Her konuda islam’ın bakışını diğer 
kişilik okullarıyla karşılaştırarak onun ruhsal hijyenin meseleleri üzerin-
deki etkisini göstereceğiz.

6.1.  İnsanın Müşterek Doğası
insani doğa ve yaratılıştan maksat, her bireyde doğal olarak bulunan 

ve onda doğuştan varolan bazı özelliklerin toplamıdır. Bunun karşısında 
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çevreyle iletişim ve öğrenme sonucunda ortaya çıkan sıfat ve özellikler 
vardır. Tabii ki insanın hususiyet ve sıfatlarının tamamı doğumun hemen 
başlangıcında biçimlenmiş ve fiiliyata geçmiş değildir ve onların bir kıs-
mını yetenekler ve kapasiteler oluşturmaktadır.76 Bu tabiat tüm insan bi-
reylerinde ve tarihin tüm çağlarında aynıdır. Duyusal ve akli idrak tarz-
ları ile hafıza ve düşünce gibi insanların bilişsel sistemi; bunun yanısıra 
eğilimler ve muhtelif ihtiyaçlar gibi insanların duygusal sistemi ortaktır. 
ister Kur’an77, ister masumların (a.s) sözleri (a.s)78 olsun islami metin-
ler tüm insanların özel ve müşterek doğasını ve onun değişmezliğini de-
taylı biçimde anlatmaktadır.

Buna mukabil marks ve Durkheim gibi toplumun asıl unsur oldu-
ğuna inananlar insanın mahiyetini sabit görmezler. insanın bilişsel, duy-
gusal ve yaratılışsal tüm boyutlarının toplumdaki durum ve gelişmelerin 
sonucu ve yansıması olduğuna inanırlar.79 Kimileri de insanın tarih bo-
yunca değişim ve gelişim içinde olduğuna, insanı için sabit ve belirlenmiş 
hiçbir tabiatın mevcut bulunmadığına inanır. varoluşçular da her insa-
nın belli bir mahiyeti olduğunu düşünür ve insani doğa fikrine karşı çı-
karlar. çünkü her insan kendi insani doğasını kendisi yapar.80 varoluş-
çular ve hümanistlerin, psikolojide üçüncü dalga olarak gündeme gelen 
modern psikoloji üzerindeki büyük etkisi, ruhsal hijyen ve psikiyatrinin 
kişilik tartışmalarında kendini insanın müşterek doğasına karşı çıkma bi-
çiminde göstermiştir. schultz, çoğu psikologların görüş birliği içinde ol-
duğu insanın doğası hakkında tek sabit şeyin, belki de her insan tekinin 
bireye özgü tabiatı olduğunu iddia eder.81

insan doğasının sabit olmadığına dayanarak insanın gelişimi ve filiz-
lenmesi sırasında sabit bir yön ve mecra da varsayılamaz.82 Aynı şekilde 
ruhsal hijyen alanında sağlıklı kişilik adı altında bir şey veya herkes için 
aynı ölçüde yararlı ve etkili olacak ruhsal sağlığa dönük genel bir reçete 

76 vaizi, İnsan ez Didgah-i İslam.
77 mesela rum 30.
78 mesela Kuleyni, Usulü Kafi, c. 3, s. 20 ve 21.
79 vaizi, İnsan ez Didgah-i İslam, s. 73.
80 A.g.e., s. 74 ve 75.
81 schultz, Revanşinasi-yi Kemal, s. 259.
82 vaizi, İnsan ez Didgah-i İslam, s. 76.
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sözkonusu olmayacaktır.83 Buna karşılık islam’ın temellerine göre insan 
tabiatı sabit ve müşterektir. Dolayısıyla dinlerin, özellikle de islam dini-
nin, aralarında ruhsal hijyenin de bulunduğu insani meseleler konusun-
daki tavsiyeleri tüm zamanlar için faydalı ve etkilidir. Diğer bir ifadeyle 
insan tabiatını geniş bir ölçekte tektip ve sabit varsayabiliriz. Dinlerin 
ortaya çıktığı başlangıçtan beri insanın doğasında değişim meydana gel-
mişse de bu son darece önemsizdir. Bu sebeple büyük dinler insan ta-
biatının sabit ve genel olması konusunda müşterek bir zemine sahiptir.84 
Aynı zamanda islam’ın öğretileri; bilişsel, duygusal, güdüsel, davranışsal 
ve dinî çeşitli boyutlardaki farklı bireysel aslın zikredilmiş tüm boyut-
lardan etkilendiğini kabul etmiş; Kur’an’da85 ve masumların (a.s) sözle-
rinde defalarca buna vurgu yapılmıştır.86 Bununla birlikte insanın psiko-
lojik boyutlarına dair islam’ın tavsiyeleri ve tanımları, muhtelif birey ve 
toplumlarda etkili olabilecek esnekliktedir.

6.2.  İnsanın Kişilik ve Davranışında Özgür İrade ile 
Seçimin Payı

özgür irade ve onun karşısında determinizm bahsi, filozoflar ve din 
âlimleri arasında şiddetli görüş ayrılığının zemini olmuştur. Kur’an ayet-
leri87 ve masumların (a.s) sözleri88 birçok konuda determinizme değinmiş 
ve karşıt delilleri göstermiştir. Psikologlar arasında da bu ihtilaf vardır. 
Freud, Watson, skinner, cattell gibi teorisyenler deterministtirler. Ad-
ler, Horney, maslow, rogers, Kelly, rotter gibi isimler ise insanın özgür 
iradesine inanırlar. jung, Fromm, murray, erikson, Frankl89, Allport ve 
Bandura da orta yolu seçmiştir.90 özgür iradeye inananlar, bireylerin ha-
rici ve çevresel bütün etkenlere, koşullara rağmen ve içsel çekimlerin, eği-
limlerin aksine seçim ve tercihte bulunma gücüne ve düşüncesine uygun 

83 schultz, Revanşinasi-yi Kemal, s. 259.
84 Toynbee, Arnold, Mesihiyyet ve Edyan-i Cihan, s. 70.

85 mesela “ُكلٌّ َيْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه” (isra 84)
86 mesela meclisi, Biharu’l-Envar, c. 1, s. 97.
87 en’am 105, zuhruf 20.
88 saduk, el-Tevhid, s. 380; Kuleyni, Kafi, c. 1, s. 155, hadis 11.
89 sappington, e., Behdaşt-i Revani, s. 57.
90 schultz, Nazariyehâ-yi Şahsiyet, s. 77, 122, 149, 183, 205, 227, 252, 289, 311, 355, 

377, 407, 441, 475 ve 500.
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davranışı gerçekleştirme yeterliliğine sahip olduğunu düşünmektedir.91 
Freud ve skinner gibi aşırı deterministler, insan davranışının bütünüyle 
çeşitli etkenler aracılığıyla belirlendiğine, özgür irade ve ahlaki sorumlu-
luğun manasız olduğuna inanırlar. mutedil determinizm insanın seçim 
gücü ve özgür iradesini kabul etmektedir, ama insanın seçiminin başka 
etkenlerin sonucu olduğunu düşünmektedir.92

sağlıklı kişilik sahasında değerli görüşler ortaya koyan “kendini 
gerçekleştirme”nin teorisyenleri her ne kadar insan davranışını sebepsiz 
görmese de ilk basamakta davranışı öngörebilmeye eğilimlidirler. Buna 
ilaveten, davranışların cebri ve tesadüfi olması bireylerin kendi davra-
nışlarındaki sorumluluğunu reddeder.93 üçüncü nokta, özgür iradenin 
içsel önleyicinin konumuyla, daha hassas bir ifadeyle, hayatın şuurlu 
dizginlemesiyle uyumlu olduğudur.94 öyle görünüyor ki aşağıdaki üç 
nokta gözönünde bulundurulduğunda insanların özgür seçimi ve ter-
cihinin kabul edilmesinin ruhsal hijyeni sağlamada önemli rolü bulun-
duğu söylenebilir.95

a) skinner gibi davranışçılar, davranışı öngörmeyi belli bir kurala 
bağlılık ve determinizm koşuluyla sınırlar. Başka bir ifadeyle, davranı-
şın şartlarını ve sebeplerini keşfetmek onu tespit edilebilir ve öngörüle-
bilir yapar. Fakat deterministlik insanın özgürlüğü için uygun bir model 
sunmaz.96 Buna ek olarak, özgür davranış öngörülebilirdir ve davranışta 
sebep-sonuç ilkesini kabul etmeye de aykırı düşmez. eğer bireyin hedef-
lerini veya belli bir hedefe dönük cevaplarını bilirsek onun davranışlarını 
da öngörebiliriz. Dolayısıyla özgür irade görüşü, davranışı öngermeye yö-
nelik psikoloji teorileriyle uyumludur.

b) özgür seçim ve tercih kavramı, davranışı öngörmeye uyumlu ol-
ması bir yana, bilakis davranışı daha iyi öngörmeye de yardımcıdır. çünkü 
zikredilen maksatlar, davranışı en iyi öngören unsur sayılmaktadır. Bu 
nedenle bireylerin davranışı, şuurlu tercihleri üzerinden öngörülebilir. 

91 vaizi, İnsan ez Didgah-i İslam, s. 110.
92 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 59.
93 A.g.e., s. 60
94 A.g.e., s. 69.
95 A.g.e., s. 63-67.
96 Barbour, İlm ve Din, 342-344.
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Araştırmalar, insanların çoğunlukla özgür ve şuurlu seçimlerine göre ha-
reket ettiklerini göstermektedir.

c) en önemli nokta, kavramın, bilimsel teorilerin görevlerinden olan 
davranış değişikliğine yardım etmesidir. Değiştirmek için birey iradesi, 
sorunlu davranışı değiştirmenin önemli bir bölümü sayılır. laboratuar 
testleri seçim ve tercihin davranışı değiştirmeyi kolaylaştırdığını göster-
mektedir. Bu üç nokta bilinçli seçimin, bilimsel yaklaşımla benzer oldu-
ğunu, davranışı öngörmeye ve değiştirmeye yardım ettiğini göstermek-
tedir. Her ne kadar özgür irade ve seçimin delilleri daha ziyade felsefe ve 
ilahiyatın uhdesindeyse de özgür irade konusunu islam açısından ince-
lemek uygun olacaktır.

Değinildiği gibi, islam’ın öğretileri deternimizme ve insanların şahsi 
sorumluluğunu kaldırmaya aykırıdır. Fakat islam kelamcıları arasında 
(eşarilik, mutezile, şia mezhebinin öğretileri) bu konuda köklü görüş 
ayrılıkları vardır. Konunun karmaşıklığı o derecededir ki, masumlar 
(a.s) bazı sıradan insanları bu mevzuda derin düşüncelere dalmaktan 
ve tefekkürden sakındırmıştır.97 masumlar (a.s) bütünüyle özgür veya 
mecbur bir iradeye değil, bu ikisi arasındaki duruma inanmaktadır.98 
Kur’an’daki birçok ayet99 insanın özgür irade ve seçimini açıklıkla or-
taya koyar. örneğin:

“ona yolu gösterdik. ister şükreder, ister nankör olur.”100

“Rabbinizden hak geldi. Öyleyse isteyen inansın, isteyen inkar etsin.”101

yine Kur’an ayetleri bireylerin kendi davranışları karşısındaki şahsi 
sorumluluğunu vurgular.102 örneğin:

“Herkes kazandığına karşı rehindir.”103

“Yaptıklarınızdan kesinlikle sorguya çekileceksiniz.”104

97 mottaki Hindi, Kenzu’l-Ummal, 1561.
98 Kuleyni, Kafi, c. 1, babu’l-cebr ve’l-kader, hadis 8, 9, 13.
99 mesela Fussilet 17, isra 15.
100 insan 3
101 Kehf 29
102 mesela saffat 24, enbiya 23, Hicr 92.
103 müddessir 38, Tur 21.
104 nahl 93
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elbette insanın iradesi, bütünüyle ve her bakımdan tercih ve özgür-
lük sahibi olmadığı manasında Allah’ın dilemesi çerçevesindedir. yine fi-
ziksel, coğrafi, sosyal, hatta genetik gibi içsel diğer etkenler insanın kişi-
lik ve davranışında rol oynar. Fakat insanın iradesini tamamen ortadan 
kaldırmaz.105 Buna göre insanın ahlaki sorumluluğu da onun seçimi ve 
gücü oranındadır.106

6.3.  Hayatın Ölümden Sonrasına Taşması

ilahi dinlerin önemli öğretilerinden biri de ölümden sonraki hayata 
inanmaktır. Dini görüşte hayatın çapı doğumdan ölüme kadarlık kısımla 
sınırlı değildir. Aksine ölümden sonraki olayları da kapsamaktadır.107 Bu 
inancın ruhsal hijyen meselelerinde oldukça büyük etkisi vardır ve insa-
nın iki boyutlu olduğunu, ruh ve bedenden oluştuğunu ve bedenden ba-
ğımsız ruh adında bir öğeye inancı vurgulayan antropolojik ilkeye daya-
nır. Kur’an ayetleri hem ruhun varolduğu ilkesini beyan etmekte108, hem 
de ruhun bağımsızlığı ve ölümden sonra baki kaldığını vurgulamaktadır.109 
secde suresi dokuzuncu ayet ruhun varlığına işaret etmektedir110:

“Sonra Allah onu tesviye etti ve kendi ruhundan ona üfledi.”

Aynı surede 10 ve 11. ayetler ölümden sonrasını inkâr edenlere ce-
vap verirken “ölüm meleği sizi alacak” denmiştir. Bu durum, insanda 
ölüm meleğinin aldığı bedenden başka bir şeyin mevcut bulunduğuna 
açıkça delalet etmektedir.111

Başka ayetler de ruhun bağımsız olduğunu ve ölümden sonra varo-
lacağını açıklığa kavuşturmaktadır:

“Onlardan birine ölüm ulaştığında der ki, rabbim beni dünyaya geri dön-
dür, umulur ki iyi işler yaparım... (böylece geçmişteki amellerimi telafi 

105 vaizi, İnsan ez Didgah-i İslam, s. 136.
106 Bakara 286, Taha 73, nur 33, nahl 106
107 recebi, İnsanşinasi, s. 25 ve 85. Aynı şekilde Kur’an ayetleri, mesela Tevbe 38 ve A -

kebut 64.
108 mesela mümin 12-14.
109 secde 10 ve 11, nisa 97, yunus 46, Gafir 77, Bakara 154, Âl-i imran 169.
110 misbah yezdi, Mearif-i Kur’an, s. 450.
111 Tabatabai, Tefsiru’l-Mizan, c. 13, s. 270.
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edebilirim) Asla (bu arzusuna ulaşamayacak), bu öylesine söylediği bir 
sözdür, önlerinde diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır.”112

وُح ِمْن أَْمِر“ -ifadesini bazı müfessirler ruhun soyutluğuna de ”ُقِل الرُّ

lil saymışlardır. Buna göre ruh sadece Allah’ın emrinden meydana gelen 
bir hakikattir. yani maddede ve maddiyatta kalakalmış bir varlık değil, 
yalnızca ilahi emirle mevcut olabilen başka bir kategoridendir. Bu kavra-
yış itibariyle ruhun soyutluğu Kur’an açısından sabit olmaktadır. ruhun 
soyut olduğuna kişiliğin sabit olması, ruhun bölünmezliği, ruhsal feno-
menler, mekâna muhtaç olmama gibi akli deliller ve ölülerin ruhlarıyla 
bağlantı, beyin kanaması veya şuur kaybı nedeniyle ruh ve bedenin ge-
çici ayrılması anındaki deneyimler, sadık rüyalar ve telepati gibi deney-
sel dayanaklar gösterilmiştir.113

ruh ve bedenin ilişkisi konusunda filozoflar arasında şiddetli gö-
rüş ayrılığı yaşanmıştır.114 müslüman uzmanların açıklamaları içende 
sadrulmüteellihin’in görüşü bu ilişkiyi gayet güzel ifade etmektedir.115 
ona göre ruh her ne kadar madde dışı olsa da bedenin tekâmül hareke-
tinden doğmuştur ve insanın bedeni, maddi aşmaları geride bıraktıktan 
sonra gelişim sürecinde soyutluk basamağına ulaşacaktır. Gerçekte ruh, 
insani varlığın, cismani fenomen olarak görünen ama beka durumunda 
soyut ve ruhani olan mertebesidir. Bu haliyle ruh, bedene ait bir varlık-
tır ve ruh ile beden arasında karşılıklı etkileşim vardır.

ölümden sonraki hayata itikadın ruhsal hijyenin tanımı, mahiyeti ve 
hedefleri üzerinde; ama aynı zamanda sel ve deprem gibi doğal olaylar, 
ağır ve tedavisiz hastalıklar, yas karşısında direnç, rehabilitasyon teknik-
leri ve ölümle yüzleşme üzerinde önemli etkisi vardır. ruhsal hijyenin 
hedefleri ve hep huzurlu bir hayatın gerçekleşmesi için, varlık âlemi ve 
meseleleriyle bağ, kendisi ve diğer insanlarla ilişki başta olmak üzere çe-
şitli boyutlarda barışıklık bakımından ölümden sonraki hayata, amellerin 
değerlendirilip uhrevi ödül ve ceza verileceğine inancın, yerine başka şey 
ikame edilemez hayati rolü olduğu anlaşılmaktadır. ruhsal Hijyende dini 
inançların rolünün incelenmesi bu gerçekliği aydınlatacaktır.

112 müminun 99-100
113 recebi, İnsanşinasi, s. 103-105.
114 misiak, Tarihçe ve Mekatib-i Revanşinasi, s. 32.
115 şükrkon ve diğerleri, Mektebhâ-yi Revanşinasi ve Nakd-i An, c. 2, s. 373.
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6.4.  İnsanın İyi Doğası

Kişilik teorisyenlerinin odaklandıkları temel konulardan biri de in-

san doğasına iyimser ve kötümser bakıştır. Bu konu, her teorisyenin ha-

yata bakışını gösterir. mesela Freud insanı karanlık bir bodrum gibi, sü-

rekli içsel güçlerin çatışması ve keşmekeşinde insanların daima yenilgiye 

uğradığı bir ortamda görür. Kaygı, arzularını tatminde yaşadığı hayal kı-

rıklığı, hiç bitmeyen gerilim, çatışma ve baskıların varlığı insanları ala-

şağı etmektedir.116 Buna karşılık, jung, Adler, Fromm, murray, erikson, 

Allport, cattell, maslow, rogers, Kelly, Bandura ve rayer gibi diğer kişi-

lik teorisyenleri, hatta skinner gibi davranışçılar insan doğasının gelişim 

ve evrimiyle ilgili olarak iyimser görüş yanlısıdırlar.117

örneğin rogers, insanların esas itibariyle sağlıklı bir mahiyet ve ge-

lişmeye fıtri eğilim taşıdığına inanıyordu. insan çatışmaya veya biyolo-

jik güçlerin hâkimiyeti altında olmaya ya da çocukluk deneyimlerine 

mahkûm değildi.118 maslow kötülüğü insanın mahiyetinin özüne iliş-

kin bir bölüm olarak kabul etmez.119 Adler de toplumsal ilerleme konu-

sunda iyimserdir.120 Bu iki teori arasından Freud’un görüşünün, ruhsal 

hijyenin hedeflerini temin, huzur içinde bir hayata ulaşma ve daimi ça-

tışmalardan uzak kalma ile uzlaşmaz olduğu açıktır. Dikkat çekici nokta, 

skinner, cattell gibi teorisyenler ve genellikle tarafsız kalmış kimi davra-

nışçıların bile insanın doğasıyla ilgili iyimser tutumu tercih etmiş olma-

larıdır. çünkü böyle olmazsa ruhsal hijyenin hedeflerine ulaşma yönün-

deki çabaları, çözümleri ve tüm faaliyetleri daha baştan sonuçsuz kala-

cak ve akamete uğrayacaktı.

Kur’an ve masumların (a.s) sözleri başta olmak üzere dini metin-

lerde islam’ın görüşünü araştırmak da bizi insan doğasının gelişimi ve 

tekâmülüyle ilgili iyimser tutuma götürecektir. Kur’an insanların üstün-

lüğünü ve varlıkların birçoğu karşısında daha faziletli olduğunu açıklıkla 

116 schultz, Nazariyehâ-yi Şahsiyet, s. 40 ve 75.
117 A.g.e., s. 123, 155, 187, 212, 239, 275, 303, 338, 378, 405, 439, 479, 519 ve 543.
118 A.g.e., s. 405.
119 A.g.e., s. 378.
120 A.g.e., s. 155.
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ortaya koymuştur.121 yeryüzünde Allah’ın halifesi olmak, kabiliyetler taşı-
mak, pek çok üstünlük ve fazilet insanın doğasında vardır. çünkü Allah’ın 
halifesi olmak, onun güzel sıfatları ve kemalatında ona vekâlet etmek ve 
onun temsilcisi olmaktır.122 Başka bir ifadeyle, insanlar kemalin ve ahlaki 
faziletlerin yüksek derecelerine ulaşmak için birçok yetenek ve zeminlere 
sahiptir.123 insani gelişim teorisyenlerinin insanın mahiyetiyle ilgili çaba-
larını ve politikasını daha kapsamlı ama aynı zamanda daha iyimser ya-
pan şey, islam’ın insan için sözkonusu ettiği manevi ve madde ötesi he-
deflerdir. insani ilişkilerde ahlaki faziletlere dair islam’ın öğretileri, onlarla 
amel etmenin insana tanımlanamaz bir haz armağan ettiğini önermek-
tedir. Bu konulardan biri, başkalarının uygunsuz davranışları münasip 
ve hoşa gidecek bir muameleyle düzeltmektir.124 Aynı zamanda islam’ın 
öğretileri, insanda sapkınlık ve düşüş zemininin de varolduğunu kayda 
geçmektedir.125 umutsuzluk126, hırs127, nankörlük128, cimrilik129 insanı 
kemale ermekten alıkoyabilir. Tabii ki insan kendi iradesiyle kemal yo-
lunu seçebilir. Toplumsal koşulları da daima insanı kemale yönlendirmek 
için hazırlayabilir.130 Bunlarla yanyana, insanlar sürekli olarak içlerinde 
kemale erişme yolları, anormal ve sapkın zeminleri bilme yeteneğinden 
yararlanırlar.131 Dolayısıyla islam’ın öğretilerine göre insanın mahiyetinde 
kemale eğilim vardır. Buna ilaveten, kemale ulaşmak için doğal kabiliyet-
ler ve hazırlıklar da onda mevcuttur. Aynı şekilde kemali ve anormalliği 
tanıma aracı onun elindedir. Toplumsal zeminler de genellikle onun için 
hazırlanmıştır. Bütün bu durumlar insanların her bir bireyinin gelişmesi 
ve tekâmülü konusunda iyimser görüşü temin etmektedir.

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيال“ 121 مَّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِمّ ْمَنا َبِني آَدَم ... َوَفضَّ (isra 70) ”َوَلَقْد َكرَّ
122 Bakara 30
123 vaizi, İnsan ez Didgah-i İslam, s. 96.

(Fussilet 34) ”اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ َكأَنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم“ 124
125 Tin, 5 ve 6

رُّ َكاَن َيُؤوًسا“ 126 ُه الشَّ (isra 83 ve Hud 9) ”ِإَذا َمسَّ
127 mearic 19-22

نَساُن َما أَْكَفَرُه“ 128 (Abese 17, Adiyat 6, isra 89 ve Hac 66) ”ُقِتَل الِْ
129 nisa 128

(nisa 97, Ankebut 56, nisa 100, zümer 10) ”أََلْم َتُكْن أَْرُض اللهِّٰ َواِسَعًة َفُتَها“ 130
131 şems 7 ve 8
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P sikologlar sağlıklı kişiliği incelerken normallik1, sağlık2, gelişim, bü-
luğ ve olgunlaşma3, yetişme4 gibi çeşitli kavramlar kullanmışlardır. 

sağlıklı kişiliğin ürün veya hemen hemen onun eşanlamlısı kabul edile-
bilecek diğer bir kavram ise ruhsal hijyene5 sahip kişiliktir. Bu nedenle 
ruhsal hijyen sahibi kişilik, bazı kişilik teorisyenlerinin özelliklerini öner-
meye ve açıklamaya odaklandığı sağlıklı kişilik demektir. ruhsal sağlık; 
özelliği duygusal sağlık, ıztıraptan ve güçsüzleştirici sendromdan nispe-
ten kurtulmuşluk, başkalarıyla yapıcı ilişkiler kurma ve hayatın zorluk-
larıyla ve streslerle başetme yeterliliği olan ruhsal haldir. normallik de 
her ne kadar üzerinde ittifak edilmiş net bir tanımı olmasa bile, kendi 
varoluş boyutlarının tümüne uygun yüzleşme, içsel çatışmaların olma-
ması ve çevreyle barışıklık gibi öğeleri kapsamaktadır. sağlık ve normal-
lik kavramları birbirine çok yakın ve irtibatlıdır.6 Aralarında gerçeklerle 
uyumlu bir idrak, kendini tanıma, kendini dizginleme, başkalarıyla duy-
gusal ilişki kurma yeteneği, izzet-i nefs, yaratıcılık gibi özelliklerin de bu-
lunduğu olumlu sıfatlardan en üst derecede pay sahibi olmak da normal 
kişiliklerin tarifinde kullanıla gelmiştir.7

maslow ve rogers gibi diğer psikologlar, yetişmişliği, başka bir de-
yişle kemali sağlıklı kişilikleri tanımlarken kullanmaktadır. Gerçi bu 

1 normality
2 Health
3 maturity
4 Growth
5 mental health
6 corsini, r. j., The Dictionary of Psychology, s. 585, 650.
7 The Gale Encyclopedia of Psychology, s. 46.
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tanım daha çok sağlıklı kişiliğin üst mertebeleri için uygunsa da geli-
şim psikologlarına göre sağlıklı kişiliğin özellikleri, sağlıklı kişiliğin tüm 
konularını kapsayan basamaklara sahiptir. Dolayısıyla psikologların gö-
rüşünde normal, sağlıklı, gelişmiş ve yetişmiş kavramları arasında be-
lirgin bir farklılık gözlenmemektedir. Bu kavramların her biri kimi za-
man kendilerine has değişik tanımları dikkate alınarak birbirinin yerine 
kullanılabilmektedir.8

Bu bölümde kişilik psikologlarının görüşleri incelenirken sağlıklı ki-
şiliği tanımlayan yukarıdaki kavramların birbirine çok yakın ve birbiriyle 
bağlantılı olduğu görülecektir. Bununla birlikte, birinci bölümde normal-
liğe getirilen tanımlar gözönünde bulundurulduğunda sağlıklı kişiliğin, 
normalliğin çerçevesini aştığının hesaba katıldığı ortadadır.

1. Sağlıklı Kişiliğe İlişkin Psikolojik Teoriler

ruh sağlığına dair teoriler incelendiğinde en eski görüşün, ruh has-
talığının bedensel nedenlerine, sendrom yoksunluğuna ve sağlıkta beden-
sel sebeplere vurgu yaptığı görülecektir. yunan filozoflar, Bukrat’ın dört 
tabiat teorisini ruh sağlığı ve dengesi için temel kabul etmişlerdi.9 Biome-
dikal model, ruhsal güçlüklerin nedenlerini biyolojik sorunlara indirgeye-
rek bedensel ve biyolojik etkenleri insanın zihinsel ve fikri hallerinin tek 
temeli görür.10 Bu görüş, ruhsal sorunlarda bedene yaptığı ağırlıklı vurgu, 
beden ve ruh arasındaki iletişimi görmezden gelmesi, toplumsal ve kültü-
rel etkenleri ihmal etmesi11 nedeniyle ciddi eleştiriler almıştır. Tarih akışı 
içinde sağlıklı kişilikle ilişkili bakışaçıları tıbbi görüşle eşzamanlı olarak, 
çoğu, insanın çeşitli güçleri arasındaki dengenin kaynağını kişilik sağlı-
ğını açıklamak için kabul eden ahlaki teoriler ortaya koymuştur. Biz de 
dini kültürün teorilerini incelerken bu görüşü ele alacağız.

yirminci yüzyılda psikanalitik görüş, ruh sağlığını izahta belki ilk psi-
kolojik teori sayılabilir. Bu görüşü değerlendirirken hemen hemen birbi-
riyle çelişen Freud ve jung’ın sağlıklı kişiliğe yaklaşımını inceleyeceğiz. 

8 Purefkari (Ferheng-i cami-i revanşinasi ve revanpezeşki), s. 1009.
9 curtis, Revanşinasi-yi Selamet, s. 17.
10 şehidi, Hamdiye, Usul ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 19.
11 curtis, Revanşinasi-yi Selamet, s. 18.
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Daha sonra mükemmel insanın özelliklerini açıkladıkları izahlarında arzu 
edilen veya sağlıklı insana ilişkin kapsayıcı bir görüş ortaya koymuş olan 
antropiklerin görüşlerine yöneleceğiz. Bundan sonra sağlıklı kişilik ko-
nusunda Adler ve erikson’un teorisi gibi toplumsalcı görüşlere ve arala-
rında Allport’un da yeraldığı diğer izahlara bakacağız. nihayet çağdaş gö-
rüşlere değinerek bitireceğiz.

1.1.  Psikanalitik Görüşler

Freud kişiliği üç öğenin birleşimi kabul ediyordu: “altbilinç”, “ben”, 
“üstben”. Bu üç öğenin denge hali kişiliğin sağlıklı olmasını sağlayacaktı. 
sağlıklı kişilikte altbilinç ve üstben, koordinasyon içinde bulunan ve as-
gari çatışmayla hareket eden bir “ben”de birleşmektedir.12 “Ben” aslında 
insanın kişiliğini yönettiğinden diğer iki güç, yani “altbilinç” ve “üstben” 
arasındaki koordinasyonu üstlenmiştir. “Ben”in bu iki güç arasında doğru 
ve mantıklı arabuluculuğu başarması kişiliğin normal olduğunun göster-
gesidir. Buna ilaveten, “altbilinç”in doğru işleyişi ve çatışmadan uzak kal-
ması, “ben”in de şiddetli darbeler ve baskılar sırasında yapıcı savunma 
mekanizmalarını kullanması ruh sağlığı ve dengesinin delilidir.13

Freud cinsel gelişim aşamaları temelinde ruh sağlığı ve dengesi için 
başka bir kriter daha ortaya koymaktadır. Buna göre bireyler anal, oral, 
fallik ve cinsel özellikler taşımaktadırlar. Bu, bireyi belirtilen aşamalar-
dan birinde sağlamlaştırmak bakımındandır. Tenasül14 aşamasına ulaş-
mış bireyler tüm çatışma türlerinden ve savunma mekanizmalarını uy-
gulamaktan özgürleşmiş değillerse de eğer daha aşağı aşamalarda köklü 
konsolide gelişimi yaşanmamışsa nevrotik olmayan bir hayata ve karşı 
cinsle normal ilişkilere istek duyarak erişebileceklerdir.15 Artık tatmin 
olunan şartlarda ve uygun işlevde bulunmaktadırlar. yaşadıkları çatışma 
en aşağı seviyeye inmiştir ve münasip teknikle giderilebilecektir. esnek 
savunma mekanizmaları onlarda nadiren görülür. cinsel güdüyü toplu-
mun kabul edebileceği mecrada tatmin edebilmişlerdir. cinsel aşamalara 

12 Feist, c. Nazariyehâ-yi Şahsiyet, s. 44.
13 milaniferd, Behdaşt-i Revani, s. 20.
14 Genital
15 schultz, Nazariyyehâ-yi Şahsiyet, s. 75 ve Hjelle, l. A. ve ziegler, D. G., Nazariyyehâ-yi 

Şahsiyet.
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ulaşmış bireyler yeterlilik sahibidir ve eğilimine uygun işleri gerçekleştir-
meye güç yetirebilir. onlar tam anlamıyla toplumsal ve barışıktırlar. Gu-
rur ve bencillikten uzak kendilerinden mutludurlar. Tek cümleyle söy-
lersek, hoşnut edici fıtri öğeleri en üst düzeye, buna karşılık içgözlem ve 
günah duygusunu en alt düzeye ulaştırmışlardır.

Bununla birlikte Freud, kişiliğimizin temel bölümünün bilinçdışı 
düzlemde hareket ettiğine inanır. ona göre kendi gerçek güdülerimizden 
habersiziz. insanın idealist işlevi bahsinde kötümser bir tutumu vardır 
ve onu, üzüntüyü azaltma ve yararsız işlev düzeyine indirir. Bütün in-
sanların “ben”inin daima “altbilinç” ve “üstben”leriyle çatışma halinde 
olduğuna inanır. Bu nedenle içsel huzur ve sükunet asla mümkün ola-
mayacaktır. savunma mekanizmalarında gerçeklerin saptırılması, cinsel 
eğilime aşırı vurgu ve insanın müteal güdülerinin bu temelde açıklan-
ması, insanlar için, Freud’un inancına göre oldukça umutsuz bir görüş 
ve hoşa gitmeyen bir fotoğraf olan uygunsuz ve kaçınılmaz bir durum 
ortaya çıkarır. çocukluktaki bilinçdışı etkenlerin insanın kişiliğine te-
siri, insanda özgür iradenin bulunmaması ve determinizm gibi diğer 
olumsuz yönler Freud’un sağlıklı insan tasavvurunu tamamen umut-
suz vaka haline getirmektedir. Freud’un görüşlerinin test edilebilir ol-
maması16, araştırmaya konu olan insani durumların sınırlılığı17 gibi di-
ğer metodolojik zorluklar ve cinselliğe aşığı vurgu, görüşündeki en 
önemli sorunlardır.18

jung, Freud’un cinsel eğilimler eksenli görüşüne karşı çıkan ve ço-
cukluğa ilaveten geleceği de kişilikte etkili gören19 psikanalist idi.20 jung, 
kişiliğin üç öğeden oluştuğunu düşünüyordu: Ben21, kişisel bilinçdışı22, 
kollektif bilinçdışı23. “Ben”, insanın tüm algıları, hatıraları, düşünceleri ve 
haberdar duygularını kapsayan bilinç bölümüdür ve görevi de “kişisel bi-
linçdışı” ile “kollektif bilinçdışı”nda mevcut bulunan bütün güçlerin den-

16 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 32, 52, 59.
17 ross, Revanşinasi-yi Şahsiyet, s. 112.
18 şükrkon, Mektebhâ-yi Revanşinasi ve Nakd-i An, c. 1.
19 schultz, Revanşinasi-yi Şahsiyyet, s. 130.
20 ross, Revanşinasi-yi Şahsiyyet, s. 126.
21 self
22 Personal unconscious
23 collective unconscious
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gelenmesi ve düzenlenmesidir. jung sağlıklı kişiliği, bireyselleşmiş insan 
olarak adlandırır ve bireyselleşme için aşağıdaki şartları sıralar24:

1. Gafletle yüzleşmiş nefsin boyutlarından haberdar olmak. Bu, orta 
yaşlara kadar gerçekleşmez. Bu doğrultuda hayattaki bilinçdışı güçleri ka-
bul etmek gerekir. çünkü bu durumlar kişiliğin önemli bir bölümünü 
içermektedir. Bireyselleşmiş insanda bilinçli veya bilinçdışı kişiliğin tüm 
boyutları dengeye oturmuş ve uyum sağlamıştır.

2. Bireyselleşmenin diğer boyutu, gençlik dönemindeki maddi he-
defleri ve kişiye maddi hedeflere ulaşma gücü veren kişilik boyutlarını 
feda etmek.

3. Bireyselleşme sürecinin sonraki adımı, ruhsal biseksüellikle uz-
laşma zaruretidir. insanın doğası eril ve dişil olmak üzere çift boyutlu-
dur. Bu iki boyutun kabul edilmesi yaratıcılığın yeni kaynaklarını bire-
yin önüne serer.

özetlemek gerekirse bireyselleşme, kendini tanıma, kendini kabul-
lenme, ruh sağlığının temel direği olan kişiliğin tüm boyutlarını beyanıyla 
tek parçaya dönüştürme ve uyumlu hale getirme ile gerçekleşir. jung’a göre 
sağlıklı kişilerin, kişiliklerinin hiçbir yönünün tek başına egemen olma-
dığı müşterek genel kişiliği vardır.25 onlar, kişisel bilinçdışı öğeleri sıfır 
seviyesine kadar azaltmış ve kendi üstün yeteneklerini fiiliyata dökmüş-
lerdir. Buna ek olarak, jung’un değindiği kişilik kategorilerinden hiçbiri 
bireyselleşmiş kişilerde galebe çalmış değildir.26 jung’un kişiliğin bilinç-
dışı boyutlarına yaptığı vurgu, onun görüşünü, bilincin üzerinde durul-
duğu çağımız teorilerinden ayırdetmektedir. jung’un insanla ilgili görüşü 
iyimser olmakla birlikte27, bazı yönler onun bakışaçısına göre kollektif 
bilinçdışı gibi tereddüt konusudur. sağlıklı kişiler kendini tanıdığı ve ka-
bullendiğinden başkalarını da kabullendiği ve hoşgörüyle tahammül et-
tiği yaklaşımı, sağlıklı kişinin hayli düşük netlikteki fotoğrafını sunabi-
len çok genel ve belirsiz özelliklerdir.28

24 schultz, Revanşinasi-yi Kemal, s. 178-182.
25 A.g.e., s. 183-185.
26 maddi, Personality Theories, s. 312.
27 schultz, Nazariyyehâ-yi Şahsiyyet, s. 2.
28 schultz, Revanşinasi-yi Kemal, s. 188.
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1.2.  Hümanist Teoriler

Hümanist psikologlar arasında ruh sağlığının şartlarını ve kişiliğin 
ileri seviyedeki gelişmişliğinin niteliğini açıklamak için belki en çok ça-
bayı maslow’un gösterdiği söylenebilir. onun inancına göre ruh sağlığını 
incelemek için son derece sağlıklı insanları araştırma konusu yapmak ge-
rekir. Görünüşte ruh sağlığının örnekleri olan kişileri inceledikten sonra 
kendini gerçekleştirme veya yetenekleri geliştirme kavramını, ruh sağlı-
ğının yüksek düzeylerindeki insanın kişiliğinin ekseni olarak tanıtmış-
tır. sağlıklı kişileri kendini gerçekleştirmek isteyenler kabul ediyor ve bu 
bireylerin birtakım özellikleri bulunduğunu hesaba katıyordu. Aşağı dü-
zeylerin ihtiyaçlarını geride bırakmak29, orta yaşlılık, yaşlı olmak30 ken-
dini gerçekleştirmek isteyenlerin genel ve önemli özellikleridir. çünkü 
gençler henüz en aşağı düzeylerdeki ihtiyaçlarla ilgilidir, üst düzey ihti-
yaçlara ve bu kabiliyetleri fiiliyata dökmeye daha az önem verirler. Ken-
dini gerçekleştirmek isteyenlerin diğer özellikleri aşağıdaki şekilde grup-
landırılabilir31:

a) Bilişsel boyutlar: Kendini gerçekleştirmek isteyenlerin gerçek-
lik hakkında detaylı bilgisi vardır ve bilinmeyenlerle doğrudan karşılaş-
maktan çekinmezler. Harici meselelere yönelirler ve ilgilerinin ekseni iç 
dünya değildir. Hayatın sorunlarıyla yüzleştikleri sırada hayatın basit tec-
rüselerinden ilham almak için şaşırtıcı bir kapasiteleri vardır. yaratıcı-
lıkları, hakikati idrak etmeyi onlar için kolaylaştırır ve kendilerini, başta 
egemen kültür olmak üzere engelleyicilerin daha az baskısı altında his-
sederler. egemen kültüre direnirler ve onunla ilgili içsel bir dışlama ya-
şarlar. Araç ile hedef arasında fark olduğunu düşünürler, oldukça ahlak-
lıdırlar, gayet açık ve net ahlaki kriterleri vardır.

b) Kendiyle ilgili duygusal boyutlar: onlar kendileriyle ilgili ola-
rak, kendi doğalarını, ölüm ve hastalık gibi meseleleri kabul etmişlerdir, 
kaygı duymayıp şikayet etmeksizin teslimiyet halindedirler. savunma 
durumunda değillerdir ve herhangi bir rol oynamazlar. Kendiliğinden-
dirler ve irade gücüyle davranış özgürlükleri vardır, çevre ve toplumdan 

29 maslow, Engizeş ve Şahsiyet, s. 213.
30 A.g.e., s. 212.
31 A.g.e., s. 216-242.
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nispeten bağımsız kalabilmektedirler. Hayattaki krizler korkunç olaylar, 
mahrumiyetler, tehditler ve zorluklarda esas itibariyle dirençli ve dim-
diktirler. nadiren karmaşa, istikrarsızlık ve çelişki yaşarlar. mistik veya 
uç deneyimden nasipleri vardır. Bu güçlü duygular kimi zaman o kadar 
şiddetlenir ki bireyin kontrolü dışına çıkar. uçsuz bucaksız manzaranın 
önüne serildiği hissi, şiddetli acizliğin yanında oldukça güçlülük, şaşkın-
lık, mutluluk, mekan ve zamandan kopma hali uç tecrübelerin özellikle-
rindendir. onlar, sıradan insanlardan daha fazla yalnızlığı seçer ve inzi-
vayı severler; tek başına kalmaktan baskı ve rahatsızlık duymazlar.

c) Toplumsal boyutlar: Kendini gerçekleştirmek isteyenlerin insan-
larla çok daha sağlam ve çok daha derin ilişkileri vardır. Herkese şefkat 
veya en azından sabır göstermek isterler. çocuklara karşı ince bir aşk 
duyarlar. Tabii ki az sayıdaki insana karşı samimi ve yakın ilişkilere sa-
hiptirler. esas itibariyle beşer türü karşısında derin bir şefkat ve dertdaş-
lık sergilerler. insanları kabul etmekle başka bir hale riayet etmişlerdir. 
çünkü çoğu insan için gizli olan hakikatlerin onlara aşikar olduğunu gör-
mektedirler. Toplumsal ilişkilerde müşfik bir şakacılıkla ve filozofça dav-
ranırlar. elbette ki takılmaları üstünlük taslamak veya hasımca değildir. 
Güldürmekten öte, söylemek istedikleri bir şey vardır. riyakarlara, iddi-
acılara ve gösteriş meraklılarına gayet net ve bazen de öfkeyle hitap eder-
ler, sert tepki vermeyi onların yararına görürler. sağlıksız kültüre karşı 
koyarken cari geleneklerin aleni çerçevesine giysi ve yiyecek seçiminde, 
konuşma ve davranış tarzında uyar; gereksiz adetler ve toplumsal alış-
kanlıkları ise gözardı ederler. Toplumsal gelişmeler karşısında, toplumsal 
gelişmenin yavaşlığına vakıftırlar, devrimci ve fevri hareketlerin peşinde 
değillerdir. Gençlerin kültürlenmesi, eğitim ve öğretimine odaklanmış-
lardır, yararsız mücadele arayışlarına değil. Kendi kişilik yasalarıyla idare 
edilirler, toplumsal yasalarla değil. Demokrasinin değerlerine bağlıdırlar. 
Hakeden her bireye sınıf, eğitim, siyasi görüş, ırk ve renk gözetmeksizin 
dostça davranırlar. Her bireyden toplumsal şanı ve seviyesi ne olursa ol-
sun ders almayı bilirler.

Belirtilen bütün bu özelliklere rağmen kendini gerçekleştirme be-
şeri kusurlardan arınmış değildir: ahmakça davranma, israf, düşünceden 
uzak adetler, inatçılık, taassup, bencillik ve merhametsizlik. Kimi zaman 
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bunlara yönelebilir ama toplamda dikotomi ve çelişki onlarda görülmez; 

vicdan ve ahlak arasında bilinçli bilinçsiz bir insicam oluşturmuşlardır.32 

maslow’un sağlıklı insan görüşü incelendiğinde bu özelliklerin değerinin 

itiraf edildiği görülecektir. Ama az sayıda insanın bu özelliklere sahip ol-

duğu da kabul edilmiştir.33 maslow’un araştırma örneği o kadar küçük-

tür ki onu büyük bir topluma genellemek mümkün değildir. üst ihtiyaç, 

uç deneyimler ve kendini geliştirme kavramları belirsizlik içermektedir.34 

elbette ki maslow’un kendisi de kendini geliştirmenin pratikte nadiren 

yaşandığını, yüzde birden daha az yetişkin bireyde görüldüğünü itiraf 

etmektedir.35

maslow run sağlığının tanımını yaparken ve bunun her birey için 

şartlarını izah ederken yarı içgüdüsel, batıni, belirli ve doğal bir tür içsel 

fıtratı gözönünde bulundurur. özle ilgili bu içsel fıtrata yarı içgüdüsel te-

mel ihtiyaçlar, kapasiteler, bireyin biyolojik yetenekleri, yaratılış ve huy 

ile biyolojik dengeler, hatta çocukluk dönemindeki dayaklar, doğum es-

nası ve ondan öncesi dahildir.36

maslow açısından ruh sağlığının özellikleri, topluca aşağıdaki şe-

kilde sıralanabilir:

1. Bireye sevgi, ona saygı ve başkaları tarafından kabullenilmek, bi-

reye seçme özgürlüğü vermek ve temel ihtiyaçların gerekli şartlardan tat-

min edilmesi ruh sağlığının gerçekleşmesidir.

2. Düşmanlık, zulüm, saldırganlık ve diğer gibi kötü davranışlar çev-

renin uygunsuz şartlarına bir tür tepkidir ve bireylerin özleriyle ve güdü-

leriyle ilgili değildir. Tıpkı nevrozun içsel çekirdeğin parçası olmaması, 

aksine ona karşı savunma veya bir tür ondan kaçış olması gibi.

3. sağlık, gelişim ve kendini yetiştirmenin gerçekleşmesi için içsel 

fıtrat gündeme getirilmeli ve teşvik edilmelidir. Buna ilaveten tüm yete-

nekler ve organlar kendini ortaya koyma yönünde kullanılacaktır.

32 A.g.e., s. 242-244.
33 schultz, Revanşinasi-yi Kemal, s. 150.
34 schultz, Nazariyyehâ-yi Şahsiyyet, s. 362.
35 maslow, Be Su-yi Revanşinasi Buden, s. 223
36 A.g.e., s. 209.
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4. en sağlıklı bireyler, bilinçli, yarı bilinçli ve bilinçsiz güçler arasında 
insicam sağlayan ve dürtülerini kabul ederek onları iradeyle geri püskürt-
meye güç yetirenlerdir. işte bu, sağlıklı kişilerin yaratıcılığının önünü açar. 
içsel güçlerin insicamı, sağlıklı kişilerin haz almak, sevgi beslemek, gül-
mek, eğlenmek, ahenk içinde olmak, genel olarak duygusal deneyimler-
den lezzet alabilmek için daha güçlü olmalarını temin eder.

5. sağlıklı kişiler eylemsel, bilişsel, duygusal süreçlerde birlikte ha-
reket etmede daha iyidirler ve herhangi bir çatışma olmaksızın ortak he-
defler için bu işleri yürütebilirler.

6. cinsiyet farklılığı gibi yaratılış tipleri ve teteneklerin farklılığı te-
melinde kendini geliştirme yöntemleri de farklıdır.

7. sağlıklı kişi değerlerden oluşan bir çerçeveye, bir hayat felsefe-
sine, dine veya onun yerine geçecek bir şeye muhtaçtır. Değerden yok-
sun olmak hazza ilgisiz kalma, köksüzlük, taşkalplilik, ahlaki yozlaşmış-
lık, umutsuzluk, kötümserlik vs. gibi hastalıkları beraberinde getirir. Bu 
insani değerlerden, iman edeceğimiz ve kendimizi vakfedeceğimiz mu-
teber ve yararlanılabilir bir düzene ihtiyacımız var.

rogers, en çok çabayı rehabilitasyona sarfetmiş hümanist bir psiko-
logtur. ona göre ruh sağlığı yerinde olan bireyler kendilerini, başkala-
rını ve çevrede olup biteni gerçeklikleri neyse o şekilde kavrayabilirler. 
Tüm tecrübelere serbestçe açıktırlar37, herhangi bir tecrübeyi inkar ve 
tahrife ihtiyaçları yoktur. Hayatın tüm yönlerini geliştirirler ve her anı 
tam manasıyla verimli yaşarlar. Kendi organizmalarına güvenirler, karar-
larında özgürdürler, yaratıcı ve yapıcı38yaşarlar. yeterliliklerini azami se-
viyeye çıkarabilmek için kesintisiz gelişme ve çabaya muhtaçtırlar. şarta 
bağlı olmayan olumlu odaklanmadan doğan kavrayış, sağlıklı kişiliğin 
ortaya çıkmasının koşuludur. rogers’a yöneltilen eleştiri, hangi fıtri ye-
teneklerin çiçeklenmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmuş olmamasıdır; 
fizyolojik olanlar mı, ruhsal olanlar mı? Bireysel farklılıkları ne kadar 
yansıtmaktadır?39

37 maddi, Personality Theories, s. 316.
38 Aynı yer.
39 schultz, Nazariyyehâ-yi Şahsiyyet, s. 378.
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1.3.  Varoluşçuların Teorisi

varoluşçular da kendi felsefelerine göre insanın varlık boyutlarına 
odaklanmışlardır ve insanın tekamülü için bazı aşamaları gözönünde bu-
lundurmaktadırlar. Bu çevreye ait teorinin genelinden, kimi psikologlar 
gibi kâmil insandan sözediyor olsalar da sağlıklı kişinin veya ruh sağlığına 
kavuşmuş kişiliğin peşinde oldukları anlaşılmaktadır.40 Kendini tanıma, 
hür irade ve seçim özgürlüğü, insanlarla uygun ilişkiler gibi özellikler 
Kierkegaard, jaspers ve sartre’ın görüşlerinde görülmektedir.41 Bu arada 
Frankl daha çok sağlıklı insanın psikolojik yönlerine yoğunlaşmıştır. Her 
ne kadar sağlıklı kişiliğin özellikleri konusunda bir fihrist sunmuyorsa 
da ortaya koyduğu görüşlerinden bazı özelikleri çıkarmak mümkündür42: 
Davranışı seçme özgürlüğü, hayatı ve kendi kaderini yönlendirmenin ki-
şisel sorumluluğunu üstlenme, kendi yaşamı için münasip anlamı bulma, 
hayatı üzerinde bilinçli kontrol, kendine odaklanmanın ötesine geçme, 
geleceğe bakış, işe sadakat, fedakarlık yeterliliği, aşkı anlama.

insanın varlığındaki üç etkenin maneviyat, özgürlük ve sorumluluk 
olduğunu düşünür. Hayatın anlamını araştırmak mücadeleyi gerektirir 
ve içsel tansiyonu arttırır. Fakat Frankl, gerilimin yükselmesini ruh sağ-
lığının gerekli şartı kabul eder. sağlıklı kişiler daima hayatlarına anlam 
katan hedeflere ulaşmak için çaba sarfederler. Araştırmayı bırakmak iç 
daralması, dertsizlik ve boşluk duygusuna yolaçar ve bu durumda hayat 
manasızdır. ruhun sıhhati kendisi için değil, bilakis kendini aşan mana 
için araştırmayı icap ettirir. Dünyaya ve başkalarına dikkat kesilerek ken-
disinden öteye geçebilmelidir.

Frankl’ın teorisinde dikkat çekici nokta, inançlarını esaret dönemin-
deki zorlu tecrübeler sırasında test etmiş ve onlardan yararlanmış olması-
dır. Frankl’ın düşünce sisteminde mühim noktalar, hayatın tüm durum-
larında anlamın ve özgürlüğün varlığının ve onu bulmak için sorumluluk 
taşımanın önemidir.43 Her şekilde onun tekniğinin başkaları için reçete 
olması daha fazla araştırmaya ve görüşündeki temel kavramların operas-
yonel olmasına ihtiyaç duyar.

40 nasri, Sima-yi İnsan-i Kâmil, s. 359, 365 ve 398.
41 şükrkon, ve..., Mektebhâ-yi Revanşinasi ve Nakd-i An, s. 417-428.
42 Frankl, İnsan der Costecu-yi Ma’na, 48, 64, 69, 70, 87 ve 88; schultz, Revanşinasi-yi 

Kemal, s. 210.
43 schultz, Revanşinasi-yi Kemal, s. 216.
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1.4.  Toplumsal Görüşler

Fromm analitik ve hümanist olsa da sağlıklı kişilik üzerinde tesiri 
olan etkenlere dair yorumu toplumsal, ekonomik ve siyasi güçlere vurgu 
yapar.44 ruh sağlığı toplum gözönünde bulundurularak tanımlanmaktadır. 
çünkü toplumsal yapı ruh sağlığını oluşturur veya oluşumunu engeller. 
Fromm sağlıklı kişilik için aşk ve düşüncede tecelli eden üretken oryan-
tasyondan bahseder. üretken olmak, tüm potansiyel yetenekleri kullanı-
lır hale getirmek ve düşünce duygu, idrak ve hayatın olaylarından müte-
şekkil tüm boyutları kapsayan genel bir bakışa yönlendirmek demektir. 
Bilişsel boyutta birey akletme gücünü ileri düzeyde geliştirmiştir, yara-
tıcıdır, dünyayı ve kendisini nesnel olarak idrak eder. Duygusal boyutta 
sarsılmaz kimlik hissi vardır. Dünya ile irtibat halindedir ve kendi yazgı-
sına hakimdir. üretken aşk, tarafların kendi bireyselliklerini koruyacakları 
özgür ve eşit beşeri ilişkiye işaret eder.45 Bu aşkın odak noktası sorum-
luluk duygusu, saygı, ister diğer insanlar ister aile üyeleri olsun başka-
larıyla ilişkinin karakteristiğini bilmektir. Ahlaki vicdan sağlıklı kişiliğin 
diğer önemli yönlerindendir. Bu vicdan dışarıdan gelmez, aksine bireyin 
kendi iç dünyasından yükselen nidadır. eğer bireyin davranışı kişiliği-
nin gelişimine uygunsa içsel teyit ve mutlu hissiyat doğurur. Dolayısıyla 
sağlıklı kişilik, kendi yönlendirme ve düzenleme yeteneğine dayanmakta-
dır. Bununla birlikte Fromm üretken oryantasyona tek ulaşma yolunun, 
üretken olmayı teşvik eden sağlıklı toplumda yaşamak olduğuna inanır. 
Fromm’un teorisi incelenirken kavramlarının, büyük dini liderlerin öğre-
tileri ve dini idealler gibi olduğu söylenmiştir. Fromm, ruh sağlığını mut-
lulukla eşit kabul eden sayılı teorisyenlerdendir.46

erikson, ruhun toplumsal gelişiminin sekiz aşamasından bahset-
miştir. Her aşamada, uzlaşmaz yöntemlere karşılık hayatın sorunlarıyla 
yüzleşmenin adaptasyon tekniklerini açıklamıştır. erikson’un sağlıklı ki-
şilik konusunda gelişimci bir görüşe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ge-
lişimin her aşamasında, ruh sağlığı yerinde olan kişi için bir kriter tanıt-
mıştır. yeni doğan bebekte güven modeli (güvensizlik karşısında) uyum 

44 A.g.e., s. 102.
45 Fromm, Hüner-i Aşk Verziden, s. 31.
46 schultz, Revanşinasi-yi Kemal, s. 105.



74

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

sağlama tarzıdır ve çocukta güvenin devam ettiği duygusuna ve umuda 
yolaçar. Hayatın ikinci ve üçüncü yılında çocuklar, ilk defa, irade güçle-
rini tecrübe etmek üzere seçme hakkını bir miktar kullanırlar. özerklik 
(tereddüt ve utanma karşısında) iradenin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. 
çocuklar üç-beş yaş arasında birçok faaliyette davranışa girişmeye (gü-
nah duygusu karşısında) güçlü eğilim duyarlar. yeltenme, öngörüde bu-
lunma cüretini ve idealleri izlemeyi içeren hedefi ortaya çıkarır. çocuklar 
altı-onbir yaş arasında ağır işi denerler. Büyük bireylerin araç gereçlerini 
kullanarak kendi iptidai maharetlerini geliştirirler. Ağır işe girişmenin 
sonucunda onlarda liyakat meydana gelir. eğer bu aşamada kınanırlarsa 
aşağılanma ve yetersizlik duygusuna kapılırlar.

Gençlerdeki “benim kimliğim” krizi, kimliğin biçimlenmesi ve ka-
bullenilmesine zemin hazırlar. Gençler, en uygununu seçebilmek için 
çeşitli roller ve muhtelif inançları denerler. insicamlı kimliğin gelişimi 
sonucunda başkalarıyla ilişkilerde vefa, sadakat, asalet ve görev duygu-
sunu elde ederler. yetişkinlik döneminde başkalarıyla samimi ilişkiler 
kurar ve evlilik bağı tesis ederler. Bu olmazsa inziva duygusu ağır ba-
sar ve toplumsal temastan kaçınırlar. yetişkinlik, olgunlaşma ve gurur 
aşamasıdır. Birey aileye ihtiyacın ötesine geçer ve yaratıcılıkla gelecek 
nesillere yönelir. Buna karşılık durgunluk ve tembellik onları güçten 
düşürür. Hayatın son aşamasında bireyin bütün çabası sona erme du-
rumundadır. eğer birey mutluluk içinde, hayatın başarıları ve başarı-
sızlıklarıyla kenara çekilirse “uyumlu ben”i edinmiş demektir. Bilgelik 
bu aşamanın ürünüdür. Fakat birey hayal kırıklığı duygusuyla geçmiş-
teki fırsatlarla ilgili öfke ve pişmanlık yaşarsa umutsuzluk hissedecek 
ve kendinden nefret edecektir.47 erikson’a, aşağı ekonomik sınıflardan 
bireylerin gençlikte donup kalmanın üstesinden gelemedikleri ve ben 
kimliğini geliştiremedikleri eleştirisi yöneltilmiştir.48 Genel olarak ba-
kıldığında sağlıklı kişilik teorilerinden birinin, aslında ruhsal hijyeni 
gelişimci biçimde incelemiş ve sağlıklı kişilik veya ruh sağlığı yerinde 
birey için her aşamaya uygun bir kriter belirlemiş erikson’un görüşü 
olduğu söylenebilir.

47 schultz, Nazariyyehâ-yi Şahsiyyet, s. 244-251.
48 A.g.e., 266.
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Allport, dikkatini öncelikle sağlıklı kişiliğe yöneltmiş ilk teorisyen-
lerdendir. Freud’la görüştükten sonra bilinçdışı konusunda tereddüde 
düştü ve Freud gibi nevrotik kişilik üzerinde yoğunlaşmadı. Allport, 
sağlıklı veya yetişkin kişilik için bilişsel boyutta şu kriterleri önermekte-
dir: sağlıklı kişiliğin, onu gelecek hedeflere yönlendiren hayata dair in-
sicam bahşeden bir felsefesi vardır ve din bu tür bir felsefedir,49 gerçekçi 
bir idrake sahiptir, kişisel maharetleri geliştirir, kendisini bir işe adar, ki-
şilere ve kendisini aşan faaliyetlere olan duygusunu geliştirir. Duygusal 
boyutta da kendisini olduğu gibi kabul ettiğini gösterir, dolayısıyla duy-
gusal güvenliğe ulaşmış olur. Başkalarıyla sıcak ilişki kurar, samimi dav-
ranır, derdiyle dertlenir ve sabır gösterir. mizahi yapısı ve varlığını belli 
etme hissini sergiler.50 sağlıklı kişi çocukluk dönemindeki tecrübelere 
esnek olmayacak şekilde bağlı değildir. Allport gelişim psikologları ara-
sında sayılmıştır ve umut verici, iyimser, sağlıklı insanla ilgili açık kri-
terler belirten bir bakışaçısı ortaya koymuştur. çünkü sağlıklı insanların 
ortak sorunlarını algılamada yetkin biriydi.51

1.5.  Çağdaş Görüşler

sağlıklı kişilik konusundaki görüşlerine değinilen psikologlardan 
sonra Adler, Perls vs. gibi başka isimler son dönemlerde sağlıklı kişiliğe 
bağımsız ve yeterli biçimde daha az değinmiş teorisyenler olmuştur. Buna 
ilaveten, psikolojinin diğer alanlarında olduğu gibi şu anda kişilik ala-
nında araştırma yapanlar, çabalarını geniş ve kapsamlı teoriler oluştur-
mak yerine kişilikle sınırlı sahadaki teorilere odaklamışlardır.52 Bununla 
birlikte onların ruh sağlığı bahsindeki çok sayıda tanımından sağlıklı ki-
şiliğin özellikleriyle ilgili görüşlerini belli ölçüde anlamak mümkündür. 
ruhsal hijyen örgütünün tarifine göre sağlıklı kişiliğe sahip bireyin baş-
kalarıyla uygun ilişkisi vardır. Bireysel ve toplumsal çevreyi ıslah etme-
nin, kişisel çatışma ve eğilimlerini mantıklı, adil ve uygun biçimde çö-
zümlemenin peşindedir.53

49 strickland, B., The Gale Encyclopedia of Psychology.
50 schultz, Nazariyyehâ-yi Şahsiyyet, s. 275.
51 schultz, Revanşinasi-yi Kemal, s. 43.
52 schultz, Nazariyyehâ-yi Şahsiyyet, s. 556.
53 muhteşemi ve diğerleri, Behdaşt-i Revani, s. 39.
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Halihazırda çoğu psikiyatr çevreyle uyum yeterliliğini, esneyebilir ol-

mayı, ruhsal mahrumiyetler ve baskılar karşısında adil ve mantıklı yar-

gıda bulunmayı sağlıklı kişiliğin kriteri kabul etmektedir. Ginsberg, ha-

yatın üç ortamında, yani aile, meslek ve eğlence atmosferlerinde çevreyle 

doğru ilişki kurma mahareti ve kabiliyetini ruh sağlığının kriteri kabul 

etmektedir.54 Kimilerine göre sağlıklı kişilik hayatın toplumsal, bedensel, 

manevi ve duygusal yönlerinin tümü arasında denge kurmaktır. Başka 

bir ifadeyle, bireyin hayatın gerekleriyle karşılaştığındaki yeterliliği, baş-

kaları ve kendisi ile ilgili olarak nasıl hissettiği, sağlıklı kişiliğin üç temel 

kriteridir. sağlıklı birey, başkalarıyla okulda, iş yerinde ve diğer toplum-

sal kurumlarda toplumsal ilişkiler kurarken başarılıdır.

özel sorunlarını ve kaygılarını paylaşabileceği sayılı insanla yakın 

ilişkisi vardır. Bedensel ve ruhsal boyutlarına ve onların etkileşimine va-

kıftır. Kişisel zaaflarını ve sorunlarını bilerek onların çözümü yolunda 

adım atar.

Wayne Dyer, sağlıklı kişilik konusunda araştırmalar yapıp birtakım 

görüşler ortaya koymuş psikologlardandır. Kendini harap eden davranış-

lardan kurtulmayı mümkün görür ve sağlıklı kişilik için aşağıdaki özel-

likleri sayar55:

1. Hayatın herşeyinden memnun olma ve tatmin bulma, sorun ve 

zorluklardan uzak durma.

2. Kabahat ve günah duygusundan, geçmişle ilgili kaygılardan kur-

tulma.

3. elinde olmadan geçmişte yaşananlar ve gelecekteki olaylarla ilgili 

kaygı, acı ve üzüntüden kurtulma ve uzaklaşma. Buna ilaveten, şu anı 

yaşama ve şu anın sunduğu haz ve faydanın tadını çıkarma.

4. Karar alırken bağımsız ve özgür davranma, kültürzede olmaktan 

uzaklaşma, anlamsız gelenekleri gözardı etme.

5. ister kendisiyle, ister başkasıyla ilgili olsun mutluluk ve sevinç 

içinde yaşama.

54 milaniferd, Behdaşt-i Revani, s. 3 ve 4.
55 Dyer, Çegune Şahsiyyet-i Salimter Beyabim, s. 240-252.
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6. Kendini kabullenme ve sevme, kendini kınamaktan uzak durma, 
bedene ve kendi muhtelif ihtiyaçlarına yetişme.

7. Doğayı, dünyanın tüm unsurlarını, hatta bitkileri ve hayvanları 
sevme ve yüceltme.

8. insanları sevme, onlara yardım etme insanları kınama ve sorgu-
lamaktan uzak durma.

9. işleri yapmak ve derinlemesine araştırma için büyük enerji kul-
lanma, başarısızlığı önemsememe.

10. yerelin ötesindeki değerlerden yararlanma ve tüm insanlığa ait 
hissetme.

2. Kültürel ve Dini Teoriler

2.1.  Ahlak Bilginlerinin Teorisi

Ahlak ilmi, nefsani sıfatları ve bunlara uygun davranışların iyi, kötü 
ve kemalini tarif ettiğinden56 sağlıklı kişilik mevzusuyla oldukça yakın 
bir bağı vardır. Bazı ahlak âlimlerinin ahlak ilmini “nefs-i insani” şeklinde 
ifade etmesinden bu iki konunun içerdiği kapsamlı irtibat anlaşılabilir.57Bu 
bakımdan sağlıklı kişilikle ilgili teorileri incelerken ahlak bilginlerinin gö-
rüşlerine değineceğiz. Genellikle ahlak uleması Aristo’yu izleyerek nefs 
için birtakım kuvvetleri konu etmişlerdir.58 Bu kuvvetler arasında denge 
sağlanması ve yine her kuvvetin içindeki güçlerin dengeye oturtulmasını 
sağlığın kriteri kabul etmektedirler. örneğin Hace Tusi, unsurların haki-
katindeki arzu ve tefekkürün kaynağı olan nâtıka kuvveti, cesaret ve ma-
kam arzusunun kaynağı olan gazap kuvveti, cinsellik ve beslenme ihtiyaç-
larının kaynağı olan şehvet kuvveti şeklinde üç kuvveti varsayar ve nefs-i 
nâtıkanın itidale doğru hareket ettiğini söyler. eğer diğer iki kuvvet de 
itidale ulaşırsa bu üç kuvvet birbiriyle barış içinde olur ve üç halin bir-
leşmesinden adalet ortaya çıkar. nefsin anormallikleri itidalden sapma-
nın sonucudur. Dolayısıyla nefsin sağlığı da adalet neticesinde tesis olur. 

56 Deylemi, Ahlak-i İslami, s. 23.
57 Tusi, Ahlak-i Nasıri, s. 48.
58 muallimi, Mebani-yi Ahlak der Felsefe-i Garb ve Felsefe-i Şark, s. 27.
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Adalet ise ister fikri, ister ameli boyutlarda olsun bütün zamanlarda ve 
koşullarda güzel fiilere ve vazifelere sarılmakla mümkündür.59

Camiu’s-Saadet’te neraki de bu görüşü kabul ederek nefsani hastalık-
ların sebebini, ahlakın itidalden ve orta yoldan sapması görür. Bu sapma 
doğumun başlangıcından itibaren nefiste olabilir veya uygunsuz davra-
nışlarla ortaya çıkmış da olabilir. nefsani hastalıkların bedensel veya ruh-
sal kökleri olabilir. çünkü nefs ve bedenin karşılıklı bağımlılığı, irtibatı 
ve etkileşimi vardır. yaratılış ve mizaç ahlaki sıfatlar üzerinde derin etki 
bırakır. Bazen kuvvetlerin itidali fıtridir ama çoğunlukla mizaçlar, bazı 
kuvvetlerin galebe çalmasına ve itidal halinden çıkmasına zemin hazırlar.60 
Gazali, her kuvvetin itidalini, ifrat ve tefrit taraflarının arasında bulunan 
orta hat olarak açıklar. ona göre orta hattı belirlemek oldukça zordur 
ve ilahi yardım olmaksızın takdir edilemez.61 orta hat teorisi, nefsin be-
dene kıyasla sağlık ve hastalığına dair yunan felsefe geleneğinin miras-
larındandır. Fakat bu bahsin köklerini bağımsız olarak islami gelenekte 
görmek de mümkündür.62

Genel olarak ahlak âlimlerinin, itidali korumak için bilişsel, toplum-
sal, duygusal ve davranışsal gibi muhtelif boyutlara atıfta bulunan birta-
kım tavsiyeleri vardır: iç dünyaya yolculuk ve gizli kusurları keşif, her 
davranışı yapmadan önce iyice düşünmek ve tefekkür, adalet ve nefsani 
sağlık sahibi bireylerle toplumsal ilişkiler kurmak, zaafları tanıma ve ıs-
lah için başkalarından kılavuzluk ve yardım talep etmek, uygunsuz his-
leri kışkırtan ortamlardan kaçınmak, kendini ahlaka uygun ve yakışık 
alır davranışlara zorlamak, faziletler yönünde irade ve motivasyon oluş-
turmak, uygunsuz davranışları ikaz. Ahlak metinleri incelendiğinde, bazı 
konularda psikoloji metinlerindeki ruhsal bozukluklarla karşılaştırılabi-
lecek nefsani veya ruhsal hastalıklara değinildiği görülecektir. Bu konu-
lardan kimisi şunlardır: vesvese, korku ve kaygı, umutsuzluk ve depres-
yon, nefis zayıflığı.63 Kendini büyük görme, saldırganlık, haset, yalancılık64  

59 A.g.e., s. 69-150.
60 neraki, Camiu’s-Saadet, c. 1, s. 144.
61 Gazali, İhyau’l-Ulum, c. 3, s. 69.
62 şeydan şid, Akl der Ahlak, s. 96.
63 neraki, Camiu’s-Saadet, c. 1.
64 A.g.e., c. 2.
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gibi diğer bazı ahlaki hastalıklar bir bakıma ruhsal sorunlara tatbik edile-
bilir. Toparlarsak, ahlak teorilerinde sağlıklı kişiliğin, ötesine geçiyor olsa 
bile ruh sağlığıyla yakın ilişkisi bulunduğu söylenebilir.

2.2.  Hıristiyanlık ve Yahudiliğin Görüşleri

Her ne kadar dinlerin öğretileri, birçok felsefe ve ahlak okulu gibi 
sağlıklı kişilik mevzusunu doğrudan inceleme konusu yapmamışsa da in-
sanların huzuru ve gelişimine yardımcı olacak öğretilere sahiptir. Bu ba-
kımdan yüzyılımızdaki psikologların sağlıklı kişilik konusundaki çoğu 
görüşlerinin dini öğretilerde kökleri vardır.65 Dinlerin ortak konuları lis-
tesinde sağlıklı kişilik telakkisine oldukça yakın konulara rastlanmakta-
dır. örnek vermek gerekirse, ılımlı ve mutedil olmak, başkalarıyla uygun 
ilişkiler kurmak, zayıfların elinden tutmak, anne ve babaya saygı göster-
mek sağlıklı kişiliğin göstergelerinden sayılmaktadır.66

yahudi kutsal metinlerinden, mesela Talmud ahlaki konularla ilgilidir.67 
Aile çerçevesi dışındaki cinsel davranışlardan uzak durmak, anne baba 
hukukuna riayet etmek, başkalarına yardım, bireylerin hakkına tecavüz-
den sakınmak68 yahudi görüşüne göre sağlıklı kişiliğin önemli özellik-
lerindendir. sağlıklı kişiliğin diğer bir boyutu ise Tanrı ile bağ ve onu 
hoşnut etmektir. Tevrat, insanın saadet ve mutluluğunun tek olan Tan-
rıya ibadet ve ona itaatle sağlanacağını vurgular.69 insanın sağlığı ve ke-
mali ahlaklı davranıştadır, aşk ve adaletle içiçedir. Başkalarına sevgi gös-
terme ve alçakgönüllü davranma vurgulanarak kibirli olma, yalancılık, 
başkalarına eziyet ve ikiyüzlülük gibi şeyler anormallik sayılmaktadır.70 
Dolayısıyla Tanrıya kulluk ve Ahlaki talimatlar, yahudi görüşüne göre 
sağlıklı kişilikteki iki temel öğe olmaktadır.71 Tabii ki yahudilik bir dizi 
adap ve ritüele indirgenerek az sayıda ahlaki boyut ve Tanrı ile uygun 
ilişkiye yoğunlaşılmıştır.72

65 schultz, Revanşinasi-yi Kemal, s. 350.
66 meşkur, Hulasa-i Edyan, s. yirmi.
67 cohen, Talmud, s. 177-203.
68 süleymani erdestani, Yehudiyyet, s. 87.
69 Aynı yer.
70 Tiwari, Dinşanisi-yi Tatbiki, s. 146.
71 A.g.e., s. 148.
72 A.g.e., s. 150.
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Hıristiyanlıkta mesih’i (a.s) takip etmek dini ve ahlaki hayatın temel 
unsurudur. Aşk, tevazu ve başkaları için acıya tahammül ahlaklı bir ki-
şiliğin özelliklerindendir. Biraz değiştirilerek Hıristiyanlıkta teyit edilmiş 
yahudiliğin on emri olan Tanrıya, aile üyelerine ve topluma karşı vazi-
felerini yerine getirmek ahlaki eğitimin tavsiyeleridir. Buna ilaveten yu-
nan kaynaklarının etkisi altında adalete, ihsana, ılımlılık ve itidale, hik-
met ve sabra da sağlıklı bir kişilik için dikkat çekilmiştir.73 elbette ki bu, 
Avrupa’daki modern Hıristiyanlık telakkisidir. Hıristiyanlığın kutsal me-
tinlerinde geçen kurtuluş ve necat, aslında ahlaklı insan ile sağlıklı ki-
şilik arasındaki ortak zemini hazırlar. Bu kurtuluş, maddi ve toplumsal 
refah vaatlerini de güvencesidir.74 Bazı Hıristiyan ilahiyatlarında da kur-
tuluş, birey ve toplumu kapsayan kollektif bir şeydir. Bu, eski Ahit’teki 
barış ve huzur inancıdır.75 Hıristiyanlığın yahudilikten temel farkı, ya-
hudilikteki yasalar ve ritüellerdir. Bu bakımdan kişilikteki sağlık, ahlaki 
boyutlara, başkalarıyla uygun ilişkiye ve ilahi irade uyarınca davranmaya 
atıfta bulunmaktadır. ezoterik konulara vurgu, zahiri ve riyarkarca du-
rumları gözardı etmek, kalbi temizlemek, temiz vidana uygun davran-
mak, dost ve düşmana sevgiyle muamele etmek76 Hıristiyanlık açısın-
dan ahlaklı ve sağlıklı bir kişiliğin alametlerindendir.

Keumann, olgunlaşma ve kişilik sağlığını aşağıdaki beş temel bo-
yutta tavsif eder:

1. Kendisi ve başkasıyla ilgili gerçekçi görüşe sahip olmak.

2. Kendini ve başkasını kabullenmek.

3. Geçmiş ve geleceğin meselelerini hesaba katarak şu anki zamanda 
yaşamak.

4. yönlendiren ve ileriye götüren değerlere dayanmak.

5. yetenekleri ve ilgileri hayatın gerekleriyle birarada olabilecek bi-
çimde geliştirmek.77

73 A.g.e., s. 170.
74 Barrington, Mukaddemei ber Şinaht-i Mesihiyyet, s. 96.
75 A.g.e., s. 101.
76 meşkur, Hulasa-i Edyan, s. 155-157.
77 Keumann, j. K., Healthy Personality, s. 547.
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Daha sonra Kitab-ı mukaddes’in sağlıklı kişilik hakkındaki görü-

şünün psikolojik perspektifinkine denk olduğunu izah eder. Birinci bo-

yutla ilgili olarak Kitab-ı mukaddes bireylerden, kendileri ve başkaları 

hakkında gerçekçi ve nesnel bir görüşe sahip olmalarını ister. Ayrıca 

kendisi, başkaları ve varlık ile ilgili kavrayış ilahi bakışaçısından olma-

lıdır. Tanrı tüm bireyleri elden tutmaya ve kurtarılmaya muhtaç görür. 

Birey yeryüzüne düştüğünü ve kurtulmaya olan ihtiyacını idrak ettiği ve 

buna cevap verdiğinde Tanrı, başkaları ve varlıkla yeni bir ilişki kurar. 

Kitab-ı mukaddes’in, kendi ve başkaları hakkındaki gerçekçi kavrayışı-

nın diğer bir yönü, ilahi armağan olarak doğal yetenekler ve sıfatlar te-

lakkisidir. Kitab-ı mukaddes müminlerden başkalarının, hatta mümin ol-

mayanların bile ihtiyacını idrak etmelerini bekler. Bu, toplumsal düzene 

dair ilahi anlayıştır.

Kişiliğin kemal ve sağlığının ikinci cüzü olan kendini ve başkalarını 

kabullenmenin de Kitab-ı mukaddes’te örnekleri ve delilleri vardır. Bun-

lardan biri Hz. isa’nın (a.s) sözüdür:

“Kendini sevdiğin kadar komşunu da sevmelisin.”

önemli nokta şudur ki, komşunun dostluğu nitelik ve ölçü bakı-

mından kendini sevmeye ve kabullenmeye bağlıdır.

Kitab-ı mukaddes açısından tüm bireyler Tanrı’nın mahluku olma-

ları bakımından değerli kişiler kabul edilmelidirler. Bu tabii ki bireylerin 

bütün davranışlarına ve motivasyonlarına rıza göstermek anlamına gel-

mez. Başkalarına ilgi göstermek ve herkesi kardeş gözüyle görmek, bire-

yin dini kemalinin özelliğindendir. Kitab-ı mukaddes, başkalarıyla iliş-

kilerin sıcaklık ve derinliğinin lüzumunu, Hıristiyan bir ailede doğmuş 

rogers hariç, belki bütün psikologlardan önce belirtmiştir.

üçüncü boyut, yani şu anı yaşamak da Kitab-ı mukaddes açısından 

temel bir konudur. Kitab-ı mukaddes’te halihazırdaki davranışlar ve gö-

rüşlere çokça vurgu yapıldığı görülmektedir. müminler hayatlarının her 

döneminde faydalı olmalı ve mükemmel davranışlar sergilemelidirler. 

uzun süreliğine dünyevi işlerden el çekmemelidirler. Buna ek olarak da-

ima şimdiki zamanda yaşamalıdırlar.
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Hıristiyanlıktaki kemal ve sağlığın dördüncü boyutu, bireyin bizzat 
kendisinin seçtiği hedeflere yönelmesidir. Hedefler değerlere göre belirle-
nir ve değerler, insicam içindeki motivasyonlar ve girişimlerin toplamını 
içerir. uzun vadeli hedefler Tanrıyla ilişkilendirilerek düzenlenir. Her bi-
rey bu esasa göre, ona şahsiyet kazandıran ve kimlik veren değerler topla-
mını kabul etmelidir. son özellik yetenekler ve alakaları gündelik hayata 
yaymaktır. Bireye ait yetenekleri, zekayı ve ilahi armağanları kullanmayı 
yaygınlaştırmak Hıristiyanlıktaki kemalin zorunlu parçasıdır. Gündelik 
hayattaki ilgiler, kendini desteklemek için faaliyeti de kapsamaktadır.

Aziz John’un birinci risalesinde Hıristiyanlıktaki kemal gayet güzel 
ifade edilmiştir. orada kâmil Hıristiyan imanı için üç kriter açıklanmış-
tır: Hakikate iman, diğer Hıristiyanlara aşk, dürüstlük ve takva. Bu kri-
terler bu risalede üç kez tekrarlanmıştır ve insanın üç boyutunu eksen 
almıştır: Hakikate iman, önemli bilişsel bir öğedir. Dürüstlük ve takva, 
güçlü bir davranışsal boyuttur. Başkalarını sevmek, duygu ve motivas-
yon boyutuyla ilgilidir. Hıristiyanlık açısından kâmil insan; davranışını, 
inançlarını ve duygularını kalıcı, uzlaşmacı ve tek tip bir modelde tan-
zim etmiştir. insan-ı kâmile göre her görev veya faaliyetler dizisi manevi 
bir arzu ve anlam taşır.78

Hıristiyanlıktaki kemal ve kendini geliştirme: Açıklığa kavuştuğu 
gibi kemalin boyutları psikoloji ve Kitab-ı mukaddes’ten oluşan iki mec-
rada birbirine denk ve paraleldir. Kendini geliştirme ve yapabilir olma da 
bu iki mecrada birbirine denktir. Psikolojik bakımdan kendini geliştirme; 
beden, zihin ve duyguları geliştirme anlamında kişisel ölçekte kâmil ey-
lemdir. Kitab-ı mukaddes’te bu süreç muhteva olarak farklıdır. Fakat Hı-
ristiyan olmayan birey kendi yeteneklerini, Tanrı suretinde yaratılmış kişi 
olarak indirildiği kadarıyla geliştirebilir. elbette ki yeryüzüne düşüş, ken-
dini geliştirmenin imkan, güç ve yönünü sınırlamaktadır.

yeryüzüne düşme bireyin iyi, sağlıklı, müşfik ve değişebilir olması-
nın önünde engel değildir. çünkü tanrısal suret, yeryüzüne düşmekten 
çok daha köklü bir şeydir. yeryüzüne düşüş, insanlarda mevcut bulu-
nan tanrısal sureti tahrip eder. Bazı Hıristiyanlar yaklaşık olarak şablonu 

78 Aynı yer.
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yansıtmışlar, ama yeryüzüne düşüşe öyle vurgu yapmışlardır ki indirilen 
bireylerin adeta tanrısal suretleri de ortadan kalkmıştır.

Bir kişi, insanlığını psikolojik ilkeler ve ruhsal hijyenle yüceltebilir. 
rehabilitasyondan yardım almaksızın kâmil, sağlıklı ve kendini geliştirmiş 
bir birey olabilir. Bununla birlikte, ileri düzeyde işlev kazanmış Hıristiyan 
olmayan böyle bir bireyin mesih’le ve müminlerle herhangi bir irtibatı ol-
mayacaktır. Hıristiyanlık aşkı da onun için bir motivasyon sayılmayacaktır. 
Kendisiyle ve varlıkla ilgili idraki de Hıristiyanlarınkine benzemeyecektir. 
Buna mukabil Hıristiyanlar kendi yetenek ve yeterliliklerini, yeryüzüne 
düşmüş ve kurtulmuş bir mahluk olarak gerçekleştireceklerdir. Hz. me-
sih Hıristiyanların modeli ve ideal kişiliğidir. Kitab-ı mukaddes’in buyruk-
ları da onların kılavuzu sayılmaktadır. eğer inançlı Hıristiyanlar olgun-
laşır ve kemale ererlerse kendileri ve başkalarıyla irtibat konusunda ilahi 
hedefler ve planlarla daha çok koordinasyon içinde olacaklardır. çünkü 
evrenin Tanrısıyla irtibat halindedirler. Kurtuluş ve Tanrıyla bağ, kâmil 
Hıristiyanları kendileri dışındakilerden ayıran yöndür.

2.3.  Doğu Okullarının (Hint, Çin vs.) Teorileri

Bu görüşler ruh sağlığında daha çok duygusal ve mistik boyutlara 
atıfta bulunmaktadır ve bilişsel boyutlara pek o kadar güveni yoktur. ru-
hun sağlığı ve yücelmesi için bir şekilde toplumsal ve dünyevi hayattan 
uzak durmayı zorunlu kabul etmektedirler. Doğru bilgi ve düşünce, doğru 
söylem ve davranış, doğru gayret ve empati Hint okullarında sağlığı temin 
etmenin üç asli boyutudur. Kuşku ve cahillik, kendisi hakkında yanlış 
görüş, gurur, nefret, hazcılık, huzursuzluk, adap ve geleneklere bağlılık 
insanın barikatları sayılmaktadır. mutlak huzura kavuşmak insanın ni-
hai kemal derecesi kabul edilmektedir.79 yoga okulu da ruhun selameti 
için aynı bilişsel, duygusal ve bireysel boyutları gerekli görür ve kemal 
aşamasına erişmek için meditasyon tavsiyelerinde bulunur.80

Konfüçyüs, üç boyutta aşağıdaki özellikleri taşıyan özgür insandan 
bahseder:

79 nasri, Sima-yi İnsan-i Kamil ez Didgah-i Mekatib, s. 35.
80 A.g.e., s. 52.
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Bilişsel özellik: Hak ve hakikat taraftarıdır, buna ulaşmak için çaba-
lar. Başarısızlıkları kabullenir ve zamandan şikayet etmez. Ama aynı za-
manda sorunların etkeni olarak beşerin hatalarını görür.

Duygusal özellik: Daima sabır ve hoşgörü içindedir. Her halükarda 
kendisine hakimdir, kötülüğe bile adaletle cevap verir. Gururu yoktur, 
hiçkimseye kin duymaz. sosyaldir ve sorumluluk yüklenir. Toplumsal 
ödevleri asla unutmaz. Herkesle uzlaşır ve insanlarla karşılaşmasında me-
taneti elden bırakmaz.

Davranışsal özellik: söz ve davranışlarına karşı teyakkuz halinde-
dir. Asla doğru yoldan sapmaz.81

zerdüşt de güzel söze, güzel düşünceye, güzel davranışa vurgu ya-
par. Ama ahlaki yönleri vurgulamasına ilaveten insanlar ve dünya hayatı 
karşısında, Tanrıya ihlaslı ibadet ve ona tevekkül, günahtan kaçınma, 
anormalleri sevgi ve şefkatle doğru yola yönlendirme gibi dini boyutları 
da ruh sağlığı ve yücelmenin asli kriteri görür.82 Bütün bu okullar, ru-
hun selameti ve yücelmesi konusunda dünyaya dair sahih bir kavrayış, 
uygun toplumsal ilişkiler, duygu ve davranışları ayarlama üzerinde du-
rurlar. Bununla birlikte içlerinden kimi görüşler insanın doğal ihtiyaçla-
rına ve hayatın meydan okuyuşlarına karşı kötümserdir.83 Bireyin başka-
larına, hatta ailesine karşı bile sorumluluk taşımayacağı bir tür dünyadan 
kaçış ve toplumsal ilişkilerden uzaklaşmayı teşvik ederler.84

3. İslam Açısından Sağlıklı Kişilik

islam, tıpkı diğer ilahi dinler gibi Peygamber-i ekrem’in (s.a.a) bise-
tinin başından itibaren ruh sağlığına ve onu oluşturan ruhun huzuru85, 
ümitvar olmak86, kalp selameti87 kabilinden öğelere özel bir önem ver-
miştir. öyle ki Kur’an ayetleri ruh sağlığının önemini belirterek onu 

81 A.g.e., s. 100.
82 A.g.e., s. 15-30.
83 A.g.e., s. 49 ve 67.
84 A.g.e., s. 50.
85 sekine ayetleri: Fetih 4 ve 18, tatmin olma ayetleri: maide 113, ra’d 28.
86 umut ve umutsuzluk ayetleri: Ankebut 5, zümer 9, Bakara 218, zümer 53, Hicr 

56.
87 Kalb-i selimle ilgili ayetler: şuara 89, saffat 84.
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kazanmanın yollarını göstermiştir. Bu öğretilere göre müslümanlar yüz-

yıllar boyunca ruhsal sorunları olan bireyleri gözetim altında tutmaya 

büyük önem vermişlerdir.88 Ahlak metinleri incelendiğinde Gazali, Feyz 

Kaşani, neraki gibi islam havzasındaki ahlak ulemasının ve çağdaş bil-

ginlerin doğrudan olmasa bile ruhsal hijyen konusuna dikkatle eğildik-

leri görülecektir. Bunlar genel hatlarıyla ele alınmıştı. son yıllarda müel-

lifler89 bu mevzuyu daha çok psikolojik açıdan incelediler. Bu görüşlere 

işaret ederek sağlıklı kişiliği islami metinlere ve ruh sağlığı uzmanlarının 

görüşlerine göre yeni bir yaklaşımla izah edeceğiz.

3.1.  Sağlıklı Kişilik Bahsinin Öncesi

müslüman uzmanlar, islami açıdan sağlıklı kişiliğin kriterleri konu-

sunda burada bazısına değineceğimiz birtakım görüşleri dile getirmişler-

dir. islam’ın talimatlarındaki tavır ve değerler gözönünde bulundurularak 

yapılacak araştırmada akıl baliğ bir insanın ruhsal hijyeni için aşağıdaki 

kriterlerin önerildiği görülecektir:

1) Bilinçli ve uyanık yaşamak: sağlıklı insan, her geçen gün arta-

cak biçimde bilinçli ve uyanıktır. ister uyuşturucu madde kullanma so-

nucunda, ister şekilci bilgi yüzünden olsun bilinçsizliğin muhtelif basa-

maklarından uzaklaşmıştır.

2) Gerçekliği tanıma ve kabullenme: Dakik ve gerçeğe uygun bir al-

gısı vardır ve varlıktaki gerçekleri akılcı biçimde tanır.

3) Anı yaşamak: Hayatın şu anki avantajlarından yararlanır. Geçmişte 

yaşanmış olanlara özlem ve gelecek hayallerine düçar olmaz.

4) Dinamik ve mükemmel yaşamak: Kişiliğinin olgunluk ve mükem-

melliği sürekli artış halindedir.

5) Topluluk içinde yaşamak: Topluluk içinde yaşar ve toplumsal so-

rumluluk kabul eder.

88 jenkins, r., Developing a National Mental Health Policy, s. 157.
89 mesela Abdulkerim Biazar şirazi’nin Tıbb-i Ruhani ya Behdaşt-i Revani’si, seyyid A -

dulhamid musa’nın el-İman ve’s-Sıhhatu’n-Nefsiyye’si, seyyid ebulkasım Hüseyni’nin 
Usul-i Behdaşt-i Revani’si.
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6) Allah’la birlikte yaşamak ve tevbekar olmak: Allah’la davranış, 
kalp ve aklıyla irtibat kurar, ona yakarır ve dua eder. Ayrıca sağlıklı in-
san tevbe ederek Allah’ın yolundan her türlü sapmayı vakit kaybetme-
den düzeltir.90

islam açısından ruhsal hijyen hakkında yapılmış araştırmalardan biri, 
doğrudan ruh sağlığının kriterlerini açıklığa kavuşturmasa da “ruhsal hij-
yenin tekamül ilkeleri” başlığı altında ilkeleri açıklayıp izah etmektedir. 
Bu ilkeler insanın Allah, kendisi ve toplum karşısındaki görevlerine odak-
lanmıştır. Bu ilkeler incelendiğinde dindar bireylerin inançlarına ve ge-
rekli görevlerine vurgu yapıldığı görülecektir. sözkonusu ilkeler pratikte 
Kur’an’ın, Peygamber’in ve islam’ın önderlerinin ortaya koyduğu tüm öğ-
retileri içermektedir.91 insanın ilişki sistemleri; kendisi, ailesi, ilim tahsili, 
mesleki meseleler, dostlar ve sosyal gruplar, tabiat, siyasi ve toplumsal 
sistemler, din ve inanç konuları ile gerçekleşir. insanın bütün ilişki sis-
temleri ve yörüngeler, gelişime ulaşmak için tevhidin yörüngesinde yerini 
almalıdır. insan belirtilen yörüngelerde hareket ve dinamizm halindedir.92 
Genel olarak bakıldığında bu araştırmada, Kur’an ayetlerine ve masum-
ların (a.s) sözlerine dayanarak açıklanmış dört ilkenin ruhsal hijyenin 
önemli bahislerini kapsadığı anlaşılacaktır.

Diğer bir araştırmada ise normal, onun kriterleri ve normal kişiliğin 
tanımı üzerine şöyle denmiştir: “varlığın ve kendisinin hakikatini ve ger-
çekliğini tanıyan, varlığının çapıyla ve yaratılışın maksat ve hedefleriyle 
ilgili olarak bilinç kazanarak kendisinin ve dünyanın kapasiteleri ve sınır-
larıyla birlikte ebedi mutluluk olan en kalıcı ve en hakiki hazlara ulaşma 
yönünde bir adaptasyon üretip sürekli fıtratını geliştiren kişilik normaldir.”93 
Daha sonra adaptasyon kavramını açıklarken bütün normallik tanımları-
nın ortak noktası olarak şöyle demiştir: “insanın, normalleşmeye ulaşma 
yönünde onun en iyi tarafına yardımcı olmak üzere gerçeklerle, kısıtla-
malarla, kendisinin ve dünyanın ihtiyaç ve beklentileri ile çatışma ve ile-
tişim tarzı.”94 iman ve normallik arasında karşılaştırmalı bir incelemede, 

90 Ahmedi, Revanşinasi-yi Şahsiyyet ez Didgah-i İslam, s. 204-208.
91 Hüseyni, Usul-i Behdaşt-i Revani, s. 44-48.
92 A.g.e., s. 51.
93 ebu Turabi, Melakhâ-yi Behencari ve Nabehencari, (doktora tezi), s. 114.
94 A.g.e., s. 182-187.
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araştırmacı, normalliğin yalnızca Allah’a iman sayesinde elde edilebilece-
ğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla sağlıklı kişilik mümin olarak, sağlık 
ve normalliğin basamakları da imanın mertebelerine göre izah edilmiş ol-
maktadır. Anormal kişilik de iman etmemiş bireye uygulanmaktadır. Kü-
für ve iman, normallik ve anormallik sınırı konumuyla gözönünde bu-
lundurulmuş ve buna göre normal kişiliğin alametleri açıklanmıştır. Bu 
da aslında imanın alametleridir.95 sözkonusu belirtiler şöyledir:

1) Dinamizm ve sürekli tekamül hareketi

2) Hayatın belli bir hedefi olması ve anlam taşıması

3) Akılcılık ve aklını kullanma

4) Hakikate kavuşma anlamında gelişim

5) Güvenlik hissi ve maddi etkenlerden korkmaktan uzak olma hali

6) Huzur ve güvence

7) ruhsal neşe, mutluluk ve depresyondan uzak durma

8) Akrabaları, toplum ve doğa karşısında sorumluluk duyma

9) umut

10) Allah’a tevekkül ve itimat.

sağlıklı kişiliğe dair, onu diğer görüşlerle karşılaştırılabilir yapan bu 
teorinin meziyetleri şu şekilde sıralanabilir: Adaptasyon, hazcılık, varlı-
ğın gerçeğini idrak, kendini ve varoluşsal kapasitelerini tanıma, yaratılış 
hedefinin bilincinde olma.

rogers’ın sağlıklı kişilik tanımı, bireyin kendisi ve çevresel olay-
lar hakkındaki sahih kavrayışı bileşenini içermektedir. Fıtratın çiçeklen-
mesini sağlamak da, insanın fıtratı ve kapasitelerinin ne olduğu üzerine 
bu iki görüş arasında derin görüş ayrılığı bulunsa da, maslow’un “ken-
dini gerçekleştirme”sine benzemektedir. Hayatın hedefi ve anlamı da 
Frankl’ın görüşünde görünmektedir. Adaptasyonun manası, erikson’un 
teorisi başta olmak üzere sağlıklı kişilikle ilgili bazı görüşlerde eksende 
yeralmaktadır. Bu tanımda hazcılık Freud’un teorisindeki gibidir. Tabii 

95 A.g.e., s. 203-216.
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ki hazzın anlamı konusunda temel bir fark vardır. Bu tarifte stabil haz-
lar asıl hedef sayılmaktadır.

Bu tarifte daha az vurgulanan şey, insanın duygusal boyutlarıdır; bu 
cümleden olarak da aileden tutun, toplumun diğer bireylerine kadar baş-
kalarıyla toplumsal ilişkilerdir. Bu görüşün bir diğer sorunu normal ki-
şiliği mümin bireye tam anlamıyla uygulaması; küfür ve imanı belirle-
meye, üstelik bunu normallik ve anormalliğin kriteri ve sınırı olarak tayin 
etmeye vurgu yapmasıdır. Halbuki iman ve küfrün iki dini kavram ol-
duğu açıktır ve her din, dolayısıyla islam da her biri için tanım, çerçeve 
ve sınır göstermiştir. Buna karşılık normallik ve anormallik, bir diğer ifa-
deyle ruh sağlığı ve ruh hastalıkları psikolojinin kavramları ve anlamla-
rındandır. Bu iki kavramın birbirine indirgenmesi, onları, ilahiyatçılar ve 
psikologları cevapsız sorularla karşı karşıya getiren bir kör düğüme dö-
nüştürür. zayıf dini inançlara sahip veya hiç dini inancı olmayan birey-
lerin hepsi anormal sayılabilir mi? Diğer taraftan tüm mütedeyyinler ve 
inançlıları sağlıklı kişiliğe sahip kabul etmek mümkün müdür? Burada 
ruhsal hijyen ve din alanının yazarlarından birinin sözüne değinmemiz 
uygun olacaktır:

“Kişilik araştırmacıları, ilahiyatın ilkelerini psikolojinin kavramlarına 
indirgeme vesvesesinden kaçınmalıdırlar. Dini konuları psikolojik mese-
lelerle karıştırmak, hem kişilik psikologlarını, hem de din âlimlerini tat-
min etmeyecek ve beğenilmeyecek psikoloji ve dinden yapılma bir aşu-
reye dönüşür. Dini ve psikolojik izahların her birinin kendine özgü çok 
sayıda avantajları vardır ve bunlar birbirine indirgenemez.”96

3.2.  İslami Kaynaklara Göre Sağlıklı Kişiliğin İzahı

islam açısından sağlıklı kişiliği incelerken başta çoğunluk psikolog-
ların görüşlerine göre en uygun ve en makbul tanımı seçecek, daha sonra 
bu anlamı islam’ın öğretilerine tabi tutarak islam’ın onunla ilgili görü-
şünü ele alacağız. öyle anlaşılıyor ki sağlıklı kişiliğin anlamını bu yakla-
şımla ele almak, psikologlar ile dini ilimlerin araştırmacıları arasında bi-
limsel alışveriş için en uygun zemini hazırlayacaktır.

96 Koening, H. G., Religion and Mental Health, s. 71.
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Hemen hemen birçok teorisyen sağlıklı kişiliği üç boyutu hesaba ka-
tarak tanımlamış ve izah etmiştir: olaylar ve varlık düzeniyle ilişki, ken-
disiyle ilişki, diğer insanlarla ilişki.97 sağlıklı kişiliklerin, varlık düzeni, 
ona hakim ilişkiler ve onun gerçekleri hakkında doğru ve nispeten kap-
samlı bir kavrayışı ve bilgisi vardır. onlar, varlık düzenindeki konum-
ları ve hayatlarını layıkıyla tanımaktadırlar. Bu bilginin sonucu, insicam 
ve uygunluk içinde bir hayat felsefesine sahip olmaktır.98 ikinci boyutta 
sağlıklı kişilikler, kendisi, kapasiteleri ve sınırlarıyla ilgili derinlemesine 
kavrayışa ulaşmıştır. Kendisiyle ilgili gerçekçi görüş, bireyin kendisi ve 
başkalarıyla ilgili nesnel ve dakik değerlendirmesini kapsamaktadır. mas-
low, kendini gerçekleştiren kişiler listesinde bu noktayı dikkate almış-
tır. Allport da “kendisi”ni99 şöyle tanımlamaktadır: “Kendini tanıma ve 
kavrama; bireyin halihazırdaki davranış ve girişimlerinin geçmişteki tec-
rübelerden nasıl etkilendiğini idrak ve ayırdetme yeterliliği.” Kendisiyle 
ilgili realist görüşün kendine dair şöyle sorulardan türemiş olması müm-
kündür: Hangi tür faaliyetleri güzelce yapabilirim? Güçlü ve zayıf yönle-
rim nelerdir? Başkaları bu sorulara verdiğim cevapları onaylar mı? Güçlü 
yanlarımda şimdiye dek başarılı olabildim mi?

şu önemli noktayı hatırda tutmalıyız ki, bireyler kabiliyet ve zekadan 
daha fazlasına, aşağı düzeyde çok sayıda yeteneğe sahiptir. Buna ilaveten 
bireyin zekası ve yetenekleri çoğunlukla onun ilgileriyle irtibatlıdır (All-
port, 1961). çoğu kişi, yapmayı sevdiği veya yapabilmeyi öğrendiği bazı 
durumlarda bu türden ilgileri olmayan kimselerden daha iyi ve hızlı dav-
ranabildiğini görür. Bireyin alakalarının çeşitliliği yeteneklerinin çeşitli-
liğine bağlıdır. Kendisiyle ilgili realist görüşü edinirken ilgilerini tecrübe 
etmesi, yeterliliğini ve gizli yeteneklerini keşfetmesinde yararlı olur.

97 örnek vermek gerekirse, ruh sağlığının Kanada’daki derneği, kendi ruhsal hijyen t -
nımını yaparken ilk iki ilişkiyi, hayatla ilgili bakışı ilave ederek gözönünde bulun-
durmuştur. (Genci, Behdaşt-i Revani, s. 13) maslow’un iddiasına göre sağlıklı kişilik 
ve normallik izah edilirken bu üç ilişkinin hesaba katılması geleneksel dinlerin tar-
zıdır ve psikologların çoğu, dinlerin bu yönde pek başarılı olamadığını öne sürse de 
dinlerin bu çabasını itiraf eder. (maslow, Engizeş ve Şahsiyyet, s. 352)

98 Allport sağlıklı kişilik tarifinde bir şekilde bu üç ilişkiye yoğunlaşmıştır. (Allport, 
Revanşinasi-yi Kemal, s. 43). o, aynı şekilde dini duyguları ve insicam içinde bir ha-
yat felsefesini kemale ermiş bireylerin özellikleri arasında sayar. (maddi, Personality, 
s. 400)

99 objectification
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olgunlaşmamış veya sağlıklı olmayan bireylerin iki hatası şudur: 
sağlıklı olmayan kişiliklerin çoğu kendisiyle ilgili olarak iki hatadan bi-
rine düşmektedir. Birincisi, bir kişinin bir zeminden daha fazlasında ger-
çekten zeki olabileceğini tasavvur etmesidir. Bu hatayla eşzamanlı olarak 
başkalarının gerçek anlamda yeterlilik sahibi olmadığını, konumlarını 
tesadüfen ve raslantıyla elde ettiklerini sanmaktadırlar. Birinci hata, ge-
nellikle, bazı şeyleri yaparken başkalarından daha güçlü olduklarını his-
seden bazı çocuklarda, özellikle de ilk gençlik yıllarında gözlemlenmek-
tedir. ikinci hata ise birinci hatanın tersidir. Böyle kişiler herhangi bir 
yetenekleri bulunmadığını ve bir işi güzelce yapamayacaklarını sanır ve 
hemen hemen herkesin onlardan daha iyi meseleleri çözüme kavuştura-
cağını beyan ederler.

Kendisiyle ilgili realist kavrayışa sahip olan kişiler bu iki hataya düş-
mekten kaçınırlar. zayıf ve güçlü yanlarını tanır, onları ne abartır, ne de 
küçümserler. Bu kavrayışın sonucu birinci basamakta varlığının bütünlü-
ğünü kabul etmek, ikinci basamakta da varoluşsal kapasitelerini fiiliyata 
dökmektir. Kapasitelerin gerçekleşmesi de her bireyin yetenek ve imkan-
larıyla uyumludur, insan türünün kapasite ve yeteneklerine değil. Buna 
ilaveten, daha üst varoluşsal kapasitelerin tahakkuku mecrasında hareket 
edilmesi, daha aşağıdaki kapasitelerin gerçekleşmesine bağlıdır. yetenek 
ve ilgilerin gelişmesi ve hayatın sorunlarına karşı koyabilmek olgunlaş-
mış insanın nihai özelliğidir. ilk özellik, daha çok net biçimde ben idra-
kine sahip olma zaruretini vurguluyorda. Halbuki bu özellik, gizli yete-
nekleri ve bireyin maharetlerini geliştirmeye odaklanmıştır. sonuçta da 
yaratıcılığa, yapıcılığa ve zorunluluk taşıyan işleri yapmaya erişebilmek-
tir, ama aynı zamanda birey için haz verici ve hoşnut edicidir.

Freud bunu gerçek oryantasyon, maslow ve rogers ise onu kendini 
geliştirme olarak adlandırmaktadır. maslow olgunlaşmış insanları sorun 
eksenli kabul eder. meslek, ev, aile, toplum ve bireylere alaka gösterirler. 
Tabii ki ilgi dereceleri muhtelif alanlarda birbirinden farklıdır. Fakat kuru 
biçimde ve esneklik göstermeksizin bir tek saha üzerinde ısrarları yok-
tur. onlar hedefli girişimlerde yaratıcı ve yetenekli olmakla kalmaz, bila-
kis böyle girişimlerde bulunmayı severler de. Görevi yerine getirmeye yo-
ğunlaşmak için üst düzeyde yeterliliğe sahip olmalarının yanısıra zaruret 
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sırasında da onu terketme kapasiteleri vardır. olgunlaşmamış bireyler iş-
leri yapmaya eğilimden ziyade şaşkındırlar. onlar yaratıcı yeteneklerini 
veya ilgilerini hayatın gündelik sorunlarına karşı koymak için kullanmaz-
lar. coleman, olgunlaşmışlığın nihai yönünü, savunma oryantasyonu kar-
şısında hayata görev oryantayonuyla yaklaşmada özetlemiştir.100

sağlıklı kişiliğin üçüncü boyutu başkalarıyla münasebet ilişkisine 
atıfta bulunmaktadır. Bireyin tüm insan toplumlarına, kendi toplumuna, 
yakınlarına ve ailesine bakışı onun kişiliğinin sağlıklı olduğunu göster-
mektedir. Buna mukabil kendini eksen alma, aileyi eksen alma, daha üst 
aşamada da akraba, ırk ve milliyetini eksen alma kişiliğin hastalıklı ve 
anormal olduğunu göstermektedir. Diğer insanlara sevgi ve şefkat, halka 
ve topluma özen gösterme, onlarla ilgili sorumluluk duygusu, akraba-
lara önem verme, ona en yakın bireyler olan aile üyeleriyle güzel ilişki-
ler sağlıklı bir kişiliğin kriterleridir. Doğal olarak sınırlı sayıda insanla 
samimi ve yakın ilişkiler kurulması sağlıklı kişiliğe özgü düşüncelere, il-
gilere ve değerlere bağlıdır. Bunun, sağlıklı kişiliklerin insani ve ahlaki 
değerlere karşı kimi insanlarla yakın ilişki kuramamasına, aksine sadece 
gerekli durumlarda onlarla uygun tarzda mukabelede bulunmasına yo-
laçması gayet normaldir.

Birey, zayıf yönleri ölçüsünde olumlu durumlarını, yeteneklerini ve 
zekasını tam anlamıyla tanıdığında başkalarının idrakinde de daha güçlü 
hale gelecektir. Diğerlerini kabullenmenin kendisiyle ilgili realist idrakle 
yakın irtibatı vardır. rogers bu boyutun önemine o kadar çok vurgu yap-
mıştır ki onu öğelerine ayırmış ve her birini ayrı ayrı araştırmıştır. All-
port, diğerlerini kabullenmeyi üstüne basarak tekrarlamış ve bunu top-
lumsal ilgi veya toplumsal hissiyat ya da kişilerle ilgili kardeşlik duygusu 
şeklinde ifade etmiştir.

sullivan’a göre başkalarıyla sağlıklı tarzda irtibat ve birbirlerinin ihti-
yacını karşılıklı olarak giderme kişiliğin asli mahiyetidir. son zamanlarda 
bireyler arasındaki ilişkinin niteliğinin öncelikli önemi bazı araştırmala-
rın ana istikameti olmuştur. Diğerlerini kabullenmenin anlamı, onların 
deneyimlerine değer vermek, inanmak ve resmen tanımaktır. Bu, kabul 
edilen herşeyin iyi olduğu, değer taşıdığı veya sahih görüldüğü manasına 

100 The Gale encyclopedia, Keumann, s. 548.
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gelmez. Bilakis onun varlığını idrak ettiğimizi gösterir. Başka bir ifadeyle, 
başkalarını, taşıdıkları birçok kusuru gözardı ederek kabul etmek gerek-
tiğini ifade eder. sağlıksız bireyler; kendine özgü âdetleri, görüşleri veya 
eylemleri insanların kişiliklerinin bütünüyle içiçe geçirir ve gayet açık bir 
ayırt edici tutum sergilemek yerine o kişilere muhalefet ederler.

zikredilen her üç ilişkinin bilişsel ve duygusal iki boyutu vardır: in-
sanın varlıkla bağı, varlık düzeniyle ilgili idrak ve telakkisi, bireyin dü-
şünce tarzı ve dünyagörüşü bu ilişkinin bilişsel boyutudur. Bireyin varlı-
ğın gerçekliğiyle ilgili duygusal hissiyatı ise olumsuz ve protest de olabilir 
veya teslimiyet ve rıza gösterme sebebiyle bu ilişkinin diğer bir bölümünü 
içerebilir. insanın kendisiyle ilişkisinde her bireyin kendisiyle alakalı ta-
savvuru, bir diğer ifadeyle benlik varsayımı bilişsel boyuttur; bireyin ken-
disiyle ilgili hissiyatı ve kendine değer vermesi de bu bağın duygusal bo-
yutudur. insanın başkalarıyla ilişkisinde de bilişsel boyut, aile üyelerinden 
tutun akrabalara, toplum bireylerine ve tüm insanlara kadar bireyin baş-
kalarıyla ilgili görüşüne rücu eder. Bu görüşle birlikte bireyin diğerleriyle 
ilgili hissiyatı ve duyguları sevgi, nefret, haset ve kayıtsızlıktan oluşur. Bi-
reyin davranışları bu üç ilişkinin türü ve niteliğine tabidir.

üç boyutta açıkladığımız sağlıklı kişiliğin bu özellikleri diğer görüş-
lerde açıkça görülmektedir.101 Bir farkla ki, biz Allah’la ilişkiyi varlık dü-
zeniyle ilişki içine yerleştiriyoruz. Bazı yazarlar insanın ihtiyaçlarını üç 
grup ihtiyaca ayırmışlardır: Kendisiyle ilişki, Allah’la ilişki, başkalarıyla 
ilişki. Bu, insanın ruh sağlığında sözkonusu üç tür ilişkinin önemini 
göstermektedir.102 Adler de, çoğu araştırmasını yalnızca insanın başkala-
rıyla ilişkisine ayırmışsa da bu üç ilişkiyi dikkate almaktadır.103

“Adler insanı ırkının ve bireyin bekası için en iyi yolun, harici dün-
yanın isteklerine durmaksızın adaptasyon ve değişim hattında olduğunu 
düşünür. o halde birey ile çevresi arasında uygun ilişki kurulmalı ve bu 
ilişki için azami kemal temin edilmelidir. Beşeriyetin ideale doğru ilerle-
yişinin en iyi tecellisi Tanrı kavramında aranmalıdır.”104 elbette ki genel-
likle teorisyenlerin her biri bazı yönleri daha fazla vurgulamışlardır.

101 Hüseyni, Usul-i Behdaşt-i Revani.
102 Koenig, Religion and Mental Health, s. 125
103 schultz, Nazariyehâ-yi Şahsiyyet, s. 150.
104 mansur, İhsas-i Kihteri, s. 219.
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şimdi bu özellikleri, islam dininin ontoloji ve antropoloji boyutların-
daki itikadi temellerine göre incelersek eksiklik ve belirsizliklerini bertaraf 
edebiliriz. Burada, islam’ın sağlıklı kişilik bahsindeki görüşünün dayan-
dığı önemli bir epistemolojik varsayıma işaret etmemiz yerinde olacak-
tır. Psikologlar, filozoflar, ahlak uleması ve din âlimleri, tarih boyunca, 
varlıkla, kendisiyle ve başkalarıyla verimli ve beğenilen münasebetler ku-
rabilmiş sağlıklı kişiliğin peşinde olmuşlardır. öte yandan bu iş, insanın 
tabiatına, varlık düzenindeki konumuna ve insan toplumlarındaki yerine 
dair doğru ve nispeten kapsayıcı bir tanıma olmaksızın mümkün değil-
dir ya da eksiktir. yine çoğu felsefe okuluna ve tüm ilahi dinlere göre 
varlık düzeninin yaratıcısı olan Allah’ın insan, toplumlar ve varlığa iliş-
kin kâmil ve kuşatıcı bir idraki vardır ve peygamberler yoluyla bu bilgiyi 
beşere aktarmıştır. Dolayısıyla ilahi dinler aracılığıyla elde edilen bilgi-
den yararlanılması, sağlıklı kişiliğin kriterlerini tanımada bize en iyi şe-
kilde yardımcı olacaktır.

islam dininin kaynaklarına göre sağlıklı kişilik kendine özgü bir dün-
yagörüşüne sahiptir. Bu dünyagörüşüne göre, varlık düzeninin, tüm gök-
ler105 ve yer, hatta yeryüzündeki doğa olayları106 ve insani mübadelele-
rin107 idaresini kendi iradesi ve kudretiyle tanzim eden bir kurucusu ve 
yaratıcısı vardır.108109 varlık âleminde hiçbir fenomen, yaratıcısıyla bağı 
olmaksızın meydana gelmez. Bu düzen hikmet, adalet ve kemale doğru 
hareket temelinde idare edilir. Bu sebeple varlık düzeninin bir hedefi ol-
duğuna110, boşuboşuna ve tesadüfi olmadığına111 inanç bireyin varlıkla 
ilişkisindeki önemli boyutlardan biridir. Diğer nokta, varlığın yaratıcı-
sının onun tüm tezahürlerinde eksen olmasıdır.112 Bireyin dünyagörüşü 

105 “ َة ِإالَّ ِباللهِّٰ (zümer 39, zariyat 58) ”َما َشاء اللهُّٰ الَ ُقوَّ

ْرِض“ 106 َماِء ِإَلى اأْلَ ْمَر ِمَن السَّ (secde 5, yunus 31) ”يَُدِبُّر اأْلَ

107 “ ا ِإالَّ َما َشاء اللهُّٰ (A’raf 188, yunus 49) ”ُقل الَّ أَْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفًعا َواَل َضرًّ

.(ra’d 16) ”ُقِل اللهُّٰ َخاِلُق ُكِلّ َشْيٍء“ 108

(zümer 62) ”للهُّٰ َخاِلُق ُكِلّ َشْيٍء“ 109
110 Bakara 156 ve 210, Hud 123 ve benzer diğer ayetler.
111 müminun 115
112 mesela hiçbir tezahürün Allah’ın izni olmaksızın meydana gelemeyeceğini söyleyen 

ayetler: Bakara 101, Haşr 5.
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ve varlık düzeniyle ilişki türü, bireyin değerler düzeninde büyük etkiye 
sahiptir. Her ne kadar bu etkilemede çatışan görüşlerin varlığına işaret 
edilmişse de dünyagörüşü ile değerlerin ilişkisi inkâr edilemez.113 mü-
nasip değerlere sahip olunması, sağlıklı kişiliğin önemli bileşenlerinden 
biridir. Birinci görüşte değerler psikolojik kavramsallaştırma olarak te-
lakki edilmiyordu.

Fakat çoğu psikolog, hiç olmazsa zımnen yönlendirici değerle-
rin zorunluluk olduğunu kabul etmişlerdir. Frankl, değerlere sahip ol-
manın, bireyin tüm hayatını düzenleyen “anlam için irade taşıma”nın 
ta kendisi olduğunu iddia etmektedir. Allport, hayatlarıyla ilgili insi-
cam içinde bir felsefeye sahip olgunlaşmış bireylerden bahseder. mas-
low şöyle der: olgunlaşmış bireylerin güçlü bir ahlaki hissiyatı vardır 
ve kültürel baskılar karşısında direnecek güçtedirler. may, değerlerden, 
nasıl yaşanacağıyla ilgili karar verme cesareti ve seçim temelinde söze-
der. Psikologlara göre değerler, gönüllü tercih114 olmalıdır. Bireyin çevre 
baskısıyla kabul ettiği değerler değer değildir. çünkü birey onları ka-
bul ederken toplumun zorlaması altındadır. olgunlaşmış kişinin seçtiği 
değerler, benlik varsayımı ve davranışta içselleştirilir ve insicam sağlar. 
Bu değerler harici değildir, aksine içseldir. Değerlerin içselleştirilmesi, 
insicamı ve bütünleştiriciliği kişilikteki düzen ve insicamı, plan ve ey-
lemlerin hedef sahibi olmasını ve mecburiyetten özgürleşmeyi gösterir. 
çünkü değerler gönüllü seçilir. olgunlaşmamış kişi ise değerler olmak-
sızın hareket edebileceğini zanneder. Bu, vehimden öte bir şey değildir. 
zira hiçbir şey değerden yoksun olma konumundan daha kötü yerde 
olamaz. Bireyin varlık düzeniyle bu tür bir ilişkisi, diğer iki tür ilişkiyi 
de belli ölçüde aydınlatmaktadır.115

sağlıklı kişiliğin kendisiyle ilişkisinde kendi varoluşsal boyutlarını, 
insan türünün mahiyet ve doğasını ve kendi kapasitelerini tanımasının 
önemi vardır. sahip olduğu güdüleri tanıması, onları tasvip edilecek çer-
çevede tatmin etmesi ve bireysel yetenek ve kapasiteleri gerçekleştirmesi 
sağlıklı kişiliğin özelliklerindendir. sağlıklı kişilik varlıkla ilişkisinde 

113 suruş, Daniş ve Erziş.
114 self-chosen
115 The Gale encyclopedia, Keuman, s. 548-549.
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Allah’ı eksen ve idareci kabul ettiği116 ve başta kendisi olmak üzere tüm 
insanları Allah’ın mahlûku gördüğünden doğal olarak kendisini varlık dü-
zeninin hedefleri doğrultusunda konumlandırmanın peşinde olacak; ihti-
yaç ve yeteneklerini varlık hedeflerine göre düzenleyecektir. o, bu yolla 
ahenkli ve uyum içinde bir varlık felsefesine ulaşmakla kalmaz, hayatını 
da anlam ve hedef sahibi görür ve bunun mecrasını tanzim eder. sağlıklı 
kişilik, kendisiyle ilgili tüm fikirler, duygular ve davranışları varlığın ya-
ratıcısıyla ilişki esasına göre düzenler.117

Diğer insanlarla ilişkide de eksen yine varlığın yaratıcısıyla ilişki ol-
maktadır. sağlıklı kişilik, diğer insanlarla ilgili tüm tasavvurları, görüşleri, 
dostluk118, düşmanlık ve tüm duygu ve davranışlarını varlığın yaratıcısı-
nın beğendiği esasa göre tanzim eder. Başka bir deyişle, sağlıklı kişiliğin 
bütün değerleri tevhidi dünyagörüşü temelinde biçimlenir. Böylelikle in-
sanın kendisi ve başkalarıyla olan iki ilişkisi Allah’la ilişkiye göre düzen-
lenmiş olur. Allah’la ilişki insanın kişiliğine bütünlük ve insicam bahşe-
der. Bu durumda insanın tüm motivasyonları ve içsel çekimleri Allah’ın 
beğendiği motivasyonlar yönünde olur, yani aslında Allah’ın rızasını ka-
zanacak motivasyonlar haline gelir. insanın harici davranışları da aynı 
istikamette gelişir. Kur’an, güzel bir misalde, kişiliğin bütünlük ve insi-
camında Allah’la ilişkinin kişiliğin bütün boyutlarına hakimiyetinin so-
nucu olan tevhid ve tektanrıcılığın rolünü gösterir: “Allah bir misal verdi: 
Hakkında kendi aralarında sürekli tartışan ortakların hakimiyeti altındaki 
adam ile sadece bir tek kişiye teslim olmuş adam. Bu ikisi bir midir?”119 
Ayetin izahı olarak, muvahhid insanın yalnızca bir tek motivasyonun 
etkisi altında olduğu söylenebilir. çünkü iç dünyasındaki bütün moti-
vasyonlar ve güçler Allah’ın rızasına ulaşmak ve ilahi buyrukları yerine 
getirmek içindir. Buna mukabil, Allah’a itikadı olmayan kişi, bütünleşti-
rici ve insicam kazandırıcı yönü bulunmayan çok sayıda motivasyonla-
rın etkisi altındadır. Bu kişi genellikle iç çatışmalarla karşı karşıyadır ve 

116 “ ا ِإالَّ َما َشاء اللهُّٰ  A’raf 188, mülk 2 ve Âl-i imran) ”ُقل الَّ أَْمِلُك ِلَنْفِسي َنْفًعا َواَل َضرًّ
145) insanın hayatı ve ölümü konusunda.

(en’am 162) ”ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َونُُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلِّ َرِبّ اْلَعاَلِميَن“ 117

118 Tevbe 24. “ ِّ ا لِلّ (Bakara 165) ”َوالَِّذيَن آَمنُوْا أََشدُّ ُحبًّ
119 zümer 29
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başıboş bir haldedir. Her zaman önceki çekimle çatışan bir güç ve mo-

tivasyonun etkisi altındadır. Kur’an, Allah’a itikadı bulunmayan bireyi 

şöyle tarif etmektedir:

“Allah’a şirk koşan, adeta gökten düşmüş de kuşların (havada) kapıp kaç-

tığı veya rüzgarın ücra bir yere fırlatıp attığı şey gibidir.”120

şekil 1, muvahhid ve müşrik kişiliklerin karşılaştırıldığı şemadır. 

sağlıklı kişilik bütün insanlara ilgi duymaktadır.

Kişiliğin ayrışma ve birleşme süreci

Tam bütünlük Ayrışmanın sonu
Tek hedefle ahenk içindeki güçler ruhun içinde çatışan ve çoklu güçler

َرُجاًل َسَلًما ِلَّرُجٍل ُجاًل ِفيِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن ُ َمَثاًل رَّ َضَرَب اللهّٰ

Şekil 1: Başka her türlü kişilikle karşılaştırıldığında kişiliğin insicam ve 

bütünlüğünde Allah eksenli olmanın etkisi. Zümer suresi 29. ayetin bir 

bölümü delil olarak gösterilmiştir.

Aynı zamanda başkalarıyla yüzyüze gelmesi ilişkinin yakınlık ve 

uzaklığına göre ve yine varlığın aynı hedeflerine rücu eden başka kriter-

ler itibariyledir. sağlıklı kişiliğin bu tanımı esas alındığında kişilik sela-

metinin öncelikli ve asgari sınırı, kişinin üç ilişkiye (varlıkla, kendisiyle, 

başkalarıyla) odaklanması ve bu üç ilişkiyi taassuplardan, zihnin imal 

ettiği klişelerden, her tür hassasiyetlerden ve ön duygulardan uzak uy-

gun bir temelde düzenlemenin ardına düşmesidir. Bu bireyin, varlığın 

gerçekleri, insanlar ve kendisi karşısında açık ve esnek bir hali vardır. 

120 Hac 31



97

sAğlIKlI KişiliK Teorileri

Kendisi ve varlığın gerçekliğiyle ilgili sahih kavrayışa ve başkalarıyla uy-
gun ilişkiler kurmaya mani olan taassup, inatçılık, taşlaşmışlık, tekebbür, 
ahlaki hastalıklar, kişilik bozuklukları ve ruhsal sorunlar gibi durumlar 
onda yoktur. Diğer bir ifadeyle kişilik sağlığının asgari sınırı, bireyin te-
mel doğasını koruyarak potansiyel yetenekleri ve kemalatı geliştirme ze-
minini ortadan kaldırmamış olmasıdır.121 eğer bireyin bu asgari sınırdan 
nasibi yoksa sağlıklı kişiliğin asgari şartlarından da nasibi yoktur. evri-
minin son aşamalarına kadar bu üç ilişkiye gaflet ve şaşkınlıkla karşılık 
veren veya bu üç ilişkide mutaassıp hali öne çıkartan ve hakikati kabul 
etmeye hazır olmayan bazı bireyler asla sağlıklı kişiliğe sahip olamayacak-
lardır. sağlıklı kişiliğin üst mertebeleri, bu üç ilişkinin bilişsel ve duygu-
sal gelişimine göre şekillenmektedir. Bireyin varlık düzeniyle ilgili aşina-
lığı ne kadar üst düzeydeyse ve derinlikliyse onunla ilgili o kadar normal 
bir hissiyat ve duyguya sahip olur. Aynı şekilde, kendisiyle ilişkide, bire-
yin kendisine dair aşinalığı ne kadar çok ve derin olursa varlığın hedef-
leri ekseninde varoluşsal boyutlarına yön vermede o kadar başarı sağlar 
ve daha fazla sağlığa kavuşur. Başkalarıyla duygusal ve bilişsel boyutlarda 
ilişki de bu esasa göre daha uygun olacaktır. Dolayısıyla bireyin varlık 
düzeni ve onun yaratıcısıyla münasebeti, diğer iki irtibata kesin ve derin 
bir etkide bulunacaktır. nispeten genel hatlarıyla ele alınmış bu bahisten 
sonra sağlıklı kişiliğin özelliklerini islami metinler temelinde daha geniş 
izahla incelemeye geçebiliriz.

3.3.  İslami Metinlerde Sağlıklı Kişilik

modern psikoloji bilimi başlangıcından itibaren çeşitli okullar for-
munda kişilikle ilgili çok sayıda tanım yapmıştır. Allport bunların elli 
farklı şekline değinmektedir. Kişiliğin tanımı konusunda psikologlar ara-
sında görüş birliği bulunmasa bile, mesela “bireyin belli bir insanı belir-
ginleştiren psikolojik bütünlüğü”, “bireyin sabit ruhsal özellikleri”, “bire-
yin damar ve sıfat sistemi” gibi tanımlar uzmanlar arasında aşağı yukarı 

121 şehid mutahhari “ُهًدى ِلّْلُمتَِّقيَن” (Bakara 2) ayetini bu esasa göre tefsir etmiştir: “Bu 
takva, temel fıtratın öze ilişkin ve tertemiz olduğunu göstermektedir. o kadar ki, çev-
redeki kirlilik bireyi temel fıtratın mecrasından çıkartmamıştır.” (Aşinayi ba Kur’an, 
s. 130)
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ittifak edilmiş tariflerdir. Buna ilaveten, genellikle kişilik konusunda sa-
bit bir şey olan, bireyin birçok ve değişken tezahürünün tabi bulunduğu 
ruhsal alandan bahsedilmektedir.122 Bu sebeple bilişsel ve duygusal yapı-
lar ve davranış modelleri belli ölçüde kişiliği yansıtan bir bütündür.

islami metinlerde kişilik konusunu araştırırken kalp, sadr, şâkile, 
nefs, akıl, ruh ve başka kavramlarla karşılaşıyoruz. şimdi bu kavramların 
Kur’an’da ve masumların (a.s) sözlerinde kullanıldığı yerleri ele alacağız.

Şâkile: Bu kelime isra suresi 84. ayette geçmektedir:

“De ki: Herkes kendi şâkilesine göre hareket eder. Rabbiniz, tuttuğu yol 
hidayete en uygun olanları çok iyi bilmektedir.”123

şâkile, bireyin âdet ve tarzı manasına gelmektedir. Arapça sözlük-
lere ve masumların (a.s) hadislerine bakıldığında şâkile için aşağıdaki an-
lamlar dikkate alınabilir:

1. niyet: imam sadık (a.s) bu ayeti izah ederken şöyle buyurmuştur:

“Herkes niyetine uygun hareket eder.”124

Kur’an’ın müfessiri olan pâk imamlar (a.s), niyeti, davranışın esası125, 
davranışı da niyetin meyvesi saymışlardır.126 Hatta bazen bir davranışın 
hakikatini onun niyeti olarak değerlendirmişlerdir.127 Bu durumda niye-
tin sırf motivasyon olmadığı, bilakis bir insana özgü ruhsal organizasyo-
nun ürünü olduğu anlaşılabilmektedir.128

2. Huy: insanın harici çevreyle ve toplumsal muhitle ilişkisi sırasında 
ortaya çıkan ruhsal sıfatların toplamıdır.

3. Hacet ve ihtiyaç: insan davranışının altyapılarındandır, biyolojik 
ve ruhsal olmak üzere iki gruba ayrılır.

122 miley, Şahsiyyet, s. 1, 2 ve 23.

(isra 84) ”ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه“ 123
124 Vesailu’ş-Şia, c. 1, s. 36.

.Gureru’l-Hikem, s. 292 ,”النیة اساس العمل“ 125

.Aynı yer ,”االعمال ثمار النیات“ 126

.Vesailu’ş-Şia, c. 1, s. 51 ”اال و ان النیة هی العمل“ 127
128 Ahmedi, Revanşinasi-yi Şahsiyyet ez Didgah-i İslami, s. 16, 21 ve 23.
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4. Programlı tarz: Birey hayatında buna önem verir ve varlık düze-
nini de ona göre yorumlar.

5. insanın ruhsal yapısı ve paneli: üniter bütündür ve niyetler on-
dan doğmaktadır.

Beşinci anlam, diğer anlamları da kapsamaktadır ve buna göre dene-
bilir ki, şâkile; veraset, çevre ve iradenin etkileşimi neticesinde şekillenen 
insanın ruhsal biriminin panelidir. Bu yüzden şâkile kavramının psikolo-
jide kişilik olarak ele alınan şeyin ta kendisi olduğu söylenebilir.129

Kalp: “Kalp” kelimesi incelendiğinde bu kelimenin anlam ve içerik 
olarak islami metinlerde psikolojideki kişilik kelimesine en yakın sözcük 
olduğu görülecektir. “Kalp” kelimesi ve çoğulu olan “kulûb” Kur’an’da 
120’den fazla yerde kullanılmıştır.130 Bu yerlerde kimi zaman kişiliğin 
duygusal yönlerine vurgu yapılmış131, kimi zaman bilişsel yönler132 ve 
pek çok yerde de kişiliğin tüm boyutları kalbe nispet edilmiştir.133 elbette 
ki bütün bu yerler incelendiği ve üzerinde düşünüldüğünde çoğunlukla 
kişiliğin duygusal boyutlarının “kalp” kelimesine nispet edildiği görüle-
cektir. Dolayısıyla Kur’an’da “kalp” kelimesine ve onun çoğuluna, yani 
“kulûb”a nispet edilmiş beğenilen veya beğenilmeyen bütün sıfatlar ve 
hallerin kişiliğin bazı boyutları veya tamamıyla, yani insanın psikolojik 
bütünlüğüyle bağlantılı olduğu söylenebilir. Kur’an’da “kalb”in beğeni-
len ve beğenilmeyen sıfat ve hallerinin kontrastı, kişiliğin duygusal (bi-
reysel ve toplumsal) ve bilişsel boyutları yahut kişiliğin tümü gözönünde 
bulundurulduğunda hem anormal kişiliğin uygunsuz hallerini ve hasta-
lıklarını, hem de ruhsal hijyeni yerinde ve sağlıklı kişiliğin özelliklerini 
bulmada bize kılavuzluk edebilir. Kalbin uygunsuz sıfat ve halleri ara-
sında bazıları şiddetli ve ciddidir, hatta kişiliği sağlıksız saymamıza yola-
çar. Bazı uygunsuz sıfat ve haller de her ne kadar kişiliğin çeşitli boyut-
larda gelişimi ve tekâmülü üzerinde olumsuz etkisi olsa da, sırf “kalp”te 
bulunuyorlar diye bireyin kişiliğini sağlıksız kabul etmek mümkün de-
ğildir. şekil 2, bu sıfat ve hallerin kontrastını göstermektedir.

129 Aynı yer.
130 Mu’cemu’l-Müfehres li-Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim.
131 mesela: Kasas 10, Ahzab 4 ve 53, Âl-i imran 151, Hadid 27, Haşr 10, maide 13, e -

fal 2, Hac 35, 53 ve 54, müminun 60, zümer 22, 23 ve başka birçok ayet.
132 mesela: A’raf 179, Hac 46, Fetih 12, en’am 25 ve Tevbe 87, 93 ve 110.
133 mesela: Bakara 225, enfal 70, Ahzab 5, Hucurat 14, maide 13, ra’d 28 ve mücadele 22.
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Duygusal-bireysel sıfatların kontrastı
Alçakgönüllülük Tekebbür

Kalbin kuvveti) Zayıflık (sapkınlık

Leyyin (ılımlılık) Şiddet ve sertlik

Sadrın inşirahı Göğüs daralması

Sekine ve tatmin Taassup ve hamiyyet

Allah sevgisi Dünya sevgisi

Huşu Kasavet

Allah’tan korku Başka şeylerden korku

Duygusal-toplumsal sıfatların kontrastı
Hayırhahlık ve başkasını sevme Hile ve haset

Yumuşaklık Sertlik

Sevgi ve şefkat Acımasızlık ve taşkalplilik

Bilişsel sıfatların kontrastı
İnabe Hatem, tab’, guluf, ekinne

İtminan Tereddüd ve rayb

İdrak ve kavrayış Anlama ve akletme yoksunluğu

Basiret ve bilgililik Körlük

Şekil 2: Kur’an’da sağlıklı ve anormal kişiliğin sıfat ve hallerinin kontrastı

Şirkten selamette olma Şirk ve küfür

Takva Günah ve takvasızlık

Sağlıklı Kişilik Temizlik Kirlilik Anormal Kişilik

Nefs-i mutmainne Kötülüğe nefs-i emmare

Sağlıklı kalp Marazlı kalp

Şekil 3: Kur’an’da sağlıklı ve anormal kişiliğin genel kontrastı

https://t.me/caferilikcom
www.caferilik.com
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Bazı ayetlerde, aslında “kalb”in sıfatları olan birtakım sıfatlar “sadr”a 
nispet edilmiştir. Belki de bu sıfatların “sadr”a nispet edilmesi cismani kal-
bin göğüste yeralması nedeniyledir ve kalp ya da kişiliğin cismani kalbe 
benzetilmesi esasına göre onunla ilgili sıfatlar “sadr”a nispet edilmiştir.134

Aynı şekilde “nefs” ve “fuad” da Kur’an ayetlerinde135 kalp anlamında 
kullanılmıştır.136 şekil 3’te de Kur’an’da geçen sağlıklı ve anormal kişili-
ğin genel sıfatlarının kontrastı görülmektedir. Din evliyasının (a.s) söz-
leri incelendiğinde de görülecektir ki onların nazarında kalpten murad, 
insanın psikolojik bütünlüğüdür. Bir diğer ifadeyle, psikoloji bilimindeki 
kişiliktir. insanın bilişsel boyutları hafıza, malumat137 ve tefekkür138 gibi 
“kalb”e nispet edilmiştir. yine ince duygular, kasavet139 ve fizyolojik140 mo-
tivasyonlar gibi insanın duygusal yönlerinin kaynağı ve doğuş yeri “kalp” 
olarak açıklanmıştır. Dindarlıkta da “kalp”, diğer ifadeyle insanın psiko-
lojik bütünlüğü zahiri davranışlardan daha önemlidir.141 “Kulûb”un kate-
gorize edilmesi de aslında kişiliğin türlerine işarettir.142 masumların (a.s) 
“kalp” sağlığı, onun tahareti ve huzuru, kalbin gözü ve kulağı, onun kör 
ve sağır olması, kalbin halleri ve kalpte hastalığa yolaçan etkenler konu-
sundaki sözleri incelendiğinde kalbi, bahsi geçen kişilik anlamında kul-
landıkları görülecektir.143

3.4.  Sağlıklı ve Anormal Kişiliğin Kriterleri

sağlıklı kişiliğin kriterlerini tayin amacıyla Kur’an’da ve masumların 
(a.s) sözlerinde geçen sağlıklı kalbin alamet ve göstergelerini incelemeye 
koyulabiliriz. Kur’an iki ayette sağlıklı kalbe değinmiş144 ve çok sayıda 
yerde kalbin hastalığından bahsetmiştir. masumların (a.s) aslında Kur’an 

134 Kureyşi, Kamus-i Kur’an, c. 6, s. 26.
135 A.g.e., s. 28 ve 30.
136 mesela: isra 25, Ankebut 10, Tevbe 118 ve Hicr 97.
137 ibn ebi’l-Hadid, Şerhu Nehci’l-Belağa, c. 20, s. 46; Amidi, Gureru’l-Hikem, s. 261.
138 Amidi, a.g.e., s. 2046 ve 3078.
139 muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 10, s. 4980; Harrani, Tuhefu’l-Ukul, s. 371.
140 Kuleyni, el-Kafi, c. 8, s. 21.
141 muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 10, s. 4980.
142 Amidi, Gureru’l-Hikem ve muhammedi reyşehri, a.g.e., s. 4982.
143 muhammedi reyşehri, a.g.e., c. 10, s. 4980-5006.
144 şuara 87-89, saffat 83 ve 84.
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ayetlerinin açıklaması ve tefsiri de sayılan sözlerine göre sağlıklı kalp bi-

lişsel ve duygusal boyutlarda şu özelliklere sahiptir:

Bilişsel boyutta Allah’a inanç konusunda kuşku ve tereddüdü yoktur.145 

varlık âleminin hakikatleri ve gerçekleriyle taassuptan, cehalet perdele-

rinden ve önyargılı klişelerden uzak biçimde, açıklıkla yüzleşir.146 var-

lık âleminin hikmetlerini idrak için uygun kapasiteye sahiptir.147 müna-

sip bir kavrayış ve anlayışı vardır.148

Duygusal boyutta, başta cinsel ihtiyaç ve açlık olmak üzere biyo-

lojik motivasyonlar onu denge çerçevesinin dışına çıkarmaz.149 Dün-

yevi tecellilere sevgi ve maddiyatı kazanmaya tamah onda pek az gö-

rülmektedir. Allah’a muhabbet150 ve işlerde Allah için ihlas151 onda 

galebe çalmıştır. Gazap ve tamah onu sarsmamaktadır.152 insanlara 

karşı müşfik ve iyi huyludur.153 Kin beslemez.154 Kendisi için istedi-

ğini başkaları için de ister.155 ilahi hedefler mecrasında sebatlı ve kalp 

kuvveti sahibidir.156

Bilişsel ve duygusal boyutlarda belirtilen özellikleri taşıyan bir ki-

şilik doğal olarak uygun ve normal davranışlara sahiptir.157 eğer haya-

tın değişik konumlarının baskısı sonucunda davranışsal sorunlara düçar 

olursa süratle onu ıslah edecektir.158 Hayatın çeşitli yanlarında takvaya 

riayet sağlıklı kalbin davranışın alameti sayılmaktadır.

145 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 16.
146 inşirah-i Kalp, Mizanu’l-Hikme, s. 4994-4996.
147 Kalbin gözü ve kulağı ifadeleri ve kap olması gibi. (muhammedi reyşehri, Mizanu’l-

Hikme, c. 10, s. 4982-4988)
148 Amidi, Gureru’l-Hikem, s. 3078.
149 A.g.e., s. 6020.
150 Bakara 165
151 Nuru’s-Sakaleyn, c. 4, s. 50 ve 58.
152 Nehcu’l-Belağa, hikmet 108.
153 muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, s. 4980.
154 Amidi, Gureru’l-Hikem, s. 4017.
155 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 78, s. 62.
156 muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 10, s. 4980.
157 Amidi, Gureru’l-Hikem, s. 10874.

َه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن“ ,(nahl 106) ”ِإالَّ َمْن أُْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباِليَماِن“ 158  ”َوَكرَّ
(Hucurat, 7).
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Kişiliğin hastalık ve anormal halleri: Kur’an-ı Kerim’de oniki ayette 

kalbin “mariz”inden bahsedilmiştir.159 Başka ayetlerde, beğenilmeyen ve 

anormal sayılan haller ve sıfatlar kalbe nispet edilmiş. şu kelimeler bun-

lardan bazılarıdır: Galiz (öfke), kasavet (taş kalplilik), reyn (hicap), ha-

tem (mühür), ism (günah), umyun (körlük), dıyk (darlık), rayb (tered-

düt), kibir, inkar, ğumre (örtme), hamiye (taassup), kirlilik, ğul (kin), tab’ 

(mühür), zi’ (sapma).160 Kalbin hastalığı, onun fıtri istikametten sapması 

kabul edilmektedir.161 Kalbin hastalıklarının yahut kişiliğin anormallik-

lerinin bir bölümü bilişsel boyuta rücu etmektedir. idrak ve anlayış yok-

sunluğu, taassuplar, sorgulayanın kalbini toz kaplaması, akletmenin en-

gelleri, nedenselliğin yanlış kullanımı, varlık düzeni hakkında, başlangıcı 

ve işleyişi üzerine sahih olmayan inançlar, bu konuda şaşkınlık, kuşku 

ve tereddüdün mevcut bulunması, kişilik anormalliklerinden bazısıdır. 

Duygusal boyutta, kendini eksen alma, kendini büyük görme, ruhsal ka-

pasitelerini tanıma yoksunluğu, öfke ve dar görüşlülük, motivasyonların 

ve biyolojik ve maddi ihtiyaçların diğer bütün boyutlara galebe çalması, 

merhametsizlik, taş kalplilik, başkalarına sert davranma, insanlara karşı 

kin, haset ve düşmanlık Kur’an-ı Kerim açısından kişiliğin bazı anormal 

yönleri kabul edilmektedir.

zikredilen anormallikler ve hallerin bir kişide stabil ve sürekli ol-

ması durumu onun kişiliğini hasta kabul etmemize yolaçacaktır. örnek 

vermek gerekirse, Kur’an açısından taş kalpli, günahkar, kabahatli, müş-

rik, kör kalpli, kibirli, dar görüşlü, hayatın dünyevi tezahürlere hayran 

ve mutaassıp bireyler hasta kişiliğe sahip sayılmaktadır.

Dindarlık ve sağlıklı kişilik: çeşitli dinlerde dindarlığın, asgari sını-

rın ve dindarlığın mertebelerinin belirlendiği birtakım tanımları vardır. 

islami metinlerde de dindarlığın alt sınırı ve mertebeleri tayin edilmiş-

tir. mesela Allah’a itikat, Allah’ın birliğine, onun yaratıcılığına ve rubu-

biyetine inanç, kişinin Allah’tan başka hiçbir mabud tanımaması kabul 

َرٌض“ 159  ifadesi veya benzerinin geçtiği ayetler: Bakara 10, maide 52, enfal ”ِفي ُقُلوِبِهم مَّ

49, Hac 53, nur 50, Ahzab 12, 32, 60, muhammed (s.a.a) ) 20 ve 29, müddessir 31.
160 Abdulbaki, el-Mu’cemu’l-Müfehres, “kalp” ayetleri.
161 Tabatabai, el-Mizan, c. 5, s. 619.
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edilebilir alt sınırdır. Bunun altına düşülmesi Allah’a inanç ve dindar-
lık sayılamaz.162

Açıktır ki, bireyin, iman ve dindarlığın bu çerçevesinde yeralması 
kişilik sağlığının gereği değildir. Diğer bir ifadeyle, dindarların da kişilik 
bozukluklarına ve diğer ruhsal sorunlara maruz kalması mümkündür. Bu 
ilaveten, katı kalplilik, şirk, dar görüşlülük ve tekebbür gibi hastalıkla-
rın esintili mertebeleri dindarlıkla biraraya gelebilir. çünkü böyle bozuk-
lukların sırf varlığı bireyin dindarlığından tereddüt etmeyi gerektirmez. 
Fakat tekebbür, şirk ve katı kalplilik gibi hastalıkların şiddetlenmesi du-
rumunda bunların dindarlıkla birarada olabilmesi daha az mümkündür. 
Buna mukabil, dindarlık olmaksızın kişilik sağlığı daha az oranda ger-
çekleşebilir. çünkü varlık, kendisi ve başkalarıyla uygun ilişki kurabilme 
ancak dindarlık koşullarında gerçekleşebilir bir şeydir. Gerçi kişilik sağlı-
ğının ilk mertebeleri bazı yerlerde dindarlıktan yoksunlukla birlikte ola-
bilir. çünkü birey için dinin teklif edilebileceği uygun toplumsal zemi-
nin hazırlanmadığı bir durum sözkonusudur. şekil 4, dindarlıkla kişilik 
sağlığının ilişkisi ve örtüşmesiyle ilgili şemayı göstermektir.

Dindarlar

Sağlıklı kişilikler

Şekil 4: Dindarlık ve sağlıklı kişilik

Buna göre, islam açısından sağlıklı kişiliklerin, çoğu psikologlar gö-
züyle sağlıklı kişiliklerle ilişkisi ve örtüşme tarzı açıklığa kavuşturulmuş 
olabilir. varlıkla, kendisiyle ve başkalarıyla ilişkilerini güzelce ve en uy-
gun biçimde düzenleyebilmiş bireylerin ekseriyeti makbul dindarlık için-
dedir. elbette ki dindarlığın ilkeleri ve ilahi dinlerin öğretileri kendile-
rine pekiyi sunulmamış kimi sağlıklı kişilikler dindar olmayabilir. Buna 

162 misbah yezdi, Mearif-i Kur’an, s. 54.
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rağmen bu bireyler bilişsel ve duygusal boyutlarda makbul özellikler ta-
şıdıklarından ve katı kalplilik, dar görüşlülük, zihnin ürettiği önyargılı 
tasavvurlar ve diğer bilişsel engeller onlarda nadiren görüldüğünden di-
nin en uygun biçimde sunulması onlar için dindarlaşmanın zeminini de 
hazırlayabilir. şekil 5, islam açısından sağlıklı kişiliğin, çoğu psikologla-
rın görüşüyle ilişkisini göstermektedir.

Psikologlar açısından sağlıklı kişilik

İslam açısından sağlıklı kişilik

Şekil 5: İslam açısından sağlıklı kişiliğin çoğu psikologların 
görüşüyle ilişkisi
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G ünümüzde bütün psikologlar ve ruhsal hijyen uzmanları, ihti-

yaçları karşılama ve tatmin etmenin bireylerin bedensel ve ruhsal 

sağlığı üzerindeki etkisini kabul etmişlerdir. Araştırmacılar, insanın te-

mel ihtiyaçlarından bir tekinin bile karşılanmaması veya yetersiz ölçüde 

karşılanması halinde bireyin normal gelişimi ve ruh sağlığının sorun ya-

şayacağını ortaya koymuşlardır. ihtiyaçlar alanında en çok araştırmayı 

yapmış olan maslow şöyle der: “Psikoterapi üzerine oniki yıllık araş-

tırma ve çalışmalarım, kişilik alanındaki yirmi yıllık incelemelerimden 

edindiğim bulgular göstermektedir ki, ihtiyaçlar ne zaman tatmin edilse 

ve eksiklikler giderilse hastalık da iyileşme yoluna giriyor ve birey o öl-

çüde ruh sağlığı ve selametine kavuşuyor.”1 ona göre ruhsal bozukluk-

lar, insanın temel ihtiyaçlarından birinin veya birkaçının giderilememe-

sinden kaynaklanıyordu.2

ihtiyaçların rolü o kadar önemli ve köklüdür ki, maslow ruhsal hij-

yene, insanın temel ihtiyaçlarının tatmin edilmesi anlamını vermektedir.3 

Tamamen sağlıklı, normal ve ruhsal hijyeni yerinde insan, maslow’a göre, 

konjonktürel geçici bir etkenin onu tehdit ettiği koşullar ve tesadüfi anlar 

hariç, tatmin edilmemiş hiçbir ihtiyacı kalmamış olan kişidir.4 randen de 

“mistisizm ve fedakarlık karşısında ruhsal hijyen” başlıklı bir makalede, ih-

1 Higgins, e. T., Motivational Science: Social and Personality Perspectives, Psychology 
Press, 2000, s. 3-4, 30-43; Burger , j. m., Personality, fourth edition, Brooks cole, 
Publishing company, 1997, s. 333-334.

2 maslow, A. H., Toward a Psychology of Being, third edition, new york, 1998, s. 27.
3 Genci, Behdaşt-i Revani, s. 18.
4 maslow, Engizeş ve Şahsiyyet, s. 97.
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tiyaçlar ile ruhsal hijyen arasındaki olumlu ve anlamlı ilişkiye değinmiştir.5 
zihinsel gerilik üzerine araştırmalar, ihtiyaçların tatmin edilmemesinin ebe-
veynde zihinsel geriliğe yolaçtığı ve eğer bu ihtiyaçlar çocuklarda da bas-
tırılırsa bu mahrumiyetten doğan duygusal bozuklukların geri kalmış bi-
reylerde kendine özgü bir ilerleme yoksunluğuna sebep olduğu sonucuna 
varmıştır.6 Dolayısıyla ruhsal bozuklukların önlenmesi amacıyla ihtiyaçlar 
doğru ve makbul biçimde tatmin edilmelidir. Dini öğretilerde de ihtiyaçla-
rın tanınması ve tatmin edilmelerine çokça vurgu yapılmıştır.7

Aktarılan teorik izahlar ve bulgular, ihtiyaçları doğal, kendiliğinden 
ve sahici kabul etmeyi ve onları makbul biçimde tatmin etme zeminini 
hazırlamayı gerektirmektedir. çünkü ihtiyaçların makbul tatmini bire-
yin ruh sağlığına yardım edecek şartları temin eder.

Bu bölümde, ruh sağlığını kazanmada ihtiyaçların rolünü ele ala-
cak, ilk olarak da ihtiyaç kavramını ve onun hayattaki kapsam ve öne-
mini inceleyeceğiz.

1. İhtiyaca Genel Bir Bakış

1.1.  İhtiyaç Kavramı

“ihtiyaç”8, muhtelif alanlarda nispeten geniş kullanımları olan ve 
konusuna göre birçok tanımı yapılmış genel bir kavramdır. Bu tanımlar 
aynı tür içeriğe veya müşterek hissiyata atıfta bulunur, ama bununla bir-
likte çeşitli boyutlardan yapılmıştır.

Psikolojide ihtiyaç; gıda, su ve oksijen yetersizliği organizmada9 mah-
rumiyet, eksiklik ve yoksunluk halidir. yahut canlı bir varlığın hayatını 
sürdürmesi ve idame ettirmesi için zorunluluk taşıyan10 ve bireyin re-
fahı için gerekli olan her haldir.11 en basit tek hücrelilerden, en karma-

5 randen, Fazilet-i Hodperesti, s. 49-59.
6 Beni cemali, vahidi, Behdaşt-i Revani ve Akabmandegi-yi Zihni, s. 79 ve 132; mahir, 

Akabmandegi-yi Zihni, s. 102-111.
7 necati, Kur’an ve Revanşinasi, s. 31-65.
8 need
9 şekibapur, Dairetu’l-Mearif-i Revanşinasi ve Revankavi, s. 113.
10 Branden, Revanşinasi-yi İzzet-i Nefs, s. 41.
11 carver, c. s., ve m. F. scheier, Perspectives on Personality, ikinci baskı, Allyn and B -

con, 1991, s. 98-99.
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şık ve en gelişmiş insana kadar canlı varlıkların tamamının bir dizi ihti-
yacı vardır. insanda biyolojik ihtiyaçlara ilaveten başka ihtiyaçlar da söz-
konusudur. Fromm’un ifadesiyle, insan dinamizminin zirve noktası, ruh-
sal ihtiyaçları ve özgür seçimindedir.12 Doğal ihtiyaçlarına karşı harekete 
edebilen varlık özgür insandır. Tüm ihtiyaçlarını gözardı edebilir, ama 
bunun bedbahtlık, ıztırap ve yıkım gibi sonuçlarından kaçabilecek öz-
gürlüğü asla yoktur.

ihtiyaçlar insanın varlık koşullarından doğar. insan, varlık ilke itiba-
riyle ve hayatını idame ettirmede muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan bir varlık-
tır. Aslında insan tabiatının ve hayatın şarta bağlı olması ihtiyacın anlamını 
ortaya koymaktadır. insan fani olmasa, zaman ve mekâna bağlı bulunmasa 
ve daima ölüm ve yaşam kavşağında durmasaydı ihtiyaç diye bir kavram 
onun için hiç mana taşımayacaktı. islami görüşte insan tepeden tırnağa 
ihtiyaçtır ve yalnızca Allah muhtaç değildir.13 insan ihtiyaçlarla doğar. in-
sanoğlu başlangıçta varlıkların en güçsüzü ve en muhtacıdır.14 ister biyo-
lojik, ister evrimsel bakımdan olsun doğaya güdüsel uyumdan yoksun-
dur15 ve başka hayvanlarla karşılaştırıldığında çok daha fazla desteğe ve 
gözetim altında tutulmaya muhtaçtır.16 insan sükûnet içinde yaşayamaz. 
çünkü içsel infialleri onu, kaybettiği rahimdeki denge ve ahenk yerine 
yeni bir denge ve ahenk arayışına zorlar. insanın bütün telaşı denge ara-
yışına dönüktür ve varlığı için bir cevap bulmaya yöneliktir. Fromm’un 
iddiasına göre ilahi dinlerin de bundan başka bir hedefi yoktur.17 insanın 
hayatında ihtiyaçların hâkimiyeti o kadar karmaşık ve çeşitlidir ki insanın 
onları kısa sürede tam anlamıyla tatmin edebileceği bir zaman varsayılamaz.

1.2.  İnsan Hayatında İhtiyaçların Önemi

Tüm psikologlar ihtiyaçları, davranışın önemli motivasyonları düze-
yinde ele almışlardır. Hareketin canlılığı ve bekayı sağlayan bir akımdır. 
insanı çaba ve koşuşturmaya zorlayan, davranış için enerji üreten şey, işte 

12 Fromm, Camia-i Salim, s. 31.

(Fatır 15) ”َيا أَيَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى اللهِّٰ َواللهُّٰ ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد“ 13
14 Atkinson ve Hilgard, Zemine-i Revanşinasi, c. 1, s. 135.
15 Camia-i Salim, s. 30.
16 Kaplan, Revanşinasi-yi Rüşd, s. 318.
17 Fromm, Camia-i Salim, s. 36.
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bu ihtiyaçlardır.18 ihtiyaçlar davranış türlerinin motivasyonları biçimine 
dönüşürler. Davranışlar da ihtiyaçların yansıması kabul edilirler.19

ihtiyaçlar daima hedefin nesnelerinden veya olaylardan bir katmanla 
irtibatlıdır. Bu nedenle birey suya ihtiyaç duyduğunda sadece muhtaç biri 
değildir, bilakis belli bir şeye muhtaçtır. ihtiyaçlar, hedefin nesnesine ya-
kın mı olmak, yoksa ondan uzak durmak mı gerektiğini somutlaştıra-
rak davranışı yönlendirmede çok önemli bir rol oynar ve sonuç itiba-
riyle de muhtemel tehlikeler ve felaketlerden bizi korurlar. “Davranışın 
yoğunluğu” da bağlantılı olduğu ihtiyacın gücüne oranla belirlenir. in-
sanın başlangıçta hangi davranışı yapması gerektiği ve hangi işi sonraya 
erteleyeceği ihtiyacın mahiyet ve türüne bağlıdır. en şiddetli ihtiyaç, en 
acil dikkate mazhar olacaktır.20

ihtiyacın insan hayatındaki varlığı o kadar önemli ve yaşamsaldır 
ki yokluğu onun durağanlaşmasına ve ölümüne sebep olmaktadır. Allah 
insanı, eksikliklerini telafi etmek, ihtiyaçlarını gidermek ve tekamül sü-
recini katetmek üzere sürekli çaba göstermesi ve koşuşturması için ihti-
yaç sahibi olarak yaratmıştır.21

Bu açıdan ihtiyaçlar davranışın yegane etkeni sayılmaktadır. Ama ba-
zıları bu izahı yeterli bulmamakta ve şuna inanmaktadır: “ihtiyacın ken-
disi, tek başına insan faaliyetinin etkeni olamaz. çünkü ihtiyaç, bir tür 
sahip olmama ve eksikliktir. insanın faaliyetinin etkeni ve motivasyon 
gücü olan şey ihtiyaç hissidir. insan kendisinde bir şeye ihtiyaç hisset-
tiğinde ve ona sahip olmasının hayatını idame ettirmede rolü bulundu-
ğunu ya da bir değer taşıdığını anladığında ona ulaşma yönünde gayret 
gösterir.”22 Adler’e göre de insanın faaliyetindeki asli motivasyon, onda 
biyolojik ve ontolojik olarak mevcut bulunan ihtiyaç, küçüklük, boşluk 
ve noksanlık hissidir. Dolayısıyla ihtiyaçlar, hayatı korumak, sağlık ve ge-
lişime yardımcı olmak için gerekli davranışları motive eden arzular, eği-
limler ve çabaların ortaya çıkışıyla organizmaya hizmet ederler.23

18 Understanding Motivation and Emotion, s. 51.
19 Perspectives on Personality, s. 98-99.
20 Aynı yer.
21 Hairi şirazi, İnsan-i İlahi, s. 115, 119 ve 120.
22 misbah yezdi, Ahlak der Kur’an, c. 2, s. 131.
23 reeve, Understanding Motivation and Emotion, s. 50.
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1.3.  İnsani İhtiyaçların Listesi

insanın ihtiyaçları öylesine geniş ve çeşitlidir ki psikologların bütün 
çabasına rağmen bu alanda yazarların ekseriyetinin teyit ettiği tam bir liste 
mevcut değildir. ihtiyaçlar sahasında mevcut olan teorileri iki spektruma 
yerleştirmek mümkündür:

a) Holistik teoriler: insanın ihtiyaçlarının kâmil çerçevesini ve onun 
kapsamındaki davranış türlerini belirlemeyi amaçlar. insanın ihtiyaçlarını 
geniş kapsamlı olarak planlayıp izah etmek için ilk çaba murray (1938-
1962) tarafından gerçekleştirildi. onun insan ihtiyaçları için yaptığı liste 
psikolojiye en önemli hizmet sayılmaktadır.24 onun teorisi bu doğrul-
tuda ortaya konmuş en kapsamlı gayreti temsil etmektedir. murray’den 
sonra maslow’un (1970-1987) teorisi psikoloji tarihinde özel bir öneme 
haizdir.25

b) Parçacı teoriler: Dikkatini özel bir ihtiyaca ve onun insan davra-
nışı üzerindeki etki tarzına yöneltmiştir.26

ihtiyaçların açıklanması ve kategorilendirilmesi konusundaki teorik 
yaklaşımlar ve özel bir ihtiyaca önem verilmesi teorisyenlerin antropolo-
jik bakışıyla ilgilidir. insan tabiatını tamamen maddi, biyolojik akışların 
kazanımları ve hayatın evrimi kabul eden veya insanın mahiyetinin top-
lumsal çevrenin tecrübelerinin sonucu olduğuna inanan kimseler insan 
için saydıkları ihtiyaçları da bu çerçevede özetlemektedirler. Günümüzde 
psikologlar insanda iki tür ihtiyaç görüldüğünde hemfikirdirler:

1) Gıdaya, suya, karşı cinse vs. ihtiyaç duyulması gibi insanın be-
densel boyutuyla ilgili olan biyolojik ihtiyaçlar.

2) Bireyin koşulları ve gereklerini esas alan ve bütünüyle psikolojik 
yönü bulunan ruhsal ve duygusal ihtiyaçlar.

maslow bu yaklaşımla insan ihtiyaçlarını hiyerarşi zinciri biçiminde, 
fizyolojik, güvenlik, aşk ve sevgi, saygınlık ve kendini gerçekleştirme ba-
samaklarından oluşan beş katmanda sıralamıştır. ihtiyaçların hiyerarşi 
zincirinin maslow’un teorisinde ifade ettiği anlam şudur ki, daha aşağı 

24 schultz, Tarih-i Revanşinasi-yi Novin, s. 517.
25 Phares, e. j., Introduction to Personality, s. 170-173.
26 carver, c. s., ve m. F. scheier, Perspectives on Personality, s. 106-107.
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ihtiyaçlar gelişim sürecinde daha erken ortaya çıkarlar. Bu nedenle birey-
ler saygınlık ve izzeti nefs ihtiyacının ardına düşmeden önce fizyolojik, 
güvenlik, sevgi ve aidiyet ihtiyaçlarını tamamen gidermelidirler.27

ihtiyaçlar konusundaki psikoloji teorilerinin kapsayıcı tanımı, ihtiyaç-
ları insan eksenli ihtiyaçlara indirgemekte ve havale etmektedir. maslow’un 
yüksek ihtiyaçlar olarak ifade ettiği bilme ve kendini gerçekleştirme ih-
tiyacı da insan eksenli ihtiyaçların dışında değildir. oysa dini antropolo-
jiye göre de insan maddi ve manevi iki boyutun karışımıdır.

insanın iki boyutlu olması onun ihtiyaçlarında da bu iki boyutun 
dikkate alınmasını gerektirir. Bu açıdan insanın, biyolojik ve ruhsal ih-
tiyaçlara ilaveten manevi ihtiyaçlar28 olarak bilinen kendine özgü ihti-
yaçları da vardır. insanın ihtiyaçlarının maddi ihtiyaçlar ve manevi ihti-
yaçlar şeklinde ayrılması daha çok ahlak kitaplarında ve dini eğilime ve 
geçmişe sahip yazarların eserlerinde göze çarpmaktadır. maddi ihtiyaçlar 
“kendinde kalma” kategorisinden, manevi ihtiyaçlar ise “kendinden soyut-
lanma” kategorisindendir. Diğer bir ifadeyle, maddi ihtiyaçlarda “kendini 
eksen alan maslahatlar” gözönünde bulundurulmuştur, manevi ihtiyaç-
larda ise “tanrısal olma”. Bu tasnifte ihtiyaçlara değer boyutundan bakıl-
mıştır. o halde ruhsal hijyende ihtiyaçların asli eksenleri olarak biyolojik 
ihtiyaçlar, ruhsal ihtiyaçlar ve manevi ihtiyaçlardan sözedebiliriz.

2. Biyolojik İhtiyaçlar

ruhsal hijyen insanın biyolojik ve bedensel ihtiyaçların karşılanma-
sıyla ilişkilidir.29 çünkü ruh sağlığı, bazı içsel durumlar ile su, tuz, şeker, 
kalsiyum, oksijen gibi gerekli maddelerin varlığı arasındaki dengeye bağ-
lıdır. Kanda yeterli oranda ısı ile bedenin dâhili çevresi dengeli olmalıdır. 
eğer beden için gerekli maddeler az olursa veya birey uzun süreliğine uy-
kusuz kalırsa beden fonksiyonları ve hem bireysel, hem de toplumsal ak-
tivasyonu ağır biçimde aksayacaktır.30 Bu yüzden gıda, su, istiharat gibi 
kimi biyolojik ihtiyaçlar her birkaç saatte bir karşılanmalıdır. oksijen gibi 

27 Phares, Introduction to Personality, s. 170-171.
28 spiritual needs
29 Fried, r., The Psychology and Psychology of Breathing, hardcover, 1993, s. 5-13.
30 Dadistan, Revanşinasi-yi Merezi-yi Tahavvuli, c. 2, s. 129.
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diğer bazıları ise bireyin hayatını sürdürebilmesi ve biyolojik dengesini31 
koruyabilmesi için her birkaç saniyede karşılanmalıdır.32 Fizyolojik ihti-
yaçların çoğu kendiliğinden karşılanır ve tatmin edilir. Pankreas kan şe-
kerinin dengesini sağlamak için karaciğerde birikmiş şekeri serbest bıra-
kır. eğer kanda yeterli oranda kalsiyum bulunmazsa birikmiş kalsiyum 
kemiklerden kana karışır. Benzer mekanizmalar kandaki su, oksijen, sod-
yum, klorid, protein ve yağın stabil seviyelerini korur.33

cannon’un (1929) kullandığı biyolojik denge kavramı, bir sistemin 
işletilmesi için bedenin yeterliliğini göstermektedir, tıpkı onun temel hali 
olan kan dolaşımı gibi. Denge sürecinin biyolojik ihtiyaçları karşılamak 
üzere nasıl hareket ettiğini anlamak için bir termostat düzeneğini örnek 
alabiliriz. Termostat sistemini belli bir dereceye ayarladığımızda sistem 
kendiliğinden o dereceyi koruyacaktır.

insanlar bu dengeyi kendileri koruyacak şekilde yapılmıştır. Bununla 
birlikte sürekli olarak değişken iç ve dış şartlarla yüzyüzeyiz. Bir tür ek-
siklik halini ve ihtiyacı içimizde hep hissediyoruz. Bu, dengeyi koruma 
ve biyolojik ihtiyaçları gidermenin bedenin otomatik mekanizmasına 
ilaveten bilinçli gayret ve faaliyete de muhtaç olduğunu göstermektedir.

2.1.  Beslenme

Beslenme, insanın en önemli fizyolojik ihtiyaçlarındandır. insan be-
deni milyonlarca hücreden oluşur. Her biri ihtiyaç duyduğu enerjiye ila-
veten, sürekli olarak, hayatı sürdürmek, dahili koşulları korumak ve ken-
dini çoğaltmak için enerjiye muhtaçtır.34 Araştırmacılar, bedensel sağlık 
ile ruhsal sağlık arasında ilişki bulunduğunu ve beslenmenin bu alanda 
önemli rol oynadığını ortaya koymuşlardır.35 Her ne kadar kişinin beden-
sel bakımdan zayıfsa düşünce ve ruh bakımından da zayıf olacağı kesin 
biçimde söylenemese de “sağlıklı akıl sağlıklı bedende bulunur” inancı 
genellikle doğrulanmıştır. uygun ve doğru beslenmenin ihtiyaç duyulan 

31 Homeostasis
32 carver, Perspectives on Personality, s. 99-100.
33 james W., Revanşinasi-yi Fizyolojik, c. 2, s. 481-512.
34 edington ve edgerton, Revanpezeşki-yi Kudek, s. 82.
35 ratner, A., Variety of Explanation for Variety-seeking: Psychological Needs.
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enerjinin sağlanması, ölmüş hücrelerin onarılması, bedenin hastalıklar 

karşısındaki direncinin arttırılması ve ruh sağlığı üzerinde etkisi vardır. 

öte yandan kötü beslenme, hormon salgılamada ve bedenin metabolik 

sisteminde bozulmanın, ruhsal bozuklukların ve davranış uyumsuzluk-

larının ortaya çıkmasına yolaçar.36

Anne besini ve çocuğun ruhsal hijyeni: insan, gelişim aşamalarının 

tamamında beslenmeye muhtaçtır. Doğumdan önce beslenme annenin 

kan dolaşımı yoluyla sağlanır. Hamilelik döneminde beslenme rejimini 

güzel uygulayan annelerin çocukları tamamen sağlıklıdırlar.37 Annenin 

kötü beslenmesi, çocuğun bedensel gelişimi üzerindeki olumsuz etki-

sine ilaveten onun zihinsel gelişimi ve ruhsal hijyeninde de bozulmaya 

yolaçabilir.38

Annenin beslenmesi ve bunun cenin üzerindeki etkileri rivayetlerde 

özel olarak belirtilmiş; hamile kadınlara, bazı gıdaları almaları ve çocuğu 

bu gıdaların etkilerinden yararlandırmaları tavsiye edilmiştir.

Allah rasülü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“çocuğun hoşgörülü ve temiz hamile kadına hamileliğinin son aylarında 

hurma yedirin.”39

imam rıza da (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Hamile kadınlarınıza kündür40 yedirin. eğer çocuk erkek olursa zeki, âlim 

ve cesur olur. Kız olursa güzel ahlaklı ve güzel olur.”41

Doğumdan sonra annenin beslenmesi konusunda da birtakım öne-

rilerde bulunulmuştur. müminlerin emiri (a.s) Allah rasülü’nün (s.a.a) 

şöyle buyurduğunu nakletmektedir:

36 Graham, Revanpezeşki-yi Kudek, s. 82.
37 Kaplan, Powell s.,Sefer-i Pormacera-yi Kudek, Revanşinasi-yi Rüşd, s. 231.
38 mason ve çalışma arkadaşları, Rüşd ve Şahsiyyet-i Kudek, s. 75.
”قال النبی صلی الل علیه و آله اطمعوا المرأة فی شهرها التی تلد فیها التمر فان ولدها  39

(Tabersi, Mekarimu’l-Ahlak, s. 192) “یکون حلیما نقیا
40 yaban mersini (çev.)
”اطعموا حباالکم ذکر اللبان فان یکن فی بطنها غالم خرج زکی القلب عالما شجاعا و ان  41

(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, 1988, s. 136) “تکن جاریته حسن خلقها و خلقتها
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“Kadının doğumdan sonra yiyeceği ilk şey rüteb42 olmalıdır. çünkü Allah 
meryem’e (s.a) şöyle buyurmuştur: Taze rüteblerin dökülmesi için hurma 
ağacını silkele.”43

Çocukluk döneminde uygun beslenme rejimi ve onun ruhsal 
hijyendeki rolü: çocukların ruhsal hijyeninde beslenmenin işlevi bü-
yük ölçüde ebeveynin kararına ve onların muamele tarzına bağlıdır.44 
Beslenme rejiminin niteliği, bireyin hayattaki olaylar ve yaşananlara 
adapte olma ve denge kurmadaki karşılaştırmalı yeterliliği ve enerji 
miktarını belirlemede önemli ve ciddi bir role sahiptir. Bedensel ye-
tersizlikler ve beslenme ihtiyacını karşılamamaktan kaynaklanan has-
talıklar kişiyi çok fazla güçten düşürür. Bu hal, bireyin enerjilerinin 
tükenmesine yolaçabilir ve beraberinde toplumsal inzivayı getirebilir. 
Beslenme ihtiyaçlarını istenen düzeyde tatmin etmemiş bireylerin duy-
gusal, ruhsal ve toplumsal değişimlerle yüzleşmede adaptasyon gücü 
oldukça zayıf kalacaktır.45 ihtiyaçları karşılanmamış çocuklar şiddetli 
depresyona veya şizofreniye maruz kalabilir. Ayrıca sözkonusu ihti-
yaçları haddinden fazla karşılanmış olanlar da başkalarına aşırı ölçüde 
bağlılık gösterebilirler.46

İlk gençlik ve yetişkinlik döneminde beslenme ve ruhsal hijyen: 
Beslenme ilk gençlik ve yetişkinlik döneminde de özel bir öneme haiz-
dir ve bireyin bedensel ve ruhsal sağlığı üzerinde etkilidir. Hamile kadın-
lardan ve emziren annelerden sonra ilk gençlik dönemindekilerin bes-

42 Taze hurma (çev.)
”عن علی ابن اسباط عن عمه یعقوب رفعه الی علی علیه السالم قال قال رسول الل  43

صلی الل علیه و آله لیکون اول ما تأکل النفساء الرطب فان الل عز و جل قال لمریم 
ي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة تَُساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا فان الل تبارک و تعالی قال  بنت عمران ُهِزّ
و عزتی و جاللی و عظمتی و ارتفاع مکانی ال تأکل کل نفساء یوم تلد الرطب فیکن 

غالما اال کان حلیما و ان کانت جاریة کانت حلیمة “ 
(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 66, s. 135). Aynı içerikte başka rivayetler Vesailu’ş-Şia’da 
da (c. 15, s. 134 ve 135) geçmektedir.

44 edington, Biyoloji-yi Faaliyyet-i Bedeni, s. 390.
45 Frick, İhtilal-i Süluk ve Reftarhâ-yi Zıdd-i İctimai-yi Şedid, s. 81-83; luckassonve d -

ğerleri, Akabmandegi-yi Zihni, s. 140-144; nelson, rita Wicks, İhtilalhâ-yi Reftari-yi 
Kudekan, s. 464 ve 465.

46 Rüşd ve Şahsiyyet-i Kudek, s. 141.
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lenme ihtiyaçları hepsinden fazladır.47 Bu nedenle gençler güçlü ve sağ-
lıklı besinleri kullanmalıdırlar.

uzmanların inancına göre gençlerin beslenme sorununda en popüler 
olanı kahvaltı yapmamak ve abur cubur yemektir.48 yetişkinlik dönemi-
nin uygun beslenme rejimi bedensel sağlığı ve hastalıklardan korunmayı 
temin etmekte; buna karşılık az değerli besinler bozukluk ve hastalıkla-
rın sebebi olmaktadır. öyle ki beslenmenin türü, hormonların salgılan-
masıyla bireyin hal ve davranışları üzerinde etki bırakmaktadır. Bir kısım 
durumlardaki depresyon ve saldırganlığın kökü, bireyin hormonlarında 
ve beslenme türündedir.49

2.2.  Uyku

uyku, insanın, ruh sağlığında özel bir öneme sahip en temel beden-
sel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarından biridir. uyku, gelecekte faydalı iş 
yapmak için enerji biriktirmede bedenin asli ihtiyacını karşılar. rahat ve 
yararlı bir uyku ile sakin ve hoşa gidecek rüyalar görmek beden ve ruh 
sağlığının göstergelerindendir. nitekim uykuya ihtiyaç, arzu edildiği bi-
çimde ve uygun çevrede tatmin edilirse insanda harikulade bir güç mey-
dana getirir. Bu güç, beden ve beyni ilk haline döndürebilir ve insanın 
vücudundaki yorgunluğu alabilir.50 uyku, hayatımızın sadece üçte birini 
oluşturur. Fakat hayatımızın diğer üçte ikisinin niteliği de uykumuzun 
niteliğine bağlıdır.51 uyku yalnızca fizyolojik sinirsel bir refleks değildir. 
Bilakis psikolojik bakımdan restore edici etkisi nedeniyle stresli ve si-
nirli kişiler uyutularak tedavi edilmektedir. Aynı şekilde semptomatolo-
jide çocuk ve yetişkinlerin sinirsel-ruhsal hastalıkları çoğu vakada uyku-
suzluk veya az uykuyla karşımıza çıkmaktadır.52 Bu bulgular uykunun, 
ruhsal değişim, denge ve sağlık için zaruret olan özellikli ve aktif bir or-
ganik olay olduğunu göstermektedir.53

47 Aynı yer.
48 Kaplan, Sefer-i Pormacera-yi Kudek, Revanşinasi-yi Rüşd, s. 758.
49 Davison, G., Abnormal Psychology, s. 247-260.
50 carlson ve çalışma arkadaşları, Behdaşt-i Revani-yi Zenan, s. 199.
51 Fluchaire, Pierre, Çegune Bihter Behabim, s. 35.
52 Dadistan, Revanşinasi-yi Merezi-yi Tahavvuli ez Kudeki ta Bozorgsali, c. 2, s. 23.
53 A.g.e., s. 14; Hurry Peter, Hab ve bi-Habi, s. 23.
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Uykuya ne süreyle ihtiyaç duyarız? Genel algı şudur ki sekiz saat 
veya yedi saat uykuya ihtiyacımız var. Bu nedenle kişi eğer sekiz saat uyu-
mazsa durumundan kaygı duyulur. eğer sekiz saatten fazla uyursa bu kez 
ona tembel denir. uykuya ihtiyacın kişilere göre farklılaştığı bir gerçek-
tir. Faydalı bir gece uykusunun süresi üç saatten daha az bir süre ile on 
saatten fazla süre arasında değişebilir. Bireylerin uykuya ihtiyacı muhtelif 
zamanlarda farklı farklıdır. stres ve depresyonun ya da zihinsel ve beden-
sel faaliyetlerin arttığı anlarda uykuya duyulan ihtiyaç daha fazla olabilir. 
Ama koşullar isteğe uygun hale geldiğinde uykuya ihtiyaç azalabilir.

uykuya duyulan ihtiyacın ölçüsü gelişim sürecinde de değişmektedir. 
Kişi yaşlandığı oranda uykuya ihtiyacın ölçüsü de azalmaktadır.54 Do-
layısıyla her erkek, kadın, çocuk ve yetişkin; yaş, bedensel ve duygusal 
sağlık, hayat tarzı, toplumsal ihtiyaçlar ve mesleki durumlar değişkenle-
riyle tayin edilen55 belirli oranda uykuya ihtiyaç duyar.56

Uykunun ruhsal hijyendeki işlevi: Her gece insan yatağa gittiğinde 
genellikle sorunlar yumağıyla başbaşadır. uykuda organizmanın her dü-
zeyinde vuku bulan metabolizma ve enerji faaliyeti bu ruhsal istikrar-
sızlığı ve sorunları asgari seviyeye indirir, insan bedeninden yorgunluğu 
atar. uyku Kur’an açısından insanın huzur bulmasını sağlayan şeydir.57 
Kur’an’da ilahi ayetlerden biri olarak ifade edilmiş58 “rüya görme” de ruh-
sal hijyende etkilidir.

öyle anlaşılıyor ki “rüya görme”59 fizyolojik bir fenomen olarak 
uyku sürecinin kendisinden bile önemlidir. Psikanalitik ve bilişsel görüş 
bu meseleye başkalarından daha fazla eğilmiş ve rüyalara olumlu pence-
reden bakmıştır. Freud’un “rüya görmek için uyumak” hakkındaki dü-
şüncesi esas itibariyle bu mevzuya değinmektedir. Freud’un sisteminde 
rüya, yerine getirilmemiş arzuları telafi ve tatmine imkan hazırlayarak 

54 lacks, Patricia, Reftar-i Dermani-yi bi-Habi-yi Müzmin, s. 40 ve 41.
55 Hoffman ve diğerleri, Revanşinasi-yi Umumi ez Nazariyye ta Karkerd, s. 177.
56 meani, irec, Derd-i bi-Habi, s. 87; Kaplan, Hulasa-i Revanpezeşki-yi Ulum-i Reftari, 

Revanpezeşki-yi Balini, c. 2, s. 424.

.(nebe 9) ”َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا“ ,(Furkan 47) ”َوالنَّْوَم ُسَباًتا“ 57

.(rum 23) ”َوِمْن آَياِتِه َمَناُمُكم ِباللَّْيِل“ 58
59 Dreaming
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içsel gerilimin bir kısmını düşürmeye izin verir. rüya, acı verdiği veya 

günah içerdiği için kişinin bilinçliyken varlıklarını itiraf edemediği arzu 

ve ihtiyaçları tatmin etmenin yöntemidir.60

Hoffman ve mesai arkadaşları rüya ile ruhsal hijyen arasındaki bağı 

incelediklerinde gördüler ki rüya, stresle birlikte yaşamaya ve depresyonu 

önlemeye yardımcı olabilir.61

Uyku ve rüya mahrumiyeti: Araştırmacılar eeG sonuçlarına göre 

bireyin uykuda ne zaman rüya gördüklerine teşhis ettiler. sonra kişinin 

rüyaya daldığı anda onu uykudan uyandırdılar ve rüya görmesini engel-

lediler. Dört veya beş gece rüyadan mahrum kaldıktan sonra denekle-

rin acı içinde ve sinirli oldukları, odaklanamadıkları görüldü.62 jung’un 

inancı şudur: eğer bir kimse dört gün rüya görmezse hayatını idame et-

tirme gücünü yitirir.63

uykudan mahrumiyet de bireyde uzun süreli dikkat eksikliği, ha-

fıza kaybı, sinirlilik ve anormal davranışlara sebep olmaktadır. uykudan 

mahrumiyet, insanın huyunda, bireysel ilişkilerde ve mesleki fonksiyonda 

derinlemesine olumsuz etkiye yolaçmaktadır.64

uyku yetersizliğinin etkileriyle ilgili araştırmalardan birinde yalnızca 

dört beş saat uyumalarına izin verilen deneklerin, normal uyku ve din-

lenmelerini sürdüren kişilerle karşılaştırıldığında daha az mutlu, dostça 

ve enerjili oldukları anlaşıldı. Bu araştırmada uykudan mahrumiyetin 

olumsuz etkileri onların bireysel aktivasyonları ve ruhsal hijyenleri üze-

rinde haftalar, aylar sonra bile gözlemlenmişti.65 uykudan mahrumiye-

tin yolaçtığı sonuçların diğer bir yönü bireyin bilinciyle ilişkilidir. Araş-

tırmalardan birinde uykusuzluk çeken onbeş üniversite öğrencisine dört 

haftalık bir devred iki tür görev verildi. Bu incelemenin sonuçları, daha 

fazla bilinç, dikkat ve ilgiye ihtiyaç duyuran işlerde uykudan mahrumi-

60 Burger, j. m., Personality, s. 60-61.
61 Hoffman ve diğerleri, Revanşinasi-yi Umumi ez Nazariyye ta Karkerd, c. 1, s. 161 ve 

162.
62 Hurry, Hab ve bi-Habi, s. 35.
63 jung, Ez Rü’ya ta Hodşinasi, s. 12.
64 lacks, Reftar-i Dermani-yi bi-Habi-yi Müzmin, s. 19.
65 A.g.e., s. 21.
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yetin fonksiyon zaafına yolaçtığını gösterdi.66 zihin çoğunlukla gerçeklik-
ten koparak çok değerli özelliklerinden biri, yani öngörü yeteneğini kay-
betmektedir. yeteri kadar uyuyamayan bireyler zaman içinde asabi, kay-
gılı, muztarip ve depresif olmakta, mutlulukları azalmaktadır.

islami metinlerde beden sağlığı ve ruhsal hijyende uykunun rolü ve 
önemi açıklanmış67 ve uykudan mahrumiyetin olumsuz sonuçlarına dik-
kat çekilerek uykuya ihtiyacın acilen karşılanması tavsiye edilmiştir.68

Fazla uyku ve ruhsal hijyen: uyku ruh sağlığı için temel bir ihtiyaç 
olmakla birlikte bunda aşırıya kaçmak da tam zıddı sonuçlara yolaçmak-
tadır. Gece ihtiyaçtan fazla uyuyan kişiler gündüzleri de çok uykulu ol-
makta, sersem halde gezmekte ve kavgacı görünmektedir. Bunlar, muh-
temelen sabah kalkmakta da sorun yaşamaktadır.

Fazla uyku ve uykudan mahrumiyet, gündüz uykulu olma derecesi 
ve sabahki görevlerini yerine getirmede sorun yaşama bakımından bir-
birine benzemektedir. Fakat fizyolojik ve klinik özelliklerine göre onları 
birbirinden ayırmak mümkündür.69 Bazen fazla uyku hastalık durumunu 
yansıtmaktadır ve depresyon hastalarının bir bölümünde görülmektedir.70 
Böyle durumlarda “fazla uyku” başlığı altında ayrı bir teşhis verilmemek-
tedir. Buna rağmen bozukluğun ağırlaşması durumunda dikkate alınmak-
tadır. Fazla uyku islami metinlerde din ve dünyayı berbat eden71 ve ömrü 
tüketen72 etken; bireyin gündelik işlerinde aksamaya yolaçan73, Allah’ı 

66 A.g.e., s. 22.

  ”النوم راحة من االلم, النوم راحة للجسد, ان النوم سلطان الدماغ و هو قوام الجسد و قوته“ 67

(muhammed reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 10, s. 258)

الیقظة“ 68 و  النوم  فیها صنع...  للعباد  لیس  اشیاء  السالم ستة  علیه  الصادق    ”قال 

(Kuleyni, Kafi, c. 1, s. 164).
69 Amerika Psikiyatri Derneği, ruhsal bozuklukları teşhis ve istatistik kılavuzunun gö -

den geçirilmiş metni, tercüme: muhammed rıza nikbaht, Hamayak Avais Danis, s. 
890.

70 Dadistan, Revanşinasi-yi Merezi-yi Tahavvuli ez Kudekan ta Bozorgsali, c. 2, s. 59.

 .meclisi, Biharu’l-Envar, c) ”قال الصادق علیه السالم کثرة النوم مذهبة للدین و الدنیا“ 71
76, s. 180).

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, c. 3, s. 257) ”بئس الغریم النوم یفنی قصیر العمر و یفوت کثیر االجر“ 72

(A.g.e., c. 5, s. 376) ”من کثر فی لیله نومه فاته من العمل ما ال یستدرکه فی یومه“ 73
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gazaplandıracak74, sahibini kıyamet günü ilahi lütuf ve rahmetten mahrum 
edecek75 bir şey olarak tanıtılmıştır. Bu nedenle rivayetlerde fazla uyku 
şiddetle yasaklanmış ve uyanıklık altı çizilerek tavsiye edilmiştir.76

uykunun miktarı bir yana, uykunun zamanına dikkat edilmesi de 
önemlidir. islami öğretilerde insan için uykunun önemine dikkat çekilme-
sinin yanısıra uyumanın zamanına da özel bir ilgi gösterilmiştir. Aslında 
ruhsal hijyen açısından büyük önem taşıyan bir program da önerilmiştir.

mesela gecenin başındaki uykuya vurgu yapılmıştır.77 öte yandan, 
gece uykusu döngüsünün öne çekilmesini önleyerek ve güneşin doğduğu 
ilk saatlerden itibaren doğal ışıktan daha fazla yararlanmaya imkan sağ-
layarak depresyon karşıtı etkilerin önünü açmak ve depresyonun ortaya 
çıkmasını engellemek için gündüzün başında uyunmaması tavsiye edil-
miştir. rivayetlerde geçen günün yarısında uyunması tavsiyesi de ruhsal 
hijyen alanındaki deneysel araştırmalarla uyumludur.78

2.3.  Cinsel İhtiyaç

cinsel ihtiyaç insanın biyolojik, ruhsal ve toplumsal mahiyetinin ay-
rılmaz parçasıdır ve bu ihtiyacın tatmin edilme biçimi birey ve toplum 
sağlığında çok önemli bir rol oynar.

cinsel eğilimler ve ruhsal hijyene dair bilimsel araştırmaların tarih-
çesi 1859-1939 yıllarına kadar gider. Geçmişte cinsel ihtiyaçların bayağı 

 ان الل“ ,(Kuleyni, Füruğu Kafi, c. 5, s. 84) ”ان الل عز و جل یبغضالعبة النوام الفارغ“ 74
.(Aynı yer) ”یبغض کثرة النوم و کثرة الفارغ

 ,meclisi, Biharu’l-Envar) ”ایاکم و کثرة النوم فان کثرة النوم یدع صاحبه فقیرا یوم القیامة“ 75
c. 74, s. 180).

 .(çok sayıda rivayette bu içerik geçmektedir) ” ایاک و کثرة النوم“ 76

”من وصایا الصادق علیه السالم لعبد الل ابن جندب... یا بن جندب اقل النوم باللیل و 
(A.g.e., c. 78, s. 280) “الکالم بالنهار

یناموا“ لن  امتی  ان خیار  اللیل حتی ظننت  بقیام  ما زل جبرئیل  الل    ”قال رسول 

(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 8, s. 154)
77 saduk, el-Fakih, c. 1, s. 481.
78 Nakş-i Din der Behdaşt-i Revan, s. 265-267.
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arzular ve güdülerden başka bir şey olmadığına inanılırdı. Bilim alanında 
da cinsel güdü küçük bir fenomen kabul edilirdi. Freud, ilk kez ruhsal-
cinsel gelişim teorisini ortaya atarak cinsel ihtiyacı gidermenin niteliği ile 
ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi izaha girişti. Freud açısından insanın temel 
eğilimlerinden biri cinsel ihtiyaçtır ve bunun doğru biçimde tatmin edil-
mesi kişiliğin normal gelişimi ve insan ruhunun huzur bulmasında temel 
bir role sahiptir. Freud cinselliği sadece genel olarak hesaba kattığımız 
sınırlı anlamıyla tanımlamıyordu. Freud’un cinsellik kavramına katılsak 
da katılmasak da cinsel ihtiyacın önemini inkar edemeyiz.

Freud’un ruhsal-cinsel gelişim teorisine ilaveten başkaları da mese-
lenin daha nesnel yönlerine eğildi ve bu bilimsel gelişmede hatırı sayılır 
pay sahibi oldu. Kaplan, çok sayıda araştırma sonucunda ruhsal hijyenin 
cinsel ihtiyaçları tatminle ilişkisini bulunduğunu gördü. Bu nedenle cin-
sel davranışların eğitimi alanında programlar planlandı. masters ve john-
son, cinsel ihtiyaçların giderilmesinde yetersizlik ve başarısızlığın toplum-
sal hayat ve mesleki yaşamda ya da diğer önemli alanlarda perişanlığa 
ve fonksiyon bozukluğuna yolaçacağına inanıyordu.79 iki haftalık yatılı 
eğitim programı eşler için günlük seanslar formunda uygulanıyordu. Bu 
programın nihai değeri, gelecekte cinsellikle ilgili korku ortaya çıkmak-
sızın cinsel uyarı ve tatmini üst düzeye çıkarabilmesindeydi. masters ve 
johnson’un aksine Kaplan, cinsel ilişkiden olabilecek en çok fayda için te-
peden tırnağa davranış tekniklerini eşlere öğretiyordu. Toplamda bu araş-
tırmalar ve tedavi müdahaleleri ruh sağlığında cinsel ihtiyaçların önemi-
nin daha iyi tanınmasına yardımcı oluyordu. Dünya sağlık örgütü “cinsel 
sağlık” kavramını ortaya atmakla, cinsel ihtiyaçları tatmin etmenin zihin, 
duygular ve beden arasındaki tekparçalılık ve koordinasyona yardım et-
tiğine ve insanı ruh sağlığını yükseltme mecrasına sevkettiğine değinmiş 
oldu. islam açısından da cinsel ihtiyaç insanın en köklü ihtiyaçlarından 
biri olarak tanınmış ve onu evlilik aracılığıyla doğru biçimde tatmin et-
menin insan ruhunun huzur bulmasıyla sonuçlanacağı kabul edilmiştir.80 

79 masters, W. H. ve v. e. johnson, Human Sexual Inadeguacy, Boston: little Brown, 
1970.

َودًَّة َوَرْحَمًة“ 80 ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا ِلَّتْسُكنُوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ  ”َوِمْن آَياِتِه أَْن َخَلَق َلُكم ِمّ
(rum 21).
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evlilik, eşler arasındaki ilişkiler ve çocukların terbiyesi alanındaki dini 
öğretilerin dikkat çekici bir kısmı ruhun cinsel eğitimi ile ilgilidir.

Cinsel sapmaların ruhsal hijyen üzerindeki olumsuz etkileri: in-
sandaki cinsel ihtiyacın uygun işlevi ve hedefleri vardır. onu tatminde 
makul ve meşru usüllerle orta yolu tutmak, hem korunma, hem de te-
davi bakımından ruhsal hijyene katkı sağlayacaktır. cinsel güdünün be-
lirlenmiş çerçeve ve sınırların dışında tatmini, sağlık için, günümüzde 
çağdaş dünyada, özellikle de din dışı toplumlarda etkileri gözlemlenen 
birçok olumsuz sonuçlara yolaçacaktır.

Bu kavramın tanımı (cinsel sapma) üzerinde görüş birliği olmasa da 
bütün yaklaşımlarda bazı cinsel davranışlar anormal görülmekte ve cinsel 
sapmaların ruh sağlığına olumsuz etkileri bulunduğu kabul edilmektedir.81 
Dinin alanında bu mevzu büyük hassasiyetle ele alınmıştır. Kendini tat-
min82, eşcinsellik83 (erkekler= livat, Kadınlar=müsahaka), kadın ve er-
keğin gayri meşru cinsel ilişkisi, çocuklara yönelik cinsel istismar, evli-
lik çerçevesi dışında karşı cinse arzulayarak bakmak islami kaynaklarda 
anormal davranışlar ve günah olarak tanıtılmıştır.

Bazı rivayetlerde dokunma, öpme ve arzulayarak bakmanın etki ve 
sonuçlarına işaret edilmiş; karşı cinsle yalnız ve başbaşa kalmaktan, tah-
rik edici sohbetlerde bulunmaktan kaçınılması gerektiği vurgulanmıştır. 
imam sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “(namahreme) bakmak şeytan ta-
rafından atılmış zehirli bir oktur. nice bakış vardır ki uzun sürecek bir 
hüsran ve pişmanlığa yolaçar.”84 Bu rivayetten gayet iyi anlaşılmaktadır 
ki arzu dolu bakış ve meşru olmayan cinsel ilişki ve temaslar küçük se-
viyede de olsa ruhun huzurunu kaçıracaktır.

cinsel sapmalar az veya çok bütün toplumlarda mevcuttur. Gelişmiş 
sanayi ülkelerinde yaklaşık seksen yıl önce cinsel konular, kız ve erkek 
çocuklarının ilişkileri sınırlıydı. Ama günümüzde ahlak ve maneviyattan 
uzaklaşma ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile kız ve erkek çocukları 

81 Klassen, A. D., Williams, j. e. e. levitt, Sex and Morality in the US, Wesleyan un -
versity Press, 1989, s. 17-46.

82 masturbation
83 Homosexsuality
84 muhammed, muhammedi reyşehri, Müntehab-i Mizanu’l-Hikme, s. 560.
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karışık okullarda öğrenim görmekte ve büluğdan sonra karşı cinsle yakın 
ilişkiye girmektedir. okullar açıktan cinsel ilişkinin nasıl olacağına dair 
eğitim vermektedir. Batı kültüründe her bireyin bedeni kendisine aittir 
ve onu dilediği gibi kullanabilir.

cinsel ilişkiler ve ahlaki sapmalar, en tehlikelisi, cinsel sapmalardan 
kaynaklanan “psiko-sosyal bozukluklar” ve kazanılmış bağışıklık eksik-
liği sendromu85 gibi öldürücü hastalıklar olan pek çok sorunlara yola-
çar. 1980’li yıllardan itibaren ingiltere ve Amerika’da görülmeye başlayan 
ve zamanla tüm ülkelere yayılan bu tehlikeli fenomenler günümüzde in-
sanlığın ruh sağlığını tehdit etmektedir.

cinsel tahrik içeren film ve fotoğraflara bakmak ruhsal hijyeni teh-
dit eden diğer etkenler arasındadır. enformasyon aracı olarak internetin 
eksen rolü kimseye gizli değildir, bununla birlikte onun olumsuz etkile-
rine de göz yumulamaz.

eğer bireyler cinsel ihtiyaçları gidermede ahlaka, değerlere ve dini 
normlara bağlı kalırlarsa böyle hastalıklar azalacaktır. Ama gerçek şudur 
ki, bir yandan çağımızdaki yaygın ilişkiler ve benzersiz insan trafiği cinsel 
hastalıkların intikal ihtimalini arttırmaktadır; diğer yandan da kimi birey-
ler ahlaki ilke ve kriterlere aşina değildir veya bunlara uymamaktadır.

Bu bakımdan toplumda sağlıklı ilişki eğitiminin verilmesi ve internet, 
uydu, film vs. araçlarından yararlanma alanında stratejiler oluşturulması 
zorunluluğu vardır. Bu eğitimler ve planlamalar, kız ve erkek çocukları 
arasındaki serbest ilişkilerden kaynaklanan başıbozukluk ve korunma-
sızlığın önünü büyük ölçüde alabilir.

3. Psikolojik İhtiyaçlar

Biyolojik ihtiyaçların insan hayatında büyük önemi vardır. Fakat 
psikolojik ihtiyaçlar psikologların çok daha fazla dikkatini çekmiştir. 
Geçmişte insanın ihtiyaçlarının hiyerarşik zincir biçiminde ortaya çık-
tığı sanılıyordu. maslow’un ihtiyaçlarla ilgili kategorilendirmesi tam an-
lamıyla bu yaklaşım temelindedir.86 Fakat bugün psikologların algısı, 

85 Acquired Immune Defiency syndrome (AIDs)
86 Burger, j. m., Personality, 1997, s. 328-329.
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beşeri ihtiyaçların, içiçe girmiş ve birbiriyle bağlantılı biçimde incelikli, 
karmaşık ve kesintisiz olduğudur. Bazen bireyler üst düzeydeki ihtiyaçla-
rını gidermeyi başarabilir, oysa henüz daha aşağı düzeylerdeki ihtiyaçla-
rın üstesinden gelmemişlerdir. mesela sanayileşmemiş toplumlarda halk 
şiddetli açlık çekiyor olabilir ve yaşamak için başını sokacak bir yuvası 
belki yoktur, ama sağlam toplumsal bağları ve “kendine saygı duyma”yı 
teminde üst düzeydedirler. o halde ister bireysel sahada olsun, ister top-
lum ölçeğinde ve bireysel ilişkilerde olsun psikolojik ihtiyaçlar özel bir 
öneme haizdir. Bu bölümde önce bireysel ihtiyaçların ruh sağlığı üzerin-
deki etkisini inceleyeceğiz, daha sonra da bireyler arası ihtiyaçları tartış-
maya açacağız.

3.1.  Emniyet İhtiyaçları

Fizyolojik ihtiyaçlar iyi karşılanırsa, genel olarak emniyet ihtiyaçları-
nın87 parçası olarak kategorilendirebileceğimiz bir dizi yeni ihtiyaç ortaya 
çıkar. Güvenlik88, istikrar89, aidiyet, korunma90, kanun ve nizama ihtiyaç91, 
muktedir bir hâmiye sahip olmak vs. bu listede yeralır. maslow (1971), 
emniyet ihtiyacının çocukluk döneminden itibaren ortaya çıktığına inanır.92 
Bu ihtiyacın karşılanması, birinci derecede, sağlam ailevi ilişkilerde em-
niyetin olmasına bağlıdır. samimi bir ilişkinin varlığı ve güvenli bir çev-
renin hazırlanması, dünyanın çocuğun gözüne düzenli ve öngörülebi-
lir görünmesini sağlar. Böylelikle değişimlerle ve yeni tecrübelerle dolu 
bir dünya ile yüzyüze olabilecek ve bunlarla yanyana yaşayabilecektir.93 
ebeveynin beklentilerinin onların eğitim yöntemleriyle aynı istikamette 
olması çocuğun emniyet hissini arttırır. Genel olarak normal ve sağlıklı 
bireylerin bu ihtiyacı çocukluk döneminde güzelce karşılanmıştır. Bu-
nun yanısıra yetişkinlikte sergilenen sigorta, tasarruf, meslek seçimi gibi 
bazı davranışların varlığı muhtemelen bu ihtiyaca bağlıdır.94 Bu, güvenlik 

87 safety needs
88 security
89 stability
90 Protection
91 need for structure, need for order
92 Fesnbach, Personality, 1998, s. 167-168.
93 Pringle, Niyazhâ-yi Kudekan-i Durnuma-yi Ferdi, s. 61.
94 Hodapenahi, Engizeş ve Heyecan, s. 172.
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ihtiyaçlarıyla ilgili faaliyetlerin insan davranışlarının büyük kısmını içer-
diğini ve hemen hemen davranış tekeline sahip organizasyon gücü ola-
rak hareket ettiğini göstermektedir. Toplum sahnesinde ne zaman bir 
tehdit ortaya çıksa güvenlik ihtiyaçları çok acil bir hal alır ve asli uyarıcı 
olarak bireyleri güvenliği sağlamaya zorlar. insanlar böyle bir durumda 
adeta güvenlik için yaşayan kişiler biçiminde tarif edilebilir.

Güvenliği tehdit eden etkenler: iptidai insanın tabiat güçleri karşı-
sında boyun eğmiş ve sığınaksız olması gibi, günümüz insanı da kendisi-
nin ürettiği toplumsal ve ekonomik güçler karşısında takatsiz ve sığınak-
sızdır. Gıda maddelerinin yokluğu ve eksikliği, işsizlik, aşırı nüfus artışı, 
savaş ve güvenlik sorunu, göç, doğal hadiseler, etnik arındırma, aile dü-
zeninin bozulması, terörizm, AIDs gibi tehlikeli hastalıkların küreselleş-
mesi birey ve toplumun güvenliğini çeşitli boyutlarda müşkül durumda 
bırakan ve insanlığın sağlığını tehdit eden etkenlerdir.

Güvenlik krizi ve ruhsal hijyen: Güvenlik ihtiyaçlarının karşılanma-
ması insan hayatının değişik yönlerini etkisi altına alabilir ve bireylerin 
ruhsal hijyeni için kaçınılmaz sonuçlar doğurabilir. maslow, araştırma-
larında “nevrotiklik” ile güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmaması arasın-
daki ilişkiyi keşfetmiştir.95 Pestonjee, araştırmasında ruhsal bozukluk-
ların dikkat çekici yüzdesinin bir şekilde bireysel ve toplumsal güvenlik 
yoksunluğuyla ilişkili olduğunu buldu. ulaştığı sonuç şuydu ki, emniyet-
sizlik ve bundan kaynaklanan baskı hissi (stres) “kendine saygı”yı kay-
betmeyi beraberinde getirmektedir ve bu da bireylerin adaptasyonu üze-
rinde iz bırakmaktadır.96

3.2.  Kimlik97 Duygusuna İhtiyaç

Kimlik, başkalarıyla ortak yönleri bulunmasına rağmen onlardan ay-
rılan birey olarak ben idrakine olan umumi ihtiyacı göstermektedir. Kim-
lik, daima iki karşıt durumla tanımlanır: Benzerlik ve farklılık. Bu nedenle 
dünyadaki her birey diğerlerinin benzeridir (benzerlik) ama aynı zamanda 
bireye has ve ayırdedici özellikleri vardır (farklılık). Kimlik, bir bakıma 

95 Davison, G., Abnormal Psychology, s. 129-136.
96 Pestonjee, D. m., Stress and Coping, london: sage Publication, 1999, s. 171.
97 Identity
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kendine bakıştır: kişinin birtakım yönlerine işaret taşıyan ve genellikle 
bireyin kendine, makamına ve konumuna dair açık bir tasavvura sahip 
olması, bedeni ve kişisel yeterliliği konusundaki idrak ve duygularını 
içeren kendisine bakış. Diğer yönden ise kendisiyle başkaları arasındaki 
ilişkiyi somutlaştıran dışarıya bakıştır.

Kimlik sahibi olmaya ihtiyaç çocukluktan başlar, ama ilk gençlik dö-
neminde zirveye ulaşır ve telaş genç insanın halet-i ruhiyesi ve düşüncesi 
üzerinde öylesine iz bırakır ki onu, kimlik kazanma yolunda yorulmak 
bilmez bir koşuşturmaya zorlar. erich Fromm’un inancına göre kimlik 
duygusu ihtiyaç insanın varlık koşullarından doğar, en şiddetli gayret ve 
çabaların kaynağıdır. insanlar bir topluluğun parçası olabilmek ve so-
nuçta da bir kimliği hissedebilmek için hayatlarını tehlikeye atar, aşkla-
rından vazgeçer, özgürlüğü görmezden gelir, fikir ve düşüncelerini feda 
eder. Fromm açısından kimlik kazanmak insan için öylesine önemli ve 
hayatidir ki eğer bu ihtiyacı doğru dürüst karşılayamazsa ruh sağlığı da 
olamayacaktır.98 erikson da kimlik kazanmanın insanın temel ihtiyaç-
larından biri olduğuna inanır ve gençlik aşamasında büyük önem taşır.99

Kişi bu devrede, geçmişe bağlılığa ilaveten gelecekle ilgili oryan-
tasyonu da kapsayan anlamlı bir benlik varsayımını şekillendirmelidir. 
“Ben” kimliği, bilinçli tecrübe edilen bir duygudur. erikson’un görü-
şünde “ben” kimliğine dair güçlü bir duygunun oluşturulması ve muha-
fazasının çok büyük önemi vardır. çünkü birey ancak bu durumda ruh 
sağlığını temin edebilir.100

Kimlik kazanmanın ruh sağlığı üzerinde nasıl etki bırakacağı ko-
nusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bir araştırmada, gençlik dö-
neminde güçlü kimlik kazanılmasının orta yaşlardaki daha fazla ruh 
sağlığı, alışkanlık ve adaptasyonda etkili olup olmadığı mevzusu ince-
lenmiştir. Bu iş için üniversitenin ikinci ve üçüncü sınıfındaki öğrenci-
lerden bir grupta kimliğin gücüne dair bir ölçüm gerçekleştirdiler. on-
yedi yıl sonra, somut olarak ruhsal hijyenin bileşenlerinden bazılarını 
değerlendirdikleri başka bir ölçümü aynı grup üzerinde uyguladılar. so-

98 Fromm, Camia-i Salim, s. 72 ve 73.
99 eysenck, m. W., Psychology a Student’s Handbook-Psychology Press, 2000, s. 475.
100 Freeman, Personality, Description, Dynamics and Development, s. 376-378.
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nuçlar gösterdi ki güçlü kimlik kazanma ile ruhsal hijyen arasında bağ 
mevcuttur. Kimliğin biçimlenmesine bakarak bireylerin adaptasyon ba-
kımından hayatta ve evlilikteki mutluluk ve işlevsellik duygusunun nasıl 
olacağı öngörülebiliyordu.101 marcia, kendi araştırmalarında, kimlik kaza-
namamanın hayatın gerçeklerine karşı koyma ve başkalarıyla irtibat kur-
mada ciddi sorunlara yolaçtığını buldu.102 Kimlik krizi yaşayan bireyle-
rin daha fazla oranda aile içi çatışmaları tecrübe ettiği görülmektedir. Bu 
sorunun başlangıcı, ilk gençlik devresinin sonlarıdır. Birey, kimlik kri-
zinin devam etmesi durumunda zaman içinde anksiyete ve depresyona 
maruz kalır ve hayatının doğal akışı sekteye uğrar. Düzenli olarak ha-
linden şikayet eder, hayatındaki değerler onun için anlamsızlaşır, eğitim 
dalını veya mesleğini seçmede sorun yaşar.

3.3.  Otonomiye İhtiyaç

otonomiye103 ihtiyaç insanın psikolojik ihtiyaçlarından biridir.104 erik-
son, otonomi kavramını, insanın bireysel olarak katettiği ayrı iradeyle ya-
şadığı süreci tarif etmek için kullandı. erikson’un teorisine göre otonom 
davranış, normal ve zaruri davranıştır. Bunun karşısında kuşku ve tered-
düt yeralır. otonominin ilk temelleri, hayatın ilk aşamalarında başkala-
rının çocuğa tepkileri yoluyla atılır. Bu görüşe göre aile ve okul çevresi, 
toplumsal şartlar bireyin otonomiye duyduğu ihtiyacı hangi oranda des-
tekliyorlarsa o nispette birbirlerinden farklıdırlar. çevreler ve toplumsal 
koşullar bireyin otonomiye ihtiyacını destekliyorsa onlara “otonominin 
hâmisi çevreler”105 denir.

otonomiye ihtiyaç, her bireyin, başkaları ve çevredeki gelişmelerin 
onu belirlemesi yerine kendisinin karar verici olmasını istemesine işa-
ret etmektedir. otonomi, birkaç seçim konusunda karar alma imkanına 
kavuştuğumuzda doğrulanır. Bazı yazarlar, otonomiye ihtiyacı karşılan-
mış bireyi otonom olmayan bireyden ayırdetmek için kuklalar (pawns) 

101 carver, Perspectives on Personality, s. 301-303.
102 marcia, “Identity in adolescence” in j. Adelson (ed.) Handbook of Adolescent Psych -

logy, s. 159.
103 Autonomy
104 carver, Perspectives on Personality, s. 105.
105 Autonomy-supportive environment
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karşısında orijinaller (origins) kavramını kullanır. otonomiye ihtiyaç ile 
ruhsal hijyen arasında olumlu bir ilişki bulunduğu anlaşılmaktadır. Kimi 
yazarlar, bireylerin aldığı ödüller konusunda otonominin rolünü araştır-
mışlardır. elde edilen sonuçlar göstermektedir ki, bir tür ödül olan se-
çimde özgürce davranan bireyler ruhsal hijyen açısından çok daha yük-
sek basamaklardadırlar. Diğer bazıları da süre sonu ve zaman kısıtları 
üzerine araştırma yaparak zaman kısıtı belirlemenin ruhsal hijyen üze-
rinde olumsuz etkisi bulunduğunu raporlamıştır. Başka araştırmacılar da 
kendi incelemelerinde, bireylerin çeşitli alanlarda seçim ve karar verme 
özgürlüğünden yararlanma oranı ile ruhsal hijyen düzeyi arasında ilişki 
bulunduğu sonucuna varmışlardır. yani bireylere iş, ders sınıfları ve spor 
faaliyetleri çevrelerinde, aile ve toplum çevresinde orijinal biçimde mu-
amele edildiği, karar verme ve katılım için daha fazla fırsat tanındığında 
onlar da aktif biçimde işe sarılacak, hedefler ve girişimlerde kişisel sorum-
luluk alacaklardır. sonuçta da tatmin duygusuyla yüksek düzeyde ken-
dine güven ve kendine saygı sahibi olacaklardır. Fakat bireylere kuklay-
mışlar gibi davranılır ve işinde otonomi ve özgürlük elinden alınırsa bu 
durumda edilgen ve tepkisel hareket edeceklerdir.106

3.4.  Öne Geçmeye İhtiyaç

öne geçmeye107 ihtiyaç, rekabet etmek için iyi işler yapma ve baş-
kalarının önüne geçme eğilimidir.108 murray’nin bu ihtiyacı kendi liste-
sine almasından sonra elli yıl boyunca yaygın biçimde çeşitli alanlardan 
araştırmacılarca inceleme konusu yapıldı.109 Araştırmacıların yaptığı ilk 
iş, öne geçme ihtiyacının ölçümü için muteber teknikler bulmak oldu.110 
öne geçme ihtiyacının ölçüm teknikleri hazırlandığı sırada öne geçme ih-
tiyacının diğer değişkenlerle irtibatını inceleyebilme imkanı ele geçti.

Öne geçme ihtiyacı ve bireylerin etkin işlevi: reeve’e göre (2001) 
öne geçmeye ihtiyaç konusunda üst düzeye ve alt düzeye sahip bireyler 
arasında çeşitli alanlarda farklılık vardır. öne geçmeye yüksek ihtiyacın 

106 reeve, Understanding Motivation and Emotion, s. 88-89.
107 Achievement
108 schultz, D., Theories of Personality, Brooks, 1989, s. 204.
109 Benner, D. G., Baker Encyclopedia of Psychology and Counseling, 1999, s. 36-39.
110 Phares, Introduction to Personality, s. 413.
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birkaç alanda bireylerin etkin işleviyle ilişkisi vardır. yüksek öne geçme 
ihtiyacına sahip bireylerde gerçek hedefler sözkonusudur. riske girerler, 
davranışlarının sonuçlarından azami yararlanma ve feedback arayışı için-
dedirler. Kişisel sorumlulukları yüksektir ve öne geçme ihtiyacını tatmin 
için bütün fırsatların peşindedirler. şiddetli rekabetten kaçınırlar ve liya-
kat sahibi kimseleri seçmeyi tercih ederler. öne geçme ihtiyacında üst 
düzeyin insanları, çalışma sırasında çetin ödevlere karşı azami direnç ve 
ısrar gösterirler. Büyük sorunları çözmeye çabalar ve eğer eski bir tek-
nik iş görmezse çeşitli yaklaşımları denemeye daha fazla eğilim duyarlar.111 
Kendine güvende zirvededirler ve işlerini tek başına yapmayı severler.112 
öne geçme ihtiyacının, bireylerin başarısızlık karşısında sergilediği sta-
bil ölçütle olumlu ve anlamlı irtibatı vardır. öyle ki öne geçme ihtiyacı-
nın insanları başarıya eğilimli olduklarından başarısızlıktan kaçınma mo-
tivasyonunu da akıllarında gezdirirler. Başarısızlıktan kaçınmaya eğilim, 
bireyleri, kendine saygıyı kaybetme karşısında kendini, toplumsal saygıyı 
ve utanma korkusunu savunmaya motive eder.113

Öne çıkma ihtiyacı, toplumların gelişimi ve olgunlaşması: Daya-
nışma araştırmalarına dayanan kanıtlar, öne çıkma ihtiyacının toplumla-
rın tüm kazanımları ve ilerlemeleriyle irtibatlı olduğunu göstermektedir. 
mcclelland ve çalışma arkadaşları, tüm dünyada 23 değişik kültürü temel 
alan öne çıkma ihtiyacına özgü düzeyleri numaralandırmak için teknikler 
üretmiştir.114 onlar, bir toplumda çeşitli düzeylerdeki öne çıkma ihtiyacı-
nın istikrarlı kültürel güçle ilişkili olduğunu buldular. De charles ve mül-
ler, araştırmalarında, çocukların kitaplarındaki ilerlemeyle ilgili illüstras-
yonların onların yetişkinlikteki ilerlemesi üzerinde etkili olduğu sonucuna 
vardılar. mcclelland çocukların kitaplarında görülen öne çıkmaya ihtiyaç 
ile 1925-1950 arasındaki elektrik üretimi (ilerlemenin göstergelerinden 
biri) arasında bağlantı keşfetti.115 öne çıkma ihtiyacı birkaç alanda etkin 
fonksiyon ve kendine güveni güçlendirmekle ilişkili olduğundan birey-
ler, güçleri yapıcı faaliyetler yönünde gelişecek şekilde yönlendirilebilirler.

111 A.g.e., s. 157.
112 Glover ve Browning, Revanşinasi-yi Terbiyyeti: Usül ve Karbord, s. 283.
113 reeve, Understanding Motivation and Emotion, s. 157.
114 carver, Perspectives on Personality, s. 201.
115 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 199.
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3.5.  Bilişsel İhtiyaçlar: Bilmek ve Anlamak

Bilme ve anlama ihtiyacı insanın tabiatından bir kısımdır. maslow 

bu konuda şöyle der: Bilme ve anlama ihtiyacı, ihtiyaç hiyerarşisinin 

bir parçası değilse bile insanın, bizi karşılamaya zorlayan fıtri ihtiyaçları 

olarak ele alınmalıdır.116 Psikologlar, insanda bu ihtiyacın varlığını teyit 

eden birtakım kanıtlara değinmektedirler: Bireyler, özellikle de çocuk-

lar üzerinde yapılan deneysel araştırmalar, hiç nedensiz ve sırf merak-

tan aktif biçimde çevrelerini keşfetmeye giriştiklerini göstermektedir.117 

Buna ilaveten, insanların bilimsel araştırma ve tahsil yaparken aslında 

kendi hayatlarının değerini arttırmaya odaklandıklarına dair birçok ta-

rihsel referans mevcuttur. Bu nedenle bu ihtiyaçları biyolojik ihtiyaç-

lar ve güvenlik ihtiyaçlarına bile öncelikli sayarlar.118

Dini öğretilerde de tanıma ve bilme insanın temel bir ihtiyacı olarak 

gözönünde bulundurulmuştur.119 islami öğretilerde de her amelin tanıma 

ve bilmeye bina edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. “Bilme ve tanımaya 

ihtiyaç duymayacağın hiçbir hareket ve iş yoktur.”120 Bilmenin önemi 

nedeniyle islam en çok vurguyu onu öğrenmeye yapmıştır.121 islam’da, 

bir saat düşünmenin bir yıllık ibadetten daha üstün olduğu kabul edil-

miş122 ve düşünmek, gören gözün hayatı olarak nitelenmiştir.123

116 Hall, Theories of Personality, s. 326.
117 Pringle, Niyazhâ-yi Kudekan, s. 71-69.
118 Zindeginame-i İlmi-yi Danişmendan-i İslami, ibn sinan, ibrahim; Hannan, Tarih-i İlm, 

Dampipur.

 ”عن حسن بن علی علیه السالم عجب لمن یتفکر فی مأکوله کیف ال یتفکر فی معقوله“ 119

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 1, s. 218).

 ,ibn şu’be, Hasan b. Ali, Tuhefu’l-Ukul) ”ما من حرکة اال و انت محتاج فیها الی معرفة“ 120

s. 119)

 ;(muttaki Hindi, Kenzu’l-Ummal, 28697) ”اطلبوا العلم و لو بالصین“ 121

 ”اطلبوا العلم من المهد الی للحد“ ;(Tusi, Emali, s. 488) ”العلم فریضة علی کل مسلم“

(Aynı yer).

.(Kuleyni, Usulü Kafi, c. 1, s. 28) ”فکرة حیاة قلب البصیر“ 122

.(Kuleyni, Usulü Kafi, c. 1, s. 28) ”التفکر حیاة قلب بصیر“ 123
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islam, bilginin yayılmasına çokça dikkat çekmiştir. çünkü insanla-

rın bilgi seviyelerinin yükselmesi, bilmenin kamusal bir şey haline gel-

mesine bağlıdır. islami açıdan bilmenin özellikleri arasında her iki ha-

yatın gerçeklerine, mutluluk etkenlerine ve kemale yönelmek vardır. 

Bu bakımdan islami öğretiler, bireylerin hem bu hayatı daha iyi bir yer 

yapmak, onun hakikatlerinden yararlanmak ve varlığın lütuflarından 

istifade etmek için işe yarar ve zaruri bilgileri edinmeye odaklanması, 

hem de ebedi hayat için yararlı bilgileri elde etmesi ve öteki âlemde 

huzurlu ve tertemiz bir hayatı kazanabilmek için ölümden sonraki ha-

yata yarayacak hakikatlerin bilgisini bulması gerektiğini vurgulamak-

tadır. Bu sebeple islami öğretiler, kendini tanıma124, Allah’ı125 ve yara-

tılışın başlangıcının nasıl olduğunu tanıma, meadı ve ölümden sonraki 

hayata girişin nasıl olduğunu tanıma, bireysel ödevleri ve bu dünya ve 

ahiret hayatı için faydalı diğer herşeyi tanımayı gerekli görmüştür. ri-

vayetlerden birinde insanların tanıması zaruri olan şeyler dört eksende 

kategorilendirilmiştir: “Birincisi rabbini tanımandır, ikincisi kime ne 

iyilik yaptığını ve kime ne nimetler verdiğini bilmendir, üçüncüsü kim-

den ne isteğini bilmendir, dördüncüsü seni neyin dinden çıkardığını ve 

saptırdığını ondan uzak durman için bilmendir.”126 imam sadık (a.s) 

şöyle buyurmaktadır:

“yaratılmış küçük ve büyük şeylere dikkatlice ve güzelce bak, hangisinin 
ne ihtiyacı olduğunu gör.”127

Tanımanın araç ve zeminleri insan için hazırlanmıştır. Ayet ve riva-

yetlerde ilim öğrenilmesi tavsiye edilmiştir. Allah, ihtiyaç konusu olan 

ilimleri öğrenmeye sırt çeviren, bilme ve anlamaya ihtiyacını susturan bi-

reyler hakkında şöyle buyurmaktadır: “Bunlar cehalet, gaflet hastalığına, 

 ;(Amidi, Gureru’l-Hikem, 319) ”معرفة النفس انفع المعارف“ 124

.(A.g.e., s. 222) ”غایة المعرفة ان یعرف المرء نفسه“

-Nehcu’l) ”اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحید“ 125
Belağa, hutbe 1, s. 23).

”اولها ان تعرف ربک و الثانی ان تعرف ما صنع بک الثالث ان تعرف ما اراد منک و  126
(Kuleyni, Kafi, c. 1, s. 50) “الرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک

127 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 3, s. 136.
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kalp hastalığına, suizan, dalalet ve haktan sapma, körükörüne taklit ve 

yüzeyselliğe... yakanlanmışlardır.”128

Psikologlar, araştırmalarında, bozukluk ve hastalıkların ana bölümü-
nün bireylerin yanlış görüş ve inançlarından, bilişsel ihtiyaçların karşı-
lanmamasından kaynaklandığı sonucuna varmışlardır.129 maslow klinik 
araştırmalarında, her bakımdan sağlıklı ama hayatında coşku ve heyecan-
dan yoksun olduğundan acı çeken insanları betimler. Bunların sorunu-
nun temel sebebinin, fikri faaliyetleri bulunmaması olduğunu anlamıştı. 
Bu yüzden bu bireyler meydan okuyan bazı fikri faaliyetlere yakalandık-
larında ruhsal açıdan şifa bulurlar.130 Aynı şekilde insanlar, mantık dışı 
bilişsel süreçler yoluyla olayların cereyan etmesiyle kendileri için duy-
gusal sorunlar üretirler. Hollon ve Kriss (1984) bilişsel süreçleri bilgisa-
yardaki software gibi görür. Bilişsel süreçte ortaya çıkan bozukluk veya 
hatalar, fikirlerin muhtevasında olumsuz ve kaygılı önyargılar biçiminde 
kalır.131 Psikologların ulaştığı sonuç şuydu ki, bilişsel mahrumiyet (biliş-
sel ihtiyaçların karşılanmaması) ve yanlış tanımalar (bilişsel ihtiyaçların 
mantık dışı tatmini), bunların her ikisi de depresyon, kaygı, umutsuz-
luk duygusu ve nevrotiklik132, öfke ve saldırganlık, bireyler arası ilişki-
lerde uzlaşmasızlık133, boşluk hissi ve hayatı manasız görme gibi neticelere 
yolaçmaktaydı.134 Bu bulgular, hepsinin ortak noktası bireylerin bilişsel 
ihtiyaçlarını doğru ve mantıklı biçimde karşılamak olan psikoterapi, kon-
sultasyon ve ruhsal hijyendeki yöntemlerin teorik temellerini hazırladı. 
Hayattaki anlamı bulmak, anlamak ve bilmek çevreyle ilişki için yapısal 
bir konudur. Dolayısıyla mutluluk ve kemali, kendini gerçekleştirme ve 
ruh sağlığını elde etmek, tanıma ve anlamaya olan ihtiyacı karşılamaksı-
zın mümkün değildir. çünkü bu ihtiyacın giderilmesinde başarı sağlan-
maması kişilik fonksiyonunu bozacaktır.135

128 Bu mevzuyla ilgili rivayetleri öğrenmek için bkz: Kuleyni, Usülü Kafi, kitabu’l-akl ve’l-
cehl.

129 Prochaska, norcross, Nazariyyehâ-yi Revan-i Dermani, s. 408-434.
130 Theories of Personality, s. 326.
131 Blackburn, Şinaht-i Dermani-yi Efsordegi ve Iztırab, s. 50.
132 Prochaska ve norcross, Nazariyyehâ-yi Revan-i Dermani, s. 410.
133 Tavris, Revanşinasi-yi Hışm, yedinci bölüm.
134 Frankl, İnsan der Costecu-yi Ma’na kitabında bu konuyu ele almıştır.
135 Theories of Personality, s. 326-327.
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3.6.  Bilişsel Estetik İhtiyaçlar

insan fıtratı bakımından estetik olanı sever. eflatun, Aristo136, scho-

penhauer137, croce138, cafarov139, Fischer140 ve diğerleri gibi filozoflar ve 

düşünürlerin eserlerinde estetiğe ihtiyacın çeşitli münasebetleri üzerine 

söz söylenmiştir. maslow klinik araştırmalarında bazı bireylerin estetiğe 

özel bir ihtiyacı olduğunu tespit etti. Bunlar, çirkinlik ve kötülüğü gör-

düklerinde hasta olmakta, etraflarındaki çevre estetiğiyle de iyileşmek-

teydiler. Bu nedenle bilişsel estetik ihtiyaçlarını kendi ihtiyaç kategori-

lerine ekledi.141

Bu eğilim bütün insanlarda, hatta gerekli tüm araç ve imkanlardan 

mahrum ilk insanlarda bile görülmektedir. onlardan geriye kalan izlerde 

bir tür estetiğe eğilim göze çarpmaktadır. o dönemin yorgun insanı taşla-

rın üzerine ve mağara duvarlarına kazıdığı ve nakşettiği şeylerle estetiğe 

ve sanata olan ihtiyacını sergilemiş ve ruhunu ıslah etmiştir. üstad şehid 

mutahhari, insanın bilişsel estetik ihtiyaçlarını izah ederken şöyle der:

“insan estetiği hayatının her alanına müdahale ettirir. soğuk ve sı-

cak için elbise giyer ama aynı ölçüde renk ve dikim estetiğine de önem 

verir. oturmak için ev inşa eder ama herşeyden çok evin estetiğini gözö-

nünde bulundurur. Hatta yemek için serdiği sofra, içine yemek koyduğu 

tabak, hatta kaplardaki ve sofradaki yemeği toplama düzeni, hepsi este-

tik usüle göredir. insan görünüşünün, adının, giysisinin, yazısının, şeh-

rinin ve yaşadığı yerin güzel olmasını ister.”142

Davranışı mükemmelleştirme, düzen, tertip ve uyuma ihtiyacı; şiir, 

müzik, edebiyat ve güzel sanatlara eğilimi, yani aslında insanlığın kül-

tür ve medeniyetinin özünü bilişsel estetik ihtiyaçlar olarak yorumla-

mak mümkündür. Bilişsel estetik ihtiyaçlara dini metinlerde de özel bir 

136 copleston, Tarih-i Felsefe (Aristo estetiği bölümü), s. 493-520; (eflatun’un sanat t -
orisi bölümü), s. 345-385.

137 schopenhauer, Hüner ve Zibayişinahti.
138 croce, Külliyat-iZibayişinahti.
139 cafarov, Der Şinaht-i Hüner ve Zibayi.
140 Fischer, Zaruret-i Hüner der Revend-i Tekamül-i İctimai.
141 Theories of Personality, s. 326.
142 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 2, s. 277.
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önem verilmiştir. Allah güzeldir ve güzeli sever.143 rivayetlerde insanın 
davranış, konuşma, giysi, hayat tarzı ve üslubunda güzele riayet etmesi 
tavsiye edilmiştir.144 Belki de dinin bilişsel estetik öğretilerinin tümü in-
sanın estetiği sevme ihtiyacına cevaptır ve onun ruhsal hijyenini sağla-
mak içindir.

Sanat ve ruhsal hijyen: sanatta mevcut bulunan ona özgü zerafet 
ve güzellikler hesaba katıldığında, sanat insanın bilişsel estetik ihtiyaçla-
rını karşılayabilir; psikolog, psikiyatr ve ruhsal hijyen uzmanlarının im-
dadına yetişebilir. sanatın, bilimsel ve karmaşık meseleleri ve mevzuları 
muhataba, özellikle de duygusal açıdan hayatında sorunlarla yüzyüze 
bulunan kimselere estetik ve keyifli biçimde izah etme kabiliyeti vardır. 
sanatın ruhsal hijyendeki rolü, psikolojide birçok yöntemin ortaya çık-
masına kaynaklık etmiştir. moreno sanat yoluyla bireyde ruh sağlığı ve 
huzurunun oluşturulabileceğine inanıyordu.145

3.7.  Kendini Gerçekleştirmeye ve Mükemmelleşmeye İhtiyaç

Hümanist okulda insan bireysel ihtiyaçlarının en üst basamağı, ken-
dini gerçekleştirmeye146 ve mükemmelleşmeye ihtiyaçtır. Kendini gerçek-
leştirme ihtiyacı, psikolojide, maslow’un teorisine göre insanın, potansiyel 
yeteneğine sahip olduğu şeye dönüşmesi gerektiğine işarettir.147 rogers 

 muhammedi) ” قال رسول الل صلی الل علیه و آله ان الل تعالی جمیل یحب الجمیل“ 143

reyşehri, Müntehab-i Mizanu’l-Hikme, s. 108).

 ”قال الصادق علیه السالم البس و تجمل فان الل جمیل یحب الجمال و لیکن من حالل“ 144

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 77, s. 59); 

”قال رسول الل صلی الل علیه و آله لیأخذ احدکم من شاربه و الشعر الذی فی انفه و 
لیتعاهد نفسه فان ذلک یزید فی جماله“ 

(muhammedi reyşehri, Müntehab-i Mizanu’l-Hikme, aynı yer); 

اللسان“ فی  الجمال  آله  و  علیه  الل  الل صلی    ;(Tuhefu’l-Ukul, s. 37) ” عن رسول 

-muhammedi rey) ”االمام العسکری صلی الل علیه و آله حسن الصورة جمال ظاهر“

şehri, Müntehab-i Mizanu’l-Hikme, aynı yer).
145 moreno j. l., Psychodrama, 1985, c. 1, s. 65-66.
146 self-actualization
147 maslow, A., Motivation and Personality, (2. baskı), new york: Harper and row, 1970b, 

s. 46.
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da kendini gerçekleştirmeye ihtiyaçtan, insandaki temel ve köklü bir ih-
tiyaç olarak sözetmiştir. o, çiçeklenme ve fiiliyata geçmede tabiatın genel 
normunun varlığın yetenekleri olduğuna inanmaktadır. ona göre insa-
nın genetik yapısında kendini gerçekleştirmeye ihtiyacın temeli atılmış-
tır. Ama gelişim sürecinde bu temayül psikolojik bir mahiyet kazanmış-
tır, deneyim ve öğrenmeden de etkilenmektedir.148

maslow ve rogers’ın görüşünde sağlıklı insan kendini gerçekleştirme 
ihtiyacını karşılamış kişidir. Dolayısıyla insanın tüm ihtiyaçları da kar-
şılansa ama birey kendini gerçekleştirmeyi başaramamış ve çeşitli alan-
larda güç ve kabiliyetlerini kullanamamışsa yine tatminsiz ve istikrarsız 
olacak, bu fiyasko duygusu onun ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiye 
yolaçacaktır. Kendini gerçekleştirme alanında yapılmış deneysel araştır-
malar maslow’un kendi çalışmalarıyla sınırlıdır. Bununla birlikte kendini 
gerçekleştirme veya onun yerine kullanabileceğimiz başka bir adlandır-
manın ruh sağlığı ile ilişkisi, çok sayıda araştırmanın bulguları arasın-
dan çıkartılabilir.149

3.8.  Aidiyet ve Aşk İhtiyacı

insan ihtiyaçlarının bir bölümü başkalarıyla ilişkide anlam kazanır. 
Beşer, toplumsal bir varlıktır. Her birimiz doğum anından itibaren, ai-
leden başlayarak toplum, millet, ırk ve bunların tamamından daha bü-
yük bir gruptan, yani insanlık toplumundan oluşmuş ortak merkezli da-
ireler biçiminde genişleyen birbirine bağlı toplumsal gruplardan birinin 
üyesi oluyoruz. Genel olarak başkalarıyla irtibat, bir bireyle dostça ilişki 
veya bir grupta edindiğimiz konum ve saygınlık aracılığıyla ihtiyaçları-
mızın bir kısmı karşılanmaktadır. Başkalarıyla irtibatımız, ruhsal hijye-
nimiz sağlamak için oldukça önemlidir.

maslow insanın ihtiyaçlarını kategorilere ayırırken (1970) aidi-
yet taşıma ve aşkı insanın temel ve yüce ihtiyaçları arasında saymıştır.150 
Fromm’un inancına göre (1955) “köklere sahip olma ihtiyacı”151 ve “iliş-

148 Theories of Personality, s. 353-354.
149 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 40-54.
150 Theories of Personality, s. 324.
151 rootedness
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kili olma”152 tabiatla ilk bağlarımızın kesilmesinden kaynaklanmaktadır.153 
Bu konuda şöyle der: “insanlar tabiatla ilk ilişkilerini kaybettiklerinden 
türünün bireyleriyle yeni bir bağ oluşturabilmek için akıl ve hayallerini 
kullanmalıdırlar. Bu ilişkiye ulaşabilmenin idealist yöntemi, Fromm’un 
“üretken aşk”154 olarak adlandırdığı ve keder, sorumluluk, saygı, tanıma 
içeren şeyin aracılığıdır. onun inancına göre başkalarıyla irtibat, sami-
miyet ve aşk öylesine önemli ve zorunludur ki ruh sağlığı buna bağlıdır.155 
Aşk ve samimiyetin her zaman cinsel ilişkiye dayandırılması gerekli de-
ğildir. Birçok aşk türü ve müşfik ilişkiler vardır: ebeveynin çocuklarına 
aşkı, iyi dostların birbirine olan muhabbet ve samimiyeti, yine bu cüm-
leden olarak romantik aşk (cinsel çekimi içeren aşk)156. maslow da aşkı 
cinsel ilişkiyle eşitlemez. Ama cinsel ilişkinin aşka olan ihtiyacı ifade bi-
çiminden biri olduğunu onaylar.157 ona göre aşka ihtiyacın üstesinden 
gelmede başarısız olunması ruhsal bozuklukların köklü nedenlerinden 
biridir. Fromm açısından sevgi besleme ve aşk duyma ihtiyacını karşıla-
mada başarısızlık, “kendine hayranlık”158 şeklinde adlandırdığı akıl dışı 
bir durumla sonuçlanır. Bu durumda bireyler etraflarındaki dünyayı al-
gılamaya güç yetiremezler. Tanıdıkları tek gerçeklik zihinsel dünya, bi-
reysel düşünceler, duygular ve ihtiyaçlardır. odaklanmaları münhasıran 
kendilerine olduğu için kendilerini başkalarıyla veya etraftaki dünyayla 
ilişkilendiremezler.159

Aşk ve muhabbete ihtiyaç ve bunun bireylerin ruh sağlığı üzerin-
deki etkisi araştırmacıların ağırlıklı olarak dikkatini çekmiştir. ilk araştır-
malar “bağlanma ihtiyacı”160 üzerinde yoğunlaşıyordu. Bağlanma ihtiyacı 
çok olan bireylerin daha az sevilebilir olduğu ortaya çıktı.161 Analizleri 
şöyleydi: Bağlanma ihtiyacı, dışadönüklük ve sevimlilikten kaynaklan-

152 relatedness
153 Fromm, Camia-i Salim, s. 37.
154 Productive love
155 Fromm, Camia-i Salim, s. 37 ve 43.
156 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 282.
157 maslow, A. H., Toward a Psychology of Being, (2. baskı), new york: van nostrand 

reinhold, 1968, s. 42.
158 narcissism
159 Theories of Personality, s. 183.
160 need for affiliation
161 Understanding Motivation and Emotion, s. 168.
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mak yerine, insanlar arasında reddedilme korkusundan kaynaklanmak-
tadır. Bağlanma ihtiyacını daha olumlu biçimde dikkate alabilmek için 
reddedilme korkusunun daha az kasdedildiği aşk ve samimiyet ihtiya-
cına özel bir önem verildi. Bu yaklaşımda bağlanma ihtiyacı yerine, aşk 
ve samimiyete ihtiyaç sözkonusu edildi. Her halükarda önemli olan, bazı 
araştırmalarda değinildiği gibi, aşk ve bağlanmaya ihtiyacın ruhsal hij-
yendeki rolüdür. Bağlanmaya çokça ihtiyaç duyan bireyler, başkalarıyla 
ilişki kurduklarında çatışmadan kaçınırlar ve bencil değildirler. Bilakis 
işbirliği duyguları güçlüdür. Başkaları hakkında olumsuz yargıda bulun-
mazlar. Başkalarına baskı uygulamaktan ve hasmane ilişkiler kurmaktan 
kaçınırlar.162 Aşk ve samimiyet ihtiyacı birtakım araştırmalarda hümanist 
yaklaşımla izlenmiştir. Bulgular göstermektedir ki bireylerin kendine say-
gısı, başkalarıyla samimi ilişkilere sahip olmakla bağlantılıdır.163 Bishop 
ve Inderbitzen araştırmalarında, başkalarıyla samimi ve dostane ilişkilerin 
ruh sağlığının birçok belirtileriyle ve “toplumsal adaptasyon”la olumlu 
bağı olduğu sonucuna varmışlardır.164 carr ve schellenbach, farklı kül-
türlerden yaş gruplarındaki bireyler üzerinde yaptıkları araştırmalarında 
hayatın tüm dönemlerindeki yalnızlık duygusu sorununun temel bir me-
sele olduğunu tespit ettiler.165 Buna karşılık başkaları tarafından redde-
dilme depresyon, anksiyete ve saldırganlık gibi büyük sorunları berabe-
rinde getirmesi de mümkündür.166

3.9.  Başkaları Tarafından Saygıya İhtiyaç

Birçok kişilik teorisyeni “kendine saygı”dan insanın temel ihtiyacı 
ve sürekli elde etmeye çabaladığımız şey olarak sözetmiştir.167 Bunla-
rın arasında rogers ve maslow bu ihtiyacın fevkalade önemli olduğunu 

162 Understanding Motivation and Emotion, s. 172.
163 Keef ve Berndt, T. j., “relation of friendship quality to self-esteem in early adole -

cence”, Journal of Early Adolescence, 1996, c. 16, s. 110-129.
164 Bishop, j. A. ve Inderbitzen, “Peer acceptance of friendship: An investigation of rel -

tion to self-esteem”, Journal of Early Adolescence, c. 15, s. 476-489.
165 carr m. ve schellenbach, Reflective Monitoring in Lonely Adolescence, v. 111, s. 737-

747.
166 merten, D. e., “visibility and vunetrability: responses to rejection by nonaggressive 

junor highschool boys”, Journal of Early Adolescence, 1996, c. 16, s. 5-26.
167 Baker, Encyclopedia of Psycnology and Counseling, s. 1084-1086.
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düşünmekte ve şöyle inanmaktadır: Asıl hedef olumlu kendini gerçek-

leştirme168 ve öz saygıya169 ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşmak için yetenek-

leri ve kapasitelerinin tamamından yararlanmalıdır. clark ve clemes de 

(1929) saygıya ihtiyacın önemini ve zaruretini vurgulayarak şöyle de-

mektedirler: “saygıya ihtiyaç, özel bazı kimselere mahsus değildir. Ak-

sine tüm insanlar, yaş, cinsiyet, kültür zemini, hayatlarındaki işin türü 

ve yönü ne olursa olsun saygıya muhtaçtırlar.170 saygıdan maksat, baş-

kalarının birey için düşündükleri değer ölçüsüdür.

maslow (1970) insanın ihtiyaçlarını tasnif ederken saygıya ihtiyacı 

insanın temel ve yüksek ihtiyaçlarından kabul etmekte ve onun önemi 

ve işlevi hakkında şöyle demektedir: “saygıya ihtiyacın karşılanması, ken-

dine güven, değer, güç, liyakat, yarar, dünyada verimli olma gibi olumlu 

duygularla sonuçlanır. Ama bu ihtiyaca önem gösterilmemesi aşağılanma, 

zaaf ve çaresizlik kabilinden duygulara yolaçar.171

saygıya ihtiyacın değer ve önemi, sadece bize daha iyi hissetme im-

kanı tanımasında değildir. Bilakis daha iyi yaşama, hayatın meydan oku-

yuşlarıyla daha iyi yüzleşme ve beğenilen fırsatlardan daha fazla nasip-

lenme fırsatı da verir. saygı ihtiyacı karşılandığı zaman insanda kendine 

güven, kendine değer verme, yeterlilik, kabiliyet, liyakat ve kifayetten 

kaynaklanan hoşnutluk duygusu oluşur.

İslami öğretilerde saygı ve muhabbetin yeri: saygı ve muhabbetin 

bireylerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri dikkate alındığında islami öğ-

retilerde bu konuya özel önem verildiği, müminler arasında yakınlık ve 

sevgi oluşturmaya, insanlara hoş üslupla ve güzel davranmaya vurgu ya-

pıldığı görülecektir. islam açısından saygı ve sevgi basit ve duygusal aşa-

madan başlamalı, sonraki aşamalarda daha fazla basiret ve tanımayla de-

rinleşmelidir. Böylece sevgi besleme ve muhabbet bireyler arasında tüm 

davranışlarda tecelli edebilecektir. islam açısından saygı ve sevgi en bü-

yük rolü ideal toplumu kurmada oynayacaktır. sevginin değeri, imam 

168 self-actualization
169 self-regard
170 clemes ve clark, Reveşhâ-yi Takviyyet-i İzzet-i Nefs der Novcevanan, s. 11.
171 maslow, Engizeş ve Şahsiyyet, s. 82.
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sadık’ın (a.s) “Din sevgiden başka bir şey mi?”172 ve imam Bakır’ın (a.s) 

“Din sevginin ta kendisidir ve sevgi dinin ta kendisidir”173 buyurması öl-

çeğindedir.Allah rasülü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“canım elinde olana yemin olsun ki, iman etmedikçe cennete giremezsi-

niz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”174

Bu sebeple islami ve insani yaşamak isteyen bir toplum sadakat, sevgi, 

aşk, samimiyet, dayanışma ve işbirliğine dayanmalıdır. islami öğretilerde 

saygı ve sevgiyle ilgili detay ve inceliklerin dikkatle altı çizilmiştir. islam, 

en yakın akrabalardan, toplumun en uzak bireylerine kadar insanlar ara-

sında duygusal bağlar kurmak için son derece net birçok düstur göster-

miştir. sevgi ve saygıyla ilgili toplumsal âdet ve gelenekler islam ahla-

kında çok kapsamlıdır.

4. Manevi İhtiyaçlar

insanın biyolojik ve ruhsal ihtiyaçlara ilaveten, “manevi ihtiyaçlar”175 

denilen başka ihtiyaçları da vardır. jung manevi ihtiyaçları insan sağ-

lığının boyutlarından biri olarak dikkate almış ve şöyle demiştir: “Ge-

çen 30 yıl boyunca dünyanın çeşitli milliyetlerinden birçok kişi be-

nimle istişare etti. ömrümün ikinci yarısında yaşayan hastalar, yani 35 

yaştan sonrakiler arasında bir tek hasta bile görmedim ki aslında so-

runu hayatında bir dini eğilime ihtiyaç olmasın. inancıma göre onlar, 

manevi ihtiyaçlarını karşılamadıkları için ruh hastalıklarına yakalan-

mışlardı. sadece dine döndükleri ve manevi ihtiyaçlarını tatmin ettik-

lerinde bütünüyle şifa bulabildiler.176 Geçen on yıllar boyunca teoris-

yenler muhtelif alanlarda insanın manevi ihtiyaçlarından oluşan uzun 

.(muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 2, s. 215) ”هل الدین اال الحب“ 172

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 66, s. 238) ”الدین هو الحب و الحب هو الدین“ 173

 ,nuri) ”و الذی نفسی بیده ال تدخلون الجنة حتی تؤمنوا و ال تؤمنوا حتی تحابوا“ 174
Müstedreku’l-Vesail, c. 8, s. 362)

175 spiritual needs
176 nihad-i numayendegi-yi makam-i muazzam-i rehberi der Danişgah-i ulum-i Pezeşki-yi 

iran, İslam ve Behdaşt-i Revan, c. 1, s. 194.
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bir listenin varlığını apaçık görüyordu. Bu ihtiyaçlardan bir kısmı bir-
çok araştırmacının ilgisini çekmişti.177

4.1.  Manevi İhtiyaçların Listesi

Fitchett, Burton ve sivan (1979) manevi ihtiyaçların sahasını tam ola-
rak belirleyebilmek amacıyla 20-89 yaşları arasındaki bireyler üzerinde 
bir araştırma yaptılar. Bu araştırmada deneklerin yüzde 88’i en az üç tür 
manevi ihtiyacın adını saydı. Araştırmacılar cevapları çözümleyip analiz 
ettikten sonra manevi ihtiyaçları üç eksende gruplandırdılar:

1) Dini inanç ihtiyaçları178,

2) Dini davranış ihtiyaçları179,

3) Dini sosyal destek ihtiyaçları180.

Dini inanç ihtiyaçları, Allah’ın hazır bulunduğu, hayattaki hedef ve 
manayı kavrama ve ölümden korku duymama ihtiyacı gibi konuları kap-
samaktadır. Dini davranış ihtiyaçları, dua ve yakarış, menasik ve ibadet-
leri yerine getirme ihtiyacı, dini merasimlere katılma ihtiyacını içermek-
tedir. Dini sosyal destek ihtiyaçları katmanında dini gruplarda birbirini 
denetim altında tutma, mabetlere ve toplu ibadetlere gitme gibi ihtiyaç-
lar ve dini liderlerle görüşme ihtiyacı yer tutar. manevi ihtiyaçları tasnif 
etmek için bir sonraki çaba Koenig’den geldi. Koenig ruhsal ve manevi 
ihtiyaçları üç grupta kategorilendirdi. Bunu, ihtiyaçların, bireyin ken-
disi, başkaları veya Tanrıyla ilgili olması bakımından birbirinden ayıra-
rak yaptı. Koenig’in psikolojik ve manevi ihtiyaçlar listesi 3.1 tablosunda 
gösterilmiştir.

177 Harrison, m. o., International Review of Psychiniatry, mayıs 2001, c. 13, sayı 2, s. 
86-93.

178 religious belief needs
179 religious practic needs
180 religious social support needs
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3.1. tablosu: Koenig’in psikolojik ve manevi ihtiyaçlar listesi

Kendisiyle ilgili 
ihtiyaçlar

Anlam ve hedefe sahip olmaya ihtiyaç

Fayda sağlama duygusuna ihtiyaç

Görüş ve bilgiye ihtiyaç

Umuda ihtiyaç

Yoksunluk ve değişimle yanyana gelince desteğe ihtiyaç

Başkalarına bağımlılığı dengelemeye ihtiyaç

Zor ve çetin şartlara tahammüle ihtiyaç

Şeref ve haysiyete ihtiyaç

Duygularını açığa vurmaya ihtiyaç

Mutluluğa ihtiyaç

Geçmişle irtibata ihtiyaç

Yakınlarının ölümünü kabullenme ve tahammüle ihtiyaç

Başkalarıyla ilgili 
ihtiyaçlar

Başkalarıyla sosyalleşmeye ihtiyaç

Başkalarına sevgi ve hizmete ihtiyaç

Başkalarını affetmeye ve hatalarına göz yummaya ihtiyaç

Dostların ölümüne ve ayrılığına tahammüle ihtiyaç

Tanrıyla ilgili 
ihtiyaçlar

Tanrının varlığına dair kesin bilgiye ihtiyaç

Tanrının yanıbaşımızda olduğuna inanmaya ihtiyaç

Tanrının hazır bulunduğunu idrake ihtiyaç

Tanrının şartsız sevgisini idrake ihtiyaç

Kendisi ve başkaları hakkında Tanrının huzurunda duaya ihtiyaç

Kitab-ı Mukaddes’i okuma ve onunla amel etmeye ihtiyaç

İbadete ihtiyaç

(Koenig’ten nakille, 1998, s. 325)
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Bu tasnifin olumlu yönlerinden biri, sırf psikolojik ihtiyaçların ya-

nında manevi ihtiyaçlara da yer vermiş olmasıdır. Ama araştırmanın yal-

nızca belli sayıda insan üzerinde uygulanması ve kapsamlı bir proje ol-

maması bakımından insan ihtiyaçlarına dair muteber bir kategorilendirme 

ve liste olarak dikkate alınamaz.

Diğer bir araştırma manevi ihtiyaçlar alanında Koenig tarafından ger-

çekleştirilmiştir. Koenig sağlıklı insanların hayatları üzerinde çokça ça-

lışarak hayatlarında önemli olan manevi ihtiyaçları analiz edip kategori-

lendirdi. ondört manevi ihtiyacı aşağıdaki şekilde sıraladı:

1. Hayatta hedef, anlam ve umuda ihtiyaç

2. ortam ve şartları aşmaya ihtiyaç: insanın hayatında önüne taham-

mülü hayli güç olan şartlar ve ortamlar çıkabilir. mesela her gün insanın 

güçsüzlüğünü arttıran ve sonunda ölümle sonuçlanacak olan dermansız 

bir hastalık gibi. insan acı veren bu şartları aşabilmeye ihtiyaç duyar ve 

bütün dikkatini görülmeyen şeyler üzerinde yoğunlaştırır. çünkü görü-

nenler fani ve geçicidir.

3. yoksunluğa tahammüle ihtiyaç: sağlığı, mesleği, bağımsızlığı, sos-

yal konumu kaybetmek, ailevi rollerden yoksunluk, para kaybetmek, bi-

zim için önemli olan eş veya başkalarının yokluğu bizde bir tür başarı-

sızlık, yetersizlik ve yalnızlık duygusu oluşturur. Bu olaylara bizim için 

tahammül edilir hale gelebilecek anlamı vermeye ihtiyaç duyarız.

4. özsaygıyı koruma yoluyla içsel ve dışsal yapıların sürekliliğine, tek 

parçalılığına, toplumsal iletişimi ve tanımanın işlevini korumaya ihtiyaç

5. Dini davranışların desteklenmesine ve itibar görmesine ihtiyaç: 

Bireyler hayatlarında manevi bir çevreye ve dini davranışları teşvik edip 

destekleyen kimselere ihtiyaç duyarlar.

6. Dini davranışlarla meşgul olmaya ihtiyaç: Bireyler dini bir çev-

reye ve onların dini davranışlarını destekleyecek kişilere ihtiyaç duyma-

larına ilaveten, kendileri de dua, namaz, Kitab-ı mukaddes’i okuma gibi 

dini davranışlarla meşgul olmalıdırlar.

7. Kendine değer verme duygusuna ihtiyaç
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8. şarta bağlı olmayan dostluğa ihtiyaç: Bireyler sevginin konusu ol-
maya ve sevilmeye ihtiyaç duyarlar.

9. öfke ve itirazını ifade etmeye ihtiyaç

10. Tanrının yanıbaşımızda olduğunu hissetmeye ihtiyaç

11. Başkalarına aşk duymaya ve hizmet etmeye ihtiyaç

12. minnettar olmaya ihtiyaç: Koenig’e göre ruhsal ve manevi sağlık 
için bir tek yol varsa, o da insanın minnettar olmasıdır.

13. Bağışlama ve bağışlanmaya ihtiyaç

14. ölüm ve ölmek için hazır olmaya ihtiyaç

Koenig açısından bu ihtiyaçların karşılanması bireyde ruh sağlığının 
gelişmesinin sebebidir.181

Her ne kadar araştırmacılar birkaç on yıl çerçevesinde manevi ihti-
yaçlara özel bir önem göstermiş ve manevi ihtiyaçlar konusunda birkaç 
kategorilendirme ve liste hazırlamışsa da manevi ihtiyaçlar için kapsamlı 
bir liste ve kategorilendirme mevcut değildir. Buna ek olarak araştırma-
lar islam dışı kültürlerde ve maneviyat kavramına ait kendine özgü bir 
kavrayış gözönünde bulundurularak yapılmıştır. Bu nedenle bu ihtiyaç-
lardan kimisinin kelimenin gerçek anlamıyla manevi ihtiyaçlarla ilgisi 
yoktur. manevi ihtiyaçların apaçık karşılığı olan bazı ihtiyaçlar bu kate-
gorilendirmelerde ihmal edilmiştir. manevi ihtiyaçlarla ilgili olarak ortaya 
konan listeler ve kategorilerde mevcut eksiklikler gözönünde bulundu-
rulduğunda islami kaynaklara bakılarak yeni bir tasnifin hazırlanması zo-
runluluğu hissedilmektedir.

İslam Açısından Manevi İhtiyaçların Tasnifi

maneviyat ve manevi ihtiyaçlarla ilgili telakkimiz kapsayıcı, ilkeli, 
dinin hakikatine uygun, muhkem gerçekliği ifade eden ve insan fıtratına 
denk olmalıdır. Hal böyle olunca bizim maneviyat ve manevi ihtiyaçlar 
tarifimiz, hümanist yaklaşımların bu kavramlarla ilgili ortaya koyduğu ta-
nımdan bir hayli farklı olacaktır. islam açısından manevi ihtiyaçların en 
önemli özelliği, onun kaynak ve kökünün insan fıtratı olması; insanın 

181 Koenig, Aging and God, s. 283-294.
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Allah’la ilişki tarzını ahlak ve manevi değerler sahasında izah etmesidir. 
Bu ihtiyaçlar, maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini andıran hiyerarşi zinci-
rini oluşturur. şekil 3.2 manevi ihtiyaçların maslow’un ihtiyaçlar pirami-
dindeki karşılıklarını göstermektedir. şimdi manevi ihtiyaçlar piramidini 
ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Biyolojik-ruhsal ihtiyaçlar
Ru

hsa
l-m

an
evi

 ih
tiy

açl
ar

 Kendini 

gerçekleştirme

Manevi kendini 

gerçekleştirme ve 

Allah’a yakınlaşmaya

Özsaygı ihtiyaçları

Allah ile dostluğa 

ihtiyaç

Nefsin saygınlığına 

ihtiyaç (ahlaki 
ihtiyaçlar)

Güvenlik, maneviyat, 

tevekkül vs.

 Varlık ihtiyaçları

Sevgi ve aidiyet ihtiyaçları

Emniyet ihtiyaçları

Fizyolojik ihtiyaçlar

şekil 3.2: manevi ihtiyaçların maslow’un ihtiyaçlar piramidindeki karşılıkları
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4.2.  Varlık İhtiyaçları, Allah’la Bağ ve Aidiyet

Felsefi ilkelere göre “varlık” kabul edilebilecek herşeyin ya varlığı 
zorunludur ve kendiliğinden mevcuttur, kavramsal olarak ifade eder-
sek “vacibu’l-vücud”tur, ya da varlığı başka bir varlığa bağlıdır ve varlı-
ğını ona borçludur, bu da “mümkünü’l-vücud” olarak kavramsallaştırıl-
mıştır. “mümkünü’l-vücud”un anlamına dikkat edildiğinde bu kavramın 
karşılığı olan herşeyin sebebe muhtaç sonuç olduğu açıklığa kavuşacak-
tır. ilahi dünya görüşünde “vacibu’l-vücud”un yegane karşılığı Allah’tır. 
Kur’an-ı Kerim, Allah’ı “kayyum”, “gani”, “samed” gibi sıfatlarla zikret-
mekte ve insana hitap ederek şöyle buyurmaktadır:

“Ey insanlar, sizler Allah’a muhtaçsınız. İhtiyacı olmayan, her türlü hamd 
ve övgüye layık olan ise Allah’tır.”182

varlık ihtiyaçları, insanın Allah’la varoluşsal bağ ve aidiyetini gösteren 
ihtiyaçlardır. varlık ihtiyaçlarının dakik anlamı, insanın zâtına ait bağım-
sızlığı bulunmadığıdır. zâtı, Allah’ın ona bahşettikleri dışında hiçbir mü-
kemmellik taşımaz ve bütün hallerinde ona muhtaçtır. Bu açıdan bakıldı-
ğında dünyaya ve insana varlık bağışlayan ve varoluş kazandıran Allah’tır. 
Dünya ve insan onun sayesinde gerçeklik sahibidir, onsuz ise hiçbir şey-
dir ve bomboştur. eğer bu ihtiyacın bütün varlıklarda bulunduğu ve in-
sana mahsus olmadığı söylenirse deriz ki, doğrudur, bu ihtiyaç umumidir, 
ama yeryüzünün mahlukatı onu idrak edemez. Allah’a muhtaç olma ve ona 
bağlılığı idrak edebilen sadece insandır. insanın akıl ve düşünce kuvveti, 
varlığın bu göreceli ve muhtaç şeylerle sınırlı ve münhasır olamayacağına, 
bilakis bu muhtaç varlığın ötesinde herşeyin varlığının bağlı olduğu sınır-
sız, ebedi, mutlak ve ihtiyaçsız bir hakikat bulunduğuna hükmeder. Bu ba-
kımdan insanın manevi ihtiyaçlarının ilk seviyesi Allah’ın varlık âleminde 
hazır bulunduğunu idrak etmek, dünya ve insanın bir yaratıcı tarafından 
yaratıldığına inanmaktır. Bu ihtiyacın bazı düzeyleri müşriklerde bile gö-
rülmektedir. Allah onlar hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Bu putperestlere gökleri ve yeri kimin yarattığını sorsan, ‘Allah’ 
diyeceklerdir.”183

(Fatır 15) ”َيا أَيَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى اللهِّٰ َواللهُّٰ ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد“ 182

183 “ ْرَض َلَيُقولُنَّ اللهُّٰ َماَواِت َواأْلَ ْن َخَلَق السَّ .(lokman 25) ” َوَلِئن َسأَْلَتُهم مَّ
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Dolayısıyla varlık ihtiyaçları, temel ihtiyaçlar olarak tüm bireylerde 
görülmektedir. insanın bu ihtiyaçlara dikkatini daha fazla çekmek için 
bazı ayetlerde insana şaşırarak şöyle sorulmuştur:

“Yoksa hiçbir şeyden yaratılmış değiller mi ya da bizzat kendileri mi 
yaratıcı?”184

masum imamlar (a.s) daima “varlık ihtiyaçları” aracılığıyla insanlarla 
sohbet ettiler ve bireylerin dikkatini bu ihtiyaçlara çekerek onlarda din 
duygusunu uyandırmaya ve güçlendirmeye çalıştılar. imam sadık (a.s), 
Allah’a inancı olmayan ve kendisini Allah’a muhtaç görmeyen kişinin so-
rusunu cevaplarken şöyle buyurmuştur:

“Bir gün dünyada yoktun ama öteki gün ortaya çıkıverdin. Biliyorsun ki 
kendin kendi nefsini meydana getirmiş değilsin ve senin gibi bir varlık da 
seni ortaya çıkarmış değil.”185

Hz. musa da (a.s) Firavun’un sarayında önce yaratılışa ihtiyacı or-
taya koydu ve dedi ki:

“Rabbimiz, bütün mevcudata varlık nimeti bahşetmiş olandır.”186

Dualarda da muhtelif ifadelerle varlık ihtiyaçlarının manalarına işa-
ret edilmiştir.187

Allah; İnsanın ihtiyaçlarının karşılayıcısı: insana varlık nimetini lüt-
feden Allah’ın mükemmel hikmeti, onlar için hayatı idame ettirecek şart-
ları da hazırlamayı gerektirmektedir. ilahi dünya görüşünde insanın bi-
yolojik ihtiyaçları da Allah’la bağ sayesinde anlam kazanır. “o, gecenin 
karanlığını sizin için libas yapan ve uykuyu huzur ve istikrarın mayası 
kılan, günün aydınlığını çalışma ve faaliyet için kararlaştıran Allah’tır.”188 

.(Tur 35) ”أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن“ 184

  ”انت لم تکن ثم کنت و قد علمت انت لم تکون نفسک و ال کونک من هو مثلک“ 185

(saduk, Tevhid, s. 293).

.(Taha 50) ”َربَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه“ 186

187 mesela: “َخاِلُق ُكِلّ َشْيٍء” (en’am 102), “اْلَباِرُئ” (Haşr 24), “تُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمِيِّت” 

(Âl-i imran 27).

ْيَل ِلَباًسا َوالنَّْوَم ُسَباًتا َوَجَعَل النََّهاَر نُُشوًرا“ 188 .(Furkan 47) ”َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّ
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Kur’an’ın diğer ayetlerinde de Allah’ın sizler için hayatı korumanın ve 
huzurun vesilesi189 yiyecek190 ve giyeceklerden191 bolca nimetler192 ve ru-
hun sükuneti için yanlarında huzur bulacağınız eşler193 varettiği ayrıntılı 
biçimde ifade edilmiştir.

Bu nedenle insan, varlığın esasında Allah’a muhtaç olduğu gibi onun 
idamesi ve bekası için de ilahi feyze ihtiyaç duymaktadır. insan, varlığı-
nın her anını Allah’tan alır, mutluluk ve tazeliğini korumak için de ilahi 
nimetlere muhtaçtır. insanın Allah’la bağı bir anlığına kesilse veya ilahi 
nimetlerden mahrum kalsa insan ölür. Hz. ibrahim (a.s) putları redde-
deceği zaman önce yaratılış ve varlık esasında Allah’a olan ihtiyacını be-
yan etmekte, daha sonra diğer nimetleri saymaktadır: “Hepsi düşman-
larımdır, âlemlerin rabbi hariç; beni yaratan, hidayet eden, yiyeceğimi 
veren, beni doyuran, hastalandığımda şifa bahşeden, beni öldürecek ve 
diriltecek olan.”194

Dolayısıyla varlık ihtiyaçları manevi ihtiyaçların ilk aşamasını oluş-
turur ve insan bu ihtiyacı kendinde hissetmediği zaman manevi ihtiyaç-
ların sonraki basamaklarına doğru yol alamaz.

4.3.  Emniyet İhtiyaçları: Tevekkül, Sığınma, Hidayet

manevi ihtiyaçların bu düzeyi bireyin emniyete, bir dayanağa ve be-
şer üstü hâmiye olan ihtiyacını yansıtmaktadır. insan cismani ve ruhani 
olmak üzere iki boyuttan oluşur. varlığının bu iki boyutunu korumak 
için iki savunma sistemine ihtiyacı vardır. Biri cismani boyut için, diğeri 

189 nahl 80, zuhruf 12, Gafir 79 ve 80, yasin 41 ve 42, en’am 142.

ْرِض“ 190 َماِء َواأْلَ َن السَّ  ”َيا أَيَُّها النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَت اللهِّٰ َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اللهِّٰ َيْرُزُقُكم ِمّ
(Fatır 3).

.(A’raf 26) ”َيا َبِني آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا يَُواِري َسْوَءاِتُكْم َوِريًشا“ 191

اٌر“ 192 وْا ِنْعَمَت اللهِّٰ اَل تُْحُصوَها ِإنَّ اِلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّ ن ُكِلّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإن َتُعدُّ  ”َوآَتاُكم ِمّ
(ibrahim 34).

َودًَّة َوَرْحَمًة“ 193 ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا ِلَّتْسُكنُوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ  ”َوِمْن آَياِتِه أَْن َخَلَق َلُكم ِمّ
(rum 21).

”َفِإنَُّهْم َعُدوٌّ ِلّي ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن الَِّذي َخَلَقِني َفُهَو َيْهِديِن َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْسِقيِن  194
(şuara 77-81) “َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن َوالَِّذي يُِميُتِني ثُمَّ يُْحِييِن
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de ruhani ve manevi boyut için. emniyet, kişinin özüne ait veya sonra-

dan kazanılmış olabilir. zâtıyla ilgili emniyet kişinin birlikte dünyaya gel-

diği süreçleri veya öğeleri içerir. Bu tür bir emniyet, manevi boyutta in-

sanın pâk fıtratıyla idrak edilebilir. oldukça basit bir emniyet türüdür. 

Ama aynı zamanda, manevi hastalığa yolaçan ve tehdit edici etkenlere 

karşı koymak için bir zemin kabul edilir. Güvenliğin, sonradan kazanı-

lan diğer türü de vardır:

a) Manevi Destek: insan daima başkaları tarafından desteklenmeye 

muhtaçtır. Bu nedenle baba, anne, akrabalar ve toplumsal gruplara ilgi 

duyar. Birçok konuda bireylerin sorunları başkalarının destek ve işbirli-

ğiyle halledilir. Fakat insanın kendisini bir dayanağa ve insan üstü hâmiye 

muhtaç hissettiği durumlar da vardır. Hepimiz hayatımızda bu tecrübeyi 

az çok yaşamışızdır.

einstein, manevi desteğe ihtiyacı gündeme getiren kişilerdendir. şöyle 

der: “Hepimiz ayen beyan görüyoruz ki baba, anne, akrabalar ve hatta li-

derler ve iktidar sahipleri ölmektedir. öte yandan hayatımızda tek başına 

yüzleşmeye güç yetiremeyeceğimiz mesela işini, sağlığını, makam ve ser-

vetini kaybetme gibi eksiklikler ve yoksunluklarla karşı karşıyayız. Bazen 

toplumsal kurumlar bile bu konularda yardımcı olamayabilir. insan bu 

tür durumlarda, sorunları aşabilmesinde ona yardımcı olacak ve onu hep 

destekleyecek manevi ve insan üstü bir güce ihtiyaç hissetmektedir.”195

russell şöyle der: “Tanrının varlığı konusundaki en güçlü delil, in-

sanın güvenlik ihtiyacıdır.” onun inancına göre insanı koruyan birinin 

varolduğuna ilişkin ortak duygu bütün bireylerde mevcuttur.196 şimdiye 

kadar insanın güvenlik ve refahını tam olarak sağlamış hiçbir devlet ve hü-

kümet dünyada görülmüş değildir. Tam güvenlik sadece din sayesinde ve 

Allah’a tevekkül yoluyla mümkündür. Kendimizi ona emanet ettiğimizde 

ve bütün işlerimizde ona güvenip dayandığımızda, mal ve zenginliğimi-

zin tamamını kaybetsek ve hayatta büyük başarısızlıklarla karşılaşsak bile 

göstereceğimiz çabayla ve Allah’ın yardımıyla onları geri alabileceğimize 

umudumuz vardır. çünkü Allah’a tevekkül gösteren kişiye Allah yeter-

195 einstein, Dünyayi ki Men mi Binem, s. 55.
196 russell, Çera Mesihi Nistem, s. 27.
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lidir ve bu sayede güçlük ve sorunların üstesinden gelecektir.197 Allah’a te-
vekkül kalbe umut tohumunu eker, büyüme ve çiçeklenme ortamını, acı 
ve depresyondan kurtulma zeminini hazırlar. Freud dahi insanın Tanrı 
tarafından desteklenme ve güvenlik ihtiyacını kabul etmiştir. Dinin psiko-
lojik köklerini açıklarken şöyle der: “Dinin kökleri, insanın emniyete ve 
doğa üstü güçler tarafından desteklenmeye olan ihtiyacındadır.”198 Kimi-
lerinin ifadesine göre, belki de Freud’un muhtelif teorileri arasında dinin 
menşei hakkındaki bu teorisi en beğenilenidir. şöyle der: “insanı sürekli 
baskı altında tutan ve içinin kaygıyla kaplanmasına yolaçan güçlerden 
biri de asi ve kontrol edilemez doğa, gürleyen ve insanın hayati çabala-
rını yokeden gökyüzü, herşeyi birbirine katan ürkütücü fırtına, sel, ya-
nardağ, deprem, insanın gururunu kıran, onu aciz bırakan ve güçsüzlü-
ğünü ortaya çıkaran tedavisiz hastalık türleridir. Bu değişik ve ürkütücü 
baskıların sonucu sürekli kaygı ve anksiyetedir.” Freud, insanın sığınak-
sızlığının derinliğini resmettikten sonra ekler: “insanların eliyle tanrılar 
icat edilmesinin asıl sebebi, hayattaki korkuları gidermeye ve güvenlik 
sağlamaya duyulan ihtiyaçtır.”

Freud’un bu analizi, dinin ve Tanrıya inancın tüm psikolojik boyut-
larını ve köklerini kuşatamasa da insanın emniyet ihtiyacıyla ilgili olan 
kısmını içermektedir. Freud’un hatası, dini yalnızca tabiatın kasırgaları 
karşısında vehme dayalı koruyucu olmakla sınırlamasıdır. Pek çok dü-
şünür Freud’un bu dar görüşlülüğüne ve yanlış yorumuna katlanama-
maktadır. yinger bu konuda şöyle der: “insanın dinle bağlantılı manevi 
ihtiyaçlarıyla ilgili Freud’un anlayışı bu denli dar görüşlü olmasaydı dini 
yalnızca bireysel takdirin kasırgaları karşısında vehme dayalı koruyucu 
bir bina çabası olarak yorumlamaya daha az eğilim gösterir, tam tersine 
onu yazgıyla savaşmak için kullanılan bir kılıç görürdü.”199

Dinin insan hayatını güvenli yapmada takdire şayan yardımları vardır 
ve “Allah’a tevekkül” kavramının yerleşmesiyle insanın aşağılık ve güç-
süzlük duygusu büyük ölçüde azalacaktır. insan Allah’a inandığında ve 

.(Talak 3) ”َوَمن َيَتَوكَّْل َعَلى اللهِّٰ َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللهَّٰ َباِلُغ أَْمِرِه“ 197
198 Krik, Attachment and Religious, s. 807.
199 yinger, Mutalaa-i İlmi-yi Din, s. 182, aktaran: Tevekküli, Ruykerd-i İntikadi be Hastgah-i 

Din ez Nigah-i Freud, s. 28.
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Allah’ın onun tüm ihtiyaçlarına cevap verdiğini ve her şartta onu himaye 
edip desteklediğini kabul ettiğinde güvenlik duygusu daha fazla olacaktır. 
Bu yüzden, Allah’ın sıfatlarından sayılmış olan “mümin”200, kulları için 
“emniyet menbaı”, “güvenlik bahşeden” anlamına gelir.

Allah’a sığınarak emniyet arama ihtiyacı fıtri olarak bütün insanlarda 
mevcuttur. Fakat çoğu zaman pek dikkat çekmez. insanın maddi dün-
yaya dikkat ve bağlılığı çetin sorunlar ve olaylarda gayri ihtiyari olarak 
kesildiğinde kalbinin derinliklerinde bu ihtiyacı hisseder. Kişinin heryer-
den ve herkesten umudunu kestiği koşullarda ona yardım eden birinin 
bulunduğunu hisseder.201

Bazı ayetlerde “onlar (kafirler) gemiye bindiklerinde yegane olan 
Allah’ı çağırırlar.”202 Bu, manevi güvenlik arayışına olan ihtiyacın bütün 
bireylerde mevcut bulunduğunu göstermektedir ve insan yalnızlık, güç-
süzlük ve sıkışıklık anlarında yöneleceği, işinin çaresini ve sorunlarının 
çözümünü isteyeceği bir dayanak noktası arayışındadır sürekli.

Allah, insanlarda manevi emniyet arayışına olan ihtiyacı uyandırmak 
ve Allah’a ihtiyacı anlamalarını sağlamak için insanları zor ve takati aşan 
şartlara maruz bırakır. Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:

“Allah’a yönelmeleri, huşu, tevazu ve yakarışlarına zemin hazırlamak için 
önce zorluklara ve belalara müptela etmedikçe hiçbir topluma peygam-
ber göndermedik.”203

ُر“ 200 اُر اْلُمَتَكِبّ الَُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّ وُس السَّ .(Haşr 23) ”ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ
201 imam sadık (a.s) , Allah’ı adeta görüyormuşuz gibi tarif etmesini isteyen kişiye ve -

diği cevapta şöyle buyurmuştur: “Hiç deniz yoluyla seyahat ettin mi?” [Galiba Haz-
ret şahsın böyle bir şey yaşadığını anlamıştı] “evet”. Buyurdu ki: “Geminiz denizde 
arızalandı mı?” Dedi ki: “evet. Bir seyahatte böyle bir olay yaşandı.” Buyurdu ki: “iş 
heryerden umudunu keseceğin noktaya geldi mi? Kendini ölümün eşiğinde hissettin 
mi?” Dedi ki: “evet, böyle oldu.” Buyurdu ki: “o haldeyken bile kurtulma ümidin 
var mıydı?” Dedi ki: “evet” Buyurdu ki: “Kurtulman için hiçbir vesilenin bulunma-
dığı bir yerde kimden ümitvardın?” şahıs, o haldeyken kalbinin, adeta onu görüyor-
muşçasına birisiyle irtibatta olduğunu anladı. imam şöyle buyurdu: “işte o Allah’tır.” 
(saduk, el-Tevhid, müessesetu’l-neşri’l-islami, s. 231)

يَن“ 202 .(Ankebut 65) ”َفِإَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللهَّٰ ُمْخِلِصيَن َلُه الِدّ

ُعوَن“ 203 اء َلَعلَُّهْم َيَتَضرَّ رَّ ن َقْبِلَك َفأََخْذَناُهْم ِباْلَبأَْساء َوالضَّ   ,(en’am 42) ”َوَلَقْد أَْرَسلَنآ ِإَلى أَُمٍم ِمّ

ُعوَن“ رَّ اء َلَعلَُّهْم َيضَّ رَّ ن نَِّبٍيّ ِإالَّ أََخْذَنا أَْهَلَها ِباْلَبأَْساء َوالضَّ .(A’raf 94) ”َوَما أَْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة ِمّ
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o halde musibetler ve müşkülatların varolmasında Allah’ın hikmet-
lerinden biri, insanın yakarış halinde, boynu bükük ve Allah’a ihtiyaç 
duygusu içinde olmasıdır.

b) Sığınma: insanın tertemiz ve ilahi fıtratı; güdüler, nefsin hevesi 
ve şeytani vesveseler karşısında tam anlamıyla savunmasızdır. eğer insa-
nın nefsi ilahi terbiyeden geçmezse ondan artık tuğyan, ihanet ve kötü-
lükten başka bir şey sadır olmaz. insan şeytanın şerrinden ve nefsin he-
vasından korunmuş kalabilmek için Allah’a sığınmaya muhtaçtır.

“Allah’ım, şeytanların vesveselerinden ve varlığıma nüfuz eden şeyden 
sana sığınıyorum.”204

Kendi haline bırakılmış insan savunmasızdır ve rahatlıkla şeytanın 
tuzağına düşer.

“Rabbim merhamet etmedikçe insanın nefsi daima kötülüğü emreder.”205

Allah başka bir yerde şöyle buyurmaktadır:

“Eğer Allah’ın lütfu ve merhameti olmasaydı çok az kişi hariç hepiniz 
şeytanı izlerdiniz.”206

sığınma ihtiyacı, ayet ve rivayetlerde çokça vurgulanmıştır.207

c) Korku ve Umut: ilahi azaptan korkmak da güvenlik ihtiyacıyla 
ilişkilidir. cennet ve cehennemin işin içinde olduğunu biliyoruz. Bu ne-
denle Allah’ın azabından korku varlığımızın her yanını kuşatır. Biz, rabbi-
mizin kahrından, acısı ve zorluğu insanların çehresini darmadağın edecek 

َياِطيِن َوأَُعوُذ ِبَك َرِبّ أَن َيْحُضُروِن“ 204 ِبّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت الشَّ  müminun 97) ”َوُقل رَّ
ve 98).

ِحيٌم“ 205 وِء ِإالَّ َما َرِحَم َرِبَّي ِإنَّ َرِبّي َغُفوٌر رَّ اَرةٌ ِبالسُّ .(yusuf 53) ”ِإنَّ النَّْفَس أَلمَّ

ْيَطاَن ِإالَّ َقِليال“ 206 .(nisa 83) ”َوَلْواَل َفْضُل اللهِّٰ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه اَلتََّبْعُتُم الشَّ

ِجيِم ِإنَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمنُوْا  207 ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ ”َفِإَذا َقَرأَْت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِباللهّٰ
(nahl 98 ve 99) “َوَعَلى َرِبِّهْم َيَتَوكَُّلوَن

Hafız da insanın şeytanın ayartması karşısında sığınmaya ihtiyacını şiirle anlatmıştır 
(refii, Divan-i Hafız, gazel 36):
Tuzak çetin, Allah’ın lütfu yardımcı olmasa / eğer menfaat sağlamasa Adem şeytan-ı 
racimden
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ve üzüntüye boğacak günden korkarız.208 Kureyş suresi dördüncü ayette 
insanın biyolojik ihtiyaçları ve güvenlik arayışı ihtiyacı Allah’la ilişkilen-
dirilerek şöyle beyan edilmiştir:

“O (Allah), onları açlıktan kurtardı, korku ve güvensizlikten emniyete 
kavuşturdu.”209

d) Hidayet: insanın manevi ihtiyaçlarından biri de yol gösterilmeye 
olan ihtiyacıdır. çünkü bu dünyada, özdeki güvenliğin ve deruni pey-
gamberin mücadele etmeye güç yetiremeyeceği, harici etkenlerle karşı-
laşmanın önünü almayı sağlayacak ilahi peygamberlerin öğretilerinden 
edinilmiş irşadlara ihtiyaç duyuran çok fazla harici etken ve perdeler var-
dır. insanın bu ihtiyacını gözönünde bulundurarak Allah insanlığa ni-
met lütfetmiş ve insanları sapkınlıktan nura yönlendirecek peygamber-
ler göndermiştir.

“Allah, ayetlerini onlara okumak, onları arındırmak, onlara kitap ve hik-
meti öğretmek üzere aralarına kendilerinden bir peygamber göndere-
rek müminlere nimet vermiştir. Tabii ki bundan önce açık bir sapıklık 
içindeydiler.”210

Hidayete ihtiyaç, manevi emniyet arayışı ihtiyaçlarından biri olarak 
varlık ihtiyaçlarının ardından sözkonusu edilmiştir. Hz. ibrahim (a.s) 
şöyle der:

“O ki beni yarattı ve bana hidayet etti.”211

Başka bir yerde de şöyle geçmektedir:

“Allah katından size bir nur ve aydınlatıcı kitap geldi. Allah, rızasını iz-
leyenleri onun ışığında emniyet ve afiyet yollarına yönlendirir.”212

ِبَّنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا“ 208 .(insan 10) ”ِإنَّا َنَخاُف ِمن رَّ

ْن َخْوٍف“ 209 ن ُجوٍع َوآَمَنُهم ِمّ .(Kureyş 4) ”الَِّذي أَْطَعَمُهم ِمّ
ْن أَنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َويَُزِكّيِهْم  210 ُ َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسواًل ِمّ ”َلَقْد َمنَّ اللهّٰ

(Âl-i imran 164) “ِبيٍن َويَُعِلُّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُّ
.(şuara 78) ”الَِّذي َخَلَقِني َفُهَو َيْهِديِن“ 211

ا ُكنُتْم تُْخُفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْعُفو َعن َكِثيٍر َقْد َجاءُكم  212 مَّ ”َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يَُبِيُّن َلُكْم َكِثيًرا ِمّ
(maide 15 ve 16) “ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُ ِبيٌن َيْهِدي ِبِه اللهّٰ ِ نُوٌر َوِكَتاٌب مُّ َن اللهّٰ ِمّ



155

iHTiyAç ve ruHsAl Hijyen

vahiy hidayeti insanlara ulaştıktan sonra insanlar onun karşısında 
iki gruba ayrılırlar: Bir grup ilahi hidayeti kabul eder, kendisini azap ve 
sapkınlıktan korur. Diğer grup ise bu hidayeti görmemiş ve işitmemiş 
olanlardır.213 Bu da göstermektedir ki, güvenlik arayışı, insanın manevi 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde özel bir öneme haizdir. Bazı yerlerde güvenliğe 
ihtiyaç bireyi “ibadet”e sevkeder. Bir rivayette imam sadık (a.s) ibadet 
edenleri üç gruba ayırmaktadır. Bunlardan bir grup hakkında şöyle bu-
yurur:

“insanlardan bir grup, Allah’a cehennem azabı korkusuyla ibadet edenler-
dir. Bu, kölelerin ibadetidir.”214

varlık ihtiyaçlarının ardından hasıl olan manevi güvenliğe ihtiyaç 
hayatın bütün aşamalarında baki kalır. önemli olan şudur ki, insan bu 
ihtiyaçla yetinmeyerek kendisinde diğer manevi ihtiyaçları da geliştir-
mektedir. Allah’la ilişkileri yalnızca güvenlik arayışı nedeniyle olan ve 
Allah’a sadece cehennem azabı korkusuyla ibadet edenler, güvenlik ih-
tiyaçları aşamasında çakılıp kalır ve manevi ihtiyaçların daha üst basa-
maklarına yükselemezler.

4.4.  Allah’a Dostluk İhtiyaçları: İbadet, Ehl-i Beyt’e Dostluk 
ve Diğerleri

manevi güvenlik arayışı ihtiyaçları belli ölçüde karşılandığı sırada 
Allah’a dostluk ihtiyacı ortaya çıkar. Bu ihtiyaç bireyi Allah’la muhabbete 
dayalı ilişkiler kurmaya sevkeder. Allah’a dostluk ihtiyacı, Allah’tan mu-
habbet alma ve ona muhabbet ifade etmeyi kapsar. Allah’a dostluk ihti-
yacı Kur’an’daki birçok ayette “muhabbet” ve “vedd” kelimeleriyle beyan 
edilmiştir. Allah müminleri vasfederken şöyle buyurmaktadır:

“İman edenler Allah’ı çok severler.”215

Allah’a dostluk, Allah hakkında olumlu bir tasavvur ve tanımayla 
birlikte ortaya çıkar. Allah’a iman eden ve onu kendileri için “emniyetin 

ا َكُفوًرا“ 213 ا َشاِكًرا َوِإمَّ ِبيَل ِإمَّ .(insan 3) ”ِإنَّا َهَدْيَناُه السَّ

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 236) ”قوم عبدوا الل عز و جل خوفا فتلک عبادة العبید“ 214

215 “ ِّ ا لِلّ .(Bakara 165) ”َوالَِّذيَن آَمنُوْا أََشدُّ ُحبًّ
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menbaı” ve “güvenlik bahşedici” görenler onunla sağlıklı duygusal bir 

ilişki kurmuş ve kalplerinde Allah’a aşkın en derin basamakları oluşmuş-

tur. rivayetlerde “hubb” makamının korku makamından daha üstün ve 

Allah’a dostluk ihtiyacının da Allah’tan korku ve güvenlik ihtiyacından 

daha üst merhalede yeraldığı açıkça belirtilmiştir.216 Gerçekte Allah’a dost-

luk ihtiyacı, bireyin güvenlik ihtiyacının belli ölçüde tatmin edildiği ve 

onda korkudan eser kalmadığı sırada ortaya çıkar.

“Dikkat edin, Allah’ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmezler de.”217

rivayetlerde Allah’a muhabbet, hakikat ve dinin cevheri olarak 

zikredilmiştir.218 Arifler insanın en köklü manevi ihtiyacının aşka ihtiyaç 

-kasdedilen Allah’ın zâtına aşktır- olduğunu düşünmektedir.219

Allah’a dostluk, bütün dostlukların ekseni: Psikologlar bağlanma, 

aşk ve sevgiyi insanlarla ilgili olarak ele almışlardır. oysa din açısından 

bütün dostlukların ekseni Allah’la dostluktur. Bu açıdan bakıldığında in-

san başkalarıyla dostluktan daha fazla Allah’la dostluğa muhtaçtır. Allah 

rasülü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

“Bütün bir kalbinizle (kalbinizin tüm samimiyetiyle) Allah’ı sevin.”220

Bu, hiçkimsenin dostluğunun Allah’la dostluk seviyesinde olmadı-

ğını göstermektedir. imam sadık (a.s) şöyle buyurur:

“Allah ona kendisi, babası, annesi, çocukları, ailesi ve insanlardan her kim 
olursa ondan daha sevgili olmadıkça kişinin Allah’a imanı halis olmaz.”221

Dualarda da şöyle geçmektedir:

 Allah’a muhabbet, Allah’tan ,.(Kuleyni, el-Kafi, c. 8, s. 129) ”الحب افضل من الخوف“ 216
korkudan daha üstündür.

.(yunus 62) ”أاَل ِإنَّ أَْوِلَياء اللهِّٰ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُوَن“ 217

-meclisi, Biharu’l) ”ان هذا االسالم دبن الل الذی اصطفاه لنفسه و اقام دعائمه علی محبته“ 218
Envar, c.

219 el-ensari, Aşk Usturlab-i Esrar-i Hodast, s. 67-73.

.(muttaki Hindi, Kenzu’l-Ummal, c. 16, s. 124) ”احبوا الل من کل قلوبکم“ 220
”ال یمحض رجل االیمان با الل حتی یکوم الل احب من نفسه و ابیه و امه و ولده و  221

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 24) “اهله و ماله و من التاس کلهم
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“ilahi! sevgini benim için sevgilerin en büyüğü kıl.”222

Allah’ı seven kişileri Allah da sever.223 Kudsi hadiste insan ve Allah’ın 
arasındaki iki düzeyli olan aşk ve muhabbet şöyle açıklanmıştır:

“Beni seven kişiyi ben de severim. Benimle hemhal olan kimseyle ben 
de hemhal olurum. Benim zikrimle meşgul olan kimseyle ben de meşgul 
olurum.”224

Allah’ın dostluğunu beraberinde getiren şey: Allah’ın muhabbetine 
muhatap olmak, Allah’a sevgi besleme ve Allah için sevmeye bağlıdır. Ha-
diste şöyle geçmektedir:

“Benim hatırım için birbirini seven ve birbirine müşfik davrananlar sev-
gime hak kazanırlar. Benim hatırım için birbirlerine bağlanan, ilişki kuran 
ve bana tevekkül edenler muhabbetime hak kazanır. Benim dostluğumun 
ucu bucağı ve sonu yoktur.”225

Allah’ın sevgidiği kimseler ile Allah’ın muhabbetin mahrum olan 
kimselerin özelliği Kur’an ayetlerinde beyan edilmiştir.226

Bütün bu ayet ve rivayetlerden, başkalarıyla dostluğun Allah’a dost-
luktan doğması ve o doğrultuda yürümesi gerektiği sonucu çıkmaktadır. 
Dolayısıyla insan başkalarıyla ilişkisini Allah’la ilişki temelinde düzenle-
melidir. Ayet ve rivayetlerde Peygamber’e (s.a.a) ve ehl-i Beyt’e (a.s) dost-
luk, Allah’a dostluktan sonraki basamak ve gerçekte Allah’ın muhabbe-
tini kazanmanın vesilesi olarak tanıtılmıştır.227 Allah’ın evliyasını, baba, 

.(muttaki Hindi, Kenzu’l-Ummal, c. 2, s. 182) ”اللهم اجعل حبک احب االشیاء الی“ 222

ُهْم َويُِحبُّوَنهُ“ 223 .(maide 54) ”يُِحبُّ
224 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 67, s. 125.
فی و وجبت محبتی  225 للمتحابین  یا محمد وجبت محبتی  المعراج,  ”فی حدیث 

للمتعاطفین فی و وجبت محبتی للمتواصلین فی و وجبت محبتی للمتوکلین علی 
(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 74, s. 21) “ الهایة و لیس لمحبتی علم و ال غایة و ال 

ifadelerinin geçtiği ayetler bu cümledendir. (Abdu ”و الل ال یحب“ ve ”ان الل یحب“ 226 -
baki, el-Mu’cemu’l-Müfehres li-Elfazi Kur’ani’l-Kerim, s. 191 ve 192).

 .(Âl-i imran 31) ”ُكنُتْم تُِحبُّوَن اللهَّٰ َفاتَِّبُعوِني يُْحِبْبُكُم اللهُّٰ “ 227

”قال رسوا الل صلی الل علیه و آله احبوا الل لما یغدوکم من نعمه و احبونی لحب الل 
و احبوا اهل بیتی لحبی“
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anne ve başkalarını sevmek eğer Allah’ın rızası için ve Allah tarafından 
muhabbet kazanmak amacıyla olursa Allah’la dostluğa ihtiyacın tecelli-
lerinden biri sayılır.

Daha geniş bir bakışaçısıyla bakıldığında Allah’la dostluğa ihtiyaç iki 
bileşenden oluşmaktadır: Biri “tevella” adı verilen pozitif228 bileşen ve di-
ğeri dini öğretilerde “teberra” şeklinde ifade edilen negatif229 bileşendir. 
Bu bakımdan Allah’la dostluk iki somut özelliğe -tevella ve teberra- ayrı-
lır. Allah rasülü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

“Allah yolunda dostluk vaciptir. Allah yolunda düşmanlık vaciptir.”230 Haz-
ret sahabesinden birine şöyle buyurdu: “Allah’ın hatırına sev ve Allah’ın ha-
tırına nefret duy. Allah’ın hatırına dostluk kur ve Allah’ın hatırına düşman-
lık et. çünkü Allah’ın dostluğu bunlardan başkasıyla kazanılamaz.”231

imam rıza (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın evliyasını sevmek vaciptir. Tıpkı Allah’ın düşmanlarına buğzedip 
onlardan ve liderlerinden uzaklaşmanın vacip olması gibi.”232

Bu sebeple Allah’a dostluğa ihtiyaç, insan davranışları üzerinde geniş 
çaplı etkisi olan manevi ihtiyaçların en önemli eksenlerinden biridir.

Aşk ve İbadet: Allah’la dostluğa ihtiyacın tecellilerinden biri, iba-
dete duyulan ihtiyaçtır. ibadet umumi ve genel bir ihtiyaçtır ve hiç 
kuşku yok beşeriyetin tarihi kadar eskidir. insanın mevcut bulunduğu 
her zaman ve her yerde ibadet de vardı. Durkheim, araştırmalarında, 
ibadetin evrensel bir fenomen ve herkesin ihtiyacı olduğu, tüm efsane-
lerde, kültürlerde ve dini hayatın ilkel biçimlerinde görüldüğü sonu-
cunu çıkardı.233 Taylor, Frazer ve müller de şekilleri zaman içinde fark-
lılaşsa da ibadete ihtiyacın bütün bireylerde bulunduğuna inanmaktadır. 

228 metinde “icabi”. (çev)
229 metinde “selbi” (çev.)

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 69, s. 252) ”الحب فی الل فریضة و البغض فی الل فریضة“ 230

  ”احب فی الل و ابغض فی الل و وال فی الل و عاد فی الل فانه ال تنال والیته الل اال بذلک“ 231

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 69, s. 252).

  ”حب اولیاء الل تعالی واجب و کذلک بغض اعداء الل و البرائة منهم و من ائمهم“ 232

(saduk, Uyunu’l-Ahbari’r-Rıza, c. 2, s. 124).
233 Durkheim, Suver-i İbtidai-yi Hayat-i Mezhebi, s. 63-79.
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Taylor, dindarlık tarihinin seyri ve dindarlığın tarih boyunca insanların 

ibadet alanında sergilediği muhtelif şekillerini inceledi. inancı şudur: 

ibadete ihtiyaç fetişizmden başlayarak paganizm, politeizm ve nihayet 

monoteizme doğru evrimsel bir seyir izlemiştir.234 Frazer da Taylor’ın 

görüşünün etkisi altında dinin ve çeşitli ibadet şekilerinin evrimi ko-

nusunda sistematik bir araştırmaya girişti ve bulgularının önemli bir 

kısmını onaltı ciltlik “Altın Dal”235 külliyatında yayınladı. Frazer’ın te-

orisinde ortaya konan model, Taylor’ın görüşüne çok benzemektedir. 

Bu arada müller başka bir model geliştirdi. ona göre beşer, başlangıçta 

muvahhid ve monoteist idi, gerçek ve tek Tanrıya ibadet ediyordu. 

Puta veya güneş ve aya tapmak, sonraları baş gösteren sapkınlık türle-

rindendi. müller’in dindarlığın gelişim süreci alanındaki bulguları, ayet 

ve rivayetlerde net biçimde açıklananla benzeşmektedir.236 Burada dik-

kat edilmesi gereken nokta, “dindarlık”ın “ibadet” ve “tapma” ile tam 

olarak aynı anlama gelmediğidir. çünkü dindarlık bir tür bireydeki eği-

lime işaret etmektedir. Hâlbuki ibadet, insanın Tanrısıyla kurduğu tes-

limiyet ve huşu ilişkisidir. Allah’la dostluk bağı kurulduğunda ve bu 

Allah’a aşka dönüştüğünde bu aşk ve muhabbet, bireyi ibadete sevke-

der. Dolayısıyla ibadet, Allah’la dostluk ihtiyacının tecellilerinden biri-

dir. imam sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Allah’a isyan ederek ona dostluğunu gösterdiğini mi sanıyorsun? canıma 
andolsun ki bu davranış tuhaftır. eğer dostluğun hakiki olsaydı ona itaat 
ederdin. çünkü dost, sevdiği kişiye muti olandır.”237

Bu tür bir ibadet, güvenlik arayışı ihtiyacından daha üst düzeydedir. 

imam sadık (a.s) bu ibadeti tavsif ederken şöyle buyurmaktadır:

234 Durkheim, Suver-i İbtidai-yi Hayat-i Mezhebi, s. 63-79.
235 The Golden Bough

 .(rum 30) ”ِفْطَرَة اللهِّٰ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها“ 236

 Kuleyni, Usulü) ”کل مولود یولد علی الفطرة یعنی المعرفته بان الل عز و جل خالقه“

Kafi, c. 2, s. 13).

تعصی االله و انت تظهر حبه هذا لعمری فی الفعال بدیع 237
 .meclisi, Biharu’l-Envar, c) لو کان حبک صادقا الطعته ان المحب لمن یحب مطیع

37, s. 24).
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“Bir grup, Allah’a ona olan aşk ve muhabbeti nedeniyle ibadet eder. Bu, öz-
gürlerin ibadetidir ve en üstün ibadettir.”238

Halisane ve aşkla yapılan ibadet, imamların (a.s) ibadetidir. Allah ra-

sülü (s.a.a) geceleri ibadet için kalkar, bazen gecenin üçte ikisini, kimi 

zaman gecenin yarısını, bazen de gecenin üçte birini ibadetle geçirirdi.239 

Aişe, Peygamber’in (s.a.a) gecenin bu kadar vaktinde ayakları şişene dek 

ibadete durduğunu gördüğünde Peygamber’e (s.a.a) şöyle diyordu:

“neden bu kadar ibadet ediyorsun? sen ki Allah’ın, senin hakkında ‘Allah 
geçmiş günahlarını ve sana nispet edilen gelecektekileri bağışlasın diye’240 
buyurduğu kişisin. yani Allah sana teminat ve güvence verdi.” Hazret şöyle 
buyuruyordu: “şükreden bir kul olmayayım mı?241 Bütün ibadetler sadece 
cehennem korkusundan mı yapılmalı?”

Bu öykü, ibadetin iki farklı anlaşılma biçimini göstermektedir. Gü-

venlik ihtiyacını karşılamak için ibadet ve Allah Teâla’ya şükür, minnet-

tarlık ve dostluk için yapılan ibadet. Ali de (a.s) diyordu ki:

“Allah’ım, sana cennetine tamah veya cehenneminden korkuyla ibadet et-
medim. Aksine seni ibadete layık gördüğüm için ibadet ettim.”242

Ayetlerden ve rivayetlerden çıkan sonuç şudur ki, Allah’la dostluk ih-

tiyacını gayet iyi karşılayan ve ibadetleri cehennemden korku ve cennete 

tamahla değil, aşk ve muhabbetle olan kimselerin ruh sağlığı fazlasıyla 

yerindedir. Deneysel araştırmalar da Allah’la sağlıklı duygusal bağa sahip 

ve Allah’a aşk ve sevgi nedeniyle ibadet eden kişilerin, Allah’la hiç irtibatı 

bulunmayan veya ilişkisi korku ve güvenlik arayışı nedeniyle olan kişi-

lere oranla çok daha fazla ruh sağlığına sahip olduğunu göstermektedir.243 

(Kuleyni, c. 2, s. 84) ”و قوم عبدوا الل حبا له فتلک عبادة االحرار و هی افضل العبادة“ 238
239 müzzemmil 3

َر“ 240 َم ِمن َذنِبَك َوَما َتأَخَّ .(Fetih 1) ”ِلَيْغِفَر َلَك اللهُّٰ َما َتَقدَّ

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 95) ”ال اکون عبدا شکورا“ 241

 ”الهی ما عبدتک خوفا من نارک و ال طمعا فی جنتک, بل وجدتک اهال للعبادة فعبدتک“ 242

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 41, s. 14).
243 Kirk Patrick, l. A., Attachment and Religious Representation and Behavior in han -

book of attachment theory and research, j. cassidy ve P. r. shaver edisyonu, 1999, 
s. 806-810.
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Walsch244, Allah’la dostluğa ihtiyacın boyutlarını ve onun ruhsal hijyen 
üzerindeki etkilerini ele almıştır.245

4.5.  Keramete İhtiyaç: Özsaygı ve Ahlaki Özgürlük

manevi ihtiyaçlar pramidinde insanın büyüklük ve özgürlüğüne yer 
verilmesi dini öğretilere dayanmaktadır ve psikologların özsaygı ve ken-
dine saygılı olma246 gibi kavramlarla ilgili anlayışının ötesinde bir iştir. 
Bu kavramda insanın değeri iman, takva, izzeti nefis, keramet ve özgür-
lük temelinde gözönünde bulundurulmuştur.

Kerametin tarifi: Keramet; cömertlik, şeref, izzet ve hürriyet mana-
sına “kerem”in türevidir.247 islami maarif açısından keramet kelimesi Al-
lah248, peygamberler, evliya ve bunların dışındakiler için kullanılır. Kera-
met insan için kullanıldığında ahlaki özgürlük ve hürriyet anlamına gelir, 
yaratılışsal menşei vardır. Allah bu konuda şöyle buyurur:

“Gerçekten de Âdem’in çocuklarına keramet bahşettik ve onları yarattıkla-
rımızın çoğundan açıkça üstün kıldık.”249

islam ahlakının temel yapısı, insanın kendi özündeki şeref ve kera-
meti dikkate almasıdır. islam açısından insan, yaratılışta hem potansi-
yel değerli bir varlık ve Allah’ın halifesi makamına layıktır, hem de Hak 
Teâla’nın sıfatlarının zuhur ve tezahür imkânına, Allah’a yakınlaşma şan-
sına sahiptir. insanın üstün bir varlık olduğu, değerli ve eşsiz bir cevher 
taşıdığını gözönünde bulundurmak ve bunun bilincinde olmak onun 
zâtındaki kerameti korumaya ve üzerine titremeye ihtiyaç duyulmasına 
yolaçmaktadır ve bu keramete ulaşmak için de ahlakın müteal değerle-
rine doğru sevketmektedir.

244 Friendship with God
245 Bu kitap (Dust-i ba Hoda) Fernaz Furud tarafından Farsça’ya tercüme edildi ve H -

meyra yayınları tarafından 2000 yılında yayınlandı.
246 self-esteem
247 Hüseyni Deşti, Mearif ve Meariyf, c. 8, s. 481.

-muttaki Hindi, Kenzu’l) ”قال رسول الل صلی الل علیه و آله ان الل کریم یحب الکرم“ 248

Ummal, 15991).
ْلَناُهْم َعَلى  249 َن الطَِّيَّباِت َوَفضَّ ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم ِمّ ”َوَلَقْد َكرَّ

(isra 70) “ْن َخَلْقَنا َتْفِضيال مَّ َكِثيٍر ِمّ
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insan fıtri olarak özgürlüğe ve nefsin kerametine eğilimlidir, reza-
letlerden ve bayağılıklardan kaçınır. Peygamberlerin ve masum imamla-
rın (a.s) en büyük mesajı, özgür ve kerim kişiliği yetiştirmektir. islam 
bütün işlerde insanın “keramet”ini, “hürriyet”ini ve “izzeti nefs”ini ko-
rumayı vurgulamış ve insanın saygı, keramet ve hürriyetinin bayağılığa 
dönüşmesine izin vermemiştir.

“seni arzularına ulaştırsa bile nefsini her türlü bayağılıktan alıkoy. çünkü 
kaybettiğin şerefin ölçüsünce pahayı elde edemeyeceksin. Başkasının kulu 
olma, çünkü Allah seni özgür yarattı.”250

insanın gerçek özgürlüğünün anlamı, insani gelişim ve kemal için 
herhangi bir engel olmaması; beşeri fikirler, davranışlar ve isteklerin in-
sani hakikatle uyum içinde ve aynı istikamette olmasıdır. Bu, mutsuz-
luk, utanç ve bayağılık da içerse her davranış ve düşünceyi kabul eden 
mutlak özgürlüğün tersinedir.

Özgür ve özsaygı sahibi bireylerin özellikleri: islami öğretilere 
göre özgür ve özsaygı sahibi bireylerde af ve vazgeçme251, ahde ve an-
laşmaya vefa252, tedbir ve dikkatli bakış, hayâ, adaptasyon, güzel huy253, 
misafirperverlik,254 ihtiyatlılık255, dindarlık256, günahtan uzak durma, şeh-
veti terk ve utançtan kaçınma257 gibi özellikler vardır.

Keramet ve hürriyete olan ihtiyacı karşılamak ruhun yücelişini sağla-
yacaktır. nefsin kerameti, insanı bayağı ve zelil davranışlarda bulunmak-

”و اکرم نفسک عن کل دنیة و ان ساقتک الی الرغائب فانک لن تعتاض بما تبذل من  250

نفسک عوضا. و ال تکن عبد غیرک و قد جعلک الل حرا“ 
(meclisi, Biharu’l-Envar, 1986, c. 77, s. 328).

 ,(Amidi, Gureru’l-Hikem, c. 1, s. 394) ”الکریم... و اذا توعد عفی“ 251

.(a.g.e., c. 2, s. 126) ”الکریم یعفو مع القدرة“

.(A.g.e., c. 1, s. 394) ”الکریم اذا وعد وفی“ 252

 .(A.g.e., c. 6, s. 17) ”من شرف االعراق کرم االخالق“ 253

وا ِكَراًما“ وا ِباللَّْغِو َمرُّ .(Furkan 72) ”َوِإَذا َمرُّ

.(Gureru’l-Hikem, c. 5, s. 132) ” لذة الکرام فی االطعام“ 254
255 muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 8, s. 374.
256 A.g.e., s. 366-367.
257 Bu bahiste pek çok rivayet vardır. Bkz: muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 8, 

s. 364-374.



163

iHTiyAç ve ruHsAl Hijyen

tan uzak tutar ve ruh sağlığı için en iyi zemin sayılmaktadır. Bazı rivayet-
lerde keramet ve hürriyete ihtiyacı karşılamanın sonuçları ve etkileri ile 
onun ruhsal hijyenin göstergelerindeki rolüne işare edilmiştir. örneğin:

“Keramet-i nefse sahip olanın gözünde dünya çok küçüktür.”258

“Kimin keramet-i nefsi varsa asla onu günah işleyerek ve isyankârlıkla ba-
yağı ve düzeysiz yapmaz.”259

“Kim kendini büyük şahsiyet görürse nefsani şehvetleri ve temayülleri onun 
gözünde hor ve hakir olur.”260

“Kimin keramet-i nefsi varsa onun insanlara düşmanlığı ve muhalefeti az 
olur.”261

nefsin aşağılanması türlü türlü ruhsal bozukluk ve hastalıkların se-
bebi ve ruhsal hijyeni tehdit eden asli etkenlerden sayılmaktadır. çünkü 
insanın keramet alanı ihlal edildiği ve insan bayağılık ve hakirliği tarz 
edindiğinde bu, her çeşit kirliliği kabul etmesine hazır olduğu anlamına 
gelir. müminlerin emiri (a.s) nefsin aşağılanmasının ruhsal hijyen üze-
rindeki olumsuz sonuçlarını şöyle açıklamaktadır:

“Kim nefsini hor ve hakir görürse hayır ve iyilikten umudunu kesmiş 
demektir.”262

“Bayağı nefis, bayağılıklardan ayrılamaz.”263

4.6.  Manevi Bakımdan Kendini Gerçekleştirme ve  
Allah’a Yakınlaşma

islam açısından insanlar altın ve gümüş madenleri gibidirler.264 Pey-
gamberler bu madenleri açığa çıkarmak için gelmişlerdir. iç dünyamızın 

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, c. 5, s. 451) ”من کرمت نفسه صغرت الدنیا فی عینه“ 258

 ,muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme) ”من کرمت علیه نفسه لم یهنها با المعصیة“ 259
c. 10, s. 147).

.(Aynı yer) ”من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته“ 260

.(Aynı yer) ”من کرمت علیه نفسه قل شقاقه و خالفه“ 261

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, c. 5, s. 443) ”من هانت علیه نفسه فال ترج خیره“ 262

.(Aynı yer) ”النفس الدنیة ال تنفک عن النائات“ 263

.(Nehcu’l-Belaga, hutbe 1) ”الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة“ 264
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derinliklerinde, ulaşmamız gereken manevi rezervlerle dolu bir derya giz-
lidir. Kendini gerçekleştirmenin manevi boyutu, diğer boyutlardan daha 
geniştir. sahasının ucu bucağı ve dibi yoktur. manevi boyutta tecrübe 
edilen mutluluk ve sevinç maddi dünyada anlamsız kalmaktadır. insa-
nın biyolojik ve fiziksel yeteneklerinin çiçeklenmesi bir yere kadar fay-
dalı olabilir belki, ama hep arzuladığımız batıni tatmini, ebedi huzur ve 
mutluluğu bize sürekli sağlayamaz. Bireyin yeterliliğinin sadece manevi-
yat dışındaki boyutta gerçekleşmesi genellikle ahlaki çöküş ve yıkılışın 
sebebidir. Bu nedenle kendini gerçekleştirme konusunda başka kavram-
ların ardına düşmeliyiz. en önemli kendini gerçekleştirme, insanın ma-
nevi boyutuyla ilgilidir.

Dikkatin sıradan ihtiyaçlara verilmesi öfke, kıskançlık, kin, kaygı 
ve şaşkınlığın ortaya çıkmasına yolaçabilir. maddi alakalarla bağı kese-
rek Allah’a yakınlaşma ve kemal arayışı aracılığıyla yüksek manevi var-
lığı geliştirmenin tek yolu, ruhsal hijyenin üst basamaklarına ulaşmaktır. 
Ancak yüksek manevi yönümüzü keşfettiğimiz ve varlığın yaratıcısıyla 
bağ kurarak varlığımızın her yanında huzur ve tatmini sağladığımız za-
man ileri seviyede ruhsal hijyeni temin etmiş olabiliriz. Dolayısıyla insa-
nın en büyük manevi ihtiyacı; manevi boyutları gerçekleştirmek, sınırlı 
tabiatı aşabilmek ve ilahi yakınlaşmanın civarına yerleşip sükunet bul-
maktır. “Allah’a yakınlaşma ihtiyacı”nın tahrif edilmiş şekli, psikolojide 
“asla dönüş ihtiyacı” başlığında altında ele alınmıştır.

Psikologlar insanın büyük bir dertten acı çektiğine inanırlar. Dert ise 
yalnızlık ve kendi aslından kopuştur. Bu nedenle insan sürekli olarak asla 
dönüş ihtiyacını hisseder. Ama bu aslın ne olduğu konusundaki anlayış-
lar farklı farklıdır. Fromm’un inancına göre asla dönüş ihtiyacı tabiatla ilk 
bağlarımızın kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Biz doğanın çocuklarıyız. 
insanlar doğaylı ilk içgüdüsel bağı kaybettiklerinden kendi türleriyle yeni 
bir ilişki kurmalı veya simgesel olarak tabiatın eteklerine dönmeli ve ge-
çici de olsa belli anlarda doğanın kucağında olmalıdır.265 Bu inanç, insa-
nın doğal olma kökeninden bir modelin öğelerini inşa etmektedir.

Tribunal (1965) şöyle der: “orta Afrika’da mbuti Pigmeleri266 her yıl 
‘molimo’ adına bir festival düzenler. yaklaşık bir ay süren bu festivalde ka-

265 Fromm, Goriz ez Azadegi, s. 34.
266 Kabile adıdır.
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bilenin bütün erkekleri, topluca şarkılar söyleyip dualar ederek tabiatı ve 
ormanı sarhoş etmek ve bütün iyi şeyleri hazırlayan dikkatini kendilerine 
çekmek için bir halka oluşturur. orman ve tabiatın bizim anne ve baba-
mız, aslımız ve kökenimiz olduğuna inanmaktadırlar. Bizler tabiatın ve 
ormanın çocuklarıyız. orman ölürse biz de ölürüz.267

max müller, bu eğilimin psikolojik kökenini inceleyerek şöyle demiş-
tir: “Doğanın insanlığa sunduğu çeşitli manzaralar, bizim tabiattan doğ-
duğumuz ve tekrar ona döneceğimize dair inancı ortaya çıkarmak için 
gerekli bütün koşulları taşımaktadır. çünkü tabiat en büyük hayranlık, 
korku ve hayret etkeni, insanların varolmasının tek faktörü sayılmaktadır.268 
Fromm ve müller, insanın aslı ve kökeninin tabiat olmadığını, asla dö-
nüş ihtiyacının tabiatla irtibak kurulduğunda ortadan kalkmayacağı ger-
çeğini anlayamadılar. Din açısından insanın aslı ve kökeni “Tanrı”dır  
 ve insan, doğayı ve madde dünyasıyla bağlantıyı aşmalı ve kendini (انا لل)
Tanrıya teslim etmelidir (و انا الیه راجعون).

mevlana, ayrılık meselesi ve asla dönüş ihtiyacını hepsinden çok 
daha dakik biçimde ortaya koymuştur. mevlevi’nin ayrılıklardan şikayet 
eden “ney”inin feryadı, insanın kendi aslını bulmaya olan derin ihtiya-
cını göstermektedir.269

manevi ihtiyaçlar karşılanmadığı sürece meyil ve talep tepeden tırnağa 
varlığımızda anksiyete ve gerilime sebep olacaktır. yalnızca varlığımızda 
tatmin, huzur ve memnuniyet ortaya çıktığı zaman aslımıza ve başlangı-
cımıza, yani Allah’a dönmüş ve seyri sülukta ona layık kullar olmuş olu-
ruz. Allah, bu aşamaya varmış kişilere hitap ederek şöyle demektedir:

“Sen ey huzur bulmuş nefis, Rabbine dön; hem sen ondan hoşnut ol-
muş, hem de o senden hoşnut olmuş bir halde. O halde kullarımın ara-
sına katıl.”270

267 Bates ve Black, İnsanşinasi-yi Ferhengi, s. 670.
268 Durkheim, Suver-i İbtidai-yi Hayat-i Mezhebi, s. 99.
269 mevlana, mesnevi-yi manevi’nin birinci defterinde şöyle der:

Dinle neyden, hikaye ediyor / Ayrılıklardan şikayet ediyor
Beni kamışlıktan kestiklerinden beri / Feryadımdan kadın ve erkek inliyor
Ayrılıktan şerha şerha olmuş bir kalp isterim / İştiyak derdini şerhedebilmek için

ْرِضيَّةً َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي“ 270   ”َيا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ اْرِجِعي إَِلى َرِبِّك َراِضَيةً مَّ

(Fecr 27-30)
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Bilimsel metinlerde ruhsal hijyen, esas itibariyle hastalık bulunma-
ması veya sonunda bedensel, ruhsal ve toplumsal asayiş ve refahın tam 
olarak sağlanması anlamında kullanılmaktadır. Ama ayetlerde ve riva-
yetlerde ruhsal hijyenin manevi boyutuna daha fazla dikkat çekilmiş ve 
kendini manevi bakımdan gerçekleştirme de ruh sağlığının önemli bo-
yutlarından biri kabul edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, kendini gerçek-
leştirmiş ve ruhsal hijyeni tam manasıyla yerinde olan bireyler, manevi 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst basamağa, yani vuslat mertebesine ve ilahi 
kurbet makamına erişmiş kişilerdir. şa’baniyye münacatında, kendini ger-
çekleştirmiş insanın yaratıcıyla ilişkisi şöyle beyan edilmiştir: “Allah’ım! 
sana doğru tam bir kopuş ve ayrılığı bana lütfet. Kalp gözlerinin nurun 
önündeki perdeleri yırtması, azamet madenine ulaşması ve ruhlarımızın 
senin kutsal dergahına yol bulabilmesi için kalp gözlerimizi sana bakma-
nın nuruyla aydınlat.”271

Arefe duası, Allah’la irtibatı en üst mükemmel biçimde açıklayan 
dualardandır: imam Hüseyin (a.s) Arefe duasını çok özel bir manevi at-
mosferde irad etti. Dua sırasında Hazret’in gözlerinden gözyaşı sel olup 
akmıştı. yüksek irfani anlamlar içeren duanın muhtevası, onun Allah’la 
ilgili maarifinin azametini ve manevi ihtiyacın en üst aşamalarına ulaş-
tığını göstermektedir. Bu duanın doruklarında insanın Allah’la ilgili ma-
nevi ihtiyaçları şöyle tasvir edilmiştir:

“Allah’ım! Beni yaratmandaki maksadın, hiçbir şeyde senden cahil kalma-
mam için herşeyde kendini bana tanıtmak olduğunu (varlık âlemindeki) eser-
lerinin muhtelif vesileleriyle ve hallerdeki değişikliklerle bildim... Allah’ım, 
gidiş gelişler ve tezahürlerle meşgul olmak seni ziyaretten uzak düşmeme 
sebep oluyor. o nedenle beni sana ulaştıracak hizmette muvaffak olmayı 
bana lütfet... senin, kendisini gözetim altında tuttuğunu göremeyen gözü 
kör et. muhabbetinden yararlanmayı nasip etmediğin kulun sevdası ziyan-
dadır... Allah’ım mahzun ilmini bana öğret ve beni lütfunun otağında mu-
hafaza et. Allah’ım, ruhumu ehl-i kurbun hakikatleriyle donat ve beni ce-
maline aşık olanların yoluna revan et. Allah’ım, beni tedbir ve tercihinle 
kendi tedbir ve tercihime muhtaç olmaktan kurtar... sen ki senden başka 

”الهی هب لی کمال االنقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق  271
ابصار القلوب, حجب النور فتصل الی معدن العظمة و تصیر ارواحنا معلقة بعز قدسکر“ 
(Kummi, Mefatihu’l-Cenan, münacaat-i şa’baniyye).
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kimseyi sevmesin ve başkasına sığınmasın diye sana aşık gönülleri meşgul 
eden herşeyi giderdin. Herşeyin korkuya sürüklediği sırada onların dostu 
oldun, sensin onların kılavuzu...”

manevi atmosfer duaya öylesine hakimdir ki Hz. Hüseyin (a.s) en 
yüksek manevi ihtiyaçlarını mabuduna hitaben ifade ederken şöyle de-
mektedir:

“seni bulamayan neyi bulmuş olur ki. seni bulan ise neyi bulamamış sayı-
lır? senin yerine başkasını tercih eden, umutsuz ve mahrum olmuştur. se-
nin dergahına sırt çeviren ve muhtaç hissetmeyen, ziyan etmiştir.”272

 Kummi, Mefatihu’l-Cenan, imam) ”ماذا وجد من فقدک و ما الذی فقد من وجدک“ 272
Hüseyin’in [aleyhisselam] arefe günü duası).
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i nançlar ile ruhsal hijyenin ilişkisi, din ve bilim arasındaki bağın uy-
gun alanlarından biridir. Din, temeli insanın fıtri özellikleri ve ihti-

yaçlarına dayanan ve ruhsal hijyeni teminin en asli etkeni olan inançlar 
ve yapılması ve yapılmaması gereken mantıksal ve rasyonel şeyler mec-
muasına sadakattir. Bu inançlar, görüşler, değerlere sadakat, bireysel ve 
toplumsal hayatta dini oryantasyon mecmuası ruhsal hijyenin nasıl elde 
edileceği üzerinde etkilidir.

“Kadim zamanlardan modern çağa kadar kültürler çoğunlukla sağ-
lık ve hastalığı doğrudan muhtelif dini inançlar ve davranışlarla irtibatlı 
görmüşlerdir.”1

Din, insanın güzel ve sağlıklı bir hayata sahip olabilmesini sağlamak 
üzere beşer için kültürel bir fenomen olarak gelmiştir. Bu nedenle eğer 
dinin (ekonomik, ahlaki ve davranışsal) öğretilerindeki açık veya gizli 
hedefin ruh sağlığını temin etmek olduğu söylenirse bu boş bir söz ol-
mayacaktır. Psikologlar bu öğretilerin psikolojik temellerini doğru dü-
rüst kavrarlarsa kesinlikle dinin ruhsal hijyen üzerindeki etkisini savu-
nacaklardır.

“Birçok inceleme, insanın değerler sistemi ile onun ruhsal hijyeni 
arasında üst düzeyde dayanışma bulunduğunu göstermektedir ve bu 
da değer ve inanç sisteminin hayat tarzını belirlemedeki etkisini ortaya 
koymaktadır.”2

1 Tourisin ve diğerleri, Maneviyyet, Din ve Behdaşt.
2 Bulheri ve arkadaşları, “Berresi-yi rabıte beyni avamil-i tenşeza...”
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Bu konu analiz edilirken şöyle söylenebilir: insanın yaratıcısı ve onun 
ruhu, dini ve dünyası bir olduğundan çeşitli koşullar ve konumlarda in-
sanın açık ve gizli motivasyonları, nefsani işleri, ihtiyaçları ve kişilik özel-
liklerini net biçimde tanımakla onun ruhsal hijyenine dair görüş bildi-
rilebilir. Belki de dinin insanlıktan en önemli beklentisi Allah ve insan 
arasındaki ilişkidir.3 Bu irtibat, beraberinde, aralarında ruhsal hijyenin de 
bulunduğu birçok kazanımı getirebilir. Başka bir ifadeyle, dinin asli he-
defi, insanı Allah’a kavuşturmak4 ve tanrısallaştırmaktır. Tanrısallaşmak, 
müteal bir başlangıca (bütün özellikler ve sıfatlarda müteal olan) eklen-
mekle mümkündür. o başlangıcın özellik ve sıfatlarından biri de, ruhsal 
hijyenle kavramsal ve sahici bağa sahip, emniyet bahşeden ve sağlık do-
ğuran sıfatıdır.5 Böyle bir orijine ve onunla irtibata inanmak, ilk adımda 
bizzat kendisi etki bırakacak bir inançtır. Bu bağ en temel, en etkili ve en 
hoşnut edici bağlantıdır. insanın başka bağları da vardır ama hepsi de o 
eksen irtibatın gölgesinde anlam kazanır. Din, bütün bu bağlantıları dü-
zene koymak için gelmiştir.

“Bu dünyada pratikte ilişkiler insanı kuşatmıştır. Ama bu ilişkileri 
dengeye oturtmak ve organize etmek için özel bir yörünge hesaba katıl-
malıdır. Bu yörünge de Allah’a kulluk ve onunla irtibatta olmaktır.”6

Bu meselede dinin tafsilatlı görüşüne girmeden önce din açısından 
ruh sağlığının tanımının bağlı olduğu bir anahtar kavramı ele alacağız. 
Bu kavram “holistik görüş”tür.

1. “Holistik Görüş”:  
Ruhsal Hijyene Doğru Hareket İçin Yatak

ruhsal hijyeni tanımlar ve onu ortaya koyma sürecini izah eder-
ken evrene kapsayıcı ve tümel bir bakışa ihtiyacımız vardır. Burada kas-
dedilen, tabiatın hiçbir parçasının diğer parçalardan kopuk olmadığıdır. 

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن“ 3 .(zariat 56) ”َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِ

ِ الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل“ 4 يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اللهّٰ .(rum 30) ”َفأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

اَلُم اْلُمْؤِمُن“ 5 وُس السَّ ُ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ .(Haşr 23) ”ُهَو اللهّٰ
6 james, Din ve Revan, s. 204.
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Herşey birtakım güçler aracılığıyla birbirine bağlıdır. insan da doğanın 

bir parçası olarak bu kaide ve yasadan müstesna değildir. William ja-

mes şöyle der:

“Gayp âlemiyle irtibat sonucunda bu dünyada yeni bir gücün hasıl 

olduğuna ve yeni olayların cereyan ettiğine inanıyorum.”, “Hissettiğimiz 

ve göze görünen dünya, göze görünmeyen âlemin bir kısmıdır. Bu görü-

nen ve hissedilen dünya, değer ve anlamını gayp âleminden alır.”7

Dolayısıyla çok sayıda etken insana içeriden ve dışarıdan hidayet 

eder. insan, iradi veya gayri iradi karşılıklı düzeyde ilişki içinde bulun-

duğu etkili kuvvetler bütünlüğü içinde yaşar. Bu etkenleri keşfetmek ve 

tanımak, bireyler için önemli ve işlevsel olması bir yana, hatta insan ko-

nusunda teori üreten bilginler için de zaruri görünmektedir. insana ho-

listik bakış; kişilik istikrarı, huzur duygusu ve tatmin sağlayan bir tanıma 

armağan eder. Bu, kişinin ruhsal denge ve güvenlik alanından kopmasını 

önleyen bir istikrar ve huzurdur. Tabiatın bütünlüğü içinde insanın ya-

ratanıyla tam bağı ve bağlılığı, insan ve doğanın etkin ve iki seviyeli iliş-

kisi, insanların birbirleriyle irtibatı ve bağı, nihayet bütün tabiat düzeni-

nin tek yaratıcıya bağımlılığı öyle bir birlik ve ahenk ortaya çıkarmıştır 

ki yaratılışın toplamını insicam içinde hareket eden ve hedefi apaçık bir 

tek kervana dönüştürmüştür. Bütüne bakmak, insanın, yaratılışın bütün-

lüğü içinde görevini net biçimde görmesine ve o bütünlükle koordinas-

yon içinde hareket etmesine yardımcı olur. islam, insana holistik bakışla 

birinci basamakta insan hayatına dair çok yönlü bir yorumu ortaya koy-

muş, ikinci basamakta insanın yaratılış düzenindeki yerini somutlaştır-

mış, üçüncü basamakta ise onun kendisi dışındakilerle olan çok yönlü 

ilişkilerini resmetmiş ve sorumluluk sistemini tasvir etmiştir.

Dindar insan, dini maarif ve öğretilere dayanarak böylesine yüksek 

bir konuma ulaşabilir. “Dindar birey, parçası olduğu kainatın tamamı-

nın heryerde hazır ve nazır rabbinin elinde olduğuna inanır.” Denebilir 

ki “Dünyanın çehresi inançlı insanların gözünde farklıdır. Dindar birey-

lerin nazarında her gerçeklik ilahi iradenin yansımasıdır.”8

7 A.g.e., s. 177
8 Aynı yer.
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Buna ilaveten, dindar birey, bu bütünlük içinde tüm parçaların ve 
boyutların birbirini etkilediğine, birbiriyle karşılıklı ve çift düzeyli ilişkisi 
olduğuna inanır. “insan ve Tanrı arasında karşılıklı alışveriş ilişkisi bulun-
duğuna inanç, dinin temelidir.”9 “Dinamik ve yaşayan her din, inanan in-
san ile onun arasında sonuç doğurucu bir ilişkinin bulunduğu ve olayların 
akışını değiştirecek bir inanış olarak gayp âlemine inanç içermektedir.”10

“sağlıklı hayat, yaratılışla ahenk içindeki kimselere ait olandır. Gü-
zel davranış sahibi olmayanlar bu lütuftan mahrumdurlar. Dört mevsim 
yasalarını ihlal edenler, ödev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenle-
rin hayatları rahatsızlanmış ve ruhsal hastalığa yakalanmışlardır.” Daha 
da önemlisi, “Dini inançlar ve ameller, insanın varlık evrenindeki ihti-
yacıdır. varlığın orijinini anlamaya ihtiyaç, hayatın hedefi ve insanın ha-
yattaki rolü, insanın başkalarıyla irtibat tarzı ve insanın varlık evrenine 
cevabı hep dini ihtiyaçlar cümlesindendir. Bu beşeri ihtiyaç tüm dönem-
lerde ve tüm toplumlarda sözkonusudur.”11

islami metinler de aynı şeyi vurgular: “eğer kişi günah işlemek is-
terse, yani tüm varlıkların yürüdüğü mecraya aykırı hareket ederse bütün 
varlıklar ona karşı ayaklanır. Bu nedenle kişi tersine gidemez ve maksa-
dına ulaşamaz.”12 Bu sebeple, bu düzene inanan ve herşeyin alemlerin 
rabbine itaat mecrasında hareket ettiğini13 bilen insan çıkmaz sokağa gir-
mez. çünkü bunu yaparsa ezip geçilmekten korkar.”14

islam’ın diğer dinler ve akımlara olan üstünlüklerinden biri de insana 
holistik bakışı ve onu varlık evreninde özel ve eksen konumda tasvir et-
mesidir. Bütün varlıklar ve mevcudat arasında sadece insan Allah’ın ha-
lifesi15, ilahi emaneti taşıyan canlı16 ve meleklerin secde ettiği varlık17 ola-
rak tanıtılmıştır. onun varlığının tüm sahaları -maddi ve maddi olmayan-, 

9 A.g.e., s. 156.
10 A.g.e., s. 181.
11 Dadfer, 2009.

.(muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 2, babu’z-zenb) ”ما ظفر من ظفر باالثم“ 12

ْرِض ِاْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها َقاَلَتا أََتْيَنا َطاِئِعيَن“ 13 .(Fussilet 11) ”َفَقاَل َلَها َوِلْلَ
14 cevad Amuli, Merahil-i Ahlak der Kur’an, s. 340.
15 Bakara 30
16 Ahzab 72
17 Bakara 34
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gelişim aşamalarının tümü -nutfenin pıhtılaşmasından ölüme, ölümden 
de ebedi uhrevi hayata kadar- dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, insa-
nın yükseliş veya düşüş hareketinde çok sayıda kuvvet ve etken müda-
hildir. ilahi iradeden tutun varlığın tüm parçalarına kadar.

zikredilen temel görüşlerin hesaba katılması ruh sağlığını temin etme 
sürecinde kesinlikle zorunludur. çünkü bir bilim olarak ruhsal hijyen, 
bu konular dikkate alınmaksızın insanın birçok sorusuna ve bu alandaki 
ihtiyaçlarına cevap veremeyecektir.

2. Ruhsal Hijyeni Tarifte Allah’a İnancı Eksen Rolü

Birinci bölümde ruhsal hijyen için açıklanan tanımlar arasından 
Kanada’daki ruhsal hijyen derneğinin yaptığı tarif ve Angel’ın önerdiği 
model, belli ölçüde kuşatıcı ve gelişkindir. Tanımları açıklamaktan mak-
sat, bu sahanın bilimadamlarının evrimci ve gelişimci görüşüne tanıklık 
etmekti. Dini görüşle bu evrimci ve gelişimci görüşte pay sahibi olunabi-
lir. Din açısından en önemli, en etkili ve en kesintisiz yol insanların sağ-
lığını ve varlığın yaratıcısıyla irtibatını korumak ve geliştirmektir. çünkü 
bu, sağlığın aslı ve kaynağı, sağlık bahşeden ve tüm sağlıkların ona dön-
mesini sağlayacak olan şeydir.18 Genel olarak din, bütün dikkatini Allah, 
toplum ve dünya ile bağ kurma yoluyla ruhsal hijyeni (bireysel ve top-
lumsal) sağlamaya vermiştir. Buna göre, dikkate alacağımız tanımı şöyle 
beyan edebiliriz: “ruh sağlığı, insanın ruhuna ve kişiliğine hakim, onun 
Allah, gayp âlemi, kendisi, başkaları ve tabiatla yapıcı ve kesintisiz bağı 
sonucunda ortaya çıkan sağlam niteliktir.”

ruhsal hijyenin bu tanımının boyutlarından biri, nicel (davranışsal) 
belirtileri ve sonuçları olsa bile nicel değil nitel olandır. Tabii ki bu nite-
liksel durum betimlenebilir bir şeydir ve temel göstergeleri vardır. Bu gös-
tergeler dingin bir hal, tatmin duygusu, mutluluk ve umut olabilir.19

-Kummi, Mefatihu’l) ”اللهم انت السالم و منک السالم و لک السالم و الیک یعود السالم“ 18
Cenan, ta’kibat-i müştereke)

19 Bu dört özellik islam cumhuriyeti’nin merhum kurucusu imam Humeyni’nin (rh) 
ilahi-siyasi vasiyetnamesinden alınmıştır. şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın lütfuyla hu-
zurlu bir gönül, mutmain bir kalp, şad olmuş bir ruh ve ümitvar bir derun ile bacı 
ve kardeşlerimin hizmetinden ayrılıyorum...”
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ruhsal hijyenin bu tanımının ikinci boyutu, olumlu ve yapıcı özel 
bir bağ -iki özellikle birlikte- ve sürekliliği olma sonucunda ortaya çıkar 
ve varlığın tüm parçalarını kapsayan ilişkidir.

Topluca bakıldığında bu tarif, islam’ın sistematik görüşünün ifadesi 
değildir, insanın varlık âlemindeki hayatı ve onun varlığın parçalarıyla ilişki 
türüdür. Aynı şekilde, özellikli -dinî- yaşam biçiminin yansımasıdır.

Bu sistem aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Dinin bakışaçısına göre ve inançlı bireyin nazarında varlığın kapsa-
yıcı sisteminde asli göstergeler şunlardır:

- Allah varlık düzeninin eksenidir. yani dünyanın birden fazla kutbu 
ve ekseni yoktur.20 çünkü Allah Teala tüm varlık âleminin yaratıcısıdır.21 

ْرِض“ 20 َماَواِت َواأْلَ .(nur 35) ”اللهُّٰ نُوُر السَّ

.(Gafir 62) ”َخاِلُق ُكِلّ َشْيٍء“ 21



177

inAnçlAr ve ruHsAl Hijyen

varlığın ayakta durması ve sağlamlığı da onunla mümkündür.22 varlığın 

çekip çevrilmesi ve idaresi de onun uhdesindedir.23

- Tabiat âleminde eksen insandır ve dünya onun okuludur.24 Bu âlemin 

iyiliği, fesada uğraması ve ayakta kalması da ona kalmış bir şeydir.25

- Allah bütün ilişkilerin başlatıcısıdır.26 onun izniyle bağ kurulur27 

ve bütün bağların dönüşü de o’nadır.28

- varlık düzeninin hareketi, yegane, insicam içinde ve daimi bir 

harekettir.29 Bu hareketin uyarıcısı Allah’tır30 ve hareketin devamı da 

o’nun iradesiyledir.31

- varlık âleminin tüm parçalarının birbiriyle bağı vardır ve onlara bu 

bağı kazandıran da Allah’tır.32

Burada, zikredilen düzen ve ilişkileri açıklayan Kur’an’dan bazı 

ayetleri incelemeye koyulacağız: nuh suresinde Hz. nuh (a.s) Allah’a 

bir durumu arzetmekte33 (insanın Allah’la ilişkisi) ve bu konuşmada 

halkla diyaloguna işaret etmektedir34 (insanlarla ilişki). yüzünü insan-

.(enbiya 22) ”َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهةٌ ِإالَّ اللهُّٰ َلَفَسَدَتا“ 22

.(Hamd 2) ”َرِبّ اْلَعاَلِميَن“ 23

ا ِفي اأَلْرِض َجِميًعا“ ve (Bakara 30) ”ِإِنّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة“ 24 B) ”َخَلَق َلُكم مَّ -
kara 29).

  ,(rum 41) ”َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبِرّ َواْلَبْحِر“ ,(Hud 61) ”َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها“ 25

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 52, s. 92) ”و لو ال الحجة لساحت االرض بأهلها“

.(Taha 123) ”َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعا“ 26

27 “ ِ ن ِلّيَنٍة أَْو َتَرْكُتُموَها َقاِئَمًة َعَلى أُُصوِلَها َفِبِإْذِن اللهّٰ .(Haşr 5) ”َما َقَطْعُتم ِمّ

.(şura 53) ”ِإَلى اللهِّٰ َتِصيُر األُموُر“ 28

.(enbiya 33) ”ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن“ 29

.(Bakara 117) ”َوِإَذا َقَضى أَْمًرا َفِإنََّما َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكوُن“ 30

اٌل ِلَّما يُِريُد“ 31 “ ve (Hud 107) ”َفعَّ ُ .(Kehf 24) ”ِإالَّ أَن َيَشاَء اللهّٰ

ْرِض ثُمَّ َيْعُرُج ِإَلْيِه“ 32 َماِء ِإَلى اأْلَ ْمَر ِمَن السَّ .(secde 5) ”يَُدِبُّر اأْلَ

.(nuh 5) ”َقاَل َرِبّ ِإِنّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوَنَهاًرا“ 33

.(nuh 5) ”َقاَل َرِبّ ِإِنّي َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوَنَهاًرا“ 34
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lara döndüğünü Allah’a hatırlatmakta35 (insanların Allah’la ilişkisi) ve 
sonra da Allah’ın insanlarla karşılıklı ilişkisini yadetmektedir.36 son-
raki aşamada Allah’ın tabiatla ve tabiatın insanlarla ilişki zincirini be-
yan etmektedir.

“Gökyüzünün bereketli yağmurlarını peyderpey üzerinize gönder-
mek, size mallarınız ve evlatlarınızla çokça yardım etmek, yemyeşil bah-
çeleri ve akıp giden nehirleri hizmetinize vermek için.”37 (Allah, tabiat 
ve insanın ilişkisi). insan, dindar bireye münhasır bu kapsayıcılığa ina-
nıp kendini bu düzene yerleştirirek ve bu hayat tarzını seçerek sağlığın 
üst seviyesine nail olabilir.

Bu bölümde, zikredilen ilişkilerin birinci kısmı ele alınmıştır. Daha 
önce de açıklandığı gibi, Allah’la irtibat -varlık âleminin ekseni olarak- 
sadece insanın sağlığı, gelişimi ve yücelmesinde temel rol oynamakla 
kalmaz, bilakis açık bir mekanizmaya göre ilişkilerin diğer toparlayı-
cısı, bu ilişkiye ait ve ona bağımlı, onun bütünlüğü altındadır. öyle ki 
“eğer varlık âleminin Allah’la irtibatını keser ve yaratılış dünyasını tahlil 
ederken Allah’ı hesaba katmazsak âlemin boşunalığından başka bir so-
nuç elde edemeyiz. varlığı anlamlı kılacak ve izah edilebilir yapacak tek 
şey, onun Allah Teala ile bağı ve o’na aidiyetidir. Allah olmaksızın ev-
renin ne başlangıcı olur, ne evveli ne ahiri, ne anlamı, ne izahı, ne de 
başka hiçbir şeyi.”38

3. Allah’la Bağ, Huzuru Kazanmanın Asli Yolu

Allah’la irtibatın kazanımlarından biri de ruhsal huzuru elde etmek-
tir. insanın Allah’la irtibatı iki yolla gerçekleşir: Biri tanıma, inanç ve iti-
kat yolundan, diğeri ise davranış (özellikle de din ve ibadetle ilgili dav-
ranışlar) yolundan.

اًرا“ 35 .(nuh 10) ”َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّ

ْدَراًرا“ 36 َماء َعَلْيُكم ِمّ .(nuh 11) ”يُْرِسِل السَّ

37 “ ِ ا َلُكْم اَل َتْرُجوَن لِلَّ  َويُْمِدْدُكْم ِبأَْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم أَْنَهاًرا مَّ
.(nuh 12-14) ”َوَقاًرا َوَقْد َخَلَقُكْم أَْطَواًرا

38 misbah yezdi, Âyinpervaz.
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en az39 iki temel düzenin insanın varlığı üzerinde egemen olduğu 
söylenebilir. o kadar ki bu ikisi, zaman içinde insanın kişiliğinin esasını 
ve altyapısını oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, kapsayıcı, dinamik ve 
tek parça halindeki bu iki düzenin bütünü, insanın kişiliğini harekete 
geçiren şeydir. Dolayısıyla bu düzen ne kadar güçlü, ahenkli ve geliş-
miş olursa insan da o kadar güzel, hızlı ve rahatça Allah’a doğru yük-
selir40, sağlık ve huzur yolunu kateder41, nihayetinde ilahi ‘darüsselam’a 
yerleşebilir.42 Tek parça halindeki bu düzene doğru hareket pratikte bir-
kaç türlü irtibatların ta kendisidir. Böyle irtibatların önemli sonuçların-
dan biri de umut, mutluluk, huzur ve tatmin haline ulaşmaktır. en ya-
pıcı, en önemli ve en etkili irtibat Allah’la olan irtibattır. çünkü o, sağlık 
ve emniyetin aslı ve kaynağıdır.43 sağlığın başı ve sonu da o’dur.44 Bu ne-
denle hareketin tüm aşamaları, başka bir ifadeyle durakları sağlık kayna-
ğından başlayıp sağlığın nihai karargahında son bulduğundan her durak, 
kendi payınca sağlık ve emniyetin bir derecesini insanın nasibine dönüş-
türür. Bu durumda, hareketin ilk durağı olan ve birkaç temel adıma sa-
hip “tanıma” sağlığın başlangıcıdır ve sağlığın belli bir derecesini kendi-
siyle birlikte taşımaktadır. Bu minvalde diğer duraklar, yani islam, iman, 
yakin, rıza vs. hepsi sağlık ve huzurun en üst düzeyini insanın varlığına 
yerleştirir. Birey her durakta, sağlık ve huzuru yol azığı yapıp sonraki du-
raklara doğru hareket eder, sonuç olarak da huzur kaynağına ve emni-
yet karargahına girer. müminlerin emiri (a.s) bu yolun sâlikini, sürecin 
başlangıç ve ilerleyişini şöyle tavsif eder:

“Allah’ın yolunu arayanlar akıllarını diriltmiş, nefislerini ise öldürmüştür. 
o kadar ki bedeni incelmiş ve ahlakındaki öfke yumuşaklığa eğilim gös-
termiştir. Işıklı bir aydınlık onun için parlamış, yolu aydınlatılmış ve se-
lamet menziline ve ebedi saraya ulaşabilmesi için bir menzilden diğerine 

39 şu anda konumuzun dışında olan motivasyon boyutu da buna ilave edilebilir.

اِلُح َيْرَفُعهُ“ 40 .(Fatır 10) ”ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَِّيُّب َواْلَعَمُل الصَّ

اَلِم“ 41 .(maide 16) ”َيْهِدي ِبِه اللهُّٰ َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ

اَلِم ِعنَد َرِبِّهْم“ 42 .(en’am 127) ”َلُهْم َداُر السَّ

ُر“ 43 اُر اْلُمَتَكِبّ اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّ وُس السَّ .(Haşr 23) ”ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ

الُم“ 44 الُم َو اَِلْيَك َيُعوُد السَّ الُم َو َلَك السَّ الُم َو ِمْنَك السَّ -Kummi, Mefatihu’l) ”اَللهُّٰهمَّ اَْنَت السَّ
Cenan, ta’kibat-i müştereke).



180

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

götürülmüş, ayakları emniyet karargahında beden huzuru içinde sapasağ-
lam basmıştır. [onun ödülü şudur ki] kalbini doğru düzgün kullanmış ve 
Allah’ını razı etmiştir.”45

imam Ali (a.s) bu sözünde, Allah’ın yolunu arayanın ilk adımını gaf-
letten çıkış, akıl gücünü ve kendini tanıyıp kendine dikkat etme kuvve-
tini diriltme, kendini yetiştirme olarak tarif etmiştir. son menzili ile se-
lamet ve emniyet menzili biçiminde isimlendirmiştir.

4. Ruh Huzurunu Kazanmanın İtikadi Yöntemleri

Kur’an-ı Kerim ayetleri, insanın kişiliğinin kapsayıcı düzeni ve 
onun ruh huzuruna ulaşmadaki hareket mecrasını gayet güzel açık-
lamaktadır. Bunların arasında “Temiz söz ona yükselir ve salih ameli 
yüceltir...”46 ayetindeki “tayyib” kelimesinden maksat insanın itikat 
ve inançlarıdır. Bu görüşe göre itikatların özündeki hususiyet, onların 
yükseliş hareketidir. yani sahih inançlar ve insicamlı itikat düzeni in-
sanı geliştirir, olgunlaştırır ve doruğa çıkartır. çünkü onun tabiatında 
gelişme pratiği mevcuttur. Buna ilaveten, bireyde sahih inançlar bu-
lunup da onu olgunlaşma hareketine zorlamaması akıl dışıdır. itikat-
lar ve yükseliş gelişimi birbirinin gereği, hatta biri diğerinin sebebidir. 
Tabii ki bu hareket tedrici ve adım adımdır. insanın inançları çoktur 
ve her biri insanı adım ileriye götürür. Kur’an-ı Kerim onları “selamet 
yolları”47 olarak ifade etmektedir. Bu sürecin hızını arttıran, davranı-
şın sahih düzenidir; Kur’an’ın ifadesiyle, itikatların özdeki yükseliş ha-
reketini süratlendiren insanın salih amelidir.48 Bu arada önemli olan, 
hareketin başlangıç noktasını belirlemek, bir diğer ifadeyle, selamet ve 

45 Nehcu’l-Belaga, hutbe 220: 

”في وصف السالک الطريق الي الل سبحانه قد احيا عقله و امات نفسه حتي دق جليله 
و لطف غليظه و برق له المع کثير البرق فابان له الطريق و سلک به السبيل و تدافعته 
االبواب الي باب السالمه و دار االقامه و ثبتت رجاله بطمانينه بدنه في قرار االمن و 

الراحه بما استعمل قلبه و ارضي ربه “.
اِلُح َيْرَفُعهُ“ 46 .(Fatır 10) ”ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَِّيُّب َواْلَعَمُل الصَّ
47 metinde “sübülü’s-selam” (çev.)
48 Tabatabai, Tefsiru’l-Mizan.
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huzur derecelerine, nihayetinde de onun kaynağına ulaşmada hareke-
tin ilk menzilini tayin etmektir.

4.1.  Birinci Durak: Tanıma

“Tanıma”yı ruh sağlığına doğru harekette ilk adım kabul etmek 
mümkündür. Bu bahiste “kendi”ni tanıma esastır ve bunun karşısında 
“kendinden habersizlik ve kendine dikkatsizlik” yeralmaktadır. “Kendi”ni 
tanıma, ruh sağlığına ulaşmanın ilk adımıdır. Başka bir ifadeyle, gaf-
let ve bilinçsizlik harekete manidir ve ruhsal patolojinin ilk etkenidir. 
“insanın tekamül hareketinin başlayabilmesi için ilk iş onu gafletten 
çıkarmaktır.”49, “insan gaflet perdesini bir kenara atmadıkça hiçbir ıs-
lahın gerçekleşmeyecek olması bir yana, esasen insan varlık coğrafya-
sındaki konumunu da bulamayacaktır.”50 insanı gafletten çıkarmak için 
ilk aşama da zihninde soru oluşmasıdır. Bu sebeple Kur’an’daki öğre-
tiler gafleti gidermeyi amaçlamakta ve defalarca bu yöntemden yarar-
lanmaktadır. Bu yöntemi kullanan ayetler grubunun ekseni “kendine 
odaklanma”dır. Allah, birtakım sorular ortaya atarak uyuyan vicdanları 
uyandırmaya ve onları gaflet karanlığından çıkarmaya kararlıdır. insan 
boşuna yaratılmamıştır, nasıl varlık kazanmıştır, belalardan nasıl kur-
tulur, rahatlık ve huzura nasıl kavuşur, bunların hepsi insana sorulan 
soruların konuları arasındadır.

sizi beyhude yarattığımızı mı sandınız?51 insan onu serbest bıraktı-
ğımızı mı düşünüyor?52 Hala vakti gelmedi mi, insan...?53 insanı onu im-
tihan etmeyeceğimizi mi sanıyor?54 ve benzerleri.

Kendini tanımanın ikinci adımı, gafletten nispeten çıktıktan sonra 
kendi üzerinde düşünmesi ve kendine odaklanması, kendini tanımaya 
başlamasıdır. müminlerin emiri Ali (a.s) bu noktayı kısa bir cümlede 
şöyle belirtmiştir:

49 misbah yezdi, Ayinpervaz, s. 72.
50 A.g.e., s. 62.
51 müminun 115
52 Kıyamet 36
53 Hadid 16
54 Ankebut 2
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“Allah’ın rahmeti, nereden geldiğini, nerede olduğunu ve nereye doğru ha-
reket ettiğini bilen kişinin üzerindedir.”55

Aslında kendine dikkat etmek, deruni vicdan lambasını açık tut-
mak demektir. Kendini tanımak ve varlık âlemindeki yerini bilmek, her 
insanın fıtratındaki ilk sorudur. islami metinleri bir kenara bırakıp yal-
nızca akla dayanarak insanın sorgulayan fıtratının diri kalmasına neyin 
yolaçtığını analiz etmek istesek insanın “insani benliği”ne dikkat çek-
memiz gerekir.

“insani benlik” nedir? insanın “insani kimlik”i nedir? Kur’an-ı Ke-
rim bu alanda bir ipucu vermiş ve şöyle buyurmuştur:

“Allah’ı hatırlarından çıkaranları Allah da hatırından çıkarmıştır.”56

Bu ayetten, “insani benlik” olarak her ne varsa Allah’la bağlantı halinde 
olduğu açıklık kazanmaktadır. Bu nedenle bazen bu benlik “ilahi benlik” 
veya “ilahi kimlik” ya da “melekuti kimlik” şeklinde ifade edilmiştir.57

üçüncü adım: Kendini tanımanın meyvesi olan Allah’ı tanımaktır. 
Kendini tanıma, Allah’ı tanımaya köprüdür.58 “nereden geliyorum, ne-
redeyim ve nereye doğru hareket ediyorum” sorgulamasıyla başlayan bu 
tanımanın ilk meyvesi hiç kuşku yok tevhid ve Allah’ı tanımadır. Bu ne-
denle kendini tanımadan sonra insanın en önemli meselesi Allah’ı tanı-
madır. Tabii ki tevhid düşüncesinin “insani benlik”le içiçe olduğu, hatta 
bilakis ona hayat verdiği söylenebilir. insan ancak başlangıç kaynağıyla ir-
tibat sayesinde varlığını ifade edebilir ve eğer Allah’ı tanımazsa doğal ola-
rak “Allah’ın fiili”, “Allah’a aidiyet”, “Allah’la varoluşsal bağ”ı bilemez ve 
bunlar onun için anlam kazanamaz. yani bu durumda “kendi”sini bile-
meyecek ve ona anlam veremeyecektir. çünkü “kendi”si bunlardan başka 
bir şey değildir.59 Dolayısıyla mantıksal ve doğal olarak kendine odaklan-
mak ve Allah’a odaklanmak birbiriyle düğümlenmiştir ve bu da kelime-
nin tam anlamıyla “gaflet”in zıddıdır. Biri insanı selamet ve saadet cad-

55 molla sadra, Esfar, c. 8, s. 355.
56 Haşr 19

(Amidi, Gureru’l-Hikem) ”التوحید حیاة النفس“ 57
58 misbah yezdi, Ayinpervaz, s. 62.
59 A.g.e., s. 66.
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desine yönlendirir, diğeri ise onu karanlık ve kötülük caddesinde bırakır. 

öyleyse dikkat ve gafleti, ruh sağlığı ve hastalığının başlangıcı, Kur’an’ın 

tabiriyle “nefsin ihyası” ve “nefsin hüsranı” saymak mümkündür. Buna 

göre Kur’an-ı Kerim, kendini tanımayı, savunmasızlığa engel oluşturan 

bir “ilke” ve “zaruret” olarak zikretmiş; özel bir vurgu ve taleple, hususen 

imanlı insanlardan bu hayat bahşeden ilkeye odaklanmalarını istemiştir. 

Bu ilkeyi gözönünde bulundurmanın sonucu çok önemli bir iştir, yani 

“Gelişim ve yücelişe doğru hareket ve hidayettir. Kendine odaklanma ile 

hidayet ve selamet arasında doğrudan bağ mevcuttur.”60

Her üç adımın özeti şudur ki, kendi insanı benliğinden gaflet ve in-

sani kimlikten ve insaniyetin hakikatinden gaflet bütün kötülüklerni ba-

şıdır. insan kendisine odaklandığında, anbean kendisine varlık bahşe-

den kişiyle olan varoluşsal bağlantısını tanır ve bulur. Bulduğunda ise 

Allah’sız bir hiçtir; kendisi ve sahip olduğu herşey Hz. Hakk’ın iradesin-

den bağımsız varolamaz.

“Gaflet”, “kendini unutma” ve “kendine yabancılaşma” arızasına 

maruz kalmamak için gece gündüz tüm dakikaları kendimize tahsis et-

memiz, bazı anlar kendimizle başbaşa kalmamız ve kendimize sorma-

mız lazımdır: Ben kimim, neyim, nereden geliyorum, neyin peşindeyim, 

beni nasıl bir kader bekliyor? eğer bu dikkat çalışılır ve tekrarlanırsa çok 

olumlu ve değerli sonuçları beraberinde getirecektir.61

Bu odaklanmanın ilk ve en önemli sonucu, Allah’ı tanımanın bir 

mertebesini elde etmek ve Allah Teala’nın azametinin bir derecesini kav-

ramaktır. işte bu, huzurun kaynağına62 ve selamet diyarına63 hareketin 

başında büyük ve etkili bir sermayedir. Bu sermaye, insanın daha ilk adım-

dan itibaren selamet ve tekamül caddesinde yol almasını, hareketin yol 

ve aracını doğru seçmesini, kendisini varlığın kaynağına teslim etmesini 

ve onun kendi hayatına feyz katar hale getirmesini sağlayacaktır.

ن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم“ 60 ُكم مَّ .(maide 105) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم اَل َيُضرُّ
61 misbah yezdi, Ayinpervaz, s. 88.

اَلِم“ 62 .(yunus 25) ”َواللهُّٰ َيْدُعو ِإَلى َداِر السَّ

اَلُم اْلُمْؤِمُن“ 63 وُس السَّ .(Haşr 23) ”ُهَو اللهُّٰ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ
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4.2.  İkinci Durak: İslam, Barış ve Selametin Çerçevesi

insan gafletten kurtulduğunda ve önce kendini tanıma, sonra da ona 
varlık bahşedeni tanıma derecesine ulaştığında kendisini onun iradesine 
bırakır ve ona teslim olur. Allah da bu kulunun elinden tutar ve onu ke-
mal ve selamet mecrasına yerleştirir. “Allah Teala insanın gelişimi ve te-
kamülü için birçok zemini hazırlamıştır. eğer şeytanların ve ayartıcıla-
rın tuzağına düşmez ve yolunu kaybetmezse Allah’ın yolunu katedebilir, 
dünya hayatının huzuruna varır ve tadını çıkarır, ahiret mutluluğu ve 
lezzetlerinden de nasibini alır.”64

islam’ın lugat anlamı -yani teslimiyet65-, kulun bu aşamada hu-
zur ve tatmin duygusunun bir düzeyine ulaşması, nedenini sormaksızın 
tüm işlerini teslim ettiği66 yaratıcısını ve kendini tanımanın bir mertebe-
sine ermesidir. Teslim olmuş ruh, aşağı düzeylerde bile kendini tanıma 
ve Allah’ı tanımadan kaynaklanır. Teslimiyetin bütün dereceleri işte bu 
etkene sahiptir. Bu hal, insanı uygun faaliyet, yolu katetme ve ileriye 
adım atma konusunda hazırlar. Teslimiyet manasında “islam”, müslü-
manlığın ilk şartının gerçeklere ve hakikatlere teslimiyet olduğu hakika-
tini ifade etmektedir. o kadar ki, islam açısından hakikati arayan insan 
eğer Hakk’a kavuşma yolunda gayretli ve gözü kara olursa hakikate ula-
şamasa bile mazurdur.67

islam dininin çerçevesi içinde yeralmak ve onun buyruklarını ka-
bul etmek insanın güvenlik sokağına ve sağlık sahasına girmesini sağ-
lar. müminlerin emiri Ali (a.s) bir konuşmasında bu anlamı detaylandı-
rarak şöyle buyurmaktadır:

“Hamd, islam’ı bizim için teşri kılan, ona yapışan kimseler için onu huzu-
run mayası yapan, onun sahasına girenler için onu selametin icabı buyu-
ran Allah’adır...”68

64 misbah yezdi, Ayinpervaz, s. 18.

.(Kuleyni, Usülü Kafi, c. 2, s. 45) ”االسالم هو التسلیم“ 65

.(Kummi, Mefatihu’l-Cenan, Ta’kibat-i namaz-i subh) ”افوض امری الی الل“ 66
67 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 2, s. 87.

 ,Nehcu’l-Belaga) ”الحمد لل الذی شرع لنا االسالم... فجعله أمنا لمن علقه و سلما دخله“ 68
hutbe 106).
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Başka bir yerde de şöyle buyurmaktadır:

“Dinden uzaklaşma, huzur ve emniyetten uzaklaşmadır.”69

elbette islam’ın bu iki anlamı birbiriyle tamamen bağlantılıdır. 
ilke olarak teslimiyetin bir basamağına ulaşmış kişi Allah’ın buyru-
ğuna kulak vermiş, kalbini ona emanet etmiş ve arzusunu onun arzu-
sunda görmekte demektir.70 Adeta “kendi”sini görmez ve kendisi için 
takat bulamaz.71 insanın varoluş felsefesi ve kemali, “Aidiyet ve bağ 
Allah’adır” hakikatine ulaşmasındadır. Böyle bir insan, Allah’ın ondan 
ne istediğini ve onun için hangi dini beğendiğini tam bir huzur içinde 
anlayacaktır.72

“Allah’ın dini (irade ve buyruğu) karşısında teslim olmak anlamına 
gelen islam, ilahi peygamberler aracılığıyla tebliğ edilmiştir. Peygamber-i 
ekrem’in (s.a.a) gönderilmesinden sonra ise aşamalı olarak Hazret’in şe-
riatı hakkında kullanılmıştır.”73 Kur’an-ı Kerim de bu iki anlamı birbi-
riyle bağlantılı kabul etmiştir.

“Allah’ın dininden başkasını mı talep ediyorlar? Halbuki göklerde ve yerde 
olanlar ona teslim olmuştur.”74

selamete doğru hareket için arzularımızı ilahi kanunlar mecrasına 
oturtmalıyız. Diğer bir ifadeyle, Allah’ın isteğini meyil ve davranışlarımı-
zın ekseni yapmalıyız.”75 Allah’ın nice ilk imtihanı belki de hangi insanın 
kendisini dine teslim edeceği üzerinedir. Dolayısıyla dini kabul etmek tes-
limiyete, teslimiyet de tanımaya bağlıdır. Adeta “insan, insani hareketini 
‘Allah’a yakınlaşma’ yükseliş eğrisinden başlatmak için bilgiye muhtaç-
tır; Allah hakkında bilgi sahibi olmayı ve maksatta nihayet bulacak em-

69 Bkz: Kuleyni, Usulü Kafi, babu’l-akl, hadis 32.

.(Bakara 131) ”ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه أَْسِلْم َقاَل أَْسَلْمُت ِلَرِبّ اْلَعاَلِميَن“ 70

ْمُلوًكا الَّ َيْقِدُر َعَلى َشْيٍء“ 71 .(nahl 75) ”َعْبًدا مَّ

.(maide 3) ”َوَرِضيُت َلُكُم اِلْساَلَم ِديًنا“ 72
73 Haşimi refsencani, Ferheng-i Kur’an, c. 3, s. 282.

َماَواِت َواأَلْرِض“ 74 ِ َيْبُغوَن َوَلُه أَْسَلَم َمن ِفي السَّ  Haşimi (Âl-i imran 83) ”أََفَغْيَر ِديِن اللهّٰ

refsencani, a.g.e.
75 misbah yezdi, Ayinpervaz, s. 50.
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niyet yolu (yani dinin mecrası) hakkında bilgiyi de içeren kendisi hak-
kındaki hakikatin bilgisine.”76

insanın dünyadaki sahih hareketi için gelmiş olan din, insanı sağlıklı 
mecralara yönlendirir ve ruhun sağlık ve huzuruna vesile olan şeyleri ona 
armağan eder. insanın doğru dini seçmenin peşinde olması ve dinde se-
lamet bulma arzusu taşıması oldukça önemlidir.77 “Din, cennete kılavuz-
luk etmek, cehennemden uzak tutmak ve selamet içinde maksada iletmek 
üzere Allah’ın insan için gönderdiği program ve talimatlardır.”78 Dinin ha-
kikatinde, “ne yapmalı ve kimden almalı” sorusuna cevap vardır.

Peygamberlerin Programı: İnsanın Selameti ve Kerameti

insanın orijinini ve hedefini (Allah) öğrendikten sonra sıra ilerleme 
yolu ve onun kılavuzu hakkında bilgi edinmeye gelmektedir. Dinin mec-
rası ve kılavuz, Allah tarafından görevlendirilmiş peygamberler ve hida-
yet önderleridir. yolu tanıma ve kılavuzu tanıma birbirinin gerekliliği-
dir. çünkü yolu tanıma kılavuzu tanımaksızın mümkün değildir. zaten 
“nübüvvet” de bu ikisinin toplamıdır.

Dine (islam) ve onun kılavuzlarına bakış açımız, onların sağlık üre-
ten ve güvenlik bahşeden boyutudur. Biz, “islam ve liderleri, insanı sela-
met ve emniyet tarafına nasıl sevkeder?” sorusuna verilecek cevabın pe-
şindeyiz. cevap verirken birkaç noktaya değinmek gerekir: Birincisi, islam 
kendisini sabit ve muhkem bir din olarak tanımlar.79 ikincisi, islam ken-
disini insanın iyilik ve mutluluğunun mayası olarak görür.80 üçüncüsü, 
islam’ı kabul etmeyi ilahi nurdan nasiplenmenin zemini yapmıştır.81 Bü-
tün bu genel anlamların, yani sabit olma, mutluluk ve nuraniyetin ruh 
sağlığıyla irtibatı vardır. Buna mukabil zulmet, hüsran vs. anlamlarını içe-

76 A.g.e., s. 68.

 اسئلک العافیة عافیة الدین و الدنیا“ .(İkbal, s. 247) ”اللهم انی اسئلک المعافاة فی الدین“ 77
.(Nehcu’l-Belaga, hutbe 99) ”و األخرة نسئله المعافاة فی االدیان

78 misbah yezdi, Ayinpervaz, s. 67.

يِن اْلَقِيِّم“ 79 .(rum 43) ”َفأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

.(Âl-i imran 110) ”َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيًرا لَُّهم“ 80

ِبِّه“ 81 ن رَّ ْساَلِم َفُهَو َعَلى نُوٍر ِمّ .(zümer 22) ”أََفَمن َشَرَح اللهُّٰ َصْدَرُه ِلْلِ
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ren ayetler de ruhsal hastalık ve anormallikle bağlantılıdır. Birinci grup 

konusunda Ali’nin (a.s) sözüne istinat edilebilir:

“islam, sizi emniyet ve selamet evine götüren aydınlık yoldur.”82

“islam selametin beşiği, keramet ve büyüklüğün ocağıdır.”83

“islam’ın düsturları insanların emniyetini sağlamaktadır.”84

islam, insanın sağlıklı fıtrat üzere hayatını tanzim etmesi ve ona za-

rar verecek herşeyden kaçınması konusunu çokça vurgulamıştır. makro 

düzeyde bakıldığında da denebilir ki: insanın gelişimi ve yücelmesi di-

nin ve ilahi önderlerin en büyük dileği ve arzusudur. Bu sebeple Allah 

ve onun pâk nebileri, insanın selamet, keramet ve sonuç olarak da mü-

teal biri olmasını çabalarının nihai gayesi yapmışlardır. Kendileri de bu 

sıfatları taşıyan peygamberler, insanlara önderlik etme ve onları hidayete 

yönlendirme sorumluluğunu aynı istikamette üstlenmişlerdir.

“islam Peygamberi’nin (a.s) konumu en güzel yer ve onun terbiye ve eği-
tim mahalli en şerefli mahaldi. yüce şahsiyet madeninde ve selamet beşi-
ğinde yetişti.”85

“Allah onun asli yapısını en iyi madenlerden çıkardı ve varlık fidanını en 
asil ve en aziz topraklarda yeşertti. Daha sonra onu keramet sahibi bir ai-
lenin kucağında büyüttü.”86

Dinlerin programı, beşeri keramet ve selamet mecrasına yerleştir-

mek, onu bayağılıktan ve binbir çeşit ruh hastalığından uzak tutmaktır. 

Hz. emirulmüminin (a.s) , ilahi hidayet önderleri ve onların programı 

konusunda şöyle buyurur:

“ne mutlu o kimseye ki kalb-i selim sahibidir; ona yol gösteren kişiyi iz-
ler, onu bayağılıklara sürükleyen kişiden uzak durur, gözünü açan kişinin 
görüşüyle emniyet ve selamet yoluna koyulur, hidayete davet eden kişiye 
itaate baş koyar.”87

82 Nehcu’l-Belaga, hutbe 94.
83 A.g.e., hutbe 152.
84 A.g.e., hutbe 192.
85 A.g.e., hutbe 96.
86 A.g.e., hutbe 94.
87 A.g.e., hutbe 214.
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esas itibariyle “keramet” meselesi islami maarifte en temel konular-
dan biridir ve ruh sağlığının önemli yatağı kabul edilir. “Kerem” Arap di-
linde, “Bayağı ve değersiz herşeyi ifade eden ‘leum’a karşın, çok güzel ve 
şerefli herşey”88 anlamındadır. Kur’an ve islami rivayetler “kerem”i “han” 
ve “hevan”ın karşısına koymuşlardır. Kerim, “Hayır, güzellik, şeref ve fa-
zilet gibi türleri içeren kuşatıcı bir sıfattır.”89 Bu nedenle “Araplar bu keli-
meyi, büyük ve bolca iyiliklerin toplandığı yerde kullanmaktadır.”90 Aynı 
sebeple Kur’an da şöyle vasfedilmiştir: “انه لقرآن الکریم”. Kur’an da bu sı-
fatı birçok yerde Allah Teâla’ya nispet etmiştir.91 çünkü Allah, “kerametin 
hakikati, kerametin tamamı, kerametin kaynağı ve onun nihayetidir.”92

Kur’an-ı Kerim bu vasfı rasul-i ekrem (s.a.a) ve ilahi melekler için de 
kullanmıştır.93 cennete de “daru’l-kerame”, yani “kerim insanların yeri”94 
denmiştir.95 “Keramet o kadar önemlidir ki her pâklığın ve tüm pâkların 
vasfıdır. Allah, Kur’an, melekler ve ilahi peygamberler, hepsi de kerim 
olmakla vasıflandırılmışlardır.96 insanın yaratılış ve yetiştirilmesinde te-
siri bulunan tüm etkenler kerem vasfına sahiptir. Bizzat insan da -eğitim 
ve terbiye alabilen varlık olarak- kerem sıfatıyla97 anılmıştır.”98 Buna göre 
nebilerin programı insanın kerametidir. “Kerim olan Allah, kerim olan 
Kur’an’ın kaynağıdır. Bu kitabın içinden geçtiği mecra da keramet geçi-
didir. insanın öğretmeni olması ve kerim maarifi ona öğretmesi için bu 
kitabın kendisine verildiği insan-ı kamil de kerimdir. Tüm insanlar da 
temel düzeyde keramete sahiptir. Herkes vücudunda bayağılık ve düşük 
karakterliliğe karşı tiksinti hisseder. Bu sebeple insan fıtrat olarak kera-
met tarafına eğilim duyar.”99

88 Tarihi, Mecmeu’l-Bahreyn, “kerem” maddesi.
89 Aynı yer.
90 rağıb, Müfredat; Tarihi, Mecmeu’l-Bahreyn.
91 nahl 40, Alak 3 ve infitar 6.
92 mustafavi, el-Tahkik fi Kelimati’l-Kur’an.
93 Tekvir 19, Abese 16.
94 mearic 35
95 Sahife-i Seccadiye, dua 27.
96 Abese 16 ve 15, infitar 11.

ْمَنا َبِني آَدَم“ 97 .(isra 70) ”َلَقْد َكرَّ
98 cevad Amuli, Keramet der Kur’an.
99 Aynı eser.
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“noksansız olan Allah, insanları kerametin yüce makamına ulaştır-
mak için bütün hazırlıkları ve sebepleri eksiksiz olarak ve kamilen tamam-
lamıştır. Peygamberlerin programı, insanları keremlendirmek ve keramet 
sahibi insanları yetiştirmektir.”100 imam Hüseyin (a.s) Aşura gecesi, nü-
büvvetin keramet bahşeden nimeti nedeniyle Allah’a hamdediyordu.101

insan ilahi terbiye ve nebiler eliyle keramet makamına nail olduğunda 
korkunç olaylar ve bayağı işler karşısında emniyet içindedir; hiçbir şey 
ve hiçkimse onun sağlık ve güvenliğini tehdit edemez. müminlerin emiri 
Ali’nin (a.s) söylediği gibi, “Kerim insanın pâk nefsi, temiz olmayanların 
soygunu ve pisliklerin kirletmesinden güven içindedir. Kerim olan, her 
türlü kirlilikten uzak ve tüm bayağılıklardan emniyettedir.”102

Dolayısıyla insan, Allah’ın kurtuluş kaynağı kıldığı ve canlara em-
niyet bahşetmesini sağladığı ilahi kılavuzları izlemekle helaktan güven 
içinde olabilir.

“Gerçek bahtiyarlığı bulmak isteyen kişi islam Peygamber’ine (s.a.a) iktida 
etmeli ve ona uymalıdır. Adımını onun bastığı yere basmalı ve onun gir-
diği her kapıdan girmelidir. eğer böyle yapmazsa helaktan güven içinde 
olamaz... o -Allah’ın selamı üzerine olsun- ruh ve iman selametiyle ahi-
ret sarayına girdi.”103

“insanın onu izlemekle nasipleneceği en önemli şey hiç kuşku yok 
keramettir.”104

“Keramet” kavramına dair yapılan izahlardan, kerametin, insanda ruh 
sağlığı ve güvenliği halini oluşturmanın önemli yatağı olduğu sonucu çı-
karılabilir. insan keramet vasfı sayesinde temizlik, nur ve batıni mutluluk 
yatağına yerleşir. Hatta denebilir ki, ruhsal güvenlik, kerametin ilk ve en 
yakın halidir. Keramet halinin ikinci meyvesi, kulluk ve itaat ruhunun 

100 Aynı eser.

 ,müeyyidi, el-Mevsuatu’l-İmami’l-Huseyn) ”اللهم انی أحمدک علی أن أکرمتنا بالنبوة“ 101
aleyhisselam)

  ;(Amidi, Gureru’l-Hikem, c. 2, sayı 1555) ”النفس کریمة ال تؤثر فیه النکبات“ 102

.(a.g.e., sayı 1565) ”الکریم من تجنب المحارم و تنزه عن العیوب“
103 Nehcu’l-Belaga, hutbe 160.
104 A.g.e., hutbe 198.
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oluşmasıdır. Temizlik ve batıni mutluluk yatağına yerleşen insanda itaat 
ve kulluk ruhu uyanır ve çiçeklenir. Güvenlik sağlayan boyuttan itaate 
bakış büyük önem taşır. itaat, insanı güvenlik halesi içine ve emniyet ka-
rargahına yerleştirir. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Allah’a itaat gösteren kimse emniyette karar kılmıştır.”105

4.3.  Üçüncü Durak: İman

sağlığın son derecesine doğru hareket mecrasında bir epistemik dü-
zende durmamız gerektiğini söylemiştik. Bu, her durağı bizi ruh sağlı-
ğına bir adım daha yaklaştıran bir düzendir. iman, “islam’dan bir derece 
daha yüksek”106 üçüncü duraktır. iman, insanın kişiliğinin tüm boyutla-
rını kapsayan bir haldir, işleyişi etkisi altına alır, insanın bilişsel ve görüş 
boyutunu hedef seçer. Ardından imandan etkilenmiş görüş daha üst bir 
işleyişe sahip olacaktır. iman, yine insanın eğilim boyutuna müdahale eder 
ve eğilimlerine yön verir. insanın üçüncü boyutu, yani refleks ve davranış 
boyutu imandan kesinlikle etkilenir. Burada kişiliğin üç boyuttaki sağ-
lık ve hastalığını ve imanın bu üç boyut üzerindeki rolünü inceleyeceğiz.

a) Bilişsel Boyutta İman ve Sağlık İlişkisi

sahih dünya görüşü, gerçekleri sahih biçimde idrak etmek, düşün-
cenin sapmasını önlemek ve imanın ışığında epistemik düzende insicam 
sağlamaktır. Güzel dünya görüşü şudur: 1) ispatlanabilir ve dellilendi-
rilebilir olmalıdır, 2) Hayata anlam kazandırabilmeli ve yaşamın boşuna 
olduğu düşüncesini zihinden çıkarabilmelidir, 3) ideal üretebilmeli, is-
teği motive edebilmeli, arzuyu harekete geçirebilmelidir, 4) insani ve top-
lumsal hedeflere kutsallık kazandırabilmelidir, 5) sadakat ve sorumluluk 
duygusu yaratabilmelidir.107

Dinin dikkate aldığı iman, yukarıdaki beş özelliğe sahip sahih ve 
kamil bir dünya görüşünü insana sunabilir. Diğer bir ifadeyle, “yalnızca 
islam’dan doğmuş tevhid dünya görüşü bütün bu özellikleri taşıyabilir.”108 

.(Harrani, Tuhefu’l-Ukul, s. 150) ”من یطع الل یأمن“ 105

.(Harrani, Tuhefu’l-Ukul, s. 150) ”االیمان فوق االسالم بدرجة“ 106
107 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 2, s. 82.
108 A.g.e., s. 83.
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“Dini iman, insan ve dünya arasında dostça bir bağdır. Bir diğer söyle-
yişle, insan ile yaratılış âleminin tüm idealleri arasındaki ahenktir. Dini 
inanç, insanın nazarında dünyanın çehresini değiştirir, insanın dünya ve 
yaratılışla ilgili telakkisini dönüştürür.”109

Kur’an, imanı insanın basiret etkeni110, ayetleri ve ilahi göstergeleri111 
doğru tanıma ve kavramanın zeminini oluşturan öğe kabul etmektedir. 
Ayetlerde iman nura benzetilmiş, karanlıktan çıkışa ve nurda hazır bulun-
maya zemin hazırlayan şey olarak tarif edilmiştir.112 Kur’an, hakkı batıldan, 
normali anormalden ayırdetme, hurafe inançları kavrama ve bu gibi şeyler-
den uzak durma gücünü imanla ve iman sahipleriyle ilişkilendirmektedir.113 
Buna ek olarak iman, kendini tanımayı geliştirmeye ve eksikliklerden gü-
ven içinde olmaya yardım eder. Kur’an’ın bakışaçısına göre iman, insanı, 
kendini tanımanın yüksek derecelerine ulaştırır.114 Tıpkı insana sevinç 
bahşedebildiği115 gibi, tıpkı kusurun iman sahiplerinin sahasından uzak 
olması116 gibi. iman, üstün düşüncelerin üretilmesine yolaçar.

Kur’an imanı, “ulu’l-elbab”ın önemli ayırt edici özelliği sayar.117 “lüb” 
lugatta akıl manasınadır. lüb, bir şeyin hakikati, aslı ve halis olanı anla-
mında kullanılır.118 imam sadık’tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:

“insanın aslı, onun lübbüdür.”119

Kur’an birçok yerde “ulu’l-elbab”ı özel ve üstün idrak, dikkat ve te-
fekkür sahipleri kabul eder.120 iman, kişiliğin gelişmesi, istikrar kazan-
ması, mukavemet ve tek parçalılığı sonucunu doğurur. Kur’an iman eh-

109 A.g.e., Mecmua-i Asar, c. 2, s. 41 ve 42.
110 A’raf 2 ve 3.
111 Hicr 74 ve 77, Ankebut 24, rum 37 ve 53, zümer 52, nahl 81.
112 Talak 11, Bakara 257, en’am 122.
113 şuara 224 ve 227, maide 57, mücadele 22, A’raf 201, rum 53, A’raf 22, nahl 99, e -

fal 29.
114 maide 33 ve 105.
115 mücadele 11.
116 Asr 3, Bakara 121 ve 186, Ankebut 52, zümer 63.

ْلَباِب الَِّذيَن آَمنُوا“ 117 ْوِلي األْلَباِب ...َفآَمنَّا “ ,(Talak 10) ”َيا أُْوِلي اأْلَ .(Âl-i imran 190-193) ”أِلُّ
118 Tarihi, Mecmeu’l-Bahreyn; rağıb, Müfredat, lebebe maddesi.

.(saduk, Emali, meclis 42, hadis 9) ”اصل االنسان لبه“ 119
120 Bakara 179 ve 269, Âl-i imran 7, 190 ve 191, ra’d 19, ibrahim 52, sad 29 ve 43, z -

mer 9 ve 21, Gafir 54.
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lini, gelişmiş kişiliğe sahip121, kişilik istikrarından nasibi olan122, düşünce 
ve itikatta dayanıklı123 şeklinde tanıtmaktadır. zikredilen beş epistemik 
özelliğe dikkatle bakılırsa imanın, etkili ve derinlemesine nüfuz sahibi dü-
şünce ve inançlar alanında sağlıklı bir kişilik ürettiği anlaşılacaktır.

b) Duygusal Boyutta İman ve Sağlık İlişkisi

- İman ve ruhsal güvenin oluşumu

iman, “emene” maddesinden ruhsal dinginlik ve sükunet, korku-
nun izale olması manasındadır. onun karşısında ise duygusal istikrar-
sızlık anlamında anksiyete, korku ve kaygının mevcudiyeti vardır. Arap 
dilinde ruhsal-duygusal emniyet hali için aşağıdaki kelimeler ve kilit kav-
ramlar geçmektedir:

emn (aynı aileden: eman, emene, mümin vs.), itminan (aynı aile-
den: sekene, sekine vs.), selamet ( aynı aileden: selam, selim vs.), rahat 
(râhetun ve aynı aileden: revh, istirah vs.).

Bunlara ilaveten ferah, neşat, sebat vs. gibi başka kelimeler de ruhsal 
ve duygusal güvenlik halini ifade etmek üzere sıralanabilir.

rağıb isfehani, Müfredat kitabında şöyle der: “emniyet hali ve emniyetin 
aslı, ruhun tatmin olması ve korkunun bulunmaması durumudur.”124 iman 
konusunda da şöyle der: “iman, beraberinde güvenlik durumunu getiren 
teyit ve tasdik demektir.”125 ve inancı şudur: “Bu nedenle Allah’a mümin 
denmektedir126, çünkü emniyet bahşeder.” “ilke ve kural şudur ki, emn ke-
limesi kalbin huzur ve sükuneti hakkında kullanılmaktadır.127”128 “Allah’a 

121 zümer 22, inşirah 1, en’am 125.
122 nahl 102 ve 106, ibrahim 27, mücadele 22, isra 74, enfal 12.
123 Bakara 249, Âl-i imran 139 ve 173, yunus 2, Ahzab 22, enfal 11, muhammed (s.a.a) 

7, şuara 46 ve 51.

الخوف“ 124 زوال  و  النفس  االس طمأنینة  -mustafavi, el-Tahkik fi’l-Kelimati’l) ”اصل 
Kur’an.

.(.a.g.e) ”ان االیمان هو التصدیق الذی معه أمن“ 125

الَُم اْلُمْؤِمُن“ 126 وُس السَّ .(Haşr 23) ”ُهَو اللهُّٰ الَِّذي الَ ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ

(mustafavi, el-Tahkik) ”االصل أن یستعمل فی سکون القلب“ 127
128 Kayyumi, Misbahu’l-Münir.
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iman, bireyde Allah tarafından emniyet, tatmin ve sükunetin oluşmasıdır.”129 
rağıb şuna inanmaktadır: “iman kelimesinin aslı ve kökeni, emniyet ve 
sükunetin oluşması, korku ve kaygının bulunmamasıdır.”130 Başka dil araş-
tırmacıları emniyetin anlamlarından birini selamet kabul etmektedirler.131

Dolayısıyla islam açısından ruhsal sağlık ve güvenliğin imanla doğ-
rudan bağı bulunduğu söylenebilir. islam, “imanın zinetlendirmesiyle 
ve onu insanların kalbinde sevgi duyulan bir şey haline getirerek”132 ruh 
sağlığı ve güvenliğinin cevherine insanın temel fıtratında işlerlik kazan-
dırmış ve ondan sürekli gelişme ve ilerleme koşuşturması içinde olma-
sını istemiş133; onu, imanı korumakla ve şirk, zulüm, günah gibi pislikle-
rin ona bulaşmasını önlemekle görevlendirmiştir. çünkü iman, güvenlik 
ve sağlığın asli etkenidir.134

“imanın ruhun sükuneti ve güvenliği üzerindeki etkisi konusunda 
hiçkimsenin tereddüdü yoktur. Tıpkı zulüm -günah- işlemesi nedeniyle 
vicdanın rahatsızlığı ve ruh sükunetinin ortadan kalkmasının kimseye 
gizli olmadığı gibi.”135 “insan, pâk ve Allah’ı arayan bir ruhla yüksek 
âlemden aşağı inmiştir. Kendisini küfürle ve hoşa gitmeyecek amellerle 
kirletmemelidir. Allah insanın bâtınını dosdoğru yaratmıştır. Anormal 
işlerle o doğruluktan eğriliğe eğilim göstermemelidir.”136 “işin hulasası, 
iman, insanın kendi acizliğini idrak ettikten sonra güvende hissetmek için 
ve yalnızca bu durumda güven içinde olabileceğinden kudretin dayana-
ğına sığınması ve emniyet yurduna yerleşmesidir.”137 Allah, iman sahip-

 و الذین آمنوا بالل ای, اطمأنوا و حصل لهم األمن و االطمینان و السکون بالل المتعال”“ 129

mustafavi, el-Tahkik fi’l-Kelimati’l-Kur’an, s. 136.

 ”اصل الواحد فی هذه المادة هو االمن و السکون و رفع الخوف و الوحشه و االضطراب“ 130
(a.g.e.)

131 Tabatabai, Ferheng-i Novin; ma’luf, el-Müncid; Kayyumi, Misbahu’l-Münir.
132 Hucurat 7.

133 “  ;(nisa 136) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا آِمنُوْا ِباللهِّٰ

“ِ ْن َعَذاٍب أَِليٍم تُْؤِمنُوَن ِباللهّٰ .(saf 10-11) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َهْل أَدُلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة تُنِجيُكم ِمّ

.(en’am 82) ”الَِّذيَن آَمنُوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبظُْلٍم أُْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن“ 134
135 mekarim şirazi ve diğerleri, Tefsir-i Numune, c. 5, s. 320, en’am 82’nin zeyli.
136 şefii, Fıtrat-i Mezhebi.
137 cevad Amuli, Merahil-i Ahlak der Kur’an, 1998.
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lerine emniyet bahşedeceğini vadetmiştir.138 “imanın önemli belirtilerin-
den biri, mümin kişinin umumi kaygı ve korku sırasında bile haz verici 
bir sükunete sahip olabilmesidir.”139

Kur’an ayetlerine genel olarak bakıldığında Allah Teala’nın, ruhun 
sükuneti, sağlığı ve güvenliğini imanın önemli belirtilerinden ve iman 
sahibi bireye özgü özelliklerden saydığını, kalbi de imana eğilimin mer-
kezi kabul ettiğini anlıyoruz:

“İman eden ve kalbi Allah’ı zikirle huzur bulanlardır. İyi bilin ki sadece 
Allah’ı zikirle kalpler itminan ve huzur bulur.”140

“... ve kalbi iman vesilesiyle huzur ve tatmine kavuşmuştur.”141

“Sekine ve huzuru iman edenlerin kalbine indiren işte o Allah’tır.”142

“Lakin o Allah ki imanı size sevdirdi ve onu kalbinizde zinetlendirdi.”143

“Allah’a iman eden bir kavmi ... göremezsin. Allah bunların kalbinde 
imanı tespit etmiştir.”144

“Bir zamanlar İbrahim demişti ki... Kalbimin emin olmasını ve huzur 
bulmasını istiyorum.”145

“İbrahim salim bir kalple rabbine geldi.”146

“İman eden ve imanını zulümle (şirk ve günah) kirletmeyenler, işte gü-
ven yalnızca onlar için vardır.”147

- Umut, sevinç ve mutluluğun etkeni olarak iman

imanın önemli sonuçlarından biri de sevinç ve mutluluk üretmesi, 
insanın içini ferahlatmasıdır. iman insanda, dünyadan haz ve mutluluk 
hissettiği bir hal meydana getirir. sevinç ve ferahlık, iyimserlik hallerin-
den olan belirti ve sonuçlardandır. “Dini inanç, insanın dünyayla ilgili 

ن َبْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا“ 138 َلنَُّهم ِمّ ”َوَعَد اللهُّٰ الَِّذيَن آَمنُوا ... َوَلُيَبِدّ
139 mekarim şirazi ve diğerleri, Tefsir-i Numune, c. 5, s. 320.
140 ra’d 28.
141 nahl 106.
142 Fetih 4.
143 Hucurat 7.
144 mücadele 22.
145 Bakara 260.
146 saffat 84.
147 en’am 82.
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telakkisine özel bir şekil verdiğinden, yaratılışı hedefli ve hedefi de iyi-
lik, tekamül ve mutluluk şeklinde tanıtmakla doğal olarak insanın varlık 
âlemi ve ona egemen yasalarlarla ilgili görüşünü iyimser yapmaktadır.”148 
insandaki iyimser hal, insan ruhunda mutluluk ve genişlik meydana geti-
ren haz verici ve ferahlatıcı bir haldir. evet, iman, insan ruhuna her türlü 
baskı ve daralmanın musallat olması önünde ciddi bir engeldir.

sevinç ve ferahlığın ikinci belirtisi “temiz kalplilik”tir. “insan, dini 
inancın hükmü sayesinde dünyayı hak ve hakikatin nuruyla aydınlık gör-
düğünden işte bu aydınlık görüş ruh atmosferini aydınlatır ve iç dünya-
sında parlayan bir lamba olur; dünyanın onun nazarında boş ve karan-
lık olduğu, bu sebeple de gönül evi, kendi farzettiği bu karanlık odada 
kapkaranlık olan imansız bireyin tam aksine.”149

sevinç ve mutluluğun üçüncü belirtisi “ümitvar olmak”tır. umut ve 
reca, iyilik ve güzelliğe, gündelik uğraşıların iyi sonucuna ulaşmak için bek-
lenti halidir. Kur’an müminleri vasıflandırırken şöyle buyurmaktadır:

“İman edenler... Ancak Allah’ın rahmetine umut bağlayanlardır.”150 ve 
“İman edenler... rableri katından müjdeye layık olanlardır.”151 Buna kar-
şılık “Yalnızca kafirler Allah’ın rahmetinden umut keser.”152

mutluluğun dördüncü alameti, “manevi haz” duygusudur. imanlı bi-
rey istikrarlı hazza sahiptir, bâtıni bir heyecan ve neşeyle doludur. mü-
min, yaptığı ibadet sayesinde Allah’la irtibat sırasında hazza boğulur. 
Adeta başka herşeyi gözardı etmesini sağlayan bir hakikatle bağlantı ha-
lindedir. o halin bir anını bile saatlere ve günlere değişmeye razı olmaz. 
imam seccad (a.s) şöyle buyurur:

“Allah’ım, senin muhabbetindeki tatlılığı tadıp da onun yerine başka şeyi 
geçirecek kim var? seninle ünsiyet kurup da başkasına yönelecek kim 
olabilir?”153

148 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 2, s. 43.
149 A.g.e., s. 44.
150 Bakara 218.
151 Tevbe 20 ve 21.
152 yusuf 87.

  ”من ذاالذی ذاق حالوة محبتک فرام منک بدال و من ذاالذی أنس بقربک فانبغی عنک رخوال“ 153

(Kummi, Mefatihu’l-Cenan, münacaat-i hamse aşere).
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imam Hüseyin de (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“ey kendisiyle dostluğun tatlılığını sevdiklerine tattırmış Allah’ım...”154

“imanın şeker gibi tadı vardır, bütün tatlılardan daha tatlı; -bu ba-

kımdan- dinin dilinde ‘iman yemeği’ ve ‘iman tatlısı’ndan bahsedilmiştir.”155 

“Kesintisiz ve mutlak haz dinden başka hiçbir yerde bulunamaz. Bu hoş 

tat ve haz, bedensel ve çabuk geçen hoş tat ve hazdan başka bir şeydir.”156 

Bu mutluluğun ve hazzın dereceleri, imanın derecelerine bağlıdır. iman 

ne kadar güçlü, derin ve sağlam olursa mutluluk ve hazzın dereceleri de 

o kadar artar. öyle ki imanla mutluluğun son derecesine kadar ulaşıla-

bilir. emirulmüminin Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“iman, insanı mutluluk ve neşenin nihayetine kadar ulaştırır.”157

- İman ve psikolojik anormalliklerin azalması

çağımız, bütün ilerlemelere rağmen kafa karıştırıcı, kaygı, endişe, 

anksiyete ve perişanlık yaratan bir çağdır. Doymak bilmez maddi ilgiler, 

şaşkınlık ve aslından kopuş çağı. Bunların tamamını insan kendi elleriyle 

kendisine dayatmadı mı? Bütün bunlar önlenebilir ve bertaraf edilebilir 

şeyler değil midir? Beşerin sağlıksız düşüncesinin armağan ettiği şeyle-

rin sağlıklı düşünce ve inançlarla önlenebileceği ve tedavi edilebeceği ga-

yet açıktır. islam’ın öğretilerine göre tüm bu yozlaşmışlıklar, anormallik-

ler ve ruhsal şaşkınlıkların kaynağı “inançsızlık ve Allah’tan kopuş”tur ve 

tek tedavi ve kurtuluş da “iman ve Allah’ı zikir”dir.158 Dolayısıyla “Bütün 

kaygılar ve anksiyetelere, kafaların karışmasına yolaçabilecek etkenlerin 

tamamına cevap Allah’a imandan başkası olamaz.”159

.(Kummi, Mefatihu’l-Cenan, dua-i arefe) ”یا من أذاق أحیاءة حالوة المؤانسه“ 154
155 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 2, s. 46.
156 james, Din ve Revan, s. 28.

الحبور“ 157 نهایة  الی  یرتقی   ,Cilvehâ-yi Hikmet’ten nakille, nazımzade Kumi ”باالیمان 

1998.

  ,(en’am 82) ”الَِّذيَن آَمنُوْا َوَلْم َيْلِبُسوْا ِإيَماَنُهم ِبظُْلٍم أُْوَلِئَك َلُهُم اأَلْمُن“ 158

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب“ .(ra’d 28) ”أاَلَ ِبِذْكِر اللهّٰ
159 misbah yezdi, Yad-i U, s. 75 ve 76.
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Bazen kaygı ve anksiyete, insanın karşısında beliren karanlık ve be-

lirsiz gelecek nedeniyledir. nimetlerin yokolması ihtimali, düşmanın pen-

çesine düşmek, zaaf, hastalık, takatsizlik, çaresizlik vs. insana acı verir. 

Ama “kadir olan Allah’a iman” bu kaygıları ortadan kaldırabilir ve insana 

sükunet bahşeder. Kimi zaman geçmişte kalmış karanlık, insanın düşün-

cesini meşgul eder ve onu sürekli kaygıya sürükler. Günahlar, kusurlar 

ve ondan sadır olan sürçmelerden endişe gibi. Fakat Allah’ın “merhametli 

bir bağışlayıcı ve tevbeyi kabul eden” olduğunu gözönünde bulundur-

ması ona huzur verir. Doğal etkenler karşısında insanın zayıf ve güçsüz 

olması, bazen de düşmanların kalabalığı karşısında bulunmak onu kay-

gıya sürükleyebilir. Ama “Allah’ı zikir”e koyulduğu, onun kudret ve rah-

metine yaslandığında kalbi sükunete kavuşur. Kimi zaman da insana acı 

çektiren endişelerin kökeni, hayatın boşunalığı ve hedefsiz olduğu duy-

gusudur. Fakat Allah’a iman taşıyan, yaşamın tekamül seyrini büyük bir 

hedef kabul eden ve hayatın bütün plan ve olaylarını bu mecrada gören 

kimse ne hayatın boşuna olduğunu hisseder, ne de hedefsiz ve tereddütlü 

bireyler gibi şaşkın ve kaygı içinde olur.

Kaygının bir diğer etkeni de insanın bazen bir hizmeti gerçekleştir-

mek için ağır zahmete katlanmak zorunda kalması ama bu zahmetine de-

ğer veren, takdir ve teşekkür eden kimseyi görememesidir. Bu nankör-

lük onu ağır biçimde rencide eder, kaygı ve anksiyeteye sürüklenmesine 

neden olur. Fakat bütün çabalarından haberdar bir kimsenin bulundu-

ğunu, onlara değer verdiğini ve tümü için ödül hazırladığını hissettiği an 

etrafındaki kaygı bulutları dağılır. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Birisine iyilik yaparsan ama o buna hakşinaslık etmezse bu nankörlük 

seni iyi işe karşı isteksiz yapmasın. çünkü onun yerine sana hakkını tes-

lim edecek başkası var.”160

maddi hayatın ışıltılı tezahürleri karşısında kendini kaybetme ve dün-

yaperestlik, insanların anksiyete ve kaygısının en büyük etkenlerinden 

biridir. Ama “mümin insan”, vahyin ve ilahi öğretilerin etkisi altında ya-

pıcı zühd ve takva ile bu kaygıları azaltabilir.

160 Nehcu’l-Belaga, hikmet, 204.
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insanda kaygı ve anksiyeteye yolaçan bir diğer önemli etken de ölüm-
den korkmaktır. Bu mesele her daim insanın zihnini meşgul etmiştir. maddi 
dünya görüşü açısından bu kaygı yerindedir. Ama eğer “Allah’a iman” sa-
yesinde ölümü daha geniş ve daha üstün bir hayatın ve dünyanın kapısı 
kabul ediyorsak onu tıpkı bir zindanın koridorundan geçip özgürlük at-
mosferine ulaşmak için katedilen güzergah sayarız. öyleyse artık böyle 
bir kaygı manasızdır. “ölümün çehresi imanlı bireyin nazarında, inanç-
sız bireyin gözüne görünenden farklıdır. Böyle bir birey açısından artık 
ölüm, yokluk ve fani olmak değildir. Fani ve geçici dünyadan baki ve ebedi 
dünyaya, daha küçük bir dünyadan daha büyük bir dünyaya intikaldir. 
ölüm; amel ve ekim dünyasından, sonuç ve ürün dünyasına geçmektir. 
Bu nedenle böyle bir birey, ölümden duyduğu kaygıyı, dinin dilinde “salih 
amel” olarak isimlendirilmiş iyi işlerde çaba göstererek bertaraf edebilir.”161

Kaygı ve anksiyete etkenleri “Allah’a iman” sonucunda oldukça zayıf-
latılıp silikleştirilebilirler. Bu sebeple bütün bir varlığımızla Allah Teala’nın 
sözünü tasdik edeceğiz:

“Kalpler ancak Allah’ı zikirle huzur bulur.”

“Allah’a iman”, insanın kendisine sığınarak huzur ve tatmin bula-
cağı, korku ve kaygının tuzağından kurtulacağı varlığın mutlak kudreti ve 
hakimi ile irtibat kurmaktır. Fakat iman zayıflığı, Allah’la bağı koparma, 
rahmet ve kudreti sonsuz olan kimseyi zikirden gaflet sonucunda insan 
varlığın orijini olan hidayet ve rahmetten mahrum kalır, kendisiyle baş-
başa bırakılır ve iç dünyası yüksek ateş ve endişeyle dopdolu olur.

Dünyanın gelip geçici nimetleri, hoşlukları ve hazlarını kaybetme 
ve onlardan mahrum olma korkusunun yarattığı kayga ve anksiyete in-
san için geçici bir haldir. insan sağlıklı fıtratı nedeniyle huzur, haz ve ke-
malin peşindedir. Anksiyete ve kaygı, ruhsal dert ve acı, nihayet kötülük 
duygusu ve bedbahtlık, bağlantı kurmak üzere huzur ve kemalin kayna-
ğını tanımamaktan meydana gelir. Böyle bir kimse eğer iyiliklerin men-
baına erişecek yolu bulur ve onunla irtibat kurarsa kaygısı huzura, dert 
ve acısı hazza, bedbahtlık ve ziyan duygusu kemal ve razı olma duygu-
suna dönüşür.

161 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 2, s. 48.
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“Bu nedenle insan fıtrat olarak kendisine huzur bahşeden ve ona sı-
ğındığı takdirde bela ve musibetlerin tuzağından kurtulacağı kişinin pe-
şindedir. Böyle bir varlık, varlığın kaynağı ve evrenin idarecisi olan Allah 
Teala’dan başkası değildir. varlığın mutlak kudretini tanıyan ve kendisini 
onun irade, tedbir ve hakimiyetine bırakan kişi mutlak huzura ermiş ve 
tatmin bulmuş demektir. Artık bilir ki, Allah istemezse bütün maddi güç-
ler elele verse bile onun başına herhangi bir felaket getiremez ve onun 
huzurunu kaçıramazlar. Fakat Allah’a imandan nasibi olmayan kimseler 
herşeye ve herkese sığınabilirler. Belki kendileri gibi insanlara bile daya-
nabilir veya hatta bilinçsizce hayvanlara ve cansızlara, yani putlara dahi 
sığınabilirler. Kur’an’ın buyurduğuna göre, kendilerine bile fayda sağla-

yacak güçleri olmayan162 varlıklar başkalarının yarar ve iyiliğini sağla-

maya ve onlardan herhangi bir zararı defetmeye nasıl güç yetirebilecek-
lerdir. Dolayısıyla bir kimse hiç ortadan kalkmayacak huzuru kazanmak 
istiyorsa onu sıkışmalardan kurtaracak ve hayatın sorunlarında yardımcı 
olacak sapasağlam ve yıkılmaz bir dayanağı tercih etmeli ve yokolmaya-
cak bir kudretle irtibat kurmalıdır. sadece bu durumda onun için korku 
ve kaygıdan geriye eser kalmayacaktır.”163

“Dindar bireyler, ne kadar kuvvetli ve muhkem bir imana sahiplerse 
ruhsal ve nörolojik hastalıklardan -çağımızdaki yaşam tarzının arızaların-
dan biridir- o kadar korunmuş olacaklardır.”164

“insanlığın yapısal ve öze ilişkin en büyük arzularından biri, huzur 
ve sükunet bulmaktır. yani çağdaş dünyada her geçen gün azalan, daha 
çok belirsizlik perdesinin gerisinde kalan ama aynı zamanda da çağdaş 

insanın en büyük ihtiyacı olan şey. modern bilim ve sanayi uygarlığı-

nın yolaçtığı gerilimler, anksiyeteler ve kaygılar bir şekilde ortadan kal-
dırılmalıdır. Bu meselenin üstesinden gelmeye güç yetirecek tek yöntem 
dininkidir.”165 Dini inancı ve dini davranışı ortaya koyarak huzura ulaş-
manın, hastalık ve gerilimlerden ise kaçmanın yolunu bulmak oldukça 
kolaylaşacaktır.

162 ra’d 16.
163 misbah yezdi, Yad-i U, s. 78.
164 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 2, s. 49.
165 james, Din ve Revan, s. 208.
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“Hıristiyanlık ve egzistansiyalizm insanın temel sorununun güven-

lik duygusundan mahrumiyet olduğunu savunur. Hepimizin hayatını ele 

geçirmiş olan güvenlik duygusundan mahrumiyet o kadar şiddetli ve de-

rindir ki, bizi sahte güvenlik biçimlerini bulma ve kabul etmeye sevke-

der. Ama bu sahte biçimler hayatımızın önemli fırsatlarını ortadan kal-

dırır, Allah, tabiat ve diğer insanlarla irtibat yollarımızı kapatır. Tabii ki 

katedildiğinde hem güvenlik ve eman duygusunu elde edeceğimiz, hem 

de zemin ve zaman kısıtına maruz kalmayacağımız bir yol da mevcuttur. 

Bu yol da Allah’a iman ve tevekküldür. Bu ikisi olmadığı takdirde insan 

yalnızca iki yolu takip eder: ya varlığın ucu bucağı görünmeyen genişli-

ğinde korkarak ve titreyerek bir o tarafa, bir bu tarafa koşuşturmak zo-

runda kalacak ya da kapalı ve penceresiz dar alana rıza gösterme kıymet 

vererek korku ve titremeden en küçük bir iz kalmayacaktır. ya güvensiz 

sokaklar, ya da güvenli zindan. Kurtuluş ve güvenliğin biraraya gelmesi 

sadece Allah’a iman ve tevekkülle mümkün olacaktır. Bu güvenledir ki 

ölüm ve hayatın korkuları, kaygılarıyla dolu bir dünyada sevgi duyula-

bilir, iştiyak hissedilebilir ve umut taşınabilir.”166

Kur’an-ı Kerim ayetlerine genel olarak baktığımızda korku, kaygı, 

üzüntü ve ruhsal hastalığın iman sahiplerinin yanına yaklaşamayaca-

ğını görüyoruz:

“Müminler için hiçbir korku ve üzüntü yoktur.”167

“Müminleri üzüntü ve kederden kurtardık.”168

“Müminler hiçbir gevşeklik ve korku sergilememelidir.”169

Özel bölüm: İslami dualarda ruhun huzuru ve emniyeti

Açıklanan teorik temellere göre insanın huzur ve güvenliğinin asli ve 

sonsuz kaynağı Allah’la irtibattır. Dua, insanın Allah’la bağının en önemli 

tecellilerinden biridir. insan, kaygılar ve hayatın sorunları gibi muhtelif 

nedenlerle Allah’a yöneldikten ve Allah’a münacatta bulunduktan sonra 

166 melekiyan, Dadehâ-yi Vahyani ve Yaftehâ-yi İnsani, mecelle-i Kiyan, sayı 51, 2000.
167 Bakara 62 ve 277, maide 69, en’am 48, yunus 62 ve 63, Fussilet 30, Ahkaf 13.
168 enbiya 88.
169 Âl-i imran 139.
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önemli arzularından biri sağlık ve güvenliğin sağlanmasıdır. şimdi bu du-
alardan örneklere değineceğiz:

“ey emniyete ihtiyacı olmayan kimsenin emniyet bahşetmesi”170

“ey korkanlara emniyet veren Allah”171

imam seccad’ın (a.s) duasında şöyle geçmektedir:

“Allah’ım bana minnet et, sağlık ve emniyetten nasiplendir.”172

“Allah’ım kurtuluş ve emniyetim sendendir.”173

“Allah’ım, emniyetim için senin dergahından başka bir yer bulamam.”174

“rabbim, senin verdiğin emniyet hissi dışında korku ve kaygım huzur 
bulmaz.”175

“Allah’ım, korkularımı emniyet hissine dönüştür.”176

“Allah’ım, sana olan muhabbet ve sevgim bana emniyet duygusu 
bahşediyor.”177

“mevlam, seni zikirle kalbim hayatına devam edebiliyor ve sana müna-
catla.”

imam sadık’ın (a.s) dualarında şöyle denmiştir:

“Allah’ım, kaderimi huzur ve imanla sona erdir.”178

“Allah’ım, bu dünyada katından bana emniyet lütfet.”179

.(Kummi, Mefatihu’l-Cenan, dua-yi cevşen-i kebir) ”یا امان من ال امان له“ 170

.(Aynı yer) ”یا امان الخائفین“ 171

.(Sahife-i Seccadiyye-i Camia, 61. dua) ”و أمن علی بالصحة و األمن“ 172

.(A.g.e., 199. dua) ”اللهم بک نجاتی و امانی“ 173

.(A.g.e., 247. dua) ”اللهم ال اجد أمنا غیر فنائک“ 174

.(A.g.e., 192. dua) ”اللهم روعتی ال یسکنها اال أمانک“ 175

.(A.g.e., 34. dua) ”اللهم آمن خوف نفسی“ 176

.(A.g.e., 199. dua) ”اللهم ان محبتی لک قد أمنتنی“ 177

.(Kuleyni, Usülü Kafi, c. 2, s. 530) ”اللهم اختم لی باالمن و االیمان“ 178

.(A.g.e., s. 592) ”اللهم فاجعل أمنی منک فی هذه الدنیا“ 179
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“Allah’ım, korkumu ülfete, kaygımı huzura dönüştür.”180

imam rıza’nın (a.s) duasında şöyle denmektedir:

“rabbim, senden bu dünyada ve ahirette bana emniyet ve iman nasip bu-
yurmanı istiyorum.”181

c) Eylem (Davranış) Boyutunda Kişilik Sağlığı İle İmanın İlişkisi

imanın diğer tecellileri ve sonuçları arasında insan davranışında denge 
kurma ve sağlık temini de vardır. mümin, kendisini hoşa gitmeyen, onu 
bayağı ve değersiz yapacak amel ve davranışlarla kirletmez. Kişilik sağ-
lığı mümin insanın davranışında görülür. ilahi ve insani değerler onun 
bireysel ve toplumsal davranışlarına hâkimdir.

- Bireysel olumlu davranışlarda:

Davranışları, vücudunun diğer sahalarıyla (görüş ve eğilimler) or-
tak ses ve ahenk içindedir.182 Kesintisiz ve övgüye değer bir çaba ve fa-
aliyet göstermektedir.

vakit israfından, boş iş ve laftan kaçınır.183

Hatta hatalarını telafi etmek için ciddi ve acil gayretten uzak 
durmaz.184

Bütün davranışları Allah’ı zikirle ve halis ilahi motivasyonla 
beraberdir.185

ilim öğrenme, gelişme ve kendini yetiştirme motivasyonu davranış-
larında açıkça görülmektedir.186

Tefekkür ve tahkik ehlidir, fikri ve manevi konulara odaklanmıştır.187

.(A.g.e., s. 572) ”اللهم آنس وحشتی و آمن روعتی“ 180

.(A.g.e., s. 579) ”اللهم انی اسئلک االمن و االیمان فی الدنیا و االخرة“ 181
182 saf 2 ve 3.
183 müminun 2, 9, 58 ve 61; Furkan 72; Fetih 29, Tevbe 112 ve inşirah 7.
184 nisa 17.
185 Âl-i imran 41, 190 ve 194; enfal 1 ve 45; nur 51; cuma 9 ve 10; Ahzab 21, 36 ve 

41; şuara 227.
186 maide 105,; Bakara 186; cin 2, 13 ve 14; Kehf 10 ve 66; Gafir 38 ve Taha 112.
187 zümer 18; Âl-i imran 190 ve 191; meryem 11; Fetih 9; Ahzab 42 ve Hucurat 6.
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ibadet ehlidir ve vaktinin en güzel zamanını ibadet ve itaate tahsis 
etmiştir.188

Bireysel temizlik ve sağlığa önem verir.189

şiarları, yasal çerçeve ve sınırları korur.190

söz ve davranışları huzur, metanet ve edeple birliktedir.191

Davranış ve amelde bağımsızdır.192

Gıdasına dikkat eder, yemek programında temiz yiyecek ve rızkı esas 
alır, işkembeyi şişiren oburluktan kaçınır.193

cesurdur ve mücadele ehlidir.194

- Bireysel olumsuz davranışlarda:

önyargılı olmaz.195

Kendi zararına da olsa hakkı gizlemez.196

zulüm ve fesat ehli değildir, dara düşse bile kanunları çiğnemez.197

yiyecek gibi bakmaz, çeki düzen verilmiş ve kontrol edilmiş cinsel 
ilişkileri vardır.198

müşkül hallerde sabrı elden bırakmaz ve bitap düşmez.199

Kibirli davranışı yoktur.200

mal biriktirmez.201

Kendine sabotaj yapmaz, kendine eziyet ve intihar etmez.202

188 maide 55; en’am 92; enfal 3 ve 4; Âl-i imran 17; müzzemmil 2 ve 6; secde 15 ve 16; 
isra 79.

189 müddessir 4 ve 5; Bakara 222.
190 maide 2; Hac 32 ve 36; Tevbe 112; Bakara 187 ve 229; nisa 13 ve 14; mücadele 4.
191 lokman 19; Hucurat 2 ve 3.
192 maide 48; en’am 116; Ahzab 47 ve Bakara 166.
193 Bakara 172; A’raf 31 ve 32; maide 87; en’am 118.
194 Âl-i imran 175; maide 22, 23 ve 35; Tevbe 44 ve 88; enfal 74; Hucurat 15.
195 zümer 18.
196 Bakara 42; nisa 135; en’am 152.
197 en’am 82; Furkan 68; mümtehine 12; isra 32; Bakara 278; A’raf 85.
198 nur 30, 31 ve 33; müminun 5.
199 Bakara 177; yusuf 18; mearic 5; ibrahim 12; Taha 130; lokman 17.
200 lokman 18; Furkan 63; Kasas 83.
201 Tevbe 34.
202 nisa 107; Asr 2 ve 3; maide 5; Bakara 187; yunus 25; nisa 29.
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- Toplumsal davranışlarda:

Başkalarıyla iletişimde insaflıdır.203

cömerttir.204

Başkalarının asayişini kendi asayişine tercih eder.205

Başkalarına iyilik eder, onların iyiliğine iyilikle karşılık verir ve hatta 

daha fazla iyilikle karşılık verir ve iyilik yaparken de minnet etmez.206

sosyaldir ve etkin ilişkiler kurar, müminlerin birliğine ve bağına ina-

nır, toplulukta aktif bir dinleyicidir.207

Başkalarına kötülük etmekten vazgeçer veya en azından aynı ölçüde 

karşılık verir ama bundan daha güzeli kötülüğü iyilikle karşılar.208

Başkalarının mahrem alanını koruma ve onlara saygılı olmada gay-

ret içindedir.209

emanete ve kendi sözüne sadıktır.210

Gıybet, aşağılama, alay, kusur arama ve tecessüsü yoktur. Genel ola-

rak insanlara eziyet eden ve toplum karşıtı biri değildir.211

Gösterişçi ve aldatıcı davranışı yoktur.212

Başkalarının toplumsal varoluşu için gerekli yeri daraltmaz.213

ihaneti yoktur ve başkalarının hukukuna tecavüz etmez.214

Hizmeti karşılığında minnette bulunmaz.215

Görüş zorbalığı ve üstünlük taslayan davranışı yoktur.216

203 Hud 85.
204 Haşr 9; isra 29.
205 Haşr 9.
206 nahl 90; rahman 60;nisa 86; müddessir 6.
207 enfal 1; Âl-i imran 200; zümer 18; Tevbe 61; nur 47.
208 nahl 126; şura 43; ra’d 22; Kasas 54; zuhruf 89; Furkan 63.
209 en’am 53; Fetih 29; Tevbe 103 ve 128; Âl-i imran 159.
210 müminun 8; mearic 22; isra 34; Âl-i imran 76; Bakara 177.
211 Hucurat 11 ve 12; zuhruf 54; Ahzab 58; Âl-i imran 134; nur 11 ve 12.
212 enfal 47; maun 6.
213 mücadele 11.
214 enfal 27 ve 71; yusuf 52; sad 24.
215 Bakara 263; müddessir 6.
216 Kasas 83; yunus 83; şura 38.
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Sonuç

üçüncü durakta bahsedilen konulardan kozmoloji, kendini tanıma 
ve ilahi ideolojinin hareket ve gelişme için en güzel vesile olduğu sonu-
cuna ulaşıyoruz. esas itibariyle bu tür tanımalar insana huzur bahşeder 
ve çabalarını belli bir temele oturtur. sağlıklı ve emniyetteki insan, daima 
kozmoloji, kendini tanıma ve ilahiyat mecrasında adım atan kişidir. iç 
ve dış dünyayı tanımaktan gafil olan, kendisinin ne olduğunu, iç ve dış 
imkanlarını ve yeteneklerini değerlendiremeyen, başlangıç ve sonu idrak 
edemeyen kimse düşünce, eğilim ve eylemlerinde asla istikrarlı ve din-
gin olamaz. Bilinçli insan, sağlık ve güvenlik caddesinde sağlıklı ve sağ-
lam adımlar atabilir. Gafil, sarhoş, oyun ve eğlence düşkünü insan ise ne 
kendi gerçekliğini görür, ne de harici gerçekliğini.

Kur’an’ın bakışaçısına göre, esas itibariyle iman zayıflığından kay-
naklanan fıtratın asli mecrasından sapması insanın tüm kuvvetlerini ve 
varlık alanlarını -yani görüş, eğilim, eylem- etkisi altına alır ve onu sağlık 
mecrasından çıkartır. sağlık mecrasına dönüşün yolu ise yalnızca tevbe, 
tekrar iman ve ıslahtır.217

Kur’an-ı Kerim, varlık alanlarının tümünü iman atmosferine yerleş-
tiren, imanın temellerine dayanan ve rivayetlerin ifadesine göre imanı 
varlığının tamamıyla içiçe geçiren kimse218 en yüksek konuma, tertemiz 
ve nurani bir hayata sahip kişi olarak tanıtılmaktadır.219 Allah, böyle bir 
insanın bakım ve gözetimini bizzat üstlenecek ve onu ilahi müjdeye la-
yık kılacaktır.220

5. Psikologlar Açısından İnanç ve Ruh Sağlığı

Araştırmalar göstermektedir ki, din ve ruh sağlığı arasındaki kadim 
bağ, psikologlar ve psikiyatrlar arasında genel bir kanıya dönüşmektedir. 

217 Furkan 70.

-meclisi, Biharu’l) ”ان عمارا ملی ایمانا من قرنه الی قدمه و اختلط االیمان بلحمه و دمه“ 218
Envar, c. 29, s. 405).

219 nahl 98; şura 52; Âl-i imran 179; Beyyine 7; enfal 4; Taha 75; mücadele 11; Bakara 
257; ra’d 16 ve 29; Talak 11.

220 Bakara 257; muhammed (s.a.a) ) 11; Hac 38; en’am 127; Tevbe 20 ve 21; yunus 2, 
63 ve 64; şura 23.
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son yıllarda önemli araştırma merkezleri “din-sağlık ilişkileri” ekseninde 

gerçekleşmektedir. Hatta fizyoloji, epidemiyoloji, hijyen, tıp, sosyoloji, 

özellikle de psikoloji alanlarındaki araştırmalar, dini bağlılık ve eğilimle-

rin sağlık üzerinde olumlu ve dikkate değer etki bıraktığını ortaya koy-

maktadır. Harvard üniversitesi’ndeki “akıl ve beden tıbbı enstitüsü” ve 

Boston’daki Deaconess hastanesi “manevi tecrübelerin fizyolojik sonuç-

ları” konusunda birtakım araştırmalar yapmıştır. “Dini öğretiler en azın-

dan iki yolla genel sağlığın seviye yükseltmesini ve buna bağlı olarak da 

ruhsal hijyenin gelişmesini sağlarlar: Birinci yol, “psiko-nöro fizyolojik 

yol”dur. Bunun manası şudur ki, dini öğretilerden kaynaklanan olumlu 

duygular, otonom sinir sistemi yoluyla, kalp damar sistemi, sindirim sis-

temi, iç salgı bezleri, bağışıklık sistemi vs. gibi fizyolojik sistemlerin gü-

zel işleyişine sebep oluşturur.

j. s. levin elli araştırmanın, dindar ve dindar olmayan gruplar ara-

sında kalp damar sistemi hastalıklarından kaynaklanan hastalık ve ölüm 

oranının dikkat çekici biçimde farklılaştığını gösterdiğine değinir. Bun-

ların arasında damar sertliği, miyokard enfarktüs, romatizmal kalp has-

talıkları, göğüs anjini, kronik endokardit vs. gibi durumlara ve bunun 

ardından da ölüme işaret edilebilir. Aynı şekilde dinin kanser karşısın-

daki güçlü koruyucu etkisine dikkat çeken birçok araştırma vardır. son 

yıllarda yapılmış benzer çalışmalar, dini eğilimin ruh ve beden sağlığıyla 

olan güçlü ilişkisini ortaya koymaktadır.”221 ikinci yol, “sağlıklı davranış 

yolu”dur. Dini öğretiler, oruç tutma, az yeme, temizliğe riayet, evlilik, sa-

bah erken kalkma, cinsel başıboşluk, alkol ve oburluktan uzak durma, 

son olarak da bütün işlerde itidale riayet etme gibi sağlıklı davranışları 

teşvik etmektedir.”222

Duke üniversitesi’nin “Din, maneviyat ve Genel sağlık Araştırma-

ları merkezi”nin çalışmaları, yine rutgers, Texas, Berkeley, michigan üni-

versitelerindeki araştırmalar, “ruh-bedensel tıp”223 veya “zihin-bedensel 

221 mer’eşi, “Din, selameti-yi umumi ve tûl-i ömr”, Nakdu Nazar, yıl 9, sayı 3 ve 4, 
2004.

222 mer’eşi, “Din, selameti-yi umumi ve tûl-i ömr”, Nakdu Nazar, yıl 9, sayı 3 ve 4, 
2004.

223 Psychosomatic
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tıp”224 yerine “ilahi-bedensel tıp”225 adı altında yeni bir bilimsel görüş or-
taya koymaya yöneliktir.

şimdi ruh sağlığında “dinin inançların ve maneviyatın rolü”ne doğru 
araştırmaların etkileyici rotasyonuna tanık olmaktayız. “robert, yaşlı has-
taların itikadi ihtiyaçları hususundaki geniş kapsamlı araştırmalarıyla yir-
minci ve yirmibirinci yüzyılı maneviyat çağı olarak isimlendirdi. Karma-
karışık bir zihni arındırmanın en iyi yolunun Tanrıyla ilişki olduğunu sa-
vundu ve tedavi ekibinin çeşitli kültürlerdeki manevi ve ruhani ihtiyaç-
ların öneminden haberdar olması gerektiğini vurguladı.”226

Tıp dünyasında rush (Amerikan psikiyatrisinin kurucusu ve ba-
bası) dini araştırmaların önemine kulak vermiş ilk kişilerdendir. “Di-
nin insan ruhunun sağlığı ve yetişmesi için önemi, havanın nefes almak 
için önemi kadardır.” Frankle’ın ifadesiyle, “Birey ve toplumun ıslahı an-
cak ruh, beden ve dinden oluşan üç insani boyuta riayet ederek müm-
kün olabilir. Hastayı kendi manevi çekirdeğiyle tanımak gerekir.”227 Ta-
bii ki “Biz (batılılar) açısından doğuyu kavramak henüz güç görünüyor. 
Bizim için belirsiz noktalardan biri, bu topraklarda psikolojik hastalık-
ların az olmasıdır. Galiba doğudaki insanın kişilik yapısı ahlaki ve fel-
sefi kavramlarla ve öğretilerle ilişki içindedir. Hatta orada insanın ilişki 
kurma biçimi, ruhsal bozukluk ve dengesizlikleri hafifleten bir uyum dü-
zeni ortaya çıkartıyor.”228

Acılı insan, klasik tedavi yöntemlerinden ve başkalarından yardım 
almaktan umut kestiği zaman ıztırap, depresyon ve can yakan acılardan 
kurtulmak için geriye bir tek yol kalmaktadır: iman ve dini inancın yar-
dımını aramak. james’in ifadesiyle, “Tıbbi gerçekleri kabul edeceksek, 
birçok doktor, çoğu vakada duanın hastanın durumunun düzelmesin-
deki etkisini açıklamıştır.”229

224 mind-body medicine
225 Theosomatic veya God-body medicine
226 mukari ve diğerleri, Ehemmiyyet-i Tevecce be Niyazhâ-yi Manevi der Salmendan-i Be -

teri der Bahşhâ-yi Revani..., 2001.
227 Wulff, Psychology of Religion, 1991.
228 vaizi, “mukaddemei der revanpezeşki beyn-i Ferhengi”, Endişe ve Reftar, 1997.
229 james, Din ve Revan.
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6. İnanç ve Ruh Sağlığı Meselesine Dair  
Alan Araştırmaları

Fehring, miller ve shaw’ın araştırmaları dini inançlar ile ruh sağlığı 
arasında olumlu ve anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. 1972-
1977 yılları arasında Amerika ulusal Teorik Araştırmalar merkezi’de ya-
pılmış araştırmada ortaya çıkan sonuç şudur: “Dine güçlü biçimde bağlı 
olanlar sağlıklarından üst düzeyde hoşnutturlar ve başkalarından çok daha 
fazla kendilerini aile hayatından memnun ve mutmain görmektedirler.”230 
Gartner ve mesai arkadaşları, ruh sağlığı ve dini inançlar alanında altı ma-
kale incelediklerinde anladılar ki bütün bu çalışmalara göre dini inanç-
lar ile ruh sağlığı arasında olumlu ilişki vardır.231 ramazani ve diğerleri 
(1997), iç ve dış dini oryantasyonun ruh sağlığıyla ilişkisini keşfetme he-
defiyle zerdüşti, Hıristiyan ve müslüman beşyüz kadın ve erkeği kapsayan 
örneklemde bir araştırma gerçekleştirdiler. sonuç, iç ve dış dini oryan-
tasyon ile ruh sağlığı arasında irtibat bulunduğunu gösteriyordu. ventis 
ve mesai arkadaşları, büluğa ermiş bireylerin ruh sağlığının yüzde yirmi 
ile yüzde altmış oranındaki değişkenlerinin dini inançlarla açıklandığını 
ortaya koydular.232 chamberbinand ve diğerleri bir araştırmalarında, din-
dar olmakla hayatın anlam taşıma ve ruh sağlığı arasında anlamlı bir ilişki 
bulunduğu sonucuna vardılar.233

Duke üniversitesi Araştırma merkezi dini inancın etkileri üzerinde 
yoğunlaştı ve çalışmalarını tıp bilimlerinde ve sosyal bilimlerde kabul 
edilmiş tekniklerden yararlanarak gerçekleştirdi. Bu araştırmalardan ba-
zısının sonuçları şöyledir:234

yüksek seviyede dindar olan bireylerin hayatın streslerinden kay-
naklanan depresyona yakalanma ihtimali başkalarından daha düşüktür 
ve yakalandığı takdirde iyileşme ihtimali çok daha yüksektir.

230 mer’eşi, “Din, selameti-yi umumi ve tûl-i ömr”, Nakdu Nazar, yıl 9, sayı 3 ve 4, 
2004.

231 Pehlevani, Berresi-yi Rabıta beyn-i be Kargiri-yi Mukabelehâ-yi Mezhebi ve Selamet-i 
Revani, 1997.

232 Dadfer, Berresi-yi Nakş-i Din der Behdaşt-i Revani ve Ferayendhâ-yi Dermani, 2004.
233 Aynı yer.
234 mer’eşi’den nakille, “seyr-i tahavvulat-i rabıte-i din ve behdaşt-i revani”, Nakdu N -

zar, yıl 9, sayı 3 ve 4, 2004.
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Dindar bireylerin hayat tarzı daha hijyenik ve daha sağlıklıdır.

Derinlemesine dindar olan bireylerin hastanede yattığı süre boyunca 

veya ondan sonra depresyona yakalanması daha az mümkündür.

Derin ve içsel dini inancı bulunan yaşlı bireyler daha yüksek seviyede 

sağlıklı hissetmekte ve hayattan daha fazla memnun olmaktadır.

Dindar bireyler daha uzun yaşamaktadır.

son dönemde california san marcos’daki ömrü uzatma komitesi 

yüz yaşında veya çok yaşlı yüz kadın ve erkek hakkındaki malumatı bi-

raraya getirdi. yüz yaşına kadar ulaşabilmek için nasıl yaşamamız gerek-

tiğini bize öğreten bu bilgiler dikkat çekicidir:235

1) Hiçbir işte aşırıya kaçmayın, 2) sabah uykudan erken uyanın, 3) 

Tanrıya inancınız olsun, 4) Kendinizi meşgul edin ve meşgalesiz kalmak-

tan kaçının, 5) Kendinize hâkim olun.

Bu tavsiyeler islam’ın birçok öğretisinde vurgulanmıştır. Hatta bü-

tün bu konuların ekseninin dindarlık olduğu bile söylenebilir. Başka yüz-

lerce araştırma ve inceleme dinin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini, 

hastalık semptomlarını azalttığını, rahatsızlık ve karışıklığı gerilettiğini 

bildirmekte ve dinle ruhsal hijyen arasında olumlu bir ilişkinin varol-

duğunu desteklemektedir.236 Patrick (1972), Weintraub (1980), Koenig 

ve diğerleri (1988), Burgin, masters ve richards (1988), lewis ve mar-

kides (1988), Blacker-lopez ve morgan (1989), Brown ve Gery (1990), 

larson ve Heckman (1991)]. Bütün bu araştırmaların sonuçları bir tek 

şeye işaret etmektedir:

“inançlı bireylerdeki hastalık ve ölüm oranı diğerlerinden daha az-

dır ve bu nedenle bu bireylerin bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlıkları-

nın yerinde olmasına ilaveten ömürleri uzundur ve hayatlarından daha 

fazla memnundurlar.”237

235 Hales, Rehnemudi be Su-yi Selameti.
236 Dadfer, Berresi-yi Nakş-i Din der Behdaşt-i Revani, 2004.
237 mer’eşi, “seyr-i tahavvulat-i rabıte-i din ve behdaşt-i revani”, Nakdu Nazar, yıl 9, sayı 

3 ve 4, 2004



210

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

Toparlarsak, muhtemelen dinin ruhsal hijyen üzerindeki olumlu et-
kisi aşağıdaki nedenlerledir:238

1. Din anlam üretmenin sebebi olabilir. Dolayısıyla din, insanın yaşama-
sına ve ölmesine anlam katabilir. (spilka, scharer, Kirkpatrick 1985).

2. Din umutlu olmayı sağlayabilir ve bireylerin iyimserliğini arttı-
rabilir.

3. Din, dindar bireylere, kökü ilahi olan ve kişinin kontrol eksikli-
ğini telafi eden bir tür kontrol ve etkinlik hissi kazandırır.239

4. Din, bireyler için, ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olan daha 
sağlıklı bir yaşam biçimi öngörürür.

5. Din, itaat edilmesi başkaları tarafından kabül edilme ve teyit gör-
meyi gerektiren olumlu toplumsal normalliklerin toplamıdır.

6. Din, kişiye, hiç tereddütsüz psikolojik etkiye sahip bir tür doğa-
ötesi hissi verir.

7. İnanca Dayalı Psikoterapi

Tedavide dinin rolü geçmiş yüzyıllardan bu yana biliniyordu. çünkü 
esasen insan ve dinin birbiriyle kadim bağı vardı ve halen de var. “Bin-
lerce yıl boyunca din ve tıp insanın tedavisinde ve acılarını dindirmede 
birbirine ortak olmuştur. Ama dinin insanın varoluşsal temeli konu-
sundaki ve ona şifa sağlamadaki rolü pek araştırmalara konu edilmiş 
değildir.”240 “Belki de rönesans döneminde bilimsel başarıların gelişmesi 
ve zirveye ulaşması yeni bir gerilim yarattı ve sonuç itibariyle de tıp ile 
dinin birbirinden kopmasına yolaçtı. öyle ki din ruhla ilgilenmekle, tıp 
da bedene, sonraları da psikolojiye bakmakla sınırlı hale geldi ve bu nok-
tadan sonra dinin sağlık üzerindeki etkisi konusunda yapılmış bilimsel 
araştırmalar azaldı. yalnızca son yıllarda dini inançlar bilimsel araştır-
maların konusu yapılmaya başlandı.”241 “özellikle ruhsal hastalıkların 

238 Dadfer, Berresi-yi Nakş-i Din der Behdaşt-i Revani, 2004.
239 Pargament, K., The Pschology of Religion and Coping, 1987.
240 Dadfer, Berresi-yi Nakş-i Din der Behdaşt-i Revani, 2004.
241 Aynı yer.
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tedavisinde dini yöntemlerden yararlanma son yirmi yılda psikoterapi-
nin ilgi odağı olmuştur.”242

“Günümüzde başka her zamandan çok daha fazla, dindarlığın bütün 
insani konulara, özellikle de duygusal ve ruhsal meselelere yaptığı etki 
üzerine düşünmeye muhtacız. şu anda birçok düşünür, dinin beden ve 
ruh sağlığı ve insan hayatının diğer boyutlarında inkar edilemez bir tesiri 
bulunduğuna inanmaktadır. ilahi dinler arasında islam’ın beden, ruh ve 
diğer alanların sağlığı çevresindeki düsturları en ileri buyruklardır.”243

“çoğu kültürler klasik tıbbi tedavilere ilaveten bedensel ve ruhsal 
hastalıklara karşılık vermek için organize yöntemler geliştirmiştir. Bu 
doğrultuda dini inanç ve itikat daima büyük önem taşımış; doğaötesi güç 
olarak Allah’a imana dayalı tedavi, muhtelif dinlerin takipçileri arasında 
hayli eski bir geçmişe sahip olmuştur.”244

Tedavide tanı ve tedavi davranışı formunda dini görüş, öğretiler, adap 
ve ibadetlerden yararlanılması, dine itikadı olanlara dönük tedavide en 
iyi sonuçları vereceğinden her tedavi programında bir ilke olarak pato-
lojik değerlendirmeye ilaveten bireyin değerleri, görüşleri ve itikadının 
da, başvuru sahibinin fikri hazinesi olarak tedavi sürecinde yararlanmak 
üzere tanı için yapılacak söyleşiyle toplanan diğer malumatın ve demog-
rafik özelliklerin yanında referans kabul edilmesi gerektiği açıktır.245 Her 
ne kadar günümüzde tıpta bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisi, bili-
nen tıbbi ve fiziksel yöntemlerin ve yürürlükteki psikoterapi tekniklerinin 
kullanılmasına dayansa da psikiyatrlar, psikologlar ve halkbilim uzman-
ları tarafından gerçekleştirilen kültürlerarası araştırmalar göstermektedir 
ki, dini inanç ve itikadın iyileşmeyle ilişkisi sadece doğu toplumlarında 
değil, bilakis dünyanın heryerindeki dinlerin takipçilerinde ispatlanmış 
bir konudur. Dolayısıyla bedensel hastalıkların, duygusal ve davranışsal 
bozuklukların iyileştirilmesinde bu potansiyel güçten yararlanılması te-
davinin etkili sonuç vermesini sağlayacaktır.

242 Dadfer, 2004.
243 mutahhari, Mecmua-i Asar, Taharet-i ruh.
244 Dadfer, 2004.
245 Beyanzade, Zaruriet-i Nigah be Erzişhâ-yi Dini der İntihabat-i Ruykerd-i Müşavere ve 

Revandermani, 1997.
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Araştırmalar, şu anda danışma ve psikoterapi süreçlerinde muhte-
lif dini tekniklerin kullanıldığını göstermektedir. Tedavi sürecinde dinin 
rolüne vurgu yapanlar, etkili tedavinin gereğinin, dini inancı geliştirmek 
olduğuna inanmaktadır.246 james’in ifadesiyle, “Tıbbi gerçekleri kabul 
edeceksek, birçok doktor, çoğu vakada duanın hastanın durumunun dü-
zelmesindeki etkisini açıklamıştır.”247 çok sayıda araştırma ve delile daya-
narak şöyle denilebilir: Dini inançlar ve itikadın tedavideki rolü ruh has-
talıklarına özgü değildir. Bilakis fiziksel tedavileri ve bedensel hastalıkları 
da kapsamaktadır. Aynı şekilde, tedavi süresini kısaltmada da dikkat çe-
kici bir etkisi vardır. “incelemeler, dine sarılmanın yüksek tansiyon, kan-
ser, kalp hastalığı, enfarktüs gibi sorunlarda bedensel sağlığın ümit verici 
biçimde cevap vermesiyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.”248

Bu nedenle, ölüm oranını arttıran önemli bedensel etkenlerin dine 
bağlılığın çeşitli gösterge ve düzeyleriyle bağlantılı olduğu, ömrün uza-
ması veya kısalmasına zemin hazırladığı söylenebilir. “mccullough ve 
mesai arkadaşları dini bağlılık ile ölüm oranı arasındaki doğrudan iliş-
kiyi incelemiş bağımsız 42 numuneden elde edilen meta-analize göre, 
dini bağlılığın düşük ölüm oranıyla anlamlı biçimde bağlantılı olduğu so-
nucuna ulaşmışlardır.”249

“Dini ve manevi bağlılık endokrin bezlerinin faaliyetine, sinir siste-
mine ve bağışıklık sistemine tesir ederek hastalık karşısındaki duyarlı-
lık üzerinde etkili olabilir. yine, dindarlık ile kalp damar faaliyeti arasın-
daki ilişkiyi vurgulayan dayanışma araştırmalarından çarpıcı bulgular elde 
edilmiştir. sağlıklı erkekler grubu üzerine yapılan bir araştırmada dine 
önem verenlerin, daha az dindar olan benzerlerine oranla, birkaç risk et-
keninin kontrolünden sonra, klinik yüksek tansiyonunun daha aşağı ol-
duğu gözlenmiştir.”250

ortopedi bölümünde aralarında uyluk kemiği kırığı da bulunan ke-
mik erimesine yakalanmış çok sayıda yatılı hasta klinik muayene ko-
nusu yapıldı. Bu incelemede, inançlarından medet uman ve Tanrıdan 

246 Alston ve arkadaşları, Din ve Çeşmendazhâ-yi Nov, 1997.
247 james, Din ve Revan, 1988.
248 mccullough, İltizam-i Dini ve Mergu Mir, 2004.
249 Aynı yer.
250 sherman ve Plante, Netayic ve Mesirhâ-yi Ayine-i Tahkik der Bab-i İman ve Selamet.
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şifa dileyen dini inanca sahip hastaların, diğer grupla karşılaştırıldığında 
daha az depresyon yaşadığı ve yataktan daha hızlı kalktığı görülmüştür.251 
“sherril ve larson (1988), ağır yanık vakasının bireyleri üzerine yaptık-
ları incelemede dini tedaviler ve Tanrıya inancın güçlendirilmesinin, göz-
lem grubuyla karşılaştırıldığında hastanın üzüntülerinin daha çabuk iyi-
leşmesini sağladığını göstermişlerdir.”252

ebheri (1997), ağır kanser hastalığında ağrı kesici enjekte etmeden 
dini psikoterapi tekniğiyle acıya tahammül eşiğini arttırmayı başardı. 
nitekim Galanter de253 Allah’ın kudretine inanmanın ve onun iradesine 
teslim olmanın insana acıya katlanma gücü verdiğine inanmaktadır. Bir 
araştırmada dindar bireylerin, gözlem grubuyla karşılaştırıldığında, çetin 
hastalıkların komplikasyonlarına daha fazla direnç gösterdikleri sonu-
cuna varılmıştır.254 Allah’a iman ve dini inançlar, ağır bedensel hastalık-
larla yüzyüze gelme gibi zor ve katlanılması imkansız dönemlerde in-
sana huzur bahşetmektedir.255 Araştırmalar göstermektedir ki dini inanç, 
ruhsal hijyenle doğrudan ilişkilidir, uyum mekanizmalarını256 güçlendir-
mektedir ve travmatik olaylardan kaynaklanan rahatsızlıkların iyileşme-
sini hızlandırmaktadır.257

Dini inançların psikiyatrik bozukluklara yakalananlar üzerinde et-
kili olduğuyla ilgili araştırmalar da epey fazladır.258 özellikle anksiyete 
ve depresyon bozukluklarına, aynı şekilde kayıplardan ve yakınları kay-
betmekten kaynaklanan yas ve psikosomatik bozukluklara maruz kal-
mış olanlarda dini tedavilerden yararlanılarak semptomların tedavisi ve 
iyileştirilmesi259 bariz biçimde etkili bulunmuştur. Tahmasıbipur ve Ke-
mangeri (1997), dini görüş ve dini inançlara sahip olmanın anksiyete ve 
depresyonu azaltmada ve hastanede yatan hasta grubunun ruh sağlığını 
temin etmede etkili rol oynadığını göstermişlerdir. Propest ve arkadaş-

251 ebheri, 1997.
252 Aynı yer. sherman, Netayic ve Mesirhâ-yi Ayine-i Tahkik der Bab-i İman ve Selamet.
253 Galanter, The Relief Effect.
254 cassem, e., The Person Confronting Death, Harvard.
255 ebheri’den nakil, 1997.
256 coping mechanisms
257 ebheri, 1997.
258 Frank, The Two Face of Psychotherapy.
259 z. Galanter, m., The Relief Effect.
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ları klinik yöntemle dört denek grubunun depresyon tedavisinde aşağı-
daki tekniklere odaklanmıştır:

- Dini tatminle bilişsel davranış terapisi

- Geleneksel bilişsel davranış terapisi

- Kontrol grubu

Birer saatlik onyedi seanstan sonra birinci grup, beck depresyon testine 
göre kontrol grubuna oranla daha iyi sonuç alınan tedavi grubu oldu.260

jung (1933) psikoterapik çalışmaları sırasında gördü ki, “Dini itikat, 
tekparçalılığın arttırılması ve bireyin kişiliğine anlam katılmasını sağla-
maktadır. jung, ruh hastalığına yakalanmış bireylerin tamamının, dini 
inancın bireylere vermeye kadir olduğu anlam, istikrar ve insicamdan 
yoksun olduğunu anladı.”261

Griffith ve mesai arkadaşları (1986) iki kapsamlı araştırmada uzun 
süredir saldırganlık, anksiyete, depresyon ve bedensel kronik ağrılar-
dan şikayet eden kişilere uygulanan dindar tedaviden elde edilen bulgu-
ları oldukça dikkat çekici bulduklarını raporlamışlardır.262 commerford 
da (1993) dini inançların depresyonun azaltmasına yolaçtığını kabul et-
mektedir. lindgren (1995), dini inançların hastaların hayatı üzerindeki 
ve hastalıkların tedavisindeki olumlu etkisini gösteren çok sayıda kanıtı 
ortaya koymuştur. özetle, dini inançlar ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi 
teyit eden çok sayıda klinik kanıt mevcuttur.

260 Dadfer, Berresi-yi Nakş-i Din der Behdaşt-i Revani, 2004.
261 celilvend ve arkadaşları, Mutalaa-i Rabıte-i Nemaz ve Iztırab, 1997.
262 Dadfer, Berresi-yi Nakş-i Din der Behdaşt-i Revani, 2004.
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B u bölümde dini davranışların ruhsal hijyen üzerindeki etkilerini 
inceleyeceğiz. insanın kurtuluşu için iman ve inanç tek başına ye-

terli değildir. o iman ve itikada uygun, yaraşır davranışlar da gereklidir. 
Kur’an-ı Kerim’de nerede imandan sözedilse hemen ardından salih amel 
zikredilmektedir. Gerçekte salih amel, imanın sonucu ve meyvesidir ve 
ondan ayrılamaz.

Dini davranışlar oldukça kapsamlıdır, ibadetle ilgili davranışlar ve 
ahlaki davranışlar olmak üzere iki gruba ayrılır. ibadetle ilgili davranış-
ları birey Allah’la irtibat için yerine getirir. Buna karşılık ahlaki davranış-
lar genellikle başkalarıyla ilgilidir. Tabii ki bu, iki tür davranışın tama-
men birbirinden ayrı olduğu anlamına gelmez. Bilakis ahlaki davranış 
eğer ilahi motivasyonla yapılırsa ibadet sayılmaktadır. öte yandan iba-
detle ilgili ameller de bir bakıma ahlakidirler. çünkü bireydeki kemal ve 
faziletten doğarlar. mesela şükretme duygusu onun varlığında mevcuttur. 
Buna ilaveten bazı dini davranışlar da iki farklı biçimde, ibadi ve ahlaki 
olarak isimlendirilebilir. mesela zekat ve hums, Allah’a yakınlaşmak için 
yerine getirilmesi bakımından ibadet davranışı sayılmaktadır. Ama aynı 
zamanda ahlakidir de. zira başkalarıyla bağlantılıdır. yine bunlara ilave-
ten bütün ahlaki davranışlar kaçınılmaz olarak başkalarıyla ilgili değildir. 
mesela kibir ve kendini beğenme, başkalarıyla ilgili olmasa da ahlaki bir 
rezalet ve anormalliktir. Dolayısıyla zikredilen kriter, bu iki grup arasında 
tam bir sınır olmak için yeterli değildir. Bu tasnif daha çok dindarların 
ibadet ve ahlak davranışına ilişkin tasavvuruna dayanmaktadır. Taksimin 
temeli şudur ki, mümin insanın hem Allah’la sağlam bir bağı olmalıdır, 
hem de insanlarla uygun ve yakışık alır irtibatı. Gerçekte dindarlık için 
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her iki tür davranış da zorunludur. Bu iki davranıştan birine yoğunlaşan 
ve diğerini ihmal eden dindar birey kamil mümin olamaz. Bu bölümde 
bu iki tür davranışın ruhsal hijyen üzerindeki etkisini ele alacağız.

1. İbadet Davranışları

1.1.  İbadetin Önemi

Tüm ilahi peygamberlerin başlangıç öğretileri Allah’a ibadeti ve 
başka bir varlığa tapmamayı içerir.1 Peygamberlerin hiçbiri taraftarlarına 
bir tek Allah’a ibadet meselesini hatırlatmaktan ve onları diğer mahlu-
katı bu ibadete ortak etmekten kaçındırmaktan başka bir şey için gelme-
mişlerdir. Kur’an genel olarak Peygamber-i ekrem’e (s.a.a) hitaben şöyle 
buyurmaktadır:

“Senden önce, ‘Benden başka bir mabud yoktur, öyleyse bana ibadet edin’ 
diye vahyetmediğimiz hiçbir peygamber göndermedik.”2

Aslında tevhid dini öğretilerde teorik tevhidle ve Allah’ı tek olarak 
tanımayla sınırlı değildir. Bundan önemlisi, pratik tevhid ve tek olan 
Allah’a ibadettir. Kur’an’ın şirk koşmakla kınadığı kimseler, çoğunlukla 
Allah’ı teorik bakımdan yaratıcı olarak kabul eden ama pratikte ibadeti 
ona özgü kılmaya hazır olmayanlardır.3

Kur’an Allah’a ibadetten “sırat-ı müstakim” olarak sözeder.4 Bu se-
beple diğer varlıklara tapmak sahih mecradan sapkınlık kabul edilmekte-

1 örneğin Hazret- isa (maide 72), Hazret-i ibrahim (Ankebut 16), Hazret-i Hud (A’raf 
65), Hazret-i salih (A’raf 73), Hazret-i şuayb (A’raf 85), Hazret-i nuh (A’raf 59, mü-
minun 23).

ُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإَلْيِه أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ أََنا َفاْعُبُدوِن“ 2  .(enbiya 25) ”َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ

Aynı içerik nahl 36’da vardır: “َ ُسواًل أَِن اْعُبُدوْا اللهّٰ ٍة رَّ ”َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكِلّ أُمَّ

3  ِ ا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللهّٰ ُ ُقْل أََفَرأَْيُتم مَّ َماَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقولُنَّ اللهّٰ ْن َخَلَق السَّ ”َوَلِئن َسأَْلَتُهم مَّ
ِه أَْو أََراَدِني ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه“  ُ ِبُضٍرّ َهْل ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضِرّ ِإْن أََراَدِنَي اللهّٰ
(zümer 38).

ْسَتِقيٌم“ 4 َ َرِبّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ  :Aynı içerik için bkz .(Âl-i imran 51) ”ِإنَّ اللهّٰ
meryem 36 ve zuhruf 64.
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dir. esas itibariyle peygamberlerin vurgusu da daha çok insanları Allah’tan 
başkasına ibadet etmekten alıkoymayadır, ibadeti ortaya koymaya değil. 
çünkü “insan hayatının tezahürleri üzerinde yapılacak inceleme göste-
recektir ki o, her zaman ve her yerde tapınmıştı, sadece ibadetinin şekli 
ve mabudu farklıydı. şekil açısından, bir dizi zikir ve virdle birlikte yapı-
lan kollektif ahenkli hareketlerden tutun, en yüce tevazu ve huşuya, en 
yüksek seviyede zikir ve övgülere kadar; mabud açısından ise taş ve tah-
tadan tutun, zaman ve mekandan münezzeh, ezeli ve ebedi zâtıyla kay-
yum olana kadar. Peygamberler ibadeti icat etmediler, bilakis onun şek-
lini insanlara öğrettiler ve bir tek olan zâttan başkasına tapmayı (şirki) 
önlediler. Dinin apaçık hükümleri bakımından ve bazı ilahiyat bilginle-
rine göre (max müller gibi) insanlık başlangıçta tek tanrıcı idi ve gerçek 
Tanrıya ibadet ediyordu. Put, ay, yıldız, insan gibi şeylere tapması son-
raları ortaya çıkmış bir sapkınlıktır.5

Kur’an, ibadetten, insanın yaratılış hedefi olarak bahseder ve şöyle 
buyurur:

“Cin ve insanı ibadet dışında bir şey için yaratmadım.”6

elbette ki bu hedef nihai hedef değil, insanın yaratılışının ortalama 
hedefidir. çünkü diğer ayetlere bakıldığında ibadetin hedefinin, takva me-
lekesini elde etmek ve nihayet insanın mutluluk ve kurtuluşu olduğu gö-
rülecektir. Kur’an insanlara hitap ederek şöyle buyurmaktadır:

“Ey insanlar, muttaki olabilmeniz için sizi ve sizden öncekileri yaratan 
Allah’a ibadet edin.”7

Diğer taraftan, aynı surede takvanın hedefi kurtuluş ve felah olarak 
beyan edilmektedir.8

Dolayısıyla Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve ibadetin sonuç 
itibariyle insanın ebedi mutluluğunu gerçekleştireceği gözönünde bulun-
durulursa bu işin faydası ibadet edene olmaktadır.

5 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 2, s. 277.

نَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن“ 6 .(zariyat 56) ”َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِ

.(Bakara 21) ”َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن“ 7

َ َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن“ 8  Aynı içerik Âl-i imran 130 ve 200’de aynı .(Bakara 189) ” َواتَُّقوْا اللهّٰ
cümleyle tekrar edilmiştir.
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1.2.  İbadetin Anlamı

ubudiyet, Allah karşısında tevazu ve boyun eğmenin tezahürüdür. 
ibadet ise bunun da ötesinde bir şeydir. çünkü ibadet tevazunun en son 
derecesidir ve insana ikram ve nimetin en son haddine sahip olan kimse 
ancak buna layıktır. Bu kimse Allah’tan başkası olamaz.9 ibadetin haki-
kati, bireyin kendisini rabbine ait10 hissetmesidir. ona tam teslimiyet gös-
termeli, onun buyrukları karşısında isyankar olmamalı ve kibre kapılma-
malıdır. Doğal olarak böyle bir kimse, kendisinin memluk olmasını ve 
malikinin azametini gözlemleyerek onun karşısında en son derecesinde 
tevazu ve huşu gösterecektir. “sonuç itibariyle boyun eğme ve teslimiyet, 
ibadetin anlamının gereğidir.11 ibadetin ruhu, mutlak kemal karşısında 
kayıtsız şartsız teslim olmak; bu hedef ve duyguların bütünü için yapılan 
rüku, secde, namaz, oruç gibi sembolik amelleri yerine getirmektir:

- Allah’ı, ona mahsus ve manası mutlak kemal olan (mutlak ilim, 
mutlak kudret, mutlak irade gibi) sıfat ve vasıflarla övmek ve yüceltmek-
tir. mutlak kemal, mutlak ilim, mutlak kudret ve mutlak iradenin an-
lamı, hiçbir şeyle sınırlı ve şartlı olmamaktır ve Allah’ın muhtaç olma-
masını gerektirir.

- Allah’ı her türlü noksanlık ve eksiklikten (fani olma, sınırlılık, ca-
hillik, güçsüzlük, cimrilik, zulüm vs.) tesbih ve tenzih etmektir.

- iyilik ve nimetlerin asli kaynağı olarak; elimizdeki nimetlerin ve 
herşeyin o’ndan geldiğini ve başka şeylerin ise onun varettiği vesileler 
olduğunu bilerek Allah’a hamdetmek ve şükretmek.

- onun karşısında tam teslimiyet ve tam itaat sergilemek; onun itaat 
ve teslimiyete hak sahibi tek varlık olduğunu dile getirmek.

- yüksek meselelerden hiçbirinde o’nun ortağı yoktur. ondan başka 
mutlak kemal sözkonusu değildir. onun dışında noksandan münezzeh 
hiçbir zât olmaz. ondan başka kimse asli nimet veren olamaz ve bütün 
şükranların o’na yapıldığı nimetlerin asli kaynağı değildir. Peygamber’e, 
imama, islami ve şer’i yöneticiye, anne ve babaya veya öğretmene itaat 

9 ragıb, Müfredat, “abd” kelimesinin izahı.
10 metinde “memluk” (çev.)
11 El-Mizan, c. 1, s. 24.
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gibi her türlü itaat, o’na itaat ve o’nun rızası için yapılmalıdır, aksi tak-
dirde caiz değildir.12

öte yandan bu kelimenin dini kaynaklarda insanın iradesine bağlı 
işlerdeki13 kullanımına dikkat edildiğinde en azından iki anlam gözö-
nünde bulundurulabilir:

Bir: Genel anlamıyla ibadet, Allah’ın rızasını kazanma motivasyo-
nuyla yapılan her iyi iştir. mesela muhtelif rivayetlerde helal rızık pe-
şinde koşmak14, ilim talep etmek15 ve diğer birçok iyi iş ibadet olarak 
adlandırılmıştır.

iki: özel anlamıyla ibadet pratik anlamdadır; ruhu Allah’ı zikretmek-
tir, o’nunla başbaşa kalmak ve o’ndan başkasını unutmaktır. Diğer bir 
ifadeyle, mesela namaz ve oruç gibi ibadetten başka hiçbir maslahat gö-
zetmeyen iştir. Bazen bu tür amellere, sırf ibadet de denilmiştir.

elbette ki Peygamber-i ekrem’le (s.a.a) ve masum imamlarla (a.s), 
genel olarak Allah’ın evliyasıyla deruni ve manevi bağlantı Allah’la olan 
bağdan ayrıdır. nitekim ziyaret ve benzeri şeyler de ibadet davranışları-
nın parçası sayılmalıdır. Bu ameller kimi zaman dua ve yakarış biçimin-
dedir. Kimi zaman da kendine özgü adap ve şartlarıyla namaz suretine 
bürünür. Bazen de oruç ve itikaf formunda ortaya çıkar. Hac ve diğer şe-
killerdeki ziyaretler Allah’la irtibat kurmaktır. Bu amellerin her birinin 
kendine özgü sonuçları vardır. Ama ortak sonuçları da vardır. ibadetin 
motivasyonlarını zikretmenin ardından bir sonraki bölümde ibadetlerin 
ruhsal hijyendeki ortak sonuçlarını ele alacağız. ibadetlerin her biriyle il-
gili bölümde ise onlara has rolleri inceleyeceğiz.

1.3.  İbadetin Motivasyonları

ibadetle ilgili davranışların dünyevi ve uhrevi menfaatlerinden ya-
rarlanmanın kriteri, tam anlamıyla, ibadet edenin motivasyonuna ve bu 

12 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 2, s. 96 ve 97.
13 “iradeye bağlı işler” ifadesi, ibadet kelimesinin bazen kainatın iradesiz ibadeti kon -

sunda da kullanılması nedeniyledir.

.(Biharu’l-Envar, c. 103, s. 9) ”العبادة عشرة اجزاء تسعة فی طلب الحالل“ 14

.(A.g.e., c. 1, s. 171) ”فان تعلیمه لل حسنه و طلبه عباده“ 15
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amellerin özüne ulaşmaya bağlıdır. Allah’a ibadeti yerine getiren herkes aynı 
mertebede ve derecede değildir; neticede de aynı sonuçlarla karşılaşmazlar.

müminlerin emiri (a.s) nehcu’l-Belaga’da ibadet için çeşitli hedef-
leri şöyle tarif etmektedir:

“Bir kesim Allah’a ödül saikiyle ibadet eder. Bu, tüccarların ibadetidir. Bir kesim 
o’ndan korktuğu için ibadet eder. Bu da köle sıfatlıların ibadetidir. Bir grup 
da minnettarlığını göstermek için ibadet eder. işte bu hürlerin ibadetidir.”16

Hazret, başka bir sözünde kendisini üçüncü gruptan sayarak şöyle 
buyurmaktadır:

“(Allah’ım) sana cezadan korku veya cennete tamah nedeniyle ibadet etmi-
yorum. Bilakis ibadete layık olduğun için ibadet ediyorum.”17

“Bireylerin ibadet algısı farklı farklıdır. Kimisi ibadeti bir tür alışveriş ve 
ücret alma gibi görür. Tıpkı bir işçinin emek gücünü işveren için harcaya-
rak yevmiye ücreti alması gibi, ibadet eden de Allah için zahmet çekmekte, 
eğilip kalkmakta ve doğal olarak bunun ücretini talep etmektedir. Bu kesim 
açısından ibadet edenin ibadetten sağlayacağı kazanç da öteki dünyada bir 
dizi maddi mal biçiminde ona ödenecek ecir olmaktadır. Bu tür kişiler bakı-
mından ibadetin eni boyu bedensel amellerden, dil ve diğer organlar aracı-
lığıyla gerçekleşen görünür duyuların hareketlerinden ibarettir. Bu, tabii ki 
amiyane, Bu-Ali’nin İşarat’ın Dokuzuncu nemet’indeki ifadesiyle ilahiyatçı 
ibadet telakkisidir ve yalnızca imanın aşağı derecelerindeki bireylerden ka-
bul edilmektedir. ibadetin diğer telakkisi arifane olandır. Bu telakkide işçi, 
işveren ve ücret meselesi sözkonusu değildir. Bilakis ibadet, yakınlaşma-
nın merdiveni, insanın miracı, ruhun yücelmesi, ruhun varlığın görünme-
yen odağına kanatlanması, ruhsal yeteneklerin gelişmesi, insanın melekuti 
güçlerinin eğitimi, ruhun bedene galebe çalması, insanın yaratılışı ortaya 
çıkarana şükretmesinin en mükemmel yansıması, insanın mutlak kemal 
ve güzelliğe hayranlık ve aşkı, nihayet Allah’a doğru süluk ve seyirdir.”18

”ان قوما عبدوا الل رغبة فتلک عبادة التجار و ان قوما عبدوا الل رهبة فتلک عبادة العبید  16
(Nehcu’l-Belaga, Hikmet 229) “و ان قوما عبدوا الل شکرا فتلک عبادة االحرار

 ”الهی ما عبدتک خوفا من نارک و ال طمعا فی جنتک بل وجدتک اهال للعباده فعبدتک“ 17
(A.g.e., Hikmet, 282).

18 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 16, s. 414 ve 415.
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Tabii ki ibadet için en yüce motivasyonların ifade edilmesi ibadetin 
cennete tamah veya cehennem korkusuyla yapılmasının değersiz olduğu 
anlamına gelmez. Aksine insana aşağı aşamalarda durup kalmaması ve 
ibadetinin niteliğini yükseltmeye çalışması için ikazdır. Açık olan şu ki, 
uhrevi nimet için veya azaptan kaçınma maksadıyla ibadet eden kimse, 
kibir ve gururu bir kenara bırakıp ibadet davranışı sergilemeye hazır ol-
mayan kimseye nispetle daha yüksek mertebededir; sonuçta da ruhsal 
hijyenin bazı yönlerinden o faydalanacaktır.

Bu mesele, dindarlığın ruhsal hijyenle dayanışması konusunda ya-
pılmış deneysel araştırmaların farklılığını açıklayabilir. mesela Batson19 
ve arkadaşları bu alanda yaptıkları 115 araştırmayı analiz ettiklerinde bu 
çalışmaların 37’sinin olumlu dayanışmayı, 47’sinin ise olumsuz dayanış-
mayı ortaya koyduğunu gördüler. Diğer 31 konuda dindarlık ile ruhsal 
hijyen arasında herhangi bir dayanışma gözlemlenmedi (Beit-Hallahmi ve 
Argyle, 1997, s. 189). Bireylerin dine yönelme ve bunun sonucunda da 
ibadeti yerine getirme motivasyonlarının hayli farklı olduğu hesaba katı-
lırsa bu farklılıklar izah edilebilir. Bazı kişiler için dindarlık temel hedef 
ve motivasyondur. Diğer motivasyonlar ise ne kadar güçlü ve kuvvetli 
olurlarsa olsunlar daha az önemde telakki edilirler. Bu tür kişiler müm-
kün olduğunca kendilerini dini inanç ve ödevlerle koordinasyon içinde 
tutarlar. onlar dini kabul ederek onu iç dünyalarında yerleştirmeye gayret 
gösterir ve tam manasıyla ona tabi olurlar. Aslında onlar dinle “yaşar”lar. 
Din psikologları böyle dindarları, Allport’un20 adlandırmasını izleyerek 
içkin21 dindarlık olarak kavramsallaştırmıştır. Buna mukabil dışsal22 bi-
reyler, dinden, hedeflerine ulaşmak için araç olarak yararlanırlar. Dinle 
ilgili böyle bir oryantasyona sahip bireyler, dindarlığı, huzur bulmak ve 
teskin olmak için veya toplumsal konum edinme, iltifat görme ve ben-
zeri şeyler için faydalı bulurlar. onlar dindarlıklarını, ilkel motivasyon-
larla uyuşacak şekilde biçimlendirirler. Başka bir ifadeyle bu tür kişiler, 
kendilerine sırt çevirmeksizin Allah’a yönelirler.23

19 Batson, c. D.
20 Allport, G. W.
21 Intrinsic
22 extrinsic
23 Wulff, Psychology of Religion, s. 228-229.
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iki tür dindarlığın değerlendirilmesi için ortaya atılan sorularda iba-
det meselesi de vardır ve esas itibariyle, somut olması ve daha kolay de-
ğerlendirme kabiliyeti nedeniyle ibadet mahallerinde bulunmak, dindarlığı 
ölçmek için asli özelliklerden biri sayılmaktadır. Dindarlığın iki spektru-
muyla ilgili sorulardan bir bölümü şema 5-1’de gösterilmiştir.

Dindarlık ve ruhsal hijyen arasındaki dayanışmayla ilgili ilk incele-
meyi gerçekleştiren araştırmacılar bu mülahazalarla başka bir değerlendir-
meye yöneldiler ve değerlendirmenin sonuçlarını içkin ve dışsal dindarlık 
için ayrı ayrı analiz ettiler (şema 5-2). Böylece çoğu değerlendirmelerin 
içkin dindarlığın ruhsal hijyenle olumlu dayanışmasını gösterdiği somut 
biçimde ortaya çıktı. Araştırmalardan 49 tanesi ruhsal hijyenle içkin din-
darlık arasındaki olumlu dayanışmayı gösteriyordu; yalnızca ondört du-
rum olumsuz dayanışmaya dairdi ve otuzu da belirsizdi. Buna karşılık 
dışsal dindarlıkta onunla ruhsal hijyen arasında sadece bir durumda da-
yanışma vardı. 48 tanesi olumsuz dayanışmanın örneğiydi ve 31 durum 
da belirsizdi (Beit-Hallahmi ve Argyle, 1997, s. 189).

Şema 5-1: İçkin ve dışsal skalasına dair soruların bir bölümü

İçkin Dindarlık Dışsal Dindarlık
Dindarlığı hayatımın her boyutunda uygulaya-
bilmek için büyük gayret sarfediyorum.
Vaktiğim çoğunda Tanrının veya ilahi bir var-
lığın hazır bulunduğundan derinlemesine ha-
berdarım.
Dini inançlarım hayata yaklaşımımın tam da-
yanağıdır.
Tek başımayken yaptığım yakarışlar, kalaba-
lık içindeki dualarımla aynı şahsi duyguları ve 
anlamı taşıyor.
Dinin benim için özel bir anlamı var. Çünkü 
hayatın anlamıkonusundaki birçok soruya 
cevap veriyor.
Belli bir zamanı tek başıma tefekkür ve dini mu-
hasebeyle geçirmek benim için önemlidir.

Esas itibariyle bana böyle öğretildiği için iba-
det ve dua ediyorum.
Dini topluluğa mensup olmamın nedenlerin-
den biri, toplumda birey olarak varolmama 
yardımcı olmasıdır.
İbadetin hedefi mutlu ve huzurlu bir hayatı 
temin etmektir.
Ahlaklı bir hayatım olduğu müddetçe her-
hangi bir şeye itikadımın olmasının pek o ka-
dar önemi yoktur.
Dindar biri olsam da gündelik meselelerde dini 
anlayışın etkili olmasını istemiyorum.
İbadet mekanı, güzel toplumsal ilişkilerin kurul-
ması için gerekli yer olarak çok önemlidir.

(Kaynak: Wullf, 1991, s. 230)24

24 Wulff, Psychology of Religion, s. 230.
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Şema 5-2: İçkin ve dışsal dindarlığın ruhsal hijyenle dayanışması

Skala Olumlu Olumsuz Belirsiz

İçkin 49 14 30

Dışsal 1 48 31

(Kaynak: Beit-Hallahmi ve Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 189)25

1.4.  Ruhsal Hijyende İbadet Davranışlarının Rolü

şimdi ibadet davranışlarının ruhsal hijyen üzerindeki etkilerini ele 
alacağız:

1.  Ruhsal Dinginlik

Tüm ibadetlerin ortak özelliği, Allah’ı zikretmeyi insanın kalbinde 
diri tutmasıdır. ibadetlerin teşri nedenlerinden biri de işte bu meseledir. 
örnek vermek gerekirse, Allah, namaz hakkında çirkin ve hoşa gitmeyen 
işleri önlemesinin felsefesine değindikten sonra şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ı zikir daha büyük bir şeydir.”26

yani Allah’ı zikir, namazın teşri nedenlerinden biri olarak fenalık ve 
kötülüğü önleme felsefesinden daha önemlidir. çünkü fenalık ve kötü-
lüğü yasaklamanın asli etkeni de Allah’ı zikirdir. Allah Teala Hz. musa’yı 
(a.s) peygamber olarak gönderdiğinde sadece kendisine ibadet etmesini 
ve onu zikrederek namazı ikame etmesini buyurdu.27

öte yandan dini öğretilerde Allah’ı hatırlama ve zikir için kullanılan, 
ruhsal hijyende anahtar önemde mevzu kabul edilen ve gerçekte insan-
lığın büyük kaybı olan sonuçlardan biri de işte bu ruhsal dinginlik veya 
Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle kalbin mutmain olmasıdır. insan, ruhsal din-
ginliği elde etmek ve kaygıdan kurtulmak için bazen hayatta mümkün 
olan refah araçlarının hepsini hazırlar ama ne kadar çok çaba gösterirse 

25 Hallahmi-Argyle, The Psychology of Religious Behavior.

.(Ankebut 45) ”َوَلِذْكُر اللهِّٰ أَْكَبُر“ 26

اَلَة ِلِذْكِري“ 27 .(Taha 14) ”ِإنَِّني أََنا اللهُّٰ اَل ِإَلَه ِإالَّ أََنا َفاْعُبْدِني َوأَِقِم الصَّ
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göstersin onu temin edemez. servet, makam ve mevki, insani güç, evlat-
lar kabilinden araçların tümü, susuz birinin çölde gördüğü, fakat ulaştı-
ğında sudan eser olmayan serap gibidir.28Kur’an kısa bir cümlede bu ha-
kikate işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

“Bilin ki, kalpler ve ruhlar sadece Allah’ı zikretmekle huzur ve tatmin 
bulur.”29

“Ayet, sadece Allah’ı zikretmenin insanda huzur sağlayacağını ve bu-
nun yerini hiçbir şeyin tutamayacağını beyan etmektedir. Bu kısıtlamanın 
sebebi, insanın hayattaki kaygı ve üzüntülerinin tamamının mutluluk ve 
nimete ulaşmakla ilgili olması, bedbahtlık ve çaresizlikten başka hiçbir 
şeyin insanı korkutmaması, Allah’ın her işin idaresini ve tüm iyilikleri 
elinde tutan yegane varlık olması ve ne isterse yapabilmesidir. Dolayısıyla 
insan, mutluluğunu garanti edecek muhkem bir dayanağın peşinde bir-
takım olaylara karışır. Tıpkı yılanın ısırdığı ama tedavisini bulduğu için 
mutluluk ve sevinç içinde olan kimse gibi.”30

Kur’an, bu tartışmayı Allah’ı zikretmeye sırt çevirmenin sonuçlarıyla 
tamamlar ve şöyle buyurur:

“Beni zikretmeye sırt çevirenlerin darlık ve zorluk içinde bir hayatı 
olacaktır.”31

Allame Tabatabai bu ilişkiyi açıklarken şöyle yazar: “Allah’ı unutan 
ve onu zikretmekten el çeken kimsenin dünyaya el uzatmaktan ve onu 
yegâne talep ve muhabbet öznesi haline getirmekten, sonuç itibariyle de 
maddi hayata odaklanmaktan, orada kalkınmak ve ondan yararlanmak-
tan başka çaresi yoktur. Ama diğer taraftan da hayatın imkânları, ister az 
olsun, ister çok, insanın psikolojik ihtiyacına cevap veremez. zira elde 
edebildiği miktar ona memnun edemez ve eline geçenden fazlasının ar-

28 nur suresi 39. ayete işarettir: 

”َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماء َحتَّى ِإَذا َجاءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا 

َ ِعنَدُه“ َوَوَجَد اللهّٰ
.(ra’d 28) ”أاََل ِبِذْكِر اللهِّٰ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب“ 29
30 Tabatabai, el-Mizan, c. 12, s. 355.

.(Taha 124) ”َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا“ 31
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dına düşer. Daha fazlasını istemenin ise haddi hududu yoktur. neticede 
böyle bir birey daima ölüm, hastalık, sevdiklerini yitirme, başkalarını kıs-
kanma, iflas gibi olayların başına gelmesinden kaygı, depresyon ve en-
dişe içindedir. Bu tür insanlar eğer Allah’ı zikirle meşgul olsaydı ve onu 
unutmasaydı yakinen bilecekti ki ölümsüz hayat, yokolmayacak mülk, 
zilletsiz izzet, sınırı ve hesabı olmayan mutluluk ve yücelik onu bekle-
mektedir. Bu dünya geçici bir evdir ve ahiret karşısında değersiz mal-
dan başka bir şey değildir. Bu konularda yakin sahibi olduğunda dünya-
dan ve onun imkânlarından nasibine rıza gösterecek ve hayat ona baskı 
yapamayacaktır.”32

2.  Ruhsal Kapasiteyi Arttırmak

ibadet, insanın dikkatine daha yukarıdaki etkenlere çekerek ve onu 
maddi dünyadan uçurarak görüş ufkunu açar ve genişlik bahşeder. iba-
det eden insan, madde âleminin çok daha ötesindeki âlemle irtibatlı-
dır. sonuç itibariyle de başkalarının birçok sorun ve kaygılarını taşımaz. 
Hatta onları sorun bile saymaz. Bir diğer ifadeyle, Allah’la kurulan bağ, 
sorunlara tahammül göstermede insanın ruhsal kapasitesini arttırır. Tam 
da bu nedenle dindar insan, imanın daha üst aşamalarında ne herhangi 
bir şeyden korkar, ne de herhangi bir olaydan hüzne kapılır ve depres-
yona girer.

“Bilin ki Allah’ın dostlarına ne korku vardır, ne de üzüleceklerdir.”33

“Allah’ın evliyası ve hakiki dostları; sonsuz bir varlık, ebedi bir kud-
ret ve mutlak kemal olan Allah’a aşinalıkları nedeniyle Allah’ın dışındaki-
ler onların gözünde küçük, az değerli, geçici ve yetersizdir. Böyle bakınca 
onların neden korkmadıkları ve üzüntü taşımadıkları açıklığa kavuşmak-
tadır. çünkü korku, genellikle, insanın elindeki nimetlerden mahrum 
kalma ihtimalinden veya gelecekte onu tehdit edebilecek tehlikelerden 
kaynaklanmaktadır. Tıpkı üzüntünün, genellikle geçmişle ilgili olarak 
ve elindeki imkanları kaybetmiş olmaktan kaynaklanması gibi. onlar, 
madde dünyasına her türlü bağımlılık ve esaretten özgürdürler. zühd, 

32 Tabatabai, el-Mizan, c. 14, s. 225.

.(yunus 62) ”أاَل ِإنَّ أَْوِلَياء اللهِّٰ اَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزنُوَن“ 33
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gerçek anlamıyla varlıklarına hâkimdir. ne maddi imkanları kaybedince 
huzurları kaçar, ne de bu tür meselelerde gelecekten korku düşüncele-
rini meşgul edebilir. Dolayısıyla geçmiş ve gelecekle ilgili olarak başka-
larını sürekli kaygı ve endişeye sürükleyen üzüntüler ve korkular onla-
rın benliklerine nüfuz edemez.

söylediklerimizden ortaya çıkan hakikat, kasdedilenin maddi üzüntü-
ler ve dünyevi korkular olduğudur. yoksa Allah dostlarının varlığı o’nun 
korkusuyla dopdoludur. onların korkusu, vazife ve sorumluluklarını ye-
rine getirememektendir. üzüntüleri ise ölümün kaybettirdiği konumlar-
dandır. çünkü korku ve üzüntülerinin manevi yönü vardır ve bu, insa-
nın varlığının kemale ermesi ve ilerlemesinin özüdür. Buna karşın maddi 
korku ve üzüntü de çöküş ve yozlaşmanın mayasıdır.”34

3.  İhtiyaçların Tatmin Edilmesi

Tapınma duygusu çok eski zamanlardan beri insanda mevcuttur ve 
onun asli ve istikrarlı ihtiyaçları arasında sayılmaktadır. insan, bir varlığı 
aşık olarak sevmeye ve kutsamaya ihtiyaç duyar.

insanların çoğu, ister sürekli olarak, ister tesadüfen olsun iç dünya-
sında Tanrıya rücu eder. yeryüzünde en aşağı seviyedeki kişiler bile bu 
yüce yönelişle kendilerini sahici ve değerli hissederler. öte yandan birçok 
insan için dünya, toplumsal benliğin kaybedilmesi ve güçsüzlük anında 
yöneleceğimiz böyle içsel bir sığınak olmaksızın ürkütücü bir uçurum-
dan başka bir şey değildir. insanlar, varlıklarındaki deruni bakış duygu-
sundan etkilenme derecesine göre birbirinden farklılaşır. Bazı insanlar 
için bu yoğunlaşma, bilincin en temel kısmını oluşturur. Daha çok böyle 
olanlar muhtemelen en dindar insanlardır. Fakat bundan tamamen yok-
sun olduklarını söyleyen kimseler de aslında kendilerini kandırmaktadır. 
çünkü onlar da belli ölçüde dindardırlar.35

esas itibariyle bu duygu bütün insanların varlığında mevcuttur. Her 
ne kadar maddiyata ve gündelik işlere haddinden fazla odaklanılması 
Tanrıyla irtibat için ihtiyaç duyulan bu duygunun ortaya çıkmasını ön-
lüyorsa da insanın kendisine hiçbir yardımcı ve destek bulamadığı başı 

34 mekarim şirazi ve diğerleri, Tefsir-i Numune, c. , s. 334 ve 335.
35 ikbal lahori’den nakille, İhya-yi Fikr-i Dini der İslam, s. 105.
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derde girdiği sırada bu duygu kendisini gösterir. Kur’an bu konuda şöyle 
buyurmaktadır:

“Gemiye bindiklerinde Allah’ı samimiyetle çağırırlar. Ama Allah onları 
karaya çıkardığı ve kurtardığında tekrar müşrik olurlar.”36

Burada gemi, insanın maddi etken ve sebeplerden umudunu yitirme-
sinin sembolüdür. Böyle bir durumda insanın Allah’ı çağıran fıtratı ortaya 
çıkar ve ihtiyaç elini Allah’a uzatır. Ama ne yazık ki sorun ortadan kalkar 
kalkmaz tekrar nankörlüğe döner, şirk ve dualizmi baştan alır.

Din önderleri bireyleri Allah’a yöneltmek için bu yolu kullanmış-
lardır. mesela dinsizlerin teoloji meselesindeki vesvesesi sonucunda kafa 
karışıklığı yaşayan kişi imam sadık’tan (a.s) kendisine yol göstermesini 
istedi. imam şöyle buyurdu:

“Hiç gemiye bindin mi?” Adam “evet” dedi. Hazret buyurdu ki, “Gemi-
nin arızalandığı ve yüzemediğin halde seni kurtarmak için başka bir gemi-
nin de bulunmadığı oldu mu?” Adam “evet” dedi. imam şöyle buyurdu: 
“o haldeyken, seni helak olmaktan kurtarabilecek bir varlık bulunduğunu 
içinde hissettin mi?” Adam “evet” dedi. imam sadık (a.s) şöyle buyurdu: 
“işte o varlık, hiçbir kurtarıcının bulunmadığı ve feryadının ulaşacağı kim-
senin olmadığı orada seni kurtarmaya gücü yeten Allah’tır.”37

“insanın ihtiyaçlarından biri de ibadettir. ibadet sırasında insan, iç 
dünyasında, onu yaratan hakikate dikkat kesilir ve kendisini onun kud-
reti tarafından sıkıca kavranmış görür. eğer insan sürekli maddiyat pe-
şinden koşar ve maneviyat için vakit ayırmazsa ruhu hep huzursuz ola-
caktır. nehru der ki, “Ben hem ruhumda, hem de dünyada maneviyattan 
başka hiçbir şeyin dolduramayacağı bir boşluk hissediyorum. Dünyada 
görülen kaygının sebebi, dünyanın manevi güçlerinin zayıflamış olması-
dır. sovyetlerde bir vakitler insanlar açtı. Açlık, başka bir şey hakkında 
düşünmelerine izin vermeyecek boyuttaydı. Tepeden tırnağa maişetlerini 
kazanma düşüncesinde ve mücadelesindeydiler. Ama normal hayata geç-
tiklerinde bu kez aralarında ruhsal huzursuzluk başgösterdi.38

اُهْم ِإَلى اْلَبِرّ ِإَذا ُهْم يُْشِرُكوَن“ 36 ا َنجَّ يَن َفَلمَّ  ”َفِإَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللهَّٰ ُمْخِلِصيَن َلُه الِدّ

(Ankebut 65).
37 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 3, s. 41.
38 mutahhari, İslam ve Mukteziyat-i Zeman, c. 1, 1999, s. 292 ve 293.
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4.  Kişilik Uyumu

Bir tek Tanrıya ibadet insanda kişilik uyumu sağlar ve onu ba-
şıboşluktan kurtarır. Kur’an güzel bir misalde müşrikleri, kötü ah-
laklı birkaç sahibi bulunan köleye benzetir. onu kullanmada arala-
rında tam bir kaos yaşanan sahipler. mesela içlerinden biri ona bir 
emir verir, diğeri bu emrin tam zıttına başka şey buyurur. Buna ila-
veten, her biri kölenin ihtiyaçlarını temin etmeyi bir diğerine bırakır. 
Buna karşın tektanrıcı insan, bir tek kişinin yönetimindeki ve tek ki-
şiye karşı sorumlu kimse gibidir. Bu anlatımın devamında Kur’an in-
sanların vicdanını, bu iki kişinin durumunun birbirine benzeyip ben-
zemediğine tanıklık etmeye çağırır. öyle olmadığı gayet açıktır.39 Hz. 
yusuf da (a.s) zindanda hücre arkadaşlarına hitaben aynı çıkarımı be-
yan etmektedir:

“Ey zindan yoldaşlarım. Acaba darmadağınık mabutlar mı daha iyi, yoksa 
bir tek, üstün ve muzaffer Allah mı?”40

Tektanrıcı insan bir tek Tanrıyla meşguldür ve kaderini onun elinde 
bilir. Başıboş ve kendi başına bırakılmış değildir.

5.  İç Dünyayı Temizlemek

ibadetin ruhsal hijyen üzerindeki etkisinin boyutlarından biri de 
ruhu yetiştirmek ve iç dünyayı ahlaki anormalliklerden arındırmaktır. 
Ahlaki anormallikler insanın ruhsal bozukluklarında inkar edilemez bir 
rol oynar. ibadet, bireyin ruhunu bencillik, gurur, cimrilik gibi ahlaki 
hastalıklardan arındırmada etkilidir. Kur’an41, ibadetin hedefini takva 
olarak açıklar. müminlerin emiri Ali (a.s) namaz konusunda şöyle bu-
yurmaktadır:

“Günahları ağacın yaprağı gibi döker ve boyunları günahın ilmeğinden öz-
gürleştirir.”

ُجاًل ِفيِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجاًل َسَلًما ِلَّرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثال“ 39   ”َضَرَب اللهُّٰ َمَثاًل رَّ

(zümer 29).

اُر“ 40 ُقوَن َخْيٌر أَِم اللهُّٰ اْلَواِحُد اْلَقهَّ َتَفِرّ ْجِن أَأَْرَباٌب مُّ .(yusuf 39) ”َيا َصاِحَبِي الِسّ
41 Bakara 21.
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Allah rasülü namazı, kişinin evinin kapısında bulunan ve günde beş 
defa yıkanacağı sıcak su kaynağına benzetmektedir. Acaba böyle yaptı-
ğında bedende kirden geriye bir şey kalır mı?”42

Bu ilişkiyi izah ederken ahlaki anormalliklerin dünyaperestlik ve 
maddiyata bağımlılıktan kaynaklandığı söylenebilir. imam sadık (a.s) bir 
hadiste bu konuya işaret etmiştir:

“Dünyaperestlik bütün günahların kaynağıdır.”43

insan eğer cimrilik ediyor ve infaka, başkalarının elinden tutmaya 
yanaşmıyorsa yahut başkalarını kıskanıyor veya onlara mağrur davra-
nıyorsa ya da başka ahlaki anormallikler sergiliyorsa hep dünyaperest-
lik, maddiyata bağımlılık ve bu dünya hayatına düşkünlük nedeniyledir. 
Ama Allah’a aşina olduğu ve ona aşk duyduğunda makam ve servete, ge-
nel olarak maddiyata aşk onun nazarında silikleşir ve bütün ahlaki anor-
malliklerden uzaklaşır. çünkü dünyaya düşkünlük ve Allah’a ibadet bi-
rarada olabilir şeyler değildir.

“Allah hiçkimsenin göğsünde iki kalp varetmemiştir.”44

Ayet, önemli bir psikolojik duruma işaret etmiştir. o da şudur ki, 
çelişkili iki muhabbet ve ilgi aynı yerde biraraya gelemez. insan bir yan-
dan Allah’a aşkla ibadet ederken, aynı zamanda, elde etmek için her türlü 
ahlaki anormallikleri yapacağı maddi şeylere bağımlı olamaz. Diğer bir 
ifadeyle, ibadetiyle Allah’ı sevdiğini gösteren ama öte yandan da hoşa 
gitmeyen işlere bulaşmış olan insan bilişsel uyumsuzluklarla karşı kar-
şıya kalır. çünkü ibadet, ahlaki anormalliklerle biraraya gelemez. Böyle 
bir kimse, bu nahoş psikolojik hali bertaraf edebilmek için sonunda bu 
anormalliklerden el çekecektir. rasül-i ekrem’in (s.a.a) bir sözünde bu 
konuya değinilmiştir: Bir genç namazı Peygamber-i ekrem’le (s.a.a) kıl-
maktaydı. Ama çirkin günahlara da bulaşmıştı. Bu duruma vakıf olduk-

”انها لتحب الذنوب حتی الورق و تطلقها اطالق الربق و شبهها رسول الل صلی الل علیه  42
و آله بالحمة تکون علی باب الرجل فهو یغتسل منها فی الیوم و اللیلة خمس مرات فما 

(Nehcu’l-Belaga, hutbe 190) “ عسی ان یبقی علیه من الدرن
.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 90) ”حب الدنیا رأس کل خطیئة“ 43

ن َقْلَبْيِن ِفي َجْوِفِه“ 44 ا َجَعَل اللهُّٰ ِلَرُجٍل ِمّ .(Ahzab 4) ”مَّ
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tan sonra Hazret şöyle buyurdu: “namazı bir gün onu o çirkin işlerden 
alıkoyacaktır.” çok geçmedi ki o genç tevbe etti.45

6.  Ahlaki Faziletleri Elde Etmek

sürekli Allah’la irtibat halinde bulunan, o’nun çeşitli isim ve sıfatla-
rını dile getiren ve bunlarla alışkanlık edinmiş olan kimsede bu vasıflar 
doğal olarak o kişinin kalbine nüfuz edecektir. Bağışlayan, merhametli, 
hataları örten, affeden gibi muhtelif vasıflarla ve bu türden yüzlerce özel-
likle Allah’ı zikreden kişi üzerinde bu telkinlerin etkisi olacaktır.

7.  İradenin Güçlendirilmesi

ibadet, insanda iffet ve irade duygusunu güçlendirir. Her ne kadar 
maddi ihtiyaçları makul ölçüde tatmin etmek bireyin ruhsal hijyeni için 
etkiliyse de onları silikleştirecek tatmin de kişinin konumunu hayvan se-
viyesine indirir ve aşamalı olarak ruh sağlığını da tehlikeye atar. ibadetin 
işlevlerinden biri insanda iradeyi güçlendirmektir. oruç gibi bir ibadet 
böyle bir hedefi temin eder. ne zaman isterse yemek yiyen ve su içen bi-
rey, gün boyunca bu işlerden uzak durmakla mükellef olur ve ihtiyacını 
karşılamayı geceye kadar erteler. Hac amellerini yerine getirmek için de 
aynı iffet duygusu gereklidir. Hacı adayı başkalarıyla mücadele etmek-
ten, çirkin kelimeleri dile getirmekten ve hatta hac zamanı dışında ya-
sak olmayan işlerden uzak durmalı; aslında günahı terketme ve biyo-
lojik ihtiyaçları ertelemeyi test etmelidir. Bu nedenle müminlere şöyle 
emredilmiştir:

“Ey iman edenler, namaz ve sabırdan yardım alınız. Allah sabredenle-
rin yoldaşıdır.”46

rivayetlerde “sabır”ın oruç olarak tefsir edilmesi, orucun sabrın ko-
nularından olduğunu açıklıkla ortaya koymaktadır. Allah müminlere, 
namaz ve oruç gibi ibadetlerdeki gizli güçten yardım almalarını ve on-

45 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 79, s. 198.

اِبِريَن“ 46 اَلِة ِإنَّ اللهَّٰ َمَع الصَّ ْبِر َوالصَّ Bu if .(Bakara 153) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اْسَتِعينُوْا ِبالصَّ -

denin benzeri Bakara 45’te de geçmektedir.
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larla sorunları çözmeye girişmelerini buyurmaktadır. imam sadık (a.s) 
şöyle buyurmaktadır:

“Dünya üzüntüleriyle karşı karşıya kaldığınızda abdest alın, mescide gi-
din, namaz kılın ve dua edin. çünkü Allah الَِة ْبِر َوالصَّ -buyur اْسَتِعينُوْا ِبالصَّ
muştur.” 47

Allah’a namaz, yakarış ve dua insanda taze bir güç üretir ve sorun-
larla yüzleşmede ona yardımcı olur.

8.  Kendine Dönme Fırsatı

insan normal hayatta bazen rutine kapılır ve “kendi”sini unutur. 
Kur’an-ı Kerim kendine dönme ve kendini unutma konusundan bah-
setmiştir. Hz. ibrahim (a.s) putperestlerle karşılaşması konusunda şöyle 
denmektedir:

“Sonra kendilerine döndüler ve içlerinden kendilerine dediler ki, siz ger-
çekten zalimsiniz.”48

onlar ibrahim’in sözünü işittiklerinde bir an kendilerine geldiler, 
vicdanları uyandı ve kendilerine hitaben “putperestlikle gerçekten ken-
dimize zulmü reva görmüşüz” dediler.

Âlemin yaratıcısıyla irtibatın işlevlerinden biri, kendine dönmenin 
sürekliliğidir. Dindar insan belirli zamanlarda birbirine yakın aralıklarla 
namaz kılar, yılda bir ay oruç tutar, gücü yettiğinde hacca gider, hatta 
kendisine odaklanmaya süreklilik kazandırmak ve günlük rutinde kay-
bolmamak için sıradan işlerin hayhuyundan birkaç gün uzak kalarak 
itikâfa girer.

9.  Toplumsal Destek

ibadet bireyin rabbiyle ilişkisi olsa bile ve ilke olarak bireysel bir 
pratik sayılsa dahi dini öğretiler bu bireysel amelin de grup içinde 
yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. cemaatle namaz ve 

47 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 66, s. 342.

.(enbiya 64) ”َفَرَجُعوا ِإَلى أَنُفِسِهْم َفَقالُوا ِإنَُّكْم أَنُتُم الظَّاِلُموَن“ 48



234

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

mescide gitme konusundaki müekked tavsiye, cuma namazının vacip 
oluşu, itikaf merasimi, görkemli ve coşkulu hac merasimi vs. din tara-
fından öngörülmüş böyle bir hedefi göstermektedir. Bazı müfessirler, 
“sadece sana ibadet ederiz”, “sadece senden yardım isteriz”, “bizi dos-
doğru yola ilet” gibi namazdaki çoğul fiilleri izah ederken, ibadetin, 
özellikle de namazın esasının cemaat temeline oturduğuna inanmakta-
dırlar. Hatta kul, Allah karşısında dua ve yakarışa durduğu sırada ken-
disini grup içinde görmelidir. Her türlü bireyselcilik, tekbaşınalık ve 
inzivacılık Kur’an açısından uygunsuz telakki edilmektedir. namazın 
tamamı, toplanmaya çağrı olan ezan ve ikametten tutun namazı başla-
tan Hamd suresine ve namazı bitiren “esselamu aleyküm ve rahmetul-
lahi ve berekatuh”a kadar bu ibadetin toplumsal yönü bulunduğunun 
delilidir. Bireysel namaz da islam’da sahihtir ama bireysel ibadetin tali 
yönü vardır ve ikinci derecededir.49

Bu mesele bireylerin ruhsal hijyeni için etkili olabilir. Günümüzde 
ruhsal hijyen konusunda “toplumsal destek” meselesine, özellikle yaşlı 
kişiler hususunda çokça vurgu yapılmaktadır. yalnız başına olmak ve 
başkalarının yardımından yararlanamamak, özellikle hastalık, sevdikle-
rini kaybetme gibi kriz zamanlarında ve yaşlılık döneminde bireyi ruhsal 
bozukluklara yakalanma tehlikesinin kucağına atar. Dini öğretiler, mü-
minlerin ibadeti kollektif yaparak bireysel ve toplumsal sorunların çözü-
münde birbirine destek olması için yaratıcı ile yaratılmış arasındaki en 
bireysel ilişkide bile onu topluca yerine getirmeyi öngörmektedir.

10.  Dini ve İrfani Tecrübe

ibadet ve tapmanın faydalarından bir diğeri de, birey için, insanın 
ruhsal hijyeni bakımından oldukça işlevsel dini tecrübenin ortaya çık-
masıdır. Dini inanç sadece Allah’ı tanımak değildir. Bilakis bu tanıma, 
Allah’ın hayatta hazır bulunduğunu idrak ve hissetme için başlangıç ol-
malıdır. Bu sayede gerçek dindarlık tahakkuk edecek ve insan imanın 
lezzetini ruhunun damağında hissedecektir. imam Ali’ye (a.s) sordular: 
“Allah’ı gördün mü?” Buyurdu ki: “Görmediğim Allah’a ibadet etmem. 

49 mekarim şirazi ve diğerleri, Tefsir-i Numune, c. 1, s. 44.
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elbette ki Allah baş gözüyle müşahade edilemez, ama gönül gözüyle onu 
idrak etmek mümkündür.”50

Bugün dini ve irfani tecrübe51, din psikolojisinin, deneysel olarak 
araştırma konusu yapılan en önemli konularındandır. ilk kez james bu 
mevzuyu izah etti ve onun için dört özellikle saydı:

a) Betimlenebilir değildir. Bu tecrübelerin göstergesi alametsiz olma-
larıdır. Başka bir ifadeyle, bu haller tarif edilemez. Hiçkimse kendi mistik 
duygularını, bunun benzerini yaşamamış bir kişiye tavsif edemez.

b) vicdani bir iştir. mistik haller, akıl ve çıkarımın kriterlerine uy-
mayan hakikatin derinliklerinden doğmuş bir aydınlanmadır.

c) edilgen bir haldir. Böyle bir durum bireye el uzattığında iradesi-
nin ortadan kalktığını ve adeta üstün bir kudret ve iradenin kontrolüne 
girdiğini hisseder.52

d) james’in bireylerin tecrübelerine ilişkin araştırmaları istisnaidir, 
inziva ve yalnızlık hallerine özgüdür. Bu alanda yapılmış daha sonraki 
çalışmalar, örnekleri bu kez kalabalığın bütünü içinden seçmiş ve ken-
dini tekbaşınayken yaşanan tecrübelerle sınırlamamıştır. Birçok ankette 
kullanılan yöntem, şunun gibi tek soruludur: “manevi bir güce adeta sizi 
kendinizden ayıracak kadar yakınlaştığınızı hissettiğiniz oldu mu?”

Amerika’da Gallup’un yaptığı üç araştırma, dini tecrübe konusun-
daki soruya olumlu cevap veren bireylerin yüzdesindeki beklenmedeki 
ve ani artışı ortaya koymaktadır. Bu rakam, şema 5-3’te gösterildiği gibi 
1962, 1966 ve 1967’de sırasıyla yüzde 5.20, 32 ve 41’dir.53 ibadetin muh-
telif türleri, dini tecrübenin meydana gelmesindeki önemli etkenlerden-
dir. Bu tecrübeler, bireyin ruhsal hijyeni üzerinde olumlu etkiler bırakır. 
Burada bu etkilerin bir bölümüne değineceğiz:

a) Mutluluk. Bu alanda yapılan araştırmalarda dini tecrübelerin bi-
reyde mutluluğa ve olumlu huya yolaçtığı ortaya çıkmıştır. Pahnk, dene-
yin üzerinden altı ay geçtikten sonra bile deneklerin hayata bakışlarında 

50 Nehcu’l-Belaga, hutbe 179.
51 religious experience (re)
52 james, Din ve revan, 1988, s. 62-64.
53 Hallahmi, The Psychology of Religious Behavior, s. 73.
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kalıcı ve olumlu değişimlerin rapor edildiğini gördü (james’ten aktarı-

lan, bu tecrübelerin özelliklerinden birisinin geçici olmaları olduğu tes-

bitinin aksine). Bu arada ibadet ve yakarış konusunda, dindarlığın diğer 

yönlerine oranla çok daha fazla fayda bildirilmiştir. Aynı şekilde ibadet, 

kanserle mücadelede, matemde, savaş alanının tehlikelerine karşı koy-

mada, bireyin kontrol edemediği durumlarda en etkili yol olduğu de-

ğerlendirilmiştir.

Şema 5-3: Dini tecrübeyi ortaya çıkaran bazı etkenler

Dini Tecrübeyi Ortaya Çıkaran 
Sebep

Bu Sebebin Raporlandığı 
Birey Yüzdesi

müzik dinlemek

ibadet ve dua

Günbatımı gibi doğal estetik

Derin düşüncelere dalma anı

Dini törende hazır bulunmak

vaaz dinlemek

Küçük yaştaki çocuklara bakmak

Kitab-ı mukaddes’i okumak

ibadet mekanında tek başına olmak

şiir veya roman okumak

çocuğun doğumu

49

48

45

42

41

40

34

31

30

21

20

(Kaynak: Beit-Hallahmi ve Argyle, 1997, s. 81)54

b) Sevgiyle bakış. Pahnk, yine gördü ki denekler altı ay sonra bile 

kendilerinde kalıcı ve olumlu değişim hissediyordu ve diğerleriyle il-

gili olarak artık daha olumlu bir bakışa sahipti. Başka bir araştırmada 

54 A.g.e., s. 81.



237

Dini DAvrAnIşlArIn ruHsAl HijyenDeKi rolü

Hardy55, üç bin denekten yüzde 4.18’inin hayatında bir hedef veya yeni 

bir anlam duygusu edindiğini ve yüzde 7.7’sinin, hayata bakışında deği-

şim bildirdiğini kaydetti.56

c) Dindar hayat. Dini tecrübelerin diğer sonucu hayatın dindarlaş-

masındaki artıştır. Bazı araştırmalarda deneklerin yüzde 24’ü bu tecrübe-

nin, inançlarını teyit ettiği ve desteklediğini söylemiştir. Başka kimisine 

göre de kendilerinde daha derin bir bağlılık duygusu gelişmiştir. Kimi 

araştırmalar, dini tecrübenin, Allah’la daha fazla bütünleşme duygusuyla 

sonuçlandığını göstermektedir.57

d) Özsaygı. Kimi bireylerin dini tecrübeyi yaşamadan önce aşağı se-

viyede özsaygıları vardır. Pahnk, deneklerinin yüzde 57’sinin kendisiyle 

ilgili daha olumlu özsaygısı olduğunu, ama kontrol grubunda hiçbirinin 

böyle olmadığını gördü.58

1.5.  İbadet Türleri ve Ruhsal Hijyen

ibadet davranışları çok çeşitlidir. oruç gibi bazı ibadetler kimi işleri 

yapmaktan kaçınmaktır. mesela namazı gibi diğer ibadetler de bedensel 

ibadetlerdir ve rükû, secde kabilinden bedenle yapılan bedensel fiilleri 

ve yüce içerikli zikirleri kapsar. ibadetlerin başta türleri de vardır. me-

sela zekât veya hums ve sadaka gibi mali ibadetler. islami ibadetler ge-

nellikle bu amellerin birkaç çeşidinden oluşmaktadır. Hac, bedensel bir 

ibadet olmasının ve meşru bile olsa birçok maddi hazzı terketmeyi içer-

mesinin yanısıra mali bir ibadettir de. çünkü hacı adayı, ameli için, hay-

van kurban etmenin de içinde bulunduğu epey bir harcama yapmalıdır. 

Bu çeşitlilik, bireylerin, bu ibadetlerin ayrı ayrı kendine özgü sonuçların-

dan yararlanmasını ve daha az yorgunluk hissetmesini sağlar. zira me-

sela namazdan yorulursa Kur’an kıraatine yönelebilir. Her ikisinden de 

yorulursa Allah’ın dergâhında dua edebilir. Bu bölümde, adı geçen iba-

detlere has sonuçları ele alacağız:

55 Hardy, A.
56 A.g.e., s. 89 ve 90.
57 Argyle, m., Psychology and Religion, s. 72.
58 Aynı yer.
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1.  Namaz

namaz, en önemli islami ibadettir. Bu ibadet, ruh ve onun hakikatine 
odaklanıldığı takdirde insanın ruh sağlığını temin edebilir. namaz, anlam-
larına vakıf olunduğu vakit Allah’ı zikretmeyi kalpte diri tutar ve insan 
için ruh dinginliğini sağlar. namaz, gerçek namaz olduğunda ve hakikati 
taşıdığında bireyi anormal davranışlarda bulunmaktan ve ruhsal hijyene 
halel getirecek günahlardan alıkoyar. Kur’an, insana, ne söylediğini anla-
yabilmesi için sarhoşken namaza yaklaşmaması talimatını verir.59

namazın başlangıcından sonuna dek mana ve fiillerine dikkat etme-
yen kişi, namazın ve Allah’la irtibatın faydalarından yararlanamaz.

neraki -diğer ahlak ulemasını izleyerek- namaz için yedi batıni an-
lam saymıştır:

Bir: ihlas, yakınlaşma kastı, riyaya bulaşmaktan uzak olması.

iki: Kalbin huzuru. namaz kılanın, ne yaptığını ve ne söylediğini bil-
mesi için, düşüncesi başka bir yere gitmeksizin namazın dışındaki şey-
leri kalpten çıkarmak.

üç: söylenenin manasını anlamak. Bu, kalbin hazır bulunmasından 
başka bir şeydir. çünkü kişinin kalbi hazırdır ama lafzın manasını anla-
yamayabilir. o halde anlamaktan murat, lafzın manasını bilmesidir.

Dört: yüceltmek. Bu, kalbin hazır bulunması ve anlamaktan başka 
bir şeydir. çünkü çoğu insan kendisinden başkasını muhatap alır, oysa 
kalbi hazırdır ve lafzın manasını da anlar ama onu yüceltmez.

Beş: Huşu. Bu, yüceltmeye ilaveten, azametten meydana gelen kor-
kudan ibarettir. çünkü korku ve endişesi olmayan kişi korkak olarak ad-
landırılamaz. Her korkuya huşu ve ürperti denmez. Bilakis korku, bü-
yütme sebebiyle ortaya çıkar.

Altı: umutlanmak. nice insan bir kralı yüceltir, ondan korkar ve 
huşu duyar ama onun iyilik ve ihsanından umudu yoktur. Halbuki ku-
lun, namaz aracılığıyla Allah’ın sevap vereceğine umudu vardır. Tıpkı ku-
suru sebebiyle ceza göreceğinden korkması gibi.

اَلَة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَلُموْا َما َتُقولُوَن“ 59 .(nisa 43) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا اَل َتْقَربُوْا الصَّ
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yedi: Hayâ. Bunun sebebi, kabahatinin farkında olmak ve günahını 

hatırlamaktır.60

2.  Oruç

oruçun, zâhiri forma münhasır kalmadığı takdirde bireyin ruh sağlı-

ğına takdire şayan yardımı dokunabilir. yalnızca yemekten ve diğer birta-

kım günlük alışkanlıklardan kaçınmakla orucun gizli sırlarına erişilemez. 

orucun bu mertebesi fıkhi ödevi düşürür. Fakat orucun gerçek faydala-

rına ulaşabilmek için bu mertebenin ötesine geçmez lazımdır. imam sa-

dık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“orucunuzu tutarken kulak, göz, saç, deri ve diğer organlar da oruç tutmalı-

dır. oruçlu olduğun gün, asla sıradan günlere denk olmamalıdır. oruçlu ol-

duğun sırada faydasız mücadeleyi ve elinin altındakilere eziyeti terket. oru-

cun metaneti bütün varlığında zâhir olsun. çünkü Allah rasülü, oruçlu bir 

kadının hizmetçisine yakışık almayan sözler söylediğini işittiğinde yemek is-

tedi ve ona yemesini söyledi. Kadın oruçlu olduğunu söyleyince buyurdu ki: 

‘sövüp kötü sözler söylerken nasıl oruç tutuyorsun?’ orucun yüksek mer-

tebesi, oruçlunun kalbini Allah’tan başkasından temizlemesidir.”61

elbette oruç tutmanın aşağı mertebesinin de birçok sonucu vardır. 

orucun en bariz rüknü olan açlık çekmek, Allah yolunun yolcusu için 

çokça ve sayısız faydalar taşımaktadır. Bunların bir bölümünü sayalım:

Bir: Kalp temizliği ve keskin anlayış. Tıka basa yemek ve tokluk in-

sana sarhoşumsu bir hal verir ve bunun sonucunda anlayış ağırlaşır, ya-

vaşlar, intikal hızı ve çabuk kavrama kabiliyetini kaybeder. Buna muka-

bil açlık zihni keskinleştirir, insanın gönlüne temyiz gücü verir ve kalbini 

marifeti kabul etmek için hazırlar. Peygamber-i ekrem’den (s.a.a) şöyle 

nakledilmiştir: “midesini aç tutan kimsenin fikri zirveye ulaşır ve düşün-

cesi kuvvetlenir.”

iki: Alçakgönüllülük. Az yemek yemenin diğer sonuçları arasında 

tevazu ve kibirden kurtuluş da vardır.

60 neraki, İlm-i Ahlak-i İslami, c. 3, s. 403 ve 404.
61 Feyz Kaşani, el-Mehaccetu’l-Beyda, c. 2, s. 130-132.
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üç: şehvetleri durdurmak. Az yemenin sonuçlarından biri de şeh-
vetlerin ve insanı günaha sürükleyen ve uygunsuz işler yapmaya çağıran 
diğer motivasyonların şiddetini düşürmek ve aşağı çekmektir.

Dört: ibadet için daha fazla fırsat. Az yemenin başka bir sonucu da 
az uyumaktır. Açlık çekmek uykuyu azaltır ve her iyiliğin aslı olan ge-
ceyi ayakta geçirmeye zemin hazırlar.

Beş: ibadeti kolaylaştırmak. Açlığın bir diğer sonucu da ibadet ve kul-
luğu kolaylaştırmaktır. Az yiyerek ibadet eden kimse, gıdanın yolaçtığı 
zorluklara maruz kalmaz. yani daha fazla fırsat ve asayiş imkanı vardır.

oruç, yıl boyunca mali serveti nedeniyle açlığı tatmamış kişilerin, 
oruç tutmanın farz olduğu günlerde bu duyguyu bütün benliklerinde 
hissedip tecrübe etmelerini ve fakirleri hatırlamalarını sağlamaktadır. Bu, 
bir yönden bireyin ruhsal hijyenine, diğer yönden de toplumun ruh sağ-
lığına yardımcı olmaktadır. zengin, bu acı tecrübenin elde edilmesiyle 
ötekilerle dertdaş olur ve kendi malından onlara infakta bulunur. Bu 
amel, beraberinde iç dünyasının cimrilikten ve diğer anormalliklerden 
arınmasını getirir. öte yandan toplumun mahzunları bu infaklar saye-
sinde nispeten refaha ulaşır ve muhtaç olmaktan kurtulur. Gayet açıktır 
ki toplumda fakirliğin kaldırılması ve yaşam düzeylerinin birbirine yak-
laştırılması toplumun ruh sağlığını güvence altına almış olacaktır.imam 
sadık (a.s) şöyle buyurur:

“Allah orucu, fakir ve zengin eşit olsun diye vacip kıldı. çünkü zengin aç-
lık hissini yaşayamaz ve dolayısıyla da fakire merhamet gösteremez. Her-
şeyi isteyebildiğinden bunu yapmaya da gücü vardır. Allah, yarattıkları ara-
sında oruçla eşitlik kurmayı dilemiş; zenginin, zayıflar için içinin yanması 
ve açlara merhametli davranmasını sağlamak üzere açlık hissini ve onun 
çilesini tatmasını dilemiştir.”62

3.  İtikâf

itikâf; namaz, dua, oruç ve Kur’an kıraatını aynı yerde biraraya ge-
tirmiş bir ibadettir. Bu amel, kalp evinde bahar temizliği olarak adlandırı-
labilir. ev her ne kadar günde bir kez temizlense de bununla yetinilmez. 

62 Feyz Kaşani, el-Mehaccetu’l-Beyda, c. 2, s. 124.
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yılda bir kere de esaslı biçimde temizlenmek üzere ev ayağa kaldırılır. 
itikâf da kalp evi için aynı rolü oynar. mümin her gün birkaç kez namaz 
kılarak iç dünyasını temizler ve yılda en az bir ay oruç tutar. Aynı şekilde 
gündelik hayatında Kur’an kıraatı ve Allah’a dua da vardır. Bunlar, yılda 
üç gün günlük işlerden uzaklaşıp bütün vaktini günahların tortusundan 
ve ahlaki anormalliklerden varlığını arındırmak üzere bahar temizliğine 
tahsis etmesini sağlayamaz. rasulullah (s.a.a) , bütün o toplumsal meş-
guliyetlerine rağmen mübarek ramazan ayının üçüncü on gününde ya-
tağını toplar, mescidde itikâfa çekilirdi.

4.  Hac ve Ziyaret

Hac ve ziyaretten hasıl olan manevi enerji ve ruhsal hijyen belki hiç-
bir ibadette bulunamaz. Hac; vatanı terketme, bedensel meşakkat, malları 
infak, arzuları kesme, güçlüklere tahammül, Allah’a ahit ve sözü yeni-
leme, meş’arlarda bulunma, şiarları görme, amel ve menasiklerde Allah’ı 
zikrin süreklilik kazanması, itaat ve ibadetin çeşitli şekilleriyle o’na yö-
nelme gibi şeylerden oluşan bir ibadettir. üstelik hac amelleri, insanla-
rın pek alışık olmadığı, akılların gizli mana ve sırlarını kavrayamadığı 
şeylerdir. mesela küçük taşları atmak, safa ve merve arasında birkaç kez 
koşmak gibi. Bu tür amellerle kulluğun kemali ve ubudiyet ortaya çıkar. 
çünkü diğer ibadetler, sebebini ve izahını aklın anlayabileceği, nefsin 
eğilim duyacağı, insan tabiatının alışkanlık kazanacağı ameller ve fiiller-
dir. Fakat haccın, taş atmak ve koşmak gibi bazı amellerinde nefis için 
bir haz ve insan doğası için aşinalık hissi yoktur. Akıl bunların mana ve 
sırlarını anlamayı başaramamaktadır.

Dolayısıyla onları yerine getirmek, buyruğa boyun eğmenin vacip 
olduğu bir şey, salt itaattir. Böyle bir yerde toplanmanın, hiç kuşku yok 
sahip olduğu faydalara ilaveten, insanlarla yakınlık ve muhabbet, büyük 
zevatın ve diğer şehir ve ülkelerden gelmiş iyi insanların çevresinde bu-
lunma, düşünce ve yardım alışverişi, isteklere hızlıca icabet olabilmesi 
için dua, yakarış ve yalvarışlarda nefislerin ahengi ve yardımlaşması, 
Peygamber-i ekrem’i (s.a.a) yadetme ve onu, ona inen vahyi, dinin hü-
kümlerini yaymak için gösterdiği çaba ve özeni saygıyla anmadan hasıl 
olan hal, kalbin yumuşamasına, mutluluğa ve nefsin parlatılmasına sebep 
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olacaktır. Hac bu ümmet için en büyük ilahi ödev olduğundan geçmiş 

dinlerin ruhbanlığıyla aynı konuma yerleştirilebilir.

Haccın her bir ameline gizlenmiş sırlar ve anlamlar gözönünde bu-

lundurulması, bu amelden ruhsal hijyen için daha fazla yararlanmada et-

kili olabilecektir. Açık olan şudur ki, bu amelleri sırf ibadet maksadıyla 

yerine getiren kişi, onların bâtıni sırlarına vakıf olan kişiyle bir değildir. 

Tam da bu nedenle masumların (a.s) hadislerinde ve irfani kitaplarda, 

aralarında haccın da bulunduğu ibadet amellerinin her biri için birtakım 

sırlar zikredilmiştir.

5.  Dua ve Yakarış

Dua, islami öğretilerde çok önemli ibadetler arasındadır.

“Rabbiniz şöyle dedi: Beni çağırın ki icabet edeyim. Bana ibadet etmeye 

sırt çevirenler çok yakında zillet içinde cehenneme sokulacaklardır.”63

Dua, bu ayette bir ibadet türü olarak belirtilmiştir. Gururu nede-

niyle bu önemli ibadete önem vermeyen kimseler cehennem azabıyla 

tehdit edilmişlerdir.

“De ki: Dua etmezseniz Allah size değer vermeyecektir.”64

yakarış, Allah’la irtibat için en kolay vesiledir ve onu tüm durum-

larda, zamanlarda ve mekanlarda icra etmek mümkündür. Dua, “Daha 

aşağıda olanın, en yukarıda olandan muhtaç biçimde ve alçakgönüllü-

lükle talep etmesi”dir. Bu tarif üzerinde düşünüldüğünde şu noktalar an-

laşılmaktadır:

1. Duanın hakikati, içten ve kalpten gelen istek ve talep olmasıdır. 

yürekten yükselmeyen dua, aslında dua değildir.

2. ihtiyaç ve acziyet içermeyen istek ve talep, duanın hakikatinden 

uzaktır.

 ”َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني أَْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَبادَِتي َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم دَاِخِريَن“ 63

(Gafir 60).

.(Furkan 77) ”ُقْل َما َيْعَبأُ ِبُكْم َرِبّي َلْواَل ُدَعاُؤُكْم“ 64
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3. umutlu olmak, duanın şartlarındandır. o halde umut taşımayan 
dua gerçek dua olmayacaktır.

4. Dua eden, dua ile ihtiyacını huzuruna ilettiği Allah’ın ilim ve kud-
retine inanmalıdır.

5. Dua, yani Allah karşısında tevazu ve acziyet belirtmek, insanın 
hiçbir saygı gösterme şekliyle karşılaştırılamaz.

6. Dua eden kişinin, dua sırasında iyilik ve güzellikten başkasını dile 
getirmemesi, Allah’tan hayırlı olandan başkasını istememesi, duasında za-
rara yolaçacak bir şeye yer vermemesi, duası cevapsız kalırsa ve yakarışı 
karşılık bulmazsa asla umutsuzluğa kapılmaması gerekir.65

Bütün dualar Allah’la kalpten irtibat gerçekleştirse de birbirin-
den farklı çok sayıda motivasyonu vardır. Bazen dua edenin ilk mak-
sadı, sadece Allah’a içini dökmektir ve hiçbir maddi, hatta manevi ihti-
yaç için ondan talepte bulunulmaz. Bu tür bir ilişki, ruhsal hijyen için 
oldukça etkili olan duygusal dışavurum biçimindedir. esas itibariyle 
dostlar, aile bireyleri ve iş arkadaşlarıyla toplumsal ilişkilerin faydala-
rından biri işte bu dışavurumdur. Bu, Allah’la irtibatta çok daha etkili-
dir. çünkü bu ilişkide kul, sorun ve rahatsızlıklarını herşeye kadir olan 
birisine açmaktadır.

Kimi zaman da dua ihtiyaçlarının giderilmesini isteme şeklindedir. 
Dua eden, maddi veya manevi ihtiyacının karşılanması motivasyonuyla 
rabbine dua ve yakarışta bulunur. Bu ihtiyaç ister karşılansın ister birta-
kım nedenlerle Allah nezdinde kabul görmesin dua eden, onun faydala-
rından yararlanır. zira ihtiyacın giderilmemesi durumunda dahi dua ede-
nin, bu işin kendisinin iyiliğine olduğuna tam güveni vardır. Allah onun 
bu amelini dünyada veya ahirette telafi edecektir.

Psikoloji de önemli konulardan biri olarak duaya eğilmiştir. ingiltere’de 
yapılmış araştırmalara göre insanların yaklaşık yüzde 40’ının, Amerika’da 
ise yüzde 60’tan fazlasının günlük duası var ve yüzde 76 bu davranışı 
günlük yaşamının önemli bir parçası sayıyor. şema 5-4 Amerika’da dua 
ve yakarışın sıklığını göstermektedir.

65 meleki Tebrizi, Süluk-i Arifan, s. 182-184.
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Şema 5-4: Amerika’da duanın sıklığı

Duanın Sıklığı Yüzde

Günde birkaç kez 7.17

Günde bir kez 8.26

Haftada birkaç kez 7.20

Asgari haftalık 1.12

Asgari aylık 7.6

Ayda bir kezden az 0.8

Hiç 0.8

(Kaynak: Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, 2000, s. 120)

Amerika’da gerçekleştirilen araştırmalarda insanların yararlandığı du-
aların temel türleri belirlendi. Bu çalışmalarda, şema 5-5’te her birinin 
başlık ve sorularının gösterildiği dört tür dua öne çıkmaktadır.

Şema 5-5: Dua türleri

Tür İlgili Sorulara Örnek

1.  meditatif (meditative) Tanrı huzurunda bulunduğunuzu hissetmek 
için kaç kez vakit ayırdınız?

2.  ritüelistik (ritualistic) Kitap üzerinden kaç kez dua okudunuz?

3.  Talepte bulunma 
(Petitionaty)

Kendizin (veya başkalarının) ihtiyacı olan 
maddi şeyleri Tanrıdan kaç kez istediniz?

4.  Kılavuzluk isteme 
(colloquial)

Karar verirken size kılavuzluk etmesini 
Tanrıdan kaç kez istediniz?

(Kaynak: Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, 2000, s. 120)

560 denekle gerçekleştirilen araştırmalardan birinde meditatif dua-
nın “dua tecrübesi”nin66 asli ve temel öngöreni olduğu anlaşıldı. Dua tec-

66 Prayer experience
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rübesi, bir iyi yerine getirmek için ilham olma, dinin hakikatleriyle ilgili 
daha derin bir görüş, duaya cevap alma, Allah’ın hazır bulunduğu duy-
gusu, derin huzur ve sağlık hissini kapsayan bir değişkendir. Bu, vücu-
dun sağlık ve selameti için uygun bir öngörüde bulunmaktır; yani an-
lam ve hedefe sahip olma duygusu taşıma, bunun yanısıra da mutluluk, 
hayattan memnuniyet, dini tatmin. Dua sıklığı, dua tecrübesi değişkeni 
veya meditatif duadan yararlanma konusunda bu sonuçların iyi bir ön-
görüsü olamayabilir. Amerika’da yapılmış başka bir kamuoyu araştırma-
sında yüzde 82, kişisel duanın iyileştirici gücüne inanmaktadır. yüzde 73 
başkaları için edilmiş duanın onların tedavisine yardımcı olduğunu dü-
şünmektedir. Küçük bir örnekte yüzde 72, şifa bulmada duanın kudre-
tine inanç duymaktadır. yüzde 34 bunu tecrübe ettiğini öne sürmekte-
dir. Böyle bir tecrübeyi yaşamış olan kişiler, dua tecrübesi değişkeninde 
daha yüksek orana ulaşmakta, Allah’a daha çok yaklaşma duygusu taşı-
makta ve meditatif duaya yönelmekteydilen.67

1.6.  İbadetlerin Patolojisi

Bireyler, Allah’a irtibattan kaynaklanan ruh sağlığından yararlanma 
kapsamında, bozuk anlayış veya sapkınlık sonucunda karşılarına çıkması 
mümkün felaketlerden kaçınabilir. Bazen ruhsal hijyen için pek çok so-
nucu bulunan ibadetler, yanlış anlayışlar neticesinde ruhsal hijyende bo-
zulmaya yolaçacak etkene de dönüşebilirler. Bu nedenle böyle bir şeyi 
önlemek için hastalık konularını incelemek üzere ibadetlerin patolojisi 
de ele alınmalıdır:

1.  Vesvese

Bu ruhsal hastalık kimi zaman bazı dindarlar arasında çeşitli şekil-
lerde görülmektedir. Gusül ve abdest, giysileri yıkama, namazda zikir ve 
hareketlerin veya hac fiillerinin tekrarında düşülen vesveseler, bu türden 
pratik vesveselerdir. Bu gibi davranışlar, kişiyi ibadet amellerinin haki-
katine dikkatten ve odaklanmaktan alıkoyar, onların faydalarından mah-
rum eder. Böyle bir kimse bu amellerin faydalarından yararlanamamakla 

67 Argyle, m., Psychology and Religion, s. 120-123.
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kalmaz, aksine onların şekil ve suretine haddinden fazla yoğunlaşmanın 
sonucunda ruh hastalığına bile yakalanabilir.

ibadetlerde vesvesenin önlenmesi ve ortadan kalkması için -eğer 
ruhsal bozukluk seviyesine vardıysa- ona tedavi uygulamak gerekir. Ta-
bii ki bu koşullarda ibadetlerdeki protokol bu bozukluğun ortaya çık-
masının zeminlerinden biridir. vesvese halinin ruhsal bozukluk derece-
sine ulaşmadığı detay durumlarda bireylerin şer’i meselelerden haberdar 
olmaması ya da ibadetlerin form ve şekilleri üzerinde gereğinden fazla 
durması bu sorunun ortaya çıkış etkenidir. Bu hallerin önlenmesi için iba-
detlerin mana ve sırlarına daha fazla önem verilmesi, ibadetlerin ahkâm 
ve icra biçimlerine vesveseye yolaçacak boyutta yoğunlaşmaktan kaçınıl-
ması uygun olacaktır.

2.  İnsanlardan Kaçma ve İnziva

ibadet eden kişinin karşısına çıkması muhtemel bir diğer hastalık 
insanlardan uzaklaşmak ve inzivaya çekilmektir. Böyle bir kimse, mün-
zevi olarak ve insanlardan uzak durarak daha iyi ibadet edebileceğini ve 
Allah’la daha iyi ilişki kurabileceğini sanar. Dinin öğretileri bu davranışı 
ruhbanlık olarak adlandırmış ve onu kınamıştır. Bu amel Hıristiyanlıkta 
vardır, ama islam önderleri onu makbul bulmamışlardır.

insan toplumsal bir varlıktır. manevi ve maddi gelişimi de kollek-
tif hayat içinde takdir edilmiştir. sade hayat, lüksü kaldırma, mal ve ma-
kama esir olmama anlamına gelen islami zühdün ruhbanlıkla hiçbir bağı 
yoktur. çünkü ruhbanlık toplumdan ayrılmak ve ona yabancılaşmak de-
mektir. Fakat zühd, daha toplumsal yaşamak için özgürleşmek ve kur-
tulmaktır.

3.  Kibir, Büyüklenme ve Saldırganlık

Bazen ibadet eden bazı ibadetleri yerine getirmekle kendisini diğer-
lerinden üstün görür, kibir veya büyüklenme hastalığına yakalanır. Bu 
ahlaki anormallikler bazı zamanlar aile içinde, akrabalara karşı ve diğer 
bireylere yönelik saldırganlık ve sinirliliği beraberinde getirir. Bu durum, 
böyle insanların ibadetinin içeriksiz ve az etkili olduğunu göstermektedir. 
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Gerçek ibadet, ibadeti yapan kişide Allah’a karşı vazifelerinde kusur ve ek-

siklik duygusu üretir. Böyle bir kimse, din önderlerinin, sıradan insanla-

rın ibadetleriyle mukayese edilemeyecek boyutta çokça ibadet etmelerine 

rağmen kendilerini hiçbir şekilde Allah karşısında talepkar görmedikle-

rine ve o’na ibadetin hakkını veremediğine inandıklarına dikkat etmeli-

dir. imam Kazım (a.s) , çocuklarından birine şöyle buyurdu:

“Allah’ın emirlerine itaatte gayretli olun, ama ona ibadet ve itaatte eksik-

lik duygusu içinde olmaktan uzaklaşmayın. çünkü kimse Allah’a ibadetin 

hakkını veremez.”68

4.  Nitelik, Niceliğin Feda Edilmesi

Bazı kimseler ibadet amellerinde niteliği niceliğe feda ederler. Bu, iba-

detin bir başka felaketidir. niceliğe odaklanmak, asli işlevi Allah’ı zikir ve 

yadetme, o’nunla kalpten irtibat kurma olan ibadetin, dilin laklakasına 

veya hiçbir özelliği olmayan amellerin icrasına dönüşmesine yolaçar.

5.  Başkalarına Yük Olmak

Bazı dindarlar için bir diğer hastalık, müstehap namaz kılmak veya 

vacip olmayan haccı eda etmek ya da zikir ve Kur’an tilaveti yapmak ba-

hanesiyle aile çevresinde veya toplumda ahlaki ve toplumsal görevleri ye-

rine getirmekten kaçınmaktır.

Dini davranışları, ibadet ve ahlakla ilgili davranışlar olarak tasnif et-

menin işlevlerinden biri işte bu meselede gizlidir. Dinin öğretileri, mü-

minlerin davranışlarına işaret sırasında hem onların Allah’la irtibatlarını 

dikkatlere getirir, hem de insanlarla kurdukları ahlak ve muhabbet iliş-

kisini hatırlatır.

Bu mesele, bizzat birey için sorun yaratmasına ilaveten, kişinin ve 

toplumun ruhsal hijyeninde çok önemli rolü olan ibadeti de başkaları-

nın gözünde çirkin ve kabul edilmez hale getirir.

”... علیک بالجد و ال تخرجن نفسک عن التقصیر فی عبادة الل تعالی و طاعته فان الل  68

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 66, s. 395) “تعالی ال یعبد حق عبادته
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2. Ahlaki Davranışlar
2.1.  Ahlakın Önemi

Kimi zaman dini inançlara sahip olmanın, ibadi ve fıkhi hüküm-
lerle amel etmenin dindarlıkta önemli olduğu, ahlaki davranış ve sıfatla-
rın dindarlık için yalnızca zâhir ve suret manası taşıdığı düşünülür. Din-
darlığı değerlendirirken de genellikle ibadetle ilgili davranışlara ve ibadet 
mekanlarında bulunmaya dikkat edilir, ahlaki konular ise dindarlığın bi-
leşenleri arasında daha az sayılır. Diğer tasavvura göre “Din, Allah’la ba-
ğımız, dini merasim ve ibadetleri yerine getirmek ve haramlara riayet et-
mekle ilgilidir. Ahlak ise diğerleriyle ve toplumla ilgilidir. Denebilir ki 
din, diğerleriyle ilişkimizi de ilgilendirir ve bu meseleler genellikle dinin 
ödevlerin asli kısmını şekillendirir.”69 Bu duruma islami kaynaklarda özel 
bir önem verilmiş ve dindarlığın, ahlaki konular olmaksızın tasavvuru 
mümkün görülmemiştir. Gerçek bir müminin hem Allah’la şanına uy-
gun bir ilişkisi olmalı, hem de insanlarla münasip bir bağı bulunmalıdır. 
Hatta din önderlerinin, gerçek dindarları teşhis için sahih kriteri göster-
mek üzere ahlaki meselelere daha fazla yöneldikleri ortadadır. imam sa-
dık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Kişilerin uzun rüku ve secdelerine bakmayın. çünkü belki bu amelleri alış-
kanlıktan yapıyorlardır ve böyle yapmayı terkederlerse huzursuz olacaklar-
dır. Bunun yerine (dindarlıklarını belirlemek için) doğru sözlü olup olma-
dıklarına ve emanete sahip çıkıp çıkmadıklarına bakın.”70

rasulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Ahlaki üstünlükleri tamamlamak için gönderildim.”71

Bu hadis, ilahi peygamberlerin hedefinin, insanları ahlaken kemale 
erdirme ile özetlenebileceğini göstermektedir. Bir başka hadiste mümin-
lerin emiri’nden (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:

“eğer cennet umudu, inancı ve cehennem korkusu taşımasaydım, sevap 
beklentim ve azap kaygım olmasaydı yine de ahlaki faziletlerin peşinden 

69 Argyle, m., Psychology and Religion, s. 167.
”ال تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلک شئ اعتداه فلو ترکه استوحش  70

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 8) “لذلک و لکن انظروا الی صدق حدیثه واداء امانت
.(A.g.e., c. 67, s. 372) ”فبعثت التمم مکارم االخالق“ 71
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gitmek bana yakışan davranış olurdu. çünkü onlar, kurtuluş ve başarının 
kılavuzudurlar.”72

Ahlak sadece ahiret mutluluğu için değil, bu dünyadaki hayatın re-
fah ve asayişi için de gerekli ve zaruridir. Aslında hayatta düzen ve istik-
rar ahlaki faziletlere bağlılık sayesinde mümkündür. Bunlar olmaksızın 
gündelik yaşamda bile musibetlere ve huzursuzluklara maruz kalırız. in-
san dünyevi hayatta da sükunet içinde olmak, yıkıcı endişe ve kaygılar-
dan uzak yaşamak istiyorsa çirkin sıfatları ıslah etmekten ve kalbi kirli 
alışkanlıklardan temizlemekten başka yol yoktur. Güleryüzlülük, tevazu, 
kanaat, samimiyet, yüce gönüllülük gibi sıfatlar insanı yararsız panik-
lerden ve berbat kederlerden kurtarır. Bunun aksine egoistlik, hırs, kıs-
kançlık, cimrilik, kötümserlik, karamsarlık gibi vasıflar da insanı belalara 
uğratır, dünyevi hayatı çileye döndürür ve onu mutsuz eder. Kur’an-ı Ke-
rim, iman ve salih amelin sonuçlarından bahsederken hem uhrevi mut-
luluk, cennete ulaşma ve cehennemden uzak tutulma vaadine, hem de 
takdire şayan amellerde bulunan müminler için tertemiz bir dünyevi ha-
yata değinir.73 öte yandan Allah’ı zikretmeye sırt çevirmiş kimselerin na-
sibi ise dertlerle dolu çetin bir hayattır.74

2.2.  Ahlakın Tarifi

“Ahlak, nasıl yaşayacağını bilmektir. Ahlak, insan için iyi hayatın 
hangisi olduğu ve insanların nasıl davranması gerektiği sorusunun ce-
vabını verir. Buna ilaveten, bir işin ahlaki olmasının içinde yeralan di-
ğer bir anlam da nasıl kutsal ve aşkın yaşanacağıdır; yani değer taşıması 
ve sıradan fiil olmanın ötesine geçmesi ancak ahlaki fiil olmasıyla müm-
kündür. Ahlak, nasıl yaşanacağının talimatını bize iki alanda verir: nasıl 
davranılacağı ve nasıl olunacağı. nasıl davranılacağı, insanın amelleriyle 
ve bu çerçevede de sözleriyle; nasıl olunacağı ise insanın huyları ve me-
lekelerinin niteliğiyle ilgilidir.”75

”لو کان النرجو جنة و ال نخشی نارا و ال ثوابا و ال عقابا لکن ینبغی لنا ان نطلب مکارم  72
.(nuri, Müstedreku’l-Vesail, c. 11, s. 193) “االخالق فانها مما تدل علی سبیل النجاح

ن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِيَينَُّه َحَياًة َطِيَّبًة“ 73 .(nahl 97) ”َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمّ

.(Taha 124) ” َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا“ 74
75 mutahhari, Aşinayi ba Ulum-i İslami, s. 189 ve 190.
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2.3.  Ahlaki Meselelerin Tasnifi

Ahlak ilmi alanında birçok islam âlimi, insan nefsininin üç kuvveti 
bulunduğunu kabul etmektedir:

1. “idrak” ve hakikati teşhis kuvveti.

2. cazibe veya çıkarları çekme gücü; başka bir ifadeyle “şehvet” (ta-
bii ki sadece cinsel şehvet değil, bilakis kelimenin en geniş anlamıyla 
her türlü arzu).

3. Defetme gücü; bir diğer ifadeyle “gazap”.

Bu üç kuvvetten her birinin dengede olması hikmet, iffet ve cesa-
ret adını taşıyan bir fazilettir başlıbaşına. Bunların terkip oluşturması ise, 
yani şehvet ve gazabın idrak kuvvetine tabi olması da adalet adını alan 
diğer bir fazilet sayılmaktadır. insanın seçkin bütün faziletleri ve sıfatları 
bu dört ilkenin altına yerleştirilmiştir. rezillikler de daima bu dört fazi-
letin ifrat ve tefriti tarafındadır.

Bazı ahlaki meseleler, ait oldukları yer gözönünde bulundurularak 
aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

1. ibadetlere temel oluşturan Allah’ı zikir, huşu, korku ve umut, 
Allah’a iman gibi Allah’a ilgili olan davranışlar.

2. oburluk ve şehvet peşinde koşma gibi bireyin kendisiyle ilgili olan 
ve onları yerine getirirken her ne kadar Allah’la hatta diğerleriyle irtibat 
sözkonusu olsa bile esasında Allah’la bağın hesaba katılmadığı davranış-
lar (bireysel ahlak).

3. Başkalarına ihsanda bulunma, saygı gösterme veya ihanet etme 
gibi asli ekseni diğerleriyle irtibat olan toplumsal davranışlar (toplum-
sal ahlak).76

Bu kategorilendirme daha kabul edilebilirdir. Ama bu kısımlar ara-
sında birtakım örtüşmeler de vardır. mesela bazı ahlaki sıfatlar çeşitli açı-
lardan iki veya daha çok kısmın içinde yeralıyor olabilir ya da çok sayıda 
branşa ayrılabilir. sözgelimi kibirli olmanın bir çok kolu vardır. Allah 
karşısında kibir birinci kısmın parçasıdır. Diğer insanlar karşısında kibir 
ikinci kısmın alt kümesi içinde konu edilir.

76 misbah, Ahlak der Kur’an, c. 1, s. 242 ve 243.
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Burada Ahlakın konularını toplumsal ahlak ve bireysel ahlak şek-
linde taksim edecek ve her bölümde sadece bazı alt kümeleri ve onların 
ruh sağlığında oynadığı rolü ele alacağız. Ama bundan önce ahlakın ruh 
sağlığı üzerindeki rolüne değinmemiz iyi olacaktır.

2.4.  Ahlak ve Ruhsal Hijyen

son kategorilendirme dikkate alındığında ruhsal hijyen ile ahlak ara-
sındaki bağ gayet açık görünmektedir. Daha önce değindiğimiz gibi, ruh-
sal hijyenin bileşenlerini üç alanda özetleyebiliriz: varlıkla ve onun yaratı-
cısıyla, kendisiyle ve diğerleriyle irtibat. Ahlaki meseleler de esas itibariyle 
bu üç irtibatın sahih tarzından bahsetmektedir. Ahlaki konular, insanın bu 
üç alandaki davranışını iyileştirmenin, sonuçta da gerçek hayat olan uh-
revi hayata ilaveten, bu dünya hayatında insan için ruhsal kaygı ve huzur-
suzluktan uzak, arzulanan hayatı temin etmenin peşindedir. Başka bir ifa-
deyle, tevazu, diğerleriyle güzel münasebet, sade yaşam, hayatta kanaatkâr 
olma, Allah’a tevekkül, özsaygı duygusu ve nihayet bütün ahlaki faziletler 
dünyevi ve uhrevi hayatta insanın mutluluğunu sağlamayı hedeflemekte-
dir. Kur’an kısa ve kapsayıcı bir cümleyle der ki, kendisini ahlaki pislik-
lerden temizleyen kimseler mutludur.77 Buna ek olarak daha detaylı ko-
nularda da insanın gerçek mutluluğu ahlaki konulara bağlı gösterilmiştir:

“Cimrilik ve hırstan korunabilenler kurtuluşa ve mutluluğa ermiştir.”78

ilke olarak ahlaka aykırı bazı sıfat ve davranışları ruh hastalıklarının 
parçası saymak ve tıpkı psikopatolojide incelenen diğer hastalıklar gibi 
korunma ve tedavi yolunu aramak gerekir. mesela şuuru yerindeyken hak 
ve hakikati kabul etmeye yanaşmayan kişi sağlıklı kabul edilebilir mi? 
Kur’an-ı Kerim, kâfirlerin görüş ve davranışlarını şöyle tarif eder:

“Kâfir olanları Allah’ın azabıyla korkutsan da, korkutmasan da iman et-
meyeceklerdir.”

Diğer bir ifadeyle, kafir, inatçılığa saplanıp kalmış ve önceden pozis-
yonunu belirlemiş kişiye denir. onlar hak sözü dinlemeye hazır değillerdir 

.(şems 9) ”َقْد أَْفَلَح َمن َزكَّاَها“ ve (A’la 14) ”َقْد أَْفَلَح َمن َتَزكَّى“ 77

.(Haşr 9, Tegabun 16) ”َوَمن يُوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأُْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن“ 78
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ve adeta kalpleri ve ruhları mühürlenip mumlanmıştır.79 nifak ve ikiyüz-
lülüğü de ruh hastalıklarının parçası saymak lazımdır. nitekim bu ayet-
lerin devamında bu tür kimseler ruh hastası olarak nitelenmiş80 ve on-
ların muhtelif bilişsel ve davranışsal özellikleri ele alınmıştır. Kur’an’da 
bir başka yerde ruh hastalığı tabiri, cinsel eğilimlerine gem vuramayan 
kişiler için kullanılmıştır. Bu ayette Peygamber’in eşlerine, kalbinde has-
talık olanların tamah etmemesi için yabancılarla arzu uyandıracak bi-
çimde konuşmamaları talimatı verilmiştir.81 Kalp hastalığı tabiri, cinsel 
güdünün dengeli ve meşru sınırlarda sağlık sayıldığı, ama bu sınırı geç-
tiğinde bir tür hastalık olduğu hakikatini ifade etmede oldukça anlamlı 
bir tercihtir.

olumlu ahlaki sıfatlar ve davranışlar, gerçekte ifrat ve tefrit arasında 
denge noktası, sınır ve vasat; beşerin tabiatla uyumudur. Bu mesele bire-
yin ruh sağlığına yardımcı olabilir. çünkü hem bireyin ihtiyaçlarını gide-
rir, hem de ipini koparmasını engeller. mesela ahlak uleması, iffetin ah-
laki bir sıfat olduğuna ve cinsel ihtiyaçta dengenin sağlanması anlamına 
geldiğine inanır. Bu spektrumun ifrat ve tefrit tarafı ahlaki bir konu ola-
rak betimlenemez. Bu durumun tefrit tarafı, cinsel ihtiyaçları terketmek-
tir ve din bunu benimsemez. zira doğal ihtiyaçların giderilmemesi uzun 
vadede ruhsal bozukluklara yolaçar. Hatta büyük fotoğrafta insan neslinin 
yokolmasına sebep olur. Diğer taraftan bu ihtiyacı haddinden fazla abart-
mak insanı daha yüce ihtiyaçları gidermekten alıkoyar ve onu hayvanlık 
yönüne sevkeder. Kur’an müminlerin özelliklerinden bahsederken onları 
iffetlerini koruyan kimseler olarak zikreder ama eşleri konusunda her-
hangi bir kınama ve ayıplama yoktur. Kur’an’a göre ilahi sınırları çiğne-
yenler, cinsel ihtiyaçları için eşi ve ailesi dışında başka bir yol seçenlerdir.82 
Diğer ahlaki meselelerde de bu durum geçerlidir.

ُ َعَلى ُقُلوِبهْم  79 ”ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرَتُهْم أَْم َلْم تُنِذْرُهْم الَ يُْؤِمنُوَن َخَتَم اللهّٰ
(Bakara 6 ve 7) “َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َوَلُهْم َعَذاٌب عِظيٌم

َرٌض َفَزاَدُهُم اللهُّٰ َمَرًضا“ 80 .(Bakara 10) ”ِفي ُقُلوِبِهم مَّ

.(Ahzab 32) ”َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض“ 81

”َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِميَن  82
(müminun 5-7) “َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذِلَك َفأُْوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن
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Ahlaki konular kısa süreli olarak bazı eğilimlerimizi tatmin etme-
nin önünü alabilir ama aslında ebedi ihtiyaçları temin etmeye yatak ha-
zırlar. öfkesini dışa vurarak kendisini tatmin etmek isteyen kimse ga-
zabın şiddeti nedeniyle onun çok acı sonuçlarıyla yüzleşecektir. yüksek 
ahlaki sıfatlardan olan sabır ve uysallık onu saldırganlıktan ve başkala-
rını hedef almaktan sakındırır. Bu kendini dizginleme, başlangıçta bü-
yük sorun olsa da öfkeli davranışların kaçınılmaz sonuçlarından ve piş-
manlıktan selamette kalmak olan meyvesi tatlıdır. imam sadık (a.s) şöyle 
buyurmaktadır:

“uzun süren mutluluğa sebep olmuş nice kısa sabırlar vardır. uzun süren 
üzüntü ve hüzne yolaçan nice kısa süreli hazlar vardır.”83

insan ruhsal hijyeni sağlamak için başkalarının ilgi ve muhabbetine 
mazhar olmaya muhtaçtır. Ahlaki faziletlerin işlevlerinden biri de kişiye 
sevgi duyulmasını başkalarının kalbine yerleştirmesidir. Ahlaki faziletle-
rin, tam karşılıklarından biri olduğu iman ve salih amel başkalarının mu-
habbetini çekmeyi sağlamaktadır. Kur’an bu konuda şöyle der:

“Allah, iman eden ve salih ameller işleyenlere ilgi ve sevginin şefkatini di-
ğerlerinin yüreğine yerleştirir.”84

Her ne kadar salih amel hem ibadet, hem de ahlak davranışlarını 
kapsasa da, öyle görünüyor ki başkalarının kalbinde bireye sevgi oluş-
ması ile ahlaki faziletlerin irtibatı daha fazladır. iman ve ibadet, bireyin 
yararlı toplumsal davranışlara ve Allah’ın kullarına iyilik yapmaya eğilim 
duymasına sebep olmaktadır. sonuçta da böyle bir kişi, insanların sevgi 
beslediği biri haline gelmektedir.

2.5.  Toplumsal Ahlak ve Ruhsal Hijyen

ruhsal hijyenin önemli bileşenlerinden biri, başkalarıyla uygun irti-
bata sahip olmaktır. insan toplumsal bir varlıktır ve başkalarıyla bağlantı 
kurmaksızın hayat onun için mümkün değildir, en azından çok güçtür. 

 ”کم من صبر ساعة قد اورثت فرحا طویال و کم من لذة ساعة قد اورثت حزنا طویال“ 83
(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 19).

ْحَمُن ُودًّا“ 84 اِلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرَّ .(meryem 96) ”ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
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Diğerleriyle münasip toplumsal ilişkiler kurmaya ahlaki davranışlar ve 
sıfatlardan başka yolla imkan bulunamaz.

Toplumda ahlakın işlevlerinden biri de iyi toplumsal ilişkiler için uy-
gun zemin hazırlamaktır. Bu mesele, görünüşte bireyler arasındaki iliş-
kilerle pek o kadar bağı bulunmayan ahlaki sıfatlar ve davranışlar konu-
sunda bile doğrudur. mesela kendini üstün görme, hırs, açgözlülük ve 
hased gibi ahlaki rezilliklerin toplumda bireyler arasındaki ilişkileri dü-
zeltmeyle pek ilgisi bulunmadığı düşünülebilir. Fakat güzel huy sahibi 
olmanın ve iyi iletişim kurmanın uygun zemin istediğine ve tevazu, cö-
mertlik, insanların iyiliğini istemek gibi güzel ahlaki özelliklerin bu gü-
zel huyun zeminini hazırladığına dikkat etmek gerekir. Bu deruni sıfat-
lar olmaksızın başkalarıyla iyi iletişim kurulamaz. Kalbi diğerlerine karşı 
kin ve hasetle dolu olan, kendisini onlardan üstün gören ve onlar için fe-
dakarlık yapmaya hazır olmayan kimse, onlarla nasıl münasip ve takdire 
değer ilişkiler kurabilir? Davranışlarımızın kökü, ahlaki sıfat ve özellik-
lerimizdedir. Bireyin varlığının derinliklerindeki iyimserlik sıfatı, başka-
larına karşı uygun ve takdire değer davranışın ortaya çıkışı sağlar. şimdi 
ruhsal hijyen üzerinde etkili bazı ahlaki sıfatları inceleyeceğiz.

a)  Güzel Huy

Güzel huyun önemi hakkındaki rivayetler o kadar çoktur ki ben-
zeri pek az ahlaki sıfat konusunda görülebilir. imam Ali (a.s) şöyle bu-
yurmaktadır:

“müminin amel defterinin başlığın onun güzel huyudur.”85

Güzel huy, mümin insanın diğer ahlaki faziletlerinin, en önemli ve 
en güzel amellerinin özetidir ve Allah’ın huzurunda daha fazla tecelli ve 
zuhur edecektir. imam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kemale ermiş müminler, huyları en güzel olanlardır.”86

rasulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 392) ”عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقه“ 85

.(A.g.e., s. 373) ”ان اکمل المؤمنین ایمانا أحسنهم خلقا“ 86
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“Bir kimsenin amel terazisinde güzel huydan daha ağırı ve daha değerlisi 
bulunmaz.”87

ruhsal hijyen yönünden önem taşıyan güzel huyun bazı sonuçları 
şunlardır:

1. Güzel huy toplumda bireyi sevilen insan haline getirir.

rasulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Güzel ahlak, şefkat ve sevgiyi 
sağlamlaştırır.”88 imam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “söz söylerken yu-
muşak ve mülayim olan kişilere sevgi duyulması kesindir.”89

2. Güzel ahlak, hayatı lezzetli hale getirir.

imam sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Güzel ahlakla içiçe olan hayattan 
daha haz vereni yoktur.”90

3. Güzel huy şehirlerin abad olmasını ve ömürlerin uzatmasını sağlar.

imam sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: “iyi işler yapmak ve güzel huylu-
luk şehirleri eder ve ömürleri uzatır.”91

Toplumların yokoluşu, adaptasyon yoksunluğu ve keşmekeş nede-
niyledir. eğer bu saldırganlıklar yerini güleryüzlülük ve güzel huya bı-
rakmazsa her türlü bayındırlık ve bereketin kökü olan dostluk ve ahenk 
ortaya çıkmayacaktır. Buna ilaveten, sevgiyle muamele etmenin doğ-
rudan sonuçlarından biri olan ruhun dinginliği de ömrün uzamasının 
sebebidir.92

4. Güzel ahlak, maddi refaha ve insanın rızkının artmasına vesile olur.

müminlerin emiri (a.s) buyurmaktadır ki: “rızkın hazineleri ahlaki geniş-
likte gizlidir.”93

.(A.g.e., 374) ”ما یوضع فی میزان امرئ یوم القیامة أفضل من حسن الخلق“ 87

.(A.g.e., c. 74, s. 148) ”حسن الخلق یثبت المودة“ 88

.(A.g.e., c. 68, s. 396) ”من النت کلمته وجبت محبته“ 89

.(A.g.e., c. 66, s. 400) ”العیش اهنا من حسن اخالق“ 90

.(A.g.e., c. 68, s. 395) ”ان البر و حسن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی االعمار“ 91
92 mekarim şirazi, Ahlak der Kur’an, c. 3, s. 148.

.(A.g.e., c. 75, s. 53) ”فی سعه االخالق کنوز االرزاق“ 93
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Bir tüccar, esnaf, sanatkar ve tabip onlara başvuranların güvenini ka-
zandığı takdirde işinde başarılı olabilir. Güven kazanmanın etkenlerin-
den biri de güzel ahlaktır.

b)  Tevazu

Din açısından sağlıklı insanın özelliklerinden biri tevazudur. Din-
dar insan kendisini başkalarından üstün görmez ve bu deruni sıfat onun 
davranışlarında da görünür. Bu bâtıni sıfatı elde etmek güç olabilir ve za-
mana ihtiyaç duyurabilir. Ama tevazuyu ifade eden davranışları sergilemek 
zor değildir. mütevazı davranışlardan fayda sağlanabilir, hatta sonunda 
bu değerli sıfat elde edilebilmek için ihtiyaç durumunda onları kendine 
dayatmak mümkündür. imam Bakır (a.s) şöyle buyurur: “Tevazu, mec-
liste hakettiğin konumdan daha aşağısına kanaat etmen, ne zaman biri-
siyle karşılaşsan selam vermede ondan önce davranman ve -haklı bile ol-
san- tartışma ve çekişmeyi bırakmandır.”94

Kibir, başkaları karşısında kendini büyük görme halidir. eğer bu 
bâtıni hal, kibirli kibirli yürüme veya konuşma ya da diğerlerini aşağı-
lama gibi davranışlar şeklinde ortaya çıkarsa bu davranışlara tekebbür adı 
verilir. Kendini odağa koyma, üstünlük taslama, kendiyle övünme gibi 
hallerin tamamı kökleri tekebbürde olan kavramlardır. Toplumsal mese-
lelerde, özellikle de sorunlar doğduğunda sadece kendi menfaatini kolla-
maya çalışan ve başkalarının çıkarına değer vermeyen kişi bencildir. Baş-
kaları üzerindeki sultasını sağlamlaştırmaya ve onları kendi hâkimiyeti 
altına almaya uğraşan kişi üstünlük taslama duygusuna yakalanmış de-
mektir. nihayet, malını, gücünü veya makamını başkalarının yüzüne vu-
ran da kendisiyle övünen kimsedir. Dolayısıyla muhtelif çehreleri olsa da 
bütün bu sıfatların ortak bir kökü vardır: Tekebbür.95

Bazen tevazu, diğerleri karşısında küçülme ve aşağılık duygusuyla aynı 
şey sanılır. islami öğretiler açısından başkaları önünde özsaygının korun-
ması gereklidir. Bu sebeple tevazu eğer aşağılık duygusuna varıyorsa iste-
nen bu değildir. Bu bakımdan Allah rasülü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

”التواضع الرضا بالمجلس دون شرفه و ان تسلم علی من لقیت و ان تترک المراء و ان  94
(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 75, s. 176) “کنت محقا

95 mekarim şirazi, Ahlak der Kur’an, c. 2, s. 44 ve 45.
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“ümmetimin mütevazılerini her gördüğünüzde onlara tevazu gösterin. mü-
tekebbirleri her gördüğünüzde de onlara tekebbür edin. çünkü bu onlarda 
zillete yolaçar ve küçültücüdür.”96

Tevazu ile zillete boyun eğmeyi birbirinden ayıran diğer bir kriter, bi-
reyin niyeti ve motivasyonudur. şu anlamda: Bir başkası karşısında sevgi 
ve küçüklük belirtirken eğer bireyin motivasyonu servet, konum ve ma-
kam gibi bir maddi çıkara ulaşmak ise bu davranışı zillete boyun eğme-
nin göstergesi saymak gerekecektir. Dolayısıyla alçakgönüllülüğün mü, 
yoksa zillete boyun eğmenin mi göstergesi bir davranış olduğunu ayır-
detmek için davranışın motivasyonlarına bakmak gerekir.

Burada kendini büyük görmenin olumsuz sonuçlarına da değineceğiz:

1. Deruni zillet ve bayağılık. mütekebbir insan genellikle küçük ve aşa-
ğılık biri olması nedeniyle bu tür bir davranışa başvurur. imam sadık’tan 
(a.s) iki rivayette bu durum açıklığa kavuşturulmuştur:

“Kendi iç dünyasında zillet taşımadıkça hiçkimse tekebbür veya zulme 
başvurmaz.”97

Diğer bir ifadeyle, tekebbür, nefsin aşağılık ve bayağı olmasından 
doğar.

Tekebbür genellikle gerçek anlamda kemale ermemiş kimselerde 
görülür. Kemale erdiklerini sergilemek ve kendilerini göstermek için te-
kebbür yolunu seçerler.

2. sevilmeme ve yalnızlık hali. insanlar kendilerine erdem taslayan 
ve kibirli davranışlar sergileyen kimseden nefret eder, onlardan uzak du-
rurlar. Kendilerini üstün gören bireylerin toplumsal irtibatları en aşağı 
seviyeye iner, yalnızlaşır ve tek başlarına kalırlar. Bu yüzden ruh sağlık-
ları zarar görür.

3. Tekebbür, hayatın imkanlarını kaybetme sebebidir. çünkü kişi, 
başkalarının işbirliğini harekete geçiremez.

4. Tekebbür; uyumsuzluk, ihtilaf ve sonunda da saldırganlığa yolaçar.

96 neraki, İlm-i Ahlak-i İslami, c. 1, s. 442.

  :diğer bir hadiste de şöyle denmiştir ,”ما من أحد یتیه اال من ذلة یجدها فی نفسه“ 97

.(A.g.e., c. 70, s. 225) ”ما من رجل تکبر او تجبر اال لذلة وجدها فی نفسه“



258

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

c)  İyilikseverlik

Dindar ve sağlıklı insanın özelliklerinden biri iyiliksever olmasıdır. 
Buna mukabil kalbi hasta olan kişi, kendisi ve başkaları için iyilik ve gü-
zellik istemek yerine, kıskançlığından onların elindeki nimetin yokol-
masını arzu eder.

iyilikseverliğin kriteri, kendisi için istediğini başkası için de istemesi; 
kendisinin hoşlanmadığı şeyi başkaları için de beğenmemesidir.98

Hasedin yolaçtığı bazı sonuçlar şunlardır:

1. sürekli huzursuzluk ve kaygı. imam sadık (a.s) şöyle buyurmuş-
tur: “Hasetçinin iç dünyasında kendisi için huzur beklentisi olmamalıdır.”99 
“Haset, insanın vücudunda zarar ve öfkeden başka hiçbir şey üretmez. 
Haset insan ruhunun takatten düşmesine ve bedenin hastalanmasına se-
bep olur. insanın yüreğine yerleşen en kötü şey hasettir.”100

2. Bedensel hastalık. imam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Haset 
sahiplerinin beden sağlığından nasıl gafil oldukları şaşılacak şeydir.”101 
Hazret’ten rivayet edilen başka bir konuşmada şöyle demiştir: “Haset ne 
kadar az olursa, beden o kadar sağlıklı olur.”

3. imkânlarından gaflet. Haset sahibi sürekli başkalarına dikkat et-
mekten Allah’ın ona lütfettiği kendi yetenek ve imkânlarını göremez hale 
gelir. Bu durum onun özsaygısına zarar verebilir.

4. Başkalarının sevgisini kaybetmek. insanlar hasetten nefret eder-
ler ve onunla iyi ilişkiler kurmayla ilgilenmezler. müminlerin emiri Ali 
(a.s) şöyle buyurmaktadır: “Hasetçinin dostu yoktur.”102 insanların ha-
setçiden uzaklaşması onun yalnızlaşmasına ve bir kenara atılmasına se-
bep olmaktadır ve sonuç itibariyle de ruh sağlığını bozar.

98 neraki, İlm-i Ahlak-i İslami, c. 2, s. 284.

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 252) ”ال یطمعن الحسود فی راحة القلب“ 99

”قال أمیر المؤمنین علیه السالم الحسد ال یجلب اال مضرة و غیظا یوهن قلبک و یمرض  100
(A.g.e., s. 256) “جسمک و شر ما استشعر قلب المرء الحسد

.(Nehcu’l-Belaga, hikmet 225) ”العجب لغفلة الحساد عن سالمة االجساد“ 101

.(nuri, Müstedreku’l-Vesail, c. 2, s. 328) ”الحسود ال خلة له“ 102
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d)  Kanaat ve Muhtaç Olmama

sağlıklı insan elindeki şeylere dikkat eder, daha fazlasını istemek ve 
tamahkârlıktan uzak durur. Bu duruma kanaat etmektedir. Buna karşı-
lık daha fazlasını istemek ve hırs, insanı dünyevi hayatında kaygı ve hu-
zursuzluğa sürükler.

Hırs ve tamahkârlığın sonuçları şunlardır:

1. sürekli huzursuzluk. Haris insan sürekli kaygıya müptela olur. 
çünkü hayatında sahip olduğu şeye kanaat etmez ve ondan fazlasını ele 
geçirmenin peşinden koşar. Her zaman bireyin sahip olduğu imkanla-
rın ötesinde imkanlar mevcut bulunduğundan kişi hep huzursuzdur ve 
depresyondadır. Ali (a.s) şöyle buyurur: “Fazlasını istemek, daimi çilenin 
mayasıdır.”103 Buna mukabil kanaat de huzur ve sükunetin mayasıdır. imam 
Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kanaat, bedenin huzurunu sağlar.”104

2. zillet ve hakirlik. Açgözlülük ve tamah, insanı hakir biri yapar. 
imam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Açgözlülük rızkı arttırmaz, bilakis fer-
din kadrini ve konumunu aşağı çeker.”105 yine şöyle buyurur: “Tamahkâr, 
zillet urganıyla bağlı esirdir.”106

2.6.  Bireysel Ahlak ve Ruhsal Hijyen

çoğu ahlaki mesele toplum sahnesinde anlam bulunur. Tabii ki bazı 
ahlaki meseleler bireyin başkalarıyla olan ilişkisiyle ilgilidir. Bu tür ahlaki 
meselelerin çoğunun adı sayılabilir. Bu çerçevede ruhsal hijyen üzerinde 
ayrıcalıklı etkileri olması bakımından tevekkül, zühd ve sabrı inceleyeceğiz.

a)  Tevekkül

islami öğretilerde tevekkülden dindarlık ve imanın alametlerinden 
biri olarak bahsedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de yedi yerde “müminler Allah’a 

 ,muhammedi reyşehri, Müntehab-i Mizanu’l-Hikme, bölüm 18) ”الحرص عناء مؤید“ 103
açgözlülük maddesi).

.(A.g.e., bölüm 47, kanaat maddesi) ”القنوع راحه االبدان“ 104

.(A.g.e., bölüm 18, açgözlülük maddesi) ”الحرص ال یزید فی الرزق و لکن یذل الفدر“ 105

.(Nehcu’l-Belaga, hikmet 226) ”الطامع فی وثاق الذل“ 106
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tevekkül etmelidirler” cümlesi geçmektedir.107 Bu ayetlere göre eğer ha-
yatta birine güvenecekseniz mutluluğun yollarını önünüze koymuş rab-
binizden daha iyi kimi bulabilirsiniz.108 Tevekkül, vekalet maddesinden, 
işlerini âlim, kâdir ve hayırsever Allah’ın kifayetli eline bırakmak demek-
tir. “insanın, dünyevi işlerinde kendisine vekil seçmesi ve daha faydalı 
sonuçlar alabilmek için işlerinin çoğunu ona devretmesi gibi, Allah’ın 
kulunun da kaygı ve endişe olmaksızın taleplerinin karşılanabilmesi için 
hayatının tüm işlerinde Allah’a dayanması ve onu kendine vekil tayin et-
mesi yakışık alan davranıştır.”109

elbette ki tevekkül, kontrolümüzdeki bir hedefe ulaşmanın normal 
sebepleri olan konularla sınırlı değildir. Hatta böyle konularda da mü-
minin güveni Allah’a olmalıdır. çünkü sebeplerin etkisi Allah’ın izniyle 
gerçekleşmektedir ve eğer Allah istemezse basit sebepler bile normal et-
kilerini gösteremeyeceklerdir. Tıpkı bıçağın Hz. ismail’in (a.s) boğazını 
kesmemesi ve nemrud’un ateşinin Hz. ibrahim’in (a.s) bedenini yakma-
ması gibi. “Bazıları, işin araç, sebep ve etkenlerinin hazırlandığı yerde te-
vekküle ihtiyaç olmadığını, yalnızca işin sebep ve etkenlerinin hazır ol-
madığı yerde insanın Allah’a güvenmesi ve tevekkül etmesi gerektiğini 
zanneder. sebepler hedefe ulaşmayı sağladığında tevekküle ihtiyaç yok-
tur. Tevekkül edilen yerde de sebeplerden yararlanmaya ihtiyaç olmaz ve 
sebepleri bırakmak lazımdır. mesela cihatta işin bir kısmı sebeplere sarı-
larak110 ve tevekkül etmeksizin gerçekleşir. Diğer bir kısım ise tevekkülle 
sebeplerden yararlanmaksızın gerçekleşir. yani tevekkül sınırına vardı-
ğında fiilin sebep ve araçlarını bırakacaktır. Dua ve tevessül konusunda 
da böyle bir varsayım sözkonusudur. Buna göre dua ve tevessülün sı-
nırı normal sebep ve etkenlerden bir iş çıkmadığı yerden başlamaktadır. 
Bu sınırlamalar doğru değildir. insanın vesileler ve sebeplerle iş gördüğü 
yerde Allah’a tevekkül etmek gerekir. nasıl ki gülsuyu gül yaprağında giz-
liyse, tevekkül, tevessül ve dua da fiilin heryerinde ve işlerimizin tama-
mında hareket halindedir. Hatta fiilin araç ve sebeplerini temin etmede 

107 mücadele 10, Tegabun 13, Âl-i imran 122 ve 160, maide 11, Tevbe 51, ibrahim 11.

neden Allah’a dayanmayacakmışız. Ha ”َوَما َلَنا أاَلَّ َنَتَوكََّل َعَلى اللهِّٰ َوَقْد َهَداَنا ُسُبَلَنا“ 108 -
buki bizi mutluluğun yollarına o yönlendirmiştir. (ibrahim 12).

109 misbah, Rahiyan-i Kuy-i Dust, s. 15.
110 enfal 60.
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ve yine araçlardan yararlanmada dua ve tevekkül ehli olmalıyız. çünkü 
bir yandan sebepleri, sebep yaratan Allah hazırlamıştır, öte yandan da 
sebepleri yaratan Allah, aynı zamanda sebepleri de yakabilen yaratıcı ol-
duğundan kendine özgü etkenler sonucunda araçları elimizden alabilir 
ve bizimle hedefimiz arasında boşluk varedebilir. Tevekkül, tıpkı dua ve 
tevessül gibi, zâhiri ve maddi etkenler ve sebeplerin çerçevesi dışındaki 
alanla ilgili değildir. mütevekkil, varlığın bütün durumlarında ve arala-
rında sebepleri elde etmenin de bulunduğu tüm işlerinde Allah’a güven-
meli ve işini ona bırakmalıdır. Hadislerde şöyle geçmektedir:

“Hem deveni sağlam bağla, hem de Allah’a tevekkül et.”111

Tevekkül ve çaba:

Tevekkül, doğru anlamını gösterebilirsek toplumda dinamizm ve 
umut yaratmaya ve bireylerin ruhsal hijyenini sağlamaya yolaçacak ama 
eğer yanlış mana verilirse rehavet ve tenbelliğe sebep olacak kavramlar-
dandır. Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere islami kaynaklarda bu kavra-
mın kullanıldığı yerlere bakıldığında böyle bir algılamanın hiçbir şekilde 
hakikatle bağdaşmadığı anlaşılacaktır.112

Tevekkül ve kendine güven:

Psikoloji açısından kendine güven meselesi olumlu ve tavsiye edil-
miş bir şey olmakla birlikte acaba bu durum Allah’a tevekkül ve güven-
mekle aykırılık taşır mı? Acaba ya Allah’a mı güvenmeliyiz ya da kendi-
mize mi? Bu ikisini biraraya getirmek mümkün değil midir?

eğer kendine güveni, tevekkülün hizasında ve ona paralel olarak gö-
zönünde bulundurursak hiç kuşku yok kabul edilebilir bir şey olmaya-
caktır. onu islami açıdan reddeden kimseler kesinlikle böyle bir telakkiyi 
kasdetmektedirler. öyle anlaşılıyor ki kendine güven, tercihte bulunaca-
ğımız zaman birini seçip diğerini bırakabileceğimiz, tevekkülle aynı hi-
zada ve paralel bir kavram değildir. Bu iki kavram birbirine dikeydir ve 
bu nedenle kendine güvenden bahsedildiğinde bu, tevekkülün ve yokol-
maz ilahi kudrete güvenmenin karşısında değildir. Bilakis kasdedilen, 

111 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 138.
112 ibrahim 12, Âl-i imran 159.
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başkalarına güvenmek ve onlar karşısında zilleti kabul etmek yerine var-
lığımızdaki Allah vergisi güçlere dayanmamızdır. Allah’ın bize armağan 
ettiği güçlere güvenmenin, açıktır ki Allah’a tevekkül ve güvenmekle her-
hangi bir aykırılığı yoktur. Diğer bir ifadeyle, kendine güven görecelidir, 
mutlak değil. Bunun anlamı şudur ki, kendine güven ve başkalarına da-
yanma çatıştığında birinciyi seçmek gerekir. Fakat bu, kendine güven 
sahibi bireyin artık tevekkülü bir kenara bırakabileceği ve sadece ken-
disine güveneceği manasına gelmez. “eğer tevekkülü gerçek anlamında, 
yani hedeflere ulaşabilmek için doğal sebepleri kullanmak, ama aynı za-
manda da onların etki ve sonuçlarını ilahi istek ve dilemeye bırakmak 
şeklinde alıyorsak; yine kendi güç ve kabiliyetine dayanmak olan ken-
dine güvenin kaynağını Allah kabul ediyor ve sahip olduğumuz herşe-
yin Allah’tan olduğuna, bütün bu imkânları ve güçleri bize, kendi ayak-
larımızın üzerinde durabilmemiz ve başkasına muhtaç olmamamız için 
Allah’ın verdiğine inanıyorsak bu durumda kendine güven, Allah’a te-
vekkülle aykırılık taşımak bir yana, aksine onun asli ve önemli boyutla-
rından birini oluşturmaktadır.”113

şimdi tevekkülün ruhsal hijyen üzerindeki olumlu etkilerini ele alalım:

1. Kendine güven. Tevekkül, insandaki kendine güveni destekler. 
Kendisindeki sınırlı güç yerine, herşeyi bilen Allah’ın kudretine daya-
nan kişide olağanüstü bir psikolojik güç ortaya çıkar ve hayatın sorun-
ları karşısında rahatlıkla direnç gösterebilir. sonuç olarak da ruh sağlığı-
nın seviyesini yükseltebilir.

imam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah’a tevekkül ederse güçlük-
ler onun için kolay olur ve onun için başarının sebepleri hazırlanır.”114

rasulullah de (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “insanların en güçlüsü olmak is-
teyen, Allah Teala’ya tevekkül etsin.”115

2. Ümitvar olmak. Hayatta başarının tüm sebepleri elimizde değildir. 
Allah’ın kudretine dayanmak ve o’na tevekkül etmek sorunları çözme 
umudunu arttırır ve bireyi, huzursuzluklar ve sorunlara karşı koyma kay-

113 şücai, Tevekkül be Hoda, s. 50.

.(Aynı yer) ”من توکل علی الل ذلت له الصعاب و تسهلت علیه االسباب“ 114

.(Aynı yer) ”من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی الل“ 115
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naklarının azlığından kaynaklanan depresyon ve anksiyeteden kurtarır. 
Karşı koyma gücünün azlığı kişiyi umutsuzluk ve çaresizliğe sürükle-
yebilir. Burada Allah’ın sonsuz kudretine tevekkül ve güven insana yar-
dım eder ve kalpte umut ışığını yakar. Birçok intiharın ve genel olarak 
insanlardaki hastalıkların nedeni, kalplerindeki umut ışığının sönmesi-
dir. Aslında tevekkül, bireyin sorunlara karşı koyma gücünü ikiye kat-
lar ve onun çoğu depresyon ve kaygılarının önünü alır. “Böyle bir inanç 
taşıyan birey başarıya ulaşır ve hedefine varırsa psikolojik açıdan denge 
haline kavuşacaktır. eğer başarısız olursa Allah’ın hem insanların başa-
rılı olacağı sebepleri hazırladığına, hem de onların yararına olanı ken-
dilerinden daha iyi bildiğine inandığından zâhiri başarısızlığın da onun 
yararına ve maslahatına olduğunu kabul edecek, sonuçta da psikolojik 
bakımdan darbe yememiş olacaktır. Dolayısıyla tevekkül, bireyi, hayatın 
sorunlarını çözme, belli bir denge ve uyuma ulaşma yönünde çaba ve 
gayret sarfetmede daha güçlü kılacaktır. Böyle bir kimse yaşamın iniş çı-
kış ve kıvrımlarında kendisini asla çıkmazda görmez. çünkü maddi se-
beplerin ötesindeki etkenlere inanır.”116

imam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır: “mütevekkil, acı çekmez.”117

3. İç temizlik. Tevekkül, haset, dar görüşlülük, dünyaperestlik vs. gibi 
hoşa gitmeyen ahlaki sıfatların insanın varlığından temizlenmesini sağlar. 
insanın ahlaki sorunlarının sebebini aradığımızda çoğunun kökeninin, 
sonsuz ilahi kudrete inanç yoksunluğu olduğunu görüyoruz. örnek ver-
mek gerekirse, hasetçi aslında, Allah’ın ona vermeye gücü yeteceğinden 
emin olmadığı nimeti başkasının da kaybetmesini arzu etmektedir. Kişi 
eğer “Kim Allah’a tevekkül ederse Allah ona yeter.”118 ayetine inansa artık 
Allah’ın, nimetlerini diğer kullardan esirgemesini ve yalnızca onu nimet-
lerinden yararlandırmasını arzu etmesine ihtiyaç kalmayacaktır.

4. Özsaygı. Allah’a tevekkül edenler değerli oldukları duygusuna ula-
şır, artık zillete boyun eğmeye ve muhtaç biçimde başkalarına el uzat-
maya yanaşmazlar.

116 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 757.

(muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 4, s. 3660) ”لیس لمتوکل عناء“ 117

.(Talak 3) ”َوَمن َيَتَوكَّْل َعَلى اللهِّٰ َفُهَو َحْسُبُه“ 118
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imam sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: “minnetsizlik ve izzet her tarafı do-
laşır. Tevekkül konumuna eriştiğinde orada istikrar bulur.”119

b)  Zühd

zühd, islami ahlakta, yüce hedeflere ulaşabilmek için bazı maddi 
hazlara sırt çevirmek ve onları gözardı etmek anlamında kullanılmıştır. 
zahid daha yüce hedeflere ulaşmak için dünyaya bel bağlamaz. “zühd, 
yani sırt çevirme ve meyil duymama. çekim ve eğilim göstermenin kar-
şıtı. zahid, kemali talep ederek ve en yüce arzular nedeniyle maddiyata 
yönelmekten vazgeçmiş ve başka şeylere odaklanmış kimsedir. zahidin 
minnetsizliği düşünce, emel, ide ve arzu alanındadır, insan doğasının bir 
şeye eğilim duymayacağı tabiat alanında değil.”120

şimdi zühdün ruhsal hijyen üzerindeki olumlu etkilerine değine-
ceğiz:

Dinginlik ve huzur. zahid insan dünya faydalarına bağımlı olma-
ması nedeniyle hayatında dinginlim ve huzurdan fazlasıyla yararlanır. in-
sanın çoğu kaygı ve huzursuzlukları maddi hazlara olan alakasındandır. 
Bu bağımlılıktan kurtulmuş ve kalbini dünyevi menfaatlerden koparmış 
kişi, endişeden uzak ve rahat bir yaşam sürebilecektir. müminlerin emiri 
(a.s) zühdü en iyi biçimde tarif etmiştir:

“Kur’an’da zühd iki cümleyle özetlenmiştir: elinizden çıkana pişman olma-
yasınız ve Allah’ın size ihsan ettiğine sevinmeyesiniz diye.121 Geçmişte ka-
lana hüzünlenmeyen ve gelecek için de sevinç duymayan kişi, her iki yönde 
de zühde ulaşmış demektir.”122

Dünyaya böyle bakan ve ona uygun davranan birinin bedeni ve ruhu, 
bu dünyadaki hayatın her zamanki huzursuzluklarından kurtulmuştur ve 

اوطنا“ 119 التوکل  فاذا ظفرا بموضع  العز یجوالن  الغنی و   ,muhammedi reyşehri) ”ان 

Müntehab-i Mizanu’l-Hikme, bölüm 59, tevekkül maddesi).
120 mutahhari, Seyri der Nehcu’l-Belaga, mecmua-i Asar, c. 16, s. 513.
121 Hadid 23.
مافاتکم و ال  122 تأسوا علی  لکیال  الل سبحانه  قال  القرآن  بین کلمتین من  کله  ”الزهد 

تفرحوا بما اتاکم و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح باالتی فقد اخذ الزهد بطرفیه“ 
(Nehcu’l-Belaga, hikmet, 439).
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güven içindedir. Birçok psikoloğun izahında görülen şu ana ve şimdiki 
hale yapılmış vurgunun kökü, işte dinin bu öğretisindedir.

Özgürlük. Takvası nedeniyle dünyevi servet ve konuma eğilim ve 
minneti bulunmayan kişi, üst düzeyde özsaygıya sahiptir. Bu sayede maddi 
tamahlara ulaşmak için birilerinin önünde eğilip bükülmek zorunda kal-
mamakta ve zillete boyun eğmemektedir. “yükü hafif, kuş gibi, hareket 
ve uçma kabiliyetinde olmak en esaslı arzuları olan dünyanın özgür in-
sanları, ihtiyaçları azaltmak ve ihtiyaçları azalttıkları oranda da kendile-
rini eşyanın ve şahısların esaret bağından özgürleştirmek için zühd ve 
kanaati seçmişlerdir. Fakat bir dizi ihtiyaç doğal ve zorunlu değildir, in-
sanın kendisi veya toplumsal ve tarihsel etkenler aracılığıyla ona daya-
tılır ve özgürlüğünü, varolandan daha kısıtlı hale getirir. insanın zühde 
eğiliminin kökeni onun özgürlük tutkusudur. insan, nesneleri temellük 
etmeye ve menfaat sağlamaya meyillidir. Fakat görüldüğü gibi, eşya, dı-
şarıdan bakıldığında onu muktedir kıldığı nispette iç dünyasında zayıf 
düşürdüğü, hakir yaptığı, kendisine mülk ve köle ettiğinde bu köleliğe 
isyan eder. işte bu isyanın adı zühddür.”123

emirulmüminin (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Dünya içinden geçilen bir 
evdir, orada kalınan bir yer değil. insanlar bu dünyada iki türlüdür: Biri 
kendisini satar ve çürümeye terkeder, diğeri ise kendisini satın alır ve 
özgürleştirir.”124

Sevilmek. Takvalı insan, başkasından beklentisi bulunmaması, hatta 
onların yolunda cömertlik ve fedakarlık yapmaya bile hazır olması ne-
deniyle sevilir. “zahid, başkalarını huzura erdirmek için sade, gösteriş-
siz, tam bir kanaat içinde yaşar ve kendisi darlık çeker. sahip olduğunu 
muhtaçlara dağıtır. çünkü onun derde aşina kalbi, ancak hiç muhtaç in-
san kalmadığı anda dünya nimetlerine elini uzatabilir. o, başkaları mutlu 
olsun ve dertsiz yaşasın diye mahrumiyet, açlık, çile ve acılara taham-
mül gösterir. Fedakarlık, insanlığın celal ve cemalinin en görkemli tecel-
lilerindendir. sadece çok büyük insanlar işte bu zirveye yükselebilirler. 

123 mutahhari, Seyri der Nehcu’l-Belaga, s. 231 ve 232.
”الدنیا دار ممر ال دار مقر و الناس فیه رجالن رجل باع فیها نفسه فاوبقها و رجل ابتاع  124

(A.g.e., hikmet, 133) “نفسه فاعتقها
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Kur’an-ı Kerim, Ali’nin (a.s) ve çok kıymetli ailesinin fedakârlık öykü-
sünü ayetlerde yansıtmıştır.”125

rasulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın nezdinde olana heves duy 
ki Allah da seni sevsin. Halkın elinde olana karşı da minnetsiz ol ki insan-
lar seni sevsin.”126

Azim ve tahammül. zahid insan nimet ve naz içinde büyümediğin-
den güçlükler karşısında çok azimlidir ve kolayca teslim olmaz.

imam Ali (a.s) şöyle buyurur: “Belalara en sabırlı kişi, dünyaya karşı en za-
hid ve en minnetsiz kişidir.”127

c)  Sabır

sabır, insan hayatında ve ruh sağlığı üzerinde çok olumlu rolü bu-
lunan kavramlardan bir diğeridir. müminlerin emiri (a.s) şöyle buyur-
maktadır:

“sabırlı olun. çünkü sabır, iman için bedendeki baş gibidir. Başı olmayan 
bedenin ve sabır taşımayan imanın değeri yoktur.”128

Din, yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenlerin kümesidir. 
Allah’ın buyruklarına itaat ve günahları terk ise nefsani eğilimleri dizgin-
lemeden mümkün değildir. esas itibariyle birçok ahlaki kavram da ken-
dini sakınma kavramına rücu etmektedir. “sabrın, genel anlamıyla, ko-
nusu bakımından çok sayıda türü vardır: Bazen güçlüklere ve musibetlere 
sabır, kaygı ve sıkıntıların bulunmaması ve gönül genişliğinin korunması, 
mekruhlara sabır denilen şeylerin karşılığıdır. Bunun karşısında ise acele-
cilik ve istikrarsızlık vardır. sabrın yaygın ve bilinen türü işte bu kısım-
dır. savaşın zorluklarına sabır cesaret adını alır ve bunun karşısında ür-

125 Dehr 8 ve 9; mutahhari, Seyri der Nehcu’l-Belaga, s. 222 ve 223.

 ”ارغب فی ما عند الل عز و جل یحبک الل و ازهد فی ما عند الناس یحبک الناس“ 126

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 67, s. 15).

-muhammedi reyşehri, Müntehab-i Mizanu’l) ”ان اصبرکم علی البالء الزهدکم فی الدنیا“ 127

Hikme, bölüm 23, sabır maddesi).
”علیکم بالصبر فان الصبر من االیمان کالرأس من الجسد و ال خیر فی جسد ال راس  128

(nehcu’l-Belaga, hikmet 82) “ معه و ال فی ایمان ال صبر معه
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keklik ve korkaklık yeralır. Bazen de sabır, gazap ve öfkenin isyankarlığı 
ve azgınlığı karşısındadır. Buna öfkeyi yutkunmak ve yumuşaklık denir. 
Bazen sabır ibadet sırasında olur. Bunun karşısında ise şer’i ibadete sa-
dakatin yoksunluğunu ifade eden fasıklık yeralır. Bazen sabır, yemek ve 
cinsel güdüye meyil karşısındadır. Buna iffet denir. Bunun karşıtı ise aç-
gözlülük ve şirretliktir. Bazen de ihtiyaçtan fazlasına göz kapamak ve sab-
retmektir. Bu da zühd adını alır. Bunun karşısında da hırs vardır. Bazen 
sabır sırların üstünü kapamaktır. Bunun adı da sır tutmaktır.”129 islami 
rivayetlerde de sabır için kapsamlı bir anlam dikkate alınmıştır. mesela 
Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“sabır, ya musibete sabırdır ya ibadete sabırdır ya da günahı terketmeye sa-
bırdır. ilk iki çeşitten üçüncüsü daha üstündür.”130

sabrın bazı olumlu etkileri şunlardır:

Başarı. Bireysel ve toplumsal hayatta hiçbir başarı, hedef yolunda 
sabır ve kararlılık olmaksızın gerçekleşemez. Kur’an-ı Kerim müminlere 
hitaben şöyle buyurmaktadır:

“Sizden yirmi kişi savaş meydanında sabırlı olsa ikiyüz kişiye karşı zafer 
kazanır. Yüz kişi olsalar kafirlerden bin kişiye galebe çalarlar.”131

Peygamber-i ekrem (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “sabır sayesinde beklenti 
sonuç alır. Kapıyı sürekli çalan kişiye o kapı mutlaka açılır.”132

Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “sabırlı insan, uzun sürse de başarıya ulaşır.”133

Ruhsal dengeyi koruma. insan toplumsal hayatta ve başkalarıyla kar-
şılaştığında sabırlı davranmaya muhtaçtır. “Bazen fert, içgüdüsel bir dav-

129 Deylemi ve Azerbeycani, Ahlak-i İslami, s. 163.
”الصبر اما صبر علی المصیبة او علی الطاعة او عن المعصیة و هذا القسم الثالث اعلی  130

درجة من القسمین االولین“ 
(muhammedi reyşehri, Müntehab-i Mizanu’l-Hikme, bölüm 29, sabır maddesi).

َن الَِّذيَن َكَفُرواْ“ 131 َئةٌ َيْغِلُبواْ أَْلًفا ِمّ نُكم ِمّ نُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن َيْغِلُبواْ ِمَئَتْيِن َوإِن َيُكن ِمّ  ”إِن َيُكن ِمّ

 (enfal 65).

 ,reyşehri, Müntehab-i Mizanu’l-Hikme) ”بالصبر یتوقع الفرج و من یدمن قرع الباب یلج“ 132

bölüm 29, sabır maddesi

.(Nehcu’l-Belaga, hikmet 153) ”ال یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان“ 133
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ranıştan sonra depresyon ve kaygı duygusuna kapılır, psikolojisi bozulur. 
Bazen de ülser, tansiyona bağlı başağrısı gibi bedensel hastalıklara yaka-
lanır. yine eğer birey hastalıklarda sabırsız davranırsa sorun daha da bü-
yüyecektir. şartlanma yasası uyarınca aynı sorunla tekrar karşılaştığında 
onu daha da ağır biçimde yaşayacaktır.134

2.7.  Ahlaki Hastalıklardan Korunma ve Tedavi

Ahlak ulemasının asli hedefi, ahlaki sıfat ve davranışların anlamı, se-
bepleri, dünyevi ve uhrevi sonuçları hakkında öncülleri ortaya koyarak 
korunma ve tedavi yöntemine değinmektedir. Bir bütün olarak bu bo-
zuklukların tedavisi için (bu bahislerde tedaviden maksat, psikolojinin 
kavramıyla korunma ve tedaviye dâhildir) iki tür çözüm yolu dikkate 
alınmaktadır: Teorik (bilimsel) ve pratik. yani “bilişsel” ve “davranışsal” 
olan iki temel yol. Ahlaki anormalliklerde korunma ve tedavi için bire-
yin bilgileri ıslah edilmeli ve buna ek olarak da davranışında değişiklikler 
gerçekleşmelidir. örneğin kötü huyluluğu tedavi için birey, bilgi edine-
bilmek ve bu sayede sözkonusu davranış bozukluğunun üstesinden ge-
lebilmek üzere onun deruni kökenlerine ve hayatındaki kaçınılmaz so-
nuçlarına yönelmelidir. Fakat bu da tek başına yeterli değildir. eğer bu 
davranışın onda kalıcı olması ve istikrar kazanması isteniyorsa pratikte 
de bir süre kendini bu davranışa zorlamak gerekir.

Ahlaki faziletlerin olumlu etkilerini ve rezilliklerin olumsuz sonuçla-
rını tanımak belki kişiyi engellemek için yeterli olmayabilir ve çirkin ah-
lakı tedavi etmek üzere pratik girişimlerde de bulunmak gerekebilir. Bu 
pratik girişimler, bireyin mesela bir müddet kendisini mütevazı davranış-
lara zorlaması olabilir ve kendini üstün görmenin içsel özelliği varlığında 
mevcut bulunsa dahi görünüşte alçakgönüllü kişiler gibi hareket edebilir. 
sözgelimi sade giysiler giyebilir, kendisinden daha aşağı seviyedeki kim-
selerle oturup kalkabilir ve başkalarına selam vermede önce davranabi-
lir. Bu davranışları yerine getirmek zaman içinde içselleştirilmiş özelliğe 
dönüşebilir ve tevazu vasfı varlığında istikrar kazanabilir. Diğer hoşa git-
meyen sıfatların ortadan kalkması ve ahlaki faziletlerin ortaya çıkması da 
bu sürecin ardından gelecektir.

134 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 763.
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B u bölümde ruhsal hijyeni bozan ve tehdit eden etkenleri inceleye-
ceğiz. Araştırmalar ve incelemeler göstermektedir ki psikolojik bo-

zuklukların en belirgin özelliklerinden biri çeşitliliğidir. sadece bireyle-
rin etkilenme şekilleri birbirinden farklı değildir, bilakis insanların ruh 
sağlığını tehlikeyle karşı karşıya getiren etken ve zeminler de farklı fark-
lıdır. Bu bakımdan ruhsal hijyen uzmanları; bedensel hastalıklar, psiko-
lojik dalgalanmalar, iş alışkanlıklarındaki değişiklik, ailevi anlaşmazlık-
lar, işsizlik, yakınını kaybetme hali, mantıksız ve yanlış inançlar, kendine 
saygının kaybedilmesinin ruhsal hijyeni tehdit eden etkenler arasında ol-
duğunu itiraf etmektedir. ruhsal hijyeni tehdit eden etkenlerin tam bir 
listesini göstermek güçtür. çünkü hayatta ortaya çıkan her olumsuz ha-
dise tehdit edici olabilir. Bazı yazarlar çatışma, yoksunluk, hayal kırıklığı 
ve stresi ruh sağlığını tehdit eden sebepler olarak saymışlardır.1 Hadfield 
(1995) mevzuya ahlaki-psikiyatrik yaklaşımla baktı ve ruh sağlığını bo-
zan etkenleri şu dört katmanda değerlendirdi:

1. organ yetmezliği

2. nörolojik işlev bozukluğu

3. Ahlaki sapkınlık ve hastalıklar

4. Günah.2

Birçok konuda yapılan kategorilendirme birbiriyle örtüşmektedir. 
Biz burada yoksunluk, çatışma, stres ve günahı ruhsal hijyendeki temel 
bozukluk olarak inceleyeceğiz.

1 margle, s. K., Abnormal Psychology, sterling Publishers-Private limited 1989, s. 
38-39.

2 Hadfield, james Arthur, Revanşinasi ve Ahlak, s. 42-53.
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1. Yoksunluk

üçüncü bölümde geçtiği gibi, ihtiyaçları gidermenin bireylerde ki-
şiliğin normal gelişimi ve ruh sağlığı üzerine önemli ve temel bir rolü 
vardır. Buna karşılık pek çok ruhsal bozukluğun kökü ihtiyaçların kar-
şılanmamasındadır. ihtiyaçların giderilmemesi, yoksunluk3 olarak ad-
landırılmıştır.

1.1.  Yoksunluğun Tanımı

Karroll, yoksunluğu, motivasyonu tatmin etmede engel çıkması so-
nucunda oluşan hal olarak tanımlamıştır. Good açısından yoksunluk, 
bir arzuya ulaşmada veya bir ihtiyacı karşılamada yaşanan duraksama-
dan kaynaklanan heyecan gerginliğidir. Kolesnik ve Gilmer de şöyle der: 
Herhangi bir şey önemli bir hedefe ulaşmamızı engellediğinde yoksun-
luk ortaya çıkar.

mengel (1989) bu tanımları açıklayıp izah ettikten sonra yoksun-
luk için aşağıdaki özellikleri saymaktadır: 1) yoksunluk, bireyin çabası-
nın başarısızlıkla sonuçlandığı aşamaya veya duruma işaret etmektedir. 
2) yoksunluk halinde birey, ihtiyaçlarını giderme veya ilgi duyduğu he-
deflere ulaşma yolunda bir engel hisseder. 3) Hedefin önemi ve engelin 
şiddeti yoksunluğun çapını büyütür. 4) yoksunluğun sebebi bireyin biz-
zat kendisiyle veya onun çevresiyle ilgili olabilir.4

yoksunluk kısa süreli veya uzun süreli olabilir. eğer bireyin temel 
ihtiyaçlarından biri karşılanmazsa veya yeterli biçimde karşılanmazsa di-
ğer ihtiyaçları da etkisi alabileceği ve sonuçta da kişinin ruh sağlığının 
sorunla karşılaşacağı ihtimal dâhilindedir. Bu bölümde yoksunluğa tep-
kilerin çeşitlerini ve her bir ihtiyacın karşılanmamasının muhtemel so-
nuçlarını inceleyeceğiz.

1.2.  Yoksunluğa Tepki

Bireylerin yoksunluk karşısındaki tepkileri kişinin özelliklerine ve 
yoksunluğun mahiyet ve şiddetine bağlı olarak farklı farklıdır. yoksunluk 

3 Privation
4 margle, s. K., Abnormal Psychology, 1989, s. 38-39.
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koşullarında kimileri sarfettikleri çabayı sürdürür ve onun karşısında ileri 
seviyede tahammül gösterirler. Bu tür kimseler, hayal kırıklığı ve yok-
sunluğu hayatın gerçeklerinden biri kabul eder, gerekli maharetleri ka-
zanarak yoksunluk ve hayal kırıklığının üstesinden gelmeye gayret gös-
terir ve kişilik uyumunu korurlar.

Buna mukabil başkaları teslim olarak çoğunlukla saldırganlık gibi 
uyumsuz davranışlar sergilerler. yoksunluk ve saldırganlık arasındaki 
ilişkiyi ilk olarak Dollard ve arkadaşları (1939) ortaya attı. Daha sonra 
miller (1941) hayal kırıklığı-saldırganlık teorisini gündeme getirdi. o za-
mandan itibaren bugüne dek hayal kırıklığı ve saldırganlık alanında çok 
sayıda araştırma yapılmıştır ve günümüzde, hayal kırıklığının saldırgan-
lığı arttırdığına yeterli sayıda delil vardır. Hayal kırıklığı nekadar şiddet-
lenirse saldırgan davranışa eğilim o ölçüde artış göstermektedir.5

1.3.  Biyolojik İhtiyaçları Karşılamamanın Sonuçları

Temel ve biyolojik ihtiyaçlardan mahrumiyet, kısa süreli de olsa bera-
berinde hiç istenmeyen birçok sonucu getirebilir. mesela suya ve yemeğe 
hangi ölçüde ihtiyaç duyuyorsak o ölçüde yoksunluk hissederiz. Başlan-
gıçta biyolojik ihtiyaçlardan yoksunluk organizmayı çaba göstermeye zor-
lar. Ama belli bir sınırı geçtiğinde sağlığı tehlikeye düşürür. Psikanalist-
ler, yoksunluğun ruhsal hijyen üzerindeki olumsuz etkilerini kavramak 
için model öneren ilk kesimdir. Bu alanda elde edilen ilk malumat Ab-
raham, Freud ve rado’nun bilimsel çalışmalarından doğmuştur.6 Freud, 
ebeveynin çocuğun biyolojik ihtiyaçlarını karşılama şeklinin onun kişilik 
gelişiminde önemli etkisi bulunduğuna inanıyordu. Fazlasıyla mahrumi-
yet içindeki bir ailede çocuğun gelişimin bir aşamasından bir sonraki aşa-
maya geçmesi güç olabilir. çocuk, yoksunluk sebebiyle o aşamada kala-
bilir bile. yoksunluktan kaynaklanan çakılıp kalma hali kişiliğin sağlıksız 
gelişimiyle sonuçlanır ve daima bireyin ruh sağlığını sorunlarla yüzyüze 
bırakır. Günümüzde psikologlar, mahrumiyetin aslında insanın doğu-
muyla, hatta gelişimin konuşma aşamasında bile şekillendiğine inanmak-
tadır. Hayatın ilk aylarında yeterli ölçüde mutlu edilmemiş bir çocuk ne-

5 Kaplan ve saduk, Hulasa-i Revanpezeşki, c. 1, s. 345.
6 Keraz, Bimarihâ-yi Revani, s. 81-83.
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yinin eksik olduğunu kendiliğinden idrak edemez ama bununla birlikte 
eziklik hisseder. ezilmişlik ve yoksunluk yalnızca zihinde kaydedilmez, 
bilakis sembolik olarak bedenin bütün dokularına yerleşir ve kesintisiz 
baskıyla, şifa bulma ve tatmin edilme ihtiyacını hissettirir. Bu baskı, ge-
rilime yolaçar. Belki bedenin de ruh gibi, ihtiyaç ve yoksunluklarını ha-
tırlattığı söylenebilir. Karşılanmamış ihtiyaçlar net biçimde kas sistemi, 
organlar ve kanda hissedilir, istenmeyen birçok bedensel ve ruhsal etki-
lere yolaçar, hatta bu etkiler yetişkinken bile gözlemlenebilir.7

1.4.  Duygusal İhtiyaçlardan Yoksunluğun Sonuçları

Hapisteki hükümlüler, bağımlılar, ruh ve sinir hastalıkları hastane-
lerindeki hastalar ve toplumun sapkın kesimlerini, yüksek oranda, ilgi 
ve sevgiden mahrum kalmış, ailesi ve toplum tarafından kabul edilme-
miş kişiler oluşturmaktadır.

Duygusal ihtiyaçlardan mahrumiyetin sonuçları konusunda çok sa-
yıda araştırma yapılmıştır. Bazı araştırmalar, öfke ve kızgınlığın yoksun-
luğun yolaçtığı bir sonuç olduğunu ve bireyin duygusal ihtiyaçları karşı-
lanmadığı zaman ortaya çıktığını göstermektedir.8 Kimi araştırmalar da 
nevroz, depresyon, anksiyete, umutsuzluk duygusu ve aşağılık komplek-
sinin de yoksunluğun etkisiyle yaşandığını anlatmaktadır.9

Gözlem araştırmaları, intiharların çoğunlukla bireyin reel ihtiyaçla-
rını gözardı etmekten ve yoksunluktan kaynaklandığını göstermektedir.10 
Herkes, başkaları tarafından olduğu gibi kabul edilmek ve sevilmek is-
ter. mahrum olduğunda başka yollarla o sevgiyi kazanmaya çalışır. Fa-
kat bu alanlarda da başarısızlıkla karşı karşıya kaldığında intihara kalkı-
şabilir. intihar çoğu kere, ötekilerin kendisine değer vermediğine inanan 
feci duygudan kaçmak için umutsuz bir çabadır. Bazı vakitler intihar gi-
rişimi umulan sonucu doğurur. çünkü başkaları o kişinin yardımına ko-

7 Arthur, Zindaniyan-i Derd, s. 84.
8 Arthur, Revanşinasi-yi Renc, s. 520.
9 Bkz: Deh Kadem ta Neşat, Lindsey Paul, Teşhis ve Derman-i İhtilalhâ-yi Revani-yi B -

zorgsalan der Revanşinasi-yi Balini, bölüm 14 ve 24.
10 Gelder, Mebani-yi Revanpezeşki-yi Oksford, s. 259-273; mecid sadıki, Derman-i K -

dem be Kadem-i İhtilalat-i Revanpezeşki, s. 120 ve 121.
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şar. Herkesin, onun ihtiyaçlarını görmezden geldiği ve onu anlayamadı-
ğına üzüldüğü görülmektedir.

shneidman, yediyüzden fazla intihar vakasını inceledikten sonra bü-
tün intiharların, ruhsal ihtiyaçların karşılanmaması neticesinde ortaya çı-
kan bir dert ve acının sonucu olduğu yargısına vardı.11 Birkaç yıl süren 
bu araştırmasında, intihar girişiminde bulunan bireylerin duygusal ve psi-
kolojik ihtiyaçlarını incele konusu yaptı ve onlarda ortak psikolojik özel-
likler buldu. Kasdedilen, intihara teşebbüs edenlerin yüzde 95’inde görü-
len özelliklerdir. shneidman bu konuda şöyle der: “Araştırmamda, intihar 
edenlerin tamamında görülen özelliklerden birinin, psikolojik ihtiyaçlar-
dan bir veya birkaçının karşılanmaması olduğunu anladım. Dolayısıyla 
yapısal düzeyde, ruhsal hijyenin altyapısı ve temelinin çeşitli ihtiyaçların 
karşılanması olduğu, ruhsal acının ve bunun sonucunda da intiharın, yok-
sunluktan ve bu ihtiyaçlarda hayal kırıklığı yaşanmasından kaynaklandığı 
söylenebilir.”12 shneidman, hangi psikolojik ihtiyaçların intiharla doğru-
dan ilişkili olduğu sorusuna cevap verirken şöyle der: “Teorik bakımdan 
intiharın ihtiyacın içeriğiyle pek fazla ilgisi yoktur. Aksine yoksunluğun 
şiddeti ne kadar çoksa o ölçüde intihar ihtimali vardır.”13

1.5.  Şiddetli Hayal Kırıklığı ve Yoksunluk

Hayatta, iç veya dış engellerden kaçışın imkânsız olduğu çok sayıda 
durum vardır. Bazen bu durumlarda baskı öyle fazladır ki kişi iflas ettiğini 
hisseder. Hiçbir şey, insanın elindekini kaybetmesi, kendisini daha kud-
retli bir kişi veya güce mahkum ve mecbur hissetmesi kadar onu depres-
yona sokamaz. seligman (1975) ve diğerlerinin araştırmaları, birey eğer 
kontrol edilemez durumlara defalarca maruz kalırsa “öğrenilmiş çaresiz-
lik” olarak ifade edilen halin ortaya çıkacağını göstermiştir. seligman ve 
çalışma arkadaşları öğrenilmiş çaresizlik fenomeni üzerine birçok araş-
tırma yaptılar. motivasyonu kaybetmeyi temel alan bu tür gözleme da-
yalı çalışmalar, kontrol dışı bir durumla defalarca karşılaşma sonucun-
daki duygusal karmaşa ve bilişsel yıkımı ortaya koymuştur. yaşlıların yer 

11 shneidman, edwin s., Zihn-i Hodkeşigera, s. 13-18.
12 A.g.e., s. 136, 137 ve 142.
13 A.g.e., s. 76.
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değiştirmesi konusundaki araştırmalar, hayal kırıklığı ve çaresizliğin so-
nuçlarına ilişkin kimi reel belirtileri göstermektedir. yaşlılar tanıdık bir 
çevreden aşina olmadıkları bir yere, özellikle bakım evine götürüldükle-
rinde olumsuz sonuçlar artmaktadır. yaşı ilerlemiş olanları huzur evle-
rine veya hastanelere yerleştirmenin yolaçtığı en büyük sorunlardan biri, 
çevre üzerindeki kontrolü kaybetme duygusudur. seligman, öğrenilmiş 
çaresizliğin depresyona temel oluşturabileceğine inanmaktadır. çaresizlik 
ve hayal kırıklığının ruhsal hijyen üzerindeki etkileri alanında başkaları 
tarafından yapılmış birçok gözlem de şiddetli hayal kırıklığı ve öğrenil-
miş çaresizlik duygusunun depresyona, aşağılık kompleksine ve umut-
suzluğa vardığını ortaya koymaktadır.14

2. Çatışma15

ruhsal hijyeni tehdit eden bir diğer etken de çatışmadır. çatışma iki 
ekol, kültür, din veya iki düşünce sisteminin inançları arasında olabilir. 
Tıpkı karı koca, baba oğul, öğretmen öğrenci, aileler, toplumsal yapılar 
ve ülkeler arasında da olabileceği gibi. Bireyler arası çatışmayı bir yana 
bırakırsak, kavramsal olarak “psikolojik çatışma”16 olarak ifade edilen bi-
reyin kendi iç dünyasında da çatışma vardır.

2.1.  Çatışmanın Tanımı

Douglas ve Holland, çatışmayı, karşıt ve çelişik arzular arasındaki 
gerilimden kaynaklanan duygusal ve acılı hal olarak tanımlamışlardır. 
Barney ve lehner de şöyle der: “çatışma, bir veya birkaç karşıt eğilimin 
mevcut bulunmasıdır.” sangale’a (1989) göre çatışma, iki hedef ve yol-
dan ya da iki karşıt motivasyondan en azından birini seçme yetersizliği 
sebebiyle meydana gelen olumsuz ve sancılı heyecan halidir.17

Hatta sadece belli bir hedef sözkonusu olduğunda bile ona ulaşmak 
için çeşitli yollar karşımıza çıkınca yine çatışmayla karşı karşıya gelebiliriz. 

14 Gatchel, robert j., Krantz, David s., Zemine-i Revanşinasi-yi Tendurusti, dördüncü b -
lüm.

15 conflict
16 Psycological conflict
17 margle, Abnormal Psychology, s. 42-43.
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Bu durumda kişi sonunda hedefe varsa dahi seçim yapmak zorunda ka-
lacağından hedefe yürürken kesinti yaşayabilecektir.

Kimi zaman iki hedef veya harici araç arasında çatışma başgösterir. 
insanın iç kriterleri ile bir motivasyonu arasında çatışma ortaya çıkar. me-
sela hiçbir kural tanımaksızın cinsel ihtiyacı karşılamak ve kabul edilmiş 
değer ve normlarla çatışan davranışlarda bulunmak gibi.

2.2.  Çatışma Modelleri

çatışma genel bir kategorilendirmede üç çeşide ayrılabilir: yaklaşım-
yaklaşım çatışması, kaçınma-kaçınma çatışması, yaklaşım-kaçınma ça-
tışması.

a) Yaklaşım-Yaklaşım Çatışması18

Bu çatışmada birey kendisini, gönlü hoş eden ama birbirine aykırı 
iki hedef veya iki seçim karşısında görür. Bu durum aşağıdaki şekilde 
gösterilebilir:

+ Hedef şahıs hedef +

eğer her ikisi de aynı ölçüde cazip olmazsa bu durumda çatışma 
meydana gelmez. Günlük hayatın birçok durumunda her birimiz çe-
şitli yönlere sürükleniriz ve sonuçta onlardan birini seçip karar vereme-
yiz. evleneceği sırada gönlünün iki kadından hangisini beğendiğine ka-
rar veremeyen biri evliliğini erteleyebilir, hatta cevap veremez hale gelip 
depresyona bile girebilir.

b) Kaçınma-Kaçınma Çatışması

Kaçınma-kaçınma19 çatışmasında birey kendisini hoşa gitmeyen iki 
hedef veya iki tercih karşısında görür. Bu tür çatışmada bireyin durumu 
aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

18 Approach-approach conflict
19 Avoidance-avoidance
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- Hedef şahıs hedef -

mesela acı ilacı içmek istemeyen kimseye onu içmesi gerektiği tav-
siye edilir. Aksi takdirde hastalığı şiddetlenecektir.

c) Yaklaşım-Kaçınma Çatışması

Bu çatışmada20 birey kendisini, memnuniyet verici ve gönlü hoş 
eden bir hedef ile nahoş bir hedef karşısında görür. Günlük hayatımızda, 
aşağıda gösterildiği gibi olumlu ve olumsuz enerjisi bulunan birçok du-
rum vardır.

+ ......................................

- ......................................?

Bir çatışma bir süre devam ettiğinde ve çözümü için herhangi bir yol 
bulunamadığında çoğunlukla psikolojik gerilim ve baskıya yolaçar, ruh 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri yerinde kalır.

2.3.  Çatışmanın Kaynakları

çatışmanın etkenleri ve kaynaklarını iki gruba ayırmak mümkün-
dür: Bireysel ve çevresel.

a) Bireysel Kaynaklar ve Etkenler

çatışmanın bazı etkenleri ve kaynakları bireysel özellikler ve hu-
susiyetlerle ilgilidir. insanın şahsiyetinde temel ve çekirdek bir çatışma-
nın varolduğuna inanç eskiden beri sözkonusudur ve çeşitli felsefelerde 
ve mezheplerde önemli rol oynamıştır. Aydınlık ve karanlık güç, Tanrı 
ve şeytan, hayır ve şer gibi şeylerin tümü insan ruhundaki temel kar-
şıtlığın varlığına inancın delilidir. Ayet ve rivayetlerden de, insan nefsi-
nin, akıl ve heva adında karşıt ve çatışan iki gücün savaş alanı olduğu 
anlaşılmaktadır.21 Akıl gücü, insanı hayır ve iyilik tarafına davet eden; 
nefsin hevası ise insanı azgınlık, günah ve ahlaki sapkınlığa çağıran güç-

20 Approach-avoidance
21 Akıl ve hevanın çatışması veya hayır ve şerre eğilim ayetlerde ve rivayetlerde şöyle 

ifade edilmiştir: 
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tür. Dolayısıyla birçok çatışmanın zeminini bireylerin iç dünyalarındaki 
etkenler ve kaynaklar, arzu ve eğilimler oluşturmaktadır.

b) Çevresel Kaynaklar ve Etkenler

- Aile

Pek çok çatışmanın kökü çocuklar dönemindedir ve aile bundan et-
kili olan en önemli sebep sayılmaktadır. Bu yüzden çocuklar ile ebeveyn 
ve ailenin diğer üyeleri arasındaki sağlıksız ilişkiler ve yanlış eğitim ço-
cukluktaki çatışmanın potansiyel kaynakları kabul edilebilir. Haddinden 
fazla kontrol, ayrımcılık, adaletsizlik, aile ortamında zorlama, aşağılama 
ve küçümseme, anne babanın söz ve davranışlarındaki uyumsuzluk ço-
cuğun psikolojisinde olumsuz etkilere yolaçar ve başkalarıyla ilişki ku-
rarken sorunlar yaşamasına neden olur. Bu tür insanlar yetişkinlik çağ-
larında bile düşük seviyede kendine güvenden dolayı acı çeker ve hep 
başkalarının istek ve beklentilerinin kurbanı olur.

- Okul

okul, çocuğun ahlaki kuralları, görüşleri ve diğerleriyle irtibat kurma 
yöntemini öğrendiği küçük bir toplumsal düzendir. okulun uygunsuz çev-
resi, öğretmenlerin sıkı ve tahakküm edici tarzı, yanlış eğitim, öğretmen-
lerin ve okul arkadaşlarının çelişkili beklentileri çocuklarda ve gençlerde 
çatışmayı üreten zeminlerin etkenlerinden bir bölümü sayılmaktadır.

- İş ortamı

yetişkin birçok kişi için iş ortamı çatışmaya zemin hazırlar. iş orta-
mından kaynaklanan çatışma, bireyin, daha üst makamlardaki çalışan-
larla insani ilişkilerinin niteliğine, çalışma şartları ve ortamına, kişinin 
üstlendiği rol ve sorumluluğa bağlıdır. Araştırmacılar, bireyin rolü belir-
siz olduğunda ve mesleki faaliyetinden hoşnutluk hissetmediğinde işiyle 
ilgili çatışmaların arttığı sonucuna varmışlardır.22

”العقل و الشهوة ضدان“ ve ”العقل صاحب جیش الحمن و الهوی قائد جیش الشیطان 
;(Amidi, Gureru’l-Hikem, h. 2099) “و النفس متجازیته بینهما غلب کانت فی خیره

اَها َفأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها“ .(şems 7 ve 8) ”َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
22 margle, s. K., Abnormal Psychology, s. 44-45.
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- Toplumsal ve kültürel çevre

Toplumsal çevre ve kültürel değerler de çatışma için potansiyel et-
kenler olabilir. Toplumda çok sayıda ve sağlıksız modelin varlığı, bireyle-
rin sapkın ve göz önündeki değerlere zıt rolleri kabul etmesine, sonuçta 
da çatışmaya sürüklenmesine yolaçar. çağdaş dönemlerde kitle iletişim 
araçları bireylerin kültüre ve değerlerine yabancılaşmasına ve çatışmaya 
sürüklenmesine zemin hazırlayacak kadar güçlüdür.

Genel olarak bakıldığında ebeveyn, öğretmenler, akranlar, kültürel 
yapılar ve kitle iletişim araçları tarafından ortaya konan değerler ne öl-
çüde ideal ve beklentiye uygun norm ve değerlerle ve birbiriyle tutarsız-
lık içerirse çocuklar ve gençlerdeki çatışma ihtimali o ölçüde artacak ve 
ruh sağlığı ciddi patalojilere maruz kalacaktır.

Freud, çatışma ve onun ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkisiyle il-
gili araştırma yapmış ilk kişidir. Freud’a göre çatışma ve temel çelişki, ço-
cukluk döneminde insanın karşılanmaya şiddetle muhtaç olan içgüdüsel 
eğilimlerinin toplumsal normlarla ve aile tarafından dayatılan kısıtlama-
larla karşılaşmasından doğar. eğer ebeveyn yüksek beklentili veya had-
dinden fazla sevecen olursa çocuk büyük ihtimalle çatışmaya sürüklene-
cek ve bu aşamada çakılıp kalacaktır.

Kişinin ailesiyle arasındaki ilk bireysel tecrübeler, bireyin istikame-
tini sürekli belirleyecek içsel bir şemayla sonuçlanır. çocukluk dönem-
lerinde bireyler arası çatışmalara maruz kalmış kişiler yetişkinlik çağında 
tecrübelerini iç dünyasındaki tasavvurlarla okuyacak biçimde çarpıtır. 
mesela bireyler başkalarını güvenilmez ve reddedilecek kişiler olarak al-
gılıyorsa, güvenilmezliğin en küçük sebebiyle ve reddetmenin en ufak 
belirtisiyle, muhtemelen samimi olan yeni kişiyi, tıpkı küçüklükten beri 
tanıdıkları tüm reddedilmiş kişiler gibi algılayacaklardır. olgulanmamış 
(bireyler arası çatışmalara müptela) iki kişi arasındaki ilişkiler gerçek bir 
diyalog olmaktan çok birbirine bağlı monologtur. çatışmacı kişilikler ken-
dini eksen alan bir dünyada hapistir. Diğerlerinin sadece onları hoşnut 
etmek için hedef kabul edildiği bir dünya. Başkalarının söylediğine cevap 
vermezler. Bilakis yalnızca kendi eğilimlerine cevap verirler. Birbirleriyle 
konuşmazlar. Aksine iç dünyalarındaki hayallere kapılarak başka bir şey 
olduğu tasavvur edilenle söyleşirler. ilettikleri mesajların, şahsın gerçek 
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isteğini gizlemeye yönlendirildiğine dair aşikâr bir muhtevası vardır. Bu 
bireyler için samimiyet veya iki kişi arasında varolan diyalog ve dürüst-
lük esas itibariyle imkânsızdır. Horney’ye göre anksiyete, depresyon, ça-
resizlik, umutsuzluk, insanlardan uzaklaşmayı zorlayan eğilim, aşağılık 
duygusu, hırs, düşmanlık ve kin, hatta birçok durumda kronik hazımsız-
lık, şiddetli başağrısı, nefes darlığı ve başka yüzlerce tezahür, kökü aile ve 
okulun eğitim modellerinde ve sağlıksız toplumsal şablonlarda aranması 
gereken derin psikolojik çelişkilerin ve çatışmanın belirtisidir.

3. Gerginlik (Stres)

Gerginlik kavramı eski zamanlardan beri ilgi odağı olmuştur. Fakat 
somut ve bilimsel olarak ilk defa 1940 yılında Hans selye tarafından psi-
kolojinin konuları arasına sokulmuştur. selye 1954’te stresle hastalıklar 
arasındaki ilişki sürecini araştırmaya koyuldu ve ondan sonra stres et-
kenleri, ruh sağlığını tehdit eden etkenlerden biri olarak çeşitli araştır-
malarda inceleme konusu yapılmaya başlandı.

Stresin tanımı

Kişi “büyük stres altındayım” dediğinde kasdettiğinin ne olduğunu 
anlıyoruz. Genel olarak bu ifade onun rahatsız, sıkıntılı ve baskı altında 
olduğu ve gündelik meselelerin üstesinden gelemediği anlamını ifade et-
mektedir. siz de kendi hayatınızda gerginlik ve stresin bazı durumlarını 
tecrübe etmişsinizdir. stres psikolojide üç anlamda kullanılmıştır: Bir 
yaklaşıma göre stres uyarıcı güç olarak gözönünde bulundurulmuştur. 
Bu görüşte stres, dışarıdan bireye dayatılan, bedensel ve ruhsal rahatsız-
lığa yolaçan bir şeydir.

ikinci yaklaşımda stres, cevap pozisyonunda betimlenmiştir. Bu mo-
del, stresi, uyarıcı güce cevap süreci kabul eder.

üçüncü yaklaşım, bireyin konumları idrak etmesinin niteliğine vurgu 
yapmakta ve stresi; birbirini karşılıklı olarak etkileyen uyarıcı güç, cevap, 
bireysel özellikler, değerlendirmeler, adaptasyon teknikleri gibi etkenlerin 
geniş şebekesiyle ilişkilendirmektedir. Bu teoriye göre pozisyonlar ken-
diliğinden tansiyonu düşürücü değildir. Bilakis bireyin periferik muhitin 
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gereklerini algılaması ile onlara cevap vermede kendi yeterliliğini değer-
lendirmesi arasında ortaya çıkan denge yoksunluğundan kaynaklanmış 
gerginliktir. Dolayısıyla sadece birey periferik muhitin isteklerine karşı 
koyamadığında stres ortaya çıkmaktadır.23 lazarus ve arkadaşları tarafın-
dan 1960’larda gerçekleştirilmiş bir dizi araştırmada bu görüş teyit edil-
miştir. Bu yaklaşıma göre stres, birey ve çevre arasındaki etkileşim sonu-
cunda ortaya çıkan koşullardır.24

3.1.  Strese Cevap

cannon, stres kavramını ilk kullanan ve açıklıkla onun psikolojik ve 
fizyolojik bileşenlerini öneren kişiler arasındadır. Heyecanlara ilişkin araş-
tırmasında, heyecanda önem taşıdığı görülen psikolojik ve fizyolojik güçlü 
bir süreci tavsif amacıyla şiddetli heyecan baskısına değinmektedir. Psiko-
lojik baskıyı medikal sorunların potansiyel sebebi kabul etmekte ve heye-
can baskısının fizyolojik patalojilere yolaçabileceğine inanmaktadır.

stresin psikolojik ve fizyolojik etkilerini net biçimde ve bilimsel 
olarak inceleyen diğer bir bilgin selye idi. onun kırk yıllık araştırmaları 
stresle ilgili çalışmalarda referans kabul edilmektedir. stresin meselesini 
anlatmak ve muhtelif bilim dallarından bilimadamlarının dikkatini bu 
konuya çekmek için çok çaba harcamıştır. Bu uğraşısında, kendi labo-
ratuvarındakinden daha fazlasını üretmiş kapsamlı deney geçmişini bi-
raraya getirdi.

selye’nin bu alandaki çalışması tesadüfen başladı. cinsel hormonları 
araştırırken yumurtalık dokularından alınmış maddelerin farelere enjekte 
edilmesinin beklenmedik üç tepki verdiğini buldu: Böbrek üstü bezlerin 
büyümesi, timüs bezinin daralması ve küçülmesi, yaraların kanaması.

selye, bu değişiklik kümesine “genel adaptasyon sendromu”25 adını 
verdi. Bu, bedenin stresle yanyana olabilmek için gayret gösterdiği bir 
süreçti. selye, kendi incelemeleri sırasında genel adaptasyon sendromu-
nun üç aşamasını tanımladı:

23 stora, Tenidegi ya İstres, s. 15 ve 16.
24 Davison, G. c. ve j. m. nael, Abnormal Psychology, s. 184-185.
25 General Adaptation syndrom (GAs)
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Şekil 1-6: Selye’nin genel adaptasyon sendromu şeması

1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama

Alarm tepkisi Direnç Ölüm veya tükenmişlik

Yüzleşmek için seferberlik Uyarıcı güç karşısında direnç 
ve ona karşı koyma

Eğer tepki doğuran uyarıcı güce direnç cevap 
vermezse canlı varlık ölür veya kesin biçimde 
patalojiye maruz kalır.

Birinci aşama: Alarm tepkisi. Bu aşamada bedenin birçok sistemi 
aktiftir. eğer stres haddinden fazla güçlüyse adrenal faaliyetleri ve kalp-
damar tepkileri artacaktır. Tıpkı binalarda duman çıktığında tehlike alar-
mının çalması gibi, bedenin bütün duyuları da tehlike ortadan kalkma-
dıkça aktiftir ve zil sesi duyulmaya devam edecektir.

ikinci aşama: Direnç. Bu aşamada beden alarm karşısında direnç gös-
tererek fizyolojik huzur ve denge durumuna ulaşmaya çabalar. Fakat teh-
dit algısı ve hissi hala varolduğundan tam sükunet asla hasıl olmaz. Bu-
nun yerine beden aktif ve motive olmuş biçimde kalır. Bu motivasyonun 
şiddeti, birinci aşamadaki motivasyondan daha düşük orandadır.

üçüncü aşama: Tükenmişlim veya güçlerin çözülmesi. Gerilim ya-
ratan uyarıcı güç uzun süre yerinde kaldığında canlı varlık geri döndü-
rülemez psikolojik darbe tehlikesine maruz kalabilir.

Bu aşama, genel rahatsızlık, eklem iltihabı, kalp ve damar hastalık-
ları gibi adaptasyon hastalıklarının26 başlangıcıdır.27

3.2.  Stresin Psikolojik ve Toplumsal Boyutları

selye’nin teorisi sonraki çalışmalar için uygun zemini hazırladı. on-
dan itibaren bugüne kadar psikolojik baskı teorisi; psikoloji, psikiyatri, 
fizyoloji, ruhsal hijyen ve diğer alanlardaki araştırmacıların ilgi odağı 
oldu. şimdiğe değin artan biçimde strese dair daha kamil bir görüş or-
taya koyabilmek için onun biyolojik boyutuna psikolojik ve toplumsal 
değişkenler de ilave edilmiştir. lazarus (1966) tehdide fizyolojik cevap 

26 Diseases of adaptation
27 Taylor, s. e., Health Psychology, random House, 1986, s. 147.
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alanının varlığına rağmen stres kavramına psikolojik boyut ekledi. Psi-
kolojik baskının cevabının bir bölümü olarak psikolojik mekanizmala-
rın değişimi, stres karşısında çeşitli cevapların izahına yardım etmektedir. 
Kimi cevap verme modelleri bireysel farklılıklar temelinde yeralmakla bir-
likte diğer birçok durum, gerilim yaratan uyarıcı güçler arasındaki fark-
lılıklara göre, o gerilimde ortaya çıkan ve bireyin strese karşılık vermek 
için yeterliliğini oluşturan alandır.28 strese karşı koyma bahsinde bu ko-
nuyu ele alacağız.

3.3.  Stresin Etkenleri

stresin etkenleri; şartlara, pozisyonlara ve bireylerin özelliklerine 
bağlı olarak çok farklıdır.29 Genel olarak stresin etkenleri hakkında üç 
temel yaklaşım vardır:

Biricisi: lazarus ve cohen (1977) tarafından ortaya atılan birinci yak-
laşımda stresin etkenlerine ait üç katman birbirinden ayırt edilmiştir:

- Feci olaylar30: Ani ve güçlü etkisi olan ve cevabı çağırmada hemen 
hemen genellik taşıyan gerilim yaratıcı uyarıcılar vardır. savaş, doğal be-
lalar, atom olayları, öngörülemez ve kuvvetli tehditler genellikle bir böl-
genin tüm bireylerini etkisi altına alır. Kuraklık, fırtınalar, sel, deprem ve 
diğer doğal belalar gerilim yaratan uyarıcılar katmanına yerleştirilebilir. 
Hapse atılmak, işkence ve zorunlu çalışma kamplarına sürülmek de ço-
ğunlukla bireylerin ruh sağlığında olumsuz etkiler bırakan feci olayların 
biçimlerindendir. Bir olayın vuku bulması ne kadar büyük felakete yola-
çıyorsa onun etkileri de o kadar derin ve kalıcı olmaktadır. içinde ölüm 
ihtimali bulunan büyük bir olaydan veya kazadan canı kurtarma çıktısı, 
sözkonusu olayla bağlantılı bir dizi psikolojik göstergedir. olayın tek-
rarlanarak hatırlanması, net fotoğraflar ve hadiseyle ilgili düşünceler ol-
dukça sıradan koşullarda bile bireyin zihninde sürekli biçimde çağrışım-
lar yapar ve onun aktivitelerini etkiler. Bu tecrübeler o kadar nettir ki, 
olayın yolaçtığı ilk heyecanın tüm perişanlığı tekrarlanır ve çeşitli psiko-
lojik ve bedensel etkiler üretir.

28 A.g.e.
29 sheridan, c. ve radmarcher, s., Health Psychology, s. 149.
30 cataclysmic events
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- Kişisel stressör31hadiseleri: Feci olaylar gibi, adaptasyon yeterlili-
ğini sekteye uğratacak yeterli güce sahip, fakat az sayıda bireyi her zaman 
etkisi altına alabilen hadiselerin kategorisidir. Bu ayrım önemlidir. Hasta-
lık, ölüm ve işini kaybetme gibi gelişmeler bu katmanda yeralır.

- Arkaplan stressör32hadiseleri: sürekliliği olup tekrarlanan ve ge-
nellikle günlük yaşamın bir bölümünü oluşturan uyarıcılar vardır. laza-
rus ve cohen (1977) stres yaratan bu grup uyarıcıları “günlük sıkıntılar”33 
olarak adlandırmışlardır. Bunlar tekrarlanırlar. yoğunluğu düşüktür ve 
insan her gün onlarla yüzyüze gelir. uzun vadede önceki uyarıcılar gibi 
ciddi tehlikelere yolaçabilirler. Ama ciddi tehdit kabul edilmezler. mesela 
gürültücü bir komşuyla hayat bir anlığına ciddi tehdit olmayabilir; yani 
gürültüye maruz kalan birey onunla yaşayabilir ve tahammül gösterebi-
lir. Fakat zaman içinde sorun birikerek ciddi tehlikelere meydan verebi-
lir. lazarus ve cohen açısından stres yaratan etkenlerin tamamında ortak 
öğe, hoşa gitmeyen sebepler neticesinde ortaya çıkıyor olmalarıdır.

İkincisi: olumlu stres ve olumsuz stres: Bazı araştırmacılar olumlu 
ve hoşlanılan hadiselerin de strese neden olabildiğine inanırlar. Bu gö-
rüşe göre stres şöyle tanımlanabilir: “uyarlama ve düzenleme gerektiren 
her istek ve ihtiyaç.”34 Dolayısıyla evlilik, boşanmada duygusal kopuş ve 
çocuk sahibi olmanın her biri stresin koşullarını taşımaktadır. Bu stres-
lerin kimisi uygunsuz ve bazısı da iyi görünmektedir. iyi stres mutlulu-
ğun kısa vadeli duygusuna yolaçmaktadır. Kötü stres ise beden ve ruhta 
uzun süreli tükenmişlikle sonuçlanır.

Üçüncüsü: stresin etkenlerine dair bu üçüncü yaklaşıma göre evli-
lik, boşanma, işsiz kalma gibi önemli olumlu ve olumsuz olaylara ilaveten 
küçük ve gündelik vakalar da bedensel ve ruhsal baskılara neden olmak-
tadır. Bu teori uyarınca hayatın olayları esas itibariyle stres yaratıcıdırlar. 
çünkü yeni şartlarla tekrar tekrar adaptasyona zorlarlar. Holmes ve rahe 
(1967) yoğunlaştırılmış araştırmalar boyunca şahsi tecrübeler ve olayla-
rın ve bireylerin hayatında ortaya çıkan değişimlerin türlerini patalojiye 

31 Personel stressors
32 Background stressors
33 Daily hassles
34 Georgia Witkin, Nişanehâ-yi Feşar-i Revani der Merdan, s. 33.
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yolaçma oranlarına göre kategorilendiren bir şema oluşturmuşlardır. Bu 
olaylar; sağlık durumu, aile ilişkileri, ekonomik koşullar, eğitim ve öğre-
tim, din ve toplumsal işlerde yaşanan değişiklikler gibi çeşitli değişimleri 
kapsamaktadır. Hayatın hadiseleri, eşin ölüm gibi yaşamın önemli olay-
larından, tatile gitmek gibi nispeten detay olaylara kadar şiddeti gözö-
nünde bulundurularak düzenlendi ve sıraya dizildi. Her bireye, hayatta 
belli bir zaman aralığı boyunca yaşanan genel değişim için bir puan ve-
rildi. Holmes ve rahe, bireylerin hayattaki değişimlerde aldıkları yüksek 
puanlarla sonraki iki yıllık dönemde stresten kaynaklanan bir hastalığa 
yakalanma ihtimallerinin daha fazla olduğunu gördü.35

3.4.  Özel Konu: Stresin Kaynağı Olarak Dünya Hayatı

Dini öğretilerde görece farklı bir bakışla stresin etkenleri ele alınmış-
tır. Bu açıdan bakıldığında hayat ve dünya çevresi tepeden tırnağa stresin 
kaynağıdır.36 Kur’an’ın görüşüne göre insan acı içinde yaratılmıştır37 ve 
Allah’a doğru hareketi de acıyla birliktedir.38 Bazı rivayetlerde dünyadan 
stresin kaynağı ve psikolojki baskının sebebi olarak sözedilmiştir.39 Al-
lah insanı orada iyilik ve kötülüklerle, korku ve açlıkla, mal ve can kay-
bıyla, tarım ürünlerinin zarar görmesiyle imtihan etmektedir.40 Dünyada 
yaşayan tüm insanlar her zaman tehdit altındadır.41 insan, anne rahmi-

35 Kaplan, Health and Human Behavior, s. 111-113.

-Amidi, Gureru’l) ”قال علی علیه السالم الدنیا ملئیة بالمصائب طامة بالنجائع و النوائب“ 36

Hikem, c. 7, s. 34); “و اعلم ان الدنیا دائر بلیة یفرغ صاحبها فیها ساعة” (Nehcu’l-Belağa, 
mektup 59).

نَساَن ِفي َكَبٍد“ 37 .(Beled 4) ”َلَقْد َخَلْقَنا اْلِ

نَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى َرِبَّك َكْدًحا َفُماَلِقيِه“ 38 .(inşikak 6) ”َيا أَيَُّها اْلِ

 ;(Harrani, Tuhefu’l-Ukul, s. 512) ”قال علی علیه السالم ان الل جعل الدنیا دار بلوی“ 39

”هی دار عقوبة و زوال و فناء و بالء نورها ظهرة عبثها کدر و غنیها فقیر و صحیحها 

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 78, s. 22) “سقیم و عزیزها ذلیل
َوالثََّمَراِت“ 40 َواألنُفِس  اأَلَمَواِل  َن  ِمّ َوَنْقٍص  َواْلُجوِع  اْلَخوْف  َن  ِمّ ِبَشْيءٍ    ”َوَلَنْبُلَونَُّكْم 

(Bakara 155).

 ,Nehcu’l-Belağa) ”قال علی علیه السالم ان الدنیا اثر بلیة لم یفرغ صاحبها فیها قط ساعته“ 41
mektup 59).
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nin kapalı ve güvenli ortamından daha büyük ve stres yaratanlar etken-
lerle dolu dünyaya ve aile çevresine adım atmaktadır. Dolayısıyla psiko-
lojik baskı hayatın kapsayıcı ve kuşatıcı boyutudur ve insanlar dünyaya 
geldikleri andan itibaren daima bireyin hayati dengesini tehlikeye sokan 
tehdit edici etkenlere maruz kalmaktadır.42 Acı ve sıkıntı insanlığın ge-
nel fenomenleri olmakla ve dünyanın mahiyeti onlarla içiçe bulunmakla 
birlikte onları kabul etmek bizim için o kadar da kolay değildir. insanlar, 
acı ve sıkıntı tecrübesinden kaçınmak için oldukça geniş tedbirler geliştir-
mişlerdir. Bazen yatıştırıcı ve sakinleştirici ilaçlarla hayatın sorunlarından 
kaynaklanan acı ve sıkıntıyı azaltmaya çalışırız. Başka durumlarda ise ha-
yatın sorunlarını düşünmekten kurtulmak için kendimizi çeşitli işlere ve 
meşguliyetlere veriyoruzdur. Bu uğraşı geçici bir sakinleşme sağlayabilir. 
Ama hayata gerçekçi bakmak daha iyidir. Hayata dair doğru bir algıyla 
ve onun fakirlik, hastalık, yaşlılık gibi sorunlarını tanıyarak buna karşı 
koymada daha fazla hazırlık yapılmış olabilir. eğer acı ve sıkıntının var-
lığımızın bir bölümü olduğunu kabul edersek çaresini bulmaya ve yaşa-
mın sorunlarının üstesinden gelmeye zemin hazırlayabiliriz.

Stres ve Hastalık

sağlığın bozulması ve hastalıkta belirleyici bir etken olarak stresin 
rolü önemlidir. stres ve hastalık arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araş-
tırma yapılmıştır. çalışmalar, stres ve gerginliğin pek çok hastalığın ortaya 
çıkması ve yayılmasında müdahil olduğunu açıkça göstermektedir.43

3.5.  Stresin Ruhsal Hijyene Etki Mekanizmaları

stresin sağlığın bozulmasına ve hastalığa yolaçtığı yollar doğrudan44 
veya dolaylıdır.45

a) Dolaylı Yollar

stres davranışı etkileyebilir ve davranış da sağlığın bozulmasına veya 
hastalığın ağırlaşmasına yolaçabilir. Günlük kronik baskı ve stresi doğuran 

42 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 7, s. 286.
43 eysenck, Psychology: A Student’s Handbook, s. 174.
44 The direct routes
45 The indirect routes
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olaylar ve hadiseler bireyin kişisel bakıma odaklanmasını önleyebilir ve 
spor, uygun gıda, yeterli istirahat için yeterli fırsat bulamamasına sebep 
olabilir. Bundan da kötüsü, birey, psikolojik baskıya adapte olmaya gay-
ret gösterirken, kısa vadede etkili olsa bile hiçbir şekilde sağlıklı sayılama-
yacak davranışlara yönelebilir. Aşırı içki içmek veya yüksek oranda şeker 
ve yağ içeren gıdalarla beslenmek gibi davranışlar bu durumun örnekle-
ridir. Hijyenik davranışla ilgili araştırmalar, çok fazla stres doğuran şart-
larda bireylerin hastalığa yakalanma veya sağlığın bozulması ihtimalini 
arttıracak biçimde davrandıklarını ortaya koymaktadır. Gözlemler, zarar 
görmüş kişilerin uzun süre uyku ve yemeğe özen göstermediklerini, bu-
nun da ruhsal bozukluğun sebebi olduğunu kanıtlamaktadır.46

Aynı şekilde stres, bedenin biyokimyasal düzeninde ruhsal hijyene 
etki edecek birçok değişiklik meydana getirir. Araştırmalar, stresin nöro-
lojik değişikliklere sebep olduğunu ve canlının mevcut tepkisini üreten 
iç salgı bezlerinin deşarj olduğunu ortaya koymuştur. yine kalp-damar 
tepkileri veya bedenin bağışıklık sisteminin işleyişi gibi.47

öte yandan bu fizyolojik değişiklikler, kalp koroner rahatsızlığından 
mide-bağırsak bozulmaları, kanser, uyum bozukluğu, kronik yorgunluk, 
baş ağrısı ve yüksek tansiyona kadar değişebilen birtakım hastalıklara se-
bep olur. stresin, fizyolojik değişiklikler ve tıbbi hastalık yoluyla ruhsal 
hijyen üzerinde etkili olduğuna dair yüzlerce deney yapılmıştır.48

Araştırmalar göstermektedir ki, stres kısa süreli olursa genellikle so-
run ortaya çıkmamaktadır. çünkü beden ondan sonra dinlenmeye fırsat 
bulabilmektedir. Ama eğer stres uzun süreli olursa ve birey onu kontrol 
edemezse beden ve ruh üzerindeki etkisi net biçimde gözlenecektir.

b) Doğrudan Yollar

stresin anksiyete, depresyon, savunma hali, eleştiri, köşesine çe-
kilme, hafıza zayıflığı, uykusuzluk, kâbus görme, bireyler arası olumsuz 
davranışlar49 gibi bazı belirtileri ve izleri ruhsal bozukluklarda doğrudan 

46 Taylor, Health Psychology, s. 159.
47 Graham, robert B., Revanşinasi-yi Fizyolojik, s. 394-399.
48 Davison, Abnormal Psychology, s. 191-197, 124, 125.
49 carr, Abnormal Psychology, s. 124-125.
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gözlemlenebilmektedir. stresin belirtileri yıllarca devam edebilir. Araştır-
malar, nazilerin zorunlu çalışma kamplarından kurtulanların, o hadiseden 
elli yıl sonra bile korku ve kaygı halini taşıdıklarını göstermektedir.50

3.6.  Stresin Dengeleyicileri

strese verilen cevabı azaltan dengeleyiciler bilişsel, karakteristik ve 
çevresel etkenlere ayrılmaktadır.

Stresi Dengelemede Bilişsel Etkenlerin Rolü

lazarus’un (1991) teorisine göre bireyin stresi tecrübe edip etme-
mesi, stresin etkenlerini nasıl değerlendirdiğine bağlıdır. Tanıma, önemli 
bir dengeleyicidir. Dolayısıyla stresin oranı, çevreyi ne kadar tehdit edici 
değerlendirdiğine bağlı olmaktadır. streste değerlendirme tarzı ve biliş-
sel etkenlerin rolü konusunda en kapsamlı teorilerden birini lazarus ve 
mesai arkadaşları ortaya koymuştur.51

a) Lazarus’un Bilişsel Değerlendirme Modeli

lazarus (1984) psikolojik baskıya cevap vermede bilişsel değerlen-
dirme ve idrakin rolüne vurgu yapmaktadır. o, eğer bir durumu tehdit 
edici kabul etmezsek strese girmeyeceğimize inanır. Bilişsel değerlen-
dirme, onun vesilesiyle bireylerin gerilim yaratan uyarıcıların etkilerini, 
sonuçlarını ve onlarla yanyana en iyi nasıl olunabileceğini inceleme ko-
nusu yapan psikolojik bir süreçtir. lazarus ve Folkman iki yıldan fazla 
bir dönem boyunca stres için bilişsel değerlendirmenin önemini tanımaya 
temel alan bir model ortaya koydular.

lazarus açısından stresin değerlendirilmesi üç aşamada gerçekleş-
mektedir:

1- Temel değerlendirme52

stres doğuran olayla karşılaşmada ilk defasında sağlığımız için onun 
zımni anlamını değerlendirmeye çalışırız. Bu süreç temel değerlendirme 

50 sanderson, Health Psychology, s. 125-127.
51 sheridan, c. ve s. radmacher, Health Psychology, s. 150.
52 Primary appraisal
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olarak adlandırılır. Bu değerlendirmede “Bana nasıl bir etkisi var?”, “Acaba 
sağlığımı tehdit ediyor mu?” gibi sorulara cevap verilmektedir. Temel de-
ğerlendirme bir olay hakkında iki yargıdan biriyle sonuçlanacaktır:

- Tehdit edici olmayan değerlendirme

ilgisiz53; temel değerlendirmede o mevzunun sizinle bağı bulunma-
dığı sonucuna varırsınız.

Tehlikesiz/olumlu54; durumu olumlu değerlendirebilirsiniz ve sağ-
lık için faydalı bulabilirsiniz.

- Tehdit edici değerlendirme

sözkonusu uyarıcıyla ilgili değerlendirmemiz muhtemelen tehdit 
edici olabilir. Bunun da üç ekseni vardır:

zarar/yoksunluk55; genellikle zarar için yapılan analizin kapsamına 
girmiştir. Feci ve ani olaylar bireyleri böyle bir değerlendirmeye hazır-
layabilir. çünkü oldukça hızlı bir darbe meydana gelir ve bireyler daha 
fazla tahribatla yüzyüze gelirler.

Tehdit56; gelecekteki tahribat veya yoksunluğu öngördüğünüz du-
rumdadır. Tıpkı bir yer sarsıntısının her taraftan gelen haberler yoluyla 
bilinmesi gibi.

meydan okuma57; gelecekteki felaket ve tehlikelere meydan okuma 
değerlendirmesi dayanak yapılmamış, bilakis gerilim yaratan uyarıcının 
üstesinden gelme ihtimaline dayanılmıştır. üstesinden gelme hususunda 
yeterliliğimize güven duyduğumuz bazı olaylar vardır. Fakat gerilim ya-
ratan olayların marjları bizi fazlasıyla aşmaktadır. meydan okuyarak de-
ğerlendirilen olaylar işte bu marjda yeralmaktadır.58

53 Irrelevant
54 Benign/positive
55 Harm/loss
56 Threat
57 challenge
58 lazarus, r. s. ve s. Folkman, Stresses Appraisal and Coping, s. 31-55.
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2- İkincil değerlendirme59

ikincil değerlendirme “neyi yapabilirim?” mevzusunun incelenme-
siyle bağlantılıdır. mesela sakatlanmış bir sporcu “başa çıkma”nın60 çeşitli 
tekniklerini inceleyebilir: Bir antrenörden veya timden kılavuzluk isteye-
bilir, özellikli tedavi teknikleriyle iyileşmek için çaba gösterebilir yahut 
sorunlarını unutmak için bazı oyalayıcı faaliyetlere yönelebilir.

3- Üçüncül (tekrar) değerlendirme

Temel ve ikincil değerlendirmeler birbiriyle epey irtibatlıdır. Bazı va-
kitler, kavramsal olarak “tekrar değerlendirme”61 adı verilmiş üçüncül bir 
değerlendirme de vardır. eğer bir olayı baskıyla değerlendirdikten sonra 
değerlendirmemizin yanlış olduğuna dair elimize yeni bir bilgi geçerse 
başka bir anlayış bulabiliriz.62

lazarus ve Folkman’ın değerlendirme modeli bu alandaki birçok 
araştırmaya ilham verdi. onların teorisi, kesin olarak bugüne kadar bu 
doğrultudaki en kapsamlı gayreti temsil etmektedir.

b) Ellis’in Değerlendirme Modeli

Değerlendirme konusunda daha yeni bir yaklaşım, ellis’in63 kendi 
tedavi tekniğinde akılcı-duygusal64 tedavi adıyla gösterilmiştir. o, bi-
reylerin tasavvur edilenden daha fazla temel değerlendirmeler üzerinde 
kontrol sahibi olduğuna inanmaktadır. Akılcı-duygusal teoriye göre te-
mel değerlendirme süreci üç aşamaya ayrılır (şekil 6-2). Birinci aşama, 
ellis’in aktifleştiren65 gerçek adını verdiği hayatın bir gerçeğini kapsamak-
tadır. ikinci aşama, hayatın bu gerçeğin değerlendirmesidir. Bu değerlen-
dirme inanç sistemimizden66 kaynaklanmaktadır. üçüncü aşama da gö-
zönünde bulundurulan gerçeğin nasıl değerlendirildiğinin sonucu olan 

59 secondary appraisal
60 coping
61 reappraisal
62 cloninger, s. c., Perscyiption Dynamic and Development, 1996, s. 269-270.
63 Albert ellis
64 rational-emotive behaviour therapy
65 Activing
66 Belief system
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duygular, heyecanlar ve muhtemel stresleri içermektedir. Başka bir ifa-
deyle, hayatın bir gerçeğini değerlendirdiğimiz teknik veya tarzn, heye-
canlarımız ve duygularımızın üzerinde önemli etkisi vardır. ellis açısından 
bir kavramın değerlendirilmesi, hayatın meydan okuyuşlarıyla yüzleşme 
sürecinin temelidir.

Şekil 6-2: Ellis’in teorisinde değerlendirme süreci

Hayatın gerçeği 
(Aktifleştiren gerçek)

Hayatın gerçeğinin değerlendirilmesi 
(İnanç sistemimiz)

Muhtemel psikolojik baskı ve değerlen-
dirmeden kaynaklanan heyecan.

Değerlendirme, bireyin inanç sisteminin ürünüdür. Bu sistem, bireyin 
hayatıyla ilgili görüşüne dâhildir ve tecrübe ettiği olayların anlamıdır.

Bireylerin bu hususta farklı görüşleri vardır. mesela hayatın kimi 
olaylarını olumlu değerlendirirler. Başka bazılarını da olumsuz ve ka-
ramsar görüşle yorumlar ve analiz ederler. Bireyler, hayatlarını mantıklı 
eğilimler ve sağlıklı inançlar temelinde bina ettikleri takdirde psikolojik 
karmaşadan uzak kalabilirler. ellis, özellikle kişilerin felsefi görüşleri ve 
itikadi inançlarının rolüne vurgu yapmaktadır.67

Kişisel Özellikler ve Stres

stresin uyarıcılarından etkilenmede önemli faktörlerden biri insan-
ların kişilik özellikleridir. Psikologlar pek çok çalışmada, bazı kişiliklerin 
stres karşısında neden daha fazla zarar gördüğünü, bazılarının ise buna 
nasıl direndiklerini anlamaya çalışmışlardır. Araştırmacıların ulaştıkları 
sonuç şudur ki, kişilik özellikleri olarak kategorize edilmiş bazı özellikler 
ve davranışlar, kişilik ve hastalık arasındaki bağı kavramaya yardımcı ol-
maktadır. Kişilik ve stres arasındaki ilişkiyi anlamak için epey araştırma 
yapılmıştır. Burada bazılarına değineceğiz:

1- A ve B Türü Davranış Modelleri

Psikolojik baskı, kalp ve damar hastalıkları ile kişilik türü arasın-
daki bağlantı konusunda Freedman ve rosenman (1974) adındaki iki 

67 ellis, İhsas-i Bihter, bihter şoden, bihter manden (2), s. 105 ve 106.
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bilimadamı diğerlerinden çok daha fazla çalışmışlardır. Bu araştırmalarda, 
stres yaratan etkenlerle karşılaşma sırasında iki tür kişilik tarif edilmiştir. 
A tipi kişilik ve B tipi kişilik. A tür davranış modeli üç özellik taşır:

1) rekabet; A türü bireyler özeleştiriye oldukça eğilimlidirler ve ça-
balarından ya da başarılarından mutluluk duymaksızın hedefe ulaşma 
yönünde gayret gösterirler.

2) zamanla ilgili acelecilik; A türü bireyler saat tahminiyle sürekli 
kavga halindedirler. çoğunlukla gecikmelere ve zaman israfına taham-
mülsüzdürler. Programları yoğundur ve birden fazla işi eşzamanlı ola-
rak yapmaya uğraşırlar.

3) öfke/düşmanlık; A türü bireylerde öfke veya düşmanlık kolayca 
kışkırtılabilir. Bu tür kişiler büyük psikolojik baskı altındadırlar. Bunun 
tersine B türü model daha az rekabetçilik, acelecilik ve husumet gibi özel-
liklerle belirginleşir. B tipi bireyler hayatın gündelik durumlarına acele 
etmeksizin ve oldukça sakin karşılık verirler. Hedeflerine ulaşamadıkla-
rında bile başarısızlık hissetmezler.68

2- Dirençli Kişilik Teorisi

suzanne Kobasa ve salvatore maddi’nin teorisine göre psikolojik baskı 
ile kişilik arasındaki ilişki dirençlilik özelliğiyle ilgilidir. Dirençlilik, ha-
yattaki olaylara tepki vermede bireyin kararlılığına ve kendine özgü tar-
zına işaret eden psikolojik bir kavramdır.69

Dirençliliğin üç özelliği vardır:

1) Kontrol; hayattaki olayların akışına etki edebileceğine inanmaktır.

2) sorumluluk; hayatın bir anlamı ve hedefi bulunduğuna inanmaktır.

3) meydan okuma; zorlu ve takati aşan olayların doğal olduğu, ha-
kimiyet sağlamak ve ilerlemek için fırsat yaratabileceğini düşünmektir.

Dirençlilik kavramı birçok araştırmada incelenmiştir. Bulgular, di-
rençli kişilerin, dünyayı tehdit edici görmemenin yanısıra, sorun çözmenin 

68 Feshbach, Personality, s. 436-438.
69 corsini, r. j., The Dictionary of Pyschology, s. 435.
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yollarından yararlanmada strese yolaçan etkenlerle yanyana gelebilmek 
için kendisini etkili gördüğünü ortaya koymaktadır.

Kobasa, dirençli bireylerin stres yaratan koşullarda daha sağlıklı ka-
labildiklerini izah etmektedir. ona göre bunun sebebi, bu kişilerin stres 
yaratan etkenlerle daha iyi biçimde yüzleşmesi ve bu hadiseler karşısında 
ıstırap ve ateşlenme ihtimalinin daha düşük olmasıdır. sonuç itibariyle, 
doğal uyarıcılardan çıkıp stres ve hastalığa varabilen karmaşık süreç asla 
başgöstermeyecektir.70

colerick, dirençliliğin benzeri olan “dayanıklılık” ve “takat”i yetmiş, 
seksen yaşlarındaki bireylerde inceledi. Bu araştırmanın sonucu, dayanıklılık 
ve takatin ihtiyarlık yaşlarından itibaren, zorluklar ve sıkıntılar karşısında 
olumlu bakış sahibi olmak gibi özelliklerle birlikte stres yaratan etkenler 
karşısında da dengeleyici bir faktör olarak iş gördüğünü ortaya koydu.71

3- İnsicam Duygusu

Bazı araştırmacılar, bireyleri strese neden olan etkenler karşısında 
koruyan başka kişilik özellikleri de izah etmişlerdir. Antonovsky’ye göre 
stres yaratan etkenlerin en önemli dengeleyicilerinden biri de, zorunlu 
çalışma kamplarından kurtulanlar üzerindeki araştırmalardan elde edilen 
“insicam duygusu”dur.72 Bu kişiler yaşadıkları ürkütücü tecrübelere rağ-
men bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı kalabilmişlerdi. Antonovsky bu 
bireylerle yaptığı söyleşiler sırasında üç önemli özellik belirledi:

1. Kimi olaylar (mesleki başarısızlık, sevdiği kişinin ölümü, savaş) 
asla istedikleri şey değildi ama bu olayları anlayabileceklerini hissediyor-
lardı. Hadiseleri kendine özgü maddi güçlere göre açıklıyorlardı. mesela 
mesleki başarısızlığını, ihtiyaç duyulan bilgilerden faydalanamamaya veya 
müdürle bağdaşamamaya bağlayarak izah ediyorlardı. yahut savaşı siyasi 
güçlerin arasındaki ihtilafın sonucu görüyorlardı.

2. insicam duygusu taşıyan bireyler, dünyayı dizginlenebilir kabul 
ediyorlardı ve durumların, mantıksal bakımdan beklentiye uygun biçimde 

70 Personality, s. 436.
71 sarafino, Revanşinasi-yi Selamet, s. 198.
72 sense of concurrence
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gerçekleştiğine güçlü inançları vardı. onlar, hoşa gitmeyen durumların 

her halükarda hayatın içinde yaşandığını anlamışlardı. Fakat bu tecrübe-

leri güzelce geride bırakabilmişlerdi.

3. insicam duygusuna sahip bireyler hayattaki olayların bir anlamı 

olduğuna inanıyordu. Derin duygusal düzlemde hayata değer veriyor-

lardı ve inançları şuydu ki, hayatın birçok sorun ve ihtiyaç durumunda 

ancak onun için enerji sarfedilenler değer kazanabilirdi.73

4- İçsel ve Dışsal Kontrol Mevkii

Kontrol mevkii74 teorisine göre bazı bireyler kontrolün kaynağının 

kendi içlerinde olduğuna inanırlar. Halbuki başkaları (dışsalcılar) kontro-

lün kaynağının kendileri dışında, yani çevrede bulunduğu inancındadır. 

Kontrolün mevkiini içsel sayan ve çevreyi kontrol edilebilir gören birey-

ler stres yaratan etkenler karşısında daha iyi direnç gösterebilirler. Buna 

mukabil kontrol yoksunluğu da stresi arttırmaktadır.75

5- Heyecan arama

Heyecan arama da stres yaratan uyarıcıları dengelemede önemli bir 

kişilik etkeni olarak rol üstlenebilir. Heyecan arayan bireyler, direnci yük-

sek bireyler gibi, dünyayı daha az tehdit edici görürler ve stres yaratan 

uyarıcılarla güzel bir şekilde yanyana olmaya hazırdırlar. Tehlikeli spor-

lar buna çarpıcı bir örnektir. Tehlikeli ve baskı yaratan bu sporlarda kimi 

zaman insanlar yaralanır veya hatta ölürler. Ama buna rağmen bu spor-

ları neden yaparlar? cevabın bir bölümü, insanların bu sporlarda heye-

can peşinde olduklarıdır. sadece özel kişiler tehlikeli sporları sevdiğin-

den bu sporlarda başka tür kişilik sıfatlarıyla karşılaşırız.

Araştırmacılar, tehlikeli sporlara katılan bireylerin heyecan arama 

kriterinde üst sıralarda yeraldığını göstermiştir.76

73 sarafino, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 586-589.
74 locus of control
75 Feshbach, Personality, s. 473-474.
76 shamus, e., ve j. shamus, Sport Injury.
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Toplumsal Destek

Toplumsal destek stresi dengelemede işe yarar. Toplumsal destek; 
diğer birey veya grupların insanlara değer verdiği işbirliği, gözetme, sevgi 
ve teselliye verilen isimdir.77 Bu desteği baba, anne, dostlar, halk, doktor 
gibi kimseler veya toplumsal kurumlar yerine getirebilir. Toplumsal des-
teğin üç boyutu şöyledir:

1. Kişinin derdini paylaşma, ona özen gösterme, sevgi duyma ve il-
gilenmeyi kapsayan duygusal destek.

2. Geri ödeme beklemeksizin ödünç para verme, hayatta ihtiyaç 
duyulan şeyleri satın alma, evin işlerini görme vs. gibi iktisadi ve pra-
tik destek.

3. izah etmeyi, kendini denetlemenin usülü konusunda öneri ge-
tirmeyi kapsayan bilgi desteği. Bulgular, toplumsal desteğin peşine düş-
mekten kaçınan kimselerin bazı hastalıklar karşısında zarar gördüğünü 
kanıtlamıştır.78

Aynı şekilde bulgular göstermiştir ki toplumsal destek stresi azalta-
bilir. Bir araştırmada larocco, House ve French mesleki stresi ve top-
lumsal desteği değerlendiren anketlerle iki binden fazla işçi ve memur 
erkeği inceledi.Toplumsal desteğin varlığı üç kaynak tarafından ölçüldü: 
müdür, mesai arkadaşı ve eş, aile, dostlar. sonuçlar, toplumsal destek ile 
stres arasında ters orantı olduğunu kanıtladı.79

3.7.  Din ve Bireylerin İtikadi İnançları

şimdiye kadar dinin stresi dengeleme ve kontrol etmede dinin etkisi 
alanında çok sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Bulgular göstermek-
tedir ki, dindarlık, stres karşısında engelleyici işlev görebilmektedir. Bu 
mevzu, hususen hayatın, hiçbir insani çözüm yolu bulunmayan kontrol 
edilemez vakalarında doğrulanmaktadır.80

77 Kaplan, r., Health and Human Behaviour, s. 133.
78 A.g.e.
79 “social support, occupational stresses and Health”, Journal of Health and Social B -

haviour, cilt 21, s. 202-218.
80 The Psychology of Happiness.
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Dindarlık, strese karşı koymada iki yolla etkilidir. Hayatı gerçekçi 

değerlendirme boyutu ve stres karşısında dirençli kişilik eğitimi.

a)  Hayattaki Olayları Gerçekçi Değerlendirme

olaylar hakkında, özellikle de vahim hadiselere dair gerçekçi yo-

rumda bulunma, stresi dengeleme ve bireyin onlara uygun tepki ver-

mesinde dini inançlarımız oldukça etkilidir. Din, hayatın olaylarını yo-

rumlamak için başvuru sistemidir ve bireyler ondan, varlık meselelerini 

anlamak, öngörüde bulunabilmek, vakaları dizginlemek ve saygınlığını 

korumak için yararlanır.81 Din, olayların olumlu yorumlanmasıyla stres-

lere karşı koymada aktif ve etkin bir rol üstlenebilir.82

Psikologların inancına göre bireyin hayattaki hadiseleri olumlu veya 

olumsuz algılaması büyük etki bırakır. eğer birey dünyanın düzeninin 

adil olmadığı, ölümle hayatın son bulduğu ve bunun ötesinde bir hedef 

olmadığı inancındaysa, hayatın hedefi bulunduğunu düşünmeye, güç-

lük ve sıkıntıya uğramayı gelişme ve manevi tekamül için fırsat görmeye 

oranla çok fazla strese maruz kalacaktır. lewis’in ifadesiyle ruh sağlığı, 

anlamlı bir felsefe ve hedefli bir yaşamı gerektirir. sadece dinin gölgesinde 

mümkün bir şeydir. iyilik, adalet, aşk, sadakat, özsaygı, affetme ve saygı, 

düşünce ve davranışlarımıza derinlik ve anlam kazandırır.83

mütedeyyin bireyler fenomenlere gerçekçi bakar ve bu yolla feno-

menlerin sırrını ve hikmetini anlarlar. Bu bireylerin, sorunlarla başet-

meye ilişkin iyimser telakkisi vardır ve yapıcı hedeflerin peşindedirler. 

Hayat konusunda, tefekkür ve onun hayattaki fenomen ve olayları değer-

lendirme tarzına düzen getiren bir koordinasyon felsefesi vardır. Dinin 

mahiyeti ve sütunu, Allah’ın kullarının hâmisi olduğu, ihtiyaç anında el-

lerinden tutacağı ve her şartta onları gözetip kolladığıdır. Bu tür bir dü-

şünce, fenomenleri değerlendirme ve psikolojik baskıya karşı koymada 

insanın önünü açmaktadır.

81 newman, j. s. ve K. j. Pargman, The Role of Religion in the Problem-Soliving Process, 
s. 390-403.

82 Bir grup yazar, İslam ve Behdaşt-i Revani, c. 2, s. 25.
83 rızaiyan, Modiriyyet-i Feşar-i Revani, s. 235.
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Strese karşı koymada İslam’ın değerlendirme modeli

Ayet ve rivayetlerden yararlanarak değerlendirme sürecini üç aşa-
maya ayırabiliriz:

Birinci aşama, hayatta korkunç bir olayın ortaya çıkmasıdır. Ayet 
ve rivayetlerde hayatın vahim olaylarına işaret için “bela” ve “musibet” 
gibi kelimeler kullanılmıştır.

İkinci aşama, bu vakıanın değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme 
bireylerin felsefi bakışaçılarından ve dünyagörüşlerinden kaynaklan-
maktadır. Bireyler genellikle iki tür değerlendirme sistemi karşısında 
yeralır: Birinci düzey değerlendirme sistemi ve ikinci düzey değerlen-
dirme sistemi. Birinci düzey değerlendirme sistemi, fenomenlerin zâhiri 
analiz ve yorumuna dayanır. Değerlendirmenin bu düzeyinde hasta-
lık, fakirlik, işini kaybetme, eş ve çocuktan mahrumiyet gibi hadiseler 
olumsuz kabul edilebilir. Hiç tereddütsüz bu sorunlar insan için hoşa 
gitmeyecek şeylerdir. Hatta huzur ve refah içinde yaşayan bireyler bile 
günün birinde bunları kaybetme ihtimali nedeniyle acı ve pişmanlık 
halinde yaşamaktadır. Bu açıdan dünya bütünüyle belaların yeridir.84 
Hayattaki olaylar da bu düzeyde olumsuz ve hoşlanılmayacak şeyler 
olarak değerlendirilmektedir. Bazı kimseler hayattaki olayları sadece 
bu düzeyde değerlendirirler.85 oysa değerlendirme, psikolojik meka-
nizmanın derinliğinde öncekinden daha fazla düzeylerine ulaşabilir ve 
gerçekçi biçimde yorumlayıp analiz edebilir. Bu düzeyde hayatın deği-
şimleri, hatta fakirlik, hastalık, doğal afetler, başarısızlıklar ve hayal kı-
rıklıkları gibi olaylar da olumlu ve anlamlı olarak değerlendirilir. şehid 
mutahhari’nin ifadesiyle, varlık ve yokluk, hayat ve ölüm, beka ve fena, 
sağlık ve hastalık birarada ele alınır, verimli ve hedefli biçimde gözönünde 
bulundurulur.86 islam açısından hayattaki her fenomen ve olayın, değer-
lendirmede hesaba katılması gereken olumlu boyutları ve çıkarları vardır.87  

 ,Kuleyni) ”انما الدنیا دار بالء“ ;(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 33, s. 511) ”الدنیا دار بلیة“ 84
Kafi, c. 8, s. 304).

ْنَيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن“ 85 َن اْلَحَياِة الدُّ .(rum 7) ”َيْعَلُموَن َظاِهًرا ِمّ
86 mutahhari, Mecmua-i Asar, c. 1, s. 187.
87 Kur’an’da çok sayıda yerde olayların birkaç boyutlu olduğuna işaret edilmiştir. mesela:  

.(Bakara 216) ” َعَسى أَن َتْكَرُهواْ َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم“
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Bu beyan musibetler ve güçlükler konusunda tamamen doğrulanmak-
tadır. musibetlerin mayası ve hamuru, iyilik ve hayırdır. Bunun anlamı 
şudur ki yaratılış düzeninin bütününde asayiş ve zorlukların hepsi in-
sanın maddi ve manevi gelişmesinin ve tekamülünün zeminini hazır-
lamaktadır. Bir bakışaçısına göre istenmeyen şeyler olan belalar, acılar 
ve musibetler, daha yüksek bir bakış ve daha derin bir görüşte lütuf ve 
güzelliktir. musibetler, müşkülatlar ve hayatın stres yaratan etkenle-
rinden ilahi hediye88, tekamül vesilesi89 ve Allah’ın muhabbetinin90 be-
lirtisi olarak bahseden rivayetler gerçekte analizin bu düzeyine işaret 
etmektedir. ikinci düzeydeki değerlendirme psikolojik baskıya karşı 
koymada çok önemlidir. çünkü bireyler hayatın anlamını, musibet 
ve zorlukların felsefe ve hedefini anladığında onlara katlanmaya daha 
fazla hazır olacaktır.

Üçüncü aşama, sözkonusu olayı değerlendirmenin sonucu olarak 
bireylerin duygularını, heyecanlarını ve ruhsal hallerini kapsamaktadır. 
Duygular olumlu ve olumsuz nitelik taşır. olumlu duygulardan maksat, 
olayların derin ve gerçekçi değerlendirmesi sonucunda bireyde ortaya çı-
kan “sabır” ve “rıza” halidir. olumsuz duygular ise “sabırsızlık” ve “öfke” 
gibi hallere işaret etmektedir.

islam’ın eğitimdeki hedeflerinden biri, bireylerin başta stres yara-
tan olaylar olmak üzere vakaları ve olayları yorumlama türüne ve onlara 
bakışına daha çok derinlik kazandırmak ve bireyleri olumlu fonksiyon-
larla tanıştırmaktır.

b)  Stres Karşısında Dirençli Kişilik Eğitimi

stresi dengeleme ve kontrol etmede dinin en önemli yardımı iman, 
takva, özsaygı, sabır ve Allah’a tevekkül sıfatını geliştirmesidir. mümin 
kişinin kişiliğiyle dini bir olur. Allport ve ross’a göre içsel dinî istikamete 

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 260) ”المصائب منح من الل“ 88

 انه لیکون للعبد منزلة عند الل فما ینالها اال باحد فصلتین اما بذهاب ماله او ببلیة فی“ 89
.(A.g.e., s. 257) ”جسد

.(A.g.e., s. 87) ”ان الل اذا احب عبدا غته بالبالء غتا“ 90
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sahip bir şahıs diniyle birlikte yaşar.91 Bunun anlamı, dinin bir kişilik 
tipi ortaya çıkardığıdır. rivayetlere bakıldığında bunun aklını kullanan 
tip olarak ifade edildiğini, karşıtına da aklını kullanmayan tip dendiğini 
görebiliyoruz.92

imam sadık (a.s) , aklını kullanan/aklını kullanmayan şeklindeki 
iki boyutu birbirinden ayırmıştır.93 Aklını kullanan/aklını kullanmayan 
boyutları, fonksiyonun dört türü (tefekkür, duygusal hissiyat, toplum-
sal davranış ve idrak) üzerinde etkili olmakta ve dış dünya ile ilişki kur-
mak ve hayattaki olayların analizi ve değerlendirmesi için çeşitli yolların 
ortaya çıkmasına aracı olmaktadır. örnek vermek gerekirse, aklını kul-
lanan tip, iman, takva ve tevekküle sahip olmakla hayatta dert ve musi-
betlerin kalbe acı vermesine müsaade etmez, tahammül ve tedbirle on-
lara üstünlük sağlar.

Dinin (islam) hedefi, aklını kullanan bireyleri, derin kavrayışla ve 
doğru kararları vererek hayatına ve çalışmasına devam edebilmeleri için 
eğitmektir.

islam açısından aklını kullanan/aklını kullanmayan ayrımı, insanın 
kişiliğinin tüm işlevini açıklayabilir ve bilişsel, duygusal, davranışsal ol-
mak üzere üç parçadan oluşmuştur.94 imam sadık (a.s) aklını kulla-
nan/aklını kullanmayan tiplerinin her biri için, birbirinin karinesi olan 
75 özellik saymıştır.95

Bestani bu sıfatları dört katman halinde sıralamış ve aklını kullanan/
aklını kullanmayan kategorilerinin her birinin işlevini itikadi, toplumsal, 
duygusal ve zihinsel boyutlarda incelemiştir.96 Aklını kullanan/aklını kul-
lanmayan kişilik bakışaçısına uygun olarak, hayatın muhtelif sahnelerinde 
değersizlik ve yetersizlik duygusu yaşayan ve kötü hisseden bireyler ak-

91 Allport, G. W. ve m. j. ross, Personel Religious Orientation and Prejudice Social Psych -
logy, 5 (4).

92 rivayetlerde “akıllı” ve “cahil” şeklinde iki kelimeye değinilmektedir. (Amidi, Gureru’l-
Hikem, s. 50).

93 Kuleyni, Kafi, c. 1, s. 20.
”قسم الل العقل ثالثة اجزاء فمن کمل فیه کمل عقله و لم تکن فیه فال عقل له حسن معرفة  94

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 77, s. 158) “الل, حسن الطاعة و حسن البصر علی امر الل
95 Kuleyni, Usulü Kafi (tercüme: Kemrei), c. 2, s. 58-62.
96 Aynı yer.
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lını kullanmayan kişilik tipine mensuptur. Bundan dolayı insanların stres 
yaratan uyarıcılar karşısında zarar görmesi, aklını kullanan/aklını kullan-
mayan kategorilerinin etkenlerine göre değişkendir.

Şekil 6-3: Kişilik tipleri ve onların psikolojik baskı karşısındaki tepkileri

Kişilik Tipi/İşlev Hayattaki Olaylar Tanıma ve 
Değerlendirme

Duygular

Aklını kullanan tip ve 
kişilik

Aktifleştiren olay Makul itikad: 
Beğenilen aktifleştirici 
olay (nimet)

Hoşnutluğun sabır ve 
tahammülü

Aklını kullanmayan tip 
ve kişilik

Aktifleştiren olay Makul olmayan 
itikad: Beğenilmeyen 
aktifleştirici olay 
(musibet)

Tahammül 
yoksunluğu, hayal 
kırıklığı, hüzün, 
üzüntü

Aklını kullanan/aklını kullanmayan sıfatı, bireyin hareket tarzını veya 
davranış biçimini etkisi altına alır. Aklını kullanan/aklını kullanmayan bi-
reylerin bazı kişilik özellikleri imam sadık’ın (a.s) rivayetinde şöyle sı-
ralanmıştır: üzüntüye karşılık mutluluk, umutsuzluğa karşılık ümit, öf-
keye karşılık şefkat, açgözlülüğe karşılık kanaat, hırsa karşılık tevekkül, 
tahammülsüzlüğe karşılık sabır. Bu sıfatların mukabil anlamı vardır. Bu 
sıfatların ilişkisini ve mukabil stratejileri inceleyen araştırmalar bu alanda 
anlamlı bağlantılara ulaşmayı başardı. Gabari ve arkadaşları bir araştır-
mada, ümitvar olmak, sabır ve Allah’a tevekkül ile ağır koşullarda his-
sedilen kaygı ve stres arasında ilişki bulunduğunu anladı. yani çetin ve 
ağır şartlarda yaşayan bireyler Allah’a tevekkül eder, daha sabırlı ve ta-
hammüllü olursa strese daha fazla direnç gösterebilir.97 Araştırmalar da 
stres sendromunun düşük olmasıyla bireylerin tevekkülü arasında bağ 
bulunduğunu tespit etmektedir.98

3.8.  Strese Karşı Koyma Teknikleri

Her birimiz stres yaratan etkenler ve değişimlerle kendine özgü bi-
çimlerde karşılaşıyoruz. Karşılaşmanın şekli, bireylerin psikolojik ve 

97 Bir grup yazar, İslam ve Behdaşt-i Revan (1) s. 12-151.
98 Bulheri, Endişe ve Reftar, 2000.
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biyolojik özellikleri gibi etkenlere, stresin pozisyonuna, bireyin hayatta 
ortaya çıkan değişimleri (stresi dengeleyen etkenleri) algılamasına bağlı-
dır. Burada sözkonusu süreçlerin niteliği ve bunlara karşı koymanın ta-
nımını ele alacağız.

Karşı Koymanın Tanımı: Karşı koyma, potansiyel bakımdan zarar 
verici veya stres yaratıcı durumları dizginlemek (yani kontrol, tahammül, 
azaltma veya asgari seviyeye indirme) için gösterilen çabalar olarak tarif 
edilebilir. Karşı koymanın lazarus ve Folkman’dan alıntılanan bu tanı-
mının üç ayırt edici özelliği vardır:

1) Karşı koymanın somut bir çaba ve planlamayı gerektirdiğine de-
lalet etmektedir.

2) Karşı koymanın sonucunun daima olumlu olacağı varsayılmaktadır.

3) Karşı koymanın normal zamanın dışında başgösteren bir süreç 
olduğu vurgulanmaktadır.

Bu özellikler karşı koymanın tanımında önemli sayılmaktadır. çünkü 
bize, çeşitli pozisyonlarda hangisinin daha çok işe yarayacağını bulmak 
için psikolojik baskıya karşı koymanın muhtelif teknik ve stratejilerini 
araştırıp değerlendirme imkanı sağlamaktadır. yazarlar, kişilik sıfatlarının, 
inançların veya dünyaya bakış tarzının çeşitli durumlara karşı koyma ve 
onlarla uzlaşma üzerinde etkisi olup olmadığını anlamaya uğraşır.99

Karşı Koymada İki Genel Strateji: lazarus ve Folkman, karşı koy-
manın iki genel şeklini belirlemiştir: sorunu çözme yönünde çaba ve duy-
guları düzene sokma yönünde çaba.

“sorun eksenli karşı koyma çabaları”100 olarak da ifade edilen sorunu 
çözme yönünde çaba, stresin pozisyonunu değiştirme amacıyla sergile-
nen önleyici davranışları kapsar. sorun eksenli strateji dışbükey101 veya 
içbükey102 olabilir. Dışbükey karşı koyma stratejileri, psikolojik baskı 
kaynağı olan pozisyon değişiklikleri veya başkalarının davranışları kar-
şısında mevzilenirler. Dışbükey yüzleşme stratejileri, görüş ve ihtiyaçla-

99 Chris, Ru’yaruyi ba Çaleşhâ-yi Zindegi ve Fennaveri, s. 20.
100 Problem-focused coping
101 outer-directed
102 Inner-directed
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rımıza dair bir dizi incelemede, aynı şekilde yeni cevaplar ve maharetler 
geliştirmede gösterdiğimiz çabaları kapsar.

Psikoloji edebiyatında “duygu eksenli karşı koyma”103 adı verilen, 
duyguları düzene sokma yönünde çaba, stres yaratan hadiselerin duygusal 
ve toplumsal sonuçlarını dengeleyen veya azaltan uğraşıları kapsar. Duygu 
eksenli karşı koyma, genellikle, sevdiklerinin ölümü, sel ve deprem gibi 
pozisyonu değiştiremeyen olaylardan sonra kullanılır.104 Bir sorun veya 
hadise hakkında bir şey yapabileceğinizi hissettiğinizde büyük ihtimalle 
sorun eksenli karşı koymadan yararlanırsınız. Ama bir sorun veya hadise 
kontrol alanınızın dışında göründüğü zaman büyük ihtimalle duygu ek-
senli karşı koymaya başvurursunuz. muhtemelen birçok durumda bu 
karşı koyma stratejilerinin sentezinden azami fayda elde edilecektir.

strese karşı koymanın en önemli stratejileri şöyledir:

1. Bilişsel Organizasyon

Daha önce geçtiği gibi, tanıma, bireyin stresin pozisyonunu anlama-
sının niteliği üzerinde önemli etkisi vardır. eğer birey işini kaybetmeyi 
başarısızlık görürse bundan kaynaklanan stres, muhtemelen bu algıya sa-
hip olmadığı vakittekinden çok daha fazla olacaktır. Aynı şekilde, eğer 
bireyin dünya, hayat ve gelecekle ilgili kötümser bir bakışı varsa strese 
sürüklenme ihtimali, olumlu ve iyimser bakışa sahip olduğu zamandan 
daha fazladır. Dolayısıyla bireylere yardım için, uyum sağlayamamış ve 
sorun yaratan bilişsel modelleri değiştirmesini sağlamak üzere “bilişsel 
yeniden yapılandırma”105 tekniğinden yararlanılır.

Bilişsel yeniden yapılandırma tekniği başlangıçta başkaları (danış-
manlar, terapistler) aracılığıyla uygulanır. Ama sonraları kendi yeterlilik 
yöntemleri formunda iradi olarak ve kendi isteğiyle gerçekleşir. Bilişsel 
yeniden yapılandırma tekniği aşağıdaki aşamaları kapsar:

- Mantıksız ve yanlış düşünceleri ve inançları tanıma: Bu aşamada, 
bireye, mantıksız ve sağlıksız düşünceleri tanıması için yardımcı olunur. 

103 emotional-focused coping
104 sarafino, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 574-575.
105 cognitive restructuring
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ellis şöyle der: “Heyecan bozukluğu üreten makul olmayan inançları üç 
başlık altında toplamak mümkündür:

a) nasıl olursa olsun güzel hareket etmeliyim.

b) Başkaları bana insaflı davranmak zorundadır.

c) Hayatımda çok fazla zorluk çekmemeliyim.

makul olmayan inançlar ve heyecan bozukluğu konusunda yapılmış 
araştırmalar, rahatsızlık hisseden bireylerin, zikredilen üç inanç kümesi 
altında yeralan makul olmayan inançlara sahip olduklarını göstermiştir. 
ellis’in inancına göre “olması gerekeni düşünme”deki stresin en önemli 
etkeni, mutlak bağlayıcılıkları izlemek veya Karen Horney’nin ifadesiyle, 
“olması gerekenlerin egemenliği”dir.106

- Düşüncelerin ardından giden heyecanlı veya davranışsal cevap-
lar: Bireyin düşünce tarzı “her şart altında isteklerime ulaşmalıyım ve ha-
yat her zaman benim maksadıma uygun olmalı” şeklinde olduğunda ama 
öte yandan da pratikte hayatta sorunlarla karşılaştığında anksiyete, dep-
resyon ve nefret duygusuna maruz kalır.

- Mantıklı veya makbul düşünceleri yerleştirmek: Bu aşamada çaba, 
yaratılış veya davranışta anksiyeteye yolaçmayacak uygun düşünceleri, 
tahrif olmuş fikirlerin yerine geçirmektir. Belirtilen örnekte birey “Her 
ne kadar yıl sonu sınavında başarısız olduğum için moralim çok bozuksa 
da, başarısız olduysam, reddedildiysem veya sorun yaşıyorsam bile bu, 
dünyanın sonu değil, buna dayanma gücüm var ve yine de mutlu ola-
bilirim” diyebilir.

Bilişsel yeniden yapılandırma, dini öğretilerde de strese karşı koy-
manın önemli ve temel stratejisi olarak kabul edilmiştir. Buna göre ank-
siyete ve depresyon, çoğunlukla hayatı boşuna ve anlamsız bulma duy-
gusu, stres yaratan durumlar karşısında dirençsizlik, yaşamsal krizler, 
başarısızlıktan korku ve stres etkenleri üzerinde kontrol sahibi olmama-
nın ürünüdür. Din ve tevhid dünyagörüşü bireylerin zihinsel yapısını ge-
liştirerek hem sorunu çözme ve stresi önleme yönünde, hem de duygu-
ları düzene sokma ve stres yaratan olayların olumsuz etkilerini azaltma 

106 ellis, Hiç Çiz nemi Tevaned Narahatem Koned, s. 85.
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yönünde bireylere yardımcı olur. mesela Allah’a tevekkül, insanın haya-
tın vakaları ve olayları hakkındaki düşünce ve inançlarını ıslah edip ye-
niden yapılandırarak stresi önleyebilen dinî karşı koyuşların en önemli-
lerinden biridir.

2. Davranışı Islah ve Düzenleme

Davranışçılar, davranışı ıslah ve düzenlemenin strese karşı koyma-
nın aracı olarak her zaman en iyi girişim olduğuna inanır. Bu varsayımı 
ispatlamak için onlarca araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda uyuştu-
rucu madde kullanımından tutun, eşini dövmeye, beslenme bozukluğu, 
uykusuzluk, dini amel ve davranışlara kadar incelenmiştir. Davranışını 
değiştirmek isteyen kimse, başlangıçta şu anki fiilinin hoşa gitmeyen bir 
fiil ve stresin sebebi olduğu sonucuna varmalıdır. Davranışı ıslah etmek 
ve düzenlemek için her biri özel bir biçim ve forma sahip, davranışı ıs-
lah ve tanzim modeli denilen muhtelif yollar vardır.

Davranışı ıslah ve düzenlemenin aşamaları

strese karşı koymanın davranışsal teknikleri aşağıdaki aşamalardan 
oluşmaktadır:

a) Farkında olma; bu aşamada bazı davranışların ruh sağlığına za-
rar verdiği farkedilir. Bu davranışlar stres üreten alışkanlıklar olarak ad-
landırılabilir.

b) Değişime eğilim; birçok kişi davranışlarının ruh sağlığına zarar 
verdiğini anlar. Buna rağmen davranışı değiştirmek için motivasyonları 
yoktur. Değişime ve davranışı ıslaha eğilim duymaksızın bu davranışın 
ne ölçüde zarar verdiği bilindiğinde dahi değişim meydana gelmez.

c) Bilişsel yeniden yapılandırma; bu aşamada, istenmeyen davranış 
sergilendiği sırada düşüncelerinizi sorgular, yeni ve uygun bir çözüm yolu 
düşünürsünüz. mesela sınavda kabul edilme anında kendinize, nasıl daha 
fazla hazırlık yaparak bir sonraki sınava katılabileceğinizi sorarsınız.

d) yer değiştirmiş davranış; bu aşamada stresi azaltan hoş bir dav-
ranışı istenmeyen bir davranışın yerine geçiririz.
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e) Değerlendirme; yer değiştirmeyi sağladıktan sonra değerlendir-

meye yöneldiğinizde yeni davranışın stresi önleme ve azaltmada ne denli 

etkili olduğunu göreceksiniz.

Davranışçılar, istenmeyen davranışın değiştirilmesinin stresi önle-

mek için uygulanabilecek en iyi yöntem olduğuna ve her zaman sadece 

istenmeyen bir davranış veya alışkanlığa vurgu yapmak gerektiğine ina-

nırlar.

3.9.  Strese Karşı Koymada Dini Davranışların Rolü

namaz, ibadetler, dua etmek, kutsal mekanları ziyaret gibi dini dav-

ranışlar strese karşı koymada oldukça etkilidir. Bu davranışlar umut, baş-

kalarıyla samimiyet, heyecanın yatışması, sarsılmanın dizginlenmesi ve 

Allah’a yakınlaşma duygusu üreterek sorunları halletmede kişiye yardımcı 

olur.107 Beşinci bölümde ruhsal hijyende dini davranışların etkilerini ayrın-

tısıyla inceleyeceğiz. Burada da bu konulardan bazılarına değineceğiz.

yapılmış araştırmalara göre inançlar ve dini davranışlar her bireyin 

hayatında önemli bir bölümü oluşturur. Bu yüzden geçtiğimiz birkaç on 

yılda maneviyatın önemi, her geçen gün artan bir şekilde psikolologların 

ve ruhsal hijyen uzmanlarının dikkatini çekmiştir. Psikologlar ve psiki-

yatrlar günümüzde ruhsal bozuklukların tedavisinde dini davranışların 

önemini ve rolünü eskisinden daha fazla anlamış durumdadır. stresi ön-

leme ve ona karşı koymada dini davranışların etkisi de çeşitli araştırma-

larda incelenmiştir ve araştırmalardan elde edilen bulgular göstermekte-

dir ki, namaz, oruç, sabır ve azim, Allah’a tevekkül, dua, zikir, ebedi olan 

şeylere odaklanmak, fani ve geçici şeylerden kopmak gibi dini davranış-

lar ve inançların anksiyete ve depresyonla olumsuz ilişkisi; buna karşı-

lık kendine saygı, hayattan hoşnutluk, ruhsal hijyen ve hayatın zorluk-

larına tahammül ile de olumlu dayanışmasını vardır.108

Pargament, dinî karşı koyuş ve uyum alanında yaptığı 130 inceleme 

sonunda çalışmanın yüzde 34’ünün depresyon ve anksiyeteyi azaltmada 

107 newman, The Role of Religion in the Problem Solving Process, s. 390-403.
108 sanderson, c., Health Psychology, s. 137.
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ve bireylerin strese karşı koyma gücünün artışında dinî karşı koyuşun 
olumlu ve anlamlı etkisine işaret etmektedir.109

West, strese karşı koymada dinî yakarışların rolünü itiraf ederek şöyle 
der: Dinî konuları, hayattaki stres yaratan etkenler ve sorunlar karşısında 
savunma olarak nasıl kullanabileceğimizi bilmeliyiz.110

3.10.  Strese Karşı Koymada Masumların (a.s) Davranış Tarzı

masumların (a.s) hayatı ve onların sorunlarla karşılaştıklarında sergi-
ledikleri davranış tarzı strese karşı koymada bize çok etkili yollar göster-
mektedir. onlar, sorunlarla çoğu kere herkesten daha fazla karşılaşıyor-
lardı. Hayatın ağır hadiselerine teslim olmamak bir yana, aksine müteal 
davranışlar ve ahlaki faziletler ışığında tekamül sürecinde tüm güçlükler-
den hisse çıkarıyorlardı.111 Bahsi geçen durumlara burada değineceğiz.

1.  Sabır ve Tahammül

sabır ve hoşgörü stresle başetmenin en önemli araçlarından biridir. 
islami metinler incelendiğinde görülecektir ki, kendine hakim olma, so-
runlarla yüzleşmede masumların (a.s) ve peygamberlerin bariz özellikle-
rinden biridir. olumsuz durumlar karşısında sabır stresi önlemektedir.112 
Bu açıdan en şiddetli musibetlerde şia imamlarının tavsiyesi, tahammül-
süzlükten uzak durmak ve kendine hakim olmaktır.113 Kur’an yakub (a.s) 
, eyyub (a.s) ve ibrahim’in (a.s) ağır sorunlar karşısındaki sabrına işaret 
etmiştir. eş, evlat, baba ve annenin ölümü gibi acılı olaylarda duyguları 
dışa vurma her birey için, bu cümleden olarak da din büyükleri bakı-
mından sıradan ve insani bir durumdur. Bununla birlikte burada dikkat 

109 Pargament, K., The Psychology of Religion and Coping.
110 West, William, Revan-i Dermani ve Ma’neviyyet, s. 86.
111 Kummi, Sefinetu’l-Bihar, c. 1, s. 105.

الصبر“ 112 بعزائم  الهموم  واردات    ve (Harrani, Tuhefu’l-Ukul, s. 83) ”اطرح عنک 

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 82, s. 134) ”من لم ینجح الصبر اهلکه الجزع“
113 imam Hüseyin’in (a.s) Aşura hadisesinde ailesine ve yaranına tavsiyesi sabırdı.  

 ;(saduk, el-İ’tikadat fi Dini’l-İmamiyye, s. 52) ”صبرا بنی الکرام“

.(müfid, el-İrşad, c. 2, s. 93) ”ال یذهبن حلمک الشیطان“
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çeken nokta, masumların (a.s) bu zorlu hadiselerde duygu ve davranış-
larını güzelce gemleyebilmesidir.

islam Peygamberi’nin (s.a.a) oğlu ibrahim’in küçük yaşta ölümü sı-
rasındaki tepkisi, dinin evliyasının, şiddetli duygulara rağmen kendine 
hâkim olmasına işaret etmektedir:

“Gözler yaşlı ve kalp mahzundur. Ama rabbimizin rızası dışında söz söy-
lemeyiz. ey ibrahim, biz senin için hüzünlüyüz.114 eğer ölüm hak, doğru 
vaat ve kesin yol olmasaydı üzüntümüz bundan daha şiddetli olurdu.” De-
diler ki: “Bizi ağlamaktan men mi ediyorsunuz?” Allah rasülü (s.a.a) şöyle 
buyurdu: “Benim yasakladığım, kendini harap etmektir (anormal matem 
tepkilerine işarettir). Bu, sevgi ağlamasıdır; merhamet ve sevgisi bulunma-
yan kimse merhametle karşılaşmaz.”115

- Eşin ölümünde sabır

eşin vefatında sabrın örneği, Ali’nin (a.s) Hz. zehra’nın mateminde 
gösterdiği sabır ve tahammüldür. Hazret, zehra’nın (s.a) ) kabrinin ya-
nında Peygamber’e (s.a.a) şöyle dedi:

“ey Allah’ın rasülü, seçilmiş ve tertemiz kızından ayrılmak sabrımın sınır-
larını zorluyor ve takatimi tüketiyor... üzüntüm daimi ve gecelerim hep 
uyanık.”

“eğer sabrı emretmeseydin ve tahammülsüzlüğü yasaklamasaydın o kadar 
ağlardım ki göz pınarlarım kurur, hep matemde kalır ve bir an olsun üzün-
tüyü terketmezdim. Ama ölümü geri döndürmek mümkün değil ve onun 
karşısında durmaya güç yetmez.”116

Bu, böyle durumlarda sabrın heyecan eksenli davranmaya karşı koy-
manın bir türü olduğunu ve baskı doğuran etkenlerle irtibatlı heyecan 
cevabını kontrol etmek için kullanıldığını göstermektedir.

 ”العین ندمع و القلب یحزن و ال نقول الت ما یرضی ربنا و انا بک یا ابراهیم محزونون“ 114

(ebi Davud, Sünen, c. 2, s. 210).
115 Aynı yer.
مکان  116 و  ماءالشؤن  علیک  الجزع النفدنا  نهیت عن  و  بالصبر  امرت  انک  لوال  ”و 

الداء محاطال و الکمد محالفا و قاللک و لکن ما ال یملک رده و ال یستطاع دفعه“ 
(Feyzulislam, Nehcu’l-Belağa, Hutbe 292).
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Dinin evliyası, başkalarını da sabır ve tahammüle davet etmektedir. 
emirulmüminin (a.s) , çocuklarından birinin yasını tutan eş’as’a hita-
ben şöyle buyurdu:

“ey eş’as! eğer oğluna üzülüyorsan bu tepki tabiidir, kan bağına yaraşır 
bir şey. Ama eğer sabırlı davranırsan Allah her musibet için mükâfat tak-
dir etmiştir.”117

imam sadık (a.s) şöyle buyurur: “Her bela için sabır, her nimet için şü-
kür, her güçlük için kolaylık hazırlamamış kimse aciz ve güçsüzdür. öy-
leyse evladına veya malına isabet eden her musibet ve bela sırasında sa-
bırlı davran.”118

- Aile ve sevdiklerinin yasında sabır

Hz. zeyneb (a.s) ve imam seccad’ın (a.s) davranışları, sevdikleri-
nin yasını tutarken gösterdikleri sabrın büyük örnekleridir. Kur’an-ı Ke-
rim, müşkülata sabır ve dostların kaybına tahammülü şöyle beyan eder:

“Elbette ki sizi korku ve açlık, mallardan, canlardan ve üründen eksiltme 
gibi zorluklarla imtihan edeceğiz. O güçlüklere karşı kolaylık müjdesi sab-
redenler içindir. Çetin ve güç bir hadiseye maruz kalanlar sabırlı davran-
mayı seçer ve ‘Allah’ın buyruğuna hazırız, dönüşümüz yine onadır’ der. 
Bu grup, ilahi selam ve lütuflara ve Allah’ın rahmetine mahsustur. On-
lar, Allah’a doğru hakikate yönlendirilenlerdir.”119

sorunlar ve yokluklar karşısında sabır, insanın kemal basamakların-
daki gelişimine zemin hazırlar.120

2.  İlahi Takdire Teslim Olmak

islam’da ilahi takdire itikat ve ona teslim olmak heyecan eksenliliğe 
karşı koymanın en önemli stratejilerinden sayılmaktadır.121 Birey, pratikte 
sabırlı olması gerektiğine ilaveten inanç ve düşüncesinde de Allah’ın is-

117 Nehcu’l-Belağa, Hutbe 861.
118 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 94.
119 Bakara 155 ve 157.
”ان الرجل لیکون له الدرجته عند الل تعالی ال یبلغها بعمل حتی یبتلی ببالء فی جسمه  120

(Camiu’l-Adat, c. 3, s. 289) “فیبلغها بذلک
121 Tevbe 51, Hadid 22.
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teğine teslim olmalı, hatta ilahi irade karşısında en küçük bir şikayette 
bile bulunmamalıdır. rivayetlerde ilahi takdire teslim olmak, masumla-
rın (a.s) hayatın sorunları ve güçlükleriyle başederkenki davranış tarzla-
rından biri kabul edilmiştir.122 çünkü bu inançla insanların kaderi başka 
durumlara da bağlı olmaktadır.

şia imamlarının (a.s) dualarında, bireyin tüm ilahi takdirlere razı ol-
duğunu gösteren böyle bir bilişsel halin istendiği görülmektedir. Bu du-
alardan birinde şöyle denmektedir:

“Allah’ım! senden, benim için takdir ettiğin dışında bir şeyin bana ulaşma-
yacağını bileceğim sâdık bir yakin talep ediyorum.”123

ilahi peygamberler pek çok zorluğa maruz kalmışlar ve ilahi takdire 
teslim olduktan sonra nübüvvet veya imamet makamını ya da diğer ma-
kamları almaya liyakat kazanmışlardır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. ibrahim’in 
(a.s) uğradığı belalar ve imtihandan bahsedilmiştir. en ünlü sınavı, oğlu 
ismail’i kesmesiydi. Bunun Allah’ın emri olduğunu gördüğünde hemen 
kabul etti. yine ilahi takdire teslim olmanın tam manasıyla gözlemlen-
diği sahnelerden biri de Kerbela hadisesidir. imam Hüseyin (a.s) ve ailesi-
nin başına gelen ağır ve çetin olaylar takati aşan ve tahammülü imkânsız 
şeylerdi. Fakat Peygamber’in ehl-i Beyt’i (a.s) ilahi takdire teslim olarak 
bütün güçlüklere tahammül gösterebildi.

3.  Dua

ilahi evliyanın hayatı araştırılıp incelendiğinde onların bütün durum-
larda, özellikle de hayatın çetin anlarında duaya tevessül ettikleri görüle-
cektir. insanın güçlükler karşısında savunma ve tepki gücünü kaybettiği, 
onun karşısında acziyet ve yetersizlik hissettiği anlarda değeri ve etkisi, 
zorlukları bertaraf etme ve sıkıntıları gidermede karşı koymanın etkili 
stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“insanların başına belalar yağmaya ve nimetler elinden çıkmaya başladı-
ğında eğer rablerinin huzurunda samimiyet içinde ve kalpten temenniyle 

122 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 81, s. 208.

 ,Tusi) ” یقینا صادقا حتی یذهب الشک عنی حتی اعلم انه لن بصینی اال ما کتب لی“ 123
Tehzib, c. 3, s. 90).



311

ruHsAl Hijyeni TeHDiT eDen eTKenler

dua ederlerse Allah Teala, kaybettiklerini onlara geri çevirir, bütün müş-

külat ve belaları giderir.”124

Bu nedenle, Âdem’in yeryüzüne düşüşü, sadakatli yusuf’un zindana 

atılması, yunus’un balığın karnında belaya uğraması gibi vakalarda dua 

streslere karşı koymanın önemli stratejisi olarak kullanılmıştır. Dua ger-

çekte müminin belalar ve sıkıntılar karşısında siperi125, zorlu musibet-

lerle karşılaşıldığında eldeki tek vesiledir.126 önleyici olmak bakımından 

da çok sayıda rivayette, dua ederek bela dalgalarını kendimizden uzak-

laştırmamız tavsiye edilmiştir.127

Ayet ve rivayetlere göre dua, hem sorun çözme128, hem de stres yara-

tan olayların duygusal sonuçlarını dengeleme ve duyguları düzene sokma129 

bakımından kullanılabilecektir.

4.  Allah’a Tevekkül

masumların (a.s) halleri araştırılıp incelendiğinde hayatın güçlükle-

rinde Allah’a tevekkül ettikleri görülecektir. Beşinci bölümde Allah’a te-

vekkülün süreç ve boyutlarını inceledik.

5.  Spor

stresi önleme ve azaltmada tesirli etkenlerden biri spordur. Araştır-

malar sporun, stresle başetmede iki temel rol oynadığını göstermektedir: 

Birincisi, spor stres yaratan olaylardan kaynaklanan bedensel ve ruhsal 

yorgunluğu azaltmaktadır. ikincisi, spor, tansiyonu ve kalp atışını düşür-

124 Nehcu’l-Belağa, Hutbe 178.

.(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 1095) ”قال علی علیه السالم الدعا ترس المومن“ 125
126 Kummi, Mefatihu’l-Cenan, Kumeyl duasından bir bölüm.

  ;(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 93, s. 300) ”قال علی علیه السالم ادفعوا امواج البالء بالدعاء“ 127

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 341) ”ادفعوا البالء بالدعا فان الدعاء جنة یرد البالء و قدا بروم ابراما“
”قال الصادق علیه السالم لیدفع بالدعاء االمر الذی علمه ان یدعی له فیستجب و لو ما  128

(Kuleyni, a.g.e., s. 470) “ وفق العبد من ذلک الدعا الصابه منه ما یبحثه من جدید االرض
.(nuri, Müstedreku’l-Vesail, c. 7, s. 360) ”من دعا بهذا الدعاء... فرج غمه و نفس کربته“ 129
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meye yaramakta ve bu yolla bireyin sağlığını günlük hayatın stres yaratan 
kronik olay ve uyaranlarına karşı güvence altına almaktadır.130

çok sayıda araştırma spor yapan bireylerin, hayatlarında anksiyete, 
depresyon ve stresin daha az görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bazı araş-
tırmalar, stres ile sağlık arasındaki ilişki halkasında sporun rolünü doğru-
dan incelemeye yönelmişlerdir. Araştırmalardan biri göstermiştir ki, be-
densel canlılıktan daha az nasibi olan bireyler stres koşullarında hastalığa 
daha yatkın olmaktadır.131 yine bir araştırmada sporun kalp damar sağ-
lığı üzerindeki etkisi ve ondokuz-otuz yaş arası sağlıklı erkeklerde anksi-
yete duygusu incelendi. Denekler tesadüfi olarak iki gruba ayrıldı. Birinci 
gruptaki bireyler haftada beş gün yüzme veya futbol gibi ağır sporlara 
yönlendirildi. ikinci grubun bireylerine ise daha hafif bir program uygu-
landı. Bunlar haftada iki gün badminton gibi hafif sporlar yaptılar. Her 
iki grup altı hafta boyunca bu programa katıldılar. Araştırmadan önce ve 
sonra onlardan kalp damar sağlığı ve anksiyete testi alındı. Birinci grubun 
bireyleri, ikinci grupla kıyaslandığında bedensel oran artışı, anksiyetenin 
azalması ve stres karşısında direncin artması sonucunu verdi.132

Başka araştırmacılar da benzer olumlu etkilere ulaşarak düzenli spo-
run stresi azaltıp bireyin ruh sağlığının ilerlemesine yolaçtığı kanaatine 
vardılar.133 Araştırmalar on dakika hızlı yürümenin daha fazla enerji top-
lamayı sağladığını, buna karşılık sonraki iki saatte yorgunluk ve stresi 
azalttığını göstermektedir. Diğer çalışmalar, bir saatlik bedensel antre-
mandan sonra bireylerde stres, depresyon, öfke, yorgunluk ve duygu-
sal karmaşanın azaldığını ve günün geriye kalanı için, hatta bazı durum-
larda sonraki gün için daha fazla güç hissedileceğini ortaya koymuştur. 
Bu etkilerin bir bölümü diğerleriyle toplumsal etkileşimlerden kaynak-
lanmaktadır. elbette bireysel sporun da stresi önleme ve azaltmada et-
kili olduğu açıktır.134

130 sarafino, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, sl. 594.
131 sanderson, c., Health Psychology, s. 137.
132 sarafino, Revanşinasi-yi Selamet, s. 248.
133 sporun psikolojik temellerini ve onun ruh sağlığı ve psikolojinin gelişmesindeki r -

lünü tanımak için bkz: matt jarvis, Revanşinasi-yi Verziş, c. 1, revanşinasi-yi verziş 
ez teori ta amel.

134 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 186.
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6.  Gevşeme

Bu yöntem jacobson’ın araştırmalarından doğmuş ve “Ten-i Aram-

sazi Gam be Gam”135 adındaki kitabında ayrıntılı olarak izah edilmiştir. 

Günümüzde klinik psikoloji, davranış terapistleri ve çok sayıda ruhsal 

hijyen uzmanı stresi azaltma ve ona karşı koymakda bu yöntemden ya-

rarlanmaktadır. stres, bazı önemli bedensel tepkilerle doğrudan ilişkili 

olduğundan gevşeme teknikleri stresi azaltmak için çok faydalı olabilir. 

nitekim çeşitli yöntemlerle ondan yararlanılmaktadır. Araştırmalar, de-

rin soluklanmayla ve bedendeki çeşitli kasların gerilimini atarak sağla-

nan derin gevşemenin fazlasıyla rahatlatıcı olduğunu ortaya koymuştur.136 

Hızlı gevşeme de üç adımla (duruş, gözden geçirme, terketme) birkaç sa-

niyede gerilimi düşürecektir.137

zihnin gevşemesi138 de epeyce yararlı daha ileri bir aşamadır. stres 

anında zihnin kontrolü ve olumsuz düşüncelerden kaçınılması oldukça 

hayatidir. zihni kontrol etmek ve sakinleştirmek için en iyi yöntem odak-

lanma ve zihinsel yatıştırıcı fotoğraflar yaratmaktır. Tasavvurlarınız ger-

çek hayatınızla bağlantılı olabilir ve her boyut daha fazla ayrıntı ve ma-

nevi kavramlar içerebilir. Gevşeme halinin beden ve ruhunuza etkisi bü-

yük olacaktır.139

7.  Gülmece ve Mizah

strese karşı koymanın yöntem ve stratejilerinden bir diğeri de mi-

zahtır. yüzyıllardır şahıslar ve düşünürler şaka ve mizahtan bir karşı 

koyma yöntemi olarak yararlanmıştır. Gerçekte şakacılık ve mizah, iyi-

leştirici tedavi olarak bütün kültürlerde kök salmıştır. Kadim yunanlılar-

dan, günümüzdeki psikolog ve psikoterapistlere kadar tamamı gülmece 

ve mizaha değer vermektedir.140 Birçok ilahi din ve ekolde hoş meşrep-

135 Progressive relaxation
136 Pfeiffer, vera, Reveşhâ-yi Kahiş-i Feşar-i Revani, s. 87 ve Di matteo, Revanşinasi-yi S -

lamet, c. 1, s. 273.
137 roger, Kontrol-i Feşar-i Revani-yi Çaliş-i Tağyir, s. 88.
138 relaxing mind
139 West, Revan-i Dermani ve Ma’neviyyet, s. 165 ve 166.
140 sanderson, c., Health Psychology, s. 135.
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lilik vurgulanmıştır.141 Pâk imamların (a.s) hayatında da bunun örnek-
leri göze çarpmaktadır.142

şakacılığın önemi gayet net olmakla birlikte şaka ve gülme konusun-
daki en yeni teori, strese karşı koymada gözetim rolü oynaması, stresin 
tehdit ve zararını azaltmasıdır. olayları olumsuz değerlendiren ve zarar 
görmeye açık olan üzüntülü insanların tersine mutlu insanlar stresle ba-
şetmede daha güçlüdür. cooper ve mesai arkadaşları hayatın reel olayla-
rının olumlu ve olumsuz duygular üzerindeki etkisini inceledi. Bu araş-
tırmanın sonuçları, derin mizah duygusuna sahip bireylerin dikkat çekici 
biçimde daha iyi karakter taşıdıklarını gösterdi.143

martin ve lefcourt, stresle başetmek için mizahın karşı koyuş ölçe-
ğini oluşturdu. onların araştırmaları da gösterdi ki bu ölçeğe göre yüksek 
puan alan bireyler stres yaratan filmleri izlerken daha az rahatsızlık his-
sediyordu. Bir sonraki araştırmada ise mizahın karşı koyuş puanlarında 
yüksek seviyede olanların strese cevap verirken tansiyonları düşüktü.

Bazı yazarlar, mizah ve gülmecenin stresi önleme ve azaltmada etkili 
olan mekanizmasına değinmekte; mizah ve şakanın, bireylerin içsel baskı-
larının sembolik anlatımı olduğuna ve büyük ölçüde hayattaki gerilimler 
ve hayal kırıklıklarının etkilerini önleyebildiğine inanmaktadır.144

Ayet ve rivayetlerde mizah

masumların (a.s) sözlerinden çıkan sonuç şudur ki, asık suratlı ve üz-
gün olmak islam’da kınanmış, mutlu olmak övülmüştür. islam’ın kıymetli 
Peygamber’i (s.a.a) ve masum imamlar (a.s) mizah yapar145 ve insanları 

141 steinsaltz, Seyri der Talmud, s. 175-192.
142 rağıb isfehani, el-Zeria ila Mekarimi’ş-Şeria, s. 107.
143 cooper, H., “social Activity and subjective Well-being”, Personality and Individual 

Differences, c. 13, s. 573-583.
144 sanderson, Health Psychology, s. 135-136.

-meclisi, Biharu’l) ”قال رسول الل صلی الل علیه و آله انی ال مزح و ال اقول اال حقا“ 145

envar, c. 16, s. 116).

 قال علی علیه السالم کان رسول الل صلی الل علیه و آله لیسو الرجل من اصحابه اذا“
Allah rasülü’nün (s.a.a) ) yaptığı mizahtan ö ;(nuri, a.g.e., s. 77) ”مغموما بالمداعبة -
nekler nakledilmiştir. Daha fazla bilgi için bkz: Feyz Kaşani el-Mehaccetu’l-Beyda, c. 
5, s. 234; nuri, Müstedreku’l-Vesail, c. 2, s. 76 ve 77.
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buna teşvik ederdi.146 rivayetlerde mizah ve gülmecenin, ihlal edilmesi 
halinde istenmeyen sonuçlar doğuracak sınırları belirtilmiştir. Bazı riva-
yetlerde çok fazla gülmekten menedilmiş147 ve abartılı gülmenin insanın 
kalbini kararttığı söylenmiştir.148 Kimi rivayetlerde mizahın olumsuz so-
nuç ve etkilerine de işaret edilmiş; ondan, insanın itibar ve değerini aşağı 
çeken bir şey olarak sözedilmiştir.149 müminlerin emiri Ali (a.s) gereksiz 
ve yersiz şakayı insanın aklını tehdit eden etken kabul etmiştir.150

4. Ahlak Kriterlerinden Sapma ve Günah

Beşinci bölümde geçtiği gibi ruh sağlığının bileşenlerinden biri normal 
ahlaktır. islam açısından dinin kanunlarına uygun davranmak normaldir, 
buna uygun davranmamak ise anormal sayılmaktadır. Bu durumda ruh 
sağlığı için tehlike arzeden etkenlerden biri de dinî kriterlerden sapma, 
yahut daha net bir ifadeyle “günah”a bulaşmaktır. ruh sağlığı günahtan 
uzak durarak sağlandığından günahın tanımı ve türlerini tanımak bu sü-
reci kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla ilkin günah kavramını ve onunla ilgili 
diğer kavramları tarif edeceğiz. Daha sonra da günah türlerini kategori-
lere ayıracak ve onun ruh sağlığı üzerindeki rolünü ele alacağız.

4.1.  Günahın Tanımı

Günahın en basit tanımı, Allah’ın buyruğuna aykırı her türlü davranıştır.151 
Ayet ve rivayetlerde günah muhtelif kelimelerle zikredilmiştir. Bunların 

”عن الصادق علیه السالم کیف مداعب بعضکم بعضا. قلت قلیل. قال فال تفعلوا فان  146

المدعبة من حسن الخلق و انک لتدخل بها السرور علی اخیک. و لقد کان رسول الل صلی 
(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 8, s. 48) “الل علیه و آله و سلم یداعب الرجل یرید ان یسره

-meclisi, Biharu’l) ”عن الکاظم علیه السالم ان الل یبغض الضحاک من غیر عجب“ 147

Envar, c. 78, s. 309).

.(Kummi, Müstedreku Sefineti’l-Bihar, c. 6, dahhak maddesi) ”و هی تمیت القلب“ 148

 ,nuri) ”قال الصادق علیه السالم ایاک و المزاح فانه یذهب هیبة الجل و ماء وجهه“ 149

Müstedreku’l-Vesail, c. 2, s. 77); “کثرة المزاح تذهب بماء الوجه” (saduk, Emaliyyu Sa-
duk, s. 323).

150 Nehcu’l-Belağa (subhi salih), Hikmet 450.
151 ibn manzur, Lisanu’l-Arab, c. 1, s. 389; Ferahidi, Kitabu’l-Ayn, c. 8, s. 190.
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bazıları şunlardır: zenb152, masiyet153, cünah154, ism155, cürm156, seyyie157, 
hatia158, fısk159, fesad160, habis161, şer162, vizr163, lümem164, hıns165, mün-
ker166, fücur167, hubt168, fahişe169, usret170, ayb171, cerire172. zikredilen ke-
limeler üzerinde dikkatlice durulduğunda anlamları ve kullanım yerleri 
bakımından birbirlerine çok yakın oldukları ve her birinin adeta güna-
hın bir yönünü açıkladığı görülecektir.

4.2.  Günahın Türleri

Günahın çeşitli türleri vardır ve gühan muhtelif türlerinin nasıl or-
taya çıktığı ve devam ettiğini açıklamak için bu zeminde iki temel kate-
gori mevcuttur.

a) Büyük ve küçük günahlar: Tüm günahlar çirkin olmakla bir-
likte içlerinden bazıları daha çirkindir ve bu açıdan günahlar bir tasnife 
göre büyük günahlar (kebire) ve küçük günahlar (sağire) olarak ikiye 
ayrılmışlardır.173 Kur’an’da şöyle denmiştir: “eğer büyük günahlardan 
kaçınırsanız küçük günahlarınızı (seyyie) örteriz ve sizi güzel bir yere 
yerleştiririz.”174 Bu ifadeden günahların iki grup olduğu sonucu çıkmak-

152 en’am 6; Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 323.
153 Taha 121; Kuleyni, Nehcu’l-Belağa, s. 415.
154 mümtehine 10; Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 23, s. 224.
155 Bakara 219; Kuleyni, Kafi, c. 6, s. 402.
156 zuhruf 74, Araf 40; Amidi, Gureru’l-Hikem, s. 455.
157 Gafir 40, Bakara 81.
158 isra 31, nisa 92.
159 Kehf 50, Tevbe 96.
160 Bakara 60, 205.
161 A’raf 58, en’am 37.
162 yusuf 77, Âl-i imran 180.
163 nahl 25, Taha 100.
164 necm 32.
165 vakıa 46.
166 Kehf 74.
167 infitar 14, nuh 27.
168 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 2, s. 84.
169 Kuleyni, el-Kafi, c. 8, s. 242.
170 A.g.e., c. 7, s. 5.
171 A.g.e., c. 2, s. 147; c. 3, s. 108, 460.
172 Sahife-i Seccadiye, s. 72.
173 Kehf 49, nisa 48.

ْدَخالً َكِريًما“ 174 ْر َعنُكْم َسِيَّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّ .(nisa 31) ”ِإن َتْجَتِنُبواْ َكَبآِئَر َما تُْنَهْوَن َعْنُه نَُكِفّ
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tadır. Kur’an’ın “kebire” adını verdiği bir grup ve “sağire” veya “seyyie” 
adını verdiği diğer grup.

çok sayıda tefsir, bir günahın büyük veya küçük olması hakkında 
kriterler beyan etmiştir. Kimileri, Allah’ın, işlenmesi halinde azap ihta-
rında bulunduğu günahı büyük kabul etmiştir. Kimileri de Allah’ın dün-
yada ceza öngördüğü günahı büyük saymıştır. Bu alanda başka tefsirler 
de vardır. Ama yaygın görüşlerden birine göre büyük günahlar en azın-
dan aşağıdaki kriterlerden birini taşımalıdır:

a) Hakkında cehennem ateşi ihtar edilmiş günahlar.

b) Allah’ın şiddetle yasakladıkları.

c) Aklın büyük günah olduğuna hükmettikleri.

d) Akli veya nakli delilin, o günahın diğer bazı kebir günahlardan 
daha büyük olduğuna delil oluşturdukları.

e) mütedeyyinler nezdinde büyük sayılan her günah.

f) masum imamlar (a.s) tarafından büyük günah olduğu açıklan-
mış olanlar.175

Bazı günahlar hiç tereddütsüz büyük sayılmaktadır. mesela Allah’a 
şirk koşmak ayet ve rivayetlerde en büyük günah kabul edilmiştir.176

Allah’ın rahmetinden umut kesmek, Allah’a şirk koşmaktan sonra 
en büyük günah olarak gösterilmiştir. çünkü Allah şöyle buyurmakta-
dır: “Kafirlerden başka hiçkimse Allah’ın rahmetinden umutsuz olmaz.”177 
Bir sonraki basamakta diğer günahlar şöyle sıralanmıştır:

Allah’ın hesaba çekmeyeceğinden emin olmak178, bir kişiyi kasden 
öldürmek179, yetim malını yemek180, faiz yemek181, yalan yere yemin et-

175 Humeyni, ruhullah, Tahriru’l-Vesile, c. 1, s. 274.
176 maide 72.

ْوِح اللهِّٰ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن“ 177 .(yusuf 87) ”اَل َيْيأَُس ِمن رَّ

.(A’raf 99) ”َفاَل َيأَْمُن َمْكَر اللهِّٰ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن“ 178

ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها“ 179 َتَعِمّ .(nisa 93) ”َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ

.(nisa 10) ”ِإنََّما َيأُْكُلوَن ِفي بُطُوِنِهْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا“ 180

181 “ ْيَطاُن ِمَن اْلَمِسّ َبا اَل َيُقوُموَن إاِلَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُهُ الشَّ .(Bakara 275) ”الَِّذيَن َيأُْكُلوَن الِرّ
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mek182, zina183, vacip zekatı vermemek184, içki içmek185, namaz ve diğer 
vacipleri terketmek186, ahde vefasızlık ve sıla-i rahimi kesmek187. Bazıları 
bu listeyi yetmişe kadar çıkarmaktadır.188 Fakat genellikle insanın duygu 
ve davranışlarıyla ilgili olan küçük günahlar çok fazladır.

b) Zâhiri ve bâtıni günahlar: Dini öğretilerde günahlarla ilgili görülen 
bir diğer kategorilendirme, günahların zâhiri ve bâtıni olarak ayrılmasıdır.189 
zâhiri ve bâtıni günahların çok fazla ortak yönü vardır. Bununla birlikte 
zâhiri günahlar, harici yönü bulunan ve gözlemlenebilen günahlara veri-
len isimdir. mesela hırsızlık, gıybet, yalan, kötülük ve küfretmek, başkala-
rının kusurunu araştırmak, namahreme bakmak, boş söze kulak vermek, 
müslümana hakaret ve eziyet etmek. Dolayısıyla bir tür Allah’a itaatsizlik 
olan aşikar davranışların tamamı zâhiri günahlardan sayılmaktadır. Buna 
mukabil, Allah’a şirk koşmak, küfür, nifak ve suizan gibi içe dönük yönü 
bulunan davranışlar bâtıni günah telakki edilmektedir. Aynı şekilde on-
lara “gizli günah”190 da denmektedir.191

Başkaları tarafından gözlemlenebilen aşikar günahların aksine bâtıni 
ve gizli günahlara ulaşmak ancak bireyin kişisel raporuyla mümkündür. 
Bununla birlikte bâtıni günahlar, tıpkı aşikar günahlar gibi dikkatlice ta-
rif edildiğinde gözlemlenebilir ve ölçülebilir özellikler haline gelir. Dolayı-
sıyla şirk, imansızlık, küfür, haset, ucub (kendini beğenmişlik), cimrilik, 
riya, bencillik ve tekebbür, tamahkarlık, dünyaperestlik, Allah’ı anmak-
tan gafil olmak -bâtıni günahların parçası ve ahlaki hastalıklar kabul edi-
lirler- davranış düzeyinde de kendini gösterir.

.(Âl-i imran 77 ”الَِّذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد اللهِّٰ َوأَْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِليالً أُْوَلِئَك اَل َخاَلَق َلُهْم ِفي اآلِخَرةِ“ 182

.(Furkan 68 ve 69) ”َوَمن َيْفَعْل ذَِلَك َيْلَق أََثاًما يَُضاَعْف َلهُ اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيهِ ُمَهاًنا“ 183
184 Tevbe 36.

  ”قال رسول لل صلی الل علیه و آله جعلت الذنوب کلها فی بیت و جعل مفتاحها شرب الخمر“ 185

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 77, s. 47).
186 meryem 59.
187 ra’d 25.
188 Destgayb, Günahan-i Kebire, c. 2, s. 429.

.(en’am 120) ”َوَذُروْا َظاِهَر اِلْثِم َوَباِطَنُه“ 189
190 covert gilt
191 müderrisi, Tefsir-i Hidayet, c. 3, s. 175.
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4.3.  Günahların Ruhsal Hijyen Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Ayet ve rivayetlerden çıkan sonuç şudur ki, ister iyi, ister kötü olsun 
insanın yapıp ettiklerinin ruhsal hijyen üzerinde etkileri vardır. Beğenilen 
davranış ruhsal hijyenin gelişmesine sebep olmaktadır.192 uygunsuz ve 
kınanmış davranışlar ruh sağlığını bozmaktadır.193 Bu genel kurala göre 
rivayetlerde günahtan hastalık ve dert194, ruh sağlığını tehlikeye atan şey 
olarak sözedilmiştir. Ali (a.s) şöyle buyurur:

“Hiçbir şey günah kadar kalbi fesada uğratmaz.”195

insanın kalbi fıtraten sağlıklıdır. Hoşa gitmeyen bir davranış (günah) 
sergilendiğinde kalbe bir karaltı ve nefse bir noksanlık sızar. zamanla ki-
şinin ruh sağlığı zayıflar, nihayet günah karanlığı psikolojik atmosferi ta-
mamen kaplar. imam Bakır (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Her kulun kalbinde beyaz bir nokta vardır. Günah işlediğinde orada si-
yah bir nokta belirir. eğer tevbe ederse o siyahlık bertaraf olur. eğer tek-
rar günaha düşer ve bunda devam ederse kalbin siyahlığı artar, o kadar ki 
kalbin tüm beyazlığını örter. Beyazlık örtüldüğünde ise böyle bir kalp asla 
iyiliğe dönemeyecektir.”196

Bu rivayet net biçimde günahın ruhsal hijyeni etkileme sürecine de-
ğinmektedir. Ayet ve rivayetlerden yararlanarak günahın ruhsal hijyen üze-
rinde etki bırakma sürecini ve aşamalarını belirleyebiliriz. Tüm günahlar, 
ister az ister çok olsun, ruhsal hijyen üzerinde olumsuz etkiye yolaçar.

Günaha yönelmenin çok önemli etkenlerden biri onu küçük gör-
mektir. Günahı küçümseyen kişi onu işlemeye cüret eder ve günaha gir-
diğinde de günah işlediğinin farkında olmaz. sonuç itibariyle o günahı 

ن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحِيَينَُّه َحَياًة َطِيَّبًة“ 192 .(nahl 97) ”َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمّ

ا َكانُوا َيْكِسُبوَن“ 193 .(mutaffifin 14) ”َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم مَّ

.(Mizanu’l-Hikme, c. 2, s. 1880) ”الذنوب داء“ 194

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 73, s. 384) ”ما من شيء افسد للقلب من خطيئة“ 195
”ما من عبد اال و فی قلبه نکتة بیضاء فاذا اذنب ذنبا خرج فی النکتة نکتة سوداء، فان  196

تاب ذهب ذلک السواد و ان تمادی فی الذنوب زاد ذلک السواد حتی یغطّی البیاض فاذا 
(A.g.e., c. 73, s. 332) “تغطّی البیاض لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا
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işlemeye davet eder ve günahı her işlediğinde de ruh sağlığı tehlikeyle 
yüzyüze gelir.

insan özerk bir varlık olarak günahı görmezden gelebilir. Ama asla 
onun olumsuz etkilerinden kurtulamaz. Bir insan dinî değer ve normları 
ne ölçüde ayaklar altına alırsa o oranda kendisini kronik biçimde muhte-
mel zararların hedefi haline getirir. müminlerin emiri (a.s) günahı küçük 
görme tehlikesinin bir başka boyutuna değinerek şöyle buyurmaktadır:

“Günahından emin olma. Belki de sana onun yüzünden azap edilecektir.” 197

Bu sebepledir ki en küçük bir günah bile ruhsal hijyen üzerinde 
olumsuz etkiler bırakmaktadır.

4.4.  Küçük Günahlar ve Ruhsal Hijyen

Her günahın vazedilmiş ve gerçek etkisi vardır. Günah ne oranda 
küçük olursa olsun yine de Allah’a itaatsizlik büyük bir şeydir ve ruhsal 
zararlarla sonuçlanır.198 Bazen günahlar bireyler için öylesine sıradanlaşır 
ki çoğunlukla onun günah olduğundan bile habersizdirler. Ayet ve riva-
yetlerden, küçük günahların da farkına varmaksızın ruh sağlığımızı öm-
rümüzün sonuna dek etkisi altına aldığı sonucu çıkmaktadır.199 Bu ne-
denle ayet ve rivayetlerde hiçbir günahın küçük görülmemesi ve hatta 
Allah’ın buyruğuna aykırı en küçük bir davranıştan bile kaçınmamız tav-
siye edilmiştir.200

4.5.  Günahta Israr

Daha önce geçtiği gibi, her günahın vazedilmiş bir etkisi vardır. Fakat 
günah işlemekte ısrar, bireyin bir kez işlediği durumlarla mukayese edil-
diğinde (sürenin uzunluğu nedeniyle) daha fazla zarara yolaçacaktır. Gü-
nahın tekrarlanması ruhsal sistemde daha derin düzeylere nüfuz edebilir 

197 Nehcu’l-Belağa, Hutbe 140.

.(Biharu’l-Envar, c. 67, s. 364) ”اشد الذنوب ما استخف به صاحبه“ 198

الذنوب عند هم ذنب صغر عند صاحبه“ 199 -muhammedi reyşehri, Mizanu’l) ”اعظم 
Hikme, c. 3, s. 452).

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 73, s. 364) ”ایاکم و المحقرات من الذنوب“ 200
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ve zaman içerisinde bireyin kişilik sıfatlarına dönüşebilir. Bu nedenle ri-
vayetlerde, günahın çokluğunun bedensel ve ruhsal bozuklukların daha 
fazla ortaya çıkmasına sebep olduğu konusuna değinilmiştir.201

Dolayısıyla günahın çokluğunun ruhsal bozuklukla elele olduğu 
ihtimalini gözönünde bulundurmak lazımdır.202 Buna ilaveten, hayatın 
zorlukları ve belaları dikkat çekici oranda çok günahkâr bireylerin yaka-
sına yapışmış haldedir.203

4.6.  Günahtan Kaynaklanan Ruhsal-Davranışsal Bozukluklar

Bu bahiste günahın tüm psikolojik tezahürleri ele alınamayacaksa da 
kutsal metinlerin ve dini öğretilerin bildirdiğine göre günahın hayatın bü-
tün boyutlarına nüfuzu sözkonusudur ve ruhsal bozuklukların oldukça 
farklı alanlarının ortak yönüdür. Dini öğretilerde, tıpkı psikoloji ve psi-
kiyatride olduğu gibi gibi günahın belirti, semptom ve sonuçları açıklan-
mıştır. Bu yüzden geçici olarak, günahtan kaynaklanan ruhsal-davranışsal 
bozuklukları ve kimi belirtileri inceleyeceğiz. Ayet ve rivayetlere göre, bi-
reyin ruh sağlığını tehlikeyle karşı karşıya getiren günahın en önemli et-
kileri ve sonuçları şöyledir:

1. İnsanın Çehresinin Değişmesi

Günahın psikolojik hallerinin kimisi bireyin bedensel204 durumunda 
görünür. Bundan dolayı bir karaciğer hastalığının cilt, yüz, göz rengi, tan-
siyon vs. türünden çeşitli belirtiler taşıması gibi günahın etkileri ve izleri 
de günaha bulaşan kişinin dış görünümü ve davranışında görülebilir.

çehrenin hali, bedensel durum, makyaj ve kıyafet türü bireyin ruh-
sal hallerini tarif eder. eğer davranışı ve pratiği anormalse çehresi, gü-
nahkarlığının etkilerini anlatacak kadar karmakarışıktır.205 Günahkarları 

.(Kuleyni, Usulü Kafi, c. 2, s. 270) ”الذنوب کلها شدیدة و اشدها ما نبت علیه اللحم“ 201
202 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 321; Kuleyni, Usulü Kafi, c. 2, s. 268.

.(Taha 124) ”َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا“ 203
204 Posture

.(rahman 41) ”يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهْم“ 205



322

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

bedensel hallerinden ve çehrelerindeki hallerden teşhis Kur’an’da beyan 
edilmiştir. Kur’an’ın teşhis kriterlerine göre müminler simaları açık ve 
nurani; mücrimlerinki ise kapalı ve pusludur. öyle ki, adeta karanlık bir 
bulut üstlerini örtmüş gibidir.206

2. Bedensel Hastalıklar

Günahın etkileri fizyolojik hallerde bedensel hastalıklar biçiminde or-
taya çıkabilir. Bazı durumlarda günahla ilgili semptomlar kalp çarpıntısı, 
boğaz kuruması, el ve ayakların titremesi, terleme207, gözyaşı bezlerinin ça-
lışmasında bozukluğu içerir. Hayatta yaygın biçimde başgösteren muhtelif 
bedensel hastalıklar gerçekte bireylerin işlediği günahların sonuçlarıdır.

imam sadık (a.s) şöyle buyurur: “Günahın sonucunda olmayan hiçbir kan 
alma (ateş ve hastalık nedeniyle), hiçbir ayak rahatsızlığı, hiçbir başağrısı 
veya hastalık yoktur.”208

Ali de (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Hiçbir hastalık ve dert, günahın sonucu 
olmaksızın zuhur etmez.”209

Bu rivayetlerden anlaşıldığı üzere günahın olumsuz etkilerinden biri 
de bedensel hastalıktır.

3. Uyku Bozukluğu

uyku bozukluğu, günahın bir başka sonucudur. imam sadık (a.s) 
şöyle buyurur:

“Günahkar kötü uyku belasına yakalanır.”210

4. Toplumsal Davranışta Bozukluk

Günahkar bireylerde toplumsal davranış zarar görür. Bu bireyler top-
lumsal yasaları çiğneyebilir veya başkalarıyla karşılaşmada ve iletişimde 

.(Abese 40-42) ”َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َعَلْيَها َغَبَرةٌ َتْرَهُقَها َقَتَرةٌ أُْوَلِئَك ُهُم اْلَكَفَرةُ اْلَفَجَرةُ“ 206
207 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 81, s. 192; c. 67, s. 242; saduk, Sevabu’l-A’mal, s. 229.
208 Kuleyni, el-Kafi, c. 2, s. 269.
209 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 73, s. 350.

.(saduk, Emali, s. 404) ”لیتهول علیه فی منامه“ 210
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insani ahlakı gözardı edebilir. Toplumsal anormalliklerin birçoğu günah-
tan ortaya çıkmış fenomendir. Dolayısıyla günahın toplumsal sonuçları, 
davranışların geniş bir spektrumunu kapsar.

Günah sayılan ve toplumun bireyleri arasında kin ve nefret oluşma-
sına yolaçan sağlıksız bazı toplumsal davranışlar şunlardır: Dedikodu, 
başkalarını aşağılama ve onlara eziyet, gıybet ve töhmet, sövgü ve yakı-
şıksız sözler, ahde ve anlaşmaya vefa göstermeme, muhtaçlara yardım et-
meme, toplumda güvensizlik oluşturma, düşmanca davranış.

5. İnsanın Makam ve Konumunun Düşmesi

Günah ve Allah’ın buyruklarına karşı hata, insanın makam ve ko-
numunu aşağı çeker. islam açısından, günah ve masiyetten uzak duran 
birinin değeri ve saygınlığı çok yüksektir. Buna mukabil, günah işleyen 
ve hayatında ilahi sınır ve hükümlere riayet etmeyen kişi değersizlik his-
sedecektir. rivayetler açık biçimde, günahkar kişinin saygınlık ve konu-
munun aşağı çekildiği ve [insanların nezdinde] rezil olduğu konusuna 
değinilmiştir.211

6. Dert ve Acı

Anksiyete, depresyon ve psikolojik rahatsızlıklar insanın hayatında 
günahın asli sonuçlarından biridir.212 Bazı durumlarda dert, acı ve üzüntü 
günahkarın hayatında öyle baskın hale gelir ki artık hiçbir şeyden haz 
almaz olur.213

7. Uygunsuz Bilgi İşleme

Günah işleyen kişiler düşünce bozukluğuna maruz kalırlar. Dini öğ-
retilere göre günahlar insanı küfre yöneltir214 ve küfürde günahları şid-
detlendiren bir şeydir. Küfür, Allah’ın rububiyetini inkar demektir. Bi-
reyler bu halde ne bir Tanrının varlığına, ne cennete, ne de cehenneme 

211 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 321.
212 A.g.e., c. 68, s. 146.

.(Taha 124) ”َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًكا“ 213

214 “ بُوا ِبآَياِت اللهِّٰ وأَى أَن َكذَّ .(rum 10) ”ثُمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن أََساُؤوا السُّ
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inanırlar.215 Küfür, olumsuz belirtilerinden belli olur. Hz. Ali (a.s) gü-

nahı şu dört temele dayalı görmüştür: Fasıklık, aşırılık, kuşku ve şüphe.216 

Bunların her birinin kendine ait detayları vardır. Fasıklık bozukluğunun 

kapsamında cefa, taş kalplilik, gaflet ve başıbozukluk vardır. Aşırılık, gö-

rüşte zorbalık, fikir çatışması, düşünce sapkınlığı ve bölücülük gibi hal-

leri içermektedir. Kuşku, dünya süsleriyle mutluluk, boş işlerle kendini 

oyalama, hakkı batıla bulama ve egoizmi kapsar.

Düşünce Bozukluklarının Cetveli

Fa
sık

lık Cefa

Taş kalplilik

Hakkı küçümseme, akıllılara düşmanlık, günahta ısrar.

hakkı unutmak, zannı takip etmek, şeytana itaat etmek.

Aş
ırı

lık

Gaflet

Başıbozukluk

Görüşte zorbalık

Fikir çatışması

Düşünce ayrılığı

Sapkınlık, uzak ve ulaşılmaz arzular beslemek.

Ahkama ve ilahi hükümlere sırt çevirmek.

Herşeyde haddinden fazla dikkat ve derinlik.

Hak (din) karşısında inatçılık.

İyiliği çirkin, kötülüğü güzel görmek.

Ku
şk

u

Kuşkuculuk

Hayal görme

Vehim

Tereddüt

Cehalet karşısında teslimiyet

Dini hakikat, mesele ve konulara düşmanlık ve hakla (din) 
mücadele.

Haktan korkmak.

Hak karşısında kararsızlık.

Şü
ph

e

Dünya süsüyle mutluluk

Boş işlerle gönlünü hoş etmek

Hakkı batıla bulamak

Egoizm

Cahillik ve onun ehli karşısında teslimiyet.

(iktibas: Kuleyni, Usul-ü Kafi, Deaimu’l-Kufr, c. 4, s. 130)

215 casiye 24.
216 metinde “fısk, ğuluv, şek, şübhe” (çev.)
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Bilişsel işlevde görülen bozukluk günahın bariz özelliğidir. rivayet-

lerdeki tipolojiye göre günahkar kişilerde unutkanlık görülmektedir.217 

Günahkarlarda düşünce akımı, artık hakikati belirleyemeyecek ölçüde 

sapmıştır.218 Allah Kur’an’da, kalbin günah nedeniyle basiretini kaybet-

tiği bazı durumları bildirmektedir.219 Teşhiste bozukluk meydana geti-

ren konulardan biri de faiz meselesidir. Faiz ile meşru alışveriş arasında 

pek çok fark vardır. Faiz yiyenler, temyiz kabiliyetini kaybederek biliş-

sel önyargıyla meşru muamelelerin de faiz ve faizli işlemler gibi oldu-

ğunu söylerler.220

“Günah, hakkı olduğu gibi belirlemeyi önler ve nefisle hak arasında 

perde oluşturur.”221 Bu şartlarda insan hak ve batılı, çirkin ve güzeli, iyi 

ve kötüyü ayırt edemez. yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Nefsani heveslerini ve kalbinden geçen arzuları ilah edinmiş, sapkınlaş-
mış ve Allah’ın da kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde 
çektiği kişiyi görmedin mi? Küfürleri nedeniyle Allah kalplerine mühür 
vurmuştur.”222

“Allah kalplerine mühür vurmuştur, aynı şekilde kulaklarına da. Gözle-
rine ise perde inmiştir ve onlar için büyük bir azap vardır.”223

Günah sonucunda başlardaki gözler kör olmaz elbette. sinelerde yera-

lan kalpler kör olur.224 Bundan dolayı günahlar insanın “teşhis duygusu”na, 

idrak ve görüşüne etkide bulunur ve nihayet iş öyle bir noktaya varır ki 

gözü vardır ama adeta görmez, kulağı vardır, ama adeta işitmez ve ruh 

 .meclisi, Biharu’l-Envar, c) ”ان العبد لیذنب الذنب فینسی به العلم الذی کان قد علمه“ 217
72, s. 377).

 ”َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى ُقلوِب اْلُمْعَتِديَن“ ;(Tevbe 87) ”َوطُِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم اَل َيْفَقُهوَن“ 218

(yunus 74).
219 muhammed (s.a.a) ) 16.

َبا“ 220 .(Bakara 275) ”َذِلَك ِبأَنَُّهْم َقالُوْا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الِرّ
221 Tabatabai, el-Mizan, c. 20, s. 324.
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى  222 ”أََفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوأََضلَُّه اللهّٰ

(casiye 23) “َبَصِرِه ِغَشاَوًة
223 Gafir 35.
224 nahl 108.
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sağlığının göstergelerinden biri olan teşhis duygusu ve temyiz gücü gü-
nahın etkisiyle ortadan kalkar.225

8. Kalbin Katılaşması

Günahın sonuçlarından biri de kalbin katılaşmasıdır. yüce Allah 
şöyle buyurmaktadır:

“Kalpleriniz bu olaydan [masiyet] sonra katılaştı, tıpkı bir taş gibi, hatta 
daha da katı. Çünkü nice taşlar vardır ki yarılır da içinden nehirler akar. 
Kimisi de çatlar ve oradan su fışkırır. Bazıları da Allah korkusundan [da-
ğın zirvesinden] aşağı yuvarlanır [ama sizin kalpleriniz (günah nedeniyle) 
Allah korkusuyla çarpar, ne de bilgi ve insani duyguların kaynağı olur]. 
Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.”226

Bu ayette Allah katılaşmış kalpleri ve günaha sürüklenmiş insanları 
dağlık yerlerdeki sert taşlara benzetmektedir. insanın ayetlerden etkilen-
memesi ve duyguların soluklaşması günah sonucunda ortaya çıkan ruh-
sal bozukluğun belirtisidir. insan hak düşkünüdür ve insani duygularla 
donanmıştır. Başkalarının acısı ve rahatsızlığından huzursuz olur ve asla 
günahı meşrulaştırmaz. Fakat zaman içinde birkaç kez günah işlediğinde 
sonraki aşamalarda günah işlediğine pişmanlık hissetmemekle kalmaz, 
hatta bundan memnun bile olabilir. Kur’an’a göre kalbin katılaşması gü-
nahtan kaynaklanan ruhsal bir bozukluktur. Allah şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ın zikri karşısında kalbi kaskatı olanların vay haline. Bunlar, apa-
çık bir sapıklık içindedirler.”227

9. Kişiliğin Başkalaşması

Günah, kişiliğin başkalaşmasına bile yolaçabilir. Günahlar, birey-
lerin kişilik özelliklerinin tamamen değişmesine sebep olabilir.228 imam 
Bakır (a.s) insanların kalbini, kişilik sınıflarına benzer biçimde üç gruba 
ayırmıştır:

225 mekarim şirazi ve diğerleri, Tefsir-i Numune, c. 11, s. 420.
226 Bakara 74.

ن ِذْكِر اللهِّٰ أُْوَلِئَك ِفي َضالٍَل ُمِبيٍن“ 227 .(zümer 22) ”َفَوْيٌل ِلّْلَقاِسَيِة ُقُلوبُُهم ِمّ

.(Kuleyni, el-Kafi, c. 2, s. 2118) ”فیصیر اعاله اسفله“ 228
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1) içinde hiçbir hayır ve iyilik bulunmayan tepetakla olmuş kalp. 

Bu, kafirin kalbidir.

2) üzerinde siyah bir nokta bulunan, iyilik ve kötülüğün birbirine 

karıştığı, sonunda birinin diğerine üstün geleceği kalp.

3) Açık ve ferah olan, üzerinde ışığı kıyamet gününe kadar sönme-

yecek parlak lambalar barındıran kalp. Bu, müminin kalbidir.229

Belki bu rivayetten, muhtelif kişilik tiplerine ilişkin ruhsal hijyen çı-

kartılabilir. Günah davranış bireylerde ne ölçüde fazlaysa ruh sağlığının 

o kadar zarar gördüğünün belirtisidir.

4.7.  Günahı Önleme Yolları

Günahın ruhsal hijyen üzerinde bir hayli olumsuz etkisi bulunduğu 

açıklığa kavuşmuş oldu. ruh sağlığından tam anlamıyla yararlanmak is-

teyenler birinci adımda günaha yakın olmaktan kaçınmalıdırlar. nitekim 

yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Bunlar Allah’ın sınırlarıdır (yasak hudut). Öyleyse oraya yaklaşmayın.” 230

Bu aslında bir tür korunmadır. Başka bir yerde şöyle ifade edilmiştir:

“Zinaya yaklaşmayın [yani günaha girme, namahremle birarada oturma 
gibi şehveti kışkırtacak eylem ve davranışlardan kaçının]. Çünkü o, çir-
kin bir iştir ve yanlış yoldur.”231

Ayet ve rivayetlerde ruhsal hijyeni temin için zikredilmiş ikinci 

yol tevbedir. Tevbe, gerçekte ir tür tedavi ve ruh sağlığını geri kazan-

manın yoludur. eğer insan günaha bulaşmışsa Allah’ın rahmetinden 

umut kesmemelidir. Allah günahkarlara geri dönme yolunu açık tut-

makta ve onlardan, tevbeyle ruhlarını günah kirinden temizlemelerini 

”القلول ثالثة قلب منکوش ال یسعی شیئا من الخیر و هو قلب الکافر , و قلب فیه  229
نکتة سوادء فالخیر و الشرفیه یحتلجان فایهما کانت منه غلب علیه, و قلب مفتوح فیه 
(a.g.e., s. 423) “ مصابیح تزهر و ال یطفاء نوره الی یوم القیامة و هو قلب المؤمن

.(Bakara 187) ”ِتْلَك ُحُدوُد اللهِّٰ َفاَل َتْقَربُوَها“ 230
231 isra 32.
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istemektedir232 (ve tevbe yolunu kullarına açık tutması Allah’ın büyük 

lütuflarından biridir. eğer tevbe gerçek anlamda olursa Allah tarafın-

dan kesinlikle kabul edilecek ve birey tekrar ruh sağlığını geri kazana-

caktır). Tevbe ikinci dereceden korunma uygulamasıdır. imam Bakır 

(a.s) şöyle buyurur:

“Günahtan tevbe eden, hiç günah işlememiş kimse gibidir.”233

Araştırmalar ve tarihsel bilgiler göstermektedir ki birçok kimse tevbe 

ederek ruh sağlığını geri kazanmayı başarmıştır. Arnaut bir araştırmada, 

tevbenin ruh sağlığında yararlı ve işlevsel olduğunu ortaya koymuştur. 

onun çalışması içerik analizi yönteminden yararlanarak, tarihsel belge 

ve dayanaklar temelinde gerçekleşmişti.234

4.8.  Günah Duygusu Destekleyici mi, Önleyici mi?

Günah Duygusunun Tanımı ve Hakikati

Günahla bağlantılı olarak kullanılan bir diğer kavram da “günah 

duygusu”dur. yani ahlaki kurallarda hata yapmanın sonucunda ki-

şide oluşan hal. Hepimiz hayatımızda, bizde günah duygusu oluştu-

ran bir davranışta bulunmuşuzdur. mesela birilerine doğru bilgi ver-

memiş ve bu yüzden doğru çözüm yolunu bulamamalarına yolaçmış 

olabiliriz. yahut dostlarımızdan biri hakkında kusur işlemişizdir. Aynı 

şekilde dini vazifelerimizi terketmemiz nedeniyle günah duygusuna ka-

pılabiliriz. Bireyler geçmişte yaptıkları hataları sürekli zihinlerinde ta-

şıyabilir ya da asla affedilmeyecek bir günah veya cinayet işlediklerini 

düşünebilirler. Bütün bu durumlarda günah duygusu, dini yasalar kü-

mesine veya o toplumun ahlak ve norm sistemine aykırı bir iş yapıldı-

ğına delalet eder.

َر َعنُكْم َسِيَّئاِتُكْم“ 232   ;(Tahrim 8) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إَِلى اللهِّٰ َتْوَبةً نَُّصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَن يَُكِفّ

ِ َجِميًعا“  Hürr) ”قال رسول الل لکل داء دواء الذنوب االستغفار“ .(nur 31) ”َوتُوبُوا ِإَلى اللهّٰ

Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 11, s. 354).

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 335) ”التائب من الذنب کمن ال ذنب له“ 233
234 Arnaut, Kitabu’t-Tevvabin.
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Günah Duygusu Hakkında Psikologların Analizi

Psikologlar günah duygusun çeşitli yönlerden açıklamışlardır. Freud, 
günah duygusunun, ebeveynin cinsel dürtülerin ortaya çıkışı ve çocuk-
ların saldırganlığı karşısında getirdiği kısıtlamalardan kaynaklandığına 
inanır. ona göre güçlü, sıkı ve önleyici vicdana veya süper egoya sahip 
bireyler, günah duygusunu, daha az sakınmaya dayalı ahlaki stratejiler 
kümesine sahip bireylerden daha şiddetli tecrübe ederler.

erikson (1959) günah duygusunu insan gelişiminin adapte olamama 
tarzı olarak not eder. erikson’a göre günah duygusu, daha çok çocuğun 
faaliyetleri ve fantezileri karşısında ebeveynin tepkisi ve davranış tarzıyla 
ilişkilidir. eğer çocuğu uyarır ve bu girişimleri engellerlerse çocuk bu yeni 
denemelerinin uygunsuz ve kötü olduğunu hissedecek, sonuçta da günah 
duygusuna kapılacaktır. Günah duygusu kalıcı olacak ve bütün faaliyet-
lerini güdüleyerek onu hayatı boyunca etkisi altına alacaktır.235

Toplumsal öğrenme teorilerine uygun olarak günah duygusunun 
kökü toplumsal iletişimde, özellikle de aileyle olan ilişkidedir. Bu teoris-
yenler, ebeveyninin uygunsuz davranışlarının günah duygusunun öğre-
nilmesine sebep olduğunu söylemektedir. ebeveyn, karşı çıktığını açığa 
vurduğu ve çocuğun davranışını onaylamadığında çocuk günaha girdiğini 
düşünecek ve artık bundan sonra ne zaman benzer bir davranış sergilese 
bu olumsuz duyguyu otomatiğe bağlı olarak çağırmış olacaktır. Bu ana-
lizde günah duygusu bilişsel hiçbir öğe içermemektedir. yalnızca olum-
suz duygu koşul kabul edilmiştir.236

Bilişsel teorisyenler günah duygusunun bilinçli bir süreç olduğuna ve 
bireyin davranışlarını değerlendirip derinlemesine düşünmesi sonucunda 
önceden belirlenmiş değerler ve normlardan bazılarına ulaşmayı başara-
madığını anlaması üzerine başgösterdiğine inanmaktadır. ellis (1991), 
değerlendirme ile günah duygusu arasındaki bağı analiz ettikten sonra 
inanç sistemi varsayımını formülleştirdi. Araştırmalarında, günah duygu-
sunun olması gerekeni düşünmenin sonucu veya Horney’nin ifadesiyle 
“olması gerekenlerin egemenliği” olduğu neticesine vardı. Birey bir yan-
dan “iyi işler yapmalıyım, aksi takdirde beceriksiz biri olurum” deyip 

235 schultz, Nazariyyehâ-yi Şahsiyyet, s. 320.
236 Franken, Engizeş ve Heyecan, s. 50.
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öte yandan arzu ettiği gibi davranamazsa günah duygusuna sürüklenir.237 
Günah duygusunda göze çarpan farklılıklara rağmen pek çok psikolog 
günah duygusunun tüm olumsuz heyecanlar gibi ruh sağlığını bozdu-
ğunu kabul etmişlerdir.

Beck ve seligman, çalışmalarında, günahtan kaynaklanan olumsuz 
duygu ile depresyon arasındaki ilişkiyi tespit ettiler.238 lindenfield, günah 
duygusunu ruh sağlığını tehdit eden etkenlerden biri saymıştır ve sonsuz 
ahlaki sınırların esneyebildiği ve geleneksel modellerin çoğunun anlamını 
yitirdiği koşullarda günah duygusunu önleyecek yeteneklere muhtaç ol-
duğumuza inanmaktadır.239 çünkü kendini kusurlu görmek, aslında po-
tansiyel gücümüzü azaltır. eğer kendimizi kusurlu görür ve hep günah 
duygusu taşırsak sonuçta kötülük hissi bizi ele geçirir ve doğru yönde, 
sorun çözme ve günaha karşı koyma sınırlarına girmemize engel olur.

Kimileri günah duygusunu daha derin düzeyde analiz etmekte ve gü-
nah duygusunun asıl köklerini bulmak için “olması gerekenler”e bakmayı 
önermektedir. yani herhangi bir işi yapmanız gerektiğine, mesela daima 
ve her koşulda başkalarına saygı göstermek lazım geldiğine karar verdiği-
nizde bir tek durumda bile kural ihlali yaptıysanız günah duygusuna ka-
pılırsınız. Bu bakımdan, olması gerekeni düşünmekten ve mutlak inanç-
lardan vazgeçilmesi tavsiye edilmiştir. ellis, çeşitli ifadelerle değer odaklı 
ve mutlakiyetçi düşünceleri eleştirmiş teorisyonlerden biridir. ellis’in bu 
alanda kullandığı modellerden biri de, koşula bağlı olmayan kendini ka-
bullenme karşısında koşula bağlı kendini kabullenme kavramıdır.

Koşula bağlı kendini kabullenmenin anlamı, iyi bir iş yaptığınız ve 
başkaları tarafından onaylandığınızda kendinizi kabullenmenizdir. Koşula 
bağlı kendini kabullenmede kötü bir iş yaparsanız günah duygusuna ka-
pılırsınız. iyi bir iş yaptığınızda ise bu kez gelecekte hataya düşmekten 
korkarsınız ve sonuç itibariyle günah duygusu yine yakanıza yapışır. o 
halde koşula bağlı kendini kabullenmenin günah duygusuyla bağı var-
dır. Koşula bağlı olmayan kendini kabullenme, yani iyi veya kötü krite-
rine bakmaksızın ve başkalarının onaylaması veya reddetmesini gözardı 

237 ellis, Hiççiz nemi Tevaned Narahatem Koned, Are Hiççiz, s. 85.
238 Franken, Engizeş ve Heyecan, s. 55.
239 lindenfield, Hal-i Berter, s. 119-123.
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ederek kendinizi kabullenirsiniz. elbette ki koşula bağlı olmayan ken-
dini kabullenmede de yapıp ettiklerinizi değerlendirirsiniz. yapıp ettik-
lerinizle hoşnutluk yaratacak bir hayatı nasıl kurabileceğinizi ve diğer-
leriyle birarada nasıl yaşayabileceğinizi anlamaya çalışırsınız. Hatta belki 
ürettikleriniz için üst düzeyde ölçütlere sahip olabilirsiniz. Aynı şekilde 
başkalarının onayı alabilmek için de. Fakat yalnızca bu kriterleri tercih 
eder ve onlardan mutlak gereklilik oluşturmazsınız. yine kişiliğinizi bu 
kriterleri temel alarak ölçmezsiniz. siz, ister iyi işler yapın, ister kötü, her 
halükarda varlığınızı kabul ediyor olmaktasınız.

eğer koşula bağlı olmayan kendini kabullenmeyi kesin olarak seçer-
seniz artık bundan sonra kendinizi hoşa gitmeyen davranışlar nedeniyle 
pek o kadar huzursuz hissetmezsiniz.240 Ayrıca diğerlerini de kendiniz 
gibi koşullu olmayan biçimde, yani iyi ve kötü davranışlarıyla birlikte 
kabullenirsiniz.

Psikoterapistlerin çoğu “olması gerekeni düşünme”nin hususen ah-
laki boyutlarda günah duygusuna yolaçtığına vurgu yapmaktadırlar. Bu 
nedenle olması gerekeni düşünmenin her türünü ruhsal hijyende za-
rarlı görürler. Bununla birlikte her türlü günah duygusunun istenme-
yen bir durum olduğu ve ruhsal hijyen için tehdit edici bulunduğu ko-
nusunda tereddütler vardır. Anlaşılan o ki, günah duygusu da, kaygı ve 
hatta üzüntü gibi durumlara benzer biçimde, normal veya hastalıklı gü-
nah duygusu olabilir. şimdi bu iki çeşit günah duygusunu incelemeye 
başlayabiliriz.

Normal Günah Duygusu

Ahlakın önemli boyutlarından biri, her toplumda sosyal normlara 
uygun davranmaktır. öte yandan her dinde, davranışsal muhalefetin gü-
nah sayıldığı birtakım kurallar vardır. Kişinin ahlakındaki önemli gös-
terge, ahlaki normlara uygun davranmadığı takdirde günah duygusunun 
ortaya çıkmasıdır. Bu, bireyin hataya düştüğü esnadaki duygularıyla il-
gili bir durumdur ve ahlakın önemli boyutlardan biri olarak gözönünde 
bulundurulmuştur. Bireyin iç dünyasında bir kriterin varolduğunun 

240 ellis, İhsas-i Bihter, Bihter Şoden, Bihter Manden, s. 42-50.
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göstergesi olan günah duygusu, bireylerin ahlaki gelişiminde önemli rol 
oynayan karakteristik ahlaki davranış için uygun bir uyarıcı sayılabilir.241 
Bu nedenle sözkonusu duyguyu nevrozun konularından ayırt ederken en 
önemli karakteristik, ahlaki bir eylemi terkettikten sonra veya ahlaka ay-
kırı bir davranışı yaparken günah duygusunun ortaya çıkmasıdır. Buna 
göre bireyde günah duygusunun belirmesi eğer aykırı bir davranış ser-
gilemediği halde ve hiç yoktan kendini suçlu gördüğü için oluyorsa bu, 
marazi kabul edilmektedir. Ahlaki davranışı terkettikten sonra veya ah-
laka aykırı bir davranışta bulunulduğunda ortaya çıkan günah duygusu 
hiç tereddütsüz bireyin ruhsal ve ahlaki sağlığının göstergesidir. Kur’an’da 
da bu mesele ayrıntılı değerlendirilmiştir.242

Bu duygunun bireyin ruhsal hijyeni için yararlı işlevleri olmasına 
ilaveten, birinci nokta, bireyin kendi hatasının farkında olmasıdır. Buna 
mukabil, eğer kişi, kendi hatasıyla ilgili olarak kayıtsız davranıyorsa veya 
diğer savunma mekanizmalarını kullanarak yaptığını umursamıyor ya da 
tevil ediyorsa bir tür hastalıklı davranışa yakalandığı söylenebilir.

ikincisi, farkında vardıktan sonra oluşan günah duygusunun sonucu, 
Allah’tan affedilme ve bağışlanma talebidir.243 Bu durum, bireyin Allah’la 
daha kapsamlı irtibat kurmasına yolaçar ve bu ilişkiden huzur, hoşnut-
luk ve umut gibi olumlu duygular edinir. Allah’ın tevbe edeni sevdiği-
nin söylenmesi244, hata işlemiş bireyin mutlu olmasına ve olumlu hisset-
mesine zemin hazırlanmasıdır.

üçüncü etki, bireyin psikolojik halini ve davranışını ıslah etmeye 
gayret göstermesi, duygularını ve gelecekteki davranışlarını dizginle-
meye çabalamasıdır.

nihayet dördüncü tesir, kendisi ve başkalarıyla ilgili olarak ortaya çı-
kan sorunları telafidir. Böylece kişi, başkalarıyla geçmişte yaşadığı sorun-
ları halletmekle kalmaz, gelecekte de diğerleriyle daha hoşnut edecek bir 

241 Kerimi, Merahil-i Şeklgiri-yi Ahlak der Kudek, s. 69.
242 Günahtan kaçınanlar anlatılırken şöyle geçmektedir: “çirkin bir iş yaptıklarında veya 

kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlar ve günahları için bağışlanma dilerler.” 
(Âl-i imran 135).

.(Hud 3) ”َوأَِن اْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبُوْا ِإَلْيِه“ 243

اِبيَن“ 244 .(Bakar 222) ”ِإنَّ اللهَّٰ يُِحبُّ التَّوَّ
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bağ kurabilir. Ahlaki bir hatadan sonra bireyde günah duygusunun mey-
dana gelmemesi, bireyi, zikredilen bütün meziyetlerden mahrum bırakır 
ve onu, büyük yanlışlıkların tuzağına düşürür. islami metinlerde insan-
ların küçük günahları işlemekten sakındırılması, bireyin günaha ve onu 
telafi etmeye olan kayıtsızlığını önleyecek şeydir.245

Kur’an, böyle koşullarda günah duygusunun belirmesini ıslah için 
başlangıç kabul etmiş246 ve çeşitli yerlerde buna işaret etmiştir. mesela 
Hz. Adem (a.s) ve eşinde247 yasak meyveyi yemenin ve cennetten çıka-
rılmanın sonucunda günah duygusunun ortaya çıktığına, yusuf’un (a.s) 
kardeşlerinde, onu kuyuya attıktan248 yıllar sonraki günah duygusuna, 
Kıptilerden biriyle yaşadığı kavgadan sonra Hz. musa’nın (a.s) günah duy-
gusuna, Firavun’un sarayındaki büyücülerin Allah’ın peygamberine bü-
yüyle karşı çıktıkları için249 yaşadıkları günah duygusuna, Hz. Davud’un 
(a.s) acele yargıda bulunduktan250 sonraki günah duygusuna, sebe kra-
liçesinin, geçmişteki uygunsuz tarzının farkına vardıktan251 sonraki gü-
nah duygusuna Kur’an’da değinilmiş ve bütün bu durumlar, bireylerin 
ıslah ve gelişim için bir başlangıç kabul edilmiştir.

Hastalıklı Günah Duygusu

eğer günah duygusu ahlaki bir kusur işlemeksizin ortaya çıkarsa hiç 
tereddütsüz marazi ve anormaldir. öyle anlaşılıyor ki birçok kişinin gü-
nah duygusundan anladığı, onun bu türüdür.252

Buna ek olarak, ahlaki bir kusur işledikten sonra bile birey eğer şid-
detli ve aşırı günah duygusuna sürüklenirse yahut hissiyatı haddinden 
fazla uzun sürer ve kendisini çok fazla kınarsa; ya da günah duygusu bi-
reyde umutsuzluk, donukluk ve engelleme sonuçları doğurursa bu duygu 

.(Kuleyni, Usulü Kafi, c. 2, s. 287 ve 288) ”ایاکم و المحقرات من الذنوب“ 245
246 örnek olarak şu ayetler bu kapsamda değerlendirilebilir: maide 39, en’am 54, Taha 

82, nahl 119, Furkan 70.
247 A’raf 23.
248 yusuf 91 ve 97.
249 Taha 73, şuara 51.
250 sad 25.
251 neml 44.
252 örneğin “Azad, Zindegi-yi bedun-i İhsas-i Günah” kitabının algısı böyle bir durumdur.
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anormaldir ve ruh sağlığına zarar verir. Bu dört duruma ilaveten islami 
metinlerden beşinci bir durum daha çıkmaktadır.

Beşinci durum; inkârla karşılama, hatalarının farkında olmama ve 
hatayı telafi etmenin imkânsız olduğu bir zamanda ortaya günah duygu-
sunun ortaya çıkmasıdır.

eğer birey ahlaki bir hataya sürüklenir, bu sebeple kendisine ve baş-
kalarına ciddi zararlar verir ve uzun bir süre sonra farkında olmama ve 
inkâr halinden çıkarsa artık ölüme yakın olduğu veya telafi fırsatının or-
tadan kalktığı bu durumda günah duygusunun bir faydası yoktur. Bu 
duygu hiç kuşku yok hastalıklıdır ve anormaldir. Kur’an-ı Kerim, Fira-
vun konusunda253 ve doğru yolu izlemeyenler hakkında254 bu yararsız 
duyguya değinmektedir.

Anormal günah duygusunun ortaya çıkmasına yolaçan bazı çevre-
sel şartlar şunlardır:

1. Bireyin, çok fazla tenkit yönelten ve bir hata işlendiğinde oldukça 
sert ve kınayıcı davranan bir ebeveyne ya da eğitimciye sahip olması.255

2. eğitimcilerin, birey için, yetenek ve imkânları ile ulaşacakları he-
defler arasında büyük mesafe bulunan ahlaki kriterler ve çok yüksek dü-
zeyde modelleri hesaba katması.

3. Bazen bireylerin, güçlerini aşan hedefler seçmekle kendilerini tek-
rarlanan başarısızlıklara mahkûm etmesi ve anormal günah duygusuna 
zemin hazırlaması.

4. Bireyin, hataları üzerinde haddinden fazla düşünmesi ve kafasını 
bununla çok fazla meşgul etmesi.

Günah Duygusuyla Yüzleşmenin Yolları

insanlar değişik çevresel ve kalıtımsal şartlardan etkilendiklerinden 
çoğu kişi hayatta ahlaki hatalara düşebilir ve bunun ardından da günah 

.(yunus 91) ”آآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن“ 253

ُسوِل َسِبيال“ 254 .(Furkan 27) ”َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ
255 Azad, Zindegi-yi bedun-i İhsas-i Günah, s. 142.
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duygusuna kapılabilir. Bu fenomenle başetmede en iyi yol, korunmadır. 
Bireylere ahlaki ve dini normların öğretimi, kendini sakınma yeteneğine 
ilişkin alıştırmalar, düşünceli ve ahlaki kriterlere uygun davranmanın sağ-
lanması birçok hata ve günahın ortaya çıkmasını önleyebilir. Bununla bir-
likte ahlaki hataya düşüldükten sonraki günah duygusu ise ilerlemek için 
içsel bir uyarıcı ve güdü haline gelebilir. Bu durumda islami metinler, ilk 
tavsiyede, bireyleri Allah’la ilişkiye, af dilemeye ve bağışlanmayı istemeye 
yöneltmektedir.256 Birey bu haldeyken kendisi ile rabbi arasında duygu-
sal bir irtibat kurmuştur ve sadece Allah’ın huzurunda kendisiyle başbaşa 
kaldığında duygusal ve içbükey hallerini ortaya döker. Kur’an’daki ayet-
ler günahkârları doğru mecraya dönmeye teşvik ederek onlara Allah’ın 
geniş ve büyük affını, lütuf ve merhametini hatırlatmaktadır.257

Günahı itiraf, pişmanlık ve Allah’a dönüşten sonra Allah Teâla 
günahları kabul edip258 hataları affederek kusurları telafi edeceğini259, 
hatta bireylerin davranışlarını ve psikolojik durumlarını düzelteceğini 
vadetmektedir.260 islami metinler bu aşamada bireylere, Allah’la ve diğer 
insanlarla ilişkilerindeki hataları gidermesini261; başkalarının hataları ko-
nusunda da, Allah’ın onları bağışlaması için af ve bağışlama yolunu tut-
malarını262 tavsiye etmektedir. Böylelikle bu aşamaları katettikten sonra 
kişi gelişim ve kemal mecrasında daha ileri adımları atmaya başlar ve hiç 
kuşku yok, geçmişteki hatalarına daha az düşer.

Günah duygusundaki temel sorunlardan biri, onun umutsuzluğa ve 
engelleyici olmaya dönüşmesidir. islami metinler Allah’ın kapsamlı rah-
met ve bağışlamasına değinip bütün günahları affedeceğini belirterek bi-
reyleri Allah’ın rahmetinden ümit kesmekten menetmektedir.263 Bu ko-

256 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 75, s. 340; şeyh saduk, Hisal, s. 624.
257 Hud 3, Tahrim 8.
258 Pek çok ayet buna işaret etmektedir: maide 29, en’am 54, Taha 82.

ْر َعنُكْم َسِيَّئاِتُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم“ 259 .(enfal 29) ”يَُكِفّ
260 Furkan 70.

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 331) ”حتی تودی الی کل ذی حق حقه“ 261

.(nur 22) ”َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا أاَلَ تُِحبُّوَن أَن َيْغِفَر اللهُّٰ َلُكْم“ 262

نُوَب َجِميًعا“ 263 ْحَمِة اللهِّٰ ِإنَّ اللهَّٰ َيْغِفُر الذُّ  ”َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم الَ َتْقَنطُوا ِمن رَّ

(zümer 53).
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nuda islami metinler cuma gecesi, arefe günü, mübarek ramazan ayı gibi 
zamanları264 af talebi ve Allah’ın bağışlamasının kapsamına girmek için 
en iyi zamanlar olarak göstermektedir. Hatta kişinin en berbat günah ve 
hatasının Allah’ın affından umut kesmek ve onu affetmeyeceği varsayı-
mıyla Allah’a hakkında kötü zanda bulunmaktır.265

Günah duygusunun bir diğer önemli sorunu, ortaya çıktıktan 
sonra bireyin özsaygıyı eksiltecek şekilde kendini kınaması ve aşağıla-
masıdır. özsaygının eksilmesi ve kendini kabullenememenin bireylerin 
ruh sağlığına ciddi zarar verdiğine hiç şüphe yoktur. Her ne kadar ah-
laki hataya düşmek ve onun ardından da günah duygusunun gelmesi 
özsaygıya zarar veriyorsa da bunu önlemek için kişinin hatasını gör-
memesine, günah duygusundan sonra da kusurlarını telafi etmeme ve 
kendini ıslaha yönelmemeye zemin hazırlamamalıyız. Bu nedenle is-
lami metinlerde bireylerin insani saygınlığına vurgu yapılmış266 ve on-
lardan bu saygınlığı korumak için kendisini günah ve ahlaki hatadan 
uzak tutması istenmiştir.267 Bu şekilde, ahlaki hataya düştükten sonra 
kendini kınamak bir yere kadar normaldir268 ve ruhsal hijyen için fay-
dalı olabilir. Ama aynı zamanda bu kınamayı sadece iki şartla normal 
kabul edebiliriz: Birincisi, kınama gayri ahlaki davranışı hedef almalı-
dır, bireyin kişiliğinin tamamını değil. ikincisi, kınama bireye davranışı 
ıslah yönünde yardımcı olmalı269, kişiyi engelleyici ve umutsuzluğa sü-
rükleyici olmamalıdır. islami metinler de kişiliğin tamamını hedef alan270 
veya faydalı ve etkili olmayan aşamadaki kınamayı anormal ve istenme-
yen davranış telakki eder.271

264 Mefatihu’l-Cenan dua zamanlarından bahsederken bunlara işaret etmiştir.
265 Harrani, Tuhefu’l-Ukul, s. 129.

ْمَنا َبِني آَدَم“ 266 .(isra 70) ”َوَلَقْد َكرَّ

.(Nehcu’l-Belağa, mektup 31) ”من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیة“ 267
268 Kur’an ‘nefs-i levvame’ye (kendini kınama) işaret etmiştir. müfessirler onu insanın 

ahlaki vicdanı olarak ifade etmişlerdir. Bkz: el-Mizan ve Numune tefsirlerinde “َوال 
اَمِة .ayetinin zeyli (Kıyamet 2) ”أُْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّ

269 yunus’un (a.s) balığın karnında sahip olduğu hal gibi. saffat 142 ve zariyat 40.
270 “Allah mümine, kendisini hor ve zelil yapma izni vermemiştir.” (Kuleyni, Biharu’l-

Envar, c. 74, s. 92).
271 mesela ibrahim 2, Kalem 30, isra 39.
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Korku ve Umut Arasında Denge Kurmak

Bireyler ahlaki hataya düştükten ve günah duygusu ortaya çıktıktan 
sonra, genellikle utanma ve şidetli korkudan, gaflete yakın umuda kadar 
yayılan spektrumda çeşitli ruhsal hallere düçar olurlar. spektrumun her 
iki tarafı da ruhsal hijyene zarar verir. utanç ve şiddetli korku, bireyde 
umut ve motivasyonun zayıflamasına sebep olur, zaman içinde gelişim 
ve hareketten alıkoyar. Aşırı umutlanmak da kişinin hatalarını telafi et-
mesini engeller, tedricen gaflete düşmesine ve hatayı alışkanlık haline 
getirmesine yolaçar. en uygun durum, korku ve umut arasında denge 
kurmaktır.272 Günah duygusundan doğan korku, bireyi, hatalarını telafi 
etmeye ve tekrar etmelerini önlemek için çaba göstermeye zorlar. ümit-
var olmak da kişiyi kabiliyetlerden yararlanmaya iter ve gayret göstermek 
için daha çok motivasyon sağlar.273 Birey bu iki psikolojik kanattan aynı 
ölçüde yararlanabildiği ve birinin diğerinden fazla olmasına izin verme-
diğinde kemalin üst basamaklarına tırmanacaktır.274

.(Hakimi, el-Hayat, c. 1, s. 46) ”خیر االعمال اعتدال الخوف و الرجاء“ 272
273 Fethali Hani, Amuzehâ-yi Bunyadin-i Ahlak, s. 182-184.
274 Nehcu’l-Belağa, mektup 27 ve Hutbe 76.
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y üzyıllar boyunca insan ilişkilerinin en derin ve uzun olanı, aile fert-
leri arasındaki ilişkilerdir. Bu nedenle ailenin, birinci ve ikinci bö-

lümde açıklanan ruhsal hijyen ve kişilik sağlığının çeşitli boyutlarındaki 
rolü diğer etkenlerden daha önemli ve daha etkilidir. Her ne kadar ba-
zen aile ilişkilerine benzeyen bağların etkisi bu ilişkilerle aynı hizada gö-
rülmüşse de birçok araştırma, aile ilişkilerinin ruhsal hijyen üzerindeki 
etkisini eşsiz kabul eder. Bu bölümde evliliğin ruhsal hijyendeki rolünü 
inceledikten sonra eş seçimi, nişanlılık dönemi ve evlilik hayatının diğer 
aşamalarındaki ruhsal sorunları ele alacağız. Daha sonra gelişimin çeşitli 
aşamalarında çocukların ruhsal hijyeni ve ebeveynin buradaki önemli ro-
lünü inceleyeceğiz. Bölümün sonunda ise aile içi ihtilaflar, boşanma gibi 
özel durumlarda ruhsal hijyenle ilgili meselelere odaklanacağız.

1. Eşlerin Ruhsal Hijyeni

1.1.  Evliliğin Ruhsal Hijyendeki Rolü

Günümüzde dünyada insanların yüzde 95’ten fazlası zamanın belli 
bir süresinde evlilik yapmaktadır.1 Bu da göstermektedir ki, insanların 
evlilik yapmak için iyi nedenleri vardır. Batılı toplumlarda evlilik dışı 
ortak hayata sahip2 çiftlerin sayısı artmaktadır. Bununla birlikte insanlar 
hala yüksek oranda hiç olmazsa hayatlarında bir kez evlilik yapıyor ve 
yetişkinlik çağlarında yaşamının büyük bölümünü evli olarak geçiriyor.3 

1 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 289.
2 eysenck, Revanşinasi-yi Şadi, s. 90.
3 Aynı yer.
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evliliğin, ruhsal hijyenin bireysel ve toplumsal bileşenleri üzerinde önemli 

etkileri vardır. Belki de bu nedenle, günümüzde evlilik konusundaki bü-

tün tereddütlere ve özgür ilişkilerin görünüşteki cazibesine rağmen tüm 

toplumlarda ağırlıklı eğilim evlilikten yanadır. Bireysel boyutta evlilik, 

fizyolojik ve ruhsal ihtiyaçları karşılamak için uygun zemini hazırlamak-

tadır. evlilik, cinsel ihtiyaçları gidermenin en doğru mecrasıdır. yüzyıllar 

boyunca ilahi dinlerin ve dünyadaki birçok kültürlerin algısı, evlilik yo-

luyla karşı cinsle kurulan cinsel ilişkinin, cinsel davranışın en doğru ve 

en tasvip gören modeli olduğu yönündedir.4 Bu görüş islam toplumla-

rında baskındır ve eşlerle gerçekleştirilen dışındaki her türlü cinsel dav-

ranış uygunsuz ve anormal bulunmaktadır.5 Aralarında yunanistan’ın da 

bulunduğu bazı batılı toplumlarda üniversite öğrencilerinin yüzde 72’si 

aynı geleneksel görüşü desteklemektedir.6

cinsel ihtiyaçlarla ilgili olarak iki konuya dikkat etmek gerekir: cin-

sel ihtiyacı karşılama ve bu ihtiyacı her toplumun değer ve normlarına 

göre karşılamanın uygun biçimi. cinsel davranış, kadın ve erkeğin tüm 

organizmasını ele geçirir. öyle ki onda dört nörolojik mekanizma ince-

lenebilir:

a) Duyu reseptörleri, b) spinal refleksler, c) Hipotalamus harmo-

nisi, d) Beyin zarı.7

cinsel davranışta bedensel samimiyetin şekline göre daha fazla haz 

vardır; bireylerin ruhsal ve bedensel durumuna bağlı olarak ruhsal ve be-

densel mutluluk ve coşkunun artışını beraberinde getirir.8 cinsel çeki-

cilik ve istenen cinsel ilişki olmaksızın evlilik hayatı başarıya ulaşama-

yacaktır. evlilikte cinsel etkenler önemli rol oynar ve karı kocanın diğer 

ilişkilerine doğrudan ve dolaylı olarak etkide bulunur. Belirtilen neden-

lerle ahenkli ve dengeli bir cinsel hayatı sağlamak evliliğin önemli he-

4 Kur’an cinsel davranış konusunda buna defalarca değinmiştir: müminun 5-7, A’raf 
81 ve 82.

5 müminun 7 ve neml 54 gibi Kur’an’daki birçok ayet ve masumların (aleyhimüss -
lam) sözleri. Kuleyni, Kafi, bk: c. 5, s. 543-551; Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, 20, 344.

6 lee, K. ve owen, G., Revanşinasi-yi Selamet-i Merdan, s. 105.
7 islamineseb, Müşavere-i Cinsi ve Zinaşuyi, s. 37.
8 stone, Pasoh be Mesail-i Cinsi ve Zinaşuyi, s. 236.
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deflerinden biri olarak gözönünde bulundurulmalıdır.9 cinsel ihtiyaca 

kayıtsızlık veya bu davranışın olumsuz ve ahlak karşıtı algılanması mah-

rumiyete ve hayal kırıklığına ya da günah duygusuna sebep olmaktadır. 

Bu ikisi ise arzu edilen ruhsal hijyeni bozan şeylerdir. cinselliğe ihtiyaç 

hisseden veya sürekli ve tekrarlanarak cinsel tahrike maruz kalan birey-

ler cinsel ilişkiye girmekten kaçınmaları sonucunda rahatsızlık ve stres 

yaşayacaklardır.10

cinsel ihtiyacı karşılamanın önemine ilaveten, onu giderme şeklinin 

normal ve ahlaki olması da ruhsal hijyen üzerinde etkilidir. çoğu top-

lumda normal cinsel ilişki evlilik çerçevesinde tanımlandığından meşru 

olmayan cinsel deneyimlerin ruhsal sonucu çok düşük oranda günah 

duygusudur. evlilik akdinden önceki bu tür ilişkiler, bireyi, ilgi ve duygu 

azalmasına maruz bırakır ve evliliğin geleceği için de hiçbir şekilde ya-

rarlı olmayacaktır. çünkü ilk bakıştaki tasavvurun aksine, meşru olma-

yan ilişkiler, evliliğin ödevlerini yerine getirmek için uygun yardım ve 

kılavuzluk sağlamayacaktır.11

evlilik, biyolojik ihtiyaçların karşılanmasına ek olarak, karı koca-

nın psikolojik boyutlarında da oldukça etkilidir. Karı koca arasındaki 

bağ, yakınlık ve Kur’an’da vurgulanmış olan aralarındaki sevgi12, diğer 

pek çok psikolojik ihtiyacı karşılamanın zeminidir. sevilmek ve övül-

mek, karı kocanın her birinin özsaygısını arttırır. sevgi bağı, mutluluk 

ve memnuniyetlerini temin eder. evliliğin mutluluk üzerindeki etkisi, çe-

şitli kültürlerde gözlemlenmiştir.13 Birbirini anlamak ve dertdaş olmak, 

ilgi ve sadakat evlilikte ve aile ilişkilerinde oldukça etkili psikolojik des-

tek için zemin hazırlar. o kadar ki, eşlerden birinin ölümü ailenin çö-

zülmesini, çiftin bağına darbeyi ve stresin ağır biçimde hissedilmesini be-

raberinde getirir.14

9 A.g.e., s. 214 ve 226.
10 islamineseb, Müşavere-i Cinsi ve Zinaşuyi, s. 343.
11 stone, Pasoh be Mesail-i Cinsi ve Zinaşuyi, s. 226.

َودًَّة َوَرْحَمًة“ 12 .(rum 21) ”َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ
13 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 128-129.
14 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 553.
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mali yardım, duygusal destek ve işbirliği hayatta memnuniyete ulaş-
manın üç önemli etkenidir ve eşler birbirlerine bu üç şeyi sağlamada başka 
herkesten daha fazla etkilidirler. Bu bakımdan hayatta memnuniyetin en 
büyük kaynağı olabilirler.15 evlilik yaşamında memnuniyet, tarafların bir-
birlerine verdiği ödüllerden kaynaklanır. mutlu karı kocalar birbirlerin-
den aldıkları armağanlar karşılığında diğerini ödüllendirir ama karşı tara-
fın ikaz edici davranışını görmezden gelir ve karşı tarafın hoşa gitmeyen 
davranışını telafi eder.16 evliliğin diğer psikolojik yönleri arasında, bir tür 
tarafların memnuniyetine ödül sayılabilecek, performanslarının artmasına 
yolaçan17 ve evlilik bağının korunmasında ve sürekliliğinde etkili, karı 
kocanın birbiri için teşvik edici olması vardır. Toplama bakıldığında, ev-
lilik yapmış olanlar ortalamada bekarlara oranla daha iyi ruhsal hijyene 
sahiptir, ruhsal ve bedensel fonksiyonları da daha iyi durumdadır. Genel 
olarak evlilik yapan bireyler ruhsal hastalıklara yakalanma tehlikesiyle ol-
dukça düşük nispette yüzyüzedirler18. Tabii ki bu durum evliliğin başa-
rılı ve sağlıklı olmasına bağlıdır. zayıf ve başarısız bir evlilik genellikle 
böyle bir etkiye sahip değildir.19 eşle ilişki, depresyon ve alkolizmi ve sağ-
lığa aykırı diğer davranışları azaltır, ruh sağlığına çok iyi zemin hazırlar.20

evlilik, erkekleri çok daha güçlü yapar ve intihar ihtimalini düşü-
rür. onlar için çok daha iyi bir mesleki gelecek hazırlar. sonuç itibariyle 
de evli erkeklerin daha uzun ömürlü olmasını temin eder. Araştırma-
larda orta yaştaki kocaların yüzde 85’i eşlerini hoş ifadelerle anlatmıştır. 
Hiçbiri eşlerinden şiddetle nefret etmemektedir21. elbette ki kadınlar ev-
lilikten daha fazla ruhsal faydalar sağlamaktadır. mesela kadınların ge-
nel mutluluk düzeyi erkeklerden daha çok evliliğin mutluluğuna bağlı 
gözükmektedir22. 93 araştırma üzerindeki meta-analitik bir çalışma, ev-
liliğin, kadınlar için en çok mutluluk ve memnuniyete sahip olduğunu 
göstermiştir.23

15 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 129.
16 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 289.
17 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 130.
18 cochrane, Mebani-yi İctimai-yi Bimari-yi Revani, s. 48.
19 Behdaşt-i Revani, s. 289.
20 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 132 ve 135.
21 eysenck, Revanşinasi-yi Şadi, s. 96.
22 A.g.e., s. 128.
23 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 129.
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islam’ın öğretileri de evliliğin bireylerin psikolojik ve ahlaki boyut-
larına yaptığı önemli etkiye değinmektedir. cinsel ihtiyaçların karşılan-
ması evliliğin önemli sütunu olarak gözönünde bulundurulmuş24 ve bu 
durum, eşlerin ruhsal huzuru için önemli bir zemin olarak birbirlerine 
gönülden bağlılık ve birbirlerine psikolojik destek sayılmaktadır25. ev-
lilik, bireylerin ahlaki ve manevi yücelişi için önemli bir alan açmakta-
dır26. Bu iki şey de ruhsal hijyen ve sağlıklı kişiliğin önemli bileşenlerin-
den sayılmıştır. sempati, işbirliği, karşılıklı psikolojik ve maddi destek 
evlilikte en iyi tarzdır ve islam öğretilerinin ışığında aile oluşturmayı te-
min etmektedir.27

1.2. Eş Seçimi Devresinde Ruhsal Hijyen

Gençlerin önemli sorunlarından biri de, günümüzde onlar için daha 
fazla anksiyeteyi beraberinde getiren eş seçimi ve aile kurmaktır.28 ev-
lilik için gerekli hazırlıklar, münasip eşin kriterlerini kavramak ve bun-
ların sözkonusu bireye uygulanması, karar vermede bağımsız olmayla 
birlikte ebeveynin görüşüne riayetin nasıl olacağı, yeni kurulan ailenin 
idaresindeki meseleler evliliğin eşiğindeki bireyleri kafa karışıklığına ve 
kaygıya sürükleyen şeylerdir.

Bireyin evliliğe hazır olması, onun psikolojik ihtiyaçlarının ölçü-
süne, bir başka ifadeyle evlilik için motivasyonunun yoğunluğuna ve 
ortak yaşama dair gelişim ve olgunluğuna bağlıdır. cinsel ihtiyaç ilk 
gençlik döneminde ortaya çıkar ve kimi zaman şiddetlenir. Genellikle 
bu ihtiyaç, gençlik yıllarında bağlanma veya aşk ihtiyacıyla birlikte his-
sedilir. Bu şartlardayken bireyin evliliğe olan ihtiyacı bir tür içiçe geç-
miş biyolojik ve psikolojik motivasyona dönüşür. Gençler ihtiyaç his-
sini taşıyan bu hale zaman içinde ulaşır ve evlilik için hazırlığın iki 
boyutunu edinmiş olurlar. Her durumda, cinsel ihtiyacın ortaya çıkışı 

24 şu bakımdan: eğer kadın ve erkekteki bir eksiklik cinsel ilişkide bozukluğa yol -
çarsa kadın veya erkek için evliliği fesih hakkı vardır (medeni Kanun, madde 1122 
ve 1123). (iran islam cumhuriyeti’nde mer’i medeni kanun/çev.)

25 rum 21.
26 salarifer, Hanevade der Nigeriş-i İslam ve Revanşinasi, s. 57.
27 A.g.e., s. 53-57.
28 mehdevi, “Berresi-yi Tatbiki-yi Tağyirat-i izdivac”, Kitab-i Zenan, sayı 26, s. 105.
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ile evliliğin zamanı arasındaki mesafe günümüzdeki toplumlarda her 
geçen gün artmaktadır.29

iran’da evliliğin ortalama yaşı yaklaşık olarak erkeklerde 26, kızlarda 
ise 23’e çıkmıştır. Bu, cinsel ihtiyacın ortaya çıkışı ile evlilik arasındaki 
mesafenin on yıldan fazla olduğunu göstermektedir.30 Bu durum bireyler 
üzerinde bir şekilde baskıya yolaçmaktadır. Bu aralıkta bireyin ihtiyaçla-
rının giderilmesi ancak evlilik çerçevesi dışındaki cinsel ilişkiler yoluyla 
mümkün olabilir. ikinci yol ise uygun yaşta evlilik ve evlilik zamanından 
önce ihtiyaçların dizginlenmesi, psikolojik güçlerin faydalı ve insanı yü-
celtecek faaliyetlere yönlendirilmesidir. Değinildiği gibi, birinci yol bire-
yin ruhsal hijyeninde bozulmaya yolaçacaktır. çünkü aralarında iran’ın 
da bulunduğu çoğu toplumda evlilik dışı cinsel davranışlar anormal kabul 
edilmektedir. Bu da bireyin davranışının başkaları ve muhtemelen ken-
disi açısından günah sayılmasına yolaçmaktadır. evlilik, diğer şartların 
da hazırlanması durumunda en iyi seçimdir. evlilik yapmak için gerekli 
imkan bulunmadığında ruhsal hijyeni korumak için ihtiyaçların dizgin-
lenmesi ve dengelenmesi zorunludur. cinsel ihtiyaçları dizginlemeye ve 
iffeti korumaya gayret gösterilmesi islam’ın öğretilerinde vurgulanmıştır.31 
Bununla meşgul olunmasına ve iradeyi güçlendirmek için alıştırma olan 
bazı manevi faaliyetlere ilaveten bireyi evliliğe kadar cinsel ihtiyaçları diz-
ginlemede yardımcı olabilir.32

Kız ve erkeğin evlilik için hazırlanması bedensel, ruhsal, akli, top-
lumsal, ahlaki ve iktisadi şartların gerçekleşmesine bağlıdır. Bedensel ge-
lişimin ruhsal gelişimle ve toplumsal adaptasyonlarla yakın ilişkisi vardır. 
Akli gelişim, düzgün karar almada, kendisi ve başkalarına dair gerçekçi 
beklentilerde, sorunlarla yüzleşmede, sorumluluk üstlenme ve çocukça 
davranışa hakim olmada etkilidir. evlilik hayatında başarının önemli 
etkenlerinden olan kadın ve erkeğin gönülden bağlılığı, muhabbet ve 
olumlu duyguların gösterilmesi duygusal gelişimde temeldir. Karı koca 
arasındaki bağ toplumsal ve ahlaki normallikler esasına göre olması ge-

29 mahbubi meneş, “Tağyirat-i ictimai-yi izdivac,” Kitab-i Zenan, sayı 26, s. 95.
30 A.g.e., s. 192.

.(nur 33) ”َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى يُْغِنَيُهْم اللهُّٰ ِمن َفْضِلِه“ 31
32 neraki, Camiu’s-Saadat, c. 2, s. 17-18.
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rektiğinden karı kocanın toplumsal ve ahlaki gelişimden nasiplenmesi 
zorunlu bir şeydir.33 Açıktır ki aile bireylerinin ruhsal hijyenini sağla-
mada eşlerin eğitimi ve genel eğitim yoluyla bu şartların gerçekleşmesi-
nin hayati rolü vardır.

Kız ve erkek çocuklarının evlilik için gerekli hazırlıkları tamamla-
dığı yaşı belirlemek, her toplumda farklı çok sayıda etkene bağlıdır. ör-
nek vermek gerekirse, bir kamuoyu araştırmasına göre iran’da kadın ve 
erkeklerin yüzde 92’den fazlası, 20’den aşağı ve azami 25 yaşı kızların ev-
lenmesi için uygun zaman görmektedir. yine erkek çocuklarının ideal ev-
lilik yaşı, cevap verenlerin çoğunun görüşüne göre 21-25 arasıdır. Gerçi 
çoğu kadın 26 yaş ve yukarısını erkek çocuklarının evlenmesi için ideal 
yaş kabul etmektedir.34

Bu kamuoyu araştırmasında kadın ve erkek arasındaki ideal yaş farkı 
5-9’dur. 4 yaş da uygun bulunmaktadır.35 Her halükarda kız ve erkek ço-
cuklarının evlenmesi için uygun yaş ve ideal yaş farkı, kız ve erkek ço-
cuklarının ruhsal durumunun, toplumsal ve ilgi ve koşullarının en önemli 
rolü üstlendiği birçok etkene bağlıdır. öyle görünüyor ki kız ve erkek ço-
cukların evliliği gençlik döneminden itibaren ertelendikçe ruhsal hijyenin 
sağlanması ve gelecekteki aile memnuniyeti zorlaşacaktır. çünkü biyolo-
jik ve ruhsal açıdan gençlik dönemindeki kız ve erkek çocukları duygu-
sal ihtiyaçların sağlıklı mecrada giderilmesine muhtaçtır. Bu durum, kız 
ve erkek çocukları için en uygun yaş farkını 4’ten aşağı çekmektedir.

Gençlerin diğer bir önemli meselesi eş seçme sürecidir. Bu süreçte 
münasip eş kriterlerini kavrama, bu kriterlerin sözkonusu bireye uygu-
lanması, ebeveyn ve çocukların değerlerinin çatışması, mihr ve çeyiz gibi 
evlilik protokolü kabilinden konular gençlerin evlenmenin eşiğinde yaşa-
dığı kaygıları oluşturmaktadır. Başarılı bir evlilikte kadın ve erkeğin anlaş-
ması birinci derecede, aileleri ise ikinci derecede temel şarttır. Karşı tarafı 
tanımak, bireylerin birbirlerinin ruhsal özelliklerini, ilgilerini, gelecekteki 
hayattan beklentilerini ve diğer iktisadi ve toplumsal durumları tanıyacağı 

33 nevainejad, Vijegihâ ve Şerayit-i Lazım-i Dohter ve Peser bera-yi İzdivac, Cevan ve 
Teşkil-i Hanevade, s. 133-138.

34 muhsini, İzdivac ve Hanevade der İran, s. 146 ve 174.
35 A.g.e., s. 190.



348

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

uygun süreye ihtiyaç duyurur. Aceleyle ve sırf anlık aşk nedeniyle şekil-
lenen evlilikler tehlikeyle yüzyüze gelebilir ve tarafların pişmanlığıyla 
sonuçlanabilir.36 Bununla birlikte, kız ve erkek çocuklarının birbirlerini 
tanıması için öngörülen zaman, arada bağlılık oluşacak uzunlukta olma-
malı, ilişkilerinin türü de duygu ve hissiyatın bilişsel ve akli boyutlara ga-
lebe çalacağı şekilde gelişmemelidir. eş seçimi ve aile oluşumu yalnızca 
bugünkü neslin ve karı kocanın mutluluğu için değildir, bilakis gelecek-
teki neslin kaderini, onların ruh ve refah reflekslerini tayin de aile fertleri-
nin ilişkilerine bağlıdır. Dolayısıyla belirtilen nedenlerle, bireylerin ruhsal 
hijyenini korumak için münasip eşin seçimi hayati bir rol oynamaktadır.37

Toplumumuzda dini kültürün kuşatıcılığı gözönünde bulunduruldu-
ğunda, düzgün dini inançlar, uzlaşma, güzel huyluluk, dini ve toplumsal 
bakımdan anormal davranışlardan uzak durma, bedensel ve ruhsal sağ-
lık gibi kriterler, uygun eş için münasip seviyede zaruri kriterler arasında 
sayılmaktadır. Bunlar gerçekleşmeden sözkonusu bireyin gerekli şartlara 
haiz olmadığı kabul edilmektedir. cinsel ihtiyaçların giderilmesi ve mem-
nuniyet sağlayacak duygusal ilişkilerin kurulmasında hayati rolü olan gü-
zellik ve çekicilik ile, kız ve erkek çocuklarda hayatı idare etme yeteneği, 
bireylerin hal ve şartlarıyla uyumlu olması gereken diğer iki özelliktir.38 
evlenmeye talip olan kız ve erkek çocukların denkliği veya küfüvveti, ba-
şarılı evlilik hayatının önemli koşullarındandır. Bu kritere islami metin-
lerde39 ve aile sosyolojisinde dikkat çekilmiştir. Denklik ve uyum, olumlu 
duyguları motive etmede, karı kocanın birbirine yakınlık ve bağlılığında, 
onların adaptasyonunda önemli bir rol oynamaktadır. Denklik; cinsel ve 
iktisadi meseleler, ev idaresi, çocuk sahibi olma gibi konuların da arala-
rında bulunduğu ailevi meselelerle ilgili düşünce tarzına ve ilgilerde an-
laşmaya yardımcı olur. Bunlar evlilik hayatının temel etkenlerindendir.

eş seçiminin önemli meselelerinden biri de evlenmeye talip olan kız 
ve erkek çocukların ebeveyninin rızasını almaktır. Bu iş bazen büyük strese 
neden olabilir. iran’da henüz eş seçimi bütünüyle kız ve erkek çocukların 
elinde değildir ve ebeveyn çocukların evliliğinin biçimlenmesinde önemli 

36 milanifer, Behdaşt-i Revani, s. 108.
37 A.g.e., s. 112.
38 salarifer, “Hemsergozini der endişe-i Dini”, Kitab-i Zenan, sayı 25, s. 229-232.
39 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. 29, 44, 49.
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rol oynarlar. Geleneksel ailede gençlerin evlenmesinde anne babanın rıza-
sını almaya temayül modern ailelerden daha fazladır. Aynı şekilde kadın-
lar da erkeklerden daha fazla evlilikte ebeveynin rızasını gözetirler. Genel 
olarak, eğitim düzeyi ve genel kültürü yüksek küçük aileler, çocukların 
evliliğinde ebeveynin rızasını almaya daha az onay verirler.

Karı koca arasında sevgi, dostluk, yakınlık ve bağlılık kurulması ev-
liliğin önemli psikolojik etkilerindendir. Bu konu, içlerinden biri de kız 
ve erkek çocuğun birbirine alaka ve meyli olan birçok başlığı gerektirir. 
Karı kocanın alaka ve meyli temelinde oluşmayan evliliklere ailenin rızası 
olmaz ve böyle bir evliliğin dağılması da yüksek ihtimaldir. evlenmeyi 
talep eden birey kimi zaman ebeveyninin baskısı altında kalıp ilgi duy-
duğu kişiyle evlenmekten mahrum kalabilir. islam’ın öğretileri ebeveyne 
saygılı olmayı40 ve onların rızasını almayı41 çokça vurgulayarak, birey-
lere net biçimde, ebeveynin ilgi duyduğu değil, kendilerinin alaka duy-
duğu kişiyle evlenmelerini tavsiye etmektedir.42 Diğer taraftan toplum-
sal gerçekliğimiz, ebeveyn ve çocukların değerlerinin çatışıyor olmasıdır.43 
Bu süreçte, evliliğin eşiğindeki gençlerin ruhsal hijyenini sağlamak için 
ebeveynin, çocuklara karar vermede bağımsızlık tanıyarak sevgiyle ve 
müşfik biçimde kılavuzluk etmesi en uygunudur. öte yandan gençler 
de toplumsal normlara dikkat ederek ve ebeveynlerinin onayını alarak 
eş seçimini gerçekleştirmeli; onların görüşüne aykırı bir eş seçtiklerinde 
ise ebeveynle mümkün mertebe hoş ve memnuniyet verici ilişkileri sür-
dürmelidirler. Henüz yeni kurulan ailelerin yıllarca asli ailelere bağlı ol-
duğu toplumumuzdaki bu tarz, onların ruhsal hijyenini sağlamak ve ai-
lenin rızası bakımından en uygun yol gibi gözükmektedir.

1.3.  Evliliğin İlk Yıllarında Ruhsal Hijyen

eş seçiminden sonra nişanlılık, aile hayatının ikinci aşaması sayıl-
maktadır. Bu aşama iran’da evlilik akdi merasimiyle başlar ve aslında genç 
çiftin ilişkilerinin daha resmileşmesi, alenileşmesi ve toplumsallaşması ve 

40 isra 23.
41 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 74, s. 80.
42 A.g.e., c. 100, s. 235.
43 mahbubimeneş, “Tağyirat-i ictimai-yi izdivac”, Kitab-i Zenan, sayı 26, s. 196.
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yeni doğmuş kimliği etrafa ilan etmek içindir.44 Bu geçici dönemde kız 
ve erkek çocuk henüz tam manasıyla asli aileden ayrılmamıştır ve onlar-
dan etkilenmektedir. Bir taraftan da yeni kurulan aile ve bireye katılmak 
ve bir şekilde bağımsız olmak istemektedirler. Bu onları kaygı, çatışma 
ve şaşkınlığa sürükleyebilecektir.45 Karı kocanın ilk uyum ve adaptasyon 
çabası işte bu devrede başlar ve bazen çocukların doğumuna kadar sü-
rer. nişanlılık döneminin önemli meselelerinden biri de kız ve erkek ço-
cukların birbirlerine sevgi ve duygularını güçlü biçimde belirtmesidir. Bu 
çerçevede birbirlerinin tercih motivasyonlarını tanımalı, duygu ve hisle-
rini derinlemesine kavramaya odaklanmalıdırlar46

ikinci vazife, çiftin her iki tarafı için de yeni ve memnun edici ileti-
şim modelleri üretmektir. iki ayrı ailede yetişmiş ve evlilik hayatı için bir 
dizi kural ve tecrübe edinmişlerdir. eşlerin yeni bir kimlik duygusu ka-
zanabilmeleri için bu unsurlar yeni baştan inşa edilmelidir.

Bu aşamanın üçüncü değişim görevi, asli aileden ayrılma ve bağım-
sızlık kazanmayı öğrenmektir. Asli aileye bağlılığı dengelemeli ve asli ai-
leler de bu süreci kabullenip desteklemelidir.47 Karı kocanın bu aşama-
daki birbirine bağlılığı zaman içinde gelişir ve derinleşir. yeni kurulan 
aile için, hatta asli aileler için de ruhsal hijyeni bozacak şey, asli ailenin 
üyelerine bağlılık ile eşe bağlılık arasındaki çatışmadır. Bu iki bağlılık 
arasındaki çatışma eğer pozitif-pozitif türden bir çatışmaysa kolayca hal-
ledilebilir. Ama bağlılık, diğer tarafın bağlılığına aykırı ise pozitif-negatif 
çatışma meydana getirir. Bu durum, büyük ölçüde eşlerin ve asli ailele-
rin algılamasına bağlıdır. eşlerin veya onların ailelerinin bazı uygunsuz 
davranışları çatışma çıkmasına zemin oluşturabilir. Bütün bu bağlılıkla-
rın kabullenilmesi ve teyit edilmesi ve onaylayıcı davranışların sergilen-
mesiyle bu çatışmalar çözümlenebilir hale gelir. Asli aile ile ilişkinin bir 
anda kesilmesi ve bütün sermayenin yeni ilişkiye yatırılması, sözkonusu 
çatışmanın şiddetlenmesiyle sonuçlanır. Bu bakımdan eşlerden her bi-
rinin önemli görevlerinden biri de, eşin ebeveyniyle, erkek ve kızkar-
deşiyle uygun ilişki kurmaya çaba göstermektir. Bu vazifenin doğru bi-

44 muhsini, Hanevade ve İzdivac der İran, s. 224.
45 Goldenberg, I., Family Theraphy, s. 16.
46 maceracu, Niyazha ve Revabıt-i Arusi ve Damad, s. 122.
47 Goldenberg, I., Family Theraphy, s. 17.



351

Aile ve ruHsAl Hijyen

çimde yerine getirilmesinin, önceki çatışmayı halletmede dikkate değer 
yardımı olacaktır.

Kız ve erkek çocuğun asli aileye aşırı yakınlığı, onlardan hemen ay-
rılmanın güçlüğü, müşterek hayatın sorumluluğunu kabule zamanla ha-
zırlanılması, kız ve erkek çocuğunun tedricen birbirine alışmasının lü-
zumu, ortak hayatın engellerini bertaraf etme, hatta yeni kurulan aileyi 
kabullenmek ve desteklemek için ebeveyenin hazırlanması gibi meseleler 
gözönünde bulundurulduğunda resmi evlilik ile müşterek hayatın başla-
ması arasında uygun bir aralık bulunması münasiptir, hatta gereklidir.48

Karı kocanın resmi ve ortak hayatı başladığında uyum ve adaptas-
yon daha fazla derinleşmelidir. çocuksuz çiftler aşamasında kadın ve er-
kek, gerçekçi değerlendirme temelinde birbirinin güçlü ve zayıf yanlarını 
ve özelliklerini düzene sokmalıdır.49 Adaptasyon için şahsi tercihler ve 
inançların br kısmını zaman içinde bir kenara bırakmalı ve her iki taraf, 
diğerinin bağımsız haklarının bir bölümünü kabul etmelidir.50 Kadın ve 
erkeğin psikolojik farklılıklarının gözönünde bulundurulması ve buna res-
miyet tanınması adaptasyon için önemli bir zemindir. Kadın veya erke-
ğin, karşı tarafın kendisiyle tamamen ahenk içinde olmasını beklediğinde 
ve bu tarzda ısrar ettiğinde onun özsaygısına zarar vermiş olur. islam’ın 
öğretileri bu durumun uygunsuz sonuçlarını erkeklere ikaz etmektedir.51 
Adaptasyon sürecinde eşlerden her biri, diğerinin olumlu ve bazen de 
gizli yönlerini aktive etmeli ve muhatabının kişiliğinin olumsuz yönle-
rini zamanla düzeltmelidir. Buna mukabil eğer çiftten biri, eşini olduğu 
gibi kabullenmek yerine onun olumsuz yönlerini öne çıkarır ve kendi 
kurallarını ona dayatırsa uyumsuzluklar artacaktır.52

eşlerin ruhsal hijyeni üzerinde etkili ve önemli meselelerden biri 
de, uygun iş ve gelir, ilgilerde benzerlik, zeka, kişilik özellikleri ve cinsel 
uyum gibi şeylere bağlı olan evlilikte memnuniyettir. mutlu kadın ve ko-

48 maceracu, Niyazha ve Revabıt-i Arusi ve Damad, s. 121ve 122.
49 musevi, Hanevade-dermani-yi Karbord, s. 34.
50 minujin, Hanevade ve Hanevade-dermani, s. 87.

 .Vesailu’ş-Şia, c) ”مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان ترکته انتفعت به و ان اقمته کسرته“ 51
14, s.123) gibi rivayetlerden bu anlam çıkartılabilir.

52 minujin, Hanevade ve Hanevade-dermani, s. 87.
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cası, birbirlerinden aldıkları ödül karşılığında bir diğerini ödüllendirirler. 
Fakat karşı tarafın ikaz edici davranışını görmezden gelirler. Bu ödülle-
rin örneği şunlardır: cinsel davranış, arkadaşlık ve dostluk, ortak hatıra-
lar, birbirine iltifat ve övme. Bir diğer bileşen ise mutlu eşlerin birbirlerini 
doğru ve detaylı tanıma ve anlamada gösterdiği başarıdır. Düzgün ve net 
sohbet ve mesaj alışverişi, birbirini anlamak için doğru tarzdır.

sorunları çözme yeteneği de mutlu karı kocanın önemli özelliklerin-
dendir. onlar çoğunlukla sorun ortaya çıktığında onu tartışmaya eğilim-
lidirler. Görünüşte sorunu görmezden gelip ama hiç unutmayıp sonraki 
kavgalarda onu tekrar ortaya çıkarmazlar. mutlu evliliklerin özelliği, so-
runu düşmanca ve karşı taraftan şikayetçi olarak değil, ılımlı bir şekilde, 
tarafsız, anlamaya çalışarak ve dinleyerek ele almaktır. çözüm yöntemleri 
uzlaşmacıdır, bir tarafın kazanıp değer tarafın kaybettiği biçimde değil. 
Bu tutumun kazanımı, her iki tarafı da hoşnut edecek iki taraflı muvafa-
kattır. mutlu çiftler, gerilimi düşürmenin ve sorunu çözmenin yollarını 
bulmada genellikle yaratıcı ve girişimcidir. mesela bir tür tek taraflı ay-
rıcalık tanımak gerilimi düşürmenin ilk adımı olabilir. Arabulucu ve ta-
rafsız bir kişiden yararlanmak veya tarafların gözünden mevzunun öne-
mine odaklanmak sorunu çözmenin bir başka yoludur.53

islam’ın öğretileri maruf şekilde muamelede bulunmayı karı koca ara-
sında arzu edilen ve memnuniyet verici ilişkilerin kriteri kabul etmektedir.54 
maruf, toplumda, islam’ın yasalarına ve sağlıklı insanların doğasına ve 
zevkine aykırı olmayan güzel tarzdır. iyi arkadaşlık, birbirine saygı ve 
hürmet, ihtilaf konularında hoşgörü ve müsamaha, eşin uygunsuz dav-
ranışlarıyla ilgili af ve bağışlama karı koca arasında memnuniyeti sağla-
yan bağın kriterleridir.55

1.4. Çocuk Sahibi Eşlerin Ruhsal Hijyeni

Bebeğin doğması, özellikle de ilk bebeğin dünyaya gelmesi ebeveyn 
için baskı yaratan bir gelişmedir. yeni rolleri olan annelik ve babalığı ka-
bul etmek zorundadırlar. Bu rolü kabullenmek, ilk günlerde, hatta kimi 

53 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 290-298.
54 Bakara 180, 228, 231 ve başka birçok ayet.
55 salarifer, Hanevade der Nigeriş-i İslam ve Revanşinasi, s. 72.
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zaman ilk çocuğun doğumundan aylar sonra karı kocayı rolün çatışma-
sına sürükler. Genç çiftlerin çoğu çocuğun doğumuyla birlikte özsaygıla-
rında ve ilişkilerinde olumsuz değişimler hisseder.56 Amerika’da çocuklar 
karı kocanın mutluluğunun azalmasına sebep olmaktadır. Küçük yaştaki 
çocukların ihtiyaçlarının karşılanması takati fazlasıyla aşan bir iş oldu-
ğundan ve çok fazla zaman ayırmaya ihtiyaç duyurduğundan bu çocuk-
lar, özellikle okul öncesi yaşta karı kocada oldukça olumsuz bir duygu 
üretmektedir.57 çocuk doğmadan önce karı kocanın ilişkisi ve ev idaresi 
çok kolay yürümektedir. Her ikisi veya içlerinden biri uzlaşarak yemeği 
hazırlar ya da bazen evden çıkıp dışarıda yemeye karar verirler. Görev bö-
lüşümü ve karar alma yöntemi açıktır. Fakat çocuğun doğmasıyla birlikte 
duygusal ve maddi sorumluluklar genellikle karı koca arasındaki ilişki-
lerin modelinde değişimi zorunlu kılar. Bu şartlarda, hatta önceki esnek 
ilişkilerin donuk ve kuru ilişkilere dönüşme tehlikesi bile vardır.58 Bu bö-
lümde, çocuk sahibi olmanın lüzumunu inceleyerek ebeveynin ruhsal hij-
yen meselelerini bir sonraki bölüme bırakacağız. çünkü çocukların ruh-
sal hijyeninin ebeveynin ruhsal hijyeniyle yakın ilişkisi vardır.

Belirtilen bütün sorunlara rağmen çoğu ebeveyn, çocuk sahibi ol-
manın onları daha mutlu edeceğine inanmaktadır. Bu, russell’ın “Baba 
olma mutluluğunu bütün mutluluklardan üstün görüyorum.”59 sözünü 
doğrulamaktadır. çocuklar, birçok faydanın kaynağıdır. Birçok ebeveyn 
bir avantaj olarak “uyarı ve mutluluk”u çocuktan almaktadır. çocuklar 
ve ebeveyn birlikte güler60; çocuk sahibi evliler, çocuksuz evlilerden daha 
mutludur. ebeveyn ve çocukların aşk ve bağlılığı büyük bir haz vermek-
tedir. ikinci nokta, çocuğun doğması mutluluğun genel düzeyini arttır-
masa bile çocukların hayatı olabildiğince zenginleştirme ve değerli kıl-
maya vesile olmasıdır.61 Anne veya baba olma tecrübesi özsaygıyı arttırır 
ve benliğin gelişmesine katkı yapar. öyle ki, kişi çocuklarını kendisin-
den bir parça gibi hisseder. Birbirini sevme ve bedensel temas, karakter 
ve karizmayı geliştirir, bu şekilde sevilmek de özsaygıyı besler.62

56 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 291.
57 eysenck, Revanşinasi-yi Şadi, s. 99.
58 Goldenberg, I., Family Therapy, s. 17.
59 A.g.e., s. 122.
60 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 135.
61 eysenck, Revanşinasi-yi Şadi, s. 124.
62 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 140.
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üçüncü mesele, çocuğun doğumunun, birçok mutsuz evlilikte bo-
şanmayı önleyici rolüdür. Bazı karı kocalar çocuk sahibi olmanın ara-
larındaki bağı güçlendirdiğine inanmaktadır. elbette ki araştırmalar bu 
tasavvurun yanlış olduğunu göstermektedir. çocuk sahibi olmanın sar-
sılan evliliği kurtaracağını ummanın yanlış olduğu anlaşılmaktadır. sağ-
lıklı işleyişe sahip çiftler anne ve baba olma tecrübesiyle köşelerine çe-
kilirler. Halbuki çocuk doğduktan sonra evliliğin bozulması tehlikesiyle 
karşı karşıya gelen çiftler, evlilik uyumu çocuk doğmadan önce en aşağı 
seviyede olanlardır. Dolayısıyla en doğru yol, eşler arasındaki ilişkiyi ve 
evliliği çocuk doğmadan önce iyileştirmektir.63

islami metinlerde çocuk, ailenin ruhsal hijyenini sağlamada etkin 
faktör olarak belirtilmiştir. olumlu duygular, ruhsal hijyenin, çocukla-
rın ebeveyn için hazırladığı bileşenlerinden biridir. Genellikle görünür 
ve ruhsal özelliklerde ebeveyninkine bir hayli benzeyen çocuklarla ileti-
şim onlarda neşe ve mutluluk sebebidir.64 çocuğun ikinci önemli rolü, 
ebeveynde, ama özellikle de annelerde bağ kurma ve bağlılık hissi moti-
vasyonunu karşılamadadır.65 çocuklara bağlılık ve ünsiyet, anne babada 
bir tür güvenlik duygusu oluşturur.66 çocuğun üçüncü önemli rolü ebe-
veyne psikolojik ve toplumsal destek bakımındandır.67 çocuklar ile ebe-
veyn arasındaki duygu ve kan bağı, onlara en iyi psikolojik ve toplumsal 
desteği sağlar. Her ne kadar çocukların desteği daha çok gençlik ve yetiş-
kinlik dönemlerindeyse de ebeveynin ihtiyacı da zaten genellikle çocuklar 
yetişkinlik çağına eriştiğinde daha fazladır. Başta islam olmak üzere ilahi 
dinlerin öğretilerinde önemli nokta, anne babanın ihtiyaçlarına özen ve 
ilgi gösterilmesine yapılmış tavsiye ve vurgudur.68 Buna göre islam kül-
türü, çocukların, ebeveyne destek konusunda önemli bir rol üstlenmele-
rine zemin hazırlamaktadır. son nokta, çocukların doğmasıyla ebeveynde 

63 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 291.
64 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 95.

(Kenzu’l-Ummal, Hutbe 45415) ”ثمرة القلب الوالد“ 65

.(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 106) ”آنس بهم من الوحشة و اسکن الیهم من الوحدة“ 66

 ,Hürr Amuli) ”من سعادة الرجل ان یکون له ولد یستعین بهم“ ve ”نعم العضد الوالد“ 67

Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 96 ve 99).
68 isra 23 ve 24.
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özsaygının artmasıdır. o kadar ki birey, kendi varlığını, zâhiri ölümden 
sonra da devam edecek bir süreklilik olarak görür.69

Bu etkiler gözönünde bulundurulduğunda çocuk sahibi olmamak 
karı kocayı üst düzeyde olumlu psikolojik avantajlardan mahrum ederek 
onlarda olumsuz duygulara yolaçacaktır. Düşük özsaygı duygusu70, dü-
şük seviyede mutluluk ve neşe, toplumsal destek hissinden yoksunluk71 
karı kocanın çocuktan mahrumiyetinin uygunsuz sonuçlarının örnekle-
ridir. Araştırmalar, kısırlığın hayatın en acı tecrübelerinden biri olarak 
büyük baskı yarattığını ve geniş spektrumlu psikolojik zararlarla birlikte 
saygınlık seviyesinin azalmasını, buna karşılık stres, anksiyete, depres-
yon, öfke, aşağılık duygusu, işe yaramazlık hissi ve evlilikte sorunların 
seviyesinde artışı beraberinde getirdiğini göstermektedir. elbette ki kısır 
kadınlar, kısır erkeklerden daha fazla zarar görmekte, ruhsal hijyenleri 
daha düşük olmakta ve daha fazla72

2. Aile ve Değişim Seyrinde Çocukların Ruhsal Hijyeni

uzmanlık metinlerinde ruhsal hijyenin çoğu bahsi yetişkinlik döne-
minin sorunlarına ayrılmıştır. Bireylerin ruhsal hijyenine değişimci bakış 
ve doğum öncesinden başlayarak yetişkinliğe kadarki duygusal konuların 
incelenmesi kişilik sağlığı ve ruhsal bozuklukların önlenmesinde önemli 
role sahiptir. çocukluktan gençliğe kadar tüm aşamaların psikolojik özel-
liği bir tür olgunlaşmamışlıktır ve bu da ruhsal hijyeni temin için yardım 
ve kılavuzluğa ihtiyaç duymalarına yolaçmaktadır. öte yandan bireylerin 
aileye fazlasıyla bağlı olmaları, ruhsal hijyenlerini daha çok ailevi mesele-
lerle ve aile ortamındaki iletişim tarzıyla ilişkilendirmektedir. Birçok top-
lumda, çocukları toplumsallaştırmada ve muhtelif boyutlarda gelişimleri 

;ve ”سعد امرء لم یمت حتی یری خلفا من نفسه“ 69

 ”من مات بال خلف فکان لم یکن فی الناس و من مات و له خلف فکأنه لم یمت“
(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 96).

(a.g.e., s. 99) ”الذلیل الذی لیس له والد“ 70
71 Kuleyni, el-Kafi, c. 6, s. 2, hadis 2.
72 Beşaret, “mukayese-i zenan ve merdan-i nabarver ber Hasb-i sebk-i Dilbestegi ve 

sazeş-i revanşinahti ba nabarveri”, Mecelle-i Revanşinasi ve Ulum-i Terbiyeti, Tahran 
üniversitesi, sonbahar ve kış, 2003.
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için uygun zemini hazırlamada hala aile önemli rol oynadığından çocuk-
ların ruhsal hijyen sorunlarını incelemenin ailenin ruhsal hijyeni bahsi 
içinde ele alınması daha uygun görünmektedir.

ebeveynin çocuklarla münasebetleri ve görevlerinin, ruhsal hijyenin 
hedefleri ve sağlıklı kişiliğin özellikleri esasına göre incelenmesi lazımdır. 
Hedeflerden biri ruhsal sorunların doğmasını önlemektir. ruhsal sorun-
larda etkisi altına alan ilk kişiler çoğunlukla eş, anne baba, kız ve erkek 
kardeş, evlat gibi aile bireyleridir.

Buna rağmen birçok durumda aile, sorunu anlama ve kavramada ye-
tersizdir ve kapalı kapılar ardında ona karşı koymaya çalışır ya da yardım 
istemeye direnir. Her ne kadar aile üyeleri genellikle bu tarzda iyiniyet-
liyse de sorunu halletmek için gerekli yardım sadece sorunu kavrama ve 
belirleme durumunda elde edilebilecektir. Burada, sorunu teşhis etme, 
ailevi engelleri tanıma ve yardımın elde edilebilir olduğunu anlamadan 
oluşan üç adımı katetmek gerekmektedir. Aile bireylerinin hiçbiri ruh-
sal bozukluğa maruz kalmak veya hakkında konuşulan ilk kişi olmak is-
temez. Bu nedenle genellikle sorunu sıradanlaştırmaya çalışırız. mesela 
bireyin geçici bir dönemde olduğunu söyleriz. oysa karakteristik davra-
nış veya durum uzun sürüyor veya şiddetleniyorsa ve engeller hayat için 
gündelik sıradanlık üretiyorsa psikolojik sorun ciddidir.

Bazen aile üyelerinden birinde sorun açıklığa kavuştuktan sonra 
tekrar diğer bireylerin müdahalesi engellerle karşılaşır. Her ailenin dav-
ranış modelleri, yüzleşme yöntemi ve duyguların tarihçesi gözönünde 
bulundurulduğunda kimi zaman psikolojik sorun başarısızlığın göster-
gesi olarak kabul edilebilir. Bu nedenle de sorunu inkar eder veya giz-
lerler. mesela anne ve baba eğitim sorunu veya genetiğin bu soruna yo-
laçtığını söyler. çocuğun sorunu karşısında öfkelenebilir, acı çekebilir 
veya olumsuz duygulara sürüklenebilirler. Bu duyguların ortaya çıkması 
doğal olmakla birlikte yardım istemeye engeldir. Bu doğrultuda ailenin 
tüm üyeleri, psikolojik sorunun onlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını 
ve başkasına yardım konusundaki talep ve yeterliliğin ne kadar hayati ol-
duğunu anlaması gerekmektedir.

Aile, uzman yardımının gerekliliğini kavradığı takdirde psikolojik 
sorunlarda kontrol eline geçecek ve öfke, şiddet, çift kutuplu depresyon 
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veya intihar depresyonu gibi sorunların birçoğu ilaçla başarılı biçimde 
tedavi edilebilecektir. Aile, hastalık ve tedavisi hakkında ne kadar çok 
şey bilirse bu, onlar için o kadar faydalıdır. Toplum, başkalarının tecrü-
belerini ailelere aktaran ve başarılı yüzleşme bilgi ve becerilerini öğreten 
grupları desteklemektedir. Psikolojik hastalığın başlangıcı zarar veren bir 
olaydır; şiddetli kaygı ve anksiyete yolaçar, aile ilişkilerinde köklü deği-
şime sebep olur. Aile fertlerinin her biri, şiddetli acı yaşamadan, kayıt-
sız kalmadan ve yorulmadan bu soruna yardımcı olabileceğini öğrenme-
lidir. şimdi gelişimin çeşitli aşamalarındaki psikolojik sorunları önleme 
konusunda birtakım incelemeleri ele alacağız.

2.1. Gebelik Döneminde ve Doğumda Ruhsal Hijyen

ruhsal hijyen yazarları doğum öncesi dönemi genetik veya ırsi ve 
çevresel olarak iki kısımda incelemiştir. rahim çevresi ve anne babanın 
genetik özellikleri çocuğun ruhsal ve bedensel sorunlarında temel bir rol 
oynar. Günümüzde ruhsal bozukluklar ve sorunların birçoğunun ebevey-
nin genetik yapısının niteliğine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bilimsel ge-
lişmeler ebeveynin genetik durumu ve bozuklukların çocuklara aktarıl-
ması konusunda elimize önemli bilgiler vermiştir.

a)  Ruhsal Hijyende Kalıtımın Rolü

Genetik konsültasyon bazı sorunları önlemede faydalı olabilir. Birinci 
aşamada çiftlerle söyleşiden sonra, hastalığa yakalanmış bireylerin somut-
laştırılacağı bilimsel ve genetik bir soyağacı hazırlanmaktadır. Genetik test-
ler ve kan tahlilleri, anne ve babanın kusurlu geni aktarıp aktarmadığını 
somut olarak ortaya koymaktadır. Genetik soyağacı, çocuğun bedensel ve 
ruhsal sorunlarla doğma olasılığının oranını belirlemektedir. ikinci aşa-
mada konsültasyon, çocuk sahibi olma konusunda bireylerin karar ver-
mesine yardımcı olabilir. çocuğun anormal doğma ihtimalinin yüksek 
olması durumunda aile, evlat edinmeye veya beden dışında gebelik yol-
larından yararlanmaya karar verebilir. Genetik bilimi cenin konusunda 
da nörolojik bozuklukları önleme veya tedavi için teknikler göstermiştir. 
Amniyosentez ultrasonografi tekniği, ceninin genetik yapısını çözümleyip 
analiz edebilir. Hatta günümüzde bilimadamları, kusurlu geni düzeltilmiş 
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genle değiştirme yöntemiyle, döllenmenin başlarında birçok hastalıkları 
daha ortaya çıkmadan veya ilerlemeden önleyebilmektedirler.73

islam’ın öğretilerinde eş seçimine ağırlıklı vurgu yapıldığı görülmek-
tedir. Bu vurgulardan bir bölümü, ruhsal, ahlaki ve dini bakımlardan sağ-
lıklı çocuklar yetiştirmek için uygun zemini hazırlama amaçlıdır. örnek 
vermek gerekirse, düşük akıl seviyesindeki74 veya psikoza yakalanmış 
kişiyle evlilik menedilmiş75 ve bunun gelecek nesillerdeki bireyler üze-
rindeki etkisi açıklanmıştır. Bu bireylerle evlilik durumunda da onlardan 
bir nesil üretme peşinde olunmaması tavsiye edilmiştir. çünkü sağlıklı 
çocuklara sahip olunamayacaktır.76

sağlıksız çocukların doğmasını önlemeyi hesaba katan böyle du-
rumlara ilaveten, islami metinler, gelecek nesillerin yeteneklerini arttır-
maya da özel bir önem vermektedir. masumların (a.s) sözlerinden bir 
kısmı, kalıtımın etkisine “عرق / irq” kelimesiyle dikkat çekmiştir. “irq”, 
herşeyin aslı ve kökü anlamına gelir. Bu cümleden olarak insanın aslını 
da ifade eder.77 “irq”ın çocuk üzerinde büyük etkisi vardır78 ve çocuğun 
hususiyeti, anne ya da babanın “irq”ından başka bir şey değildir. Ayrıca 
çocuğun anne ve babaya benzemesi de “irq” aracılığıyladır.79 Bu temelde 
“irq”ın bu metinlerde benzer veya kalıtım ve genlerin rolünü ifade eden 
bir anlamı vardır.

masumların (a.s) sözlerinde geçen ırk veya nesep anlamındaki 
“nesab”80 ve etek anlamındaki “huczu’s-salih”81 de kalıtıma işaret etmek-
tedir. “nutfe” de çocuğun doğumunda kalıtımın etkin rolüne işaret et-
mektedir. zikredilen bütün durumlarda imamlar, bireylere, çocukta ka-

73 şehidi, Usul-i Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 50-53.
74 Ahmak kişilerle evlilik konusundaki rivayetler (Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. 

56).
75 A.g.e., s. 57.
76 Tabersi, Mekarimu’l-Ahlak, s. 354.
77 Dehhoda, Logatname, “irq” kelimesi; meclisi, Biharu’l-Envar, c. 43, s. 196.

.(muttaki Hindi, Kenzu’l-Ummal, c. 15, s. 185 ve 187) ”فان العرق دساس“ 78

.(Bihar, c. 36, s. 416) ”ان وقعت علی عرق من عروق االخوان اشبه اخواله“ 79

.(muttaki Hindi, Kenzu’l-Ummal, s. 855) ”و انظر فی ای نصاب مقنع ولدک“ 80

.(a.g.e., s. 187) ”تزوجوا فی الحجز الصالح“ 81
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lıtımın rolünün önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Hal böyle olunca, eş 
seçiminde bireylerin kalıtımsal etkilerini incelemeli ve eğer kişide ya da 
yakınlarında ahlaki ve ruhsal sorunlar varsa onu seçmekte tereddüt et-
meli, hatta seçmemelidir.82 mesela kayınbiraderin seks sırasında hazır bu-
lunması83 kız ve erkek kardeşin kalıtımsal benzerliğine ve bunun nesil-
deki etkisine işarettir. masumların (a.s) sözlerindeki bir diğer örnek, ilk 
bakışta iyi görünen ama münasip olmayan bir ailede yetişmiş kişilerle ev-
lilikten menedilmesidir.84 Dinin evliyasından sadır olan sözler ve islam’ın 
öğretileri topluca incelendiğinde görülmektedir ki sağlıklı bir neslin or-
taya çıkması ve böyle bir neslin yeteneklerinin arttırılması için kalıtım 
etkenlerine odaklanılmasının önemli bir rolü vardır.

b)  Cinsel Eylem ve Spermin Pıhtılaşması Zamanında Ruhsal 
Hijyen

islam’ın öğretileri kalıtımı vurguladıktan sonra spermin tutunma 
ve pıhtılaşma şekline yönelir. spermin pıhtılaşma aşaması, aslında kalı-
tımsal etkenler ile çevresel etkenler arasındaki mesafedir. eğer kalıtım-
dan maksat genlerin çocuğun ruhsal özellikleri üzerindeki etkisi ise ve 
çevre, pıhtılaşmadan sonraki etkileyici bütün faktörleri içeriyorsa,85 çift-
lerin bu sıradaki psikolojik durumu çevresel etkenlerin parçası sayılabi-
lirse de, spermin pıhtılaşma zamanı bu iki etken arasındaki ayırıcı sınır 
olmaktadır. Her durumda, henüz psikolojik, tıbbi ve genetik araştırma-
lar ebeveynin bu haldeki ruhsal durumunun çocuğun özellikleri üzerin-
deki etkisini incelemeye yönelmemesi belki de bu işin deneysel olarak 
incelenebilmesindeki güçlük nedeniyledir. Bu meseledeki zorluk nok-
tası, cinsel eylem ile sperm ve yumurta hücresinin döllenmesi arasında, 
genellikle 48 saatten fazla sürmese de bireylerin bu esnadaki ruhsal du-
rumlarını deneysel araştırma yapılamayacak güçlükte aktarmasına sebep 
olan bir aralık bulunmasıdır.

82 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. 54.

.(a.g.e., s. 29) ”فان الخال احد الضجعین“ 83

 ,Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia) ”ایاکم و خضراء الدمن... المرأة الحسناء فی منبت السوء“ 84
c. 14, s. 29).

85 misbah, Revanşinasi-yi Rüşd bu Nigeriş be Menabi-i İslami, c. 1, s. 182-235.
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Buna rağmen islam öğretileri, eşlerin yakınlaşma sırasındaki ruhsal 
hallerini ve cinsel eylemin şekli, zamanı ve mekanını, doğan çocukların psi-
kolojik, ahlaki ve dini özellikleri üzerinde etkili kabul etmektedir. Burada 
masumların (a.s) bu konudaki tavsiyelerini, koruyucu tavsiyeler, ama aynı 
zamanda da yeteneklerin fiiliyata dökülmesine zemin hazırlayan geliştirici 
tavsiyeler formunda özetle sıralayacağız. Her ne kadar halihazırda bilimsel 
araştırmalarla değerleri kanıtlanmış değilse de birinci ve ikinci bölümde 
açıklanan temeller uyarınca bu tavsiyelerle amel etmeyi gerekli görüyoruz.

cinsel eylemin zamanı konusunda, varlığı belirmiş olan çocukta 
anormalliğin ortaya çıkma ihtimalini arttıran şeylerden korunmaya dö-
nük noktalar beyan edilmiştir.86

cinsel eylem kimi zamanlarda çocuklarda bazı yeteneklerin artma-
sına zemin hazırlar.87 cinsel eylemin mekanı konusunda da korunmaya 
dönük noktalar açıklanmıştır.

meyve ağaçlarının altında olursa asosyal kişilik bozukluğuna sahip 
çocuğun doğma ihtimali88, güneş ışığında olursa mesleki kabiliyetler gibi 
birçok yeteneklerin eksilme ihtimali, binaların çatısında olursa çocuğun 
ikiyüzlü ve dini bakımdan sapkın doğma ihtimali.89 Aynı şekilde, kıb-
leye karşı90, insanların gelip geçtiği yerde91, hamamda92, teknede93 cin-
sel eylem menedilmiştir.

Bütün bu durumlarda çocukta ruhsal hijyenin tehlikeye düşme ih-
timali vurgulanmaktadır.

eşlerin cinsel eylem sırasındaki ruhsal ve davranışsal vaziyeti üze-
rine aşağıdaki durumlar beyan edilmiştir:

sohbet etme durumunda konuşma bozuklukları94, genital bölgelere 
bakma durumunda görme bozuklukları95, başka birine eğilim ve ilgi du-

86 A.g.e., c. 14, s. 88, 93, 99 ve 187; meclisi, Biharu’l-Envar, s. 282.
87 meclisi, a.g.e., s. 282 ve 283.
88 Vesail, c. 14, s. 187.
89 Bihar, c. 100, s. 282.
90 Vesail, c. 15, s. 98.
91 vesail, c. 15, s. 98.
92 A.g.e., s. 84, Bihar, c. 100, s. 284.
93 Vesail, c. 15, s. 98.
94 Hürr Amuli, a.g.e., c. 14, s. 86.
95 A.g.e., s. 85.
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rumunda cimrilik, asosyal kişilik96 ve çocukta anormallik ihtimali, ayakta 
durma halinde çocuğun gece idrar kaçırma ihtimali.97 yolculuk için evden 
çıkarken98 ve uykuda boşalmadan sonra99 cinsel eylem de çocukta yolaçacak 
istenmeyen etkileri nedeniyle yasaklanmıştır. sarhoşken gerçekleştirilen cinsel 
eylemin çocuk üzerinde hiç istenmeyen ağır etkileri vardır. Bu nedenle kadın-
lardan bu durumda böyle bir ilişkiyi rıza göstermemeleri açıkça istenmiştir.

cinsel eylemin zamanıyla ilgili, gelecekteki nesilde bir şekilde olumlu 
etkisi olacak başka tavsiyeler de yapılmıştır. işe Allah’ın adıyla başlamak 
ve Allah’tan bedensel, ruhsal ve dini bakımdan sağlıklı çocuk vermesini 
dilemek de daha yetenekli bir çocuğun doğmasını sağlamaya zemin ha-
zırlayacaktır. yine, bu eylem sırasında Allah’tan başkasının adını anmanın 
ve başkasını zikretmenin uygun olmadığı tavsiye edilmiştir.100 Bu eyle-
min kadının aylık âdet günlerinde yapılması şiddetle menedilmiş ve bu-
nun eşlerin kendilerine ve çocuğa zarar verici etkilerine değinilmiştir.101 
Belirtilen tavsiyelere genel olarak bakıldığında görülen odur ki, islam’ın 
öğretileri, gelecekteki nesli anormalliklerden korumada ve yetenekleri 
arttırmada cinsel eylemin zamanı, mekanı ve çiftlerin o andaki ruhsal 
durumunun önemli rolü olduğunu düşünmektedir.

c)  Doğumdan Önceki Gelişimde ve Doğum Sırasında Çevresel 
Etkiler

Teratojen kelimesi cenin üzerindeki her çevresel etki için kullanı-
lır. ceninin bedensel ve ruhsal gelişimini etkisi altına alan çevresel fak-
törler şunlardır:

1) Kimyasal ilaçlar, hormonlar, uyuşturucu madde ve alkol; 2) radyos-
yon; 3) çevre kirliliği; 4) Annenin hastalıkları; 5) Annenin beslenmesi; 6) 
Annenin yaşı; 7) Annenin ruhsal ve duygusal halleri; 8) Kanın rH etkeni.102

96 A.g.e., s. 187; meclisi, Biharu’l-Envar, c. 100, s. 281.
97 Hürr Amuli, Vesail, c. 14, s. 189.
98 Aynı yer.
99 A.g.e., s. 99.
100 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. 81, 86 ve 96.
101 Kur’an ayetleri; meclisi, Biharu’l-Envar, c. 100, s. 287.
102 şehidi, Usul ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 52; Misbah, Ali, Revanşinasi-yi Rüşd ba 

Nigeriş be Menabi-i İslami, s. 298.
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Anennin kullandığı her türlü ilaç ceninin kanına karışabilir ve onun 
gelişimini etkileyebilir. ilaçlar vücutta şekil bozukluğu ve anormalliği, kilo 
yetersizliği, damak yarığı, tavşan dudak, kan anomalileri, beynin gelişme-
mesi, ceninin ölümü ve başka bazı bozukluklara yolaçabilir. Hormonlar 
da ceninin kimyasal ve fiziksel dengesini altüst edebilir veya yeni doğan 
bebekte organ noksanlığına ya da zihinsel geriliğe neden olabilir. uyuştu-
rucu madde ise bağımlı, kilo yetersizliği olan, istikrarsız ve dikkat bozuk-
luğuna sahip bebeklerin doğmasına yolaçabilir. Alkolün de beynin eksik 
gelişimi, kafatasının küçük kalması, vücutta eksiklik gibi tehlikeli etki-
leri vardır. sigara içmek, doğum sırasında kilo yetersizliğine yolaçmakta 
ve çocukta kanserin ortaya çıkma tehlikesini arttırmaktadır.103

ilk haftalarda cenin defalarca radyasyona maruz kalırsa beyin hasar 
görebilir, kemik lezyonları, organ kaybı, kilo yetersizliği ve görme bozuk-
luğu yaşayabilir, hatta düşük olabilir. Hava kirliliği, gürültü, Hava kirli-
liği, gürültü, fabrika atıklarından ve araç trafiğinden kaynaklanan cıva ve 
kurşun gibi şeylerin yarattığı çevre kirliliği konuşma bozukluğu, zihinsel 

gerilik ve bebekte dengeyi koruyamama ile sonuçlanabilir.104 Annenin 

kızamık, kabakulak, su çiçeği gibi hastalıkları ceninin düşmesi, kalp ve 
sindirim yetersizliği, zihinsel gerilik ihtimalini arttırır. cinsel ilişki has-
talıkları ve AIDs bebeğe bulaşabilir ve onda zihinsel gerilik ve bedensel 
anormalliklere sebep olabilir.

ceninin gelişimi tamamen annenin beslenmesine bağlıdır. yetersiz 
ve yanlış beslenme ceninin beyninde, merkezi sinir sisteminde ve bağı-
şıklık sisteminde etkiye yolaçar. Bu, annede hamilelik dönemi hastalıkla-
rının ortaya çıkış ihtimalini arttırır. Dinin evliyasının, annenin hamilelik 
dönemindeki beslenmesiyle ilgili bazı tavsiyeleri vardır ve kimi maddele-
rin bebek üzerindeki etkisini hatırlatmışlardır.105 mesela armut ve nar gibi 
meyveleri yemek bebeğin vücut sağlığı ve güzelliği üzerinde etkilidir. Di-
ğer gıda maddeleri de bebeğin bilişsel ve bedensel yeterliliğini, toplumsal 
adaptasyon kabiliyetini, ruhsal ve duygusal gücünü arttırır.106

103 şehidi, Usul ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 54 ve 55.
104 şehidi, Usul ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 56.
105 Aynı yer.
106 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 136; meclisi, Biharu’l-Envar, c. 101, s. 79-83.
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Annenin yaşı, ceninin gelişimini etkileyen faktörlerdendir. Gebe-

liğin uygun yaşı 20-30 arasıdır. Bu yaşlardan önce ve sonra hamile ka-

lınması bebekte down sendromu, hidrosefali, tavşan dudak, damak ya-

rığı, kalp hastalıkları gibi komplikasyonları arttırır.107 Tabii ki doğru 

beslenme ve uygun bedensel durum bu komplikasyonları önleyecek-

tir. Annenin korku, öfke, kaygı, nefret ve benzeri heyecan halleri oto-

nom sinir sistemi üzerinde etkili olarak, asetilkolin, epinefrin gibi mad-

delerin serbest kalmasına yolaçarak, annenin kan dolaşımına girerek 

plasentayı geçip cenine ulaşır ve onun gelişimini bozabilir.108 Psiko-

lojik baskı, biyolojik tepkimelere ve hormonların salgılanmasına se-

bep olur, bu yolla da ceninin kalp ritmi ve fizyolojik faaliyetini etkisi 

altına alır. Aynı şekilde beklenmedik olaylar da cenin üzerinde tesir 

bırakır.109 erkekteki pozitif rH ve kadındaki negatif rH da bazı bebek-

ler için düşük, ağır anemi, erken doğum, doğum sırasında ölüm, be-

yin felci ve zihinsel gerilik gibi sorunlar doğurabilir. Genellikle ikinci-

den sonraki çocuklarda ağırlaşan bu sorun, doğum sırasında çocuğun 

kanının değiştirilmesi veya birinci çocuk doğduktan sonra anneye aşı 

enjeksiyonu ile önlenebilir.

Doğum sırasında da bebeğin sağlığını tehlikeye atan bazı etkenler 

vardır. ilk etken oksijen yetersizliğidir. Bebeğin doğduktan hemen sonra 

nefes alamaması, beyne oksijen gitmemesine ve beyin hücrelerinin ölme-

sine yolaçar. Beyin sapının zarar görmesi hareket eksiklikleri, el, ayak, 

yüz ve parmak felciyle sonuçlanır. oksijen yetersizliğinin yarattığı asgari 

hasar, tabii ki birkaç yıl sonra ortadan kalkabilecek sinirlilik, dikkat da-

ğınıklığı ve kramplardır. ikinci etken, doğum sırasında bebeğin başına 

büyük baskı nedeniyle beyin damarlarının çatlamasıdır. üçüncüsü, bebe-

ğin yeterince gelişmemesi nedeniyle daha kolay hastalanmasına yolaçan 

ve onda birtakım bozuklukların ortaya çıkma ihtimalini arttıran erken 

doğumdur.110 zor doğum, annenin doğum esnasında uzun süreli bilinç 

kaybı ve göbek bağının boyna dolanması bebekte nörolojik reflekslerin 

107 misbah, Ali ve diğerleri, Revanşinasi-yi Rüşd, s. 298 ve 302.
108 Aynı yer.
109 şehidi, Usul ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 58.
110 A.g.e., s. 59.
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ve solunumun azalmasına sebep olur. Bu da çoğunlukla oksijen yetersiz-
liği aracılığıyla bebekte iz bırakır.111

Her halükarda, doğumdan önceki ve doğum sırasındaki çevresel 
sorunlar, ebeveyne cenin aşamasında etkili olan teratojenler konusunda 
gerekli eğitimleri vererek, toplumsal bakımdan sağlıklı bir çevre oluştu-
rarak, çevrenin yıkıcı etkenlerini azaltmak için gerekli imkanları elde ee-
derek ve bu etkenlerin tesiri altındaki anne ve bebekler için tedavi prog-
ram uygulanarak önlenebilir.112

2.2. Bebeklik Döneminde Ruhsal Hijyen

çocuklukta ruhsal hijyen, bu aşamada kapsamlı duygusal, bilişsel, top-
lumsal ve hatta bedensel değişimlerin etkisi altındadır. Dolayısıyla bu deği-
şimler üzerinde etkili tüm faktörler doğrudan veya dolaylı olarak çocuğun 
ruhsal hijyenine etkide bulunacaktır. çocuğun beslenmesi, değişimin, yazarla-
rın psikolojik etkilerine değindiği bedensel boyutlarındandır. çocuk anne sü-
tüyle beslenirken onunla bedensel temas nedeniyle güven ve mutluluk hisse-
der. Bu duygusal bağ annede de neşe, mutluluk, sevinç gibi duygular üretir.113 
Psikoloji araştırmaları, çocukta anne sütüyle beslenme neticesinde ortaya çı-
kan duygusal iletişim ve güven duygusunun, bedensel avantajlar ve anne 
sütüyle beslenme ile aynı hizada öneme sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.114

islam’ın öğretileri de bebeğin en iyi gıdasının anne sütü olduğunu 
kabul etmekte115 ve bunun psikolojik boyutlarına değinmektedir. sütün 
muhtelif etkileri o kadar çoktur ki eğer bir kadın belli bir süre ve belli 
sayıda çocuğu emzirirse hükmen onun annesi sayılmaktadır. Hatta o ço-
cukla sözkonusu kadına ait çocuklar arasında bazı nisbi akrabalık yasa-
ları doğmaktadır.116 masumlarsütün derin etkisine vurgu yapmaktadır.117 

111 misbah ve diğerleri, Revanşinasi-yi Rüşd, s. 306.
112 şehidi, Usül ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 60.
113 Papalia, D. e., Human Development, s. 97-98.
114 mason, Rüşd ve Şahsiyyet-i Kudek, s. 143 ve aynı yer.
115 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 175.
116 nisa 23; Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 7.

117 masumların (a.s) sözlerindeki “یغیر الطباع” veya “یعدی” ya da “یغلب الطباع”, yahut 

-gibi ifadeler sütün bebeğin karakteri ve huyu üzerindeki etkisine işaret et ”یشب علیه“
mektedir. (Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 184-189; Kuleyni, Furuu Kafi, c. 2, s. 93).
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emziren kadının düşük IQ’su, dini inançlarının türü, anormal davranış-
ları, hatta güzellik ve çirkinliği118 bebek üzerinde etkili olur. Hatta bebe-
ğin kişilik özellikleri, ruhsal ve bedensel sağlığında da etkilidir. Bu se-
beple ruhsal hijyen açısından, anne tarafından bebeğe süt verilmesine 
ve bunun adap ve şartlarına dikkat edilmelidir. Böylelikle çocuğun gele-
cekteki kimi sorunlardan korunması ve psikolojik kapasitesinin yüksel-
mesi sağlanmış olacaktır. Annenin beslenmesi de onun sütü aracılığıyla 
veya başka yollarla bebeğin kişiliğini etkileyebilir, hatta onun psikolojik 
esnekliğini geliştirebilir.119

ebeveynin çocuğu sütten kestiği yaş da önemlidir. Bebeğin sağlığı an-
nenin sütünden beslendiği ve onun bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal 
avantajlarından yararlandığından annenin emzirme ve çocuğun yanında 
olma hakkı engellenemez. Kur’an-ı Kerim’in tavsiyesi, annelerin iki tam 
yıl çocuklarını emzirmesidir.120

Anneye vekâlet edecek kişi (dadı / bakıcı) seçiminde psikolojik de-
ğerlendirmeler: Psikologlar son yıllarda, çocukların onlara bakacak ki-
şilerle ilişkisi üzerinde durmakta ve bu karşılıklı etkileşimi duygusal ve 
bilişsel gelişimin esası kabul etmektedir. Bowlby121 (1969) ve Watson122 
(1928) annenin çocukla ilişki ve iletişim biçiminin önemli olduğuna ina-
nır. çocuğun etkilenmesi sadece biyolojik ihtiyaçlarla ilişkilendirilip on-
ların karşılanmasına indirgenemez. Bilakis bu bağın muhtevası ve çocu-
ğun annesi ya da bakıcısının inançları ve itikadi değerleri de ona intikal 
eder. Bu mevzu, bakıcı seçiminde dikkatli davranılmasını tavsiye eden ri-
vayetlerin yorumlanması ve analizinde önem arzetmektedir.

Doğumun ilk günlerinden, hatta daha öncesinden itibaren çocukla 
uygun duygusal iletişim kurulmasının onun sağlıklı gelişiminde önemli 
rolü vardır. çocuğun varlığının kabul edilmesi bu düzlemdeki ilk olgu-
dur. istenmeyen çocuklar, gelişimlerinin muhtelif aşamalarında ebeveynleri 

 gibi ifadeler ve ”حسناء“ yahut ,”العمشاء“ ya da ”التی ولدت من الزنا“ veya ”حمقاء“ 118
başka kelimeler bu durumlara işaret etmektedir. (Aynı yer).

119 Hürr Amuli, Vesail, c. 15, s. 134.

.(Bakara 233) ”َواْلَواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن“ 120
121 Bowlby, j., Attachment and Loss.
122 Watson, j., Psychological Care of Infunt and Child.
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tarafından kabul görmezlerse psikolojik sorunlar ve huzursuzluklara ma-
ruz kalacaklardır. onlar diğer aile bireyleri tarafından bile yük olarak al-
gılanabilecek ve bu durum da çocuğun ruhsal düzenini bozabilecektir.123 
islam’ın öğretilerinde çocuğun ebeveyni tarafından kabul edilmesine yar-
dımcı olacak tavsiyeler mevcuttur. Bunlardan biri çocuğun doğumu ne-
deniyle ailenin tebrik edilmesidir.124 Allah Teala nezdinde erkek çocuğun 
nimet, kız çocuğunun ise rahmet olarak telakki edilmesi de125 çocuğun 
kabul görmesine zemin hazırlamaktadır. Psikologlar çocuğun en önemli 
ihtiyacını duygusal güvenlik ve sevgi kabul etmektedir. çünkü güvenlik 
duygusu ve sevgi duyulmak, çocuğun kişilik gelişiminin altyapısıdır ve 
sevgiye karşılık verme ve bu sevgiyi başkalarına ifade edebilme yeterlili-
ğini oluşturan zemindir.126

islam’ın öğretilerinde çocuklara sevgi gösterilmesi ve onların se-
vilmesi çokça tavsiye edilmiştir.127 çocuklarla ilgili olarak insanı mutlu 
eden duygular ve sevginin ifade edilmesi, peşinden Allah’ın rahmet ve 
muhabbetini getirir, onun için kıyamet gününün mutluluğunu manevi 
ödül yapar.128 Fazlasıyla mutluluk veren bedensel temas olarak çocuğu 
öpmek, manevi değer taşıyan bir davranış ve uhrevi derecelere ulaşmanın 
zeminidir.129 masumların (a.s) yaptığı tavsiyelerin tamamından, islam’ın 
öğretilerinin, çocuklara olumlu duygusal ilgi gösterilmesini vurguladığı 
sonucu çıkmaktadır. rogers, çocuğun tüm hayatı boyunca ruh sağlığını 
temin edecek altyapıyı hazırlamak için bu olumlu ilginin kayıtsız şartsız 
olması gerektiğine inanmaktadır. insanlar, varlıklarının tüm boyutlarını 
kabullenebilmek için çocukluktan başlayarak ebeveynlerinin koşulsuz 
olumlu ilgisine muhtaçtırlar. Bu, çocuğun sergilediği davranışın dışında 
bir şeydir. ebeveyn, bazı davranışlarını beğenmese de çocukla ilişkiyi teş-
vik ve aşkla kesintisiz sürdürmelidir. Bu koşullarda çocuk da varlığının 
kimi boyutlarını inkar etmeye ihtiyaç duymaz.130 Bilakis sağlıklı kişiliğin 

123 milanifer, Behdaşt-i Revani, s. 95.
124 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 120.
125 A.g.e., s. 103 ve 104.
126 şehidi, Usül ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 64.
127 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 101, s. 97.
128 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 201.
129 A.g.e., s. 202.
130 Burger, j. m., Personality, s. 326.
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sütunlarından biri olan kendini kabullenme ile, arzulanan ruhsal hijyen-
den daha fazla yararlanmak mümkün olabilecektir.

ebeveynin duygusal ilişkilerinde, olumlu duyguların eksikliğine ila-
veten abartılı sevgi ve duygusal istikrarsızlık da çocuğun ruhsal hijyenine 
zarar verir. Bağımlılık, kendine güvenin azlığı, kaygının fazlalığı, kıskanç-
lığın doğması hep bu duygusal tarzların komplikasyonlarındandır.131 em-
niyet duygusu ve bireyler arasında güven tesisi de çocukla düzgün duy-
gusal ilişkilere bağlıdır. Duygusal muamelelerde her türlü uygunsuz tarz, 
çocuğun güvende hissetmemesine ve korkmasına yolaçacaktır.132

çocuğun gelişiminin önemli yönleri arasında, ruh sağlığının direk-
lerinden sayılan bilişsel boyut vardır. Bu konudaki en önemli nokta, ço-
cuğun zihinsel kabiliyetlerine ve bilişsel gelişimine zemin hazırlamaktır. 
yeni fırsat ve tecrübelerin ortaya çıkarılması, eğitici oyunlar, araştırma 
duygusunun motive edilmesi ve genel olarak bu doğrultuda uygun at-
mosferin hazırlanması önemlidir.133 Piaget, doğumdan başlayarak iki ya-
şına kadarlık süreyi “duyu hareket” olarak adlandırmaktadır. çünkü 
çocuğun bu aşamadaki bilişsel evrimi duyu ve hareket kavramları yo-
luyladır. Bu aşamada çocuk nesnelerin sürekliliğini ve onun birincil an-
lamındaki nedenselliği kavrar. ilk kelimeleri öğrenme, sözcük çemberini 
genişletme ve sembolik öğrenmenin örneği sayılan ilk cümleleri kurma 
yoluyla dilin gelişimi bu aşamada çocuğun insani özelliklerindendir.134 
söz söyleme yeterliliği, çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını 
daha iyi anlayıp anlatmasını ve başta anne olmak üzere ebeveyniyle ilişki 
kurarak toplumsallaşma yolunda ilk adımları atmasını ve insani ilişkileri 
öğrenmesini sağlar.135 çocuğun ebeveynle ilk ilişkileri nitel ve nicel ba-
kımdan ruh sağlığı üzerinde önemli bir role sahiptir. Bowlby ve spitz, 
anne-bebek ilişkisindeki nitel ve nicel eksikliklerden kaynaklanan ruh-
sal sorunları ele almıştır.136

131 şehidi, Usul ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 64 ve 65; misbah, Revanşinasi-yi Rüşd, 
s. 473 ve 484.

132 cole, m., Development of Children, s. 226.
133 şehidi, Usul ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 64
134 Papalia, D. e., Human Development, s. 120-133.
135 şehidi, Usul ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 63.
136 mansur, Revanşinasi-yi Jenetik, c. 2.
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2.3. Çocukluk Döneminde Ruhsal Hijyen (2-11 Yaş)

çocuk bu aşamada, yalnızca bu dönemdeki sağlığını değil, bütün 
ömrü boyunca sağlığını etkileyecek kabiliyetler edinir. Buna ilaveten bu 
dönemde ruhsal hijyeni bozan etkenler incelenmelidir. çünkü insanın 
çocukluk aşamasındaki savunmasızlığı diğer bütün aşamalardan daha 
fazladır. Bilişsel ve duygusal kavrayış düzeyi gözönünde bulunduruldu-
ğunda bebeklik döneminde savunmasızlık daha azsa bile çocuk gençlik 
çağında da sorunlar karşısında kendini savunmada daha yeterlidir. Bu-
rada çocuğun bu aşamada ruhsal hijyenini temin etmeyle ilgili görevleri 
ve sağlığı bozucu etkenleri inceleyerek konuyu ele alacağız.

Gelişimin önemli yönlerinden biri de bireyseldir. Ben idraki, ken-
dimiz hakkındaki duygu ve algımıız, olduğumuz şeyi ve yaptıklarımızı 
gösterir. Bu kavram, kendimizle ilgili doğru kavrayışa, davranışımızı diz-
ginleme ve dengelemeye yardımcı olur. yine bu, diğer bireylerin algı, ih-
tiyaç ve beklentilerini de belli ölçüde gösterebilir. Ben kavramının bir bö-
lümü, davranışlarımızın sorumluluklarını kabul etmeyi referans alır. Bu 
kavrayışa göre çocuklar, kendi bireysel kriterlerine ve toplumsam norm-
lara uygun hareket edebileceklerine ve bu iş için gerekli yetenekleri ka-
zanabileceklerine inanmalıdırlar.

Bireysel gelişimin boyutlarından biri de, kendisiyle ilgili olumlu de-
ğerlendirme anlamında özsaygıdır. Psikologların görüşüne göre çocuk-
luğun orta yaşları özsaygının gelişimi için önemli zamandır. çocukların 
kendilerini değerlendirmesinin kişiliklerinin gelişiminde önemli etkisi 
vardır. Bir çocuk kendisini severse yeteneklerinden emin olur ve hayata 
açık fikirle bakar, başkalarını güzel bir şekilde eleştirip değerlendirir, hatta 
ebeveyn ve öğretmenlerinin iktidarına meydan okur, engellerle birarada 
yaşamaya alışır ve kendisinden tereddüde düşmesi ona engel oluşturmaz. 
Hedeflerine ulaşabileceğine inanır ve her başarıyla birlikte kendisiyle il-
gili aşk ve saygı, kendisinden duyduğu haz artar.

Buna karşın kendisiyle ilgili güzel duygular beslemeyen bir çocuk, 
ne tarafa gitse eli kolu bağlıdır. Başarılı olamayacağına inandığından sıkı 
çaba göstermez. Gayret yoksunluğu ise sürekli başarısızlığına sebep olur. 
çoğunlukla davranışının doğruluğu konusunda tereddüttedir ve kaygılı-
dır. Böyle bir çocuğun eşyaları kırmak ve başkalarına zarar vermek gibi 
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anormal davranışlar sergilemesi doğaldır. Dost edinmede ve başkalarıyla 
dostluk ilişkisini sürdürmede sorunlarla karşılaşacaktır. Birbiri ardınca 
belirsiz dertlerin ortaya çıkması da ihtimal dahilindedir. Bu iki durum, 
özsaygının çocuklar üzerindeki etkilerindendir.137

Kendine güven, özsaygının önemli korelasyonlarındandır. çocuk her 
yaş evresinde yeteneklerini tanıyarak onlara uygun davranmalıdır. Giysi 
giyme, yıkanma ve yemek yeme gibi en basit işler arasındaki kişisel şey-
leri yerine getirmekten, başkalarına zarar vermeksizin toplumsal çatış-
maları çözme ve hedeflerine ulaşmaya kadar herşey kendine güvene da-
yanılırsa mümkündür. varlık gösterilmesi, kararlılık, başarılı müzakere, 
diyalog kabiliyeti, aktif dinleme, öfke ve hiddetin kesin kontrolü kendine 
güvenin sonuçlarındandır.138

Değişimin diğer önemli yönlerinden biri de toplumsal gelişimdir. Baş-
kalarının özelliklerini idrak ve bundan sonuç çıkarma ve davranışlarının 
motivasyonlarını kavrama, çocukların toplumsal ilişkilerinin zeminidir. 
çocukların ebeveynleri, yaşıtları ve diğer insanlarla toplumsal ilişkileri çe-
şitli maksatlarla gerçekleşir. yaşıtlarla ilişkiler çocukların toplumsallaşma-
sında önemli rol oynar. yaşıtlarla ilişkiler çocuğa kontrol yeteneklerini ve 
duyguları yorumlamayı öğretir. ona, çekici ve değerli bir ben idraki bul-
mada yardımcı olur. yeni veya muhtemelen tehdit edici durumlara düş-
tüğünde emniyet ve güven hissi verir, bir tür yönlendirme ve kılavuzluk 
sağlar, rekabet ve işbirliği sırasında sayısız avantajlar öğretir.139

Bireyler arasındaki sorunların çözümünde toplumsal yeteneklerin 
eksikliği, çocukların birçok uyumsuzluğunun sebebidir. Burada başka-
larının duygularını ve tepkilerini bilmenin büyük önemi vardır. Başkala-
rıyla ilişkilerde sorun giderme yeterliliği için üç tür önemli maharet çok 
etkilidir: Birincisi, bir sorun için çeşitli çözüm yollarını keşfetmek üzere 
çocuğun eğitimi ve teşvikidir. ikincisi, davranışlarının sonuçlarını öngör-
mektir. Bir diğer ifadeyle, davranışıyla yüzleşirken annenin veya başka bir 
bireyin tepkisini öngörebilmeleridir. üçüncüsü, sebep ve sonucu idrak 
etmektir. mesela çocuk dostunun ağlama sebebini keşfetmeli teşvik edil-

137 Papalia, D. e., Human Development, s. 276-278.
138 lindenfield, İ’timad be Nefs-i Berter, s. 109 ve 143.
139 Hoffman, l., Developmental Psychology Today, s. 260.
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melidir. Bu yeteneklerin eğitilmesi çocukların öfke, saldırganlık, utanma 
ve cesaretsizlik gibi uyumsuzluklarını azaltabilir.140

çocuğun bilişsel gelişimi, çocuğun ruhsal sağlığı üzerinde oldukça 
etkili gelişimin diğer önemli boyutlarındandır. Hafıza, çıkarım, zihinsel 
operasyon, sorun çözümü ve dilin kullanımı bilişsel gelişimin boyutlarını 
oluşturur. Bu durum, çocuğun ev, aile, yaşıtları ve özellikle de okul gibi 
yaşam çevresinden etkilenir. çocuk oyunları, uygun çevresel motivasyon-
ların varlığı ve yaşıtlarla bağ, başta yaratıcılık ve girişimcilik olmak üzere 
çocuğun muhtelif bilişsel boyutlarının gelişimi için uygun zeminlerdir.141

çocuğun ruhsal hijyeni çok sayıda genetik ve çevresel faktörlerden 
etkilenir. Bu aşamada çevresel faktörler en çok rolü oynarlar. Burada iki 
önemli etkeni, yani aile ve yaşıtlar faktörünün çocuğun ruhsal hijyeni 
üzerindeki etkisini ele alacak, anaokulu ve ilköğretim konusun incele-
meyi onuncu bölüme bırakacağız.

Psikologlar, ebeveynin çocuklarla ilişki kurma tarzını ve onları eği-
tim yöntemini üç grupta toplarlar:

1) müsamahakar142 ebeveyn, 
2) otoriter143 ebeveyn, 
3) Güçlü144 ebeveyn.

Kimileri müstebit, kestirip atan ve kendinden emin gibi isimlendir-
meleri ikinci ve üçüncü grup için tercih etmiştir.145 müsamahakar ebe-
veyn sıcaktır, çocuklarından az istek ve beklenti içindedirler, onlara hiçbir 
kayıt ve kısıtlama olmaksızın duygu ve dürtülerini açıklama izni verirler, 
çocukların faaliyetlerini gözetim altında tutmazlar, davranışlarını nadiren 
uygun biçimde kontrol ederler. otoriter ebeveynin ise çocuklarına birçok 
kural dayatan ve onlardan net itaat bekleyen otoriter modelleri vardır, ço-
cuklarına neden o kuralları takip etmeleri gerektiğini nadiren izah ederler, 
çoğunlukla baskı yöntemlerini kullanırlar. Güçlü ebeveynin tarzı esnektir, 

140 mussen, Rüşd ve Şahsiyyet-i Kudek, s. 368.
141 Papalia, D. e., Human Development, s. 187, 248.
142 Permissive parent
143 Authoritarian
144 Authoritative
145 mussen, Rüşd ve Şahsiyyet-i Kudek, s. 499.
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çocuklarına serbestlik tanır ama aynı zamanda bazı kısıtlamalar da getirir 
ve bu tarzın nedenlerini çocuklarına açıklarlar. çocuklarının ihtiyaç ve gö-
rüşlerine cevap verirler, ailenin kararlarına onları dahil ederler. Gerek oldu-
ğunda otorite de kullanırlar. Ama tabii ki bunun sebeplerini de gösterirler.146

Bu üç üslubun çocukların ruhsal hijyeni üzerinde önemli etkileri var-
dır. müsamahakar ailelerin çocukları dürtüsel, saldırgan, itaatsiz, kendine 
güvenli, düşük seviyede sakınmacı, agresif, hedefsiz, az başarı ve gelişim 
sağlamış olarak yetişir. otoriter ve mutlakiyetçi ailelerin çocukları çatış-
macı, asabi, korkak ve kaygılı, huysuz, kırılgan, pasif kinci, psikolojik 
baskıdan zarar gören, kaprisli, kederli, hedefsiz, asık suratlı, kötü huylu, 
sevgisiz olarak yetişir. Güçlü ve sıcakkanlı güçlü ailelerin çocukları ken-
dine dayanan ve sakınan, yüksek enerjili, psikolojik baskıya uygun karşılık 
verme gücüne sahip, diğer insanlarla dostça bağ kurabilen, yetişkinlenle 
işbirliği yapan, meraklı, gelişme motivasyonuna sahip olarak yetişirler.147

ebeveynin eğitim tarzı ve çocuklarıyla ilişkisine dair islam’ın öğre-
tileri incelendiğinde görülecektir ki zikredilen üç model arasında sadece 
güçlü aile modeli benimsenmiştir. çocuklara sevgi gösterme ve iyi dav-
ranma gibi davranışlarda ifrata kaçan148, ilişkilerde ve görevlerde kural-
sızlık ve düzensizlik getiren149, bireylerin aile içindeki yerlerine kayıtsızlık 
doğuran150 müsamahar aile, Kur’an’ın ayetlerinde ve islam dininin evli-
yasının sözlerinde uygunsuz model kabul edilmiştir. Aynı şekilde, dav-
ranışlarda serbestliği engelleyen, baskıcı ve ikaz yanlısı otoriterlik ve ebe-
veynin kendini eksen aldığı model de islam açısından makbul değildir. 
Anne ve baba böyle bir tarzdan menedilmiştir.151 islam’ın öğretilerinde, 

146 shaffer, D. r., Development Psychology, s. 592.
147 A.g.e., s. 594.

.(Ferid, el-Hadis, c. 3, s. 343) ”شر االباء من دعاه البر االفراط“ 148
149 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 205, 217, 220; isra 23, nur 58.

 ,meclisi, Biharu’l-Envar) ”جرأة الوالد علی والده فی صغره تدعوا الی العقوق فی کبره“ 150

c. 78, s. 374).
151 Dayatmada bulunulmaması konusunda şöyle denmiştir: 

 ,ibn ebi’l-Hadid) ”ال تقسروا اوالدکم علی آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم“

Şerhu Nehci’l-Belağa, c. 20, s. 268). yine çocuklarda kusur bulma ve bedensel ikaz 
da kınanmıştır (Hüseynizade, Sire-i Terbiyeti, c. 1, s. 141-146).
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ailede ebeveynin güçlü olmasına vurgu yapılmıştır.152 Bu güç, çocuklarda 

ebeveyne saygı ve onları izleme duygusunu besler.153 ebeveyn de çocuk-

ların gözetimi ve yönlendirilmesi sorumluluğunu güzelce yerine getirebi-

lir. Bu konuda müsamahakarlık ve kayıtsızlık islam açısından istenmeyen 

sonuçlara yolaçacaktır.154 Ama aynı zamanda çocuklara saygı ve onlara 

münasip biçimde muamele edilmesi155, özel bir çerçevede davranışlarda 

özgürlük tanınması156 ve yaş büyüdükçe ailenin kararlarına katılmaları-

nın sağlanmasına157 islam’ın öğretilerinde dikkat çekilmiştir.

çocukluğun orta evresinde ruhsal hijyen üzerinde etkili olan fak-

törler arasında toplumsal çevre, özellikle de yaşıtlar vardır. yaşıtlar, ço-

cuğun ruhsal hijyenine çeşitler boyutlarda etkide bulunur. Her ne kadar 

yaşıtlarla ilişkinin olumsuz sonuçları varsa da bunun yanısıra avantajları 

da çoktur. Bu avantajlardan biri, yaşıtların bıraktığı etkinin ailenin etki-

sinden farklı olmasıdır. çocuk, yaşıtların grubuna çaba göstererek girer. 

oysa ailesine mensubiyeti anadan doğmadır. yaşıtları arasında, daha fazla 

özgürlüğün yanısıra, sınırlı da olsa toplumsal kurallar koymaya katılım ve 

rekabet için uygun fırsat bulacağı eşit etkileşim konumundadır. Halbuki 

aile içinde büyüklere ve ebeveynin mecbur tuttuğu kurallara boyun eğ-

mek zorundadır.158 Belirtilen noktalar bakımından çocukların toplumsal, 

duygusal ve işitsel gelişimi üzerinde yaşıtlarının etkisi oldukça derindir.

yaşıtlarla ilişkiler, çocuklarda bağ kurmaya duyulan temel ve önemli 

ihtiyaca cevap vermektedir.159 onlar bu ilişkilerde toplumsal değerleri ve 

normları öğrenirler. Bu süreçte, çocukların başkalarına bakarak kendi-

leri ve kabiliyetleri hakkında gerçek bir tanıma edinecekleri, inançlarını 

152 salarifer, Hanevade der Nigeriş-i İslam ve Revanşinasi, s. 91.
153 isra 23, lukman 14 ve 15.

.(Tahrim 6) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َناًرا“ 154

.(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 195) ”اکرموا اوالدکم و احسنوا آدابکم“ 155

rivayeti, çocuklara özgürlük tanımanın lüz (a.g.e., c. 21, s. 476) ”الوالد سید سنین“ 156 -
muna işaret etmektedir.

rivayetinde gençlik yıllarında çocukların kararlara katı (aynı yer) ”وزیر سبع سنین“ 157 -
masının gerekliliğine işaret edilmektedir.

158 Hoffman, l., Development Psychology Today, s. 250.
159 misbah, Revanşinasi-yi Rüşd ba Nigeriş be Menabi-i İslami, s. 895.
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ve duyarlılıklarını test edecekleri sosyal mukayese için uygun fırsat or-
taya çıkar.

Bu durumlar, ben idraki ve özsaygı oluşturmaya da katkı sağlar. me-
sela performanslarının başkalarından daha iyi olduğunu gördüklerinde 
bundan gurur duyar ve özsaygıları artar. Başkalarına yardım ve onlarla 
rekabet etmenin nasıl olacağını öğrenme, ihtiyaçlarını kavrama, başkala-
rına güvenme, onlardan onay alma, kısacası toplumsal uyum, çocuğun 
yaşıtlarından öğrendiği sosyal gelişimin önemli boyutlarıdır. Bazı yaşıt-
lar kimi zaman çocuk için büyüklerin güç yetiremeyeceği bir duygusal 
güvenlik bile sağlayabilir. yaşıtlarla iletişim oyun ve diğer eğlence faali-
yetleri aracılığıyla çocuğun bilişsel gelişimine yardımcı olabilir. Bir bü-
tün olarak yaşıtlar, yeni pencereler açarak ve daha fazla fırsatlar yarata-
rak çocuğun bağımsızlık ve özgürlüğüne katkıda bulunur; onu, kendini 
eksen alan ve tek yanlı yargılardan kurtarırlar.160 Bununla birlikte yaşıt 
grubu, bireylere baskıyla onların bireysel bağımsızlıklarını da zayıflatabi-
lir. çünkü çok az çocuk yaşıtların baskısı karşısında direnme gücü bula-
bilir. Bu bakımdan kimi durumlarda çocuk onları referans ve model ola-
rak önüne koyar.

Agresiflik ve cinsel sapma gibi anormal ve asosyal davranışlar yaşıt-
lardan öğrenilmiş olabilir.161 Bu şartlarda aile, çocuğun yaşıtları ve arka-
daşlarını kontrole çaba göstermelidir. onun için izin verilen ve izin ve-
rilmeyen davranışlar belirlemelidirler. çocuğu gözetim altında tutarak 
kural ihlaline karşı çıkmalı162 ve yaşıtlarıyla yararlı iletişimi teşvik etme-
lidirler.

Bazı çocuklar içine kapanıktır. yaşıtları ve arkadaşlarıyla ilişkisinde 
reddedilmiştir163 ya da ilgi görmez ve ihmal edilir.164 reddedilmiş çocuk-
ları yaşıtları sevmez. Fakat ihmal edilmiş çocuklara sınıf arkadaşları sos-
yal becerilerden yoksun oldukları için ilgi göstermezler. ihmal edilmiş 
olan, diğer çocukları teker teker test eder ve sonunda kabul edilmek için 
uğraşmayı bırakıp tek başına oynamaya başlar.

160 Papalia, D. e., Human Development, s. 282.
161 Aynı yer.
162 Thompson, Müşavere ba Kudekan, s. 570.
163 rejected children
164 neglected children
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Bu çocukların çoğunluğu ortalama seviyenin çok üstünde utangaç-

tır. Bu da tek başına uzun zamanlar geçirmelerine sebep olmaktadır. Bu-

nunla birlikte yalnız ve depresif değillerdir. Genellikle akran grupların 

kalabalığına kabul edilirler. Bir araştırmaya göre yaşıtlarının ilgi göster-

mediği çocukların yüzde sekseni, yeni bir okula başladıklarında yaşıtla-

rınca kabul edildiler. Buna ilaveten o sırada ve sonraki yıllarda da duy-

gusal ve toplumsal sorunlar yaşamadılar.

ciddi sorunları vardır. çoğunlukla mutsuz ve yalnızdırlar. Birçoğu, 

sınıf arkadaşlarıyla birlikte olmak için yardıma ihtiyaç duyduklarını açık-

lamaktadır. Diğer çocuklar onları kötü huylu, isyankar ve kaba gibi ke-

limelerle tanımlamaktadır. Kavgayı onlar başlatır, grubu karıştırır ve ge-

nellikle okulda yardıma ihtiyaç duyarlar. işbirliği ruhu ve yönlendirme 

yeteneğine sahip değillerdir. sosyal yetersizliklerinin kökeni tabii ki ev-

leridir. Araştırmalar, ebeveynleri ve yaşıtlarıyla iletişim için ellerinde uy-

gun fırsat bulunmadığını göstermektedir. ebeveynleri onlara genellikle 

bedensel ikaz uygular ve agresif muameleyi sorunların çözümü için en 

elverişli yöntem kabul eder.165

Bu çocukların tasvip edilen ruhsal sağlıktan nasipleri yoktur. on-

larda huzursuzluk ve üzüntü duygusu, reddedilmişlik duygusu, düşük 

seviyede özsaygı ve gelişim tecrübelerinden mahrumiyet gözlenmekte-

dir. çocukluk döneminin ortalarında görülen bu durumlar sonraki dev-

relerde uyumsuzluğa ve psikolojik sorunlara yolaçmaktadır. Bu sorun-

larla başedebilmek için ailevi ilişkileri düzeltmeye ilaveten, bu çocukların, 

başkalarının dostluğunu kazanma yöntemlerini öğrenmeye ihtiyaçları var-

dır. Diyaloga başlama üslubu, kendisi hakkında başkalarına enformasyon 

vermek, sorular sorarak karşısındakine ilgisini belirtme tarzı, diğerlerine 

yardım etme ve önerilerde bulunma, onları davet etmek ve onlara nasi-

hatta bulunmak gibi toplumsal becerileri öğretmek bu çocukların yaşıt-

larıyla uyumlu hale gelmesinde etkili olabilecektir. yeni ilişkiler kurma 

becerisinin ortaya çıkması, çocuğu reddetmiş olan grubun onu bundan 

sonra sevmesini sağlayacaktır.166

165 Development Psychology Today, s. 255-256.
166 Papalia, D. e., Human Development, s. 285.
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2.4. Gençlik Çağında Ruhsal Hijyen

Gelişimin kriz dönemleri arasında, bireyin çocukluktan çıkıp yetiş-
kinliğe geçtiği ergenlik çağı vardır. Bu dönemde bedensel ve ruhsal bo-
yutlardaki ani değişimler ergende ve onun ilişkilerinde birtakım krizlere 
yolaçar. Bazı psikologların inancına göre psikolojik sistemdeki uyum-
suzluklar bu dönemi, iç dünyada karmaşa ve istikrarsızlık devresini dö-
nüştürür. cinsel büluğ ve akli gelişim, ergenin bu aşamadaki bireysel ve 
toplumsal sorunlarında iki önemli etkendir. sağlıklı kişilik modeli bu ça-
lışmada bireyin kendisiyle, başkalarıyla ve varlık düzeniyle ilişkisinden 
oluşan üç temele göre açıklandığından bu dönemin ruhsal hijyen ve ruh 
sağlığı sorunlarını da aynı esasa göre inceleyeceğiz.

a)  Ergenin Kendisiyle İlişkisine Dair Sorunlar

ergenin bedensel yapısında hissettiği önemli değişiklerden biri de 
cinsel büluğdur. cinsel hormonların salgılanması kız ve erkek çocuk-
larda, onları aşamalı olarak üremeye hazırlayan cinsel özelliklerin geliş-
mesini sağlar. Kız çocuklarında âdetin, erkek çocuklarında ise boşalma-
nın görülmesi cinsel büluğun belirtisidir. Âdet ve boşalma ergenler için 
rahatsız edici bir tecrübe olabileceğinden, belirtilen tecrübelerin doğal 
ve doğurganlık kabiliyeti için gelişim süreci olduğunu kavrama ve biliş-
sel hazırlık, onların kaygı ve endişesini belli ölçüde azaltacaktır. erkeğin 
cinsel hormonu (testosteron) öfkenin artışıyla bağlantılıdır. Buna ek ola-
rak, hemen hemen bütün kadınlar âdetin bazı aşamalarında huy değişik-
liğini (öfke, sinirlilik, endişe, bedensel acı duygusu gibi) tecrübe ederler. 
ruhsal hijyeni yüksek olan kadınlar bu gibi durumlara önem vermezler. 
Ama her halükarda ergenlik çağındaki kız bu fenomen hakkında ne ka-
dar çok bilgi sahibi olursa ona yönelik daha olumlu ve doğal bir bakışı 
olacaktır. Kadınlarla ilgili aşağılama içeren olumsuz bakış ve cahilce gö-
rüşler bu doğal özelliği onlara uygunsuz bir şeymiş gibi gösterebilmek-
tedir. ergenlerde cinsel davranış ve tahayyülün ortaya çıkmasının bir di-
ğer tehlikesi de bazen dini normlarda çerçeve dışına çıkılmasıdır.167 Bu 
durum onlarda, uzun yıllar özsaygılarına zarar verecek günah duygu-
suna neden olmaktadır.

167 lutfabadi, Revanşinasi-yi Rüşd-i Karbordi, s. 77 ve 87.
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Büluğ konusundaki ruhsal hijyenin en önemli noktası, bireyin ken-

disindeki bu doğal tezahürü doğru kavramasıdır. Her türlü bilgisizlik ve 

belirsizlik bu tezahürle karşılaşmayı zorlaştıracaktır. ikinci nokta, cinsel 

yönün, varlığın boyutlarından biri olarak kabul edilmesidir. yani cinsel 

ihtiyaç doğal görülmeli ve bundan utanç duyulmamalıdır. üçüncü nokta, 

bu ihtiyacı gidermenin dini ve ahlaki temellere göre doğru yolunun bi-

linmesidir. islam’ın öğretileri, ergenlik çağındaki gençlerin şer’i büluğu-

nun ve mükellef olmalarının temellerinden birini cinsel büluğ olarak ilan 

etmiştir.168 Bu durum aslında cinsel büluğa olumlu bakıldığını gösterir. 

Diğer bir ifadeyle, bu gelişim, Allah’ın ergenleri muhatap almasına ve 

onlardan dini hükümlerle amel etmelerini istemesine sebep olmaktadır.169 

Günümüzde iran okullarında uygulanan bir gelenek olan ve bazı müs-

lüman alimlerin tertiplediği mükellef olma töreni bir tür cinsel büluğu 

kutsuyordu.170 ergenlik çağındaki gençlerin kendi cinselliklerini tanıma-

ları için eğitilmesi ve tatmini için uygun zaman gelene dek171 bu ihtiya-

cın dizginlenmesi amacıyla yollar gösterilmesi, cinsel ihtiyaçla ilgili bir-

çok davranışsal anormalliği ve bunun uygunsuz sonuçlarını önleyecektir. 

Gençlerin iffetlerini korumasına dair övgü dolu nitelemeler ve kendini sa-

kınmanın manevi172 ve uhrevi ödülleri, ergenlik çağındaki gençleri duy-

gularını dizginlemede güçlü kılar.173 Birkaç örneğe değinelim: imam Ali 

(a.s) şöyle buyurur:

“Allah yolunda cihad edip şehid olan kimsenin mükafatı, günah işleyebi-
leceği halde iffetini koruyan kimseden daha büyük değildir. iffetli insan, 
Allah’ın meleklerinden bir melek olmaya çok yakındır.”174

168 veziri, Hukuk-i Mütekabil-i Kudek ve Veli der İslam, s. 55.
169 imam sadık (a.s) oruçta ilahi ödeve muhatap olmayı, manevi hazza hak kazanma k -

bul eder.
170 www.jashnetaklif.com

 ,(nur 33) ”َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن الَ َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى يُْغِنَيُهْم اللهُّٰ ِمن َفْضِلِه“ 171

“ .(nur 60) ”َوأَن َيْسَتْعِفْفَن َخْيٌر لَُّهنَّ

 ,Amidi) ”العفة رأس کل خیر“ ve (Kuleyni, Kafi, c. 2, 3/79) ”افضل العبادة العفاف“ 172

Ğureru’l-Hikem, 1168), “َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن” (mearic 29).

.(ğurer, 2148) ”العفة تضعف الشهوة“ 173
174 Nehcu’l-Belağa, Hikmet 474.
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ya da bir hadiste şöyle geçmektedir:

“Allah Teala katında en sevgili temizlik mide ve aşağısının temizliğidir.”175

yine şöyle denmiştir:

“Allah Teala ibadet eden gençle meleklere iftihar eder. Der ki, kuluma ba-
kın, benim hatırıma cinsi eğilimini dizginliyor.”176

ergenlik çağındaki gence, günah duygusuna yolaçan anormal davra-
nıştan sonra sükunet ve umut vermek için, hataya düşenlerin tevbesinin 
kabul edildiğine177 ve Allah’ın tevbe edenleri sevdiğine178 değinen Kur’an 
ayetlerini açıklamak etkili olabilir. özellikle dini metinlerde gençler ko-
nusunda şöyle denmiştir:

“Allah Teala tevbe eden gençleri sever.”179

ergenliğin diğer boyutları arasında, bedende hoşlanılmayan görüntü 
yüzünden utanmaya sebep olan veya bedensel faaliyetlerde güç ve muka-
vemet artışı nedeniyle kendine güvene yolaçan boy uzaması ve kilo artışı 
gibi tezahürlerden oluşan bedensel gelişim vardır. Bedensel karizma, er-
genin kişilik gelişimi ve toplumsal ilişkileri üzerinde etkili olur. Karizma 
arttıkça peşinden iyimser bakış, daha samimi ruh hali ve daha fazla ba-
şarı gelir. Kendine daha fazla güven, toplumsal beceriler, karar alma gücü 
ve durumları kavrama kabiliyeti bedensel karizmanın sonuçlarındandır. 
Buna mukabil bedensel görünümüyle ilgili olumsuz düşünen ergenler ise 
muhtemelen izole olma, depresyon, kendine güven eksikliği, anksiyete 
gibi kişilik hallerine sürükleneceklerdir.180 Bu sorunların önlenmesi ve dü-
zeltilmesi için ergenlerin başka yeteneklere odaklanmasını sağlamak, be-
densel boyutları önemsizleştirmek, ahlaki ve dini değerleri teşvik etmek 
etkili olacaktır. Bu konuda, Kur’an’da ve diğer islami metinlerde geçtiği 
gibi bireysel farklılıklara dikkat çekilmesi ve her bireyin, hayatın değişik 
yönlerinden birinde diğerlerinden üstün olduğuna vurgu yapılması181 er-

175 Mizanu’l-Hikme, s. 3824, hadis 13140.
176 muttaki Hindi, Kenzu’l-Ummal, hadis 43057.
177 şura 25, enfal 29.
178 Bakara 222.
179 muttaki Hindi, Kenzu’l-Ummal, hadis 10185.
180 şehidi, Usül ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 71.
181 zuhruf 32, meclisi, Biharu’l-Envar, c. 1, s. 97.
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genlik çağındaki gençlerin kendi iç dünyalarındaki değerlere yönlendiril-
mesi ve kendine güven kazanmaları için temel oluşturabilecektir.

ergenliğin bir diğer boyutu da bilişsel gelişimdir. ergenlik çağındaki 
gençte beynin gelişimi, hafızanın güçlenmesi, karmaşık bilgilere yönelme, 
düşünce yapısında niteliksel değişim ve toplumsal ilişkilerin etkisiyle daha 
fazla öğrenmeyi beraberinde getirir. sorun çözümünde ergenin yeteneği, 
çocuklarla kıyaslandığında nitelik bakımından farklı, aynı zamanda daha 
soyut, daha doğru ve daha sistematiktir. ergenlik çağındaki gençler fikir-
lerini biçimlendirmeye bakarak, düşüncelerinde değişiklik ve düzeltmeye 
giderek, en soyut kavramlara (Allah, varlık, hayat felsefesi vs.) dair yeni 
bir kavrayış edinerek yeni bir kimlik üretmeye koyulurlar.182 ergenlik ça-
ğındaki gençlerin edindiği yeni düşünce tarzı onların davranış ve kişilik-
leri üzerinde, bir kısmına değindiğimiz pek çok etkiye yolaçar.

ergenlik çağındaki gençlerin ruhsal hijyenini sağlamak için onun bi-
lişsel gelişimi konusundaki tavsiyelere uyulmasında zorunluluk vardır. 
ergenin bilişsel düzeyini diğer çocuklardan yükseğe çıkarmaya odakla-
nılması ve onun günlük basit işlerle uğraştırılmaması; bunun yanısıra 
ergenlerin bireysel farklılıklarının ve kendilerine özgü yeteneklerinin 
gözönünde bulundurulması daha ileri bilişsel gelişimin zeminini hazır-
layacaktır. Buna ilaveten, ergenlik çağındaki gençleri idealin peşinde koş-
maya ve mükemmelleşmeye teşvik etmek de toplumsal gelişimi destek-
lemede etkili olabilir.

ergenlik çağındaki gençlerin kendiyle ilgili önemli yönlerden biri 
de, bu dönemde değişim ve gelişim halinde olan ben idraki ve özsaygı-
dır. ergenin kendisi ve konumu hakkında sahip olduğu ideal-ben veya 
arzulanan-ben tasavvuru kimi zaman mevcut durumdan daha gerçekçi 
ya da daha aşağı olabilir. çok düşük seviyedeki ideal ben idraki, ergenin 
performansına ve gelişimine engeldir. Fakat çok yüksek seviyedeki ben 
idraki de hayal kırıklığı ve aşağılık duygusu yaratabilir. Gerçek durum-
dan biraz yüksek olan realist ben idraki, kendi konumunu kabullenmeye, 
daha iyi ruhsal hijyene ve gerçekçi hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak-
tır. Bireyin kendi değerini ve önemini anlaması demek olan özsaygı, er-
genlik çağındaki gençlerde büyük değişikliklere, eksilme ve artışa maruz 

182 lutfabadi, Revanşinasi-yi Rüşd-i Karbordi, s. 124.
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kalır. Aile içinde sıcak ve koruyucu bir ortam, ebeveynin ve başkaları-
nın ergenin yeteneklerinden ölçülü beklentisi, onlara saygı duymak ve 
önem vermek özsaygının gelişimine yolaçar.183 Aşırı korumacılık ve hi-
maye, düşük seviyeli ve zorlu özsaygıyla ve ergenin bağımsızlaşma süre-
cinin ötelenmesiyle sonuçlanır. ölçülü olmayan davranışlar, kötümserlik 
ve depresyon ergenlere saygı göstermeme ve onları aşağılamanın sonucu-
dur. sağlıklı ben idraki ve güçlü özsaygı kümesinde ruhsal hijyen, top-
lumsal ilişkilerde hakettiğini bulma ve sosyal uyum, eğitimde ilerleme 
ve suç işlemekten kaçınma vardır. Anksiyete, uyuşturucu madde kulla-
nımı, sağlıksız cinsel ilişki ve depresyon gibi duygusal hastalık türünden 
semptomların çoğu, düşük seviyeli özsaygıyla birlikte zayıf ben idrakine 
sahip ergenlerde ve gençlerde görülmektedir. Aynı şekilde başkalarıyla 
ilişkiler ve toplumsal uyumda, zayıf ben idraki ve düşük seviyeli özsay-
gıları bulunan bireyler ya zayıflık ve takipçi konumundadırlar ya da ya-
lancı kudret ve başkalarını aşağılama konumunda.184

Gençlik çağında psiko-sosyal gelişimin en önemli yönü, kimlik oluş-
turma ve kendisiyle uyumlu bir tanıma ulaşmaktır. Bu doğrultuda ergen, 
kendi konumu ve mertebesi, dış dünyayla bağ ve ilişkileri, kendisi ve baş-
kaları karşısındaki rol, görev ve sorumlulukları, kendisi ve başkalarıyla il-
gili beklentiler gibi durumlar için cevaplar bulmalıdır. Genel olarak kim-
lik şu öğeleri içerir: uzun vadeli hedefler, hayat tarzı seçimi, arkadaşlık 
modelleri, cinsel davranış, dini kimlik, ahlaki değerler, grup sadakati.185

Kimliğe ulaşmanın birtakım boyutları arasında ergenler için psiko-
lojik sorunlar bulunuyor olabilir. eğitim branşı ve mesleki dal tercihi, 
cinsel rolün yerine getirilmesi ve kimlik durumunda değişiklik ergenleri 
kimi zaman şaşkınlık, istikrarsızlık, hoşnutsuzluk, isyankarlık, uyum-
suzluk ve anksiyeteye sürükleyebilir. Her durumda araştırmalar göster-
mektedir ki kimliğe ulaşmak ve onu elde etmek için gösterilen çabanın 
durumu, olgunlaşmış bir benliğin tanınmasında ruh sağlığının mecraları 
sayılmıştır. Bu bireyler daha yüksek özsaygıya sahiptir. Daha çok eleş-
tirel ve soyut düşünceye ilgi duyar. Ahlaki çıkarımda epey gelişmişler-

183 Adams, G. r. ve m. D. Berzonsky, Adolesence, s. 301.
184 lutfabadi, Revanşinasi-yi Reşd-i Karbordi, s. 182-209.
185 şerefi, Cevan ve Buhran-i Hüviyyet, s. 9 ve 19.
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dir ve kendi gerçek benliğini başkalarına göstermede fazlasıyla güven 
duygusu içindedir.

b)  Ergenlerin Başkalarıyla İlişkisini

Bu ilişki biçimi, ergenlik çağındaki gençlerin kendileriyle olan iliş-
kisinden etkilenmekte ve ergenin kendisiyle ilişkinin birtakım yönleri, 
onun başkalarıyla ilişkisini etkilemektedir. Dünyadaki araştırmalara göre 
ergenlerin ebeveynlerinden beklentileri şöyledir: ilgi gösterilmesi, gönül-
daş ve dertdaş olarak anlaşılmak, sözlerine kulak verilmesi, oldukları gibi 
kabullenilmek, teyit ve himaye edilmek, onlara güvenilmesi, onlara kıla-
vuzluk edilmesi, güzel huylu ve mutlu olunması.

sakin ve samimi diyalog, aşk ve olumlu duygular aile üyelerinin sağ-
lıklı ilişkisinin anahtarıdır. ebeveynin ergenlik çağındaki gençle sağlıklı 
ilişkisi onların duygusal özerkliğe eğilim duymasına zemin hazırlar. Buna 
mukabil ergenle aşırı ilişki ise özerkliğe manidir, arkadaşlarıyla ve evlilik 
hayatında sıcak duygusal ilişki kurmasına engeldir.186 ebeveynin çocuk-
larıyla üç iletişim modeli, ergenlik aşamasında ergenin duygusal gelişimi 
gözönünde bulundurulduğunda kişilik ve davranışlardaki temel farklı-
lıkları ortaya çıkarmaktadır.

Güçlü tarz, ebeveynin üst düzeyde sorumluluk aldığının belirtisidir 
ve sıcak, destekleyici, yetiştirici ve kabullenmeye dayalı ilişki biçimini 
kapsar. yapılan araştırmalar bu eğitim tarzının olumlu sonuçlar verdi-
ğini teyit etmektedir. okulda daha yüksek performans, streslere karşı 
koymada daha gelişmiş beceri, daha gelişmiş ruhsal uyum, daha yüksek 
özsaygı bu sonuçlar arasındadır. müsamahakar ve kayıtsız tarz, kötü iş-
lere yönelme, sorumsuzluk ve sosyal olgunlaşmamışlığa varır. otoriter 
ve baskıcı tarz, ebeveyne aşırı bağımlılığa yolaçar, beraberinde psikoso-
matik bozukluğu ve okulda zayıf performansı getirir.187

ebeveyn ve ergen arasındaki çatışmanın içeriği ve boyutları üze-
rine birçok araştırma yapılmıştır. Bazı araştırmalar, genellikle gelişimin 
önceki aşamalarında aile içinde ilişki sorunları yaşamış ergenlik çağın-

186 lutfabadi, Revanşinasi-yi Reşd-i Karbordi, s. 225.
187 Adams, G. r., Adolescence, s. 302.
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daki gençlerin çok az yüzdesinin (yüzde 20-25) ebeveynleriyle çatıştığına 
inanmaktadır. Tabii ki pek çok kimse bu görüşü fazlasıyla iyimser bul-
maktadır. Dikey araştırmalar, anneler ve ergen oğulları arasında 12-16 
yaş aralığında olumsuz çatışmaların arttığını göstermektedir.188

ebeveynin ergenle çatışması ders faaliyetleri, arkadaşlarla ilişkiler, 
dini ve ahlaki değerler, dini ve kültürel çerçeveler ve ölçüler konusunda 
olabilir. Birçok sorun, ebeveynin çocuklarını koruma eğilimi ile ergenle-
rin bağımsızlığa eğiliminin çatışmasıyla ilgilidir.189 islami metinlerde vur-
gulanan, ergenin doğru anlaşılması190 ve onunla aynı fikirde olunması191 
ergenin bağımsızlığını elde etmesi ve ebeveyn tarafından genel olarak ve 
uzaktan kontrol edilmesi192 için en iyi yoldur.

c)  Varlık Düzeniyle İlişki

ergenlik çağındaki gençler ve ergenin dini kimliği, varlık düzenindeki 
konumunu kavrayarak ve buna uygun bir dünyagörüşü edinerek, hayatta 
önemli bir anlam ve hedefe ulaşıp bir değerler sistemi kabul ederek varlık 
düzeniyle münasip bir ilişki kurar. Bu görevlerin bir kısmı kimlik tartış-
masıyla ilişkilidir. Burada daha ziyade ergenin dini ve itikadi kimliğini ve 
onun önceki iki ilgideki rolünü ele alacağız. Dini kimlik, bireyin bir dine 
mensubiyeti ve onu tüm hayatı için talimatname kabul etmesi anlamına 
gelmektedir. Bu mensubiyet; inançlar, değerler, adap, ritüeller ve davra-
nışlardan oluşan bir kümede tecelli eder. Burada dinden maksat, Allah’ın 
birey ve toplumun idaresi amacıyla insanlığı sunduğu itikadi, ahlaki, fıkhi 
ve hukuki kurallar bütünüdür. Bu tanıma göre bir kimsenin dini kim-
liği bulunmayabilir veya herhangi bir ilahi dine mensubiyeti olmayabilir. 
ikinci ve dördüncü bölümlerde, dini kabul etme ilkesinin bireylerin ruh 

188 A.g.e., s. 73.
189 Fenwick ve smith, Der Gozer ez Buhran, s. 81.

rivayeti ergenleri de kapsamakta ve çocuğu anlam ”من کان عنده صبی فلیتصاب له“ 190 -

nın zemini olmaktadır.

-Hürr Amuli, Vesailu’ş) ”الوالد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین“ 191

Şia, c. 15, s. 195).
”دع ابنک یلعب سبع سنین و یؤدب سبع سنین و الزمه نفسک سبع سنین فان افلح و  192

(Aynı yer) “اال فال خیر فیه
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sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu açıklamıştık. ergenlikte dini 

kimlik meselesinin önemi büyüktür. çünkü bütün ilahi dinlerde bu dö-

nem, dindarlığın pratik eğitiminin ve dini şiar ve adaba riayetin başlan-

gıç aşaması kabul edilmektedir.193 şimdi, ruhsal hijyenin bir yönü olan, 

ergende dini kimliğe ulaşma konusunu inceleyeceğiz.

Dini kimlik, ergenin “ben kimim”, “nereye aitim” gibi temel so-

rularına cevaplar hazırlar, hayatına yön ve anlam kazandırır, umut ve 

mutluluğu güçlendirerek geleceğe olumlu yaklaşım üretir, ergenin top-

lum tarafından kabullenilmesini sağlar ve statüsünü yükseltir.194 ergen-

lik çağındaki gençlerde bilişsel gelişim ve duygusal olgunlaşma, onun 

ibadet etme ve soyut kavramları anlama ihtiyacına derinlik katar. Aile, 

okul, dini merkezler ve medya ergenlerin dini kimliğinin şekillenme-

sinde önemli rol oynar. ergenin bu alandaki her türlü sorunu ailenin 

ve okulun yetersiz performansı, resmi din temsilcileri, bazı uygunsuz 

görüş ve talimatlar ile ilgilidir. inançsızlık, inanç zaafı, dini davranışları 

yerine getirmede eksiklik, aşırılıkçılık ve hizipçilik, dini kimliğe ulaşma 

yolunda ergenlerin maruz kaldığı bazı sorunlardır. elbette ki ergenle-

rin genel olarak ilahiyat ve dine eğilimin fıtri yolları nedeniyle Allah’a 

imanı vardır ve bu sebeple kimi ülkelerdeki birkaç yıllık din karşıtı gi-

rişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. örneğin araştırmalar Amerika’da 

13-18 yaşları arasındaki ergenlerin yüzde 95’inin Tanrıya inandığını, 

bunların yüzde 74’ünün de dua ve ibadet gibi dini faaliyetlerme meş-

gul olduğunu göstermektedir.

ergenlerin dini aşırılıkçılık ve hizipçiliği, onların psikolojik düzen-

lerini, taassup ve kindarlığa ve başkalarına şiddet içerikli muamelede bu-

lunmaya yolaçacak anormallik ve kabalığa sürükler. Bu şartlarda güç düş-

künü grupların oyuncağı olabilir, hatta kimi zaman kuru bilişsel formlar 

nedeniyle sıradan hayata dönme yolu bile kapanabilir. ergenler üzerinde 

yapılan araştırmalar köleleştirici altı özellik saymışlardır:

1) Aşırı idealistlik ve mükemmelleşme psikolojisi, 2) Bireye, lider-

lere veya öğretmen ve dostlara yoğun dini bağlılık, 3) Din, ahlak ve siya-

193 lutfabadi, Revanşinasi-yi Rüşd-i Karbordi, s. 383.
194 şarki, Cevan ve Buhran-i Hüviyyet, s. 96-102.
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set gibi büyük konularda haddinden fazla merak, 4) Aileden ayrılma, 5) 
Kimlik arayışında kriz, 6) Güvensizlik ve sığınaksızlık duygusu.195

Dini metinler çocukların dini eğitiminde ebeveynin sorumlulu-
ğunu vurgulamıştır.196 Bu konuda belki en önemli nokta, çocukların 
dini eğitiminde uygun ve ılımlı muamelede bulunma anlamında yu-
muşak ve hoşgörülü davranmak gerektiğidir. Bu çerçevede çocukla-
rın anlama ve kavrama seviyesine, yeterliliklerine, bireysel farklılıkla-
rına ve dini ödev türüne dikkat etmeli ve bunlarla uyumlu olarak ço-
cukların dini eğitimine eğilmelidirler. çocuklara uygunsuz muamele 
ve baskı, çocuklarda dini görevlere ve ebeveyne karşı bıkkınlık ve so-
ğukluğa neden olacaktır.197

Dini kimliğin içinde yeralan, ergenlerin varlık düzeniyle ilişkisindeki 
önemli nokta, bunun, ergenlik çağındaki gençlerin diğer iki ilişkisine, 
yani kendisiyle ve başkalarıyla ilişkisine kapsamlı ve derin etkide bulun-
masıdır. uygun dini kimlik, ergenlerin kendisiyle ilgili birçok sorun ve 
müşkülatı düzene sokabilir. Dini kimlik, aralarında cinsiyet ve bedenin 
de bulunduğu psikolojik boyutları kabullenmede etkili rol oynayabilir. 
Aynı şekilde özsaygı ve kendine güven198, uygun dini kimlik sonucunda 
artacaktır. Başkalarıyla irtibat da bireyin Allah’la bağı ve dini kimliği gö-
zönünde bulundurularak düzenlenmektedir. Dostluk ve düşmanlık ve 
bunun yoğunluğu, insanlara ilgi, başkalarına yardım ve onlara güzel mu-
amele, başkalarının hakkına tecavüzden uzak durma dini kimliğin etki-
siyle bütünüyle normalleşerek aşkınlığa yönelecektir.

3. Özel Şartlarda Ailenin Ruhsal Hijyeni

Bu bölümde aile içi ihtilaflar ve boşanma koşullarında ailenin ruh-
sal hijyenini inceleyeceğiz.

195 lutfabadi, Revanşinasi-yi Rüşd-i Karbordi, s. 385, 386 ve 393.

 ;ve (Tahrim 6, Taha 132) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َناًرا“ 196

 ,meclisi) ”و اما حقه ولدک... الداللة علی ربه عز و جل و المعونة له علی طاعته“

Biharu’l-Envar, c. 71, s. 6).
197 Davudi, Terbiyyet-i Dini, s. 246-260.
198 şücai, Tevekkül be Hoda, s. 85, 89 ve 185.
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3.1. Aile İçi İhtilaflar ve Ruhsal Hijyen

a)  Aile İçi İhtilafların Aile Üyelerinin Ruhsal Hijyeni 
Üzerindeki Etkisi

Aile içineki tartışmalar ve ihtilaflar boşanma ve ailenin dağılmasıyla 
sonuçlanmasa bile aile üyelerinin ruh sağlığının bileşenleri üzerinde is-
tenmeyen etkiler bırakabilir. Kadın ve kocası, çeşitli kültürel özelliklere 
sahip ailelerden iki farklı cinsiyet olduklarından aralarında ihtilaf çık-
ması kaçınılmaz bir şeydir. Karı koca arasındaki çatışma, görüş ayrılığı-
nın veya ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayamamanın ve genellikle eşlerin 
bu şartlarda birbirlerine öfke, hayalkırıklığı ve memnuniyetsizlik hisset-
mesinin sonucudur. Bu koşullarda önemli olan, sorunu itidalli ve insaflı 
biçimde halletmektir. Böyle yapılmadığı takdirde bu çatışmaların tekrar-
lanması ve devam etmesi eşlere ve ailedeki çocuklara ciddi zararlar vere-
cektir. Burada aile içi çatışmaların köken ve sebeplerini gözardı ederek 
onun aile bireylerinin ruh sağlığı üzerindeki istenmeyen sonuçlarını ve 
bunu önlemenin yollarını ele alacağız.

Aile içi çatışma, diğer stresler gibi önemli baskılar doğuran bir et-
ken olarak yenilenmiş mutabakat için dikkate değer enerji sarfetmeyi 
gerektirmektedir.199 Belirgin özelliği etkin ve haz verici ilişki olan aile içi 
memnuniyet, aile içi çatışma yüzünden eksilebilir. Bu da karı kocanın ço-
ğunlukla ortağını daha az olumlu anlamasına yolaçar. Daha ziyade olum-
suz davranışlara kapılırlar, çok az uzlaşma ama çoğunlukla ihtilaf içinde-
dirler, konuşmaksızın olumsuz davranış ve buna mukabil daha olumsuz 
karşılık vermeler ortaya çıkar. evlilikte memnuniyetin azalması; empati, 
duyguyu güzellikle ifade etme, eşle diyalog, bireyler arasında güven gibi 
olumlu ilişki tarzlarının ve ilgi seviyesinin azalmasına yolaçar.200 Açık-
tır ki çatışmaların devam etmesi karı kocayı kronik streslere ve tekrarla-
nan mahrumiyetlere maruz bırakacaktır. Bu da onların daha fazla zarar 
görmesiyle sonuçlanacaktır. stresler, organizmanın mikrobik saldırılara 
karşı kendini savunmada başarılı yeterliliğini tehlikeye atacak biçimde 
muhtelif yollarla bağışıklık sistemini etkiler. çatışmaların, karakter du-
rumlarına ve olumsuz duygulara yolaçtığından bu yolla da bağışıklık sis-

199 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 533.
200 Bernstein, Reveşhâ-yi Derman-i Müşkülat-i Zinaşui, s. 146-148.
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teminde olumsuz etkisi vardır. mesela depresyonun, lenfosit ve T hücre-
sinin faaliyetini engellemekle ilişkisi vardır. Anksiyete, öfke ve düşmanlık 
da bağışıklık sisteminin çalışmasını engellemekte, hatta metabolizmada 
bozukluk meydana getirmektedir.201

Aile içi çatışmaların çocuklar üzerindeki etkisi iran’da birçok araş-
tırmaya konu olmuştur.202 Araştırmalar karı koca ilişkilerinin çocukların 
duygusal sağlığına etkisini kanıtlamış ve çocukların toplumsal sapma-
larını aile içi çarpıklıkla ilişkilendirmiştir.203 ebeveynin anlaşmazlıkları, 
çocuklarla etkin ilişki kurulmasına zarar verir. ebeveyn kendi arasında 
duygusal-davranışsal ihtilafa düştüğünde odaklanma kabiliyetini kaybet-
mesi, kararsız davranması ve duygusal çatışmaya sürüklenmesi sebebiyle 
çocuklarla belirsiz, istikrarsız ve sürekliliği olmayan bir ilişki kurabile-
cektir. Bu çocuklar da belirlenmiş, açık, hedefi olan ve devamlılık içe-
ren bağdan mahrum kalacaktır. Aile içi çatışma, değişik biçimlerde ev-
lilikte uyumsuzluk ve anlaşmazlığı arttırır. çocukların kişisel güvenini 
ve sosyal becerilerini azaltır. Klinik bulgular, evlilikteki anlaşmazlıkların 
ve ebeveynle çocuklar arasında samimi ilişkiler bulunmamasının uyuş-
turucu kullanımına yolaçtığı göstermektedir.204 Alkol tüketimi, diğer bir-
çok anormallikler gibi aile sorunlarıyla ilgilidir.205 ebeveynin cesaretlen-
dirici davranması, çocukların eğitimde ilerlemesine ve okulda uyumlu 
olmasına katkı sağlamaktadır.206 Aile içindeki sıcak duygusal atmosfer, 
çocukların insani meşguliyetlere eğilim duymasına yolaçmaktadır. Buna 
karşılık aile içindeki soğuk duygusal atmosfer çocukların eğilimini araç-
sal uğraşılara yöneltmektedir. Karı koca arasındaki çatışmalar, çocuklarda 
köşesine çekilme, yalan söyleme, derslerde zayıflık, zorbalık, saldırganlık 
ve sorumsuzluğa sebep olmaktadır.

Psikosomatik bozuklukların ortaya çıkması aile içi çatışmaların komp-
likasyonlarındandır. minuchin psikosomatik ailelerde belirgin dört temel 

201 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 543.
202 saadetmend, Berresi-yi Rabıta-i Karayi-yi Hanevade, s. 69 ve 70.
203 nasıhi, Mizan-i Sazgari... Endişe ve Reftar, sayı 37 ve 38, s. 117.
204 Beşaret ve diğerleri, “nakş-i mütegayyirhâ-yi hanevadegi der pedidâyi-yi ihtilal-i 

karbord-i nabeca-yi mevad”, Mecelle-i Endişe ve Reftar, sayı 27.
205 Birami, Hanevade ve Asibşinasi-yi an, s. 120.
206 saadetmend, Berresi-yi Rabıta-i Karayi-yi Hanevade.
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özellik olduğuna değinir: Keşmekeş (değişiklikler, istikrarsızlık), aşırılığın 
korunması, çatışmanın memnuniyet verici tarzda çözümünde yetersizlik 
ve esnek olmama. örnek vermek gerekirse, aile içindeki çatışmalar, ev-
deki heyecanlı havaya şiddet katarak körükörüne saldırıların artmasına 
ve yoğunlaşmasına etkide bulunmaktadır.207

evlilikte ciddi sorunların ortaya çıkmasının neticesinde çocuklar 
en azından kısa vadede ebeveynleriyle ilişkide güvenlik duygusu his-
setmeyerek meseleleri doğru algılayamaz; üstelik işittiklerini yanlış an-
lama ihtimali de yüksektir. yine bu çatışmalarla ilgili olarak küçük ço-
cukların zihnine sayısız sorular üşüşecektir. ebeveynin can sıkan, bir 
türlü sonu gelmeyen ve çözülmeyen tartışma ve kavgalarına çocukla-
rın tanık olması son derece perişan edicidir. Aynı zamanda gerilimin 
devam etmesi sorunu onların gözünde sıradanlaştırabilir ve bu soru-
nun onlar için tehlike yaratmayacağını düşündürtebilir. okul öncesi 
çağdaki çocuklar, anlaşmazlıklar karşısında günah duygusuna kapılır-
lar. çünkü kendilerini bu durumun kabahatlisi görürler. Bazen onlar 
çatışmalarda kavga dövüş tarzını anne babalarından öğrenirler.208 Bu, 
seligman’ın gündeme getirdiği öğrenilmiş çaresizliğe benzemektedir. Bu 
durumun pek çok sebebi vardır. ebeveynin kendi arasındaki anlaşmaz-
lıklarda çocuklarıyla ilgili yaptıkları hatalar bunlar arasındadır. Bunlar-
dan bazıları şöyledir:

1. çocukları birinin tarafını tutmaya zorlarlar.

2. çocukları sırdaş yapar ve ayrıntıların yükünü onlara yüklerler.

3. Kavgalarda eşine karşı koyarken çocuğu araçsallaştırırlar ve ço-
cuğu ona karşı kışkırtırlar

4. çocuğu kendisiyle eşi arasında aracı olarak kullanırlar.

5. çocuklara gerçekleri söylememekle kalmaz, bilakis anlaşmazlık-
lar hakkında da onlara yalan söylerler.209

207 Birami, Hanevade ve Asibşinasi-yi an, s. 120.
208 Balter, Colo-yi Beççehâ ne, s. 73.
209 A.g.e., s. 118-128.
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b)  Aile İçin Çatışmaları Önlemek

şu sıralar evlilikteki uyumsuzlukları önlemenin imkanına fazlasıyla 
odaklanılmıştır. Temel önleyici müdahaleler, müşterek hayat boyunca has-
sas geçiş dönemlerinde olmaktadır. Kriz dönemlerinde karı koca, temel 
önleyici programların hayli yardımcı olduğu yüzleşmeye dayalı verimli 
rehberliğe muhtaçtır. ikincil önleme, dağılma tehlikesiyle karşı karşıya 
olan ailelerde evlilik sorunlarına odaklanmaktadır. üçüncü tür müdahale, 
daha önce şiddetli geçimsizlik yaşamış karı kocanın sorunlarının yeniden 
ortaya çıkma ihtimalini azaltmak içindir. çünkü soğukluk ve uyumsuz-
luğun tekrarlanmasından zarar göreceklerdir.

Araştırmacılar evlilikte uyumsuzluğu önlemek için bazı yaklaşımlar 
ortaya koymuşlardır. yapıcı eğitim, karı koca arasındaki iletişimin nite-
liğini arttırma ve eşin ihtiyaçlarını daha fazla bilmeyi sağlamanın peşin-
dedir. Diğer yol, aile düzeninde yüzleşme becerilerini tanıma ve birey-
lerin yetenekleri etkin biçimde kullanabilmesi için davranış eğitiminden 
oluşan aile becerilerinin öğretimidir. önleyici programlarda önemli mo-
dellerden biri, aşağıdaki altı önemli alanda incelenmiş ilişkilerin davra-
nışsal modelidir210:

1. Davranışı, onun ilişkiyle ilgili anlamını, eş üzerindeki etkisini, 
muhtelif cevapları ve eşin cevap öngörüsünü bilme.

2. Kapalı, bütün ve genellenmiş ifadeleri, hoşlanılan ve hoşlanılma-
yan davranışlara dair çok somut tavsiyelere dönüştürmek ve nesnellik.

3. Davranış alışverişi, eşler birbirlerinin hoşuna gitme ve haz almayı 
öğrendiklerinde bu koşullarda eşe iltifat ve takdir güçlenir, karşılıklı ödül-
lendirme davranışları artar.

4. uzlaşma, alma-verme ilkesini öğrenme; şu anlamda ki, karı koca 
istediklerini elde etmek için ortağına bazı şeyler vermesi gerektiğini öğ-
renmelidir.

5. Bütün ilişkileri, hatta onun detaylarını da kapsayan ilişkiler. çünkü 
ilişkinin etkin becerileri, memnuniyet sağlayan evliliğin ilişkilerini kur-
mak ve korumak için zorunludur.

210 Bernstein, Reveşhâ-yi Derman-i Müşkülat-i Zinaşui, s. 199-204.
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6. sorun çözmeyi öğrenme; sorun çözmenin insaflı yollarını öğren-

melidirler. Bunun iki aşaması vardır:

- Duygularını ifade etme ve aktif dinleme becerisi yoluyla sorunu 

tanıma,

- Başta hedefin net olarak belirlendiği, daha sonra sorun çözmenin 

bütün yollarının gözönünde bulundurulduğu ve en iyisinin uzlaşmayla 

seçildiği en iyi sorun çözme yolunun uygulanması.211

c) Evlilikte Çatışmaları Önlemek İçin İslam’ın Öğretileri

islam’ın aile içi çatışmaları önlemek için gösterdiği öğretiler, eş se-

çimiyle ilgili tavsiyeleri, aile idaresi ve ihtilafları halletme tarzını, ailede 

hiyerarşi düzenini, dini inançları sağlamlaştırmayı ve davranışsal tavsi-

yeleri kapsar. eş seçimi aşamasında eş için gerekli şartları bilmek ve on-

ları aday kişiye uygulamak, evliliğin eşiğindeki kız ve erkek çocuğunun 

önemli görevlerindendir. islam’ın öğretilerinde bahsedilen denklik veya 

uyumluluk, kız ve erkeğin inanç, kültür, hatta dini mertebe gibi konu-

larda kendisine benzeyen bireyi seçmenin peşine düşmesi amacıyladır. 

Karı koca bu konularda birbirine ne kadar benzerse, duygular, bilgiler ve 

davranışlardaki farklılıklardan kaynaklanan uyumsuzluklar o kadar azalır. 

Bazı anlaşmazlıklar; kötü huyla, uygunsuz sıfatlarla ve içki içme, kumar 

oynama gibi davranışlardan doğan anormalliklerle ilgilidir. Bu gibi şeyler 

genellikle evlilik sırasında bireylerde belli bir yere kadar açıkça veya be-

lirtileriyle görülebilir. islam’ın öğretileri evliliğin eşiğindeki bireyleri böyle 

eşleri seçmekten menetmektedir. mesela kötü huyluluk ve uyumsuzluk, 

takvasızlık, davranışını kontrol edememe ve dini inançlarda şiddetli zaaf 

bireyi uygun bir eş için gerekli şartlardan yoksun kılar. Kur’an, “Temiz 

kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara aittir.”212 ifa-

desiyle daha işin başında birçok anlaşmazlık konusunun önünü almak 

üzere sağlıklı, uygun, benzer ve denk eş seçmesi için bireylere bakışa-

çısı kazandırmaktadır.

211 A.g.e., s. 179-182.

.(nur 26) ” الطَِّيَّباُت ِللطَِّيِّبيَن َوالطَِّيُّبوَن ِللطَِّيَّباِت“ 212
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ihtilafı önlemenin ikinci yolu, eşlere ailevi konularda mutabakat sağ-
lamayı ve istişare yolunu öğretmektir. Aile meselelerinin de arasında bu-
lunduğu hayata dair konularda istişare ve fikirdaşlık, en uygun seçimi 
yapmak için en iyi yöntemdir. Aile içinde karar alırken bazen bir tercihi 
akli ve şer’i kriterlere uygulamak veya bütün seçimleri şeriat çerçevesinde 
yapmak güç olabilir. islam’ın bu konulardaki öğretileri müminlere istişa-
reyi tavsiye etmektedir.213 Buna karşın, görüş baskısı ve başkalarının fikir-
lerini görmezden gelmek bireyi hataya ve tehlikeye sürükler.214 Kur’an-ı 
Kerim, aile işlerinin, bu cümleden olarak da çocukların sorunlarının isti-
şare ve görüş birliğiyle yürütülmesini215, hatta bebeği emzirme veya onu 
sütten kesme216 gibi detay bir işin bile istişareyle, anne ve babanın rıza-
sıyla olmasını tavsiye eder. masumların (a.s) tavsiyesine uygun olarak er-
genlik çağındaki çocuklarla istişare edilmesi ve onlarla fikirdaş olunması 
da217 kişiliklerine saygı duymak bakımından ve sosyal gelişimlerine ze-
min hazırlamak için gereklidir.

Anlaşmazlıkları önlemenin üçüncü yolu, ailede hiyerarşi zincirini ka-
bul etmek ve ona bağlı kalmaktır. islam’ın öğretileri, sağlıklı ve verimli 
aile olmayı, aile üyelerinin hiyerarşisine riayet etme şartına bağlamış-
tır. Birinci basamak, ebeveynin çocukların üstünde yeralması ve onların 
üzerinde bir tür iktidara sahip olmasıdır. çocukların idaresi ve yetiştiril-
mesi sorumluluğu ebeveynin omuzlarında olduğundan aralarındaki ihti-
lafta ve onların yararına olanı belirlemede ebeveynin görüşü önceliklidir. 
Buna sebeple islami metinler, ebeveyne saygının korunmasının gerekli-
liğine büyük özen göstermiştir.218 o kadar ki, hatta ebeveynin hoşnutlu-
ğunun kazanılmaması durumunda müstehap ibadetleri faydasız ve yanlış 
saymıştır.219 Hal böyle olunca, çocuklar istişare ederek ve görüş belirte-

.(şura 38) ”َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم“ 213

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 1, s. 160) ”من استغنی بعقله زل“ 214

.(Talak 6) ”َوأَْتِمُروا َبْيَنُكم ِبَمْعُروٍف“ 215

ْنُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما“ 216 .(Bakara 233) ”َفِإْن أََراَدا ِفَصاالً َعن َتَراٍض ِمّ

.(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 15, s. 195) ”و وزیر سبع سنین“ 217
218 isra 23 ve 24; meclisi, Biharu’l-Envar, c. 74, s. 80; Ahkaf 15.
219 mesela çocuğun, ebeveynin rızasını almadan müstehap oruç tutması durumu. (Hane-i 

Kudek, Ahkam-i Ma ve Kudekan, s. 221).



390

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

rek ebeveynleriyle uzlaşma sağlayamadıkları durumlarda ebeveynin gö-
rüşü kendi tercihlerine önceliklidir. yine Kur’an’ın ayetlerine göre220 aile 
yönetimiyle ilgili olarak karı koca arasındaki ihtilaflı meselelerde kadı-
nın kocasının idareciliğini kabul etmesi; istişare ve görüş alışverişiyle an-
laşmazlıkların çözümlenmemesi durumunda kendi görüşünde ayak dire-
mekten ve tartışmayı uzatmaktan kaçınması gerekmektedir.

Aile üyelerinde dinin inançların sağlamlaştırılması aile için çatış-
maların önlenmesi için çok etkili bir yoldur. Allah’a ve sıfatlarına iman, 
Allah’ın heryerde hazır olduğuna221 ve kendisini gördüğüne222 inanmak, 
anlaşmazlığa zemin oluşturan duyguları ve davranışları kontrol altına al-
manın en iyi aracıdır. Allah’ın geniş rahmet ve şefkatinin223gözönünde 
bulundurulması da aile üyeleri arasında birbirine karşı olumlu duyguları 
güçlendirmede hayli etkilidir. Telafi edilemez olaylarda Allah’a tevekkül 
ve ilahi takdire teslim olup rıza göstermek, ekonomik sorunlarda, hasta-
lıklarda ve belalarda bireylerin dik durmasını sağlayabilir ve sükûnet ve-
rebilir. Bu şekilde aile üyeleri, sorunlarda, çatışmak ve birbirini kusurlu 
bulmak yerine, birbirinin psikolojisine destek olacaktır. yine ölümden 
sonraki hayata, uhrevi ödül ve cezalara inanmak anlaşmazlıklara zemin 
yaratan veya onları önleyen davranışlar için önemli bir önleyici ve teş-
vik edici etkendir. namaz, oruç, dua gibi ibadetlerin yerine getirilmesi 
de aile içinde düzgün ilişkileri sağlamlaştırmada ve anlaşmazlık çıkma-
sının önünü almada önleyici ama aynı zamanda da teşvik edici bir fak-
tör olabilir. Dördüncü ve beşinci bölümde dini inanç ve davranışların ro-
lünü ayrıntılı olarak inceledik.

islam’ın aile üyelerinin ilişkileri ve ailevi sorumluluklar konusundaki 
davranış tavsiyeleri aile içinde samimiyet ve rıza oluşturmada ve anlaş-
mazlığı önlemede fazlasıya etkili olabilir. önemli noktalardan biri, aile 

اُموَن َعَلى الِنَّساء“ 220 َجاُل َقوَّ َجاِل“ ve (nisa 34) ”الِرّ  َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوِللِرّ
.(Bakara 228) ”َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة

.(Hadid 4) ”َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتْم“ 221

.(Tevbe 94 ve 105) ”َوَسَيَرى اللهُّٰ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه“ ve (Alak 14) ”أََلْم َيْعَلْم ِبأَنَّ اللهَّٰ َيَرى“ 222

اِحِميَن“ ve (A’raf 156) ”َرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء“ 223  ifadesi (A’raf 151, yusuf ”أَْرَحُم الرَّ

64, enbiya 83).
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içinde ve dışındaki iletişimde davranışın sınırlarını korumaktır.224 Ailede 
alanların fiziksel olarak ayrılması, gece ve gündüzden belli saatlerde özel 
bir ortamın karı ve kocaya tahsis edilmesi Kur’an’da vurgulanmıştır.225 Bu 
ortam, karı kocanın duygusal ve bilişsel iletişimi için uygun zemini ha-
zırlar ve birçok yanlış anlamaları karşılıklı anlayış ve empatiye dönüştü-
rür. Aynı şekilde çocuklar için, özellikle de kız çocuklarına kendilerine 
özgü bir alan tahsis etmeye ve onların sınırlarına saygı göstermeye vurgu 
yapılmıştır.226 Harici sınırlara riayet, namahrem erkek veya kadınla ko-
nuşarak veya konuşmaksızın kurulan ilişkilerin kontrol edilmesi ve yasal 
eş dışındakilerle az da olsa tatmin edici duygusal iletişimin her türünden 
kaçınılması hususunda da güçlü tavsiyeler mevcuttur. Kadınların şer’i ör-
tünmesinin lüzumu da karı koca arasında haz veren duygusal ilişkilerin 
sürekliliği maksadıyladır. Bu sınırlara riayet edilmesi aile içinde çatışma-
ların önlenmesi için önemli bir etkendir.

islam’ın öğretilerinde sözlü ilişkilerin tarzı hakkında kadın ve erkeğe 
bazı tavsiyeler vardır. Bunlar arasında, her ikisinin de sevdiği isimle ona 
hitap etmek, birbirine sevgi ve muhabbet göstermek, teşekkür etmek, di-
ğerinin uygunsuz davranışı karşısında düzgün bir üslupla tepki vermek, 
sözü kesmekten ve kavgadan kaçınmak vardır. Gizli saklı çekiştirme227, 
gerçeğe aykırı sözler228, alay etme229 ve hakaret230 islami metinlerde şid-
detle menedilmiştir. sözsüz ilişkiler, güleryüzlülük, asık surattan uzak 
ve düzgün bir çehre, ses yüksekliğinde sükunet, bedende tevazu ve şef-
katle bakış üzerinde durulmuştur. eve giriş çıkışta davranış adabı, bu 
cümleden olarak izin ve selamla giriş, erkeğin karısı tarafından karşı-
lanması ve eşlik etmesi, karı koca arasındaki duygusal ilişkileri sağlam-
laştırmada çok etkilidir. Kadın ve erkeğin ev idaresinde yardımlaşması, 
özellikle erkeğin karısına ve aile bireylerine hizmet vermesi masumla-
rın (a.s) sözlerinde çokça teşvik edilmiş ve onun için ödüller ve manevi 

224 salarifer, Hanevade der Nigeriş-i İslam ve Revanşinasi, s. 98.
225 nur 58.
226 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. 158.
227 mücadele 9 ve 10.
228 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 69, s. 254.
229 Hucurat 11.

.(Payende, Nehcu’l-Fesaha, s. 318) ”ما اکرم النساء االکریم و ال اهانهن اال لئیم“ 230
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mertebeler gözönünde bulundurulmuştur. Bütün bu tavsiyeler aile üye-
lerinin ilişkilerini iyileştirme ve ihtilaf çıkmasını önlemede oldukça et-
kili rol oynamaktadır.231

3.2. Boşanma ve Ruhsal Hijyen

a)  Boşanmanın Aile Bireyleri Üzerindeki Etkileri

Aile hayatının hiç hoşlanılmayan olaylarından biri, boşanma veya 
karı kocanın resmen ayrılmasıdır. o kadar ki Allah katında en sevilmeyen 
ve en hoşlanılmayan helal kabul edilmiştir.232 Allah rasülü’nden (s.a.a) 
şöyle rivayet edilmiştir:

“Allah katında hiçbir şey, islam’da ayrılıkla viran olmuş evden daha se-
vimsiz değildir.”233

Bu rivayetin manasına göre ev ve aile boşanma sonucunda yerle 
bir olmaktadır. Adaptasyon ölçümüne göre boşanma, eşin ölümünden 
sonra hayatta stres yaratan ikinci etkendir ve adaptasyonun 73 basama-
ğını gerektirmektedir.234 Boşanmanın, ailenin tüm üyelerini ilgilendiren 
istenmeyen semptomları vardır. Boşanma konusundaki hemen hemen 
bütün araştırmalar, onun bireylerin ruhsal hijyeni üzerindeki olumsuz 
etkilerini vurgulamıştır. Tabii ki bu etkileri bireysel farklılıklar, hayatın 
değişik durumları235 ve her toplumun kültürünü gözönünde bulundura-
rak ele almak gerekir.

Boşanmanın eşler üzerindeki etkisi

Boşanma eşlere, özellikle de kadına büyük zarar verir. Hastalık ve 
acı, bitkinlik ve yıkılmışlık hissi, iş kalitesinin düşmesi, motivasyon yok-
luğu, çalışmaya ilgisizlik, güvensizlik, çocukları korumada isteksizlik, ha-
yata alakasızlık boşanmanın kadın ve erkeğe etkilerindendir.236 iran’da 
boşanma konusundaki bir araştırmada sorulara cevap verenlerin çoğu, 

231 salarifer, Hanevade der Nigeriş-i İslam ve Revanşinasi, s. 109 ve 146.
232 Kuleyni, Kafi, c. 6, s. 55.
233 A.g.e., c. 5, s. 328, hadis 1.
234 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 543.
235 şehidi, Usül ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 118.
236 Fercad, Asibşinasi-yi Setizehâ-yi Hanevade ve Talak, s. 279.
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boşanmanın hayatta başarısızlığa yolaçtığını söylemiştir. Bu araştırmada 

kadınların cevabı yüzde 68-76, erkeklerin cevabı ise yüzde 69-98 olmuş-

tur ve bu da aradaki anlamlı farkı göstermektedir.237 Günah duygusu238, 

anksiyete, üzüntü, öfke duygusu ve dağınık düşünceler de boşanmış bi-

reylerin bazılarında görülen semptomlardandır.239 Bu araştırmada boşan-

mış erkek ve kadınların mukayesesi, boşanmanın en çok zararı kadına 

verdiğini göstermektedir.

Boşanmanın, ayrılan çiftler için sosyal semptomları da sözkonu-

sudur. Genellikle boşandıktan sonra asli ailelerine (anne ve babasına) 

dönmekte ve çoğunlukla da aile üyeleri karşısında utanç duymaktadır-

lar. ezme, aşağılama ve hatta reddetme; akraba, arkadaş çevresi ve tanı-

dıkların onlara karşı muhtemel bazı tepkilerindendir. Bu semptomların 

etkileri bazen çocukları da hedef alabilir. Boşanmadan sonra çocukların 

sorumluluğuyla ilgili baskı genellikle ayrılan eşlerden birine yönelebilir. 

onlar geçmiş hayatları hakkında düşünceye dalar ve muhasebeyle meş-

gul olurlar. Bu ise onlarda anksiyete ve depresyon halinin ortaya çıkma-

sının sebebidir ve kimi zaman psikolojik bozuklukların zuhur etmesi ve 

şiddetlenmesine zemin hazırlar.240

Boşanmış eşlerin istek ve memnuniyeti veya bunun yokluğu da on-

lar üzerinde farklı etkilere sahip olabilir. Bireyin ayrılma isteği ve onun 

karşısındaki sorumluluk duygusu sonucunda tasavvur edilen maksada 

oluşma hissi veya günah duygusu, vicdan azabı ve zarar görmüşlük duy-

gusu da eşlerde ortaya çıkabilir.241

Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisi

çocukların cinsiyet ve yaşı itibariyle boşanmanın onların ruhsal hij-

yeni üzerinde çok sayıda ruhsal ve sosyal etkileri vardır. çoğu yazar, ev-

lilikteki anlaşmazlıkların tüm çocuklar için çetin ve sindirilemez oldu-

ğuna inanmaktadır. Fakat erkek çocuklarda bu duruma tahammül daha 

237 A.g.e., s. 285.
238 Teyber, Beççehâ-yi Talak, s. 34.
239 A.g.e., s. 300 ve 301.
240 Askeri, Nakş-i Behdaşt-i Revani der İzdivac, s. 312-320.
241 Bestan, İslam ve Camiaşinasi-yi Hanevade, s. 250.
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zordur ve onlar, davranış bozukluklarına sürüklenmeye daha hazırdırlar.242 
Boşanma çocuklarının psikolojik ve sosyal tüm sorunlarının kökünü, 
ebeveyninin her ikisiyle de eşzamanlı olarak bağın kopması ve bağlılığın 
sona ermesinden kaynaklanan darbede görmek mümkündür. ebeveynle 
veya onlardan biriyle bağın kopması çocuklarda bir tür yoksunluk duy-
gusu yaratır. Karşılaşılan felaket her ne kadar ebeveyden birinin ölmesi 
kadar değilse de onlar üzerinde çok sayıda ruhsal etkisi vardır. çocuk ne 
kadar küçükse ebeveyne ruhsal ve bedensel bağlılığı da o ölçüde büyük 
olacağından anne ve babasının ayrılmasından derin korku içine gire so-
nuç olarak da bu onda yalnızlık ve çaresizlik duygusu üretir. Bu durum 
üç-yedi yaş grubundaki çocuklarda ayrılık anksiyetesiyle birleşince daha 
da yoğunlaşır. okul öncesi çağlarda çocukların tepkisi öfke ve depres-
yon olarak açığa çıkar. Diğer çocuklarla oynamaya isteksizlik ve topluca 
oynanan oyunda oyun bozanlık yapmak, temizliğe aşırı dikkat, üzüntülü 
hal ve çabuk ağlamak, açgözlülük gibi durumlar bu devredeki çocukların 
ebeveynin boşanması karşısında sergilediği bazı davranışlardır.

okula giden çocuklar, ebeveynin boşanması karşısındaki depres-
yonlarını öfke ve şiddet olarak açığa vururlar. Bu çocuklarda öğret-
menle çatışma ve eğitimde yetersizlik hep görülen şeydir. Bireylerin daha 
fazla bağımsızlık kazandığı ve ev çevresinden uzaklaştığı ergenlik döne-
minde onlarda suça eğilim daha fazladır. Baba veya annenin tercihinde 
çatışma, onlardan birine bağlı kalma ve diğerini bırakma, ergenlerin te-
mel problemidir.243

Asosyal davranışlar, bireyler arasındaki ilişkilerde sorunlar, isyankar-
lık, uyuşturucu maddeye eğilim ve uygunsuz cinsel davranış, çocukların 
ebeveynin boşanmasına vereceği muhtemel tepkilerdendir. Genel olarak 
boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri uzun süre kalıcı olabilir. Buna 
ilaveten bu etkiler ailenin dağılmasından önce başlar ve boşanmanın ger-
çekleşmesinden önce aile üyeleri muhtelif baskılarla karşılaşır. Boşanma-
dan sonra aile üyelerinin hayat tarzında, gelir durumunda ve duygusal 
ilişkilerinde köklü değişiklikler başgösterir.244

242 Teyber, Beççehâ-yi Talak, s. 106.
243 A.g.e., s. 40-47.
244 şehidi, Usül ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 116.
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b)  Boşanmanın Ruhsal Semptomlarını Önlemenin Yolları

Karı koca arasındaki bağın kopması ve bağlılığın sona ermesi, birey-
lerin psikolojik dinginlik ve bağışıklığının ve aile içindeki ahengin temeli 
olan ebeveyn ve çocuklar arasındaki bu ilişkinin zayıflaması ister istemez 
ailenin tüm üyeleri için kaçınılmaz sonuçlar doğuracaktır. Bunlar, telafi 
edilemez darbe sayılmaktadır. Hal böyle olunca birinci derecede boşan-
manın vuku bulmasını önlemek gerekmektedir. Anlaşılan odur ki aile te-
rapistlerinin tüm çabası da aile üyeleri arasındaki memnuniyet verici iliş-
kileri korumaya dönüktür. Bununla birlikte birçok nedenden dolayı çoğu 
aile boşanmayla birlikte çözülür. Bu durum iran’da da artış eğiliminde-
dir. o kadar ki boşanmayla sonuçlanan evliliklerin oranı 1996’da yüzde 
7.9 iken, bu oran 2001’de yüzde 9.4’e ulaşmıştır.245

önemli nokta, boşanmadan sonra aile üyelerine dönük duygusal 
darbeleri iyileştirme yönündeki çabalardır. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi, boşanmadan sonra aile üyelerinin ruh sağlığı ağır tehdit altındadır. 
Tabii ki pek çok karı koca ve onların çocukları boşanmadan sonra dik-
kat çekici direnç ve olgunluk göstermektedir. Hatta gelecekteki muhte-
mel baskılar karşısında da daha az zarar görmektedir. Burada genel ola-
rak boşanmış eşlerin ve onların çocuklarının ruhsal hijyenini sağlamak 
için çözüm yollarını ele alacağız.

Kadın ve erkeğin önemli görevi, boşanmadan sonra bu gelişmeden 
kaynaklanan stresle başetmektir. Bilişsel ve duygusal yöntemlerden ya-
rarlanarak nispeten tasvip görecek adaptasyona erişebilirler.246 Duyguları 
düzene sokmak için günlük oyalayıcı faaliyetlere yönelmelidirler. Turis-
tik geziler, sürekli spor, akrabalar ve arkadaşlarla ilişkileri geliştirme bi-
reyin duygularını düzene sokmada etkili olacaktır. Aynı zamanda birey, 
bilişsel bakımdan boşanmadan sonra şimdiki hayatının durumunu iyi 
kavramalıdır. ilk iş, boşanmayı ve onun köken ve etkenlerini tekrar de-
ğerlendirmektir. Birey, bu ayrılığın olumlu ve olumsuz taraflarını incele-
dikten, kendisinin ve eşinin bu işteki rolünü yaklaşık olarak belirledikten 
sonra konuya dair yeni bir anlayışa ulaşacaktır. önemli olan, mevzu-
nun olumlu yönlerini ayırt edici kılmak ve daha iyi bir gelecek için ze-

245 sazman-i milli-yi cevanan, Berresi-yi Vaz’iyyet-i Talak-i Cevanan, s. 63.
246 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 570-600.
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min hazırlamaktır. Birey, rolü konusundaki sorun yaratabilecek günah 
duygusu aşamasından çeşitli yöntemlerle sıyrılabilir. Kişinin kaygı verici 
bu işe odaklanmaktan vazgeçmesi ve geleceğin umut bahşeden bakışaçı-
larına yoğunlaşması, bir tür bilişsel yeniden inşa ve pozisyonu kontrol-
dür. varlık âlemiyle ve onun olaylarıyla ahenk içinde bir dünya görü-
şüne sahip olmak, bu konum üzerinde etkili bilişsel kontrolün önemli 
şartıdır. ilahi ve tevhidi dünya görüşünden yararlanması, bireye, kainatın 
düzenini ve cereyan eden olayları adil saymada, hayatın geleceği için ve 
sorunları çözmek bakımından Allah’a ve onun yardımlarına dayanmayı 
gözönünde bulundurmada yardımcı olur.

Boşanma fenomeninde meseleyle beraber yaşama tarzında etkili fak-
törlerden biri de kadın ve erkeğin ayrılma şeklidir. islam’ın öğretileri ay-
rılık sırasında iki önemli ilkeyi tavsiye eder: Her toplumda beğenilen ve 
uygun tarzda ayrılma247, kadına maddi ve psikolojik ihsanda bulunarak 
ve güzellikle ayrılma.248 Genellikle çoğu ayrılıklar eşlerin birbirine öfke 
ve şiddetiyle uygunsuz biçimde gerçekleşir. Buna ek olarak, çoğunlukla 
erkek kadının mihr gibi gerekli haklarını vermeye hazır değildir. Bu ba-
kımdan bu iki ilkeyi hayata geçirmek genellikle zordur. Fakat her ha-
lükarda islam’ın öğretileri, boşanan kadın ve erkek arasında ihsan ve 
iyilik tarzının, boşanmanın duygusal hallerinin etkisi altında unutkan-
lığa kurban gitmemesi gerektiğini hatırlatır.249 Bu iki ilke, erkeğin bo-
şandığı kadına vermesi gereken duygusal ve maddi desteklere ilaveten-
dir. Kadının kalacağı yer, yiyecek, giyecek gibi harcamalarının belli bir 
süreye kadar (yaklaşık üç ay süren iddet günlerinde) karşılanması erke-
ğin sorumluluğundadır.250 Bu tavsiyelerin tutulması, kadın için duygu-
sal ve bilişsel bakımdan başa çıkmanın uygun zeminini hazırlar. Açık-
tır ki mevzunun duygusal olarak kabullenilmesi ve duyguların düzene 
sokulması, söylediğimiz durumların yardımıyla veya ağlayarak duygusal 

ُحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف“ 247 gibi ayetler bu i (Talak 2) ”َفاِرُقوُهنَّ ِبَمْعُروٍف“ ,(Bakara 231) ”َسِرّ -
keye işaret eder.

ِبِإْحَساٍن“ 248 اْلُمتَِّقيَن“ ve (Bakara 229) ”َتْسِريٌح  َعَلى  ا  َحقًّ ِباْلَمْعُروِف  َمَتاٌع    ”َوِلْلُمَطلََّقاِت 

(Bakara 241) gibi ayetler.

.(Bakara 237) ”َواَل َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم“ 249
250 Talak 6 ve 7.
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boşalma ya da dua ve kutsal mekânları ziyaret gibi manevi yollar aracılı-
ğıyla olur. Pozisyonun bilişsel bakımdan yeniden inşası, boşanmış eşle-
rin diğer görevlerini yerine getirmesinde de etkilidir.

Boşanma çocuklarının ruhsal hijyeni, çocuğun bakımını üstle-
nen ebeveynin ruh sağlığı gibi etkenlere bağlıdır. Babanın boşanmadan 
sonra duygusal ve ruhsal sağlığı, çevre ve koşullara uygun adaptasyonu, 
boşanmadan kaynaklanan stresler ve çatışmalar karşısında çocuğa des-
teği konusunda oldukça etkilidir. çocuğun yaş, duygusal haller ve cin-
siyet gibi özellikleri de bu işte etkilidir.251 önemli nokta, çocuğun ye-
tiştirilmesinde ebeveynin işbirliği ve birbirine destek olmasıdır. onlar, 
ebeveyn rolünü eş olma rolünden ayırmalı252 ve eş olma rolü ortadan 
kalktı diye çocukla ilgili sorumluluğu bir kenara atmamalıdır. çocuğun 
en acılı tecrübesi, ebeveynin eşzamanlı desteğini kaybetmesi olmaktadır. 
Bu koşullarda eğer ayrı ayrı çocuğa destek verecek şekilde plan yapabi-
lirlerse çocuğun çektiği acı azalacaktır. islam’ın bakışaçısına göre ebevey-
nin sorumluluğu boşanmayla düşmez. eşler istişare, kafa kafaya vererek 
ve karşılıklı rıza ile çocuklarının durumunu araştırmalıdırlar.253 Bu araş-
tırma şöyle sıralanabilir:

1. Boşanmadan sonra babanın rolünü güçlendirme: Anneler duy-
gusal nedenlerle çoğunlukla çocukların yetiştirilmesine daha fazla ilgi 
gösterirler. Boşanmadan sonra aynı nedenle babalar da sorumluluklarını 
terkederler. islam’ın öğretileri çocuğun bakımında asli sorumluluğu er-
keğin omuzuna yüklemektedir. Her ne kadar anneler iki yıl boyunca er-
kek çocuklarının, yedi yıl boyunca da kız çocuklarının bakımında önce-
lik sahibiyse de254 çocuğun hayatındaki harcamalar her şekilde babanın 
omuzlarındadır.255 Babalar çocuğa sadece mali destek vermekle kalmama-
lıdır, bilakis çeşitli alanlarda çocuğa yardımı kapsayan bakım işin onların 
üzerindedir. Araştırmalara göre boşanmadan sonra babaların yarısından 
fazlasının çocukları görmek için düzenli bir programı bulunmamaktadır. 

251 şehidi, Usül ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 117.
252 Teyber, Beççehâ-yi Talak, s. 147.

ْنُهَما َوَتَشاُوٍر“ 253 .ifadesi bu duruma işarettir (Bakara 233) ”َعن َتَراٍض ِمّ
254 veziri, Hukuk-i Mütekabil-i Kudek ve Veli der İslam, s. 176.
255 A.g.e., s. 262.
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Halbuki çocuğun boşanmadan sonra çevreye adaptasyon düzeyini değer-
lendirmenin en önemli araçlarından biri, çocuğun hayat sahnesinde ba-
banın gösterdiği faaliyet oranıdır.256 Babanın boşanmadan sonra çocukla 
ilgili bütün duygusal görevleri bellidir. o, çocuğa ilgi ve sevgi göstermek, 
onunla duygusal iletişimini sürdürmek zorundadır. çocuğun toplumsal ve 
ahlaki gelişimi yönünde çaba sarfetmeli, eğitim durumu ve boş vakitleri 
hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır. çocukla belli bir zaman geçirmeli, 
onunla eğlenceye gitmeli, duygusal ve maddi ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

2. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada ebeveynin işbirliği: Bu amaçla 
ebeveyn, çocuğun ihtiyaçlarını karşılarken birbirinin rolünü desteklemeli-
dir. mesela anne eğer çocuğun terbiyebini üstlendiyse baba onun bu rolünü 
onaylamalıdır. ya da anne baba ile duygusal iletişimin devam edebilmesi 
için belli zamanları çocukma geçirmesi gerektiğini hesaba katmalıdır. Buna 
ilaveten birbirini zaafa uğratmaları ve önemsizleştirmeleri de çocuğa hoşa 
gitmeyen sonuçların yansımasına neden olur. çocuklar, ebeveynle olan 
yoğun duygusal bağ nedeniyle anne ve babanın karşılıklı kötü sözlerini 
aslında onların her birinin kendisine karşı kötü sözü olarak algılar. çünkü 
psikolojik bakımdan anne ve babayı kendi kişiliğinin parçası görmektedir.257 
Anne ve baba çocuğa ortak destek verebilmek için, evliliklerinin bittiğini 
ve sadece biraraya gelip çocuğun menfaati yönünde çaba göstermeleri ge-
rektiğini kabul etmek zorundadır. yine eski eşiyle ilgili duyguları ile çocu-
ğun onunla (baba veya anne) ilgili duyguları arasında fark gözetmelidir.258

Boşanmadan sonra kadın ve erkeğin adaptasyonunda önemli etken-
lerden biri, çevresindekilerin toplumsal desteğidir. Akrabalar, özellikle de 
boşanan kadın ve erkeğin annesi ve babası, kız ve erkek kardeşleri onların 
en önemli destekçileri sayılmaktadır. Halbuki kimi zaman bu kişiler ve 
dostları bireyi reddedebilmektedir. çünkü kişinin geri dönüşü nedeniyle 
başarısızlık ve aşağılanma duygusu yaşayabilmektedirler. Bizim kültürü-
müzde, her ne kadar boşanmaya ilişkin görüşler değişmişse de boşanmış 
kadın ve erkeğe hâlâ düzgün muamele edilmemektedir.259 oysa asli ailenin 
çocuğa ve torununa boşanmadan sonra uygun şekilde davranması gerek-

256 Teyber, Beççehâ-yi Talak, s. 93.
257 A.g.e., s. 143.
258 A.g.e., s. 148.
259 Askeri, Nakş-i Behdaşt-i Revani der İzdivac, s. 319.
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mektedir. islam açısından, zarar görmüş bireyleri desteklemede sadece 
akrabaların önemli sorumluluğu yoktur, bilakis bireyin asli ailesi onu ve 
çocuğunu kendinden bir parça saymalı ve onlara tam anlamıyla psikolo-
jik ve maddi destek vermelidir. nitekim islam’ın yasalarına göre kişinin 
ve çocuğunun harcamaları asli ailenin reisinin, yani babanın sorumlulu-
ğuna verilmiştir.260 Hiç tereddütsüz bu tür bir destek, boşanmanın birey 
ve çocuk üzerindeki olumsuz semptomlarını önlemede oldukça etkilidir. 
okul, özellikle de sorumluluk hisseden ve kaygı duyan öğretmen ve danış-
man da boşanma sonrasındaki koşullara adaptasyonda ve onların duygusal 
ihtiyaçlarını gidermede çocuklara destek için önemli bir rol oynayabilir.261

Boşanmış kadın ve erkeğin önemli meselelerinden biri de tekrar ev-
lenmektir. uzun vadede tekrar evlenmek gibi bir şey, boşanmanın ka-
dın ve erkek, hatta çocuklar üzerindeki baskısını ve acılarını azaltmada 
etkili olamaz. Buna karşın tekrar evlenmeleri birtakım engeller ve güç-
lüklerle karşı karşıyadır. yeni evlilik hayatındaki en büyük engel, kadın 
ve kocası arasında daha samimi ilişkiler kuramadan çocukların varlığı-
dır. Bu durum, karı koca arasında bağ kurulmasını müşkül hale getirir. 
çocukların evlilik bağı kurmaya yersiz müdahaleleri ise sorunları daha 
da arttırır.262 Diğer bir mesele, anne ve babanın, bazen evlilikle çocukla-
rının onlarla olan hukuku ve duygusal bağının zayıfladığını düşünmele-
rine yolaçan hissiyatıdır. üçüncü sorun, çocuğun anne veya babaya vefa 
duygusuyla ilgilidir. Bu durum bazen yeni eşin, asli anne (veya baba) ve 
çocuklar dairesinden çıktığını hissetmesine sebep olur.263 Her durumda, 
evlilikten sonra yeni eş ile asli anne (baba) arasındaki adaptasyon, zikre-
dilen tüm sorunların ekseni olmaktadır.

yeni aile üyelerinin ruhsal hijyenini sağlamak için şu aşamaları geç-
mek lazımdır: Boşanmış kadın veya erkeğin tekrar evlenmeye karar al-
dıktan sonraki ilk görevi, birinci evlilik hayatında yaşanan başarısızlık 
ve uyumsuzluğun nedenlerini düzgün biçimde ve net olarak değerlen-
dirmektir. Bu süreçte ayrılmanın kişilik ve pozisyonla ilgili sebeplerinin 

.ayeti ve birçok rivayet (nisa 34) ”ِبَما أَنَفُقواْ“ 260
261 şehidi, Usül ve Mebani-yi Behdaşt-i Revani, s. 118.
262 Teyber, Beççehâ-yi Talak.
263 Aynı yer.
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ne olduğunu anlarlar ve genellikle de bu olayda kendi rollerini insaflıca 
araştırmaya yönelirler. Hiç kuşku yok uzmanlar bireye kendilerini tanı-
mada yardımcı olurlar. onlar da kendi zaaflarını görerek imkan nispe-
tinde kendilerini düzeltmeye koyulurlar. Kendini düzeltmede başarılı ola-
masalar bile en azından gelecekteki sorunları öngörmeye odaklanacak ve 
ellerinden geldiğince onları önlemeye çalışacaklardır.

ikinci görev, duygusal ihtiyaçlarına göre eş seçimidir. evliliğin, ka-
dın ve erkeğin psikolojik ihtiyaçlarını gidermede önemli bir rolü vardır 
ve toplumsal destek için önemli bir kaynak sayılır. Pek çok bakımdan 
islam’ın öğretileri de evliliği, çocuklarla birlikte olsa bile bekarlığa tercih 
etmektedir.264 Bu doğrultuda birey, bağımsız bir şekilde ve kendi ruhsal 
ihtiyaçlarına uygun bir seçimde bulunmalıdır. çocuklarının hukuk ve il-
gilerini de gözönünde bulundurması gerekiyorsa da tekrar evlenme ka-
rarı alacak olan anne veya baba olmalıdır, çocuklar değil.265

evlilikten sonra en önemli mesele, karı koca arasında müşterek ve 
samimi bir ilişki kurulmasıdır. çocukları ve başkalarıyla ilgili sorumlu-
luklardan ayrı birbirlerine zaman ayırmalıdırlar. yeni karı koca arasında 
samimi bağ kurulması, annenin (babanın), yeni eşi çocuklarından fazla 
sevmesi gerektiği anlamına gelmez. Fakat duygusal ilişkileri, ne zaman 
yardıma ihtiyaç duysa eşinin çeşitli boyutlarda onu destekleyeceğini his-
sedeceği biçimde olmalıdır. Hiç kuşkusuz yeni ailenin ahengi herşeyden 
çok karı kocanın samimi ilişkisinden etkilenmektedir.

Diğer önemli görev, çocukların yeni aileye adaptasyonuna yardımcı 
olmaktır. yeni eşin anne (baba) ile çocuklar arasındaki duygusal bağa 
katılması belli bir zaman alır. yeni eşin ebeveyn sorumluluklarına mü-
dahalesi, özellikle çocuklar için olduğunda onların tepkisine yolaçabilir. 
çocuklara üvey babaya (anneye) rakip gözüyle bakmamaları konusunda 
yardımcı olmak gerekir. Aynı zamanda çocuklardan, doğal anne veya ba-
bayla sahip oldukları bağı yeni eşle de oluşturmaları beklenmemelidir. 
Baba veya annenin rolünü zamana yayarak üstlenmeye çalışmalıdırlar. 
Bununla birlikte birçok durumda arkadaş rolünü oynarlarsa baba veya 
anne rolünden daha bilimsel ve daha sonuç verici olacaktır.266

264 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 14, s. 5-8.
265 Teyber, Beççehâ-yi Talak, s. 227.
266 A.g.e., s. 223-233.
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r uh sağlığına çeşitli yaklaşımlarda toplumsal boyuta vurgu yapılmış-
tır. Kültür, toplumsal sınıf ve sosyal ilişkiler ruh sağlığında etkili 

faktörlerdendir. Bireysel ve biyolojik farklılıkların yanında toplumsal et-
kenler de sadece bağımsız bir faktör olarak gözönünde bulundurulma-
malı, bilakis biyolojik ve bireysel etkenler üzerindeki tesiri bakımından 
hesaba katılmalıdır. Bu bölümde önce toplumsal ilişkilerin ruhsal hijyen-
deki rolünü ele alacağız. Daha sonra iktisadi sorunlar ve ruhsal hijyeni 
sınıfsal farklılıklar bahsi içinde, daha açık bir ifadeyle yoksulluk ve zen-
ginlik konusunda inceleyeceğiz.

1. Toplumsal İlişkiler ve Ruhsal Hijyen

Başkalarıyla ilişki kurmak insan hayatının zorunluluklarındandır. 
çünkü bireyler, maksatları bu olsa da olmasa da, sürekli ve mecburen 
diğerleriyle irtibat kurarlar. Hatta ilişki kurma amacında olmadığımız 
veya sessiz kaldığımız durumda bile bir şekilde başkalarıyla ilişki kur-
muş oluruz.1 Toplumsal ilişkilerin sağlık üzerinde büyük etkisi vardır 
ve hazzın temel kaynaklarından biri sayılmaktadır.2 Toplumsal ilişkiler; 
başkalarıyla diyalog, bir arkadaşla dertleşme, ortak oyun, sosyal kuruluş-
lara katılma, tatile çıkma, kalabalık misafirlikler, diğerleriyle söyleşi ve 
tartışma, grup sporu, başkalarına yardım ve gözetim, telefon ve internet 
sohbetleri şeklinde ortaya çıkar.

1 Wood, İrtibatat-i Miyan-i Ferdi, s. 71.
2 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 119.
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Başkalarıyla ilişkiler kimi zaman karşı tarafa fazlaca önem verme-
memiz şeklindedir. Hatta kişileri hedeflerimize ulaşmak için araç düze-
yinde hesaba katarız. Daha yüksek basamakta diğerlerine toplumsal rol-
leri itibariyle muamelede bulunuruz. Bu durumda bireyin rolü; yaşıt, 
aynı sınıf, öğretmen vs. olarak dikkate alınır. Derin düzeyde ilişki kurar-
ken, başkalarının bütünlüğüne ve birey oluşuna odaklanır ve onları ba-
ğımsız insanlar görürüz. Bu tür bir ilişkide insanlar halisane davranırlar, 
“varoldukları” gibidirler, gerçek mahiyet ve duygularını ortaya koyarlar.3 
Her ne kadar üç tür toplumsal ilişki de ruhsal hijyen üzerinde etkiliyse 
de bu bölümün üzerinde durduğu, samimi ilişki tarzında ve ona yakın 
biçimde ortaya çıkan üçüncü tür toplumsal ilişkilerin olumlu ve olum-
suz etkileridir.

1.1.  Toplumsal İlişkilerin Etkileri

a)  İhtiyaçların Karşılanması

Toplumsal ilişkilerin insanın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli 
rolü vardır. insanın fizyolojik ihtiyaçları, başlangıçta ailede giderilir. Be-
bek, başta söz dışında belirtilerle ebeveynle ilişki kurar ve bu yolla güven-
lik hissi, beslenme, korunma gibi psikolojik ve biyolojik ihtiyaçlarını te-
min eder. Daha sonra iki-dört yaşları boyunca sözlü ilişkiler baskın hale 
gelir ve bu şekilde diğerleriyle bağ kurarak ihtiyaçlarını gidermeye ko-
yulur. Bu ihtiyaç yetişkinlikte, toplumsal ilişkilerin önemli rol oynadığı 
meslek ve diğer şeyler aracılığıyla sağlanır.4

insandaki bağlanma ihtiyacı başkalarıyla iletişim sayesinde gideri-
lir. sevme ve sevilmenin, sadece yakın toplumsal ilişkiler ışığında elde 
edilebilen ruh sağlığı üzerinde büyük etkisi vardır. Derin duyguyla baş-
kasına bağlanma ve ait olma ile ortaya çıkan samimiyet, varlığımızın as-
lıdır. samimiyet duygusu, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı insanı inşa 
eden şeydir.5 Buna mukabil çok az arkadaşın, anksiyete ve depresyon 
gibi sorunlarla anlamlı bağı vardır.6

3 Wood, İrtibatat-i Miyan-i Ferdi, s. 47-49.
4 A.g.e., s. 32 ve Dalayi, Hüner-i Şad Zisten, s. 324.
5 A.g.e., s. 86-90.
6 Wood, İrtibatat-i Miyanferdi, s. 35.
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Psikolojik güven ve huzuru temin etmede, kimlik ve özsaygıyı ko-
rumada da başkalarıyla yakın ilişkinin önemli rolü vardır. Güvenlik ih-
tiyacı, bağlanma duygusuyla yakın bağa sahiptir. Bu bakımdan Bowlby, 
bebeğin anneye bağlılığını çekingen, kararsız güvensiz ve güvenli olarak 
ikiye ayırır. Başkalarıyla yakın ilişki, güven sağlayıcı olduğu takdirde bi-
reylerin kaygısını azaltma ve huzurunu sağlamada oldukça etkilidir.7 Bi-
reylerin özsaygı ihtiyacı, hayatın bütün aşamalarında başkalarıyla ilişki-
nin etkisi altındadır. Hiç tereddütsüz, sevilmek, özsaygının arttırılmasında 
önemli rol oynar.8 Aynı şekilde, başkalarının teşviki de yalnızca samimi 
ilişkilerin ışığında elde edilebilir bir şeydir. Kendini geliştirmeye duyulan 
ihtiyaç, toplumsal ilişkiler alanında giderilir. çünkü bu ilişkiler birinci 
derecede kendimizi tanımaya ve başkalarını tanımaya katkı yapar. Diğer-
leriyle iletişim sırasında kendi yeteneklerimizi tanırız. Buna ilaveten, on-
lar bizim teşvikimizle kabiliyetlerimizin daha çok gelişmesine yardımcı 
olurlar. onlardan yeni tecrübeler ve düşünce tarzlarını öğrenir ve başka-
larıyla tanıştıktan sonra gerçekleşen karşılaştırmayla yetenek, gelişme ve 
olgulaşmamızı ölçebiliriz. sonuç itibariyle, farklılıkları olan bir toplumda 
etkin işlev ve hayat için başkalarıyla ilişkilere muhtacız. Diğerleriyle ile-
tişim yoluyla tecrübe ve değerlerimizi ortaya koyar, böylelikle başkala-
rıyla olan farklılık ve benzerliklerimizi görürüz. Buna ek olarak, çeşitli-
lik içeren bir toplumsal dünyaya katılmanın, insanların mesleki hayatta 
başarılı olmasında çok önemli ve hassas bir rolü vardır.9

Toplumsal ilişkiler özel olarak ve doğrudan da bireylerin sağlığı üze-
rinde etkili olabilir. sağlıklı davranışların teşviki sadece başkalarıyla ile-
tişim halinde gerçekleşebilir. Kuşkusuz insanlar sağlıklı davranış model-
lerinin çoğunu başkalarından öğrenirler.10 Buna ilaveten, sağlıklı kişilik 
örnekleri ve modelleriyle iletişim, bizi farkında olmadan kişiliğimizi ge-
liştirme ve sağlık yönünde çaba göstermeye zorlar. sözlü teşvikte bulu-
nan veya sağlıklı davranış sergileyen bireylerin varlığı ise maksada dav-
ranışa dönüştürmeyi kolaylaştırır.11

7 Azerbaycani ve diğerleri, Revanşinasi-yi İctimai, s. 267.
8 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi.
9 Wood, İrtibatat-i Miyanferdi, s. 37.
10 sarafino, Revanşinasi-yi Selamet, s. 290 ve 349.
11 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 1, s. 172.
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İslami Metinlerin Toplumsal İlişkilere Bakışı

islam, toplumsal ilişkilere özel bir önem verir. öyle ki, bu dinde top-
lumsal boyutu bulunmayan çok az görev veya tavsiye görülebilir. mesela 
bireyin Allah’la bağının tecelli ettiği bir ibadet olarak namaz cemaatle kı-
lındığında daha fazla sevap ve fazileti vardır. Toplumsal ilişkilerin ruh-
sal hijyene etkisi bahsinde islami metinlerden anlaşılan şudur ki, top-
lumsal bağ, ruh sağlığının bilişsel ve duygusal boyutlardaki öğelerinden 
bir etkendir. Akıl esası12 ve dindarlık sütunu13, insanlarla etkili ilişki ve 
dostluk için gerekli sayılmıştır. Toplumsal ilişkiler kurmada öne çıkan 
ve daha etkili davranan kimsenin14 daha sağlıklı ve dini açıdan da daha 
üstün olduğu15 gözönünde bulundurulmuştur. Burada, islami metinlerde 
toplumsal ilişkilerin etkilerine işaret edeceğiz.

Toplumsal ilişkilerin önemli etkilerinden biri, maddi ihtiyaçların orta-
dan kaldırılmasıdır. Bu konuda imam sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Dünyada dostlarınızı arttırın ki dünya ve ahirette fayda sağlasınlar.”16

Toplumsal ilişki, olağan koşullara etki eder ve bireyin süsü olur. çe-
tin, güç ve belalı koşullarda ise bireyin kaldıracı, yardımcısı ve koruyucu-
sudur. Toplumsal ilişkilerin bireye maddi destek sağlamadaki etkisi dinin 
evliyasını sözlerinde defalarca vurgulanmıştır.17 Toplumsal ilişkilerin di-
ğer bir işlevi de bireye duygusal destek konusundadır. Bunun hakkında 
Hz. Ali şöyle buyurmaktadır:

“Kardeşler, üzüntü ve kaygıları giderirler.”18

Toplumsal ilişkilerde bireylerin duygusal iletişimi, başkalarını ken-
dinden bir parça hissedecek kadar ileri gidebilir.19 Hatta bireyler kendi-

.(Nehcu’l-Belağa, Hikmet, 142) ”التودد نصف العقل“ 12

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 74, s. 392) ”التودد نصف الدین“ 13

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, hadis 9422) ”افصل الناس منة من بدأ بالمودة“ 14

 ,Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 127) ”ما التقی المؤمنان قط االکان افضلهما اشدهما حبا الخیه“ 15
hadis 15).

16 saduk, ibn Babeveyh, Musadakatu’l-İhvan, c. 1, s. 149.
17 muhammedi reyşehri, Dusti der Kur’an ve Hadis, s. 38-42.

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, s. 2119) ”االخوان جالء الهموم و الخوان“ 18

.(a.g.e., 1856) ”الصدیق انسان هو انت اال انه غیرک“ 19
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lerini iki bedende tek ruh bile görebilir.20 Bu etkili toplumsal bağda gü-

ven ve huzur da vurgulanmıştır.21 islami metinler açısından toplumsal 

ilişkilerin üçüncü işlevi, manevi ve uhrevi boyutlarla ilgilidir. etkili bir 

toplumsal ilişki bireyi manevi açıdan da geliştirecek22, hatta ölümden 

sonraki uhrevi hayatta da kurtuluşuna zemin hazırlayacaktır.23 Tabii ki 

oldukça samimi ve yakın ilişki sadece belli sayıda kişilerle gerçekleşebi-

lir. islami metinler de bu noktaya dikkat çekmektedir. mesela denmiş-

tir ki: “Dostunuz çok olsun, ama sırrınızı onlardan sadece bir tanesiyle 

paylaşın.”24 yine toplumsal ilişkilerin sınıflandırılmasında bireylerin dik-

kati iki tür toplumsal ilişkiye çekilir: Biri yakın ve çok samimi, diğeri ise 

sıradan seviyede olan.25

b)  Toplumsal Destek

Toplumsal ilişkilerin en önemli işlevi, güçlüklerle karşılaşıldığı ve ih-

tiyaç duyulduğu sırada bireyler için toplumsal destek sağlanmasıdır. Top-

lumsal destek, sıkışlıklıkla karşılaşmış bireylere üç yolla yardımcı olur:

1. maddi kaynaklar şeklinde (borç vermek, hayatın değişik durum-

larında yardım etmek gibi) somut destek.

2. Bilgi desteği (çeşitli girişimlerde bulunmayı önermek, soruna ve 

çözümüne yeni bir bakış getirmek ya da zararlarını en aza indirmeyi sağ-

lamak gibi)

3. Duygusal destek (bireye değerli ve saygın olduğu güvenini ver-

mek gibi).

.(a.g.e., 2059) ”الصدقاء نفس واحدة فی جسوم متفرقة“ 20

 .Kuleyni, Kafi, c) ”ان المؤمن لیسکن الی المؤمن کما یسکن المطمئان الی الماء البارد“ 21
2, s. 192, hadis 1)

.(s. 1816) ”الرفیق فی دنیاه کالرفیق فی دینه“ 22

-muttaki Hindi, Kenzu’l) ”استکثروا من االخوان فان لکل مؤمن شفاعة یوم القیامة“ 23
Ummal, hadis 24642).

24 ibn ebi’l-Hadid, Şerhu Nehci’l-Belağa, c. 20, s. 324.

 ,ifadesi bu iki tür ilişkiye işarettir. (Kuleyni, Kafi, c. 2 ”اخوان ثقه و اخوان مکاشره“ 25
s. 193).
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Toplumsal destek muhtelif yollarla ruh sağlığına etkide bulunur; mes-
leki stresi azaltma, vahim bir hastalığın gerekleriyle barışık olmaya önemli 
etkide bulunma, kalp hastalıkları ve tüberkülozu azaltıp ömrü uzatma 
gibi.26 mesela başkalarının bakımını üstlenmek hem bireyi teşvik eder, 
hem de diğerlerinin mutlu olmasına yolaçar. Diğerleriyle ilişkilerde on-
ların ihtiyaçlarına daha fazla ilgi gösterilir.27 Toplumsal desteğin ruh sağ-
lığı üzerindeki etkisinin mekanizması aşağıdaki maddelerde gösterilebilir:

1. Durumları, daha az tehdit edici düşünülen hale dönüştürür.

2. Düşük stresin bile bedensel hastalık tepkilerine yolaçmasına se-
bep olur.

3. stres doğuran olayların muhtemel zararlarını küçültmek veya yay-
mak onların tehlikelerini azaltır.28

4. sorunlarda anksiyete, depresyon ve kaygıyı azaltır.

5. Bireyi hayata daha olumlu bakmaya ve daha yüksek özsaygı duy-
gusuna sahip olmaya yöneltir.29

ilk dört madde toplumsal desteğin sağlık üzerindeki dolaylı etki-
siyle ilintilidir. Bu maddelerde toplumsal destek bireyi stresin olumsuz 
etkilerine karşı fazlasıyla korumaktadır. Birinci madde bilişsel değerlen-
dirmenin konusudur. Birey, başkalarının korumasına dayanması saye-
sinde konumunu daha basit ve daha çözümlenebilir biçimde algılar. Be-
şinci madde toplumsal korumanın sağlık üzerindeki doğrudan etkisine 
işaret etmektedir. Toplumsal destekten yararlanan bireyler daha fazla ai-
diyet ve özsaygı duygusu yaşar, musibetler karşısında daha dirençli olur, 
daha sağlıklı hayat tarzlarını seçmeye teşvik edilirler. mesela başkaları on-
lara önem verdiğinden ve onlara muhtaç olduğundan egzersiz yapması, 
kendine bakması ve uygun biçimde beslenmesi gerektiğini hissedebilir.30 
Aynı şekilde toplumsal destek, iyi huyluluk üreterek bağışıklık sisteminde 
ve neticede de sağlık üzerinde etkili olur.31

26 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 590 ve 591.
27 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 123.
28 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, c. 2, s. 591.
29 Aynı yer, Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 126.
30 sarafino, Revanşinasi-yi Selamet, s. 186.
31 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 145.
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İslami Öğretilerde Toplumsal Destek

islam dini, toplumsal destek ve korumacı davranışı en önemli tavsiye-
leri arasında vurgulamıştır. masumlar da kendi hayatlarında buna büyük 
önem göstermişlerdir. islami kaynaklarda toplumsal destek şu kavramlarla 
incelenebilir: Kardeşlik, yardımcı olmak, üzgünlerin elinden tutmak, be-
laya maruz kalanın işini halletmek, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, 
işbirliği ve dayanışma, iyilik yapmak, mazlumlara yardım, gidiş geliş, mu-
habbet göstermek, akrabalarla irtibat32, borç vermek, hastalara bakmak, 
yaşlıları korumak ve saygı göstermek, mümin kardeşlere hediye, ihtiyaç 
sahiplerine yemek vermek, insanların arasını düzeltmek, başkaları için 
dua etmek, insanları mutlu etmek33 ve benzeri şeyler. Bu bölümde ince-
leme konumuz, islam’da toplumsal desteğin çeşitli alanları değildir. Bu 
yüzden islam’da toplumsal desteğin genel ilkelerine değineceğiz.

Birinci ilke. Toplumsal desteğin lüzumu: islam’da bu durum sadece 
ahlak ve değer kavramı olarak değil, bilakis dini bir görev ve ödev olarak 
da dikkate alınmıştır. o kadar ki, birey bu göreve kayıtsız kalırsa adeta 
müslüman bile sayılmaz.34 islami metinler toplumsal desteği, bireyle-
rin başkalarıyla karşılıklı ve gerekli sorumluluğu olarak görmekte35 ve 
onu kardeşlerin ve insanların hukuku başlığı altında vurgulamaktadır.36 
yine dinin en önemli vaciplerinden biri, mümin kardeşleri mali bakım-
dan desteklemek olarak tanıtılmıştır.37

İkinci ilke. Toplumsal desteğin manevi olması: islami metinlere göre 
toplumsal destek için düşünülen ödül oldukça yüksektir, hatta Allah’ın 
evini tavaf gibi önemli ibadetlerin mükafatına eşit veya onlardan daha 
üstündür.38 imam sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır:

32 Revanşinasi-yi İctimai ba Nigeriş be Menabi-i İslami, s. 333.
33 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 131-168.

.(a.g.e., s. 131) ”من اصبح ال یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم“ 34

  ”یحق علی المسلمین االجتهاد فی التواصل و التعاون علی التعاطف و الماساة الهل الحاجة“ 35

(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 140).
36 A.g.e., s. 135-139.

.(a.g.e., s. 136) ”ان من اشد ما افترض الل علی خلقه ثالثا... مؤاساة االخ فی المال“ 37

38 Kuleyni, a.g.e., s. 137, hadis 8 ve “قضاء حاجة المؤمن افضل من طواف” (meclisi, 
Biharu’l-Envar, c. 71, s. 227).
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“Allah’a müminin hakkını eda etmekten daha büyük bir şeyle ibadet 
edilemez.”39

Buna göre başkalarına destek olmak, ahlaki ve insani boyuta ilave-
ten ilahi ve manevi bir renk de kazanmaktadır.

Üçüncü ilke. İslam’da toplumsal desteğin geniş yelpazesi: islami 
öğretiler toplumsal destek için öyle kapsamlı bir yelpaze öngörmektedir 
ki, mali ve psikolojik bütçesi oldukça az olan en küçük davranışlardan, 
fedakarlık ve kendinden vazgeçme bile sayılabilecek büyük yardımlar ve 
davranışlara kadar hepsini içermektedir. mesela mali destekler şu durum-
ları kapsamaktadır: Hediye ve bazı mali gerekler çerçevesinde en düşük 
seviyede gıda maddeleri vermekten, ileri düzeyde gıda vaatlerine kadar, 
eli darda olanlara parasal yardım, borç, hayati araçları emanet etmek, giysi 
gibi ihtiyaçları temin etmek ve yaşamla ilgili konularda yardım ulaştır-
mak. Aynı şekilde psikolojik destekler istişare etmek, hastalara, sağlıklı-
lara, göçmenlere ilgi göstermek, akrabaları ziyaret etmek, diğer insanlarla 
görüşmek, komşuyla ilgilenmek, ailelerdeki bireyler, akrabalar ve diğer in-
sanlar arasında cereyan eden ihtilaflı meseleleri düzeltmek, başkaları için 
dua etmek, diğerlerine saygı göstermek, onları teşvik etmek ve cesaretlen-
dirmek, diğer insanların kusurlarını örtmek ve iyi işlere isnat etmek için 
yollar bulmak, yakınını kaybetme şartlarında başsağlığı dilemek ve acıyı 
paylaşmak, olumlu duygular belirtmek ve başka birçok şey.40

Dördüncü ilke. İslam’da toplumsal destek motivasyonlarının geniş 
yelpazesi: islam açısından toplumsal destek konusunda sıralanan mad-
deler gözönünde bulundurulduğunda islam’ın öğretilerinin, bireyleri, de-
ğişik yöntemlerle insanlara destek olmaya teşvik ettiği görülecektir. Bun-
lardan bazıları aşağıdadır:

1. insanların dikkatini yaratılış aslına ve ortak kökene sahip olmaya 
çekmek.41 Kur’an çok sayıda ayette, her kavim ve ırktan insanların tama-

39 Kuleyni, a.g.e., s. 136, hadis 4.
40 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 130-170.
41 Kur’an’da bu konuda çok ayet vardır. mesela 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما  ”َيا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم ِمّ
(nisa 1) “ِرَجااًل َكِثيًرا َوِنَساء
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mının bir tek baba ve anneden yaratıldığını beyan etmektedir.42 Bu ortak 

köken, diğer insanlara olumlu duygusal hissiyatı güçlendirebilir.

2. müslümanların dikkatini, bir islam toplumunda aralarındaki bağ-

lılığın yoğunluğuna çekmek. Kur’an müminleri birbirinin kardeşi kabul 

eder43 ve birbirlerine karşı olumlu duygular beslemeleri ve merhamet 

duymalarının gerekliliğine vurgu yapar.44 Bu da insanları, başkalarının 

ihtiyaçlarını gidermeye yöneltir.

3. insanlara toplumsal destek sağlamanın maddi ve manevi ödüllerini 

açıklamak. masumların (a.s) sözlerinde daima başkalarına yardımın ve so-

runlarını gidermenin dünyevi45 ve uhrevi sonuçlarına vurgu yapılmıştır. 

mesela bir kimse bir ailenin sorununu çözse ve onları mutlu etse Allah’ı 

ve rasülü’nü mutlu etmiş gibidir, bu amelden daha büyük bir ibadet de 

yoktur. Bu ailenin mutlu olması belalara uğranıldığında bireyin korun-

masını sağlayacaktır. Hayatın hassas ve çetin anlarında, ölüm sonrasında 

onun için çok faydalı olacak ve birkaç kat ödül kazanacaktır.46

4. insanların ihtiyaç ve sorunlarına kayıtsız davranmanın yolaça-

cağı kötü akıbeti beyan. masumlar (a.s), diğerlerinin durumlarına ka-

yıtsız kalmanın yolaçacağı dünyevi ve uhrevi kötü akıbetleri açıklayarak 

insanları başkalarının ihtiyaç ve sorunlarını gidermede geri durmalarını 

önlemeye çalışmıştır.47 mesela masumlardan (a.s) yüce Allah’ın şöyle 

buyurduğu rivayet edilmiştir:

“müslüman kardeşi veya komşusu açken gece tok karınla uyuyan bana 

iman etmiş değildir.”48

imam zeynelabidin de (a.s) şöyle buyurur:

42 Hucurat 13.
43 Hucurat 10.
44 Fetih 3.

45 mesela çok büyük günahların affedilmesi. “من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف” 
(Nehcu’l-Belağa, Hikmet, 24).

46 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 150, 151, 153 ve 154.
47 örnek olarak maun suresi, yetim ve fakirlerin ihtiyaçlarını gidermeyle ilgili kayıtsız 

davranan ve başkalarını hayatın zaruri araçlarından meneden kimseleri şiddetle kı-
namıştır.

48 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 387, hadis 111 v 112.
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“Fazladan giysisi bulunan ve karşısındaki mümin giysiye muhtaç olduğu 
halde ona bunu vermeyen kişiyi Allah ateşe atacaktır.”49

Aynı şekilde islami metinler, mesken edinmede başkalarını destek-
lememenin yolaçacağı şiddetli uhrevi mahrumiyetleri saymıştır.50 imam 
sadık da (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“eğer bir kimse, mümin kardeşinin ihtiyacını gidermede elinden gelen ça-
bayı göstermezse Allah’a, rasül’e ve bütün müminlere ihanet etmiştir.”51

Halledecek gücü olduğu halde mümin kardeşinin ihtiyacına kayıt-
sız kalma ve onun talebini reddetme konusunda ağır kınama, birçok uh-
revi musibetler ve diğer tehditler zikredilmiştir.52 Böyle öğretiler, birey-
leri başkalarına toplumsal destek sağlamaya motive etmekte ve onları bu 
işte yetersiz kalmaktan sakındırmaktadır.

Toplumsal desteğin olumsuz etkileri

Toplumsal destek bazı konularda faydalı olmayabilir. Hatta kimi za-
man destek veren ve destek verilen için olumsuz sonuçlar da doğurabi-
lir. örneğin yeterli olmazsa veya birey bu tür bir yardımı istemezse ya-
hut psikolojik açıdan bu desteği anlayabilecek şartlarda değilse böyle bir 
desteğin yararı olmayacaktır. Desteğin bireyin ihtiyaçlarına denk düşme-
mesi de toplumsal desteğin boşuna olmasına yolaçar. Toplumsal destek 
aşağıdaki durumlarda destek verenin sağlığına zarar verebilir:

- Kimi zaman desktek bireye ağır bir yük getirebilir. mesela hastaya 
bakmak, bakımı yürütenin üzerinde ağır bedensel ve ruhsal baskıya ne-
den olabilir.

- Destek, bireyde ağır duygusal baskılara sebep olabilir. öyle ki kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak için elinde çok az fırsat kalır.

- Birey, zulme uğramışlık duygusu, hayal kırıklığı ve zarara uğra-
mışları koruma sonucunda ağır üzüntü gibi olumsuz duygusal hallere 
maruz kalabilir.53

49 A.g.e., hadis 110.
50 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 273, hadis 3.
51 A.g.e., s. 270, hadis 3, 4 ve 5.
52 A.g.e., s. 273, hadis 1 ve 4.
53 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, s. 640; Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 123.
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Bireyler, destekten yararlanmakla birlikte bu desteğin sonucunda bir-
takım zararlara da uğrayabilir. Bunların bir kısmı şöyledir:

- Birey, mesela maddi destek gibi özel bir desteğe muhtaçtır, fakat 
başkaları ona duygusal destek verir ve onu umutlandırır. Bu destek yal-
nızca onun hayal kırıklığını ve stresini arttırır.54

- Toplumsal destek, stresin bedensel tecrübesinde ve onun fizyolo-
jik göstergelerinde çok az etkilidir.

- Bazen diğerleri toplumsal desteğine karşılık alma beklentisi içinde-
dir ve destek verilen kişi bu durumda yetersizlik duygusuna kapılır.

- Bazı durumlarda diğerlerinin yardımı sıkıntı yaratabilir. mesela 
onlar bu yolla kendi görüşlerini dayatma veya bir şekilde onun hayatına 
müdahale etme amacında olabilirler.55

- Toplumsal destek yeterince idrak edemeyen kimselerde “diğerlerine 
aşırı yük olma duygusu”nu şiddetlendirebilir ve güçlendirebilir.

- Başkalarından yardım kabul etmek, kimilerinde bağımlılık, aşağı-
lanma, günah veya anksiyete duygusuna yolaçabilir.

- Bazen kişiyle samimiyet ve sorun konusunda samimi diyalog onun 
şiddetlenmesine yolaçabilir.

- Toplumsal destek bireyin kaynak, imkân ve kabiliyetlerinin geliş-
mesini engelleyebilir.56

- Toplumsal destek kimi zaman, sağlık ve refaha zararı dokunacak 
birtakım davranışları tavsiye biçimindedir.57

İslam’ın toplumsal desteğin olumsuz sonuçlarını önlemek için 
tavsiyeleri

islam’ın toplumsal desteğe bakışı, muhtemel olumsuz sonuçla-
rını önleyebilecek birtakım özellikler ortaya çıkarmaktadır. islam’ın 

54 Di matteo, Revanşinasi-yi Selamet, s. 593.
55 sanderson, c. A., Health Psychology, s. 208.
56 menşei, Revanşinasi-yi Tendurusti, s. 37 ve sheridan, c. l., Health Psychology, s. 158-

159.
57 sanderson, s. 208.
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öğretilerinde, aralarında toplumsal desteğin de bulunduğu bütün dini 

davranışlar konusundaki önemli ilke, yakınlaşma amacıdır. Diğer bir 

ifadeyle davranışı Allah’ın rızasını kazanmak için yapmaktır. Toplum-

sal psikoloji metinlerinde destek davranışı şöyle tanımlanır: “Başkala-

rına yardım maksadıyla, sırf insanseverlik hatırına ve özel bir menfaate 

ulaşmayı amaçlamayarak yapılan davranıştır.”58 islam’da toplumsal des-

tek kasdında, insanseverliğin de ötesine geçerek bazen sadece Allah’ın 

rızası gözetilmektedir. Her ne kadar Allah’ın rızasını amaçlamada yük-

sek mertebelere ulaşmak ancak Allah’ın has evliyası için gerçekleşmesi 

mümkün bir şeyse de59 bireyin gücü nispetinde maksadını halis tutması 

tavsiye edilmektedir. Kişi toplumsal destek sağlamada kendisini ne ka-

dar saflaştırırsa onda her türlü karşılık beklentisi o kadar az veya sıfır 

seviyesinde olacaktır. Bu koşullarda, destek sağlayan kimse, benzer bi-

çimde karşılık vermeye güç yetirememenin etkisiyle istenmeyen hissi-

yata düçar olmayacaktır.

ikinci ilke, islam’ın öğretileri desteği desteklenenin hakkı60 ve des-

tekleyenin sorumluluğu61 kabul eder. Bu şartlarda birey destek vermekle 

sorumluluğunu yerine getirmiş ve desteklenen adeta ona minnet etmiş 

olmaktadır. çünkü böyle bir yardımda bulunmasına zemin hazırlamıştır. 

imam sadık (a.s) bu konuda destekleneni daha üstün görür. zira onun 

yardım talebi, Allah’ın destekleyene rızık indirmesine ve onu affının kap-

samına almasına sebep olmaktadır.62

üçüncü ilke, toplumsal desteği gizleme tavsiyesidir. Kur’an’da63 ve 

masumların (a.s) sözlerinde64 desteğin gizli şekilde yapılması tavsiye edil-

58 Azerbaycani ve diğerleri, Revanşinasi-yi İctimai, s. 333.
59 ihtiyaç durumunda kendi yemeğini yoksula, esire ve yetime veren ve maksatlarının 

sadece Allah olduğunu buyuran Hazret-i Ali (a.s) , Hazret-i zehra (aleyhasselam), 
imam Hüseyin (a.s) , imam Hasan (a.s) gibi. 

ِ اَل نُِريُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكوًرا“ .(insan 9) ” ِإنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللهّٰ
60 Hak meselesine daha önce değinilmişti. (Kuleyni, Kafi, c. 7, s. 135 ve mearic 70).

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 75, s. 38) ”کلکم مسؤل“ 61
62 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 161, hadis 10.

ا ِهَي َوِإن تُْخُفوَها َوتُْؤتُوَها اْلُفَقَراء َفُهَو َخْيٌر لُُّكْم“ 63 َدَقاِت َفِنِعمَّ .(Bakara 271) ”ِإن تُْبُدواْ الصَّ
64 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 224, hadis 12 ve 16.
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mektedir. emirulmüminin Ali (a.s) 65, imam seccad (a.s) 66 ve imamla-
rın çoğu, yardımı gece ve tanınmayacak şekilde yapardı. o kadar ki şeha-
detlerinden sonra desteği verenin kim olduğu ortaya çıkmıştı. Günümüz 
koşullarında belki bu tarzda hareket edilemez ama birey, verdiği desteği 
diğer insanların gözünden ne kadar gizlemeye çalışırsa amelin manevi de-
ğeri artmakla kalmaz, bilakis desteklenen kişide bağımlılık, aşağılanma, 
günah ve başkalarına yük olma gibi duyguların ortaya çıkmasını da en-
gellemiş olur. Aynı şekilde Kur’an, mali desteğin, minnet ederek ve ezi-
yetle batıl ve etkisiz hale getirilmemesini tavsiye etmektedir.67 Başkaları-
nın işlerine karışmak da onlara toplumsal destek sağlamak için olsa bile 
bir tür eziyet sayılmaktadır ve Kur’an’ın tavsiyesine göre ondan kaçın-
mak gerekir.

1.2.  Ruhsal Hijyen İçin Toplumsal İlişkilerden Mahrumiyetin 
Sonuçları

Düzgün toplumsal ilişkileri bulunmayan bireyler, bunun avantajla-
rından nasipsiz olmalarına ilaveten ciddi zararlara da uğrarlar. Fizyolo-
jik ve ruhsal ihtiyaçların üstesinden gelmede büyük sorunlarla karşıla-
şır, başkalarının yardımı olmaksızın ve genellikle sadece kendi güçleriyle 
hayatın zorluklarını geride bırakmada çaresizdirler. Bu bölümde, normal 
olarak etkili toplumsal ilişkilerin azalmasıyla birlikte ortaya çıkan iki fe-
nomeni, yalnızlık ve göçü ele alacağız.

a)  Yalnızlık

yakın ilişkiden mahrum hayat, şahsın arzu ettiği ilişkilerin miktar 
ve niteliğinin, fiili ilişkilerin miktar ve niteliğinden yüksek olduğu his-
siyle birlikteyse yalnızlık olarak adlandırılmaktadır. yalnız birey, tama-
men sevgisiz bırakıldığını ve diğerleriyle ortak faaliyetlerde hazır bulun-
masına izin verilmediğini hisseder. çok az kişiye güvenir, dostlarıyla az 

65 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 41, s. 102.
66 Kuleyni, Kafi, c. 4, s. 9 ve 10; Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 9 s. 401; nuri, Mustedreku’l-

Vesail, c. 7, s. 186.

 ,Hakimi) ”المن ینکد االحسان“ ve (Bakara 264) ”اَل تُْبِطُلوْا َصَدَقاِتُكم ِباْلَمِنّ َواألَذى“ 67

el-Hayat, c. 6, s. 46 ve Bakara 262).



416

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

görüşür, çoğunlukla da yakın bir dostu yoktur.68 Bireylerin çoğu, bir sü-

reliğine “başkalarından ayrı kalmaktan hoşlanmama duygusu ve insani 

ilişkileri düzeltme arzusu”nu, bir diğer ifadeyle yalnızlığı tecrübe edebilir. 

Geçici69 yalnızlık, kişinin toplumsal hayatı genellikle memnuniyet verici 

olsa bile kısa dönemli başgösterir. Kimi zaman bireyler boşanma, yakın-

larının ölümü veya eski komşuların taşınması gibi olaylar nedeniyle yal-

nızlık duygusu yaşarlar.70 üçüncü durum, birkaç yıl süren ve bireyin bu 

dönemde hoşnutluk sağlayan toplumsal ilişkinin hiçbir türüne sahip ol-

madığı kronik yalnızlıktır. Toplumsal yalnızlık “sosyal ağ” yoksunluğu 

aracılığıyla meydana gelir ve içerdiği bariz duygular şunlardır: Bıkkınlık, 

hedefsizlik, mahrumiyet ve tardedilmişlik hissi.71 yalnız bireyler toplum-

sal ilişkilerin tüm avantajlarından, özellikle de başkalarına destek ve yar-

dımdan mahrum kalmaktadırlar. Bu durum da ruhsal hijyene ciddi za-

rarlar vermektedir. Bu zararların bazıları şunlardır:

1. Bu bireyler genellikle başkalarıyla iletişim için gerekli toplumsal 

becerilerden yoksundur; yeni insanlarla karşılaştıklarında utangaçtırlar ve 

kendine saygıları da düşük seviyedededir. Böyle kimseler diğerlerinden 

herhangi bir şey talep edemezler. çünkü diğerlerinin duygusal tepkisini 

kötüye yorarlar. Başkalarının konuşmalarıyla diyalog kurmadaki başarı-

sızlık sonucunda ötekilere kayıtsızlık ortaya çıkar. Kendi işlevi ve top-

lumsal konumuna yönelik bütünüyle olumsuz değerlendirme toplumsal 

ilişkiler kurmadaki yetersizliğin belirginleşmesinde etkilidir.72

2. yalnızlık sonucunda hayal kırıklığı ve olumsuz duygusal hallerin 

şiddetlenmesi çok sayıda psikolojik bozukluğa yolaçabilir. Depresif birey-

ler, az dostları bulunduğu, yetersiz yakın toplumsal ilişkilere sahip olduk-

ları ve ailenin destek müdahalelerinden mahrum kaldıklarını göstermek-

tedir. japonya ve Amerika’da yaşlı bireyler üzerine yapılmış araştırmalar, 

güçlü toplumsal ilişkilere sahip kişilerin daha düşük depresif sendrom 

sergilediklerini ortaya koymuştur. öğrencilerden daha yüksek toplumsal 

68 Azerbaycani ve diğerleri, Revanşinasi-yi İctimai, s. 286.
69 Transient.
70 Geçiş yalnızlığı (transitional).
71 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 270.
72 Azerbaycani ve diğerleri, Revanşinasi-yi İctimai, s. 287 ve 288.
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destekleri olan kronik hastalar da daha az sağlık sorunları yaşamaktadır.73 
sözkonusu araştırma, etkili toplumsal ilişkilerden yoksunluğun, bireyleri 
normallik, hastalık ve yaşlılık koşullarında hayatın kaçınılmazlıklarıyla 
karşılaştığında çok sayıda sorunla karşı karşıya geldiğini göstermiştir.

3. Bedensel sağlık ve refah ruhsal hijyen üzerinde çok etkili faktör-
lerdendir ve yalnızlık buna ağır zarar vermektedir. etkili toplumsal des-
tek ve iletişimden mahrum bireyler, koroner damar ve prostat kanseri 
gibi hastalıklara daha fazla maruz kalmaktadır. Toplumsal destekten ya-
rarlanan bireylerde daha az ağrı hissetme ve daha çabuk iyileşme görül-
düğü çok sayıda araştırmada ispatlanmıştır.74

4. Psikolojik ve bedensel etkenlerin sonucu görülebilecek ölüm oranı 
ve ömür süresinin kısalığı, toplumsal destekten az yararlanan bireyler ara-
sında ömrün bütün aşamalarında toplumsal destekten yararlananlardan 
daha yüksektir. ölüm oranı ile toplumsal desteğin ilişkisi konusundaki 
ilk araştırma california’da kadın ve erkeklerden oluşan yedi bin kişilik bir 
örneklemde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanlar 1965 yılında dört 
tür toplumsal ilişki (evlilik, geniş aile ve dostlarla temaslar, dini kuruluş-
lara üyelik ve diğer resmi veya gayri resmi grupsal aidiyetler) ile bedensel 
sağlık durumu arasındaki ilişkiyi gösteren ölçümü tamamladı. Daha sonra 
araştırmacılar bu örneklemede toplumsal ilişkilere bağlı olarak ölüm ora-
nındaki verileri 1965-1974 yılları arasında topladı. Toplamda, toplum-
sal ilişkilerden yoksun bireylerde ölüm ihtimali bu dönem boyunca iki 
üç kat daha fazla oldu. Destek ve sağlık arasındaki ilişki yalnızca belirti-
len dört tür toplumsal ilişkide doğrulanmadı, bilakis her türlü toplumsal 
ilişkide de doğrudur. Bu araştırma, toplumsal ilişkilerin önemi için kesin 
kanıtları ortaya koymaktadır.75

b)  Göç ve Ruhsal Hijyen

Günümüzde hayli yaygınlaşmış demografik fenomenlerden biri de 
göçtür. Köyden şehre, bir şehirden diğer bir şehre, bir ülkeden diğer bir 
ülkeye göç, göçmenlerin, düşük seviyede ruhsal hijyene sahip olmasına 

73 sanderson, c. A., Health Psychology, s. 188.
74 A.g.e., s. 189.
75 A.g.e., s. 186-187.
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ve yüksek oranda ruh hastalıklarına yakalanmasına yolaçan çok sayıda 
sorun ve meseleyi beraberinde getirir. Göçmen, aşina olduğu yer ve in-
sanlardan kopup yeni bir yere transfer olur. Pek çok insani bağları (dost-
ları, akrabaları ve geniş ailesi) kesilir. yeni yerde yaşamak, iş bulmayı ve 
bu psikolojik enerjiye adaptasyonu gerektirir. Bütün bu işler baskı ya-
ratmaktadır.

Göçmenler genellikle düşük ücret alırlar. Daha çok mesai yapar ve 
iş ortamında daha alt düzeyde tesislerden yararlanırlar. Birçok alanda iş 
piyasasını güvenilmez bulurlar ve işi kaybetme durumunda yasal destek-
lerden yeterince yararlanamazlar. Bu yüzden zor işleri yaparak daha fazla 
para kazanmaya ve bu paranın çoğunu biriktirip ülkesine göndermeye 
çalışırlar. Bu durum onların beslenme, sağlık ve konuttan daha aşağı dü-
zeyde yararlanmasına yolaçar. iklim şartlarının değişmesi, inziva, büyük 
şehirlerde ikametin güçlüğü, asgari biyolojik imkanlar onların türlü has-
talıklara, özellikle de solunum ve sindirim sistemi hastalıklarına yaka-
lanmasını kaçınılmaz hale getirir.76 Buna ilaveten, çoğu göçmenin yeni 
toplumdan gerçekçi olmayan beklentileri vardır ve bu beklentiler karşı-
lanmadığında hayal kırıklığı yaşama ihtimali vardır.77

sorunların diğer bir kısmı, göçmenler ve evsahipleri arasındaki ilişki 
ve iletişimden kaynaklanmaktadır. Bu sorunların en önemlilerinden biri, 
evsahibi toplumun husumetinden doğmaktadır. uygunsuz muamele, aşa-
ğılama ve sorunlarda günah keçisi olmak şu anda bile çeşitli ülkelerde 
göçmenlerin çoğunun tecrübe ettiği bir beladır. Birçok durumda göçmen, 
evsahibi toplumunun en aşağı ekonomi sınıfına düşer. Bu ise psikolojik 
bozuklukların yüksek oranlara tırmanmasını beraberinde getirir. Her ne 
kadar özel bir bölgede oturmak bazen oradaki yeni bireyler nedeniyle, 
depresyonun ve psikolojik çözülmenin etkenlerinden biri olan toplumsal 
inzivayı azaltsa da konut da göçmen için ciddi bir sorundur.78

Kimlik ve kültür meseleleri göçmenlerin diğer sorunlarından biridir. 
evsahibi toplumun din, inanç ve kültür farklılıkları göçmenler üzerinde 
büyük baskılara neden olur. Göçmen kendi dini ve kültürel değerlerini 

76 zincani, Muhaceret, s. 187.
77 cochrane, Mebani-yi Bimarihâ-yi Revani, s. 101.
78 Aynı yer.
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korumak istediğinde ciddi güçlüklerle karşılaşır. Bazen evsahibi toplumda 
değerlere bağlı kalmak için uygun ortam yoktur. ya evsahibi toplumdaki 
insanların önyargısı ve şekilci tasavvurları göçmen için en büyük engeli 
oluşturur ya da evsahibi toplum yasalarla göçmenin kendi kültürel de-
ğerlerine uygun davranmasına izin vermez. Bütün bu durumlar stresi te-
tikleyen şeylerdir ve göçmenin ruhsal hijyenine zarar verir. Bazı göçmen-
lerin yöneldiği başka bir yol, evsahibi kültürle bütünleşmek ve kültürel 
başkalaşma geçirmektir. Bu grup, kültürel değerlerini bir kenara bırakıp 
evsahibi kültüre uyum sağlamaya ve onunla özdeşleşmeye çalışır. Bu bi-
reyler en çok zararı ruhsal bozukluklar biçiminde görürler. Bu bireyle-
rin sorunlarından biri de kimlik krizidir. çünkü yıllar boyunca kazanıl-
mış bir kimliği tahrip etmenin peşindedirler ama evsahibince reddedilip 
itilmeleri sebebiyle yeni kimliği edinmede de zorluklarla karşılaşmakta-
dırlar. ingiltere’deki Hint göçmenler üzerinde yapılmış bir araştırma bu 
yargının kanıtlarını sunmaktadır. Buna karşın ingiltere’deki Pakistanlı-
lar, aile geleneklerini korumaları, yeterli toplumsal desteğe sahip olma-
ları ve kendi ülkesiyle ve kültürüyle daha fazla ilişkide bulunmaları ne-
deniyle çok daha az sorun yaşamaktadır.79

İslami Metinlerde Göç

Kur’an-ı Kerim’de ve diğer islami metinlerde göçten epeyce bahse-
dilmiştir. Bazen bireyler buna teşvik de edilmiştir.80 Peygamber’in (s.a.a) 
hayatının önemli bir bölümü medine’ye hicreti kapsamaktadır ve üste-
lik bu olay müslümanlar tarafından tarihin başlangıcı kabul edilmiştir. 
islam’ın öğretilerine göre eğer kendi şehir ve diyarında yaşamak dindar-
lığı koruyarak gelişme ve ilerlemeye engelse oradan göçetmek gerekir.81 
Bu durumda, ruh sağlığını ve dindarlığı koruyup geliştirmeye yardımcı 
olacak bir yer seçilmelidir. ruh sağlığı ve dindarlık gelişiminin sürdürü-

79 A.g.e., 118-119 ve 120.

.gibi ayetler (Ankebut 56) ”َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمنُوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ َفِإيَّاَي َفاْعُبُدوِن“ 80

ِفيَها“ 81 َفُتَهاِجُرواْ  َواِسَعةً  اللهِّٰ  أَْرُض  َتُكْن  أََلْم  َقاْلَواْ  اأَلْرِض  ِفي  ُمْسَتْضَعِفيَن  ُكنَّا    ”َقالُواْ 

(nisa 97) ve imam sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: 

 ,Tabersi, Mecmeu’l-Beyan) ”اذا عصی الل فی ارض انت فیها فاخرج منها الی غیرها“

c. 8, s. 455).
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lebileceği her yer, yaşamak için uygun yer olacaktır. Buna göre bazı şart-
larda göç gereklidir ama bazı koşullarda göç uygun olmayabilir. eğer bir 
yere göç ruh sağlığına ve din selametine zarar verecekse islam’ın öğre-
tileri bunu şiddetle menetmektedir.82 Bu öğretilere sadakat gösterildiği 
takdirde göçün pek çok olumsuz sonucu önlenebilir. Birey göçten önce 
hedef yerin koşullarını değerlendirmeli, ruh sağlığı ve din selametini ge-
liştirmeye yardımcı olacak şartların hazırlanması durumunda oraya gö-
çetmelidir.

Göç konusunda islam’ın öğretilerinin diğer bir kısmı, gurbet ül-
kede akraba ve dostlardan uzaktayken zorluklarla karşılaştıklarında 
göçmenlere yardımcı olacak konularla ilgilidir. Birinci basamakta bi-
reyi teşvik ve motive etmekte, kemal ve gelişim yolundaki yolculuğun 
güçlüklerini belirtmektedir. eğer göç, dindarlığı ve ruhu geliştirmek 
içinse bu maksatla yapılan yolculuktaki hayal kırıklıklarını Allah telafi 
edecektir.83 Bu, gelişim ve kemal için ve zorluklara karşı koymada bi-
reyin motivasyonunu güçlendirecek, mahrumiyetleri katlanılabilir hale 
getirecektir. ikinci basamakta bireyleri göçmenleri desteklemeye teşvik 
etmektedir. Kur’an’da, mekke’den gelen muhacirleri barındıran bir grup 
müslüman övgüye konu edilmektedir.84 şehrinden uzakta bulunan gur-
betteki bireylere destek ve yardım müminlerin sıfatlarındandır. Bunun 
önemi o kadar büyüktür ki, başka işlere ilaveten, ancak göçmen ve ga-
rip kişiye sığınma sağlayan kimselerin namazının makbul olduğu Allah 
Teala’dan nakledilmiştir.85 Göçmenleri desteklemeye yapılan bu vurgu, 
göçmenlerle ilgili önyargıyı ve onlara eziyet edilmesini önlemekle kal-
maz, bilakis göçmenleri destekleme ve onlara yardımcı olmayı teşvik 
eder ve özendirir.

82 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 11, s. 75, hadis 1 ve 2.

83 “ ِ  ”َوَمن َيْخُرْج ِمن َبْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَلى اللهِّٰ َوَرُسوِلِه ثُمَّ يُْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع أَْجُرُه َعلى اللهّٰ

(nisa 100) ve; 

”و من فر بدینه من ارض الی ارض و ان کان شبرا من االرض استوجب الجنه و کان 

(Tabersi, Mecmeu’l-Beyan, c. 3, s. 153) “رفیق ابراهیم و محمد صلی الل علیه و آله
ْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم“ 84 ا لَُّهم مَّ َنَصُروْا أُوَلِئَك ُهُم اْلُمْؤِمنُوَن َحقًّ .(enfal 74) ” َوالَِّذيَن آَووْا وَّ

.(a.g.e., c. 78, s. 285) ”انما اقبل الصلوة... یؤوی الغریب“ 85
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1.3.  Etkili Toplumsal İlişkiler

etkili ve işlevsel toplumsal ilişkiler, onlar olmaksızın bireylerin bağı-
nın insani olamayacağı veya gerekli işlevi yerine getiremeyecek birtakım 
benzer öğelere sahiptir. Bu bileşenlerin en önemlileri şunlardır: empati, 
koşulsuz saygı86, davranış, söz ve duygu uyumu, destekleyicilik87, eşit-
likçilik88. öyle görünüyor ki bu öğeler, yazarların etkili ilişki için zikret-
tiği89 özellikler arasında en kapsayıcı olanlarıdır. Burada bu öğeleri ince-
ledikten sonra onlara ulaşmanın yollarını ele alacağız.

a)  İşlevsel Toplumsal İlişkilerin Öğeleri

etkili bir ilişkinin en önemli öğesi empatidir. empati, diğerinin ne 
hissettiğini anlamaktır. Kavramı izah ederken denmiştir ki, empati, di-
ğer bireyin edindiği duyguya sahip olmaktır. Başka bir ifadeyle, empati, 
birbiriyle ortak duygu üretmektir.90 empati üç aşamada ortaya çıkar: Bi-
rincisi, kendimizi diğerinin yerine koyarak meseleleri onun gözünden 
yorumlamaya çalışırız. ikinci basamakta karşıdaki bireyin durumunu de-
rinlemesine anlarız, onun duygularını tecrübe ederiz ve bir tür onunla 
özdeşleşiriz. üçüncü aşamada karşıdaki bireyle özdeşleşme halinden çı-
kar, onunla sahip olduğu tecrübe hususunda benzeşiriz.91

empati, kişinin saldırgan, mütecaviz ve zarar verici olmadığı bir du-
rumdur. Bu haldeyken başkalarının dert ve acılardan kurtulmasını arzu 
ederiz; onunla yoldaşlık, ortaklık ve sorumluluk duygusu taşırız. Bu his-
siyatın beden ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır. Başkalarına sı-
cak ve empatik muamele, hayatta dikkat çekici biçimde mutluluk, hoşnut-
luk, sükûnet ve umut duygusunu arttırır. Bu, insana fikri huzur armağan 
eder ve depresyonu azaltır.92 empati, diğerlerine karşı hassasiyete ve bu 
duyarlılığı gösterme yeterliliğine ihtiyaç duyar. şahıslar arasındaki iliş-
kilerde en yıkıcı etkenler, onların birbirine karşı kayıtsızlığıdır. Duyarlı-

86 unconditioned positive regard
87 supportiveness
88 equality
89 Ferhengi, İrtibatat-i İnsani, s. 113; Kurbani, Mühendisi-yi Reftar-i İrtibati, s. 91.
90 Ferhengi, İrtibatat-i İnsani, s. 117.
91 Kurbani, Mühendisi-yi Reftar-i İrtibati.
92 Dalai lama, Hüner-i Şad Zisten, s. 138.
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lık eğitimi, bireylerin diğerlerini anlama ve empati kurma becerilerinin 
artmasına yardımcı olur.93

Koşulsuz saygı, işlevsel ilişkinin, ilk kez rogers’ın açıklayıp izah et-
tiği bir diğer öğesidir. o, bebeklikten itibaren kendini geliştirme ve ke-
male erdirmenin şartının, olumlu ilgi olduğunu düşünmektedir.94 Buna 
göre birey, varlığının tüm boyutlarıyla saygıya konu edilmekte ve bir tek 
uygunsuz davranışı kişiliğinin tamamının reddedilmesine sebep olma-
maktadır. Bireyler arası ilişkilerde kişiler birbirlerini değerli ve saygıya 
layık görmelidir. Diğerine rahatsızlığını belirtmek, saygılı olunması ha-
linde samimi ilişkinin kurulması ve korunmasının uygun şartlarını ih-
lal etmeyecektir.

Diğer bir özellik, bireyler arasındaki ilişkide eşitliktir. iletişimde hiç-
bir zaman iki kişi bütün yönlerden eşit değildir. Bununla birlikte bir ilişki, 
hakim hava eşitliğe dayandığı takdirde etkilidir. Diğer bir ifadeyle, ilişki-
nin tarafları, her ikisinin de değerli kişiler olduğunu dikkatten kaçırma-
malıdır. ilişkide her ikisi de hem dinleyen, hem konuşan olmalıdır, biri 
sürekli konuşan, diğeri de sadece dinleyen değil. Bir diğer özellik, sada-
kat olarak ifade edilebilecek, davranışın asıllığı ve uyumluluğudur. As-
lına uygun davranış, sadakatlidir. Buna mukabil sadık olmayan davranış, 
yapay ve yalan kabul edilir. iki kişinin iletişiminde deruni duygu ve dü-
şünce ile aşikar ve zahiri davranış arasında uyum olması gerekir. Asıllık 
ve ahenk, bireyin ilişki sırasında etiket ve maske arkasına gizlenme ves-
vesesinden kaçınması anlamına gelir. yine asıllık, iç dünyadaki duygu 
ve düşünceleri inkar etmemek demektir. elbette ki diğeriyle ilgili olum-
suz duyguları dışa vurma sadece saygılı üslupla olduğu takdirde etki-
sini gösterebilir.95

İslami Metinlerde Etkili Toplumsal İlişkiler

islami metinler, etkili toplumsal ilişkileri dostluk, arkadaşlık, kar-
deşlik ve bunun gibi başlıklar altında gündeme getirmiştir.96 Bu kavram-

93 Ferhengi, İrtibatat-i İnsani, s. 214.
94 şükrkon, Mektebhâ-yi Revanşinasi ve Nakd-i An, c. 2.
95 Kurbani, Mühendisi-yi Reftar-i İctimai, s. 91-93.
96 islami metinler etkili toplumsal ilişkilere “hulle, sadik, hamim, muaha, muasa, m -

calis” gibi başlıklar altında değinmiştir.
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lar incelendiğinde islami metinlerde geçen etkili toplumsal ilişkilerin bi-
leşenleri şöyle sıralanabilir:

1) yardımseverlik, 2) sevgi ve koşulsuz saygı, 3) eşitlik, 4) sada-
kat ve dürüstlük, 5) Adaptasyon, affetme ve ilişkiyi bozan etkenlere gü-
zel muameleyi içeren hoşgörü ilkesi.

Bu öğeleri genel hatlarıyla inceledikten sonra etkili toplumsal ilişki-
nin etkenleri ve alanlarını ele alacağız.

öyle görünüyor ki bir ilişkinin öncelikli esası ve temeli bireylerin 
bu ilişkideki maksadı ve hedefidir. uygun ve hayırlı maksat, ilişkiyi kur-
madan önce, ilişki sırasında ve onu sürdürebilmek için zaruridir. islami 
metinler, başkaları için yardımseverliği en üstün amel97 ve çok yardım-
sever kişileri en dindar insanlar olarak tanıtmaktadır.98 islami metinler 
açısından toplumsal ilişkilerde başkaları için yardımseverliğin ölçüsü, bi-
reyin kendisi için istediği şeyi başkaları için de istemesi, buna mukabil be-
ğenmediği ve hoşlanmadığı şeyi başkalarına da reva görmemesidir.99 Bir 
kimse başkalarıyla iletişimde iyi niyet taşımazsa veya nötr ve kayıtsız tu-
tumu benimserse onunla etkili ilişki kuramayacağında tereddüt yoktur. 
islami öğretilerde toplumsal ilişkilerde kayıtsız davranmak şiddetle kı-
nanmış100 ve çeşitli yollarla insanlar, pratikte başarılı olamasalar bile top-
lumsal ilişkiler kurmaya ve başkalarına yararlı olmaya teşvik edilmiştir.101 
Diğer bir tavsiye, yardımseverliğin desteklenmesi ve bu işin ihlasla ya-
pılmasıdır. nitekim “yardımseverliğini kardeşin için samimiyetle yap”102 

 ,Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 131) ”علیکم بالنصح الل فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه“ 97

hadis 2).

(a.g.e., hadis 1) ”انسک الناس نسکا انصحهم جیبا و اسلمهم قلبا لجمیع المسلمین“ 98
”قال علی علیه السالم یا بنی اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما  99

نحب لنفسک و اکره له ما تکره لها“ 
(Nehcu’l-Belağa, mektup 31; Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 166 ve birçok başka rivayet).

 .Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 8, s) ”ملعون ملعون من غش اخاه... من لم ینصح اخاه“ 100

563).
101 mesela bu, dindarlığın temellerinden biri, insanların hakkı, akıl ve olgunluğun gö -

tergesi sayılmıştır.

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 165) ”امحض اخاک النصیحة“ 102
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veya “dostluğunu ihlaslı hale getir”103 denmiştir. Tabii ki toplumsal iliş-
kilerde yardımseverlik, her ne kadar bazen yalnızca uzun vadeli çıkarları 
hesaba katmak, bşakasıyla ilgili şimdiki yardımseverlikle uzlaştırılabilirse 
de bireyin çıkarlarını korumayı da ihmal etmemelidir. 104

ikinci öğe, bir ilişkide başkalarına sevgi ve koşulsuz saygı göstermek-
tir. Bu konuda şöyle denmiştir: Allah’a imandan sonra aklın en önemli 
müttefiki insanlarla dostluktur.105 Dostluğu bütün insanlara bahşet.106 in-
sanlara dostluk akıl ve imanın yarısıdır.107 Bütün bunlar göstermektedir 
ki, başkalarıyla dostluk koşulsuz bir şeydir. Peygamber’in (s.a.a) 108 ve is-
lam dininin evliyasının109 hayat tarzı, diğer insanlarla ilişkilerinde muhab-
bet ve koşulsuz saygı içinde olduklarını ortaya koymaktadır. Bu bakım-
dan başkalarının düzgün olmayan itikadi, ahlaki ve davranışsal özellikleri 
bu büyük şahsiyetlerin onlardan saygı ve sevgiyi esirgemelerine yolaçmı-
yordu. islam’ın dini ve ahlaki tebliğe ve eğitime dair öğretileri incelendi-
ğinde, bunun, dinin temel ilkelerinden biri olduğu görülmektedir.

eşitlik duygusu ve kendini aynı hizada görmek, etkili toplumsal iliş-
kinin üçüncü öğesidir. Hiç kuşku yok, toplumsal ilişkilerde genellikle bi-
reyler aynı düzeyde değildir. sosyal, bilimsel ve ekonomik katmanlarda 
birbirlerinden farklıdırlar. Bununla birlikte etkili bir ilişki kurmanın şartı, 
tarafların kendisini ahlaki ve dini bakımdan diğerinden üstün görmemesi-
dir. Dinin evliyası, birçok durumda bireylere, toplumsal ilişkilerinde ken-
dilerini diğerlerinden aşağıda görmemelerini tavsiye etmektedir.110 Hatta 
bireylerin iman olgunluğunun toplumsal ilişkilerde böyle bir algıya bağlı 
olduğunu belirtmektedir.111 islam’ın çok önemli öğretilerinden biri de top-

.(a.g.e., s. 162) ”تخلص و دک للمؤمن“ 103
104 mesela adalet için şahitlik bazen kısa vadede bireyin zararına olabilir. Fakat onun 

uzun vadeli çıkarları bu işi yapmasını gerektirir.
105 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 392, hadis 12.
106 A.g.e., s. 175, hadis 6.
107 Kafi, c. 2, s. 470 ve Biharu’l-Envar, c. 71, s. 392.
108 Peygamber’in (s.a.a) ), kendisine saldırganca davranan Taif halkına ve yahudilere 

muamelesi ile diğer birçok durum bunun şahididir.
109 imam Hüseyin’in (a.s) şamlı adama davranışı ve bütün imamların hayat hikayesi bu 

öğretinin önem ve etkisini göstermektedir.
110 nuri, Müstedreku’l-Vesail, c. 11, s. 295.
111 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 64, s. 296.
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lumsal ilişkilerde tevazudur.112 Bu önemli öğretinin hedeflerinden birinin, 
ilişkideki eşitlik duygusu olduğu anlaşılmaktadır. çünkü bunun, ilişkinin 
işlevsel, derinlikli ve sürdürülebilir olmasında büyük rolü vardır.

Dördüncü öğe, ilişkideki sadakat ve dürüstlüktür. ilişkide sadaka-
tin önemi o kadar büyüktür ki Arapça’da dostluk, sadakat kelimesinden 
alınmadır. saflık ve dürüstlük, etkili bir ilişkinin önemli koşullarından-
dır. öyle görünüyor ki açıklık da ilişkide saflık ve tekyüzlülüğün varedil-
mesine zemin oluşturmaktadır. islami metinlerde “zahir ve batın uyumu” 
ifadesi, ilişkide dürüstlüğe işaret etmek üzere kullanılmıştır.113 islami me-
tinler, ilişkide ikiyüzlülüğün kötü akıbetine114 değinmekle ve bu bireyle-
rin insanların en beteri olduğunu belirtmekle115 ilişkilerde sadakati teş-
vik etmeyi amaçlamaktadır.

Hoşgörü, etkili toplumsal ilişkilerin, peygamberlerin de emrettiği 
önemli bileşenlerindendir.116 Hoşgörü ne kadar çok olursa birey de ruh 
sağlığından o kadar nasiplenir.117 islami metinlerde toplumsal ilişkiler-
deki dostluk ve hoşgörü; dindarlığın ve hayatın temeli118, imana girişin 
kapısı119, Allah’ın dostluğunu kazanmanın aracı sayılmıştır.120 masumla-
rın (a.s) sözlerinden, hoşgörünün, muamelede ılımlılık, diğerlerinin ha-
talarını affetme ve onlara düzgün karşılık verme olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu öğe, islam açısından bir ilişkinin etkili olabilmesi için onda yumu-
şaklık ve ılımlılığın görülmesi, başkalarının uygunsuz muamelesinin af-
fedilmesi, hatta onların kötü davranışına iyilikle karşılık verilmesi gerek-
tiğini ortaya koymaktadır.121

112 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 99-101.

.(a.g.e., s. 639) ”ان تکون سریرته و عالنیته لک واحدة“ 113
114 A.g.e., s. 257, hadis 1-3.

.(Biharu’l-Envar, c. 72, s. 204) ” من شر الناس عند الل... یوم القیامة ذو الرجهین“ 115
116 A.g.e., s. 53.

Buradaki akıl, sadece insanın bili .(a.g.e., s. 53) ”اعقل الناس اشدهم مداراة للناس“ 117 -

sel boyutları değildir.

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 96) ”مداراة الناس نصف االیمان و الرفق بهم نصف العیش“ 118

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 55) ”قفل االیمان الرفق“ 119
120 A.g.e., s. 62.
121 masumların (a.s) dostluk ve hoşgörü konusundaki sözlerinden bu anlam çıkartılabilir.
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Toplumsal ilişkide bu öğelerin uygun ölçüde bulunması durumunda 
samimiyet, empati ve birbirine destek en iyi biçimde ortaya çıkacaktır. 
“Dost” anlamında “sadik”122 ifadesi, sadakat ve dürüstlüğe vurgu yap-
maktadır. “Halil”123 tabiri, samimi dostluk yönüyledir. “Hamim”124 ifadesi 
ise bireyi desteklemede sıcak ve sapasağlam olan çok müşfik dost anla-
mındadır. Her halükarda sadakat, sevgi, koşulsuz saygı ve eşitlik öğeleri 
hem psikoloji metinleri, hem de islami metinler açısından etkili toplum-
sal ilişkinin bileşenlerinden sayılmaktadır. Psikoloji metinlerindeki em-
pati ve destekleyicilik, islami metinlerde etkili ilişkinin beş öğesinin ke-
sin sonuçlarındandır. yardımseverlik ve hoşgörü psikoloji metinlerinde 
daha az vurgulanmıştır. Halbuki islami bakışaçısından, etkili toplumsal 
ilişkinin önemli bileşenlerinden biridir. islam dininin bireye özgü öğre-
tilerinden birinin toplumsal ilişkilerde hoşgörü olduğu söylenebilir. Hoş-
görünün unsurlarından olan güzel muameleye düzgün davranışla karşılık 
vermek, etkili ilişkiyi gerçekleştirirken olumsuz bir toplumsal davranışı 
samimi ilişkiye dönüştürebilecek kadar önemli rol oynar. Kur’an bu ger-
çeğe işaret etmiştir:

“Kötülüğü iyilikle defet. İşte o an seninle arasında düşmanlık olan kişi-
nin sıcak ve samimi bir dosta dönüştüğünü göreceksin.”125

b)  Etkili Toplumsal İlişkileri Kurmanın Yolları

1. Söz Becerilerini Geliştirme

Toplumsal bir ilişkinin hâkim yönü söz alışverişidir. Bu bakımdan 
söz becerilerini geliştirmek, ilişkinin işlevselliğinde çok etkilidir. Karşı ta-
raftaki kişiyi dinlemek, etkili toplumsal ilişkilerin özelliklerini temin et-
mek için birinci ve en yapısal söz aracıdır. Dinlerken tam bir dikkatle tüm 
duyuları karşı tarafın sözlerine odaklamak gerekir. Hiç kuşku yok kulak 
sağlığı, kendimizde ve muhatapta gerçekleştiğinden emin olmamı gere-
ken dinleme için önemli koşuldur. Dinlerken, sözsüz belirtilerle orada 

122 islami metinlerde, özellikle Kur’an’da “sadik” kelimesi kullanılmıştır. (Abdulbaki, 
Mu’cemu Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim).

123 Kur’an’da “halil” ve “hulle” tabiri halis dostluk için kullanılmıştır (Aynı yer).
124 Bu kelime dost anlamında Kur’an’da 6 kez kullanılmıştır. (Aynı yer).

.(Fussilet 34) ”اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ َكأَنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم“ 125
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olduğumuzu ve ilgi duyduğumuzu karşı tarafa göstermeliyiz. Beden dili, 
göz teması ve sesin niteliği içeriklerin çoğunu ortaya çıkarmaktadır. Daha 
sonra karşıdaki bireyin sözünün konusunu ve yönünü takip ederek sö-
zün içeriği istikametindeki sorularımızla kişiyi daha fazla konuşmaya ve 
daha fazla bilgi aktarmaya teşvik ederiz.

Dinlerken açık sorular gündeme getirerek, bireyin bilgi aktarırkenki 
tercih gücünde sınırlama yaratmaksızın onu önemli ve söylenmemiş me-
seleleri ele almaya motive edebiliriz. Bundan sonra kişinin konuşmasını 
aydınlatma ve özetlemeye yöneliriz. ifadeyi açıklığa kavuşturmak, sözün 
mesajını kendi kelimelerimizle tekrarlayarak olur. özetlemek ise muha-
tabımız olan bireyin, konuları başka bir dille ve özet olarak izah etmesi-
dir. Duyguları yansıtma becerisi, ileri teknikleri kullanmanın sonucudur. 
Aydınlatma ve özetleme ile eşzamanlı olarak, söz ve cümleler olmaksızın 
işaretlerle bireyin duygusal durumu anlaşılır hale gelir.126 Tabii ki duy-
guları yansıtmak, yeterli beceri ve ilgiye ihtiyaç duyuran sözlü ve söz-
süz bir süreçtir.

Dinlemenin engellerine dikkat edilirse bunun önünü almak mümkün 
olabilir. etkili dinlemenin engelleri şöyle şeylerdir: Harici (mesaja ilave 
yük, karmaşıklık ve gürültü), dâhili (zihnin meşgul olması, önyargı, ilgi-
sizlik ve zahmete girmemek). Diğer bir nokta da, kaçınmamıza yardımcı 
olacak biçimde dinlememenin kısımlarına odaklanmaktır. Bunlardan biri, 
görünüşte dinlediğimiz ama aslında duyularımızın başka yerde olduğu 
dinler gibi yapmaktır. Tercihli dinlemede karşımızdaki bireyin sözlerinin 
bir kısmına ilgi duyarız. Tekelci dinlemede muhatap yerine kendimize 
odaklanırız. Konuyu değiştirip başka bir söze atlayarak mevzuyu kendi 
tarafımıza yönlendirir ve kendimizi konu haline getiririz. savunmacı din-
lemede kendi yararımıza olacak biçimde önyargıyla karşımızdaki bireyin 
sözlerine kulak veririz. Bazen de konuşmanın gerçek anlamıyla ilgilen-
meksizin kelime kelime başkalarının lisanını dinleriz.127

Düzgün konuşma, söz becerilerinin önemli bir sütunudur. insanların 
ilişkileri genellikle kelimeler ve anlamlar aracılığıyla gerçekleşmektedir. 
Kelimeler başkalarının mutluluk, sükûnet, öğrenme, eğlenme ve ilhamı 

126 Kurbani, Mühendisi-yi Reftar-i İrtibati, s. 115-130.
127 Wood, İrtibatat-i Miyanferdi, s. 365-380.
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için maya ya da buna mukabil eziyet, aşağılama ve duyguları yaralama 
için araç olabilir.128 Kelimeler bireyler için tam olarak aynı anlama gel-
mez ve doğaları iki taraflıdır. Kelimelerin diğer bir özelliği de somut ve 
nesnel olmamaları, soyut olmalarıdır. sözlü ilişkilerin şekliyle ilgili dü-
zenleyici kurallar şunlardır: Hangi konumda, nasıl, nerede, kiminle ve ne 
hakkında konuştuğumuzu somutlaştırmak. sözün başka bir özelliği, sa-
yesinde anlamları özetlediğimiz etiketlerden yararlanmaktır. Aynı şekilde 
söz, idrakleri yansıtır ve aynı zamanda idraklere şekil verir.129

insanların ilişkilerinde sözün ayrıcalıklı rolü gözönünde bulundu-
rularak, sözlü irtibatı iyileştirmek için, birincisi konuşmada şeffaflık ve 
açıklık olan bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. Kapalı, iki anlamlı ve ki-
nayeli sözler bir ilişkide diyaloga yardımcı olamaz. ikinci nokta, sözdeki 
özlü anlatımdır. yani mesajı en yüksek oranda aktarmak için en az keli-
meyi kullanmaktır. Bu, ilişkilerde vakit ve enerji öldürmenin önüne geçer. 
uzun konuşma, bireyin bilgi fakiri olması ve konuya vukufiyet eksikliği, 
kaygı, heyecanlanma ve çekingenlik nedeniyle beyan edilen görüşün an-
laşılamamasına ya da sohbetin hedefinin unutulmasına yolaçabilir.130 Dik-
kat çekici diğer bir nokta “sen”e değil, “ben”e vurgu yapan dilin kulla-
nılmasıdır. Bu, kendi duygu ve düşüncelerimizin sorumluluğunu kabul 
etmemize, başkalarını kendi iç dünyamızdaki gerçeklikten sorumlu tut-
mamamıza neden olur. “Ben”e vurgu yapan dil, davranışlarla ilgili belirli 
ve şahsi betimlemeler ortaya koyar ve başkalarını duygularımızın sorum-
lusu göstermez. Bu dilin kullanılması, kişiye, diğerlerinin davranışlarını 
yorumlarken kendine sahip ve hâkim olmaya yardım eder. etkili ilişkide 
bozucu etkenlerden biri de kişinin başkasının yerine konuşması, onun 
duygu ve düşüncelerine tercüman olmasıdır. sonuncu nokta, konuşma-
ların, genellemelerin ve başkalarına ilişkin değerlendirmelerin soyut dü-
zeyde olmasını gözetmektir.131

Kendini ifade, etkili ilişki kurmanın yollarından biri sayılmıştır. ya-
pıcı ilişki kurmak için kimliğini, konumunu, düşüncelerini, duygularını, 
ilgilerini ve görüşlerini açıklıkla ve saygılı biçimde göstermek gereklidir. 

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 78, s. 55) ”بالکالم ابیضت الوجوه و بالکالم اسودت الوجوه“ 128
129 Wood, İrtibatat-i Miyanferdi, s. 365-370.
130 Kurbani, Mühendisi-yi Reftar-i İrtibati, s. 109-113.
131 Wood, İrtibatat-i Miyanferdi, s. 275-280.
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elbette ki bunun anlamı, bireyin ilk karşılaşmada karşı tarafa en ince nok-
tasına kadar hayatının bütün boyutlarını açması değildir. Kendini anlat-
mada kişi, ona etki eden uyaranları ve tesir şeklini dürüstçe ifade eder. 
Her insan, kendi davranışları ve sözleri karşısında diğerinin tepkisini bil-
meyi en doğal hakkı görür ve bu da kendi sorunlarını açarak hâsıl olur. 
Duygu ve düşüncelerini engelleme fizyolojik değişikliklere ihtiyaç duyar 
ve uzun vadede bireyin sağlığını etkisi altına alır. Duygu ve düşünceleri 
engellemek, bilişsel yetenekleri sınırlar, duygu ve düşüncelerin sürekli 
aklı meşgul etmesine yolaçar, hatta zihinsel gevişe formunda rahatsız 
edici düşüncelere ve rüyaya dönüşmesine sebep olur.

Buna mukabil duygu ve düşünceleri açıklamak onların önleyici et-
kisini azaltır ve olaylarda sorgulayıcı davranmayı sağlar. maslow ve ro-
gers, kendini geliştiren bireyleri tarif ederken duygu ve düşünceleri giz-
lememeyi zikretmekte; onları dürüstçe açıklamanın kendini motive etme 
ve doğal davranmayı temin edeceğini belirtmektedir. elbette ki kendini 
açmada aşağıdaki ilkeleri dikkate almak gerekir:

a) şahsa tam güven
b) yargılamaksızın dinlemek
c) nasihat etmek yerine kişiyi anlamak132

Sözlü İlişkilerde İslam’ın Tavsiyeleri

islam’ın öğretileri, sözlü ilişkilerin daha etkili olması için çaba gös-
terme yönündeki tavsiyelerdir. Kur’an-ı Kerim, başkalarının sözünü gü-
zelce dinleyen ve onun en düzgününü seçen kişileri müjdelemiştir.133 
rasulullah (s.a.a) diğerlerinin sözünü gayet güzel dinlerdi ve öyle çe-
şitli şekillerde onlarla muhatap olurdu ki insanlar sözlerinin tama-
mını onayladığını zannederlerdi. o kadar ki onun “kulak” oldu-
ğunu bile söylerlerdi. yüce Allah da Peygamber’in (s.a.a) bu tarzını 
teyit ederken bunun insanların yararına olduğunu belirtmektedir.134 

132 Kurbani, Mühendisi-yi Reftar-i İrtibati, s. 140-153.

ْر ِعَباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن أَْحَسَنهُ“ 133 (zümer 17-18) ”َفَبِشّ

 ”َوِيُقولُوَن ُهَو أُذٌُن ُقْل أُذُُن َخْيٍر لَُّكْم يُْؤِمُن ِباللهِّٰ َويُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمةٌ ِلّلَِّذيَن آَمنُواْ ِمنُكْم“ 134

(Tevbe 61).
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Başkaları konuşurken sessiz kalarak dinlemek Peygamber’in (s.a.a) 

üslubuydu.135 öyle anlaşılıyor ki fısıltı bile olsa, başkasının konuşmasını 

dinlerken yapılacak her türlü konuşma etkili dinlemeye zarar verecektir. 

Dinlemeyi bozan, hatta bir tür dinlememek sayılan etkenlerden biri ola-

rak başkasının konuşmasını kesmek islami metinlerde şiddetle menedil-

miş ve bu, karşısındakinin kendisine zarar vermeye benzetilmiştir.136 üs-

tad gibi kişilerle sohbet sırasında137 yardımcı olma maksadı taşıyan kişi138 

ile sorunlarını açıklayan ve dinleyen bir kulağa muhtaç kişi.139 Tam bir 

dikkatle ve güzelce kulak kabartmalıyız.

etkili bir ilişkide sözün rolü ve onun sessizliğe olan üstünlüğü is-

lami metinlerde vurgulanmış; bu, ıslah, kurtuluş ve ilahi rahmete ulaş-

manın özü kabul edilmiştir.140 Ama aynı zamanda insanın ölümden son-

raki hayatta belaya uğramasının asli etkeni de sarfettiği sözlerin sonuçları 

olarak tarif edilmiştir.141 Bu yüzden sözü dizginlemek, yönlendirmek ve 

güzelleştirmek islam’ın önemli öğretilerinden biridir.142 islami metin-

ler, toplumsal ilişkilerde sözü etkili kılmak için birkaç önemli ilkeye işa-

ret etmektedir.

Birincisi, sözün içeriği doğru143, sağlam144 ve yapıcı145 olmalıdır. eğer 

muhteva yanlış, yalan, çürük ve az değerli ya da boşuna ve faydasız olursa 

başkaları üzerinde düzgün etkiyi gösteremeyecektir.

 Kur’an ayetlerini ,(Tabersi, Mekarimu’l-Ahlak, s. 15) ”من تکلم انصتوا له حتی یفرغ“ 135

dinleme konusunda da böyle bir emir tavsiye edilmiştir (A’raf 204).

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 660) ”من عرض الخیه المسلم فی حدیثه فکانما خدش فی وجهه“ 136
137 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 2, s. 42.
138 saduk, el-Fakih, c. 2, s. 625.
139 Amıdi, Gureru’l-Hikem, hadis 9443.
140 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 274.
141 A.g.e., s. 303.
142 A.g.e., s. 274-313.

.(a.g.e., s. 311) ”قولوا خیرا تعرفوا به“ 143

 ,ve meclisi, Biharu’l-Envar (Ahzab 70) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اللهَّٰ َوُقولُوا َقْوالً َسِديًدا“ 144

c. 68, s. 310.
145 A.g.e., s. 310, hadis 75, s. 296, hadis 69, s. 290, hadis 61.
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ikincisi, söz güzel146 ve saygılı147 olmalıdır. Ancak bu durumda düz-

gün ve sağlam sözlerden yararlanılabilecektir.

üçüncüsü, sert ve haşin değil, yumuşak ve mülayim olmaktır.148

Dördüncüsü, eğitimli olmanın göstergesi sayılan sözü özetlemek ve 

kısaltmaktır.149 Faydasız ve etkisiz sözden kaçınmak, bireyin bilgi, anla-

yış ve dindarlığının göstergesidir.150

Bu dört ilkeye riayet etmek sözü etkili ve faydalı hale getirecek-

tir. Bu bakımdan islam’ın öğretileri, konuşmadan önce düşünmeye ve 

ölçüp biçmeye çokça vurgu yapmaktadır.151 Bu ilkeleri temin edebil-

mek için bireylere az konuşmaları tavsiye edilmiştir. çünkü çok fazla 

sözlü ilişkiler, çok fazla düşünce ve ölçüp biçmeye muhtaçtır. Ama 

bunu yapmak genellikle güç olduğundan bireylerin söz hataları da 

artmakta; bunun da insanların ruh sağlığı ve psikolojisi üzerinde is-

tenmeyen etkileri olmaktadır.152 islami metinlerde sükut ve az konuş-

maya çokça vurgu yapılmıştır.153 islami metinler incelendiğinde bu 

vurgunun sebebinin, toplumsal ilişkilerde düzgün olmayan sözlü ile-

tişim sonucunda ortaya çıkan fazlaca yanlış anlama ve sorunlar olduğu 

anlaşılmaktadır.154 Aksi takdirde etkili sözlü iletişim olmaksızın, ara-

larında eğitim, propaganda, duygusal iletişim ve başka birçok konu-

 ”کفوا السنتکم عن فضول و قبیح القول“ ,isra 53 ,(Bakara 83) ”ُقولُوْا ِللنَّاِس ُحْسًنا“ 146

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 310).
147 Furkan 63. “Tayyibu’l-Kelam” ifadesi buna işarettir (meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 

311 ve 312).
148 “leyyinu’l-Kelam” bu konuya işarettir (meclisi, a.g.e., c. 71, s. 158) ve “fazzan galiz 

el-kalb” karşısında “leyyin” kelimesi kullanılmaktadır.

.(Nehcu’l-Belağa, Hikmet 71) ”اذا ثم العقل نقص الکالم“ 149

 ”من حسن اسالم المرء ترکه ما ال یعنیه“ ve ”من فقه الرجل قلة کالمه فیما ال یعنیه“ 150

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 29).

.(a.g.e., c. 68, s. 309) ”التفکر فی ما یتکلم“ 151

-Nehcu’l) ”من کثر کالمه خطاؤه و من کثر خطاؤه قل حیاؤه... و من قل ورعه مات قلبه“ 152

Belağa, Hikmet 349).
153 mesela meclisi, a.g.e., s. 274-295.

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 115) ”من لم یحسب کالمه من عمله کثرت خطایاه و حضر عذابه“ 154
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nun yeraldığı tüm insani ilişkiler hasar görecektir.155 sözü koruma ve 
kontrol altında tutma tavsiyesi de sözlü ilişkilerde yukarıdaki ilkelere 
riayetin gerekliliğiyle alakalıdır.156

İslam Açısından Kendini Açma

Toplumsal ilişki kurmanın icabının belli oranda kendini açmak 
olduğu anlaşılmaktadır. nitekim buna değindik. islami metinlerde de 
adı, kimliği, bir kısım düşünceleri, duyguları ve ilgileri açıklamak ka-
bul edilebilir bulunmuştur.157 Bununla birlikte islam’ın önemli öğreti-
leri arasında sırları koruma ve onları toplumsal ilişkilerde ifşa etmeme 
de vardır. Bu, Allah’ın âdetlerinden biri158 ve bireyin korunması için 
araç olarak tanıtılmıştır.159 islami metinler incelendiğinde toplumsal 
ilişkilerde aşağıdaki konuların her ne durumda olursa olsun açığa vu-
rulmasının uygunsuz olduğu, bireye psikolojik ve toplumsal zarar ve-
receği ortaya çıkmaktadır:

1. Günahlar ve ahlaki hatalar160

2. özel ve ailevi ilişkilerle ilgili sırlar161

3. Gösteriş ve övünme sırasında olumlu yönleri, dini ve ahlaki dav-
ranışları anlatmak162

4. Kendisine zararı dokunacak bazı bireysel ve toplumsal görüş, dü-
şünce ve inançları açıklamak163

Nehcu’l-Belağa, Hi) ”رب قول انفذ من وصول“ ve ”ال خیر فی الصمت عن الحکم“ 155 -

met 394 ve meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 291).

156 Aynı yer. “فاخزن لسانک” ve “احفظ لسانک” ifadeleri çokça kullanılmıştır. (meclisi, 
Biharu’l-Envar, c. 68, s. 303).

 .meclisi, a.g.e., c) ”من الجفاء ان یصحب الرجل الرجل فال یسأله عن اسمه و کنیته“ 157

71, s. 174).

.(a.g.e., c. 72, s. 68) ”فالسنة من ربه کتمان سره“ 158
159 A.g.e., c. 72, s. 71.
160 “Babu setru’z-zünub” (Kafi, c. 2, s. 428).
161 salarifer, Hanevade der Nigeriş-i İslam ve Revanşinasi, s. 98.
162 islami metinlerde bu konu “riya” ve “sum’e” bahsinde geçmektedir.

 .meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 71, 74 ve 85, c. 71, s) ”و استروا عنهم ما ینکرون“ 163

167, “ashabu’s-sultan bi’l-hazr” (a.g.e., c. 72, s. 69, 79 ve 81).
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sırları korumak, şeffaflık bahsiyle ilgisi bulunmayan güvenlik mese-
leleri, kusurlar ve insanların özel halleri164 gibi diğer konuları da kapsa-
maktadır. çünkü bu bilgiler bireyin kimliği ve kişisel özelliklerinden her-
hangi birini ortaya çıkarmaz. öyle anlaşılıyor ki islami metinlerin sırları 
korumaya çokça vurgu yapması, belirtilen konularla ilişkilidir.165

sırlarını açıklama konusunda, açığa vurulması asla uygun olmayan 
mevzular dışında islami metinler bireylerin dikkatine ilişkinin basamak-
larına çeker. Bazı durumlar, yalnızca tarafların birbirine tam manasıyla 
güvendiği çok samimi ilişkilerde açıklanabilir.166 inanç ve duygula-
rın kimi meselelerini açıklama konusunda da özsaygının bundan zarar 
görmemesine dikkat edilmelidir167 Bazı konular da bir başkasına açı-
lana dek tam manasıyla bireyin kontrolü altındadır. Fakat açıklandıktan 
sonra başkalarının müdahalesi ve onu dışa vurması bireyi birçok yönden 
sınırlandıracaktır.168 islam’a göre çok samimi ilişkilerde bile tüm sırlar 
açıklanmamalıdır ve tam güven onları saklamakla olur.169 sırları koru-
manın nedenlerinden biri, bireylerin ölçüp biçerek ve sabırla sorunlarını 
çözmesi ve daha güçlü bir benliği elde etmesiyle ilgili olabilir.

c)  Etkili Sözsüz İlişkiler

insanların ilişkilerinin önemli bir kısmını sözsüz dünya oluştur-
maktadır. Bazı araştırmacılar, anlam ve maksatları aktarmanın yüzde 65-
93’ünün sözsüz davranışlar yoluyla olduğunu tahmin etmektedir.170 iliş-
kide bireyler arasında alışverişi yapılan şey, mimikler, ses tonlaması, göz 
teması ve diğer hareketler gibi bedensel hallerin ilavesiyle lafız ve an-

164 Bu mesele islami metinlerde gıybet başlığı altında geçmektedir. “babu tetebbu uyubu’n-
nas ve ifşauha ve babu’l-gıybet” (a.g.e., s. 212 ve 220).

165 mesela şu rivayetler: Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 176-179 ve meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, 
s. 70-90.

.(meclisi, a.g.e., c. 74, s. 296) ”ال تود عن سرک اال عند کل ثقة“ 166

.(a.g.e., c. 72, s. 83) ”احفظ لسانک تعز“ 167

.(a.g.e., c. 82, s. 68) ”من کتم سره کانت الخیرة بیده“ 168

 ;(a.g.e., c. 71, s. 165) ”و ال تبذل له کل الطمأنینة“ veya ”ال تفض الیه بکل االسرار“ 169

.”ال تثقن باخیک کل الثقه“ ;(Nehcu’l-Belağa, c. 71, s. 173) ”احب حبیبک هونا ما“
170 Wood, İrtibatat-i Miyanferdi, s. 284 ve Ferhengi, İrtibatat-i İnsani, s. 326 ve 338.
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lamların toplamıdır. Bu mevzuda ilk nokta, sözsüz ilişkilerin türleri ve 
onların ilişkideki anlamlarıyla ilgili yeterli bilgi ve görüştür. mesela mi-
mik çeşitlerini ve onların duygusal ve iletişimsel anlamlarını kavramak, 
göz teması, kelimelerin muhtelif seslerinin taşıyabileceği anlamlar, beden-
sel temas, vücudun durumu, el ve ayakların hareketleri oldukça önem-
lidir. Toplum psikologları sözsüz ilişkileri kültürel, biyolojik ve ruhsal 
analizine odaklanmıştır. Farklı kültürlerde yapılmış çeşitli araştırmaların 
tamamı, sözlü ilişkilerin hepsinin biyolojik ve fıtri ya da simgesel ve va-
zedilmiş türden olduğunu ortaya çıkarmıştır. sözsüz davranış kimi za-
man bilinçli biçimdedir, bazı durumlarda da şuursuzcadır ve her toplu-
mun kültürüyle yakın irtibatı vardır.171 sözsüz ilişkiler, sözlü ilişkilerin 
tamamlayıcısıdır veya onun yerine geçebilir, iletişimi düzenler, özel an-
lamları aktarır, his ve duyguları çok çarpıcı biçimde anlatır, kültürel de-
ğerleri yansıtır172 ve başka birçok işlevi yerine getirir.

Bu mevzunun ikinci önemli noktasıolan sözsüz ilişkilerin kontrolü, 
sözsüz işaret ve davranışlarımızı gözlemdir. sözsüz ilişkilerin işlevlerine 
dikkat ederek bu tür davranışlar üzerinde düşünmemiz gerekir. Bazen de 
bir tek mimik, ses tonu, bedenin durumu ve diğer şeylerle karşımızdaki 
bireye hangi mesajı aktardığımıza dikkat etmeyiz. sözsüz ilişkiler yoluyla 
karşımızdaki bireye ifade ettiğimiz hislerimiz ve duygularımız kimi za-
man örtülü olmalıdır veya herhangi bir nedenle onları açıklamak uygun 
değildir. Buna göre sözsüz davranışları kontrol etmek ve şuurlu olmaları 
için çaba göstermek etkili ilişkiler kurulmasına yardımcı olur.

üçüncü nokta, sözlü ve sözsüz ilişkiler arasında koordinasyon sağ-
lamaktır. Bazen sözün içeriğini ileten bir mesaj, sözsüz davranışın an-
lam ve muhtevasıyla çatışabilir. satir bu tür bir ilişkiyi çift yüzeyli ilişki 
olarak adlandırır. muhatap birey bu koşullarda, sözlü ilişkinin anlamına 
mı, yoksa sözsüz davranışın aktardığı mesaja mı tepki vereceğinde te-
reddüde düşer. Bazı durumlarda üçüncü yolu, yani herhangi bir tepki 
vermemeyi seçer. çift yüzeyli ilişkide sesiniz bir şey söylerken bedeni-
nizin kalan kısmı başka bir şey anlatmaktadır. Bu durum, ilişkinin her 
iki tarafının da çelişki ve memnuniyetsizlik yaşamasına yolaçar. etkili 

171 myers, G. e., The Dynamics of Human Communication, s. 209.
172 Wood, İrtibatat-i Miyanferdi, s. 286-302.
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ilişki hizalı173 veya pürüzsüzdür; öyle ki, bütün etkenler mesajı iletmede 
aynı hizada yol alır. Bu şartlarda iki kişinin ilişkisi kolay, özgür, onurlu 
ve karşılıklı saygı içerisinde gerçekleşir. Aynı hizadaki ilişkide ilişkinin 
tüm boyutları reeldir ve kişinin, bir tür ahenk ve birliğin görüldüğü za-
man aralığındaki hakikatini temsil eder.174 Hiç kuşku yok, doğruluk ta-
şıyan ve aynı zamanda da saygı içeren böyle bir ilişki çok etkili bir ileti-
şime zemin hazırlayabilir.

Dördüncü nokta, başkalarının sözsüz davranış ve işaretlerini düzgün 
yorumlamaktır. sözsüz davranış, bireysel ve kültürel farklılıkların yoğun 
etkisi nedeniyle karmaşık ve kapalı bir durumdur. Bu bakımdan net yo-
rumu ve deşifresi güçtür. sözsüz işaretlerin her biri, bireylere özgü karak-
ter ve bu bireylerin aile, kavim ve milletlerine has kültürün etkisiyle bir-
birinden farklı, hatta kimi zaman çatışan anlamlara sahip olabilir.175 Bu 
işaretlerin etkili yorumu için şahsı ve onun kültürel pozisyonunu he-
saba katmamız; sözsüz ilişkilerin baskın anlamının da insanların üret-
tiği ve davranışlarla ilişkilendirdiği bir şey olduğunu anlamamız gerekir. 
netice itibariyle denebilir ki, sözsüz ilişkilerde işlev ve beceri, kendi söz-
süz ilişkilerimizi incelemeye ve başkalarının sözsüz ilişkilerini yorumla-
maya bağlıdır.176

İslami Metinlerde Sözsüz İlişkiler

islami metinler sözsüz ilişkilere çok ilgi göstermiş177 ve onu, bir ba-
kıma sözden daha etkili görmüştür.178 islami metinler ilişkilerin daha yük-
sek etki bırakması için sözsüz işaretler konusunda dikkat çekici tavsiye-
lerde bulunmuştur. Bunları özet olarak aktaracağız. islam’ın belki de bu 
konudaki en önemli öğretisi toplumsal ilişkilerde tevazudur. Tevazu, bi-
reyin kendisini diğerlerinden üstte ve üstün hissetmesini önleyen psiko-

173 leveling
174 satir, Ademsazi der Revanşinasi-yi Hanevade, s. 78-98.
175 Communication Skills, s. 84-86.
176 Wood, İrtibatat-i Miyanferdi, s. 336-341.
177 mesela yürüme tarzı, bakma şekli, mimikler, ses tonu, el ve ayakların hareketi, bed -

nin genel olarak durumu konusunda Kur’an’da kimi noktalara dikkat çekilmiş ve tav-
siyelere yer verilmiştir. (Azerbaycani ve diğerleri, Revanşinasi-yi İctimai, s. 47-51i).

.(Amıdi, Gureru’l-Hikem, c. 2, s. 463 ve c. 5, s. 131) ”اصدق المقال ما نطق به لسان الحال“ 178
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lojik bir haldir.179 Bu hal, bedende yürüme tarzına, bir toplantıda oturma 
yeri seçimine ve bazı konuşmalara etki eder.180 Bireyler üzerinde tesir bı-
rakan en etkili faktörlerden biri, başkalarının sevgi ve dostluğunu çeken181 
ve bireyin çok daha saygın biri olmasını sağlayan tevazudur. Bazı peygam-
berlerin gönderilme nedenleri arasında onların tevazuları vardır.182 çünkü 
bu, tebliğde ve başkaları üzerinde nüfuz sağlamada önemli bir faktördür. 
Allah’ın islam Peygamberi’ne (s.a.a) tavsiyeleri arasında da müminlere ve 
insanlara karşı tevazu vardır.183 Bütün bunlar, tevazuyu sergileyen beden 
dilinin ilişki kurmadaki önemli rolünü göstermektedir. Dolayısıyla iliş-
kide etkili olabilmek için bedenin halinin, baş ve yüzden ellere kadar bü-
tünüyle mütevazı ve alçakgönüllü olması lazımdır.

islam’ın toplumsal ilişkilerde ikinci önemli öğretisi, uhrevi dere-
celere ulaşmada önemli bir etken olan184 ve dindarlığın mühim kriter-
lerinden sayılan185 güzel huyluluktur. imam sadık (a.s) , güzel huylu-
luğu üç öğede özetlemiştir: muamelede bulunurken mülayim olmak, 
düzgün ve güzel söz söylemek, başkalarına güzel çehreyle muamelede 
bulunmak.186 mülayim davranmayı yüzün şekli, ses tonu ve bedenin du-
rumundan anlayabiliriz. Düzgün konuşmak da sesin tonu ve hızının bir 
kısmı sayılır. üçüncü öğe düzgün çehredir. “Hüsnü lika”, “bişru hüsn”, 
“talakatu’l-vech”187 gibi ifadelerin hepsi çehrenin en düzgün şekillerine 
işaret etmektedir. Hiç tereddütsüz, bireylerin ilk karşılaşması yüz ara-
cılığıyladır. yüzün şekli ne kadar iyi olursa, kişinin nüfuzu ve etkisi de 
o kadar çok olacaktır. Kur’an, birinci öğeye, yani mülayim davranmaya 
riayet edilmesini islam Peygamberi’nin (s.a.a) başarısının asli faktörü 

179 neraki, İlm-i Ahlaki-yi İslami (çev: camiu’s-saadat, s. 437).
180 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 118-124.

 ”ثمرة التواضع المحبة“ ve (meclisi, a.g.e., c. 68, s. 385) ”احبکم... اشدکم تواضعا“ 181
(Amıdi, Gureru’l-Hikem, hadis 4613).

182 mesela Hazret-i musa (a.s) , Kuleyni, a.g.e., s. 100.

.(şuara 215) ”َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن“ 183
184 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 374 ve 375.

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, hadis 99) ”اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا“ 185

 ما حد حسن الخلق. قال علیه السالم تلین جانبک و تطیب کالمک وتلقی اخاک ببشر“ 186
.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 68, s. 389) ”حسن

187 A.g.e., s. 384.
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olarak tanıtmaktadır.188 sesin tonu konusunda da mülayim olma ve sa-
kin ses tavsiye edilmiştir.189 sakin ses, başkaları üzerinde etkili olmayı 
ve onların olumlu duygularını cezbetmeyi sağlayacaktır.190 Bütün ola-
rak bakıldığında, çeşitli yönleriyle birlikte güzel huylu olmaya riayet 
edilmesi bireyin etkili olmasına yardım etmekle kalmayacak,191 bilakis 
toplum düzeyinde sosyal ilişkileri iyileştirecek, toplumsal ve ekonomik 
gelişimin faktörü olacaktır.192

islami metinlerde bedensel temas konusunda, riayet edilmesi duru-
munda derin toplumsal ilişkiler ve kendine özgü etki bahşedecek dikkat 
çekici tavsiyeler vardır. Tokalaşmak güçlü duygusal ilişkinin alameti193, 
muhabbeti çekmeye194 ve kini gidermeye195 vesiledir. Dinin evliyası, toka-
laşma konusunda büyük manevi etkiler saymıştır. Bakıldığında bireyleri 
tokalaşmaya teşvik edip özendirdikleri görülecektir.196 Kucaklaşmak da, 
ilişkinin, bireylerin birbirine muhabbetini arttıracak samimiyet ve derinli-
ğinin göstergesidir.197 Aynı şekilde alından öpmek, bireylerin ilişkilerinin 
çok yakın olduğuna delildir ve islami metinlerde bu tavsiye edilmiştir.198 
Tabii ki bedensel temaslarda değişik toplumların farklı kültürlerini gö-
zönünde bulundurmak gerekir; bunlar, ahlaki sınırlara ve tarafların kalp-
ten eğilimlerine riayet ederek uygulanmalıdır.

وْا ِمْن َحْوِلَك“ 188 َن اللهِّٰ ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ Âl-i i) ”َفِبَما َرْحَمٍة ِمّ -

ran 159).

.(lukman 19) ”َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك“ 189

 ;ve (meclisi, Biharu’l-envar, c. 71, s. 396) ”من النت کلمته و جبت محبته“ 190

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, 6231) ”عود لسانک لین الکالم و بذل السالم یکثر محبوک“

.(meclisi, a.g.e., c. 68, s. 391) ”سخاء و حسن الخلق فانهما یزینان الجل“ 191

.(a.g.e., s. 395) ”ان البر و حسن الخلق یعمران الدیار“ 192
193 muhammedi reyşehri, Dusti der Kur’an ve Hadis, s. 101.
194 A.g.e.
195 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 146.
196 A.g.e., s. 143-147.
197 A.g.e., s. 147.
198 A.g.e., s. 148.
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d)  İlişkilerde Dış Görünüş ve Bedensel Yönler

Hiç tereddütsüz, kilolu ve zayıf olma kabilinden vücut yapısı ve yü-

zün çekiciliği; yine giysi durumu, makyaj ve görünüşteki şıklık gibi be-

densel yönler birbirimizden beklentilerimiz ve davranışlarımız üzerinde 

etkili olmaktadır.199 Bunların bir bölümü bireylerin kontrol sınırlarının 

dışındadır. Fakat diğer bir bölümü ilişkilerin verimliliği yönünde ıslah 

etmek mümkündür. çoğu kültürde güzel, kilolu, zayıf vs. bireyler konu-

sunda kendine özgü form tasavvurları bulunduğundan etkili ilişki kur-

mada bireylerin kişilik özellikleri ve yeteneklerine dikkat etmek zorun-

ludur. Aksi takdirde, kısa vadede memnun edici olsa da uzun vadede 

verimli ve sürekli olamayacak bir ilişki edinmiş oluruz.

Giysiler, soğuk, sıcak ve zarardan korunma ve örtünme olan temel 

işlev gözardı edilirse çok sayıda toplumsal işlevi yerine getirir. Bazı top-

lumlarda kıyafetin fiyatı ve yeni model olma kriterinin toplumsal kat-

manda büyük etkisi vardır. Buna ilaveten, insanlar zamanlarının ço-

ğunu, başkalarına çekici görünecek uygun giysiyi seçmek için harcarlar. 

Giysi; cinsiyeti, bir toplumsal gruba üyeliği, bireysel kimliği, kişiliği ve 

bazen mesleği gösterir. Ama aynı zamanda kendine ait uygun stili üret-

mek için beğenilen giysi ve görünüşü seçmek lazımdır. önemli buluşma-

lar ve sohbetler için giysilerimize çok dikkat ettiğimize hiç kuşku yoktur. 

Başkalarına dair yargıda bulunurken de böyle durumların etkisi altında 

kalmamızda şaşılacak bir şey yoktur. Genel olarak giysilerin stili ve dış 

görünümün süslenmesinin başkaları üzerinde büyük etkisi vardır ve bi-

reylerin kişiliğine ilişkin yararlı bilgiyi diğerlerinin kullanımına sunar.200 

Her ne kadar etkili ilişkiler için uygun giysi seçimi ve dış görünüşü gü-

zelleştirme tavsiye edilmişse bile burada da bireysel, kavmi ve kültürel 

farklılıklara dikkat etmemiz bireylerin kıyafetine dair uygunsuz yorum 

yapmamızı önleyecektir.

islami metinler bedensel ve zahiri boyutların toplumsal ilişkiler üze-

rindeki etkisini teyit etmektedir. Hiç tereddütsüz insanın tabiatı güzel-

liğe eğilim duyar ve zaten bu yönde olması da tavsiye edilmektedir. Bi-

199 Hargie, D. W., Communication Skills, s. 53.
200 A.g.e., s. 54.
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reyler kendi güzelliklerini göstermek isterler.201 masumların (a.s) bazı 
kelimeleri, güzellik ile düzgün sıfatlar arasındaki ilişkiye işaret etmekte-
dir. nitekim belki de böylelikle bunun toplumsal ilişkilerdeki ve ilerle-
meye zemin oluşturmadaki etkisine değinilmiş olmaktadır.202 Giysi ko-
nusunda da her zamanın insanlarına uygun örfi tarzın öne çıkarılması 
tavsiye edilmiştir.203 Alışıldık olmayan giysilerin bireyler arasındaki düz-
gün iletişime zarar vereceği açıktır. Bunun yanısıra toplumsal konumun 
yüksek olması için giysi seçiminde aşırılık dini açıdan makbul bulun-
mamıştır204 ve bireyi sosyal pozisyonu yükseltme vehmine maruz bıra-
kır. Bu bakımdan Farsça edebiyat metinlerinde de güzel giysi seçiminde 
aşırıcılık dışlanmıştır.205

Diğer bir nokta, düzgün iletişimde başlangıç şartı ve zorunluluk olan 
dış görünümün bakımlılığı ve temizliktir. Bu konudaki her türlü eksiklik 
toplumsal ilişkilerde reddedilmeye ve nefrete yolaçacaktır. islami metin-
ler de çeşitli biçimlerde bireylere bu konulara uygun davranmayı tavsiye 
etmektedir.206 özel zamanlarda ve Allah’a itaat kasdıyla tüm bedeni yı-
kamak ibadet sayılmıştır.207 Hatta Allah’a ibadet olarak misvak kullanıl-
ması ve güzel koku sürülmesi tavsiye edilmiştir.208 Toplumsal ilişkilerde 
de bu konu üzerinde çokça durulmuş; Peygamber (s.a.a) 209 ve masum-
ların (a.s) (aleyhimüsselam)210 hayat tarzı bu gibi şeylere riayetin kâmil 

 ,muttaki Hindi) ”ان الل جمبل و یحب الجمال و یحب ان یری اثر نعمته علی عبده“ 201

Kenzu’l-Ummal, hadis 17166).

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 74, s. 187) ”اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه“ 202

.(Kuleyni, Kafi, c. 6, s. 44, hadis 15) ”فخیر لباس کل زمان لباس اهله“ 203

-muttaki Hindi, Kenzu’l) ”من لبس ثوبا یباهی به لیراه الناس لم ینظر الل الیه حتی ینزعه“ 204

Ummal, hadis 41203).
205 mesela Gülistan’da sadi’nin şiiri:

İnsanın teni şereftir insanlığın ruhuna / Bu güzel elbise değil insanlığı gösteren
206 muhammedi reyşehri, Müntehabu’l-Mizani’l-Hikme, s. 506.
207 Tabatabai yezdi, el-Urvetu’l-Vüska, c. 1, “el-iğsalu’l-mendube”, s. 455.
208 Kuleyni, Kafi, c. 3, s. 22, hadis 1 ve muhammedi reyşehri, Müntehabu’l-Mizani’l-

Hikme, s. 265, “sivak” kelimesi.
209 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 79, s. 249.

210 imam rıza (a.s) hakkında şöyle geçmektedir: “اذا برز للناس تزین لهم” (Uyunu Ahbari’r-
Rıza, c. 2, s. 178, hadis 1).
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örneği olmuştur. Koku duyusu bireyler arasında cazibe bahislerinde ilgi 
konusu olmamıştır. oysa sosyal iletişimde güzel kokmak bireylerin bir-
birini cezbetmesinde önemli etkendir. islami öğretilerde bunun tesirine 
işaret edilmiştir. rasulullah (s.a.a) mallarının hatırı sayılır bir kısmını ıtır 
satın almaya ayırırdı. Hazret’in bulunduğu bütün mekanlarda onun gü-
zel kokusunun hissedilmesi dikkat çekicidir.211 Belki de bireyler arasın-
daki cazibede güzel kokunun çok etkili olması nedeniyle kadınlara, na-
mahremle iletişim sırasında hisleri kışkırtacak güzel koku kullanımından 
kaçınmaları tavsiye edilmiştir.212

uygun süslenme ve dış görünüşü güzelleştirme de islami metinlerde 
vurgulanmıştır. islam Peygamberi (s.a.a) saçları tarama gibi davranışlarla 
çevresindekiler için kendisini süsler ve şöyle buyururdu:

“Allah Teala, kulunun kardeşlerinin yanına giderken kendisini süsleme-
sini sever.”213

resmi iletişimler dışında dostça iletişimlerde de bireyin kendisini uy-
gun biçimde süslemesi tavsiye edilmiştir. Bütün bunlar, toplumsal ilişki-
lerde dış görünüşün büyük etkisine yapılmış vurgulardır. Kur’an da bi-
reylerin süslenmesi ve zinetin önemini belirterek, gayet net biçimde onun 
uygun olduğuna işaret etmekte214 ve mescitte ibadet için bulunurkan bi-
reylerin kendilerini süslemesini tavsiye etmektedir.215 Dolayısıyla islami 
metinlerden, aşırıya kaçmak makbul bulunmamakla birlikte etkili top-
lumsal ilişkiler kurmak için kontrol edilebilir cazip dış görünüş ve be-
densel yönlere dikkat edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

1.4.  Etkili Toplumsal İlişkileri Bozan Etkenler

islami metinler etkili ve derin toplumsal ilişkileri bozan etkenleri 
açıklamış ve bireyleri, ilişkileri zaafa uğratmaktan ve koparmaktan sa-
kındırmıştır. Toplumsal ilişkilerin bileşenlerini ve sözlü sözsüz ilişkileri 

211 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 79, s. 248.
212 Kuleyni, Kafi, c. 5, s. 507.
213 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 3, s. 340.

ْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمنُواْ“ 214 َم ِزيَنةَ اللهِّٰ الَِّتَي أَْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَِّيَّباِت ِمَن الِرّ .(A’raf 32) ”ُقْل َمْن َحرَّ

.(A’raf 31) ”َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكِلّ َمْسِجٍد“ 215
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geliştirme tekniklerini incelerken bozucu etkenlerin bazılarına değinmiş-
tik. şimdi bu etkenlerin islami metinlerdeki tasnifine bakarak onları ge-
nel olarak ele alacağız. Bu etkenleri üç kısımda inceleyeceğiz: sözlü, söz-
süz ve sıfatlar.

a)  Sözlü Etkenler

sözlü ilişkilere zarar vererek ilişkileri etkisizleştiren ve işe yaramaz 
hale getiren durumlar şunlardır:

- Yalan: islami metinlere göre bütün kötülüklerin anahtarı216 ve din-
darlığın ortadan kalkmasının217 sebebi yalancılıktır. yalan, toplumsal iliş-
kide gerçekleri çarpıtarak göstermeye218, bireyin itibar ve öneminin yo-
kolmasına219, bireye güvenin ortadan kalkmasına220, psikolojik sarsıntı221 
ve korkuya222, yolaçmaktadır. Bu şartlarda etkili toplumsal ilişki kurul-
ması zordur. Bununla birlikte toplumsal ilişkileri düzeltmek için yalan 
söylemek caiz görülmüştür.223

- Gıybet: islami metinlerde çokça kınanmıştır. Bireyin, insanların 
bilmediği gizli ve örtülmüş kusurlarının açığa vurulması, onun da ku-
surlarının ifşa olmasından rahatsızlık duyması anlamına gelmektedir.224 
sözkonusu kusur bireyin psikolojik durum veya davranışı ya da kişi-
liğindeki başka bir zaaf olabilir. Gıybet Kur’an’da kardeşinin etini ye-
meye benzetilmiştir.225 Böyle bir benzetme, galiba bu davranışın bireyin 
kişiliğine telafi edilemez bir zarar vermesi ve onun da topluluk içinde 

216 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 254, hadis 3.

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 254 ve a.g.e., s. 255, hadis 11) ”ان الکذب خراب االیمان“ 217

-Nehcu’l) ”ایاک و مصادقة الکذب فانه کالسراب یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب“ 218

Belağa, Hikmet 37).

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 255, hadis 13) ”من کثر کذبه ذهب بهاؤه“ 219
220 A.g.e., hadis 14.

.(a.g.e., hadis 15) ”ان مما اعان الل به علی الکذابین النسیان“ 221

.(a.g.e., hadis 21) ”ایاکم و الکذب فان کل ارج طالب و کل خائف هارب“ 222
223 A.g.e., hadis 16-19.
224 şehid-i sani, Keşfu’r-Raybe an Ahkami’l-Gaybe, s. 5; Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 266, hadis 6.
225 Hucurat 12.
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bulunmaması yüzünden kendini savunamaması nedeniyledir. Bu du-

rum aslında sözlü ilişkilerden sapmaktır ve tarafların sorunlarıyla il-

gili olmadığından ilişkinin işleyişine yarar sağlamamakla kalmaz, bi-

lakis kendi sorunlarından kaçmak için bir savunma mekanizmasına 

dönüşür. Bu pratik, gıybeti yapılanın diğerleriyle ilişkisine de zarar ve-

rir. çünkü onun zaaflarını ötekilere açmaktadır. Bu koşullarda birey-

ler arasında samimi ilişkiler kurulması oldukça güçleşecektir. Gıybe-

tin diğer bir sonucu toplumsal güvenliğin ortadan kalkmasıdır. öyle 

ki birey, her davranış ve tepkisinin hızla başkalarının bilgisine ulaşa-

cağını hisseder. Bu durum da kaygı ve utanç duygusuna yolaçacaktır. 

Bütün bunlar, gıybet etmenin, gıybet edenin manevi gelişim ve dindar-

lığı üzerindeki olumsuz etkisine ilavetendir.226 Gıybet; başkalarının sır-

larını ifşa227 ve bu insanların aleyhine öykü uydurma228 gibi durumları 

da kapsamaktadır. Bunlar insanlar arasında etkili ilişkiler kurma zemi-

nini ortadan kaldırmaktadır. Açıktır ki tüm insanların, genellikle giz-

ledikleri kusurları ve eksiklikleri vardır. Gıybet, insanların kusurları-

nın ortaya çıkmasına yolaçmakta ve bu şartlarda sadece etkili ilişkiler 

kurmak güçleşmemekte, hatta insanlar başkalarının ölüsüne bile özen 

göstermemektedirler.229

- Töhmet: Bu sözlü davranışın anlamı, bir kimsede bulunmayan 

bir kusuru ona yakıştırmaktır.230 Gıybetin toplumsal ilişkilerin verimini 

düşürmede yolaçtığı tüm etkiler daha yüksek mertebede töhmette gö-

rülmektedir. Töhmet, kişi hakkında zihinlerde, onun haberi bile ol-

mayan, çünkü onda mevcut bulunmayan bir imaj yaratılmasına sebep 

olmaktadır.231 Bu durum, toplumsal ilişkilerde büyük yanlış anlamalara 

sebep olmaktadır.

226 mesela dindarlığın yokolması, güzel davranışın etkisizleşmesi, bireyin ibadetlerinin ma -
bul olmaması gibi. (Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 266 ve neraki, Camiu’s-Saadat, c. 2, s. 314).

.(Kuleyni, a.g.e., s. 267, hadis 2) ”عورة المؤمن علی المؤمن حرام... انما هی اذاعة سره“ 227
228 Aynı yer, babu’r-rivaye ale’l-mü’min.

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 74, s. 385) ”لو تکاشفتم ما تدافنتم“ 229

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 266, hadis 6) ”من ذکر بما لیس فیه فقد بهته“ 230
231 Amuzehâ-yi Bunyadin-i İlm-i Ahlak, c. 2, s. 227.
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- Dedikodu232: Kendisini dinleyen kişiye bir başkasının onun hakkın-

daki sözlerini anlatma manasına gelmektedir. Bu kişi aslında insanların 

birbiri hakkındaki olumsuz sözlerini gerilimin taraflarına aktarmaktadır. 

Hiç tereddütsüz bu davranış, bireyler arasında etkili iletişim kurulmasına 

engel olmakta; dostların ve akrabaların arasına ayrılık sokmaktadır.233

- Kınama234: Bu davranış, başkalarının kusur ve eksikliklerine uy-

gunsuz biçimde muamele etmek anlamına gelmektedir. Kınamada hedef, 

karşıdaki bireyi düzeltmek değildir. Aksine, gerçekte onu aşağılama amaç-

lanmaktadır. Bu davranış muhatap bireyin özsaygısını azaltmaya yolaçar. 

Bu davranışın sahibi de kendini büyük görmeye düçar olur.

- Hakaret235: uygunsuz sözler sarfederek kişinin saygısını zayıflat-

maya yolaçan bir muamele şeklidir. Bu davranış bireylerin ilişkilerine 

büyük zarar vermektedir. islami metinler bu hareketin düşmanlık do-

ğurmaya236 ve dindarlığı yoketmeye sebep olduğunu belirtmektedir.237 

Kur’an bu davranışı, islam’a karşı koyanlara karşı bile uygunsuz bulmak-

tadır. çünkü karşı tarafın ağır ve olumsuz tepkisinden başka hiçbir so-

nuca yolaçmayacaktır.238

- Kavga: Birbirine itiraz ve eleştiri içeren bir tür diyalog ve sözlü iliş-

kidir. Genellikle diğerine üstün gelme ve üstünlüğünü gösterme maksa-

dıyla yapılır. Bu koşullarda diyalog çoğunlukla sert sözlerle, yüksek ve 

uygunsuz sesle gerçekleşir. Kavgada kışkırtma sebebiyle kişinin kendisini 

kontrol etmesi zaafa uğrar ve kusurları ortaya çıkar. Düşmanlık, azar, kin, 

232 islami metinlerde geçen “meşşa”, “hümeze”, “nemime” ve “izaa” gibi ifadeler bu 
mevzuyla ilgilidir ve bunu yapan kişileri en kötü insanlar olarak tanıtmaktadır:  

اء ِبَنِميٍم“ شَّ .(Kalem 11) ”مَّ

 ,Kuleyni, Kafi, c. 2) ”المشاؤون بالنمیمة المفرقون بین االحبه الباغون للبراء المعایب“ 233

s. 274).
234 islami metinlerdeki “şematet” ve “melamet” ifadesi bu davranışa işaret etmek üzere 

kullanılmıştır. (a.g.e., s. 267).
235 islami metinlerde “sebbab” ve “bezza” kelimeleri bu davranışa işaret etmektedir. 

(a.g.e., s. 243).

.(a.g.e., s. 268, hadis 3) ”ال تسبوا الناس فتکتسبوا العداعوة بینهم“ 236

.(a.g.e., hadis 1) ”سباب المؤمن فسوف“ 237
238 en’am 108.
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psikolojik zarar239 ve saldırganlık kavganın yolaçtığı durumlardandır. Be-
lirtilen sebeplerden dolayı islami metinler bireyleri bu davranıştan sakın-
dırmaktadır. Bu şartlarda ilişkilerin olumlu işleyiş sağlamaması bir yana, 
bireylerin birbirleriyle ilgili olumlu duyguları da ciddi zarar görecektir.240

b)  Sözsüz Etkenler

olumlu ilişkiye zarar veren sözsüz davranışlar ve haller şunlardır:

- Öfke: yüzün şeklini, ses tonunu, göz temasını ve bedensel durumu 
tamamen değiştiren241 ve bireyi başkalarına sözlü ve bedensel zarara ver-
meye hazırlayan aşırı heyecan halidir. Bu şartlarda kişi kontrolünü kay-
betmiş demektir.242 öfkenin yatışmasından sonra ise yaptığından büyük 
pişmanlık duyacaktır.243 öfke ve ondan kaynaklanan davranışların top-
lumsal ilişkilere ciddi zararlar vereceğine hiç kuşku yoktur. Belirtilen ba-
kımlardan islami metinler öfkeyi, imanı yokeden244, uygunsuz davranışlar 
yaptıran245 ve kusurları açığa çıkartan246 şey olarak tanıtmakta; bedenin 
durumunu değiştirme, hareket ediyorsa durma, ayaktaysa oturma, mü-
layim bedensel temas247, öfke sırasında Allah’ı anmaya çalışma gibi yön-
temleri öfkeyi dizginlemek için önermektedir. öfkeyi yatıştırmanın ve 
toleransın erdemini ve bundan kaynaklanan güven, kalbin sükûneti248, 

239 islami metinlerde kavganın sonuçları kalp marazı, nifak, iza, zaaf vs. başlıkları altında 
incelenebilir. (a.g.e., s. 227 ve 228).

240 neraki, İlm-i Ahlak-i İslami (çev: camiu’s-saadat), s. 377-381.
241 islami metinler, öfkenin, gözlerin kan çanağına dönmesi, damarların şişmesi, şiddetli 

heyecan gibi bazı sözsüz etkilerine değinmişlerdir. (Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 229-231 ve 
neraki, İlm-i Ahlak-i İslami, s. 351- Camiu’s-Saadat’ın çevirisi).

.(Kuleyni, a.g.e., s. 231, hadis 13) ”من لم یملک غضبه لم یملک عقله“ 242

-Nehcu’l) ”الحدة ضرب من الجنون الن صاحبها یندم فان لم یندم فجنونه مستحکم“ 243

Belağa, Hikmet 255).

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 299, hadis 1) ”الغضب یفسد االیمان“ 244
245 A.g.e., hadis 3.
246 A.g.e., hadis 6.

A.g.e., hadis 2 ve neraki, İlm-i Ahlak-i İ) ”و هو قائم فلیجلس... فلیدن منه فلیمسه“ 247 -

lami, s. 354-358).

 ”من کظم غیظا و هو یقدر علی امضائه خشی الل تعالی قلبه امنا . ایمانا یوم القیامة“ 248

(Kuleyni, a.g.e., s. 90, hadis 6 ve 7) ve “عزا فی الدنیا و االخرة” (a.g.e., hadis 5).
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memnuniyet249 gibi manevi etkilerini250 anlatmak da öfkeyi kontrol altına 
almanın bir başka yoludur.

- Kötü huyluluk: iyi huyluluğun karşıtıdır. Konu daha önce genel 
hatlarıyla incelenmişti. Haşin, sertlik, mülayim olmayan ses tonu, uzlaş-
maz sözlü ve sözsüz tepkiler kötü huyluluğun göstergeleri kabul edi-
lebilir. öfke, kötü huyluluğun bir örneğidir ve genel olarak bu durum 
insanlarla uyumsuzluk olarak isimlendirilebilir. Belki de kişide ruh sağ-
lığının bulunmadığının en önemli göstergelerinden birinin kötü huylu-
luk olduğu söylenebilir. islami metinler de bu durumu, bireyin iyi dav-
ranışlarını ortadan kaldıran, onu perişan ve huzursuz eden hal olarak 
tarif etmektedir.251

- Kendini büyük görmek ve kendini beğenmek: Bundan önce eşitliği 
etkili ilişkinin önemli özellikleri arasında saymış; tevazuyu bu özelliği te-
min etmek için önemli bir öğe olarak incelemiştik. Buna mukabil tekeb-
bür, muhatap bireyde savunma pozisyonunun ortaya çıkmasına yolaçan ve 
onun üzerinde etkili olmayı engelleyen haldir. Bu durum samimi ilişkileri 
engellemekte252, hatta dostluk bağını ortadan kaldırmaktadır.253 islami me-
tinlerde tekebbürün dünyevi ve uhrevi çok kötü sonuçları zikredilmiştir.254 
Bu davranışın bireydeki aşağılık kompleksinden ve kendine saygı eksik-
liğinden kaynaklandığı belirtilmiştir.255 Kendini beğenme de bireyi ken-
dine saygısının yüksek olduğu vehmine düçar eder; düzelme ve gelişme 
zeminini ortadan kaldırır.256

- Gösteriş: Kişinin toplumsal ilişkide söz ve davranışıyla kendini bir 
şekilde gösterdiği, oysa iç dünyasında farklı bir şey olduğu duruma verilen 

249 A.g.e., hadis 12 ve 13.
250 İlm-i Ahlak-i İslami (Camiu’s-Saadat’ın çevirisi), s. 360-365 ve Kuleyni, a.g.e., s. 91.
251 A.g.e., s. 242, hadis 1-5.

انسان“ 252 له  یخلص  لم  االخوان  استطال علی   Amidi, Gureru’l-Hikem, hadis) ”من 

8393).

.(a.g.e., hadis 7464) ”لیس لمتکبر صدیق“ 253
254 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 233; mesela küfür seviyesinde ve cehenneme sokan hal olarak 

da tarif edilmiştir.

.(a.g.e., s. 236, hadis 17) ”ما من رجل تکبر او تجبر اال لذلة وجدها فی نفسه“ 255

.(a.g.e., s. 236, hadis 2 ve 1, 5, 8. hadisler) ”من دخله العجب هلک“ 256
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addır. Bu hal doğruluğun zıddıdır. islami metinlerde böyle bir tepki iki-
yüzlülük, çift dillilik, yapaylık ve sahtekarlık olarak ifade edilmektedir.257 
Bu tarz, toplumsal ilişkilerde bir tür aldatmadır. Bu koşullarda karşı ta-
raf, bireye ilişkin gerçeğe aykırı bir algı içerisindedir ve eğer bir şekilde 
bu kişinin iç dünyasındaki gerçeği anlarsa en düşük tepkisi ilişkiye son 
vermek olacaktır.258 masumların (a.s) sözlerinde halkla iki yüzle ve çift 
dille ilişki kuran kişiler için hiç hoşa gitmeyecek sonuçlar sıralanmış259 ve 
onlar insanların en kötüsü ilan edilmiştir.260 yine, insanlar bulunsa da bu-
lunmasa da dil ve iç dünyanın bir olması261 ve yalancı dostluk gösteril-
memesi tavsiye edilmiştir.262

- Sözünü tutmamak: Bireyin verdiği söze uygun davranmadığı du-
rumdur. Bu durum toplumsal ilişkilerde güveni ortadan kaldırır. öyle ki 
artık kişilerin sözüne güvenilemez hale gelinir. ilişkilerde güven olma-
ması halinde onun etkisinden umut kesmek gerekir. Kur’an, ahdi boz-
mayı263 çok uygunsuz bulmakta, verilen söze uygun hareket etmemeyi 
Allah’ın öfkesi ve hoşnutsuzluğuna sebep göstermekte264 ve sözün hayata 
geçirilip geçirilmediğini sormaktadır.265 Böyle bir davranışın, toplumsal 
ilişkilerde samimiyet, doğruluk ve iyilikseverliğe ulaşma sürecinde ol-
dukça bozucu bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

- Suizan: muhatap bireyin davranış ve sözlerinden olumsuz algıya sa-
hip olma durumunda olur. Bu olmayan biçimde yorumlanmasıyla zaman 
içinde kişiliği başkaları nezdinde olumsuz değerlendirilmeye başlayacaktır. 

257 muhammedi reyşehri, Dusti der Kur’an ve Hadis, s. 170-172.

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, hadis 10601) ”ال تدوم مع الغدر صحبة خلیل“ 258

 ,Kuleyni) ”من لقی المسلمین لوجهین و لسانین جاء یوم القیامة و له لسانان من نار“ 259

Kafi, c. 2, s. 257).
260 A.g.e., hadis 2.
261 A.g.e., hadis 3.
262 muhammedi reyşehri, Dusti der Kur’an ve Hadis, s. 170-172.
263 Kur’an ayetlerinde ahdi bozmaktan çokça bahsedilmiştir (Bakara 27, ra’d 25, enfal 

56, Tevbe 12). Hatta Kur’an’da müşriklerle sözleşme konusunda bile ahde vefanın 
lüzumuna dikkat çekilmektedir (Tevbe 4). Gerçek müminlerin sıfatları arasında söz-
leri hayata geçirmek vardır (mü’minun 8 ve mearic 32).

.(saf 3) ”َكُبَر َمْقًتا ِعنَد اللهِّٰ أَن َتُقولُوا َما الَ َتْفَعُلوَن“ 264

.(isra 34 ve 35) ”َوأَْوُفوْا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤوال“ 265
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islami metinler insanlara, çoğu yanlış olan suizandan kaçınmalarını266 ve 
başkalarının söz ve davranışlarını en iyi şekilde yorumlamalarını267 tavsiye 
etmektedir. Tabii ki toplumsal şartların gözönünde bulundurulmasının 
önemi büyüktür. Bu yüzden insanların çoğu, belli bir zaman aralığında 
ahlak dışı ve anormal bir hayat tarzına ve davranışlara sahipse iyiniyet-
lilik kişinin aldanmasına yolaçacaktır.268 Burada zekilik ve uyanıklık zo-
runludur. Dolayısıyla samimi bir toplumsal ilişkiyi suizanla zarara uğrat-
mamak gerekir.269 çünkü bu şartlarda toplumsal ilişki etkisizleşecek270, 
sonunda da ortadan kalkacaktır.271

- Alay: Bir kimsenin söz, davranış veya kişilik özelliğinin başkaları-
nın gülmesine yolaçacak şekilde gösterilmesine tepkidir. Bu tepki sözlü 
veya sözsüz olabilir. Fakat ses tonu, yüz şekli ve göz hareketleri gibi söz-
süz yönleri nedeniyle onu, etkili ilişkileri bozan sözsüz etkenler içinde 
inceleyeceğiz. Alayda genellikle bireyin zaafları ve kusurları, başkalarını 
şaşırtacak ve güldürecek biçimde öne çıkartılır. Bu durum kişinin aşağı-
lanmasına ve özsaygısını yitirmesine kadar varır. Alay barındıran toplum-
sal iletişim ciddi ve etkili içerikten uzaktır ve onda iletişimin temel ko-
nuları unutkanlığa terkedilmiştir. Bu nedenlerle islami metinler açıklıkla 
bireyleri bu davranıştan menetmiştir. Kur’an, alaya alınan kişinin birçok 
bakımdan diğerlerinden üstün olabileceği ihtimalini desteklemektedir.272 
Bu sebeple de ona üstünlük taslamayı kınamıştır.

Hiç kuşku yok başkalarıyla alay etmek samimi ilişkilerin zeminini 
yokeder273 ve karşı tarafa duygusal darbe vurur, sonunda da bireyler 

َن الظَِّنّ ِإنَّ َبْعَض الظَِّنّ ِإْثٌم“ 266 .(Hucurat 12) ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمّ

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 269) ”ضع امر اخیک علی احسنه حتی یأتیک ما یغلبک منه“ 267
268 Nehcu’l-Belağa, Hikmet, 114.

 muhammedi reyşehri, Dusti der Kur’an) ”الیفسدک الظن علی صدیق اصلحه لک یقین“ 269
ve Hadis, s. 172).

.(Nehcu’l-Belağa, mektup 3) ”ال خیر... فی صدیق ظنین“ 270

-meclisi, Biharu’l) ”ال یفلبن علیک سوء الظن فانه ال یدع بینک و بین خلیل صلحا“ 271
Envar, c. 77, s. 227).

ْنُهْم“ 272 ن َقْوٍم َعَسى أَن َيُكونُوا َخْيًرا ِمّ .(Hucurat 11) ”الَ َيْسَخْر َقوٌم ِمّ

 .meclisi, Biharu’l-Envar, c. 69, s) ”ال یظمئن... المستهزی بالناس فی صدق المودة“ 273
190, hadis 1).
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arasında düşmanlık ve kin ortaya çıkmasına yolaçar.274 eğer şaka baş-
kalarıyla alay etmeye varmıyor, hoşa gitmeyen ve doğru olmayan şeyler 
içermiyorsa275 neşeye ve diğer olumlu duygulara vesile olabilir. rasulullah 
(s.a.a) ve masumlar da ilişkilerde soğuk ve kuru değillerdi. Kimi zaman 
şakalaşır276 ve bunu müminin sıfatlarından sayıp277 güzel huyun göster-
gesi kabul ederlerdi.278 Allah katında en sevimli davranışın279 müminleri 
neşelendirmek olduğu belirtilmiştir. şaka bunun yollarından biri olabi-
lir. Bununla birlikte şakayı abartmak, kişinin itibarını ve toplumsal konu-
munu sarsar.280 Bu yüzden bireylerin saygınlık ve kişiliğinin sarsılmasına 
ilaveten bu konudaki aşırılık bireyin kişiliğini zaafa uğramasına yolaçar281, 
hatta bazen onun önemli ve ciddi meseleleri bile dikkate alınmaz.282

c)  Etkili Toplumsal İlişkileri Bozan Sıfatlar

islami metinlerde, bireylerde varolması halinde toplumsal ilişkilere 
ciddi zarar veren sabit kişilik özelliklerine işaret edilmektedir. Bu sıfat-
lardan bazılarını genel hatlarıyla inceleyeceğiz:

- Taassup: Fikirleri, inançları, hatta kişinin bağlılık hissettiği kimse-
leri şiddetle savunmak anlamına gelir. imam seccad (a.s) taassubun, ki-
şinin kendi kavminin kötüsünü, diğer kavimlerin iyilerinden üstün gör-
mek ve kendi kavminin insanlarının başkalarına zulmetmesine yardım 
etmek olduğunu belirtir.283 Taassup, bir inancı körükörüne savunmak ve 
yeterli kanıta dayanmaksızın bunda ısrar etmek gibi durumları kapsar. 

274 Gurer, “bezru adadeti’l-mizah” ve “el-mizah turesu’l-dagain” (a.g.e., c. 77, s. 215).

.(a.g.e., c. 16, s. 298 ve c. 73, s. 60) ”ان المزح و ال اقول اال حقا“ 275
276 muhaddisi, Ahlak-i Muaşeret, s. 251, mukaddesniya ve muhammedi, Adab-i Muaş -

ret, s 92.

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 73, s. 60) ”ما من مؤمن و فیه دعابه“ 277

.(a.g.e., c. 16, s. 298) ”فان المداعبه من حسن الخلق“ 278
279 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 150, babu idhali surur ale’l-mü’minin.

 ,Amidi) ”آفة الهیبة المزاح“ Biharu’l-Envar, c. 76, s. 58 ve ,”المزاح تذهب بماء الوجه“ 280
Gureru’l-Hikem, mizah bahsi).

.(Aynı yer) ”من مزح استخف“ 281

.(Aynı yer) ”من جعل دیدنه الهزل لم یعرف جده“ 282
283 Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 233.
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Böyle hallerde kişi etrafına nüfuz edilemez bir duvar örer ve hiçbir es-
neklik göstermeksizin kendisinin doğru olduğunu düşünür. Bu özelliği 
taşıyan bir kişi, toplumsal ilişkilerde eleştiriye kapalıdır. Hiçbir şeyden et-
kilenmemesi bir yana, kendisi de başkalarını hiçbir şekilde etkileyemez. 
Kur’an bu hali “hamiyet” olarak ifade eder.284 masumların (a.s) görüşüne 
göre taassup, dindarlığa ciddi zarar verir285 ve mutaassıplar için hiç hoşa 
gitmeyecek sonuçlar doğurur.286

- Haset: Başkalarının gelişmiş imkanlarının ve olumlu bir özelliğinin 
ortadan kalkmasını arzu ve temenni etmek anlamındadır. Bu sıfatı taşı-
yan kişi, etkili toplumsal ilişkilerin önemli özelliklerinden olan koşulsuz 
olumlu duyguları ifade etmekten ve iyilikseverlikten kaçınırlar. Bu şart-
larda samimi ilişki kurmanın çok zor olacağında tereddüt yoktur.287Bu 
sıfat, zaman içinde ilişkileri yokeder.288 islami metinler bireyleri bu özel-
likten sakındırmaktadır.289 çünkü bu, dindarlığa zarar vermekle290 ve ki-
şilerin iyi işlerini etkisizleştirmekle291 kalmamaktadır, bilakis kişinin hayat-
tan haz almasını292 ve ruh huzurunu293 ortadan kaldıran bir tür psikolojik 
hastalıktır.294 Kişi kendi özelliklerine ve kendi hayatının pek çok avantaj-
larına odaklanıp dayanmak yerine sürekli eksikliklerinin hüsranı içinde 

ِة“ 284 .(Fetih 26) ”ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَّ

(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 232) ”من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقة االیمان من عنقه“ 285

.(a.g.e., hadis 5) ”لم یدخل الجنة حمیة غیر حمیة حمزة بن عبد المطلب“ 286

;ve (Amidi, Gureru’l-Hikem, hadis 886) ”الحسود ال خله له“ 287

.(Nehcu’l-Belağa, Hikmet 218) ”حسد الصدیق من سقم المودة“ 

 ,meclisi) ”ال تباغضوا و ال تحاسدوا و ال تدابروا و ال نقاطوا و کونوا عباد الل اخوانا“ 288

Biharu’l-Envar, c. 73, s. 38).
289 nisa 53, Bakara 109.

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 232) ”آفة الدین الحسد“ 290
291 A.g.e., hadis 1 ve 2.

 .Kuleyni, Kafi, c) ”فان الحاسد ساخط لنعمی و صاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی“ 292
2, s. 232).

 ;ve (meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 252) ”ال راحة لحسود“ 293

.(a.g.e., hadis 15) ”ال یطمعن الحسود فی راحة القلب“
294 müslüman âlimlerin çoğu, hasedi, çetin ruh hastalıklarından biri kabul etmektedir. 

(neraki, Camiu’s-Saadat, c. 2, s. 257).
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başkalarıınn hayatındaki avantajlara gözünü diker.295 Bu sıfatın ruhsal et-
kisi bazen o kadar şiddetlidir ki bedene bile zarar verebilir.296 Bu sıfatın 
diğer etkileri arasında daimi keder ve kaygı da vardır.297

- Korkaklık: etkili toplumsal ilişkilere zarar veren sıfatlar arasındadır. 
çünkü korkak kişi gerekli şartlarda başkalarına destek verme gücünden 
yoksundur.298 Buna ek olarak, zor durumlara göğüs geremez.299 Korka-
ğın psikolojik sağlamlığı ve kendine güveni yoktur. Bu bakımdan başka-
larını etkilemenin birinci basamağında bile yetersizdir. ikinci basamakta 
ise başkaları üzerinde olumsuz etki bırakabilir. islami metinler bu sıfatın 
varlığını, kişilerin dindarlığındaki zayıflığa bağlar.300

- Cimrilik: Bireyin, sahip olduğu malları ve avantajları gerekli ve uy-
gun işlerde harcamaktan kaçınmasına sebep olan sıfattır.301 Bu sıfat is-
lami metinlerde fazlasıyla anormal addedilmiş ve kötü uhrevi sonuçları 
zikredilmiştir.302 cimri kişi, uygunsuz birçok sıfat ve davranışı kendisinde 
toplamıştır.303 cimriliğin dindarlık üzerindeki etkisi o kadar şiddetlidir ki 
imanla birlikte olması mümkün değildir304 ve ibadet davranışının değerini 
azaltır.305 cimrilik bireyin toplumsal ilişkilerine ciddi zarar vermektedir. 
Böyle bir birey, ilişki kurarken kendisi hiçbir fayda sağlamaksızın şahsi 

َل اللهُّٰ ِبِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض“ 295 .(nisa 32) ”َواَل َتَتَمنَّْوْا َما َفضَّ

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 256) ”صحة الجسم من قلة الحسد“ 296

.(a.g.e., hadis 29 ve s. 257) ”الحسود مغموم“ 297

.(saduk, Hisal, c. 1, s. 244) ”اما الجنان فانه یهرب عنک“ 298

.(Nehcu’l-Belağa, mektup 53) ”ال جبانا یضعفک عن االمور“ 299

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 75, s. 301) ”ال یکون المؤمن جبانا و“ 300
301 rivayetler cimriliğin anlamına izah etmiştir: A.g.e., c. 71, s. 352, c. 73, s. 305; K -

leyni, Füruğu Kafi, c. 4, s. 45; neraki, İlm-i Ahlak-i İslami (Camiu’s-Saadat’ın çevirisi), 
c. 2, s. 151.

ُقوَن َما َبِخُلوْا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة“ 302 .(Âl-i imran 180, nisa 36) ”َبْل ُهَو َشرٌّ لَُّهْم َسُيَطوَّ

Nehcu’l-Belağa, Hi) ”البخل جامع لمساوی العیوب و هو زمام بقاء به الی کل سوء“ 303 -

met 370).

meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 301 ve 302, h) ”ما محق االیمان محق الشح شیء“ 304 -

dis 10).
305 Bu yüzden rivayetlerde, cömert ama günahkar kişinin, Allah katında cimri âbidden 

daha sevimli olduğu belirtilmiştir (a.g.e., s. 307).
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çıkar ve avantaj elde etmenin peşindedir sadece.306 cimri, en zaruri şart-
larda bile insanı terkedip herhangi bir yardımda bulunmaz.307 Bu tek ta-
raflı ilişkinin devam edemeyeceği ve zamanla kesintiye uğrayacağı gayet 
açıktır.308 Böylelikle cimri kişi insanlardan uzaklaşır309, toplumsal itibarı 
ve değeri ağır biçimde zaafa uğrar.310 o, giderek insanların düşmanlığını 
çeker311 ve bütün bu şartların etkisiyle ruh huzurunu kaybeder.312 cimri 
asla insanlarla samimi bir ilişki kuramaz.313

- Tamahkârlık: Bireyin ilişki kurarken iyilikseverlik yerine daha çok 
kendisi için çıkar ve avantaj temin etmenin peşinde olduğu ruh halidir. 
Bu durum bir bakıma cimriliğe de benzer. Tamahkâr kişi, toplumsal iliş-
kide başkalarını destekleyemez veya koşulsuz sevgi besleyemez ya da sa-
mimiyet kuramaz. o, ulaştıktan sonra başkalarının ihtiyaçlarına ilgi gös-
termediği ve ilişkiyi sonlandırdığı bir hedefin peşindedir.314

- Ahmaklık: Düşük düzeyde toplumsal algı ve akıl anlamındadır. Top-
lumsal ilişkilerin engellerindendir. islami metinler bireyleri, böyle kim-
selerle yakın ilişki kurmaktan kesinlikle menetmektedir. Bu kişiler, çok 
düşük idrakleri nedeniyle, fayda sağlamak yerine insanlara zarar verirler.315 
Buna ilaveten dostlukları da sağlam değildir.316 Bu kişilerle ilişki kurma-
nın diğer bir zorluğu da, insanı kısıtlayacak biçimde hep eşlik edilmesi 

.(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 8, s. 420) ”اما البخیل فانه یأخذ منک و ال یعطیک“ 306

.(saduk, Hisal, c. 1, s. 244) ”ایاک و مصادقة البخیل فانه یقعد عنک احرج ما تکون الیه“ 307
308 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 303, hadis 15 ve 16.

.(a.g.e., s. 308) ”و البخیل بعید من الل بعید من الناس“ 309

.(Nehcu’l-Belağa, Hikmet 3) ”البخل عار“ 310

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, 780 ve 2651) ”البخل یوجب البغضاء“ 311

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 70, s. 300 ve 303, hadis 17) ”اقل الناس راحة البخیل“ 312

 ;ve (Amidi, Gureru’l-Hikem, hadis 7465 ve 7473) ”لیس لبخیل حبیب“ 313

.(a.g.e., 5508) ”زیادة الشح تشین الفتوة و تفسد االخرة“

 .ibn ebi’l-Hadid, ŞerhuNehci’l-Belağa, c. 20, s) ”من احبک لشیء ملک عند انقضائه“ 314

323) ve “و من و ادک المر ولی عند انقضائه” (Amidi, Gureru’l-Hikem, hadis 8552).

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 376 ve Nehcu’l-Belağa, Hikmet 37) ”فانه یرید ان ینفعک فیضرک“ 315

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, hadis 9829) ”مودة الحمقی تزول کما یزول السراب“ 316
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ve onay beklentileridir.317 onlarla sözlü ilişkilerin de varabileceği bir yer 
yoktur.318 çünkü kendi görüşlerinde ısrar ederler ve başkasını idrak ede-
cek kabiliyetleri yoktur.

- Fasıklık: islami metinlerde, yalnızca geçici ihtiyaçlar yönünde ve 
bayağı motivasyonları teminle gerçekleşen anormal davranışları sergile-
mek ve büyük günahları işlemek anlamında kullanılmaktadır.319 Fasık-
lıkta birey, temel ahlaki normlara bile bağlılık göstermez. Bu kişilerle top-
lumsal ilişki kurmak yararlı bir sonuç doğurmayacaktır. zira onlar ne 
başkalarının iyiliğini isterler, ne de olumlu duyguları göstermenin veya 
başkalarını desteklemenin peşindedirler.320 Bu kişilerin alameti, beyhude 
işlerle uğraşmaları, amaçsız sözler sarfetmeleri, insanlara düşmanlık bes-
lemeleri ve onlara töhmette bulunmalarıdır.321 Bu kişilerle ilişki kurma-
nın bir başka zorluğu da, hayatta, insanın diğer toplumsal ilişkilerini de 
sapkınlığa sürükleyecek anormal ve ahlak dışı davranışlar ve tarzlardan 
etkilenmeleridir.322 Bu kişiler ilişkilerdeki ahlaki zaafları nedeniyle ko-
layca ve çok düşük bedel karşılığı başkalarına zarar verebilirler.323 Böyle 
kimselerle toplumsal ilişki kurmanın kötü sonuçları, beraberinde berbat 
uhrevi akıbeti de getirecek biçimde dindarlığın zaafa uğramasıdır.324 Fa-
sık kişiyle ilişki, insanın toplumsal itibarına da zarar verir. çünkü hal-
kın kişilerle ilgili değerlendirmesi, onun toplumsal ilişkilerine göredir.325 
Bu yüzden masumlar bu kişilerle hiçbir şekilde toplumsal ilişki kurul-
maması gerektiğini çokça vurgulamışlardır.326

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 195) ”ال تصحب المائق فانه یزین و ال یرجع الی خیر“ 317

.(Aynı yer) ”مماراة االحمق تقول و یقول و ال یرجع الی خیر“ 318
319 A.g.e., c. 68, s. 278.

.(Kuleyni, Kafi, c. 2, s. 376) ”و ال یعینک علی امر دینک و معادک“ 320

.(Harrani, Tuhefu’l-Ukul, s. 17) ”عالمة الفاسق اربعة اللهو و الغو و العدوان و البهتان“ 321

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 190) ”ال تصحب الفاجر فیعلمک من فجوره“ 322

.(a.g.e., s. 196 ve 199) ”ایاک و مصادقة الفاجر فانه یبیعک بالتافه“ 323

ْكِر َبْعَد إِْذ َجاءِني“ 324 .(Furkan 28 ve 29) ”َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم أَتَِّخْذ ُفالًَنا َخِليالً َلَقْد أََضلَِّني َعِن الِذّ

325 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 214; “المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل” 

(a.g.e., s. 192) ve “من یدخل مداخل السوء یتهم” (a.g.e., s. 191 ve 197).
326 A.g.e., s. 191 ve 192.
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2. Ekonomik Meseleler ve Ruhsal Hijyen

ekonomik konular vatandaşların ruhsal hijyenini temin etmede çok 
önemli bir rol oynar. Toplum, yoksulluk ve yoksunluğun ortadan kaldı-
rılmasıyla psikolojik hastalıkları azaltmak ve bireylerin yeteneklerini ge-
liştirmek için büyük bir adım atabilir. Her ne kadar bireyin kendisi ruh 
sağlığını temin etmek için çaba göstermek zorundaysa da toplumun bu 
konuda daha büyük bir rolü olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan top-
lumların ruhsal hijyeni geliştirmek için genel politikaları ve stratejileri, bi-
rinci basamakta ekonomik ve toplumsal boyutlara odaklanmalıdır, tıbba 
ve tedaviye değil. Diğer bir söyleyişle, toplumsal ve ekonomik ayrımcı-
lığı ve eşitsizliği giderip toplumun tüm bireyleri için uygun maişet temin 
ederek ruhsal sorunların büyük kısmı toplumdan giderilebilir ve tedavi 
için ayrılmış büyük bütçeler azaltılabilir. Bu bahiste eşitsizlik ve fakirlik 
meselesine daha derinlemesine bir bakışla yoksulluğun sonuçlarını, özel-
likle de onun psikolojik çıktılarını inceleyeceğiz. Daha sonra islami me-
tinlerin fakirliğe yaklaşımını araştıracak ve bununla başetmenin çözüm 
yollarını ele alıp bireysel ve toplumsal ruh sağlığını temin için en iyi eko-
nomik koşulları göstereceğiz.

1.2.  Yoksulluk ve Eşitsizliğin Etkileri

Belki de eşitsizlik ve yoksulluk meselesi, tarih boyunca insanlığın en 
trajik toplumsal sorunu olarak kabul edilebilir. insanlığın görkemli eko-
nomik gelişmişlikten nasiplendiği günümüz dünyasında bu problem çö-
zülememekle kalmadı, hatta fakir-zengin arasındaki mesafe önceki çağlara 
oranla daha da büyüdü. Dünya sağlık örgütü 1995 yılında yayınladığı 
bir raporda şiddetli fakirliği acımasız katil, acı ve dertlerin en önemli se-
bebi kabul etti. Biz de fakirliğin etkilerini incelerken, kitap olarak yayın-
lanmış bu raporun bazı bölümlerini özetle nakledeceğiz.

a)  Bedensel Etkiler

yoksulluk toplumların aşağı sınıflarının bedensel sağlığını çeşitli şekil-
lerde tehdit eder. Fakirlik, bebeklerin aşılanamamasının, arıtılmış ve sağ-
lıklı suya erişememenin, ilaç ve diğer tedavi yollarının bulunamamasının 
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ve bebeklerin doğum sırasında ölmesinin temel sebebidir. Fakirlik hayat-
tan umut kesilmesinin, sakatlık ve engelliliğin ve açlığın temel nedeni-
dir. yoksulluk ruh hastalığı, stres, intihar, ailenin dağılması ve uyuştu-
rucu kullanımının en önemli sebebidir. 1990 yılında şiddetli yoksulluk 
içinde yaşayanların sayısı yüz milyon kişi tahmin ediliyordu. yani yer-
küre nüfusunun beşte birinden fazla.

Her on çocuktan sekizi, çocuklar için öldürücü ana hastalığın be-
şine karşı aşılanmasına, genel olarak 1980 ve 1993 yılları arasında be-
beklerin ölüm oranı %25 azalmasına ve yaşama umudu dört yıl daha 
artarak yaklaşık 65 yaşa ulaşmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerde 
her yıl beş yaşın altında oniki milyon ikiyüz bin çocuk ölmektedir. Bu 
ölümlerin çoğunun sebebi, her çocuk için ayrılabilecek küçük bütçe-
lerle önlenmesi mümkün hastalıklardır. 1993 istatistiklerine göre ge-
lişmemiş ülkelerde yaşama umudu 43 yıl, gelişmiş ülkelerde ise 78 yıl-
dır. yani fakir ülkelerin iki katıdır. zengin ülkelerde yaşama umudu 
2000 yılında 79 yıla çıkmıştır. Fakat çok fakir bazı ülkelerde bu indeks 
42 yıla kadar inmektedir. 1993 yılında ölen beş yaşın altındaki çocuk 
sayısı (12.2 milyon çocuk) norveç ve isveç’in tüm nüfusuna denktir.327 
2000 yılına girmenin eşiğinde dünyanın en zengin insanlarının yaklaşık 
yüzde 30’u, dünyadaki etin yüzde 45’inden fazlasını tüketiyordu. oysa 
yaklaşık 800 milyon kişi kötü beslenmeye mecbur kalmaktadır. mal-
ların yüzde 85’den fazlası dünyadaki zenginlerin yüzde 20’i tarafından 
tüketiliyor. Fakat en fakir katmanların yüzde 20’si, tüketilen malların 
yüzde 0.4’ünü elinde tutuyor. Geri kalmış ülkelerin geliri 89 milyar do-
lardan azdır. Halbuki dünyanın en zengin on kişisi, belirtilen rakamın 
1.5 katına sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların yüzde 
60’ı yeterli sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadır. oysa bu yüzde 
60’ın yıllık sağlık ve beslenme bütçesi, Amerika ve Avrupa’da sadece 
parfüm tüketimi için harcanan paraya denktir. Dünya nüfusunun ge-
niş bir kesiminin sorunu mutlak fakirliktir ve asgari seviyede barınma, 
gıda ve giysiden mahrumdurlar. Gelişmekte olan ülkelerin yüzde 30’dan 
fazlası sağlıklı sudan yoksundur ve yılda otuz milyon kişi açlıktan öl-
mektedir. orta seviyede protein tüketimi Avrupa ülkelerinde günlük 

327 Bridging the Gaps, World Health organization, 1995.
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120 gramdan fazla olmasına rağmen bu rakam Afrika ülkelerinde gün-
lük 20 grama zorlukla ulaşabilmektedir.328

Bedensel hastalık ile ruh hastalığı arasındaki ilişki gözönünde bu-
lundurulduğunda yoksulluk beden sağlığını etkileme yoluyla bireyin ruh 
sağlığını tehlikeye sokmakta ve ruh hastalıklarına yakalanma ihtimalini 
arttırmaktadır. Bedensel ve ruhsal hastalıklar bir kişide genellikle bir-
likte görülmektedir. ruh hastası olduğu değerlendiren bireyler daha zi-
yade bedensel bakımdan hastadırlar. öte yandan hastalar veya bedensel 
engelliler daha çok ruhsal huzursuzluklara düçardırlar. mesela yaşlılıkta 
bir yandan depresyon, diğer yandan bedensel hastalıklar, bedenin deşarj 
kontrolünü kaybetme, denge ve işitme kaybı arasında ilişki ve birbirini 
besleme vardır. Bu ilişki, enfeksiyondan kaynaklanan zihinsel karışıklık, 
depresyon, bilişsel bozukluk, ilacın yan tesirleri ve diyabet ile beslenme 
bozuklukları arasında da vardır. Dolayısıyla erken ölüm, kalp hastalığı, 
kronik ve takatten düşüren hastalıklar, ülser, çocukluk döneminin olay-
ları ve benzeri şeylerin fazla olduğu bir toplumsal grup veya özel bir böl-
genin bireylerini dikkate aldığımızda fakir olmaları ihtimali çok yüksektir. 
yine intihar, depresyon, anksiyete ve şizofreni oranı da onların arasında 
fazla çıkacaktır.329

b)  Kültürel ve Toplumsal Etkiler

1. Talim ve terbiye: çoğu zaman maddi fakirlik ile kültürel fakir-
lik birliktedir. maddi bakımdan yoksul olan bir kimsenin düşüncesi ha-
yatın temel ihtiyaçlarını temin etmeyle öylesine meşguldur ki kendisinin 
ve ailesinin kültür ve eğitim ihtiyaçlarını gidermeye çok az fırsat bula-
bilir. Ayrıca bu iş için karşısına fırsat çıksa bile bunun zemini ve im-
kanları hazır olmayacaktır. sonuç itibariyle Allah vergisi birçok lütuf ve 
yetenek fiiliyata geçemeyecek ve onlardan doğru dürüst yararlanma ger-
çekleşemeyecektir. marshall330 şöyle yazar: “yoksulluğa rağmen dini et-
kenler, dostluk ilişkileri ve aile sevgisinin tesiri altında insanın en büyük 

328 Dadger, “Karâyi, refah ve adalet der islam ve iktisad-i mütearif”, Name-i Müfid de -
gisi, sayı 17, s. 45.

329 Gomm, roger, s. 112.
330 Alfred marshall
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mutluluğu hissedebileceği ve yeteneklerini geliştirmeye imkan bulabile-
ceği doğrudur. Fakat itiraf etmek gerekir ki, fakirlik ortamında, özellikle 
de kalabalık nüfusun olduğu bölgelerde iktisadi fakirlik insanın yetenek-
lerinin yokolmasına ve solmasına yolaçacaktır... Günümüzün büyük şe-
hirlerinde yaşayan kişiler, başkalarıyla dostluk bağı kurmaya çok az fırsat 
bulurlar... Hiç kuşku yok, yoksulların bedensel, ahlaki ve fikri hastalıkla-
rının başka nedenleri de vardır. Ama fakirlik bunların en temellerinden 
biridir... Genel olarak fakirlerin anormal davranışları onların yoksulluk-
larından kaynaklanmaktadır... Fakirliğin sebeplerini incelediğimizde as-
lında insanoğlunun büyük bir kesiminin konumunu kaybetmesinin se-
beplerini araştırmış oluyoruz.”331

Kültürel yoksulluk, talim terbiye ve düzgün eğitim yoksunluğu, bire-
yin, çevreyi kontrol altına almanın ve mahrumiyet ve fakirlikten kaynak-
lanan stresi azaltmanın yollarını bulmasını engeller, onu psikolojik bozuk-
lukların hedefi haline getirir. Buna ilaveten okuma yazma ve eğitimden 
mahrumiyet maddi fakirliği de şiddetlendirir; bu zincirleme devam eder 
ve fakirliğin artmasıyla kişinin ruhsal hijyeni büyük zarar görür.

2. İnziva: maddi sıkıntı doğal olarak kişinin toplumun gözünden 
düşmesine ve bir köşede yalnızlığa sığınmasına neden olur. müminlerin 
emiri Ali (a.s) şöyle buyurur:

“Gurbette zenginlik vatandır. vatanda fakirlik ise gurbettir.”332

zengin kimse, gurbette bile olsa tıpkı vatanında yaşıyormuş gibidir. 
Ama fakir, kendi vatanında da tıpkı gurbettikler gibidir. Kimse ona önem 
vermez ve sonuçta da münzevi biri olur. Başkalarıyla ilişkiden yoksun-
luk ve yalnızlık hissi, ruh hastalıklarına yakalanmak için uygun zemin-
dir. Bireyler arası cazibenin etkenleri arasında insanların giysisi gibi dış 
görünüş durumu da vardır. Fakirlik genellikle kişinin dış görünüşünün 
ve giysisinin aşağı seviyede ve istenmeyen halde olmasına yolaçtığından 
bireyler arası cazibenin azalması sebebiyle aşağı sınıftan insanlar, bazen 

331 şihavendi, Camiaşinasi-yi İnhiraf, s. 200.

Bu s .(Nehcu’l-Belağa, Hikmet 56) ”الغنی فی الغربة وطن و الفقر فی الوطن غربة“ 332 -

zün benzeri Hikmet 4”te de tekrarlanmıştır: “و المقل غریب فی بلدته ” yani, fakir 
kendi şehrinde de gariptir.
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inzivayı seçmelerine neden olacak biçimde toplumsal ilişki kurmada ciddi 
sorunlar yaşayacaklardır.333

3. Saldırganlık: Kamu servetlerinin dağıtımında adaletsizlik sebebiyle 
insanların fakir ve zengin olarak ikiye ayrıldığı ve aralarında büyük sı-
nıfsal farkın meydana geldiği bir toplumda kin ve düşmanlık patlak ve-
rir. Fakirler, zengin eşrafın yaşam tarzını gördükçe ve kendi sefil hayatını 
gözlemledikçe yürekleri onlara karşı kin bağlar ve birçoğunun ruhunda 
kompleks ortaya çıkar. Buna ek olarak, yoksulların iç dünyalarındaki yut-
kundukları kin bir gün patlayabilir ve bu durumun sebebi olan kişileri 
yutabilir. Dolayısıyla toplumun aşağı sınıflarının öfke ve saldırganlığı ya 
kendilerine yönelebilir ve ruhlarında kompleks doğmasına yolaçabilir ya 
da zenginleri hedef alır ve toplumu denge durumundan karmaşaya sü-
rükler. müminlerin emiri (a.s) oğluna şöyle buyurmuştur:

“oğulcağızım! Fakir olmaktan korkarım. Bundan Allah’a sığın. çünkü fa-
kirlik dinde eksiklik, fikir ve akılda ise perişanlık meydana getirir. Düş-
manlık ve kine sebep olur.”334

yoksulluğun ilk sonucunu inceliyoruz. onun ikinci sonucu “ank-
siyete ve zihin karışıklığı” ile ilgilidir. Bu konudaki en çarpıcı cümle, 
Peygamber’in (s.a.a) sahabesi ebuzer’den nakledilmiştir:

“evinde hayati ihtiyaç maddeleri bulunmayan kişi, saldırganlığını sadece 
insanlara değil, bütün bir toplumsal nizamı tahrip etmeye yöneltme tehli-
kesiyle karşı karşıyadır.”335

4. Ahlaki zaaf ve toplumsal anormallikler: yoksulluk, toplumda 
sosyal anormallikler biçiminde ortaya çıkan haset gibi bazı çirkin ah-
laki sıfatlar için müsait zemindir. müminlerin emiri Ali (a.s) şöyle bu-
yurmaktadır:

“rızkının peşinde koşan kimseyi kınamayın. çünkü hayati imkanları ol-
mayan kişinin hata ve yanlışlıkları çok olur.”336

333 Kuleyni, Kafi, c. 5, s. 65-71, babu’l-maişe.
”یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالل منه فان الفقر منقصة للدین مدهشة للعقل  334

(Nehcu’l-Belağa, Hikmet 319) “داعیة للمقت
335 Karadavi, Müşkiletu’l-Fakr, s. 18.

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 47) ”ال تلم انسانا یطلب قوته فمن عدم قوته کثر خطایاه“ 336
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Kriminalojinin öncülerinden biri, bir araştırmada, italya’da fakir ai-
lelerin nüfusun yüzde 60’ını oluşturduğunu, ama işledikleri suçların tüm 
suçların yüzde 85-90’ı olduğunu ortaya koymuştur. yine başka bazı araş-
tırmalar, toplam suçların yüzde 19’unu londra’daki fakirlerin işlediğini 
göstermektedir. Hâlbuki onlar nüfusun yüzde 8’ini oluşturmaktaydılar. 
elbette ki bu, bütün fakirlerin kötü işler yaptığı anlamına gelmemektedir. 
Aksine çoğu sapkın ve suçlunun fakir olduğu söylense de fakirlerin çoğu-
nun suçlu ve kötü olmadığı belirtilmelidir... marx, Henry George, William 
Bonger ve diğerleri kendi üsluplarıyla yaptıkları tekliflerde, ekonomik eşit-
sizliğin sadece kendiliğinden ortadan kalkmayacak olması nedeniyle değil, 
üstelik yozlaşma, çözülme ve envai çeşit sapkınlık doğuracak olması sebe-
biyle de tüm çabayı gelir dağılımını iyileştirme ve ekonomik eşitsizliklerin 
üstesinden gelme yolunda göstermek gerektiğini tavsiye etmektedirler.337

5. İnanç ve dindarlıkta zaaf: Din açısından yoksulluğun en önemli 
olumsuz sonucu belki de fakirliğin inanç zayıflığı ve dinsizlik için uygun 
yatak olmasıdır. meşhur bir rivayette Peygamber-i ekrem’den (s.a.a) ve 
imam sadık’tan (a.s) şöyle buyurdukları aktarılmıştır:

338(Fakirlik küfür sınırına yakındır) ”کاد الفقر ان یکون کفرا“

muhtemelen mali fakirlik ile küfrün ilişkisini anlamanın zorluğu, ki-
milerini bu rivayetteki fakirliği nefis yoksulluğu (psikolojik fakirlik) ile 
yorumlamalarına sebep olmuştur. Hadisi yorumlayan başkaları ise (me-
sela Gazali) cümledeki “fakirlik” lafzını ilk anlamı olan maddi yoksul-
luk olarak kabul etmiş ve ifadeyi şöyle açıklamıştır: Fakirlik insanı kü-
für uçurumunun dibine getirir. çünkü, herşeyden önce zenginlere haset 
beslemesine yolaçar. Haset de insanın hasenat ve iyiliklerini yokeden bir 
şeydir. ikincisi, yoksulluk, fakirin zengin karşısında hakir görünmesine 
sebep olur. Gururu ve dini bundan darbe alır. üçüncüsü, ilahi kaza ve 
kaderden memnuniyetsizliğe ve rızkına razı olmamaya yolaçar; bu da ki-
şiyi küfre sürükler.339

Başka bir sözünde rasulullah (s.a.a) , kendisinden sonra gelecek yö-
neticilere birtakım uyarılarda bulunmaktadır: “insanları fakir ve elleri boş 

337 şihavendi, Camiaşinasi-yi İnhirafat, s. 199 ve 200.
338 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 29 ve 30.
339 A.g.e., s. 31.
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bırakmasınlar. çünkü bu yüzden küfre süreklenebilirler.”340 Peygamber-i 
ekrem (s.a.a) , yöneticilere ve iktisat planlamacılarına fakirlikle müca-
deleyi hatırlatmakta ve onlara, adaleti icra ederek, ayrımcılığı kaldırarak, 
ilahi lütuflardan daha fazla ve daha iyi yararlanmak için planlama yapa-
rak halkın genelinin, dinsizliğe sürüklenmemeleri için uygun maişeti te-
min etmesinin gerekliliklerini hazırlamalarını ikaz etmektedir. Toplu-
mun idaresini yürütenlerin psikolojik yoksulluğu değil, sadece maddi 
fakirliği ortadan kaldırmaya memur olduklarını gözönünde bulundura-
rak ve her iki hadiste fakirlik ve küfür ilişkisinden bahsedilmesinin yön-
lendirmesiyle diyebiliriz ki “کاد الفقر ان یکون کفرا” cümlesindeki fakirlik, 
maddi yoksulluktur. Buna ilaveten Peygamber-i ekrem’den (s.a.a) şöyle 
bir söz de nakledilmiştir:

“eğer Allah’ın ümmetimin fakirlerine rahmeti olmasaydı yoksulluk onları 
küfrün eşiğine getirirdi.”341

Başka bir ifadede imam Ali (a.s) fakirliği dinde eksiklik olarak tarif et-
miştir. Fakirlik eğer bireyin tenbellik ve gevşekliğinden kaynaklanmıyorsa 
günah ve suç değildir, kişi için utanç da sayılmaz. Bilakis burada kasdedi-
len, fakirliğin, güçlü imanı bulunmayan kimselerin çok geçmeden günah 
işlemesine sebep olacağıdır. Bazı günahlar yoksulluk ve ihtiyaçtan kay-
naklanır. Bu, şehid mutahhari’nin de benimsediği bir yorumdur.342 şeyh 
muhammed Abduh da bu cümleyi şerhederken şöyle söylemektedir: “şid-
detli fakirlik insanı ihanet, yalancılık, zillete boyun eğme, hakka yardım 
etmekten kaçınmaya zorlar. Bunların tamamı da dinde eksikliktir.”343

Diğer bir yoruma göre fakirler, mali yoksullukları nedeniyle hac, sa-
daka, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmak gibi bazı ibadet ve amelleri ye-
rine getirmekten mahrumdur. Her ne kadar bu onların elinde değilse de 
ve kendi kusurları sayılmasa da her halükarda dindarlığın ve ibadetle-
rin bazı faydalarından mahrumiyet demektir. Bu sebeple dini öğretiler, 

 ,Kuleyni, el-Kafi, c. 1) ”اذکر الل الوالی من بعدی علی امتی... و لم یفقر هم فیکفرهم“ 340

s. 406).

 .meclisi, Biharu’l-Envar, c) ”لو ال رحمة ربی علی فقراء امتی کاد الفقر ان یکون کفرا“ 341

72, s. 47).
342 mutahhari, Bist Goftar, s. 93.
343 Nehcu’l-Belağa, Hikmet 319.
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fakirlerin beslenme, giyecek, mesken ve evlilik gibi zorunlu ihtiyaçlara 

ilaveten manevi ihtiyaçlarını da karşılayabilecekleri şekilde mali yeter-

liliğe sahip kılınmaları gerektiğini vurgulamaktadır. imam sadık (a.s) 

şöyle buyurmaktadır:

“mümine zekâttan o kadar verin ki yiyip içebilsin, giysi temin edebilsin, ev-

lenebilsin, hacca gidebilsin, sadaka verebilsin, borcunu ödeyebilsin.”344

sonuç itibariyle fakirlik ve dinde eksiklik ilişkisi hakkında denebi-

lir ki, fakir eğer güçlü bir imana sahip değilse çok geçmeden günaha sü-

rüklenecek ve neticede de dindarlığı ve imanı eksilecektir. Ama sabre-

der ve tahammül gösterir, günah vesvesesi ve kirlilik karşısında dirençli 

davranırsa yalnızca dindarlık ve ibadetlerin bazı avantajlarından mah-

rum kalacaktır.345

c)  Psikolojik Etkiler

Açıklandığı gibi, fakirliğin bedensel ve sosyokültürel etkilerinin ruh 

sağlığı üzerinde birçok tesiri vardır. Bu bölümde, genellikle doğrudan fa-

kirlikten kaynaklanan bazı kötü psikolojik sonuçları inceleyeceğiz:

1. Özsaygının azalması: Fakir, toplumsal konumdan düzgünce ya-

rarlanamaz ve sürekli aşağılanmayla karşı karşıya kalır. Fakirliğin psikolo-

jik etkilerinin en çoğu, insanların onlara olumsuz bakışından kaynaklan-

maktadır. insanlar fakirlere zenginlere muamelelerinden tamamen farklı 

tarzda davranırlar. mustazaflar konusundaki bu olumsuz ve aşağılayıcı 

bakış okul, alışveriş merkezi, klinik, hastane, banka ve diğer sosyal mer-

kezlerde gözlemlenebilir. vincent de Gaulejac, günümüzün maddiyatçı 

toplumunda, diğerlerinden daha aşağı veya daha değersiz olduğunu his-

seden ya da hatta kınandıklarını düşünen kimseler hayatın bütün alanla-

rında utanma ve mahçubiyet duygusu taşırlar. Bu utanç, ruhsal bir yara 

gibi hissedilir ve “sınıfsal yılbaşı”ya benzer. Aslında başkalarının bakış ve 

”یعطی المؤمن من الزکاة ما یأکل منه و یشرب و یکتسی و یتزوج و یحج و یتصدق و  344
(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 96, s. 70) “یوفی دینه

345 Bu kategorilendirme elbette ki bu denli açık olmasa da bu hadisin Hakimi, el-Hayat, 
c. 4, s. 289 ve 299’daki izahında zikredilmiştir.
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davranışı, “sınıfsal yılbaşı”ya maruz kalan kişinin kimliği ve ben idraki-
nin oluşumunda önem taşır.

yoksul insan kendisini “muhtaç”, “fakir”, “garip”, “değersiz”, “her-
kesten aşağı” hisseder. Böyle bir kimliğe sahip olduğuna inanır. Başkala-
rının aşağılamasını kabul etmesi zamanla içselleşir ve bireyin kendisini 
aşağılamasına, özsaygısını ve kendine güvenini kaybetmesine kadar va-
rır. onda, bütün bu talihsizliklerin ve hiç haketmediği şeylerin sebebi-
nin sadece kendisi olduğu düşüncesi oluşur.346

Fakirlere farklı bakış sadece “günümüzün maddiyatçı toplumu”na özgü 
değildir, hep böyle olmuştur. müminlerin emiri Ali (a.s) şöyle buyurur:

“Dünya birisinin yüzüne baktığında (mesela servet veya güç sahibi oldu-
ğunda) insanlar başkalarına ait erdem ve iyiliklerine ona yakıştırırlar. Ama 
eğer dünya birisine sırtını çevirirse ona ait iyilikler bile ondan alınır.”347

“Fakir, hakir ve naçiz addedilmektedir. sözünü dinlemezler, konumunu 
bilmezler. Fakir doğru söylese de onu yalancı görürler. zahid biri olsa da 
cahil derler.”348

Fakir, toplum içinde liyakat taşıyan bir konuma sahip olmaması ne-
deniyle özsaygısını kaybeder ve çeşitli ruhsal bozukluklara yakalanma 
tehlikesiyle yüzyüze gelir. şu anda gençler arasındaki ölümlerin ikinci 
önemli sebebi olan intiharın, toplumsal sınıf ve mahrumiyetle çok güçlü 
ilişkisi vardır. intihar alkolizm ve madde bağımlılığı -vasıfsız işçiler, iş-
sizler ve evsizler arasında yaygındır- ile ilişkilidir. Aynı şekilde, yakala-
nan kişilerin sayısı bakımından belki de “ruh hastalığı”nın en yaygın şekli 
olan depresyonun toplumsal sınıfla çok derin irtibatı ve ilişkisi vardır. Bi-
rey ne kadar fakirse depresyona yakalanma ihtimali o kadar artmaktadır. 
intihardan asgari on kat daha yaygın olan ve aslında o yolun başı sayılan 
mazoşist davranış da toplumsal sınıfla ilişki modeline uygundur.349

346 Genci, Behdaşt-i Revani, s. 103.

 ”اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه“ 347
(Nehcu’l-Belağa, Hikmet 9).

”الفقیر حقیر ال یسمع کالمه و ال یعرف مقامه. لو کان الفقیر صادقا یسمونه کاذبا و لو  348
(Biharu’l-Envar, c. 72, s. 47) “کان زاهدا یسمونه جاهال

349 Gomm, 1996, s. 111.
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2. Anksiyete ve zihin karışıklığı: Hayatta huzurun varolabilmesinin 
gereği, maişet için asgari imkânların temin edilmiş olmasıdır. Bu imkânlar 
olmazsa kişi anksiyete ve kaygıya düçar olur, şiddetli ruh hastalığına ya-
kalanmanın zemini oluşur. imam sadık (a.s) , kendi zamanının zühd ve 
tasavvuf iddiasındakilerle tartışmada söylediği bir sözde Hz. selman’ın 
hayat tarzına işaret ederek şöyle buyurur:

“selman beytülmaldan yıllık payını aldığında bir yıllık harcama miktarını 
bir kenara ayırırdı. ona dediler ki: “Bütün o zühd ve takvana rağmen bir 
yıllık birikim düşüncesinde misin? Belki bugün veya yarın ölecek ve bir 
sonraki yıla yetişemeyeceksin.” selman şöyle cevap verdi: “Belki de ölmem. 
neden sadece öleceğimi farzediyorsunuz da hayatta kalacağımı hesaba kat-
mıyorsunuz? eğer yaşarsam üstesinden gelmem gereken ihtiyaçlarım var. 
insan nefsinin yeterli miktarda hayat araçlarına sahip olmazsa hakka ita-
atta kusurlu davranacağını, neşe ve enerjisini bu yolda kaybedeceğini bil-
miyor musunuz? Ama eğer hayatın gerekleri yeterli miktarda hazırlanırsa 
huzur bulur ve zihni rahat olur.”350

3. Ruhsal bozukluklar: Deneysel araştırmalar da bireyin ekonomik 
durumu ile ruhsal hijyen arasındaki yakın ilişkiyi teyit etmektedir. Düz-
gün olmayan ekonomik durumun mu bireyi ruhsal bozukluklara maruz 
bıraktığı, yoksa ruhsal bozukluklara yakalanmanın mı kötü ekonomik 
duruma sebep olduğu mevzusunda tereddüt ve bazı sorular vardır. Bu-
nunla birlikte kötü ekonomik şartlarda bulunmanın bireyleri ruhsal hij-
yen sorunlarının patlak vermesine hazır hale getirdiği açıktır. Buna ila-
veten ekonomik şartlar, ruh hastalığından kurtulmayı ve tekrar sağlığına 
kavuşmayı oldukça zorlaştırmaktadır. Bu, daha iyi ve arzulanan ekono-
mik şartlarda bulunan bireylerle karşılaştırıldığında böyledir.351

Toplumsal değişkenler ile psikolojik bozukluklar arasındaki ilişki 
konusunda yapılmış ilk araştırmalardan biri, toplumsal sınıf ile şizofreni 
arasındaki ilişkiyi inceliyordu. Amerika’da 1930’larda ilk araştırmanın 
başladığı zamandan bugüne kadar dünyanın çeşitli noktalarında pek çok 
çalışma gerçekleştirildi ve bu araştırmaların tamamında beklenmedik bir 
istikrar tespit edildi. 1939’da Faris ve Dunham’ın yayınladığı ilk araştır-
mada, dört eyalet hastanesinde ve chicago şehrinin oniki özel hastane-

350 Kuleyni, Kafi, c. 5, s. 65-71.
351 Pilgrim, D., Key concepts in mental Health, s. 184.
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sinde oniki yıllık dönemde yatalak olmuş hastaların tümünün oturduğu 
yer nüfus sayımı haritası üzerinde işaretlendi. ruh hastalıklarının istatis-
tiği her yüz bin kişide durum sayısına göre açıklandığında araştırmacılar 
ruhsal bozukluğun şehrin muhtelif bölgelerinde ortaya çıkışındaki fark-
lılığı anladılar. Bu konu özellikle şizofreni meselesinde dikkat çekiciydi. 
yedi yüz vaka şehrin merkezi bölgelerinde, yüz vaka ise çevredeki yer-
leşim yerlerindeydi. Bir sonraki adım, toplumsal indeksler ile demogra-
finin şehrin değişik bölgelerinde hastaneye kabulün farklılaşma oranı ile 
korelasyonunu kurmaktı. Hastaların daha çok olduğu bölgelerde alko-
lizm, madde bağımlılığı ve fakirlik de daha fazlaydı. Bu bölgenin sakin-
leri çoğunlukla aşağı toplumsal sınıfların parçasıydılar ve fakirlik sınırı-
nın altında yaşıyorlardı. Bu iki araştırmacı bu çalışmadan, yoksulluk ve 
toplumsal düzenden yoksun olmanın şizofreni ve diğer ruhsal sorunlara 
zemin hazırladığı sonucuna vardılar.

Bu araştırmada birkça bariz hata vardı. en belirgin olanı, kavramsal 
olarak söylersek, nedenselliğin yönü352 adını taşımaktadır. şu anlamda: 
onlar, fakirliğin ruhsal hastalıkları ortaya çıkaran sebep olduğunu farze-
diyorlardı. oysa nedenselliğin yönünü tercih bu varsayımın tamamen kar-
şıtı da olabilir. Günümüzde, aşağı toplumsal konumun mu ruhsal bozuk-
luğun sebebi olduğu, yoksa ruhsal bozukluğun mu hastaların toplumsal 
konumunu en aşağı düzeye çektiği üzerine olan tartışma eski bir tartış-
maya dönüşmüştür ve hala da tam olarak çözülmüş değildir.

Bu araştırmadan sonra, yatalak hastaların bireysel incelenmesi ve top-
lumsal anket gibi, hepsi de aşağı toplumsal konum ile ruhsal sorunların 
yükselme tehlikesi arasındaki ilişkiyi gösteren yeni yöntemlerle başka ça-
lışmalar da yapılmıştır. sosyal anket yönteminden yararlanılmış 44 araş-
tırmanın bulgularına ilişkin mukayeseli bir incelemede toplumsal sınıfın, 
kalıcı biçimde psikolojik durumla ilişkisi bulunan tek demografik değiş-
ken olduğu anlaşıldı. yaş, cinsiyet, ırk, bunların hiçbiri istikrarlı ilişki 
göstermediler. sosyal sınıfı bir değişken gibi dikkate alan 33 araştırma-
dan 28 tanesinde en aşağı toplumsal sınıfta ruhsal sorunlar diğer sınıf-
lardan daha çok göze çarpıyordu.353

352 Direction of casuality.
353 cochrane, Mebani-yi Bimarihâ-yi Revani, s. 21.
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Düşük seviyedeki sosyoekonomik durumun (gelir, eğitim, meslek 
açılarından) psikolojik hastalıklarla güçlü ilişkisi vardır. Birkaç on yıldır, 
daha aşağı sosyoekonomik sınıfın bireylerinin daha yüksek sınıflardan 2.5 
kat daha fazla psikolojik bozukluğa yakalanma ihtimali bulunduğu ispat-
lanmıştır. Bu ilişkinin nedenleri tam olarak açık değildir. Ama en fazla 
stresin fakirlerin hayatında varolması ve genel olarak stres yaratan çeşitli 
etkenler karşısında en fazla onların savunmasız olması depresyon gibi bazı 
psikolojik bozukluklarla sonuçlanıyor olabilir.354 Bu alandaki diğer yazar, 
ekonomik koşullar ile ruhsal hijyen arasındaki ilişkiyi şöyle özetlemiştir:

“Fakirler, hemen hemen bedensel ve ruhsal bütün hastalıklara ve sa-
katlıklara zenginlerden daha fazla maruz kalırlar. Bu hem hastalığın tek-
rarlanması, hem de şiddet ve süresi bakımından böyledir.”355

2.2.  İslami Metinlerin Fakirliğe Yaklaşımı

islami metinlerde, dolaylı olarak fakirliğin kabul edildiğini düşün-
dürten zühd ve rıza gibi öğretilere rastlıyoruz. Bu yönden, islam’ın gö-
rüşünün aydınlatılması için islami metinlerde geçen fakirliği incelemek 
uygun olacaktır.

a)  Fakirliğin Anlamları

Bu kelime, onun türevleri ve miskinlik gibi benzer kelimeler islami 
kaynaklarda asgari dört değişik anlamda kullanılmıştır:

1. maddi fakirlik; Kur’an’ın zekat verilecek yerleri ve fakirleri bun-
ların arasında saydığı durumlar gibi.356

2. varoluşsal fakirlik; insanın Allah karşısında tam anlamıyla fa-
kir olması manasındadır. yani varoluşunda ve varlığında tamamen ona 
muhtaçtır.357

3. nefsin fakirliği veya açgözlülük ve hırs.358

354 mental Health, A report..., u.s. Department of Health and Human services, s. 82.
355 Gomm, r., “mental Health and Ineguality”
356 Bakara 273, Tevbe 60.

357 “ .(Fatır 15) ”أَنُتُم اْلُفَقَراء ِإَلى اللهِّٰ

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 29) ”کاد الفقر ان بکون کفرا“ 358
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4. Fakirlik ve Allah’a ihtiyaç; örneğin:

 Allah’ım, kendine“ ”اللهم اغننی باالفتقار الیک و ال تفقرنی باالستعناء عنک“
ihtiyaç hissiyle beni muhtaç olmaktan kurtar ve kendinden müstağnilik 
hissiyle beni fakirliğe uğratma”359

Fakirlik kelimesi, esas itibariyle, kimi zaman hayatın araçları ve mad-
diyat, kimi zaman da insanın varoluş aslı ve varlıkla ilgili olarak yoksulluk 
ve ihtiyaç anlamına gelir. Dolayısıyla birinci ve ikinci anlam gerçekte iki 
ayrı anlam değildir. Aksine bir mananın iki tezahürüdür. insanın Allah’a 
varoluşsal ihtiyacı gerçek bir durumdur. yani birey ister bu ihtiyaca yö-
nelsin ve onu hissetsin, ister onda böyle bir duygu mevcut bulunmasın 
sonuçta bu fakirlik ve yoksulluk onda vardır. elbette ki bireyin iç dün-
yasında bulunan böyle bir duygu ona birçok psikolojik etkiler armağan 
eder ve ruhsal hijyeni sağlamada oldukça etkilidir. insan böyle bir kavra-
yışa ulaşırsa maddi hayatında zengin olmasa bile gerçek manada zengin 
demektir. Ama böyle bir anlayış ve kavrayış onda oluşmazsa maddi ha-
yatta zengin olsa bile gerçek manada fakirdir. maddi hayatın bütün im-
kanlarını da elinde bulundursa yine de açgözlülükle daha fazlasının pe-
şinde koşar. rasulullah (s.a.a) şöyle buyurur:

“insanın iki vadi genişliğinde malı olsa üçüncü vadi dolusunu talep eder. 
onun gözünü topraktan başkası doyurmaz.”360

Bu, değindiğimiz dördüncü anlamdır ve ikinci anlamın tersine öv-
güye değer bulunabilir. çünkü edinmeyle ilişkilidir. Ama üçüncü anlam 
esas alındığında fakirliğin buradaki kullanımının karineye muhtaç olduğu 
söylenmelidir. mesela fakirliğin en kötü şeklinin ruhsal fakirlik (hep faz-
lasını istemek) olduğu söylenmiştir.361 Dolayısıyla karine mevcut değilse 
islami metinlerde geçen fakirliği maddi fakirliğe atfederiz.

b)  İslam’a Göre İstenmeyen Bir Şey Olarak Fakirlik

islami metinlerde geçen fakirliğin dindarlığı azaltmadaki etkisini ince-
ledik. Deneysel birçok kanıtı da bulunan yukarıdaki durumları gözönünde 

359 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 30 ve 31, ragıb’ın Müfredat’ın nakil.
360 muhammedi reyşehri, Tuse-i İktisadi ber Paye-i Kur’an ve Hadis, c. 1, s. 75 ve 76.

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, hadis 16547) ”فقر النفس شر الفقر“ 361



466

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

bulundurmak fakirliğin islam açısından istenmeyen bir şey olduğunu an-
lamamıza kâfidir. Başka bir ifadeyle dini öğretiler, fakirlik ve eşitsizliğin 
varlığını toplum için utanç nedeni, bireyin ruhsal hijyeni ve dindarlığı için 
de istenmeyen durum görmektedir. Din açısından fakirliğin makbul bu-
lunmamasının bazı nedenlerini, fakirliğin etkileriyle ilgili bahislerin için-
den çıkarmak mümkündür. Fakat islam’ın fakirliğe ilişkin olumsuz anla-
yışına dair daha fazla izah için birtakım noktalara işaret edeceğiz:

Birinci nokta: islam, sosyal ve iktisadi adalete çokça vurgu yapmakta, 
adalet ve eşitliği tesis etmeyi peygamberlerin gönderilmesinin en önemli 
hedeflerinden saymaktadır.362 öte yandan fakirliğin bir toplumda çoğun-
lukla eşitsizlik ve adaletsizlikten kaynaklandığını biliyoruz. müminlerin 
emiri Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“zenginliği arttırmak için faydalanma olmadıkça fakiri aç bırakma.”363

Benzer bir rivayette imam sadık’tan (a.s) ve imam Kazım’dan (a.s) 
adaletin sağlanmasının insanların muhtaç olmaktan kurtulmasını gerek-
tirdiği ve toplumda bir kesimin fakirliğinin nedeninin servetin dağılı-
mında adalete riayet edilmemesi olduğu aktarılmıştır.364

ikinci nokta: Fakirlikle mücadele islam’da net iktisadi planlamalar-
dandır. Din önderleri, fakirliği kaldırmayı görev kabul etmiş; sıradan bir 
insan olarak da, islam toplumunun sorumlusu olarak da fakirlik ve mah-
rumiyetin kökünü kazımaya çalışmışlardır. imam Ali (a.s) , toplumun 
idaresini ele aldığının hemen başında yaptığı bir konuşmada, bu görevi 
kabul etmesinin sebeplerinden birinin, Allah’ın âlimlerden, zalim bir top-
luluğun oburluğuna, buna karşılık mazlum bir grubun açlık ve çaresiz-
liğine rıza gösterilmemesi üzerine taahhüt alması olduğunu söylemiştir.365 

ِباْلِقْسِط“ 362 النَّاُس  ِلَيُقوَم  َواْلِميَزاَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَزْلَنا  ِباْلَبِيَّناِت  ُرُسَلَنا  أَْرَسْلَنا    ”َلَقْد 

(Hadid 25).

.(Nehcu’l-Belağa, Hikmet 328) ”فما جاع فقیر اال بما متع به غنی“ 363

364 imam sadık (a.s) “ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم” (Kuleyni, el-Kafi, c. 3, s. 568) ve 

imam Kazım (a.s) “لو عدل فی الناس ال ستغنوا” (a.g.e., c. 1, s. 542).

 ,Nehcu’l-Belağa) ”ما اخذ الل علی العلماء ان ال یقاروا علی کظة ظالم و ال سغب مظلوم“ 365

Hutbe 3).
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esas itibariyle zekat ve hums’un vacip olması ve diğer vacip sadakalar, 
fakirlerin daha iyi bir hayat yaşaması ve hayatın nimetlerinden yararlan-
ması içindir. Bu, dinin hedefinin ve bu kuralların maksadının hayatın ni-
metlerine ulaşmak ve onlardan yararlanmak için olduğunu göstermek-
tedir. eğer dinin hedefi ve maksadı fakirlik idiyse ve dini eğitimin nihai 
noktası, insanın bu dünya nimetlerine sırt çevirmesi ve fakirlik, miskin-
lik, çaresizlik içinde yaşaması olsaydı fakirler zaten bu yüce hedefe ulaş-
tıklarından onları şu anki mutlu ve huzurlu hallerinden kurtarmak için 
onlara herhangi bir şey vermemek gerekirdi. onlar da madem mutluluğu 
bulmuşlar, herhangi bir şey kabul etmemeliydiler.366

üçüncü nokta: masum imamların (a.s) söz ve dualarında fakirlik-
ten Allah’a sığınma ve insanlara muhtaç olmamayı isteme konuları çokça 
geçmektedir. örnek olarak birkaçına değineceğiz:

“Allah’ım, emsallerime muhtaç olmaktan sana sığınırım.”367

“ Azgınlığa yolaçan servetten ve unutkanlık getiren fakirlikten (burada kas-
dedilen, fakirliğin toplumda kişinin ad ve sanının unutulmasına ve mün-
zeviliğe yolaçmasıdır) sana sığınırım.”368

“ Allah rasülü (s.a.a) buyurdu ki: “Allah’ım, küfür ve fakirlikten sana sığı-
nırım.” Birisi sordu: “Bu ikisi benzer ve eşdeğer midir?” rasulullah (s.a.a) 
“evet” buyurdu.”369

Dördüncü nokta: Bireylerin islam toplumunu korumak için sosyal 
ahenk ve gönül birliği içinde olmasında büyük zaruret vardır. Bu ne-
denle birçok yerde buna çağrı vardır. mesela Kur’an-ı Kerim bu konuda 
şöyle buyurur:

“Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin.”370

366 Bu, imam sadık’ın (a.s) , kendi zamanında ortaya çıkmış sufiler ve bir grup cahil 
sözde zahidin karşısında yaptığı çıkarımdan bir bölümdür. çoğu kaynağını zikretti-
ğimiz gibi, bu tafsilatlı hadis Kuleyni, el-Kafi, c. 5, s. 65 ve sonrasında geçmektedir. 
üstad şehid mutahhari Dastan-i Rastan (c. 1, s. 36 ve devamı) kitabında hadisin ter-
cümesini nakletmiştir.

367 Sahife-i Seccadiyye, dua 8.
368 ibn Tavus, Ali b. musa, Mehcu’d-Deavat ve Minhacu’l-İbadat, s. 101 (imam Ali ale -

hisselamdan aktarılmıştır).
369 muhammedi reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 7, s. 498.

ُقواْ“ 370 .(Âl-i imran 103) ”َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اللهِّٰ َجِميًعا َواَل َتَفرَّ
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öte yandan, adaletin olmadığı ve kimileri refahın zirvesindeyken bir 

kesimin fakirliğin son sınırında yaşadığı bir toplumda gönül birliği ve 

ahenk beklentisi boşunadır ve böyle bir toplum yokolmaya mahkumdur. 

Peygamber-i ekrem’e (s.a.a) ait bir sözde şöyle denmektedir:

 yani bir toplum eğer adil ve 371”الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم“

dengeliyse ahalisi kafir bile olsa ayakta durması mümkündür. Ama eğer 
zulüm ve eşitsizlik orada egemense ahalisi görünüşte müslüman bile olsa 
böyle bir toplum ayakta kalamaz.372

Beşinci nokta: Dinin, ruhun yüce ihtiyaçlarını karşılamak ve insa-

nın mutluluğu için programları vardır. Ama daha aşağıdaki fizyolojik 

ihtiyaçların tatmin edilmemesi ve toplumda fakirliğin varolması onlara 

ulaşmaya engel çıkarabilir. Diğer bir ifadeyle, maddi ve aşağı düzeydeki 

ihtiyaçları karşılamak, kişinin daha yüksek ihtiyaçları düşünmesi ve on-

ları tatmin etmenin peşine düşmesi için uygun zemin ve yataktır. muh-

taç olmama ve maişeti temin etmenin Allah’a takva için büyük yardımı 

olacağını ifade eden birçok hadis nakledilmiştir.373

Altıncı nokta: Fakirliğin yolaçtığı akıbetler din açısından istenme-

yen şeylerdir. mesela islami öğretiler özsaygıya büyük önem atfetmekte-

dir. Kur’an-ı Kerim, islam toplumunun maişetini temin etmekle görevli 

olduğu muhtaçları şöyle betimlemektedir:

“O kadar çekingen ve iffetlidirler (özsaygı sahibidirler) ki ne halde olduk-
larını bilmeyenler onları muhtaç değil ve zengin sanabilirler. Fakat çeh-
relerinden fakirlikleri ve ihtiyaç sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Hiçbir 
şekilde ısrar ederek insanlardan herhangi bir şey talep etmezler.”374

371 Bu söz, Şerh-i Usul-i Kafi’de (molla muhammed salih mazenderani, c. 9, s. 300 ve 
386) ve şeyh müfid’in Emali’sinde (s. 300) islam Peygamberi’nden (s.a.a) ) nakledil-
miştir. Ama meclisi’nin Biharu’l-Envar’ında (c. 75, s. 331) ve Feyz Kaşani’nin Tefsiru 
Safi’sinde (c. 2, s. 477) Peygamber-i ekrem’in (s.a.a) ) hadisi değil, bağımsız söz ola-
rak nakledilmiştir.

372 mutahhari, Bist Goftar, s. 77.

 ,Hürr Amuli) ”قال رسول الل صلی الل علیه و آله نعم العون علی تقوی الل الغنی“ 373

Vesailu’ş-Şia, c. 12, s. 16 ve 17).

ِإْلَحاًفا“ 374 النَّاَس  َيْسأَلُوَن  اَل  ِبِسيَماُهْم  َتْعِرُفُهم  ِف  التََّعفُّ ِمَن  أَْغِنَياء  اْلَجاِهُل    ”َيْحَسُبُهُم 

(Bakara 273.
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Aynı şekilde çok sayıda rivayette, Allah’ın müminin işlerini kendi-
sine bıraktığı ama ona zillete boyun eğme izni vermediği zikredilmiştir.375 
Bu nedenle fakirlik ihtiyacını bertaraf etmeye çalışan kişiye, bu işi, talep-
kar olmadan ve onurunu harcamadan yapması tavsiye edilmiştir. imam 
sadık (a.s) üzerine basarak buyurmuştur ki:

“Allah’a yemin olsun, talepten geldikten ve fakirin onur ve özsaygısı darbe 
yedikten sonra bütün mallarınızı ona verseniz de onun şahsiyetine doku-
nan zararı telafi edemezsiniz.”376

Fakirlik ve eşitsizliğin; eğitim ve öğretim yoksunluğu, ahlaki ve iti-
kadi zaaf, toplumsal anormallikler, bireyler arasında kin ve düşmanlık 
gibi diğer sonuçları da vardır. eğer din; toplumsal ahenk, ahlaki erdem-
ler, ilim öğrenimi, kültür düzeyini yükseltme ve benzerlerine değer ve-
riyorsa toplumun bireyleri arasında eşitliği sağlama ve yaşam seviyesini 
yakınlaştırma, fakirlik ve eşitsizliği yoketmeyi de doğru, toplumsal istik-
rarın özü ve dinin yüce hedeflerinin temin edilmesi kabul ediyordur.

c)  İslami Metinlerde Fakirliğin Benimsendiği Yerler

Her ne kadar fakirlik islam açısından genel olarak hoş karşılanmamış 
ve insanların ruhsal ve bedensel sağlığı için kötü sonuçlar doğurduğu be-
lirtilmişse de bazı koşullarda, özel durumlarda ve kimi anlayışlarda olumlu 
etkileri ve boyutlarına dikkat çekilmiştir. Burada birtakım noktaları açık-
layarak fakirliğin hoş karşılandığı durumları diğer hallerden ayırt etmek 
ve fakirlikle ilgili kötüleyici anlayışları izah etmeyi amaçlıyoruz:

1. Dayatılan fakirlik karşısında tercih edilen fakirlik: Bir kategoriye 
göre maddi fakirlik, tercih edilen ve dayatılan fakirlik olarak iki çeşide 
ayrılabilir. Dayatılan fakirlik, adından da anlaşılacağı gibi, bireyin iç dün-
yasındaki karşı eğilime rağmen kabul etmeye mecbur kaldığı kaçınılmaz 
durumdur ve çoğunlukla toplumda servetin adil olmayan dağılımından 
kaynaklanmaktadır. Buna mukabil, iradeye bağlı (tercihli) fakirlikte bi-
reyin kendisi fakirliği seçmektedir. yahut kendisinin tercih ettiği etken-
ler sebebiyle fakirlik ortaya çıkmaktadır. Bu fenomen hem olumlu, hem 

375 Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 11, s. 424.
376 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 74, s. 414.
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de olumsuz olabilir. örnek vermek gerekirse, eğer bu tür fakirlik, bireyin 
çözülmesine veya dünya ve ahiret hakkındaki yanlış inançlarına dayanı-
yorsa değer taşımayacağı gayet açıktır. Ama bazen fakir hayatı seçmek; 
fedakarlık, ihtiyaç sahipleriyle dertdaşlık ve benzeri daha yüce hedeflere 
ulaşmak içindir. Bu tür tercihli fakirlik (kimi zaman zühd olarak da ad-
landırılmaktadır) olumlu ve değerlidir. Din önderleri, özellikle islam top-
lumuna zahiren hükümet ettiklerinde toplumun en aşağı katmanlarının 
hayat düzeyinde yaşamayı kendilerine farz görüyorlar ve bunu, fakirlerin 
hatırına bir teselli ve ruh sağlıklarını korumanın vesilesi addediyorlardı.377 
elbette ki onlara göre toplumda sosyal adaleti temin etmek ve insan-
ların genel hayat düzeyini birbirine yaklaştırmak öncelik arzediyordu 
ve asıl hedeflerinden biri fakirliği toplumdan tamamen kaldırmaktı.

2. Fakirlik esasına göre ahlaki ve toplumsal değer yargıları: Tarih bo-
yunca bireyler bilinçsizce, maksat ve arzularını gerçekleştirmek için fakirlik 
ve zenginliği toplumda değer yargısının kriteri, hatta Allah katında şahsi-
yetin ölçütü kabul etmişlerdir. islam’ın öğretileri, kişiliğe dair değer yargı-
sında kriterin maddi şeyler olmadığını çokça vurgulamıştır.378 iman, salih 
amel379, takva380, bilgi381 gibi konular üzerinde durmakla da maksadının, 
iktisadi meseleleri kişilik ve değer kriterleri arasından çıkarmak olduğunu 
göstermiştir. Dolayısıyla kişi eğer fakirliğine rağmen asil değerlerden nasip-
lenmişse, fakirliğini ondan olumlu etkinlenmeye mani görmemek gerekir.

3. islami metinlerin fakirliği övdüğü durumlar: Peygamber-i ekrem’in 
(s.a.a) şöyle buyurduğu nakledilmektedir:

“Fakirlik benim övüncümdür, onunla iftihar ediyorum.”382

a) övülmüş fakirlik: Allah’ın dergahında ihtiyacı dile getirmektir. 
Bu durumlarda kasdedilen, maddi fakirlik değildir. çünkü Peygamber-i 

 ”ان الل فرض علی ائمة العدل ان یقدرو انفسهم بضعفة الناس کیال یتبیغ بالفقر فقره“ 377

(Nehcu’l-Belağa, Hutbe 209).

بُُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفى ِإالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا“ 378 .(sebe 37) ”َوَما أَْمَوالُُكْم َوالَ أَْوالَدُُكم ِبالَِّتي تَُقِرّ
379 Aynı ayet ve başka birçok ayet.
380 Hucurat 13.

.(mücadele 11 ve zümer 9) ”َيْرَفِع اللهُّٰ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت“ 381

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 55) ”الفقر فخری و به افتخر“ 382
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ekrem’in (s.a.a) defalarca Allah’a sığındığı fakirlik nasıl övgü sebebi ola-
bilir? öyleyse bu tür rivayetlerde bahsi geçen, manevi fakirliktir. Kavram-
sal adıyla “fakr ilallah”tır. Diğer bir ifadeyle Peygamber-i ekrem’in (s.a.a) 
söylediği şudur: Allah’a muhtaç olduğum duygusu gurur duymamın se-
bebidir ve onunla iftihar ediyorum.383

b) Değerleri koruyarak fakirlik: Bazen fakirlikle övünmenin maksadı, 
karşılaştırma makamındayken onu tercih etmiş olmaktır. Bunun anlamı 
şudur ki, dini inançları koruyarak fakirliği mi, yoksa inançları terkederek 
servet ve zenginliği mi seçeceğimiz bir yol ayrımına geldiğimizde işte böyle 
bir fakirliği tercih etmeliyiz. Burada örnek olarak imam Bakır’dan (a.s) bir 
hadise değineceğiz. Hazret, yârânıyla birlikteyken şöyle buyurdu:

“üç özelliği taşımadıkça hiçbiriniz imanın hakikatine ulaşamazsınız: ölüm 
hayattan daha sevimli, fakirlik zenginlikten daha hoş, hastalık sağlıktan 
daha çekici olmalı.” Ashabı sordu: “Kim böyle biri olabilir ki?” Hazret 
buyurdu ki, “Hepiniz öylesiniz.” şaşkınlıklarını gidermek için devam etti: 
“Biz ehl-i Beyt’in sevgisiyle birlikte ölüm mü sizin için daha sevimli, yoksa 
bize düşmanlıkla birlikte olan hayat mı?” cevap verdiler: “Allah’a yemin 
olsun ki size muhabbet yolunda ölüm bizim için daha sevgilidir.” imam 
(a.s) şöyle buyurdu: “Fakirlik, zenginlik, hastalık ve sağlık da böyledir.”384

c) sabır içeren dayatılmış fakirlik: Bazı rivayetlerde fakirliği övme-
nin amacı, genellikle toplumdaki adaletsizlikten kaynaklanan toplumsal 
bir fenomen olarak fakirliğin kendisi değil, ona sabır gösterendir. Dolayı-
sıyla fakirliğin kendisi kınanan bir fenomense de ve ondan Allah’a sığın-
mak gerekiyorsa da kimi zaman kuraklık veya ilahi imtihan ve deneme 
gibi doğal sebepler sonucunda insan ona maruz kalabilir. eğer bu yolda 
azimli davranır, fakirlik onu yolundan saptırmaz, itikat ve ahlakına her-
hangi bir halel gelmezse böyle bir kimse övgüyü hakedecektir. Tabii ki 
sabır ve azmi nedeniyle, fakirliği nedeniyle değil. Gerçekte bu rivayetler; 
şahsiyetleri zarar görmesin, toplum düzleminden fazlaca uzaklaşmasın-
lar ve toplumda bir değer olarak lüks hayat sözkonusu olmasın diye fa-
kirlerde kendine güven oluşturmanın peşindedir.385

d) Bazılarının fakirlik adını verdiği vasat hayat: Bazen rivayetlerde ge-
çen fakirlikten maksat, halkın genelinin tasavvuruna göre fakirlik olan ama 

383 A.g.e., s. 32.
384 A.g.e., s. 40. Aynı içerikte başka bir rivayet de 39. sayfada geçmektedir.
385 Hakimi ve diğerleri, el-Hayat, c. 4, s. 44506.
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gerçekte zenginlik ve ihtiyaçsızlık olan şeydir. vasat hayatı olan, rivayet-
lerde geçen kavrama göre “kefaf” kişi, başkalarına muhtaç değildir ve so-
nuç olarak da zengindir. Ama insanlar onun büyük servetlerden yararlan-
maması sebebiyle onu fakir görebilirler. Bundan dolayı eğer bazı yerlerde 
zengini öven rivayetlerle karşılaşıyorsak onları bu tür onurlu hayat tarzına 
atfetmeliyiz.386 zenginlik bahsinde bu mevzuyu daha fazla inceleyeceğiz.

2.3.  Zenginlik ve Ruhsal Hijyen

zenginlik, ihtiyaçsızlık ve servet sahipliği adı verilen gayet olumlu 
ekonomik durumun, insanın bireysel ve toplumsal hayatında genellikle 
çelişkili etkileri vardır. Hâlbuki ilk bakışta yüksek ekonomik ve toplum-
sal sınıfta olmanın kişiye tam bir huzur ve refah getireceği sanılır. Ama 
bu kimselerin hayatı incelendiğinde her zaman böyle olmadığı anlaşıla-
caktır. Burada zenginliğin olumlu ve olumsuz sonuçlarını ele alacağız.

ihtiyaçları istenen düzeyde karşılamak zenginliğin sonuçlarındandır. 
yüksek sınıfın insanları beslenme, giyecek, uygun bir konut gibi hayatla-
rının biyolojik ihtiyaçlarını arzulanan seviyede karşılarlar. Bu kimseler ve 
onların aile fertleri bedensel ve mali güvenlik duygusu taşırlar. Güvenlik, 
estetik ve ilim talebi ihtiyaçları uygun atmosferde karşılanabilir. rahatlık 
hissi ve düşük seviyeli baskı, zenginliğin ikinci sonucudur.387 Hayattaki 
psikolojik baskıların önemli bir kısmı ekonomik sorunlardan kaynaklan-
maktadır. üst sınıfın insanlarının böyle sorunları yoktur, çünkü bu du-
rum olumsuz duygunun azalmasını sağlamaktadır.388 Ayrıca hayatın diğer 
baskılarıyla karşılaştıklarında spor ve eğlence faaliyetleri gibi sağlık veren 
imkânlardan rahatlıkla yararlanabilirler. olumlu ve mutlu eden çok sayıda 
his ve duygudan nasiplenirler. Araştırmalar göstermiştir ki olumlu duy-
gunun gelirle somut ve açık bir ilişkisi vardır. Bu ilişki fakir kesim için 
%32, zengin kesim için %75 olarak farklılaşmaktadır. Bu ilişki olumsuz 
duyguyla büyük ölçüde zayıflamaktadır. Buna ilaveten, geliri toplum or-
talamasından yüksek olan bireylerin %80’i toplum ortalamasından daha 

386 Bu yorumu Allame meclisi, fakirliğin kınandığı ve zenginliğin övüldüğü rivayetleri 
uzlaştırma yollarından biri olarak zikretmiştir. (Biharu’l-Envar, c. 72, s. 60).

387 sadıkiyan, Kur’an ve Behdaşt-i Revan, s. 310.
388 eysenck, Revanşinasi-yi Şadi, s. 114.
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yüksek duygusal dengeye sahiptir. Hâlbuki ortalamadan daha düşük ge-

liri olan bireylerin sadece %56’sı duygusal dengededir.389 yine yüksek ge-

lir daha fazla kontrole ve sonuçta da hayattan daha çok memnuniyete 

yolaçmaktadır.390 Diğer yazarlar da zenginliğin ve yüksek toplumsa sınıfta 

olmanın ruh sağlığı ve mutluluk üzerindeki etkisini teyit etmişlerdir. Bu 

bireyler daha insancıldır ve yeni tecrübelere açıktır.391

Ahlaki ve dini boyutta da zenginlik daha çok mutluluk ve ruh sağ-

lığı için zemin oluşturabilir. Başkalarına sağlanan toplumsal ve ekono-

mik destek bireyin memnuniyet, huzur ve haz duygusuna yardımcı olur. 

Kur’an da Peygamber-i ekrem’e (s.a.a) hitap ederek, diğerlerine yardım et-

mek için insanlardan malları almanın ahlaki arınma ve gelişimi sağlama-

nın, sonuç itibariyle de onların huzurunu temin etmenin özü olduğunu 

açıklamıştır.392 Hiç kuşku yok, toplumsal destek almış bir kişinin memnu-

niyet ve mutluluğu, destek verenin üzerinde olumlu etki bırakır. Dini bo-

yutta, hac, meşhedleri ziyaret gibi bazı ibadetler, genellikle toplumun üst 

sınıflarından kişilerin üstesinden gelebileceği yüksek bütçeli harcamalar 

gerektirir. Bu yüzden zenginlik dindarlığın ve maneviyatın güçlenmesi ve 

gelişmesine zemin oluşturabilir. Bu durum, fakirlik tarafından dindarlığı 

hedef alan olumsuz etkilere ilavedir. Bu konuyu daha önce incelemiştik.

Ama aynı zamanda zenginlik ruhsal hijyen ve dindarlık için olum-

suz sonuçlar da doğurabilir. yüksek gelirin ilk etkisi iş ve zihin için çok 

sayıda mşeguliyet çıkarmasıdır. Bu da uygulamaya dönük streslere ve ona 

odaklanmaya yolaçar.393 Bazen yüksek gelir kişinin ailesine daha az za-

man ayırmasına ve çoğunlukla servetin daha da artması için nasıl yönlen-

dirileceğine kafa yormasına sebep olur. Bazı durumlarda gelirin ani artışı, 
psikolojik baskının artması, aile içi gerilimin yükselmesi ve boşanmayla 
sonuçlanabilir. Harcama tarzı konusunda maddi beklentilerin artması ve 
hayattan daha az memnuniyet, bu koşulların semptomlarındandır.394

389 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 212.
390 A.g.e., s. 226 ve 227.
391 eysenck, Revanşinasi-yi Şadi, s. 116 ve 117.

ُرُهْم َوتَُزِكّيِهم ِبَها“ 392 .(Tevbe 103) ”ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقًة تَُطِهّ
393 eysenck, Revanşinasi-yi Şadi, s. 119 ve 120.
394 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 219.
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Kimi zaman servet sahibi, mal varlığının önemli olduğu ve başarının 
sadece onunla değerlendirilebileceği düşüncesi taşır. Böyle kimseler ger-
çekte bireysel kemalin arayışı içindedir, ama maddi konuların iç dünya-
larında memnuniyeti temin edemeyeceğini anlarlar. Buna ilaveten maddi 
işlere odaklanmak, bireyleri, daha çok memnuniyet getirecek daha önemli 
mevzulara yönelmekten saptırır. Başarının eksenini servette gören bu ki-
şiler, kendini geliştirme ve yaşama duygusu bakımından daha aşağıda, 
depresyon ve anksiyete açısından daha yüksektedirler.395

servetin olumsuz sonuçlarından bir kısmı, yüksek sınıftan bireylerin aile 
hayatı ve aile üyeleriyle ilgilidir. çokça imkânların varolması, aile üyeleri-
nin ahenk ve ilişkilerinin azalmasına ve birbirleriyle iletişime daha az fırsat 
bulmalarına yolaçar. Bu ailelerin üyeleri, yüksek refah sebebiyle gelişmeye 
daha az motive olurlar. Ayrıca hayatta daha az hayal kırıklığıyla karşılaş-
tıklarından hayatın içindeki sorunlarla yüzleşmeye daha az hazırlıklıdırlar.

zenginliğin diğer olumsuz sonuçları arasında benmerkezcilik, tekeb-
bür, insanları aşağılama gibi ahlak dışı sıfatların gelişmesine uygun zemin 
oluşturması da vardır. Bu durum toplumsal ilişkilerinin azalmasına sebep 
olmaktadır. ihtiyaç duymama hali, bir tür azgınlık ve gaflete de yolaçmak-
tadır. Kur’an ve islami metinler bu nedensellik ilişkisini izah etmektedir.396 
Allah’a tevekkül, sabır ve rıza, hayatın çetin ve sorunlu koşullarında or-
taya çıkma zemini bulan önemli dindar davranışı ve sıfatlarındandır. eğer 
zenginlik bu hallerin ortaya çıkış zeminini ortadan kaldırırsa veya azal-
tırsa maneviyat ve dindarlığı zaafa uğratmanın etkili faktörü sayılacaktır. 
Tabii ki bireylerin zenginliğin varlığına rağmen ahlaki erdemleri ve din-
darlığı geliştirebildiği bazı durumlar da vardır.

islami metinler, zenginliğin olumsuz sonuçlarını azaltabilmek için 
dikkat çekici öğretiler ortaya koymuştur. Bunların bazılarına değineceğiz. 
Diğer insanların, özellikle de aşağı sınıftan insanların karşısında tevazu 
göstermek islami metinlerde çok değerli bulunmuştur.397 islam’da değer 

395 A.g.e., s. 224 ve 225.

آُه اْسَتْغَنى“ 396 نَساَن َلَيْطَغى أَن رَّ .(Alak 6 ve 7) ”َكالَّ ِإنَّ الِْ

-muhammedi reyşehri, Mizanu’l) ”ما احسن تواضع االغنیاء للفقراء طلبا لما عند الل“ 397

Hikme, hadis 16119 ve 16122).
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kriterleri takva, bilgi ve dindarlıktır. zenginlerin bu kriterlere önem ver-
mesi kendilerini diğerlerinden üstün görmemelerini sağlar. Bazen fakir-
lerin dini davranışları zenginlerin davranışından çok daha değerli sayıl-
mıştır. mesela müminlerin emiri Ali (a.s) şöyle buyurur:

“Fakirin Allah yolunda verdiği bir dirhem, Allah katında zengin kişinin ver-
diği bir dinardan daha değerlidir.”398

sonraki nokta, zenginliğin bazı kötü sonuçlarını önleyecek Allah’a 
hamdetmek ve onunla irtibatı korumaktır.399 servete araç ve vesile gözüyle 
bakmak ve onu hedef saymaktan kaçınmak islam’a göre servetin olum-
suz etkilerini azaltmada önemli bir etkendir.400 servet eğer ihtiyaçları gi-
dermenin, akrabalarla ve toplumla etkili ilişki kurmanın, başkalarını des-
teklemenin401, insani gelişimde yüksek aşamalarını katetmenin ve daha 
yüksek ruhsal ihtiyaçları tatmin etmenin aracı ise islam açısından onu 
edinmek olumlu karşılanmaktadır. Fakat eğer uygunsuz yönlerde kulla-
nılıyorsa veya hedef haline getiriliyorsa benimsenmek bir yana, bilakis kı-
nanmıştır bile.402 çünkü pek çok ahlaki ve ruhsal soruna yolaçacaktır.

Ortalama Hayat, Ruhsal Hijyen İçin En Uygun Durum

Geçtiğimiz bölümlerde fakirliğin birey ve toplumun ruhsal hijyenine 
birçok nedenle şiddetli zararlar verdiği ortaya çıktı. zenginlik ve toplu-
mun üst sınıfında bulunmanın da bireyin ruhsal hijyeni ve dindarlığı için 
istenmeyen sonuçları vardır. Dikkat çekici nokta, zenginliğin avantajla-
rının da sadece toplumun aşağı sınıflarıyla karşılaştırıldığında anlaşılabi-
liyor olmasıdır. mesela üst sınıf insanları ile orta sınıf insanlarının mut-
luluğu arasındaki fark çok azdır. Halbuki sosyoekonomik konum sahibi 

.(Amidi, Gureru’l-Hikem, hadis 9146) ”درهم الفقیر ازکی عند الل من دینار الغنی“ 398

.(meclisi, c. 72, s. 63 ve 67) ”الشکر زینة الغنا“ 399
400 A.g.e., c. 72, s. 60.

 َوَما“ ve (Hürr Amuli, vesailu’ş-şia, c. 12, s. 16 ve 17) ”نعم العون علی تقوی الل الغنی“ 401
بُُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفى ِإالَّ َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا .(sebe 37) ”أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلُدُكم ِبالَِّتي تَُقِرّ

أَِليٍم“ 402 ِبَعَذاٍب  ْرُهم  َفَبِشّ اللهِّٰ  َسِبيِل  ِفي  يُنِفُقوَنَها  َواَل  ةَ  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ َيْكِنُزوَن    ”َوالَِّذيَن 

(Tevbe 34, ibrahim 3, Bakara 86).
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orta sınıf bireyler, aşağı sınıf insanlarından çok daha mutludur.403 Belki 
de bunun nedeni, gelişmiş ülkelerde servetin mutluluk kriteri olmama-
sından ve servet ve mutluluk arasında zayıf bir korelasyon bulunmasın-
dandır. Aynı zamanda bu korelasyon fakir ülkelerde de gözlemlenmekte-
dir. Büyük fotoğrafa bakıldığında paranın bireysel refah üzerindeki etkisi 
çok azdır. Paranın mutluluğun temeli olduğu tasavvuru yanlıştır.404

öyle anlaşılıyor ki servet ve gelirde önemli etken, biyolojik ve psiko-
lojik ihtiyaçları karşılamak için uygun zeminin hazırlanmasıdır. ihtiyaç-
lar karşılandığında daha fazla servetin ruhsal hijyen üzerinde daha çok 
etkisi yoktur. Dolayısıyla zenginlik konusunda bahsedilen birçok avantaj 
orta sınıflar için de doğrudur. Belirtilen bakımlardan gelirin görece düzeyi 
önem taşır, mutlak düzeyi değil.405 çoğu insanın dikkatinden kaçan di-
ğer önem taşıyan nokta, ruh ve beden sağlığı üzerinde etkili şeylerin bir-
çoğunun ücretsiz olmasıdır. olumlu ve iyimser bakış, çoğu sporlar, dini 
inançlar ve davranışlar, araştırma, televizyon izleme ve mutluluk getiren 
başka birçok şey ya bedelsizdir ya da çok az ücret gerektirir.406 Toplu-
mun tüm sınıfları, özellikle de orta sınıflar bunlardan yararlanır ve ken-
disini zenginliğin kötü sonuçlarından kurtarır. islami metinlerde de orta 
halli ve vasat seviyedeki hayat benimsenmiş; Peygamber-i islam (s.a.a) 
Allah’tan kendisi, ehl-i Beyt’i ve dostları için iffetli ve kifaf bir hayat ta-
lep etmektedir.407 “Kifaf”, bireyin bu şartlarda fakirlik ve zenginliğin kötü 
sonuçlarından korunduğu fakirlik ve zenginlik arasındaki orta haldir.408 
Bu şartlarda bireyin dindarlığı da en iyi şekilde muhafaza edilecektir.409 
“Kifaf”tan kasıt, sonu gelmez bir kuvvete sahip olmak değildir. Bilakis, 
bireyin beslenme, giysi, konut, evlilik, eğlence vs. gibi çeşitli ihtiyaçları-
nın karşılandığı ve kişinin toplumun orta sınıfında yeraldığının söylene-
bileceği onurlu bir hayat sürmektir.

403 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 223.
404 Argyle, a.g.e., s. 230 ve eysenck, Revanşinasi-yi Şadi, s. 121.
405 Aynı yer.
406 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 231.

 ”اللهم ارزق محمدا و آل محمد و من احب محمدا و آل محمد العفاف و الکفاف“ 407
(Kafi, c. 2, s. 140).

408 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 60.

.(a.g.e., s. 66) ”ما احد یوم القیامة غنی و ال افقیر اال انه لم یؤت منها اال القوت“ 409
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1. Çevre ve Ruhsal Hijyen

B u bölümde çevre meseleleri ve onun ruh hijyeni üzerindeki rolü in-
celenecek; çevrenin evrensel özellikleri, değişimin etkenleri ve so-

nuçları, ayrıca bu değişime karşı koymanın yollarını ele alacağız.

1.1.  Çevrenin Tanımı ve Konuya Giriş

çevre, bireylere ve toplumlara etki eden ve onlardan etkilenen fizik-
sel, biyolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve estetik etkenlerin tümünü 
kapsamaktadır.1 Tanımı gereği çevre; iklim, nüfus ve estetik koşulların 
tamamını içeren bileşik ve karmaşık bir kavramdır. Bunun yanısıra çev-
renin iklimsel, demografik ve estetik koşullarının tümünü incelemek ve 
analiz basit bir iş değildir. Ayrıca çevreye ruhsal hijyen penceresinden 
baktığımızdan bu alanda iş görecek bir tanımın ardına düşmeliyiz. Bun-
dan dolayı, çevreye ilişkin zikredeceğimiz tanımı bir şekilde sınırlamamız 
gerekmektedir. Denilebilir ki, çevre, doğanın doğrudan veya dolaylı, kısa 
vadeli veya uzun vadeli olarak ruhsal işlevimize etkileri ve nüfuzudur.

Tarih boyunca varlıkların bireylerin sağlık ve hastalıklarını etkile-
mesi hakkında birtakım anlayışlar sözkonusu olmuştur. Kadim toplum-
larda en yaygın inançlardan biri, ayın bireylerin hastalık, hatta delirme-
sinin ortaya çıkış ve seyri üzerinde etkisi olduğuydu.2 çevrenin etkileri 

1 şeriat, Mukaddemei ber Erziyabi-yi Eserat-i Zist-i Muhiti, s. 84.
2 Freeman, H., Mental Health and Environment, www.sharelynx.com/web/bdavey/me -

talhealth.htm, 2005, s. 2.
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konusundaki nispeten ilkel inançlar zamanla daha gelişmiş yaklaşım-
lar haline gelebildiler. Psikoloji tarihinde, ruhsal hijyen branşının şekil-
lenmesinden yıllar önce çevrenin ruhsal fonksiyon üzerindeki etkisine 
dikkat çekmiş kişilere rastlıyoruz.3 Helipach (1902), çevrenin insanla-
rın davranış ve refahı üzerindeki etkilerini sistematik olarak incelemiş 
ilk kişilerdendir.4 Helipach’ın teori ve araştırmaları bir süre unutkanlığa 
terkedildi ama Gestalt okulunun ortaya çıkışıyla birlikte çevrenin etki-
lerinin incelenmesi biz kez daha gündeme geldi. lewin “alan teorisi”ni 
ortaya atarak çevrenin etkilerine dikkat çekti. Kafka onun çalışmalarını 
sürdürerek çevrenin ruhsal hijyen üzerindeki rolünü inceledi. Bu amaçla 
çevreyi coğrafya ve davranış olarak iki türe ayırdı. coğrafi çevre, nesnel 
olarak varolan çevredir. Davranışsal çevre ise birey için çevreden hasıl 
olan tecrübedir.5 eşzamanlı olarak çevre ve onun ruhsal hijyen üzerin-
deki etkileri hakkındaki araştırma “bilişsel harita” kavramının ortaya 
çıkmasını sağladı. ondan sonra çevrenin insan ruhuna şaşırtıcı etkisi ta-
mamen kabul edilmiş oldu. Dolayısıyla yarım yüzyıldan fazladır araştır-
macılar, çevre ve ruhsal hijyen arasındaki ilişkiyi inceleme konusu yap-
maktadırlar. veriler, bu ikisi arasındaki olumlu ilişkiyi göstermektedir.6 
ve 7 Bu araştırmalar uzmanlık biçiminde çevresel psikoloji8, ekolojik psi-
koloji9, sağlık psikolojisi10 dallarında gerçekleşmiştir. yirminci yüzyılın 
son on yılında çevre konuları uluslararası sağlık örgütü gibi uluslara-
rası kurumların gündeminde yeraldı; ruhsal hijyen ve diğer bilimlerin 
uzmanlarının ve psikologların ilgisini çekti. Halihazırda çevrenin ruh-
sal hijyen üzerindeki etkileri konusu tamamen kabul edilmiş durumda-
dır. çünkü çevresel etkenlerin ruhumuzun fonksiyonunu etkilediğine 
yeterince kanıt vardır. mesela temiz ve arınmış bir çevre hayatı mutlu 
ve aromatik yapmaktadır. Argyle, araştırmalarında insanların yeşil, su 
ve manzara içeren ortamlardan çok daha fazla haz aldığı, doğal çevreyi 

3 sanderson, c., Health Psychology, s. 95-96.
4 Helipach, W., Social Psychology, enke stuttgart, 1951, s. 41.
5 Kafka, Principle of Gestalt Psychology, 1935.
6 nikely, Journal of Applied Benavioral Science, c. 37, s. 305-323.
7 www.mhca.org.au/documents/submission employment workplace relations
8 environmental psychology
9 ecological psychology
10 Health psychology
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yapay çevreye tercih ettikleri sonucuna vardı.11 çevre her ne kadar in-

sanın müdahalesinden kurtulamıyor ve üzerinde değişiklikler oluyorsa 

da temel mahiyetini aynen korumuştur. Denizler, dağlar, nehirler, çöl 

ve sahra, hepsi tabiatta çevrenin parçası sayılmaktadır. çevrenin olumlu 

etkilerini görmek için çevrenin çeşitli kaynaklarını aralarındaki ortak 

noktalara göre kategorize ederek bu alanda yapılmış araştırmaların so-

nuçlarına değineceğiz.

1.2.  Çevrenin Kaynakları ve Ruhsal Hijyen Üzerindeki Etkileri

a)  Bitkiler ve Ağaçlar

Bitkiler ve ağaçlar çevrenin en somut öğeleri sayılmaktadır ve insan 

üzerinde olumlu etkileri vardır. Havanın okşayıcı hoşluğu, çevrenin ısı 

dengesi, toprağın korunması, insanın ihtiyaç duyduğu gıda maddeleri-

nin bir bölümünün temin edilmesi bitki ve ağaçların kıymetli yararlarının 

bir kısmıdır. çiçeklenmiş, yemyeşil bitki ve ağaçların seyredilmesi, onla-

rın çekici manzarasına bakmak bireylerin ruhsal hijyeni üzerinde olumlu 

etki bırakabilecek durumlardandır. zarif ve rengarenk taç yaprakları, gü-

zel ve taptaze tomurcuklar, yaprakların ölçülü kombinasyonu, bahçe ve 

ormanların neşelendiren manzarası insanı haz ve mutluluğa boğar. yüce 

Allah, çok sayıda ayette bu mevzuya işaret etmiştir.

“Yeri ölmüş ve çürümüş görürsün ama ona yağmuru gönderdiğimizde kı-

mıldar, kabarır, envai çeşit güzel ve mutluluk veren bitki yeşerir.”12

yağmur suyunun altında yeryüzü mutluluk verici biçimde kımılda-

maya başlar, bunun ardından envai çeşit bitki yeşerir ve onun yemyeşil 

görüntüsü bakanın gözünü okşar, ruhunu mutluluk ve neşeyle doldurur. 

11 Argyle, Revanşinasi-yi Şadi, s. 61.

ْت َوَرَبْت َوأَنَبَتْت ِمن ُكِلّ َزْوٍج َبِهيٍج“ 12 ْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا أَنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماء اْهَتزَّ  ”َوَتَرى اأْلَ

(Hac 5). Ayette geçen “behic” kelimesi, bir şeyin iyilik ve güzelliğinden kaynak-
lanan mutluluk, hoşnutluk ve neşe anlamında “behece” ve “behcet” maddesin-
den türetilmiştir. şeyh Tusi, Tibyan’da bu kelimeyi tefsir ederken şöyle yazar:  

 Behic ve behcet, insanın baktığında mutluluk“ ”البهجة منظر حسن ابتهج به اذا سر“

ve neşeye boğulduğu güzel manzara demektir.”
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imam sadık (a.s) da bitki ve ağaçların ruhsal hijyen üzerindeki olumlu 

etkilerine işaret etmiştir13:

“rengarenk çiçeklereve yemyeşil ağaçlara bakmak öyle bir haz bahşeder ki 
hiçbir lezzet ona denk tutulamaz.”

rasulullah (s.a.a) yeşil bitkilere bakmayı çok severdi.14 Bazı rivayet-

lerde tabiatın yemyeşil manzaralarının görüşü ve kalbin berraklığını güç-

lendirmeye, depresyon ve ruhsal hastalıkları gidermeye etkisinden söze-

dilmiştir. imam sadık (a.s) şöyle buyurur:

“Dört şey çehreyi aydınlatır. Bunlardan biri de yeşil bitkileri seyretmektir.”15

Ali’den (a.s) şöyle nakledilmiştir:

“Hoş koku, bal, binicilik ve yemyeşil manzaraya bakmak mutluluk ve neşe 
verir.”16

Bu rivayete göre bitkilerin yemyeşil ve çekici manzaralarına bakmak 

bazı psikolojik hastalıkları ortadan kaldırır ve ruhsal bozuklukların ortaya 

çıkmasını önler. çünkü imam Ali’nin (a.s) rivayetinde geçen “nuşra” ke-

limesi yorumlanırken şöyle denmiştir: “nuşra, hastalık ve çöküntüye dü-

çar olduktan sonra sinirin yatışması ve rahatlamaya vesile olan şeydir.”17

rivayetlerde gül18 ve nergis19 koklamanın olumlu etkileri izah edil-

miştir. Deneysel araştırmalar da doğanın kucağına gidip bitkileri ve ye-

”مع ما فی النبات من التلذذ بحسن منظره و نظاراتها التی ال یعدلها شیء من مناظر العام  13
(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 3, s. 129) “و مالحیه

14 el-şevkani, el-Fevaidu’l-Mecmua, s. 241.

 رابع یضین الوجه النظر الی الوجه الحسن و النظر الی الماء الجاری و النظر الی الخضر“ 15
.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 73, s. 94) ”و الکحل عند النوم

 ,Hürr Amuli) ”الطیب نشرة و العسل تشرة و الرکوبن نشرة و النظر الی الخضرة نشرة“ 16

Vesailu’ş-Şia, c. 2, s. 143).
17 ibn manzur, Lisanu’l-Arab, c. 14, s. 142.

  ”قال رسول الل صلی الل علیه و آله من اراد ان یشم رایحتی فلیشم الورد الی الخضرة نشرة“ 18

(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 2, s. 143).

 قال علی علیه السالم تشمموا النرجس و لو فی الیوم مرة و لو فی االسبوع مرة و لو“ 19
 فی الشهر مرة و لو فی السنه مرة و لو فی الدهر مرة فان فی القلب حبة من الجنون و
.(a.g.e., c. 6, s. 99) ”الجذام و البرص و شمه یقلعها
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şillikleri seyretmenin ruhsal hastalıkları önlediği ve tedavi edici rol oy-
nadığını göstermiştir.20

b)  Sağlıklı Su

suyu çevrenin en önemli öğesi görmek mümkündür. çünkü tüm 
canlı varlıkların hayatının ortaya çıkışı ve sürdürülebilmesi ona bağlıdır.21 
suyun insan, hayvan ve bitkilerin hayatındaki yeri, kanın her canlı var-
lığın hayatının devamı için oynadığı rolün aynısıdır. Bu hayati rolü dik-
kate alındığında suyun günümüzde stratejik önemi vardır ve insanların 
bireysel ve toplumsal yaşamında özel bir konuma sahiptir. ruhsal hijyen 
üzerinde etkili çevre kaynaklarından biri, temiz ve sağlıklı sudur. su, çe-
şitli açılardan bireylerin ruh sağlığını etkileyebilir:

1. Boş zamanı geçirme

ruhsal hijyeni sağlamada sağlıklı suyun fonksiyonlarından biri, in-
sanın boş zamanlarını kenarında neşe ve mutluluk içinde geçirebileceği 
keyifli koşulları sağlamasıdır. nehir ve denizlerde yüzme, sandala binme, 
balık tutma, eğlence amaçlı avlanma, su kayağı ve buna benzer şeylerin 
hepsi, sudan eğlence ve çevre amaçlı yararlanmanın örnekleridir ve tü-
keticiler için arzulanan ortamı sağlaması sebebiyle olumlu ruhsal etkilere 
sahiptir. Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca, sanayileşmenin gelişmesi, şe-
hirleşme ve ev dışında eğlenme talebinin artması sonucunda suyun eğ-
lence faaliyetleri için ortam hazırlamasına daha fazla önem verilir olmuş-
tur. mather’in araştırmalarına göre ticari ve eğlence amaçlı balık tutmak 
çevrenin en değerli fonksiyonları içinde sayılmaktadır. Tüketmek ve eğ-
lence amaçlı olarak balığı hazırlamayı içeren bu faaliyetlerin ruhsal hij-
yenle çok yakın bağı vardır.22

Dini öğretilere göre suyun akışını izlemenin, mutlulukta ve ruhun 

ferahlamasında takdire değer bir rolü vardır ve görme yeteneğini güç-

20 Freeman, H., Mental Health and the Environment, www.sharelynx.com/web/bdavey/
mental_health.htm, s. 27.

21 “ .(enbiya 30) ”َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحٍيّ
22 mather, j. r., Water Resources: Distribution, Use and Management, s. 169.
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lendirmede etkilidir.23 Her ne kadar suya ve çağlayana bakmanın etki 
süreci bedensel ve psikolojik açılardan net biçimde bilinemiyorsa da ve 
mevcut yorumlar teorik seviyede kalıyorsa da, rivayetler, suya bakmanın 
önemli psikolojik etkilerini tavsiye etmiştir. ibn Abbas, rasulullah (s.a.a) 
hakkında şöyle bildirmektedir:

“Kendisi akar suya bakmayı çok severdi.”24

2. Temizlik ve Manevi Saflık

Kur’an ve rivayetler suyu temizleyici vasfıyla betimlemektedir.25 su 
yalnızca zahiri temizliği yıkamakla kalmaz, manevi temizlik ve saflığı da 
bahşeder. Hiçbir müslüman, suyla temizlenmeden ve abdest almadan na-
maza durmaz, Allah’a dua ve niyazda bulunmaz, o’nun evini tavaf etmez. 
Kur’an’da da bu konuya değinilmiştir:

“Allah, sizi temizleyip arındırmak, şeytanın pisliklerini sizden uzaklaştırmak 
ve kalplerinizi tahkim etmek üzere sizin için gökten su indirdi.”26

Bu kirlilik muhtemelen şeytanın vesvesesi olmalıdır. Buna ilaveten, 
Allah bu nimetle kalplerinizi sağlam bastırmak istemektedir.27 Bu ayette 
geçen “sağlam bastırmak”, bireylerin psikolojisini güçlendirmek, metane-
tini ve azmini arttırmak demektir.28 Dolayısıyla “temizleyicilik” özelliği 
ve manevi taharet hali, suyun ruhsal hijyendeki fonksiyonlarından biridir. 
Bu hal aracılığıyla bireylerde duygusal kararlılık ve azim ortaya çıkar.

Deneysel bulgular da sağlıklı ve temiz sudan her türlü istifadenin, 
bireylerin iç dünyasını saflaştırdığını, neşe ve mutluluk getirdiğini, ruh 
ferahlığı sağladığını göstermektedir.29

23 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 73, s. 94; c. 76, s. 289; c. 10, s. 246; c. 59, s. 144; c. 101, 
s. 45.

 ,el-şevkani) ”کان رسول الل صلی الل علیه و آله یحب ان ینظر... الی الماء الجاری“ 24

el-Fevaidu’l-Mecmua, s. 241).

َماِء َماًء َطُهوًرا“ 25 َرُكم ِبِه“ ,(Furkan 48) ”َوأَنَزْلَنا ِمَن السَّ َماء َماء ِلُّيَطِهّ ن السَّ ُل َعَلْيُكم ِمّ  ”َويَُنِزّ

(enfal 11).
26 enfal 11.

.(enfal 11) ”َوِلَيْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َويَُثِبَّت ِبِه اأَلْقَداَم“ 27
28 mekarim-i şirazi ve diğerleri, Tefsir-i Numune, c. 7, s. 106.
29 Freeman, Mental Health and Environment, s. 8.
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3. Şifacılık ve tedavi

suyun ruhsal hijyendeki en önemli hususiyeti, şifacılık ve tedavidir. 
nice zamandır hastalık psikoloji, suyun bazı hastalıkları önleme ve te-
davi etmede etkili olduğunu anlamış bulunmaktadır. Araştırmalar gös-
termiştir ki, su beyin güçlerini harekete geçirmekte; nörolojik ağrılar, 
depresyon, sinirsel yorgunluk, asabi başağrısı ve benzeri vakaları iyileş-
tirmeyi üstlenmektedir.30 soğuk duş kişiyi oldukça enerjik yapar, iştahı 
açar, fikri ve bedensel çalışma için enerji verir, öfke ve saldırganlığı ön-
ler, mutluluk hali ve yaşama gücü üretir.31 rivayetlerde, hasta bedenin 
üzerine soğuk su dökülmesi tavsiye edilmiştir.32 soğuk suyun kullanıl-
ması, bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisinde araçlardan biri olarak 
zikredilmiştir.33 Bununla birlikte rivayetlerde bazı sular daha fazla vurgu-
lanmış ve onların beden ve ruh sağlığı üzerindeki şaşırtıcı etkilerine işa-
ret edilmiştir. Burada bunlardan bazı örneklere değineceğiz:

Fırat ve Zemzem suyu: Rivayetlerde Fırat suyu, en bereketli ve 
“yeryüzündeki en iyi su”34, “her derde deva”35 ve “her korkudan gü-
vende olmanın vesilesi”36 olarak tanıtılmıştır. Fırat ve zemzem’in öne-
mine ilişkin bu kabil rivayetlerin tamamı, insanın sağlığını koruma ve 
geliştirmeye delalet etmektedir.

Kaynak suyu: Kaynak suyu çokça enerji vererek tazelik ve mutlu-
luğa vesile olur, bedensel ve ruhsal yorgunluğu giderir.37 imam sadık 
(a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Kaynak suyu tamamen faydalıdır ve hiçbir zararı yoktur.”38

30 Kulkarni, “Ab dermani ba hemmamhâ-yi movzii”, Ittılaat-i ilmi dergisi, yıl 14, sayı 
11, 2000, s. 15.

31 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 66, s. 456.
32 A.g.e., s. 450.
33 A.g.e., s. 450; Kummi, Sefinetu’l-Bihar, c. 8, s. 142.

.(meclisi, a.g.e., s. 448) ”ماء زمزم خیر ماء فی وجه الرض“ 34

 ,Kuleyni) ”ماء زمزم دواء لما شرب له“ ,(.meclisi, a.g.e) ”ماء زمزم شفاء من کل داء“ 35

el-Kafi, c. 6, s. 388).

.(meclisi, a.g.e., s. 450) ”ماء زمزم... امان من کل خوف“ 36
37 meclisi, a.g.e., s. 448.
38 Kuleyni, Füruğu Kafi, c. 6, s. 388.
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Yağmur suyu: yağmur suyu da tedavi özellikleri taşımaktadır. Ali 
(a.s) şöyle buyurmuştur:

“yağmur suyundan için. çünkü bedeni temizler, ağrıları ve hastalıkları 
giderir.”39

imam sadık (a.s) da yağmur suyunun sağlık verdiğini vurgulamıştır 
ve insanları onu içmeye teşvik etmiştir.40 Bu ve benzeri rivayetlerin su-
yun ruhsal hijyen üzerindeki etkisini açıkladığı gayet nettir. çünkü bü-
tün sular bir şekilde yağmur suyundan edinilmiştir.

c)  Temiz Hava

sudan sonra tabiatın en önemli hayati öğesi ve kaynağı, tüm canlı 
varlıkların yararlandığı temiz havadır. Havadan maksat, yerküreyi çevre-
leyen çeşitli gazların bileşimi kalın katman veya yerin atmosferidir. Temiz 
havanın önemi ve değerine dair şu kadarını söylemek kâfidir ki, insanlar 
ve hayvanlar ona bağımlıdır ve insan bedeninin iç sistemi onunla düzen-
lenmektedir. Hava ne kadar temiz ve güzel olursa insanın bedensel sağlık 
ve sıhhati ile ruhsal mutluluk ve neşesi de o kadar fazla olacaktır. Temiz 
hava, hastalığı, ruh yorgunluğunu ve depresyonu telafi eder ve insanın 
varlığının derinliklerinde tazelik yaratır. imam sadık (a.s) , mufaddal’la 
sohbetinde havanın faydası hakkında ayrıntılı konuşmuş ve onun insa-
nın beden ve ruhu üzerindeki etkilerini açıklamıştır:

“(ey mufaddal) hava olarak hissettiğin şu esintiyi yeterince tanımalı ve bu 
bedenler için nasıl faydaları olduğunu bilmelisin. Bedenin soluyarak korun-
duğu ve insanın ruh ve davranışını etkileyen şey işte bu havadır.”41

Hava eğer esinti halini alırsa ona rüzgar adı verilir ve hayatın kı-
vamı ona bağlıdır.42

.(a.g.e., s. 387) ”اشربوا ماء السماء فانه یطهر البدن و یدفع االسقام“ 39
40 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 66, s. 457 ve 458.

فانه حیاة هذه“ 41 المصالح  من  فیه  ما  و  عبرة  هواء  المسمی  النسیم  بهذا   و حسبک 
من روحه تباشر  بما  و من خارج  منه  تستنشق  بما  داخل  من  لها  الممسک    ”ابدان 

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 3, s. 120).

42 imam sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: “الریح هواء اذا تحرک سمی ریحا... و به قوام الدنیا”  
“eğer hava esinti halini alırsa rüzgar olarak adlandırılır... Dünyanın kıvamı onunladır.”
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rivayetlerde rüzgarın çevre kirliliğini önlediğine işaret edilmiştir. 
öyle ki eğer rüzgarlar olmasaydı nesnelerin kokusu ve çevre kirliliği bir-
çok sorun meydana getirirdi.43 imam sadık (a.s) pek çok yerde insanla-
rın bireysel ve toplumsal hayatında “hava” ve “rüzgar”ın olumlu etkile-
rini sayarak şöyle buyurmaktadır:

“rüzgarlar çevrenin güzel kokmasını sağlar ve faydasının insanların hep-
sine ulaşması için bulutları bir yerden başka bir yere götürür. yine, bitki ve 
ağaçların döllenmesini, gemilerin hareket etmesini, havanın serinlemesini, 
gıdaların lezzetli olmasını, yeryüzündeki herşeyin canlanmasını sağlar. öy-
leyse eğer rüzgar olmasaydı herşey bozulur, hayvanlar ölürdü.”44

“Görmüyor musun, rüzgar dindiğinde musibet nasıl ayağa kalkıyor, canlar 
yokolma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. sağlıklı insanlar hastalığa yaka-
lanıyor, hastalar ölüm tehlikesiyle burun buruna geliyor.”45

rüzgar esintisinin olumlu fonksiyonlarını gözönünde bulundurarak 
Allah onu, ilahi rahmet elçisi ve insanların mutluluk ve neşesine sebep 
olan şey şeklinde anmıştır.46 Bununla birlikte rüzgar hortuma ve tufana 
dönüştüğünde temiz hava kirlenir, büyük hasarları beraberinde getirir 
ve insanın sağlığı için tehdit edici etken haline gelir. imam rıza (a.s) bu 
konuda şöyle buyurmaktadır:

“Bireylerin ruhsal gücü ve kararlılığı onların mizacının sağlıklı olmasına 
bağlıdır. insanların mizaç sağlığı da su ve havadan etkilenir.”47

Dolayısıyla hava ne zaman değişiklik yaşarsa bireylerin bedensel ve 
ruhsal sağlığı da tehdit altında demektir. Thirlwall, çevrenin ruhsal hijyen 
üzerindeki olumlu etkilerini dört eksende kategorilere ayırmıştır:

43 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 75, s. 15; c. 10, s. 185.
”فالریح تروح عن االجسام و تزجی السحاب من موضع لیعم نفعه حتی یستکثف فیمطر  44

و تفضه حتییستخفف فیتفثی و تلقح الشجر و تسیر السفن و تزخی االطمعمة و تبرد الماء 
و تشب النار و تجفف االشیاء الندیة و بالجملة انها تحیی کلما فی االرض فلو ال الریح 
(a.g.e., c. 57, s. 7; c. 3, s. 120) “لذوی النبات و مات الحیوان و حمت االشیاء و فسدت

”انبهک یا مفضل علی الریح و ما فیها الست تری رکودها اذا رکدت کیف یحدث الکرب  45
(a.g.e., c. 60, s. 6) “الذی یکاد یأتی علی النفوس و ینهک المرضی

46 rum 48.

me) ”قوة النفوس تابعة المزجة االبدان ان االمزجة للهواء و تتغیر بحسب تغیر الهواء“ 47 -

lisi, Biharu’l-Envar, c. 59, s. 316).
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1. Hayatı Sürdürme İmkânı

çevre; insanları hayatını sürdürmeye yeterli hale getirecek fiziksel, 
biyolojik ve çevresel sistemlerden oluşan eksiksiz bir bütünlük sunar. Bu 
sistemler atmosfer, dağlar, nehirler, bitki ve hayvan hayatında çeşitlilik, 
toprak verimliliği gibi başlıkları kapsamaktadır. çevre sistemlerine küresel 
müşterekler48 denmektedir. Tabiat çevresi insanın kullanımına, varlıkları 
sayesinde hayatın ortamının hazırlandığı uygun ve güzel şartlar sağlar.

2. Doğal Kaynakların Temini

çevre, iktisadi üretim ve ailelerin faaliyeti için ham madde ve enerji 
temin eder. Wall’ın inancına göre insanın biyolojik ihtiyaçları doğanın ku-
cağında ve onun doğal ve sağlıklı ürünlerinden yararlanarak temin edil-
medikçe ruhsal hijyenin hiçbir şekilde manası yoktur.

3. Atıkların Absorbe Edilmesi

Ailelerin çevredeki iktisadi atıkları absorbe edilmektedir. Bu çalışma 
ailelere tam bir huzur ve refah içinde yaşama imkânı sunmaktadır.

4. Kamu Hizmetlerinin Sunulması

çevrenin olumlu fonksiyonlarından biri de insanlara kamu hizmetle-
rinin sunulmasıdır. insan tabiatın nimetlerinden doğru yararlanarak vak-
tini mutluluk ve neşeyle dolu dolu geçirebilir. Dağa tırmanma, yelkenci-
lik, yüzme, doğada çadır kurma vs. bu konudaki örneklerdendir. su ve 
yeşilliğin kıyısına gitmek, keyif verici ve temiz havayı solumak, deniz kı-
yısına gitmek, dağların eteklerinde bulunmak, ağaçları ve çiçekleri sey-
retmek insanın ruh sağlığı ve mutluluğunda mucizevi etkiye sahiptir.49 
Allah, çevrenin fenomenlerini betimlerken yeryüzü, gökyüzü, güneş, 
ay ve yıldız, bulut ve yağmur, denizler, kaynaklar ve bitki ürünlerinin 
adını saymaktadır. Allah bu güzellikleri ve nimetleri kullarının onlardan 
doğru biçimde yararlanarak haz alması için yaratmıştır. Tevhid dünya-
görüşünde tabiat ilahi güzelliğin tecellisidir. eğer insan, her dem taze, 
yeşil, övgüyü hakeden bir düzen ve özelliklerle göze gözüken bu tecel-
lilere düşünceyle yaklaşır ve ona aşk duyarsa büyük mutluluk ve neşe 

48 Global commons
49 Thirlwall, Rüşd ve Tuse, s. 490 ve 491.
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hissedecektir. müslüman insan, güzel tabiatı seyretmekten aldığı hazdan 
daha fazla onların yaratılışındaki yücelik ve görkemi anar. Kuşların se-
sine, dağların yükseklik ve sağlamlığına, ormanların yemyeşil oluşuna, 
denizlerin anlamlı durgunluğuna aşk besler. çünkü hepsini ilahi nurun 
hüzmesi, yaratıcının ve rabbinin biricik ve eşsiz sıfatlarının tecellisi ka-
bul eder. islam’da çevresel fenomenler üzerinde düşünmeye ve tevhidi 
bakış sürecine özel bir ilgi gösterilmiştir.50

Her ne kadar psikologlar çevrenin psikolojik işlevlerini eskisinden daha 
fazla anlamışlarsa da bilişsel sahada ve tevhid eksenli bakışa göre onun 
fonksiyonu hiç tanınamadan öylece kalmıştır. yine de onların, tevhidi açı-
dan doğanın düzeni üzerinde düşünmenin olumlu etkilerini de anladık-
ları ve bu sayede daha geniş bir yaklaşım getirebilecekleri öngörülebilir.

2. İkamet Yeri ve Ruhsal Hijyen

2.1.  Coğrafi Konum

Bu zeminde herşeyden çok dikkat çeken şey, coğrafi şartların birey-
lerin ruh hali üzerindeki rolüdür. iklim şartları, yerin basıklığı ve yüksek-
liği, dağlık bölgeler, düzlük, çöl, sahil vs. her birinin bireylerin davranışı 
üzerinde çeşitli şekillerde etkisi olan birtakım özellikleri vardır. Bu-Ali 
sina, yerin basıklığı ve yüksekliğini bireylerin ruhsal işleyişinin niteliği 
üzerinde etkili görüyordu. o, ikamet bölgesinin dağlık olmasını çeviklik 
ve cesaretin sebebi kabul ediyor; ikamet yerinin basık ve boğucu olma-
sının depresyon ve hastalık getirdiğine inanıyordu. Bu konuda şöyle ya-
zar: “yüksek bölgelerin ve sarp dağların sakinleri cesur ve çevik olurlar. 
Havası ve suyu güzel olan yerlerde oturmayı seçenler çok daha mutlu 
ve neşelidirler.51 yüksek bölgelerin insanları sağlıklı, güçlü, diri ve çevik, 
uzun ömürlü olurlar. Kayalık bölgelerin sakinleri sağlam kemikli, güçlü 
kaslara sahip, boylu posludur. savaşlarda cesurdurlar, meslekleri öğren-
mede zeki, çoğunlukla az uyur ve huysuzdurlar.”52

َماء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما َلَها ِمن ُفُروٍج َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها  50 ”أََفَلْم َينظُُروا ِإَلى السَّ
(Kaf 6-7) “َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَنَبْتَنا ِفيَها ِمن ُكِلّ َزْوٍج َبِهيٍج

51 ibn sina, Kanun, c. 1, s. 91-93.
52 A.g.e., s. 85 ve 86.
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Tarihçi ibn Haldun, mukaddime’nin birinci kitabının ikinci ba-
bında, su hava ve coğrafi konumun bireylerin ruhsal fonksiyonu üzerin-
deki etkisinden ayrıntılı olarak bahsetmiştir. o, ılımlı bölgelerin sakin-
lerinin ahlaki ve davranışsal özellikler ve karakter bakımından normal 
ve tam manasıyla ruh sağlığına sahip bulunduğuna; ümran ve uygarlık, 
maişet, iktisat, mimari ve sanat üretmek için daha hazırlıklı olduğuna 
inanmaktadır. Bunlar ahlak ve inanç açısından mutedildirler. uzak gö-
rüşlülük ve aklını kullanma bariz özelliklerindendir. ibn Haldun, coğrafi 
şartların zeka, yetenek, kendine güven, hayatta dirayet ve yeterlilik üze-
rinde etkili olduğuna inanmaktadır. mutedil ortamların ruh halleri üze-
rindeki olumlu etkilerini gözönünde bulundurarak, hatta peygamberle-
rin de daha çok böyle ortamlarda zuhur ettiği teorisini ortaya atmıştır. 
Bu da, peygamberlerin insanlara sunduğu şeyin onlar tarafından kabul 
görmesine sebep olmaktadır. Buna karşılık, tropikal bölgelerde yaşayan-
lar ahlaki sapkınlıklara ve suçlara daha eğilimlidirler.53

Deneysel araştırmalar da coğrafi şartların bireyler üzerinde farklı et-
kileri olduğunu göstermiştir.54 Dağlık bölgelerde yaşayan insanlar yaban-
cılarla daha az iletişim içindedirler. oysa düzlüklerde yaşayanlar duygu-
sal, insancıl ve daha samimidirler.

2.2.  Konutun Durumu

Konutun vaziyetinin55 insanın ruhsal hijyeninde birçok etkisi vardır. 
Konut, bölgenin hava ve su koşulları, iktisadi ve sosyal durumlar gözö-
nünde bulundurulduğunda bireylerin bedensel ve ruhsal konforunu sağ-
lamaya uygundur. Bu nedenle konut; sağlıklı su, temiz hava ve yeşil or-
tama ulaşma imkanının mevcut bulunduğu yere inşa edilmelidir. imam 
sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“Bir yerde mesken seçmek şu üç şart haricinde doğru değildir: Temiz hava, 
lezzetli ve sağlıklı su, yeşil ortama dönüştürülebilir toprak.”56

53 ibn Haldun, Mukaddime, c. 1, s. 150-159.
54 evans, G. W., The built environment and health journal of urbau health, c. 80, s. 

536-555; Freeman, H., I and Housing, I., Mental health and environment, london eng-
land: churchill livingstone, s. 197-225.

55 Housing characteristics

 ”ال تطیب السکنی اال بثالث الهواء الطیب و الماء العزیز العذب و االرض الخواره“ 56

(Harrani, Tuhefu’l-Ukul, s. 334).
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Konutun karşılayacağı ihtiyaçlar ruhsal hijyen uzmanları açısından 
çok önemlidir. Konut, ısı ve benzeri organik ihtiyaçları karşılayan tuğla 
ve harç değildir sadece. Bilakis aşk, sevgi, duygusal güvenlik gibi psiko-
lojik ihtiyaçlar ve toplumsal varlık olarak insanın diğer ihtiyaçları onda 
özel bir önem taşımaktadır. insanların evden en önemli beklentisi rahat-
lık ve konfordur. Freeman evi mutluluk ortamı görmüş ve “kalbi olan 
yer”57 adını vermiştir.58 Weich Burton ve Blanchard, konutun değerini sa-
mimiyet, duygusal himaye, bağımsızlık, eve ve aileye bağlılık üretmesine 
bağlı olduğunu düşünmektedir.59 Aynı şekilde dini öğretilerde de konut 
bedensel ve ruhsal ihtiyaçların sağlandığı yer olarak tarif edilmiştir.60

Bulgular, ikamet edilen ortamın niteliği ile ruhsal hijyen arasındaki 
ilişkinin olumlu ve anlamlı olduğunu göstermektedir. Dini öğretilerde 
ideal konutun özelliklerine işaret edilmiştir:

- Konutun genişliği: Konutun önemli kriterleri arasında geniş olması 
yeralmaktadır. rasül-i ekrem (s.a.a) bu konuda şöyle demektedir:

“insanın mutluluğu evin geniş olmasından gelir.”61

Bazı rivayetlerde de küçük evlerin olumsuz etkilerine işaret 
edilmiştir.62

- yeterli ışık alması

- nemli olmaması

- zeminle aynı hizada, basamaksız olması: imam sadık (a.s) bir ri-
vayette şöyle buyurmaktadır:

57 Home is where the heart is.
58 Freeman, H., Housing, I., Mental health and environment, s. 1.
59 Weich, s. Burton, e. Blanchard, m., measuring the built environment: validity of a 

site survey instrument for use in urban setting, Health and Place, c. v, s. 283-293.

ن بُُيوِتُكْم َسَكًنا“ 60 .Kuleyni, el-Kafi, c. 1, s. 526 ,(nahl 80) ”َواللهُّٰ َجَعَل َلُكم ِمّ

.(Kuleyni, aynı yer) ”من سعاده المرء المسلم المسکن الواسع“ 61
فاالربع  62 الشقاوة.  اربع من  و  السعادة  اربع من  آله  و  الل علیه  الل صلی  ”قال رسول 

التی من السعادة المرأة الصالحة و المسکن الواسع و الجار الصالح و المرکب الهنی. 
االربع من الشقاوة الجار السوء و المرأة السوء و المسکن الضیق و المرکب الهنی“ 
(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 73, s. 154).
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“insanı hızlı yaşlandıran şeyler arasında rutubetli ve basamakla çıkılan yük-

sek yerlerde oturmak (yaşamak) da vardır.”63

yine rivayetlerde evin aydınlık olması tavsiye edilmiş ve karanlık ev-

lerde yaşamak şiddetle menedilmiştir.64 Bu şartlara riayet edilmemesi, 

bireylerin bedensel sağlığını olumsuz etkilemeye ilaveten, ruhsal hijyen-

leri için de zararlıdır.

- Binanın dayanıklılığı ve ferahlığı: Konut yapımında önemli konular-

dan biri de, yapı malzemeleri, plan, proje, model ve mimari tarz gibi çe-

şitli açılardan riayet edilmesi gereken inşaat standartlarına uymaktır. imam 

rıza (a.s) bir rivayette bu konulara işaret ederek şöyle buyurmaktadır:

“evi sıva, eşik ve holü temiz tut.”65

sıvaya dikkat çekilmesi belki de o zamanlar sıvanın ev yapmak 

için en iyi malzeme sayılmasındandır. yahut iyi bir örtüydü ve sinsi 

hayvanların eve girmesini önlüyordu. ya da sıvanın beyaz renginin 

güneş ışığını yansıtması, odanın güzel görünmesi ve evi cazip hale 

getirmesi nedeniyleydi. ev inşaaatında önemli meselelerden biri ta-

vanın yüksek olmasına dikkat etmektir. imam sadık (a.s) bu konuda 

şöyle buyurur:

“evin tavanının yüksekliği yedi veya sekiz zira (3.5-4 m) olmalıdır.”

Ama buna ek olarak yüksekliğin de bireylerin sağlığında olumsuz 

etkisi vardır.66

- Temizlik ve sağlığa riayet edilmesi: yine ev ortamında ruhsal hij-

yeni sağlamak için eşik ve koridorların temiz tutulması tavsiye edilmiştir.67 

odaların çeşitli yerlerindeki örümcek ağlarının temizlenmesi islam’ın bu 

 ”اربعة تهرم قبل اوان الهرم. اکل القدیة و القعود علی النداوة و الصعود فی الدرج و“ 63

(Harrani, Tuhefu’l-Ukul, s. 330).
64 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 76, s. 176; c. 79, s. 303.

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 79, s. 303) ”جصص الدار و اکسح االفنیة و نظمها“ 65

 ”عن ابی عبدالل قال سمک البیت سبع اذرع او ثمانیة اذرع فما فوق ذلک فمحتضر“ 66

(a.g.e., c. 76, s. 151).
67 A.g.e., s. 176.
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konudaki tavsiyelerinden bir diğeridir.68 Daha önce söylendiği gibi ko-
nut genişlik, proje ve ihtiyaç duyulacak donanım bakımından uygun ol-
malıdır.

2.3.  Mimari ve Şehrin Dokusu

çevrenin ruhsal hijyen üzerindeki etkilerinin boyutlarından biri de, 
mimari ve şehirlerin dokusundaki tezahürün niteliğidir. uzun zamandır 
mimari ve ruhsal hijyen arasında olumlu bir ilişki bulunduğu düşünülü-
yordu. son dönemde mimari psikoloji bu alanda çok sayıda deneysel bul-
guyu ortaya koymuştur.69 mimarinin ruhsal hijyen üzerindeki etkilerine 
üzerine tartışmanın tarihsel kökeni 1930’larda lewis mumford’a kadar gi-
der. o, mimari üslup ve kentin dokusunu onları inşa edenlerin kültürel 
değerlerinin tanığı kabul ediyor ve daha çok yapıdaki gizli anlamlara ilgi 
duyuyordu: “şehir, tarihte görüldüğü gibi toplumda güç ve kültürün zirve 
noktasıdır. şehir, toplumsal ilişkilerin birbirine bağlanmasının simgesidir. 
zihin şehirde biçimlenir ve şehre şekil verir.” şehrin mimari tarzı ile top-
lumsal değerleri irtibatlandırma çabası, mimari ve ruhsal hijyen bahsinin 
başlangıç noktası sayılmaktadır. ikinci dünya savaşı sırasında yıkılan in-
giliz Avam meclisi’ni yeniden inşa ederken churchill de bu konuya de-
ğinmiş ve şöyle demişti: “Biz binalarımıza şekil veriyoruz, sonra binalar 
bize şekil veriyor.”70 son yıllarda mimari psikoloji üzerine bu zeminde 
çeşitli ve değişik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. mesela sennett’in71 in-
celemesi, şehrin dokusu, çeşitli yapılar ve binaların bireylerin ruhsal hij-
yeni üzerinde dikkat çekici bir rol oynadığını göstermiştir.72

mimari psikolojide, ortamın, insanın güvenlik, huzur ve mutlu-
luk ihtiyaçlarına göre nasıl inşa edileceği konusuna değinilmiştir. mi-
mari psikologlar, aralarında ev, çalışma ofisi, oyun alanı, parklar, üni-

 .(a.g.e., s. 175) ”قال علی علیه السالم نطفوا بیوتکم من حوک العنکبوت“ 68

”ترک نسج العنکبوت فی البیت یورث الفقر و ترک القمامة فی البیت یورث الفقر و 
(a.g.e., s. 176) “کسح الغناء یزید فی الرزق

69 Burgel, Şehr-i İmruz, s. 148-150.
70 camp, Revanşinasi-yi İctimai-yi Karbordi, s. 299.
71 richard sennett
72 savage; Warde, Alan, Camiaşinasi-yi Şehri, s. 174.
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versite yurdu, hastaneler, okullar, cezaevleri ve çeşitli mimari tarzların 
bulunduğu değişik ortamları incelediler. Bu konuda vardıkları dikkat çe-
kici sonuçlar, şehirleri planlarken ve konut yapımında bunlardan yarar-
lanılması yol gösterici ve faydalı olabilir.

islam’ın yönlendirmelerinde de şehir ortamının niteliğiyle ve çevre 
kirliliğiyle mücadele politikalarıyla ilgili konular gayet iyi açıklanmıştır. 
şehir ortamının niteliği doğal kaynakları koruma, ahlaki değerleri des-
tekleme ve çevre kirliliğiyle mücadele gibi çeşitli meseleleri kapsamakta-
dır. Kentlilerin ruhsal hijyeninde rol oynayan önemli meselelerden biri, 
şehrin ana arterleri ve sokaklarının dokusudur. cadde ve sokaklar ne ka-
dar geniş olur ve açık alan bırakılırsa o kadar iyidir. Allah rasülü (s.a.a) 
şöyle buyurmaktadır:

“üzerinde gidiş geliş olan sokağın asgari genişliği 7 zira (3.5 metre) 
olmalıdır.73

2.4.  Modern Şehirlerin Sorunları

Teknoloji; meskûn bölgelere, mimari ve kentsel tarza ilaveten şehrin 
iskeletini belirgin biçimde etkiler. Gökdelenler ve kent otobanları mü-
hendislik bakımdan övgüye değer olsa da çevre ve ruhsal hijyen açısın-
dan benimsenebilir değildir. Bazı sosyologların görüşüne göre nüfusun 
büyümesi ve şehir hayatının gelişmesi, günümüzdeki birçok karmaşanın 
kökenini oluşturmaktadır. Kent hayatının yaygınlaşması, bireylerin ruh 
dengesinin altüst olmasına yolaçan büyük enerji kabul edilmektedir.74

şehirlerin ortaya çıkışıyla birlikte toplumun parçaları, birtakım so-
runların sebebi olan dinamik bir çalışma ve koşuşturma ile biraraya geldi. 
Psikologlar, kentsel gelişim ile ruhsal hijyen arasındaki ilişkinin niteliği 
konusunda bazı araştırmalar yapmışlardır.

a)  Gökdelende Oturmanın Ruhsal Hijyen Üzerindeki Etkisi

yüksek binalar ve gökdelenler, modern mimari ve kentleşmenin ba-
riz simgesi kabul edilebilir. sorunlarımızın bir kısmının kökleri kentsel 

.(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c, 18, s. 455) ”و الطریق یتثاح علیه اهله خده سبعة اذرع“ 73
74 mumford, Medeniyyet ve Camia-i Medeni der Bester-i Tarih, s. 65.
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çevrede, özellikle de gökdelende yaşama ve açık alan bulunmayan ev-
lerde oturmadadır. Bu yüzden, çok sayıda araştırmada incelenen mev-
zulardan biri de yüksek binalarda ve önü açık olmayan apartmanlarda 
oturmanın etkilerine dairdir.75 Araştırmacılar, apartman bloklarında ve 
gökdelenlerde yaşayan kimseleri incelemişler ve gökdelenlerde oturma-
nın ailelerde psikolojik baskılar yarattığı ve bedensel rahatsızlıklara se-
bep olduğu, sosyal tahrik ve duygusal tepkiler üzerinde olumsuz etki bı-
raktığı sonucuna varmışlardır. Gökdelende oturmanın tesirlerinden biri 
bireysel özgürlüğü ortadan kaldırmasıdır.

Freeman, apartmanlarda ve gökdelenlerde oturan kişilerin, kom-
şularla gerçek ilişkiler olmaksızın ve bireysel huzur ve özgürlüklerden 
yoksun olarak ortak yaşamdan acı çektiklerini göstermiştir. onun inancı 
şuydu ki, gökdelende oturmak bireylerde asansöre bağımlılık doğurmakta 
ve bu da insanların hayatlarında bağımlı ve tenbel olmalarına yolaçmak-
tadır. çocuklar ve yaşlılar herkesten daha fazla bedensel ve ruhsal has-
talıklara maruz kalmaktadır. ortak olanlara çöp dökmek, duvar yazısı, 
kalabalık, gürültü, açık alan olmaması gökdelenlerde yaşayan kişilerin 
diğer sorunları arasındadır.76

b)  Kalabalık ve Nüfus Yığılmasının Ruhsal Hijyen Üzerindeki 
Etkileri

Teknoloji bir şehrin nüfus artışını etkiler. Araştırmalar, kentte ya-
şamanın her geçen gün nüfus artışı ve yoğunluğuyla karşı karşıya oldu-
ğunu göstermektedir. nüfus yoğunluğunu hesaplamak için bir bölgede 
oturan bireylerin sayısı o alana bölünür. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu, 
bir kilometrekarede yaşayan insan sayısıdır. mesela Tahran’daki nü-
fus yoğunluğu, şehrikürd’deki nüfus yoğunluğundan çok daha fazladır. 
Bulgular, kalabalık ve nüfus yoğunluğunun sitelerde stres, saldırganlık, 
cinayet, suç ve bireylerin ruh sisteminde bozulmaya sebep olduğunu or-
taya koymaktadır.77 Bu sitelerdeki yığılma, sonunda çöküntüye yolaça-
cak kontrol edilemez ortamlar üretir. motivasyonu düşürür ve çevreye 

75 evans, G. W., The Built Environment and Mental Health, s. 537.
76 Freeman, Mental Health and The Environment, s. 5.
77 ebu’l-Kasımi ve arkadaşları, Revanşinasi der İctiam, s. 375.
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cevap verme kabiliyetini yokeder. Dolayısıyla yüksek apartmanlar hiçbir 
şekilde sağlıklı ve doğal konutun yerini tutamaz. Balkon bahçenin yerini 
alamaz. Apartman komşusu normal komşuyu karşılamaz. Bu tür apart-
manların sert muhaliflerinden biri Doxiades’dir. şöyle der: “sitelerde ve 
yüksek binalarda kalabalık nüfusla yaşamak insanları birbirinden kopa-
rarak cinayetlere zemin hazırlamaktadır. çocuklar doğayla ve yaşıtlarıyla 
doğrudan teması kaybetmektedir. Bu ise çocuklar ve ebeveynler için yı-
kıcı etkilere yolaçmaktadır.”78

Aynı şekilde yüksek binalar, mimarinin kadim değerleri ve gelenek-
lerine ve kentlerin silüetine meydan okuyarak şehirlerin doğal manza-
rasını yokeder. Bir zamanlar binalarla içiçe başlarını kaldıran ve şehrin 
manevi kimliğini görünür kılan mescid, ziyaretgah ve medrese benzeri 
değer taşıyan simgeler günümüzde devasa gökdelenlerin arasında ve aşa-
ğılayıcı biçimde kaybolmuşlardır.

imam Bakır’ın (a.s) Hz. veliyy-i Asr’ın (a.f) zuhuru sırasında asli gü-
zergahların (caddelerin) genişliğinin otuz metreye kadar genişleyeceğine 
dair sözü79, kent alanının genişliğinin lüzumunu göstermektedir.

3. Teknolojinin Ruhsal Hijyene Etkisi

Doğa nice zamandır insan karşısında pasif konumdadır. çünkü in-
san, yaşadığı çevreyi muhtelif ihtiyaçlarına göre değiştirmiş ve ona ihti-
yacı doğrultusunda şekil vermiştir. Tüm uzmanların görüşüne göre çev-
renin tahrip edilmesi ve yeryüzünde hayatın tehlikeye düşmesi doğal 
kaynaklardan düzensiz yararlanma ve teknolojik gelişimin doğrudan so-
nucudur.

ikinci dünya savaşından sonra savaşın yarattığı kirlilik, çevre sağ-
lığına dikkat edilmemesi, fabrikaların yayılması ve fosil yakıtların 
kontrolsüz tüketimi, ormanların yokolması, gübre, zehir ve spreyle-
rin düzensiz kullanımı ve kirlilik yaratan binlerce madde çevreye te-
lafi edilemez zararlar vermiş, binlerce insanın çeşitli enfeksiyon hasta-
lıklarına yakalanarak ölmesine yolaçmıştır. mevcut kanıtlara bakılırsa 

78 Bahreyni, Teceddud-i Ferateceddud ve pes ez an der Şehrsazi, s. 22.

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 52, s. 333 ”و یوسع الطریق االعظم فیسیر ستین ذرعا“ 79
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sanayi devriminden bu yana çevre ciddi felaketlere maruz kalmaktadır. 
öyle ki son birkaç on yıllık, özellikle de yirminci yüzyılın son çeyre-
ğindeki teknolojik gelişme ve iktisadi faaliyetlerden kaynaklanan çevre 
sorunları ekonomistlerin, politikacıların, psikologların ve ruh sağlığı 
uzmanlarının dikkatini çekmiş, onları kaygılandırmıştır. Bu bakımdan 
günümüzde teknoloji çevre ve ruhsal hijyen tartışmasına dahil bir et-
ken olarak kabul edilmiştir.

Teknolojinin tanımı: Teknoloji için, söyleyiş farklılıklarına rağmen 
hepsi de aynı anlama işaret eden çeşitli tanımlar yapılmıştır. Kapsayıcı 
ve işlevsel bir tanıma göre teknoloji süreçler, yöntemler, teknikler, araç-
lar ve donanımlar, mal veya hizmet üretmeye yarayan makinalar ve be-
cerilerin toplamıdır.80

Teknolojinin insan hayatını maddi ve manevi alanda değişip dönüş-
türmede temel rolü vardır. onun çeşitli işlevleri gözönünde bulundu-
rulduğunda, teknolojik gelişme, bir yandan iyimser bakış ve “medine-i 
fazıla” beklentisini, diğer yandan kötümser bakışı aynı anda taşımakta-
dır. Dolayısıyla teknolojinin ruhsal hijyendeki rolü birbirinden farklı iki 
yaklaşımla, olumlu ve olumsuz işlevleri gözönünde bulundurularak in-
celenmelidir.

3.1.  Teknolojinin Ruhsal Hijyen Üzerindeki Olumsuz Etkileri

uzun süre teknolojinin gelişmesi toplumsal refah, servet birikimi 
ve insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması açısından olumlu bulunu-
yordu. Bizden önceki nesilde çoğu insan teknolojinin yararlı sonuçla-
rına inanıyordu. Bilim adamları, makinenin imkansız her işin üstesin-
den geleceği ve hayatın öncekinden daha fazla ideal yaşama yaklaşacağı 
bir çağı müjdeliyordu. Bu dönemde dikkatler teknolojinin olumlu etki-
lerine odaklanmıştı. sosyal bilimlerde seçkin araştırmacılardan biri olan 
callinicos, teknolojinin toplumsal sağlık ve refahtaki rolünü şöyle be-
timler: “yirminci yüzyılın ilk yarısındaki zikzaklardan sonra gelişmiş 
sanayi ülkeleri patlama yaşadı. eric Hobsbawm’ın ifadesiyle facialar çağı 
-iki dünya savaşı ve büyük kriz- yerini altın çağa bıraktı. Bu dönemde 

80 şeriat, Mukaddemei ber Erziyabi-yi Eserat-i Zistmuhiti, s. 84.
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dünya, özellikle de kapitalist dünya kalkınarak tarihinin ayrıcalıklı aşa-
masını geride bıraktı. Belki de bu aşama, sanayideki gelişme ve kal-
kınma nedeniyle eşsizdi.”81 mansfield da teknolojinin toplumsal sağ-
lık ve refah üzerindeki olumlu etkileri hakkında şöyle der: “Hiç kuşku 
yok teknik değişim, ekonominin ve bireylerin refahının biçimlenmesi 
ve evrilmesinde etkili faktörlerin en önemlilerinden biri sayılmaktadır. 
Teknik değişim, çalışma şartlarını iyileştirmiş, mesai saatini kısaltmış, 
ihtiyaç duyulan malları üretme sürecini hızlandırmış ve çok sayıda yeni 
boyutu hayat tarzlarımıza sokmuştur.”82 Buna göre bir yüzyıldan fazla 
bir zamandı standart iktisadi zeka, teknolojinin, ondan faydalanmaya 
ilaveten üretim maliyetini düşürdüğüne, insanın ihtiyaçlarını giderdi-
ğine ve daha fazla iş alanı açtığına inanmaktadır. sanayileşmiş bütün 
ülkeler bu asli varsayımla kendi ekonomik faaliyetleri için mantıklı bir 
temel kurabilmiştir.

1933 yılında “Teknolojinin insanın refahı üzerindeki etkileri” baş-
lığı altında chicago’da düzenlenmiş bir sempozyumda dünyanın ideal 
görünümü teknoloji sayesinde en iyi biçimde tasvir edildi. sempozyumu 
düzenleyenler, daha çok hakim olan özel psikolojik ortam bakımından, 
insanın dünyevi ve uhrevi refahı, huzuru ve mutluluğunun sanayi ve 
teknolojinin gelişimine bağlı olduğuna vurgu yaptılar.83 Bu bakışaçısına 
göre teknolojinin ruhsal hijyen üzerindeki olumlu etkileri aşağıdaki üç 
eksende kategorilendirilebilir:

1. Hayattan memnuniyet ve hoşnutluğun artması: Hiç kuşku yok tek-
noloji, kişi başı reel gelirin ve refahın artmasında etkili temel faktördür.

2. eğitim öğretim ve sağlığın niteliğinde iyileşme: Teknolojinin kul-
lanılması eğitim öğretim ve genel sağlık sahasında becerilerin, bilgilerin 
ve yeterliliğin artmasını sağlamıştır.

3. Kendine inanma ve özsaygı duygusu: Teknolojinin kullanılması 
bireylerde kendine inanç ve kendine değer verme duygusun ortaya çı-
karmaktadır.

81 callinicos, Deramedi-yi Tarihi ber Nazariye-i İctimai, s. 399.
82 mansfield, e., The Economics of Technological Change, 1968, s. 3.
83 Azereng, Teknoloji ve Buhran-i Muhit-i Zist, s. 17-20.



499

çevre, TeKnoloji ve ruHsAl Hijyen

3.2.  Teknolojinin Ruhsal Hijyen Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Başlangıçta insanın kucağınıı açtığı sanayi ve teknoloji, zaman içinde 
ve olumsuz etkileri görüldükçe tehlikeli ve tehdit edici etkenlerden birine 
dönüştü. Teknolojiyle ilgili görüşlerde ilk değişikliğin ortaya çıkışı 1940’ların 
sonu ve 1950’lerin başıydı. 1940’lı yılların sonunda birkaç faktörün bira-
raya gelmesi sonucunda, sanayi ve teknolojinin gelişmesinin insanın ruhsal 
ve bedensel sağlığında ağır zarara yolaçan etkileri olduğuna dair güçlü bir 
sezgi oluştu. o zamanlar teknolojinin ruhsal hijyen üzerindeki olumsuz 
etkileriyle ilgili tartışma ve kavgaların büyük kısmı “kalkınmanın sınırları” 
başlığı altında gündeme geldi. Gerçi kalkınmanın sınırları meselesi yeni 
bir tartışma değildi ve kökeni, onsekizinci ve ondokuzuncu yüzyılların 
seçkin bazı iktisatçıları ve yazarlarının görüşlerinde bulunabilmektedir. 
Thomas malthus, ravid ricardo, john stuart mill, Karl marx ve Fried-
rich engels’in bazı konulardaki görüşlerinde bu meselelere değini vardır.

Teknoloji karşıtı modern hareketin öncüsü jacques ellul kabul edi-
lebilir. 1954 yılında yayınlanmış “Teknoloji Toplumu” isimli kitabında 
teknolojinin çevreye ve ruh sağlığına olumsuz etkilerine sistematik ola-
rak inceledi. Thomas morton, bu kitabın yayınlanmasını, yirminci yüz-
yılın yarısında yaşanmış en güzel olaylar arasında saydı. Teknoloji eleş-
tirisi 1960 ve 1970’li yıllarda doruğa ulaştı ve bu durum, Perkins marsh, 
mumford, Dubut, reich gibi düşünürlerin eserlerine yansıdı.84

Kırk yıl boyunca araştırmacılar, teknolojinin olumsuz etkileri ile 
ruhsal hijyen arasındaki ilişkiyi incelediler ve sonunda teknolojinin ruh 
sağlığını etkileme şekline ilişkin iki temel mekanizmayı belirlediler: Biri, 
teknolojinin ruhsal hijyen üzerindeki dolaylı etkileriydi (çevre kirliliği 
gibi). Diğeri ise teknolojinin ruhsal hijyen üzerindeki doğrudan etkile-
riydi (stres ve ruh hastalıkları gibi). Konunu devamında, bu alanda ya-
pılmış deneysel araştırmalara ve teorik görüşlere değineceğiz.

a)  Çevre Kirliliği

Daha önce geçtiği gibi, 1940’ların sonunda birkaç faktör, teknoloji-
nin insanın bedensel ve ruhsal sağlığında ağır hasar yaratan etkilere sebep 

84 Azereng, Teknoloji ve Buhran-i Muhit-i Zist, c. 20, s. 17.
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olduğu sezgisini güçlendirdi. Birinci faktör, iktisadi faaliyetlerin çevre 
üzerindeki etkisine, özellikle de hava ve su kirliliğine yoğunlaşıyordu. 
1940’lı yılların sonlarında ortaya çıktı ki, teknik gelişmeler her ne kadar 
faydalı ürün ve malların üretilmesine yolaçtıysa da geride devasa atıklar 
bırakıyordu. sanayi atıklar katı, sıvı ve gaz kütleler halinde doğaya sızı-
yor; toprak, su ve havaya karışıyordu.

Hava kirliliği: 1950’ler boyunca ekonomide “üretimin yan etkileri” 
görüşünün ortaya atılmasıyla birlikte düşünürlerin dikkati teknoloji-
nin çevre kirliliği yaratmadaki zararlı etkilerine yoğunlaştı. Doğa bilim-
leri alanında çalışan bir bilimadamına göre kirlilik, insani faaliyetlerden 
kaynaklanan atıkların ve fazla maddelerin çevreye karışmasıdır ve bu-
nun bariz göstergesi de hava kirliliğidir. Teknolojiye karşı öne sürülen 
en çarpıcı kanıt, onun hava üzerindeki olumsuz etkileridir. Hava kirliliği 
daha çok sanayi şehirlerinde ve teknolojinin artan biçimde kullanılması 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu tür zehirli maddelerin solunmasının 
uzun vadede insanın sağlığını ve fonksiyonlarını olumsuz etkileyeceği 
çok açıktır. Büyük sanayi kentlerinde yaşayan öğrenciler üzerinde yapıl-
mış bir araştırma, yeteneklerinin üst sınırının, kirlilik yaratan maddele-
rin havada en fazla biriktiği günlerde dikkat çekici biçimde aşağı indi-
ğini göstermektedir.85

Bazı araştırmalara göre fabrikaların çevresindeki kirli havanın solun-
ması, fabrikalara yakın oturan insanlarda bedensel ve ruhsal bozukluklara 
sebep olmuştur. Hatta bazı durumlarda bu semptomlar, kirlilik yaratan 
maddeler üreten fabrikalara yaklaşık on kilometre uzakta yaşayan birey-
lerde bile ortaya çıkmıştır.86 Günümüzde hava kirliliğinin ruh ve beden 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi kesin olarak kabul edilmiştir. çeşitli 
araştırmalar göstermektedir ki hava kirliliği fizyolojik fonksiyon ve ruh-
sal fonksiyonu olumsuz etkilemektedir.87 Kirlilik yaratan maddeler, üst 
solunum yollarında tahriş, boğazda yanma, gözde sulanma, kronik bron-
şit vakalarının artması, zatürreye yakalanmada artış, enfeksiyon hastalık-
ları karşısında bağışıklık sisteminin zayıflaması ve adaptasyonda bozuk-

85 edington ve edgerton, Biyoloji-yi Faaliyet-i Bedeni, s. 493 ve 494.
86 edington, Karbord-i İlm-i Ekoloji der Kaheş-i Eserat-i Sui Tuse ve Te’sisat-i Umrani ber 

Muhit-i Zisti, s. 106.
87 coleman, Revanşinasi-yi Nabehencari ve Zindegi-yi Novin, s. 710.
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luğa sebep olmaktadır. iran’da yapılan araştırmalar da, hava kirliliğinin, 
beraberinde insanların beden ve ruh sağlığı için zararlı etkiler getirdiğini 
göstermiştir.88 şu anki koşullarda Tahran ve başka bazı kentlerdeki hava-
nın istenmeyen durumu hesaba katılırsa çevre kirliliği ve ruhsal hijyenle 
ilgili konuların gündeme getirilmesi özel bir önem taşımaktadır. Kırk yıl 
öncesine kadar Tahran’da yaşayanlar tertemiz havayı ve yıldızlarla dolu 
gökyüzünü hatırlamaktadır. Fakat bugün temiz hava ve yıldızlarla dolu 
gökyüzünden eser kalmaması bir yana, Tahran son birkaç yıldır dünyada 
en kirli havaya sahip şehirler arasında yerini almış durumdadır.

Ruh sağlığı: Gürültü kirliliği, teknolojinin bir diğer sonucudur. sa-
nayileşme, otomobil kullanımı, toplu taşım araçları gürültünün önemli 
kaynakları arasında sayılmaktadır.89 şiddetli ve sürekli gürültünün et-
kileri, birçok laboratur araştırmasına konu olmuştur. Araştırmalar; ana 
arterlerin kenarında veya havaalanlarının yakınında yaşamaktan, fabri-
kalardan, yakındaki müzik kaseti satan mağazanın müziğinden vs. kay-
naklanan yüksek gürültüye maruz kalmanın işitme duyusuna zarar 
verebileceğini ve bireylerin ruh sağlığına zararlı etkileri olduğunu gös-
termiştir. zillmann, Kutcher ve midlarski yaptıkları çalışmalarda, aşırı 
gürültünün insanların ruhsal fonksiyonunu olumsuz yönde etkilediğini; 
hayal kırıklığına dayanma ve adaptasyonda güç kaybına, dikkat dağınık-
lığına, ve saldırganlığa sebep olduğunu buldular.90 Havaalanı yakınında 
yaşayan insanlar üzerinde uluslararası çapta gerçekleştirilmiş araştırma-
lardan birine göre uçakların gürültüsü, günlük faaliyetlerine rahatsızlık 
oluşturmaktadır. Bu kişiler havaalanına uzak mesafede yaşayanlarla kar-
şılaştırıldıklarında uyku sorunları vardır. çoğu zaman pencerelerini ka-
palı tutmaktadırlar. Hayatlarından haz almamakta ve genellikle bilişsel 
bozukluk yaşamaktadırlar.91

Su kirliliği: su kirliliği; kentsel ve sınai atıklar, petrol sızıntıları, ge-
milerden kimyasal madde kaçağı, sanayi atıkları ve diğer katı atıkların, 
özellikle de nehir sularına ve denize dökülen plastik maddelerin karış-
ması sonucunda oluşmaktadır. su kirliliği, eğlence faaliyetleri ve şehir 

88 risalet gazetesi, 11 şehriver 1370 (2 eylül 1991), s. 4.
89 cooke, P., Noises out: What it’s doing to you, s. 28-33.
90 Feshbach, s. Weiner ve Bohart, A., Personality, s. 540-541.
91 luc Bédard, luc lamarche, Revanşinasi-yi İctimai, s. 319 ve 320.
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suyu temini için tehdit edici boyutta bulunmaktadır. Araştırmalar, sudaki 

çöpler ve kirlilik yaratan maddelerin insana bedensel ve ruhsal sorun ya-

rattığını göstermiştir. snow, çalışmalarında, kirli sular ile veba arasındaki 

ilişkiyi keşfetmiştir. Budd, kirli sularla tifo arasındaki bağı anladı. onla-

rın çalışmalarını mükemmelleştiren Bernarde, stevenson ve diğerleri tek-

nolojinin çevreye ve ruhsal hijyene olumsuz etkileri konusunda çok sa-

yıda araştırma yapmışlardır.92

nispeten kapsamlı ve dikkati hakeden bir araştırma Bolding tara-

fından gerçekleştirilmiştir. o, atık maddeler her türlü iktisadi faaliye-

tin ayrılmaz parçasıdır. Dolayısıyla faaliyetler arttığı oranda onların mik-

tarı da artacak; tüketilen hava ve su yoluyla, insanın refahını olumsuz 

etkileyecektir.93

eşzamanlı olarak bazı Hıristiyan düşünürler de ilahiyat yaklaşımıyla 

teknolojinin çevreye olumsuz etkilerini incelemeye çalıştı ve onun insan-

lığın ahlaki selametine zararlı sonuçlarına işaret etti. niebuhr 1950-1960 

arasında “hayatın bütününe vefa” teorisini ortaya attı. yine aynı dönemde 

richard Baer yeni bir “tabiat ilahiyatı” kurmaya çalıştı. o, evrenin Tan-

rıya ait olduğunu ve doğal şekillerin değer taşıdığını, dolayısıyla onlara 

araç gibi muamele edilmemesi gerektiğini vurguluyordu. Philip sherrard 

“İnsanlığın Saygınlığına Darbe” isimli kitabında geleneksel bakışaçısıyla ve 

Hıristiyan ilahiyatı esasına göre, maddi bilimler ve teknolojinin insanın 

kutsallığını zedeleme ve doğanın yokedilmesini sağlama rolünü ağır bi-

çimde eleştirdi. Diğer bilimadamları da, her biri kendi payına düşen ka-

darıyla ve çeşitli ifadelerle teknolojinin çevreye ve ruh sağlığına zararlı 

etkilerine değindiler.94

1970’ler boyunca pek çok uzman, ekonomik büyüme ve çevreyi 

korumanın birbirine zıt yönde ilerlediğini belirtti. çevre yanlıları, eğer 

çevrenin korunmasına karar verilecekse ekonomik kalkınma ve nüfus 

artışının sınırlandırılması gerektiğinde ısrar ediyorlardı. Bu teoriye des-

tek vermek üzere basılmış en ünlü metin, meadows ve arkadaşlarının 

92 edington, john, Karbord-i İlm-i Ekoloji der Kaheş-i Eserat-i Sui Tuse, c. 62, s. 73.
93 Perman, İktisad-i Muhit-i Zist ve Menabi-i Tabii, s. 375-377.
94 Bkz: nasr, Din ve Nizam-i Tabiat.
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kitabıydı.95 80’li yıllar boyunca teknolojik gelişimi sınırlandırma yaklaşı-
mının genel kavramları defalarca analiz edilip çözümlendi ve teknoloji-
nin çevreye ve ruhsal hijyene olumsuz etkilerine ilişkin çok sayıda araş-
tırmada dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Bu bulgular itibariyle günümüzde 
teknolojinin çevreye ve ruh sağlığına zararlı etkileri hakkındaki tartışma 
bütünüyle mantıklı görünmektedir.

b)  Ruhsal Hastalıklar ve Bozuklukların Artması

Teknoloji ve çevreyle ilgili tartışmaların patlak vermesiyle eşzamanlı 
olarak bu konuları araştıran birkaç uzman, toplumsal ve teknolojik deği-
şimin hızının, sıradışı davranışlara ve çatışmalara sebep olduğunu ortaya 
koydu. insanın hayatındaki her türlü değişiklik, ister mutsuz, ister mutlu 
etsin mutlaka yeni bir adaptasyonu gerektirir. Bireysel özgeçmişlerin in-
celenmesi, duygusal ve ruhsal bozuklukların çoğunlukla hayatın, büyük 
değişikliklerin başgösterdiği dönemlerinde ortaya çıktığını anlatmaktadır. 
çoğumuz kendi hayatımızda anksiyete, depresyon ve stres dönemlerini 
bir şekilde tecrübe ederiz. Geçtiğimiz yirmi, otuz yılda ruhsal bozukluk-
lar ve hastalıklar gözle görülür biçimde artmıştır. Psikologların çoğu, ruh-
sal bozuklukların artmasının özel olarak çağdaş dünyada teknolojik geli-
şim ve sanayi kültürünün mirası olduğuna inanmaktadır.96

Araştırmalar, sanayi yaşamına daha fazla yönelen ve teknolojinin gö-
rünümlerine bağımlı olan kişilerin, sanayi hayatından pek o kadar ya-
rarlanmayan kimselerden daha fazla ruhsal hastalıklara maruz kaldığını 
göstermiştir. Adaptasyonda bozukluk yaratan etkenlerden biri de, sanayi 
toplumlarında davranış modellerinin hızla değişmesi ama insanın böyle 
bir değişime ayak uydurma kapasitesinin çok sınırlı olmasıdır. sonuç iti-
bariyle bu hızlı ve ardarda gelen değişimler bireylerde şiddetli bedensel 
ve ruhsal felaketlerle sonuçlanır.97 Teknolojiyi eleştiren önde gelen isim-
lerden Toffler, modern uygarlığa geçişin, zamanla tüm toplumların yaşa-
yacağı birçok ruhsal gerilim ve çatışmalar doğurduğunu düşünür. o, tek-
nolojik değişimlerin insanlarda psikolojik şok yarattığına inanmaktadır. 

95 meadows, D. ve diğerleri, Limits to Growth.
96 Atkinson ve diğerleri, Zemine-i Revanşinasi, c. 2, s. 185 ve 186.
97 coleman, Revanşinasi-yi Nabehencari ve Zindegi-yi Novin, s. 713.
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Gelecek şoku98 birkaç yıl sonra Toffler kendine has bir holistik görüşle 
teknolojinin zararlı etkilerini yeni bir çerçevede analiz etti ve üçüncü 
Dalga99 kitabında, daha geniş bir alanda hayatımızı etkisi altına alan yeni 
çatışmaların üzerindeki perdeyi kaldırdı.100

c)  Değerlerde Değişim

Hiç tereddütsüz, sanayideki gelişimin sonuçlarından biri de mane-
viyat krizi, ahlaki ve dini eğilimlerin zayıflamasıdır. Toffler, teknolojinin 
gelişmesinden doğan manevi krizi şöyle açıklar: “sanayi düzeni yeni bir 
düşünce biçimi oluşturdu. Geleneksel toplumun değerleri, kavramları, mit-
leri ve maneviyatıyla binlerce noktada şiddetli biçimde çatışan bu düşünce 
sistemi Tanrı, adalet, aşk ve güç kavramlarını yeniden tanımladı.”

ünlü tarihçi Giannuzi, batı toplumunun son birkaç on yıldır tekno-
lojik gelişimin etkisiyle ortaya çıkan sorunlarını şöyle tespit eder: “Dünya-
nın gelişmiş ve zengin milletleri su ve havayı kirlenmekten koruyamadı. 
Büyük şehirler kontrol edilemez hale geldiklerinde ve ülkeler korku, 
kaygı ve umutsuzlukla karşı karşıya kaldıklarında yokoluş, yozlaşma ve 
bozulmanın hayatın normal koşullarının yerini aldığı bir manevi kriz du-
rumunda olduğumuzu ilan etmemiz en iyisidir.”101

d)  Teknoloji ve İşsizliğin Artması

sosyal bilimler uzmanlarının inancına göre teknoloji, işsizlik oranı-
nın yükselmesine yolaçan etkenlerden biridir. Başlangıçta sanayideki tek-
nolojiler insan emeğinin sadece bedensel gücünün yerini almıştı. Ama 
yapay zeka ve modern teknolojilerin icadıyla birlikte makineler insan dü-
şüncesinin de yerini aldı. Günümüzde emek gücünün yüzde 75’ten faz-
lası, sanayileşmiş ülkelerde basit rutin görevlerden başka bir şey olmayan 
işlerler meşguldür. otomatik makineler, robotlar ve gelişmiş bilgisayar-
lar bu görevlerin çoğunu yapacak yetenektedir. maliyetleri azaltma ve 
nihai kârları yükseltmeye odaklanmış şirketler, hızlandırılmış tempoyla 

98 Future Shock
99 The Third Wave
100 Toffler’in Gelecek Şoku ve Üçüncü Dalga kitapları Farsça’ya tercüme edildi.
101 coleman, Revanşinasi-yi Nabehencari ve Zindegi-yi Novin, s. 716.
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iş makinelerini, bireylerin işsiz kalmasına ve hoşnutsuz olmasına yola-
çacak biçimde insan emeğinin yerine geçirmektedir. öte yandan tek-
nolojik araçlardaki gelişme, bilgisayara hâkim çalışanlara talebin arttığı 
anlamına gelmektedir. Bu bakımdan, emek gücüyle çalışanların çoğu ih-
tiyaç duyulan eğitime sahip olmadıklarından iş avantajlarından mahrum 
kalmaktadırlar.102 Hal böyle olunca, otomasyon sanayinin gelişmesinin 
olumsuz sonuçlarından biri, sonuç itibariyle sanayileşmiş toplumlarda iş-
sizlik oranının artmasına ve bireylerde işe yaramazlık duygusunun oluş-
masına yolaçan mesleklerde uzmanlaşmadır.

Dubos103, yapılmış araştırmaları inceleyerek teknolojinin çevre ve ruh 
sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini özetle birkaç noktada toplamıştır:

1. Teknoloji, insanın emrinden çıkmış ve insanı yoketmeye koyul-
muş bir şey veya güçtür.

2. Teknoloji bazı insanları sıkıcı işlere mecbur etmektedir.

3. Teknoloji insanı, gerçekte istemediği şeyleri tüketmeye zorlamak-
tadır.

4. Teknoloji insanı, kucağında geliştiği doğadan uzaklaştırmakta, se-
filleştirip yere sermektedir.

5. Teknoloji insanı, psikolojik bozukluklara ve hastalıklara maruz bı-
rakmakta, varoluş duygusunu yokoluşla karşı karşıya bırakmaktadır.

4. Teknolojinin Küreselleşen Sorunları ve Ruhsal Hijyen

Daha yeni araştırmalar teknolojinin küreselleşen sorunları ve ruh-
sal hijyen konusuna eğilmiştir. Aslında çevre sorunlarının uluslararasılaş-
ması, belki de teknoloji ve ruhsal hijyen bahsinde yeni tartışmaların en 
önemli özelliğidir. Geçtiğimiz on yıllar boyunca çevre sorunlarının ulus-
lararasılaşması etrafında muteber delillerin artmasıyla teknoloji ve ruh-
sal hijyen mevzuu çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu dönemde yaşa-
nan temel değişim, çevrenin birçok kaynağının ortak özellikler taşıdığı 
gerçekliğinin belirlenmesidir. Bu arada gelişmekte olan ülkeler büyük 
bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Hatta pek çok durumda her ne kadar bu 

102 Andre, “cihani şoden ve Bikari”, Siyaset-i Harici dergisi, yıl 11, sayı 4, 1997, s. 54.
103 rene Dubos
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tehlikelerin oraya çıkmasında nispeten önemsiz rolleri varsa da, sanayi-
leşmiş ülkelere oranla daha fazla tehlike onları tehdit etmektedir. çünkü 
teknolojinin küresel tehlikeleri milli sınırlar adında bir engel tanımamak-
tadır. Burada geçici olarak teknoloji ve ruhsal hijyenin bazı küresel so-
runlarına değineceğiz.

4.1.  Sera Etkisi

Teknolojinin gelişmesi ve iktisadi faaliyetlerin artış seyri, özellikle 
geçtiğimiz on yıllarda atmosferde sera gazlarının yayılma ve yoğunlaşma 
oranını yükseltmiştir. “sera” kavramının kullanılması, oradaki gazların 
cam gibi olması nedeniyledir. su buharı ve karbondioksit güneş ışığıyla 
ilgili olarak şeffaf cisim şeklinde, buna karşılık yeryüzünden yansıyan kı-
zılötesi ışınlara karşı ise nispeten opak cisim gibi davranır. Bazı psikolog-
lar, sera gazlarının salınması çevresinde görece kapsamlı çalışmalar yap-
mış ve doğal olarak atmosferde bulunan bazı gazların yerküredeki hayatı 
mümkün kıldığı, bunların miktarındaki değişimin, çok az bile olsa be-
raberinde önemli değişimler getireceği ve bireylerin psikolojik işlevinde 
bozulmaya yolaçacağı sonucuna varmıştır.104 Bu bulgular esas alınarak 
Kyoto anlaşması 1997’de Kanada’yı sera gazı üretimini 2012 yılına ka-
dar 1990’daki yüzde 15’e düşürmeye ikna etti.105 Tüm insanlar sağlıklı 
bir çevreye sahip olmayı arzu etmektedir ama sanayileşmiş ülkeler bu 
alanda fedakarlık yapmaya hazır görünmüyorlar.

4.2.  Yerkürenin Isınması

ekonomik faaliyetler nedeniyle yeryüzünde sıcaklığın artması, bü-
yük zararların potansiyel sonuçlarına gebedir. yerkürenin ısınmasından 
kaynaklanan etkiler kimi araştırmalarda incelenmiştir. Bulgular, yerkü-
renin ısınmasının etkisiyle hastalık modellerinin değişeceğini ve sıcaklık 
derecesindeki artışın sonuçlarından olan su seviyesinin dünya ölçeğinde 
yükselmesinin düşük rakımlı sahil bölgelerinde büyük tehlikelere yola-
çacağını göstermektedir. Bu cümleden olarak milyonlarca insanın fela-

104 ebu’l-Kasımi, Revanşinasi der İctima, s. 384 ve 385.
105 Kanada 1995 yılında dünya co2’sinin yüzde 2’sini salıyordu.
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kete uğramış bölgelerden “çevre sığınmacısı”106 olarak zorunlu göçüne 

işaret edilebilir.

Aynı şekilde, hava sıcaklığı ile ruhsal hijyen arasında olumlu ilişki 

tespit edilmiştir. Baron, Bell ve Parsons yaptıkları araştırmalarda yüksek 

sıcaklığın verimin düşmesine, sabırsızlığa, saldırganlık, hüzün ve mutsuz-

luk benzeri duygulara yolaçtığı sonucuna varmışlardır. yine Bell, kendi 

çalışmasında, yüksek sıcaklığın düşmanca davranışa, bedensel uyarıl-

maya ve saldırganlığa sebep olduğu neticesini bulmuştur. Perry ve diğer-

leri, hava sıcaklığının artması ile bireylerin birbiriyle ilişkilerinin bozul-

ması arasındaki bağı tespit etmiştir. yeni araştırmalarda da yeryüzünün 

ısınması ile psikolojik bozukluklar arasındaki ilişki keşfedilmiştir.107 Do-

layısıyla denilebilir ki, atmosferdeki değişim ve teknolojinin yanlış kulla-

nımı yüzünden yeryüzünün ısınması çevre ve insan sağlığı üzerinde yı-

kıcı etkiye yolaçmaktadır.

4.3.  Asit Yağmuru

Asit yağmuru, sanayi devrimiyle birlikte başlayıp tırmanış seyri iz-

leyen uluslararası çevre sorunlarının bir diğer örneğidir. “Asit yağmuru” 

kavramı genellikle sülfür dioksit, nitrojen ve klorit oksitler gibi kirlilik 

yaratan asit bileşiklerine işaret etmek üzere kullanılmaktadır.108 Teknolo-

jinin gelişmesinden kaynaklanan asit yağmuru zararı çok büyük etkilere 

yolaçmaktadır. Aşındırıcı özellikleri yoluyla binalara ve malzemelere, yap-

rağa darbe vurarak ve muhtemelen gelişimde bozukluk yaratarak ağaçlara, 

nehirler ve denizlerin canlı hayatı barındırma kabiliyetini azaltan asidifi-

kasyon yoluyla su kaynaklarına, binbir türlü bedensel ve ruhsal bozuk-

luk icat ederek insan sağlığına zararlı etkileri olmaktadır.109 Asidin kirlilik 

yaratan bileşikleri hareket etme ve yer değiştirme imkanı bulunduğundan 

kirlilik kaynağından yüzlerce kilometre uzaktan bile tortu taşıyıp sınır 

aşan atık olarak insanların refah ve huzurunu tehlikeye düşürebilir.

106 environmental refugee
107 ebu’l-Kasımi, Revanşinasi der İctima, s. 380.
108 Turner, Pierce, Bateman, İktisad-i Muhit-i Zisti, s. 412.
109 Aynı yer.
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4.4.  Kitle İmha Silahları

Teknolojik kalkınmanın önemli getirilerinden biri de kitle imha si-
lahları ve askeri teknolojidir. ikinci dünya savaşından günümüze kadar 
kitle imha silahlarının sayısı oldukça artmış ve herkeste birtakım kaygı-
ları tetiklemiştir. savaş için üretilmiş veya kullanılan nükleer, mikrobik, 
kimyasal maddeler doğal olarak canlı varlıklar için tehlikelidir ve insan-
ların psikolojik sağlığını ve huzurunu bozmaktadır. yapılan çalışmalara 
göre savaş teknolojisinin kullanılması milletler için en önemli kaygı fak-
törlerinden biridir. yine nükleer silahın yakıtını üretmek de, ister zengin-
leştirilmiş uranyum olsun, ister plutonyum devasa miktarda radyoaktif 
çöp üretmektedir. Atom çöplerinin atılması kısa vadede ciddi sorun-
lar doğurmasa bile uzun vadede insanın hayatını ve refahını geniş çaplı 
olumsuz ve istenmeyen etkilerle karşı karşıya getirmektedir. Bazı araştır-
malarda nükleer bombayla ilgili korkular ve anksiyeteler ile çevreyi kir-
leten radyoaktivite ve nükleer üretim atıkları gibi diğer etkiler öne çıka-
rılarak dikkatlere getirilmiştir.110

4.5.  Sürdürülebilir Kalkınma Teorisi ve Ruhsal Hijyeni 
Sağlamadaki Rolü

Büyük ölçüde teknolojik gelişmeden ve kentsel büyümenin çağdaş 
modellerinden kaynaklanan küresel çapta ve yerel düzeyde çevre kriz-
lerine bakıldığında artık kent yönetiminde yeni bir bakışaçısının hayata 
geçirilmesi ve küresel ekonomik programlarda ruhsal hijyenin hedefleri 
temelinde köklü bir değişim kaçınılmaz gözükmektedir.

sürdürülebilir kalkınma111 kavramı, günümüzdeki anlamıyla politi-
kacılar için özel bir çekicilik taşımaktadır ve ruhsal hijyen öğretileriyle de 
ahenk içindedir. Bu kavram ilk kez resmi olarak Brant land tarafından 
1987 yılında “ortak Geleceğimiz” raporunda gündeme getirildi. sürdü-
rülebilir kalkınma, en geniş anlamıyla “bugünkü ve gelecekteki nesillerin 
ihtiyacını sürekli ve onaylanabilir biçimde karşılamak üzere teknik im-
kanlar ve uygun yapı ve örgütler çalıştırılmasıyla kabul edilebilir tüketim 
modeline ulaşmak için temel kaynaklar, doğal kaynaklar, mali kaynaklar 

110 oskamp, Revanşinasi-yi İctimai-yi Karbordi, s. 298.
111 sustainable development
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ve insan gücünün doğru ve verimli yönetilmesi ve kullanılmasıdır.”112 Bu 

tanımda geçen “ihtiyaç” ifadesi iktisadi, sosyal, kültürel, siyasi, psikolojik-

duygusal ihtiyaçların geniş bir listesini kapsamaktadır. Dolayısıyla sür-

dürülebilir kalkınmanın operasyon sahası ekonomi bilimini aşmakta; 

ahlak, toplum, çevre ve ruhsal hijyen alanlarını iktisadi boyutlarla içiçe 

geçirmektedir.

Dünya Bankası’nın analizlerinde sürdürülebilir kalkınma; eko-

nomi, toplum ve çevreden oluşan üç sürdürülebilir alana bölünmüş-

tür. Kentte sürdürülebilirliğin gerekli itibar ve değeri taşıyabilmesi için 

ahlak ve çevre boyutlarını da içerme zorunluluğu vardır. yurttaşların 

yaşamına yüksek nitelik getirecek çevrelerin üretilmesi ve korunması 

amacıyladır. son yıllarda kentsel sürdürülebilir kalkınmayla ilgili ede-

biyat hızla düşünürlerin nazarında yankı bulmuştur. Bu mevzuya işa-

ret eden noktalardan biri meadows’un görüşleridir: “yirmibirinci yüz-

yılda asıl mesele, sınırlılıklar çerçevesinde, yeryüzüyle ve türümüzle 

ahenk içinde güzel ve doğru bir hayatı nasıl yaşayabileceğimiz olacak-

tır. Büyük şehirler insanın acımasızlık, sapkınlık ve ipini koparmışlığı-

nın ürünüdür. yaşanabilir şehirler ise sürdürülebilir olmalarını alçak-

gönüllülüğe, dostluğa ve kanaat kavramını kabul etmeye borçludur.”113 

Bu açıdan, sürdürülebilirlik esasen toplumda ruhsal hijyenin hedeflerini 

gerçekleştirmeyle ve ahlaki değerlerle ilgilidir. selman114 (1995) “sür-

dürülebilir kalkınma” ve onun ruhsal hijyeni sağlamadaki rolünü ana-

liz ederken aşağıdaki noktaları sürdürülebilir şehre ulaşmak bakımın-

dan kent planlamacılarına tavsiye etmektedir:

1. Toplumda ve nesiller için sosyal adaletin sağlanması şunları kapsar:

- şehrin sınırları dışında çevrenin etkilerine dikkat edilmesi

- yabancı örgütlerle dayanışmanın gerekliliği

- çevrenin nitelik durumunun kesintisiz izlenmesi

- sanayi faaliyetlerinin denetlenmesi

112 Bahreyni, Teceddud, Ferateceddud ve Pes ez an der Şehrsazi, s. 280.
113 meadows, D., Can Los Angeles Learn to Live with Limits, utne readers 66 (nove -

ber/December): 1994, s. 136-138.
114 selman, P.
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2. Kalkınmanın sağlıklı çemberi şunları kapsar:

-Bayındırlık projelerinin değerlendirilmesinde çevresel değerlendir-
meden maksimum yararlanma

- Kalkınma politikalarının uyumu ve adaptasyonu

- Kapasiteler ve eşikler esasına göre çevre planlama tekniklerinden 
yararlanılması

- yöneticiler ve karar alıcılar için doğru ve tam çevre bilgilerine ula-
şılması

- şehirlerde enerji, malzemeler ve ulaşımla ilgili başarılı örneklerin 
tanıtılması

3. yurttaşların şunlara teşvik edilip özendirilmesi:

- şeffaf karar süreçleri

- sübvansiyonlar için uygun politika tercihi

- yurttaşlar arasında görüş birliğini ve iletişimi geliştirmek amacıyla 
kalkınma planlarının uygulanması

- çevre sorunlarının çözümü ve uzlaşma için çaba göstermek115

sürdürülebilirliğin yeni modellerinde değer ve ahlak boyutlarına dik-
kat edilmesi ciddi biçimde gündemdedir. öyle ki kentin iskeleti ve top-
lumsal yapısı, toprağın ve doğal kaynakların kullanımı gibi bütün faali-
yetlerde klasik kalkınma temelinde karar vermek yerine, yüksek insani 
değerlere ve ruhsal hijyenin ilke ve hedeflerine vurgu yapılmaktadır.116 
sürdürülebilir bir şehrin iskelet özellikleri topluluk duygusunun, yani 
mülkiyet, bağlılık ve daha büyük bir bütüne ait olma duygusunun üre-
tilmesine yardımcı olur. yaya alanları, kültür binaları, meydan, park ve 
halka açık mekanlar artık ruhsal hijyeni sağlamak için potansiyel güce 
sahiptir. Dolayısıyla “sürdürülebilirlik” kavramı, şehir planlamada bir 
görüş ve akım olarak, kent yaşamının niteliği üzerinde ve ruhsal hijyeni 
sağlamada etkili tüm faktörleri içeren yeni politikalar göstermede büyük 
umutlar bahşetmektedir. Bu yeni görüşü güçlendirmek ve onun uygu-
lama alanlarını toplumdaki islam kültürüyle uyumlu hale getirmek kent 
planlama mesleğinin ve ruhsal hijyen uzmanlığının görevidir.

115 
Bahreyni, Teceddud, Ferateceddud ve Pes ez an der Şehrsazi, s. 282-283.

116 A.g.e., s. 302 ve 303.
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ö ğrenim ve eğitim-öğretim kurumu çok eskiden beri ruh sağlığı-
nın belirleyici etkenlerinden ve asli temellerinden biri kabul edil-

miştir. Fakat teknolojik gelişmeler ve yeni eğitim yöntemlerinin dünyada 
öğretim kurumlarını değiştirdiği son yıllarda, öğretim ile ruhsal hijyen 
arasındaki ilişki, pek çok tartışmanın odağında yeralmıştır. Bu bölümde 
öğrenim, okul ve eğitim-öğretim kurumu ile ruhsal hijyen arasındaki iliş-
kinin çeşitli boyutlarını inceleyeceğiz.

1. Öğrenim ve Ruhsal Hijyen

öğrenim, insanın, hayatın akışını biçimlendiren en önemli psikolo-
jik süreçlerinden biridir. öğrenimin rolü hayatın tüm sahnelerinde görü-
lebilir. öğrenim, yalnızca belli bir becerinin öğrenilmesine değil, bilakis 
duygusal gelişim, toplumsal iletişim ve hatta kişilik gelişimine de müda-
hale eder. yaygın teorilerden birine göre davranışlar -normal ve anormal- 
öğrenim yoluyla edinilmektedir.1

öğrenimin hayattaki kapsamlı rolüne bakıldığında onun ruhsal hij-
yen üzerindeki etkisi de görülecektir. insanlar beşeri liyakatlerini daha 
ziyade öğrenim yoluyla elde ederler. Tam da uygun beslenme rejiminin 

bedenin doğal gelişimi için zorunlu olması gibi. Becerilerin öğrenimi ve 
yeni tecrübeler de psikolojik gelişim için önemlidir. Bu kısımda, klasik 
şartlanma, aktif şartlanma ve gözleme dayalı öğrenim olmak üzere üç tür 
öğrenimin ruhsal hijyenle ilişkisini ele alacağız.

1 rosenhan ve seligman, Asibşinasi-yi Revani, c. 1, s. 161.
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1.1.  Klasik Şartlanma

Klasik şartlanma, öğrenme yöntemlerinden biridir. Klasik şartlanma, 

çocuğu, ruh sağlığında temel role sahip ve hayatın öncelikli değişimine 

ilişkin en iyi ödevleri öğrenmeye yeterli hale getirmektir.2

1950-1970 arasında öğrenme ve ruhsal hijyen konusunda araştırma-

lar başladıktan sonra onlarca inceleme, klasik şartlanma yoluyla öğrenme-

nin ruhsal hijyen üzerindeki etkisini kanıtladı. ilk araştırmalar; çocuklar, 

yetişkinler, ruh hastaları ve zihinsel geriliğin insanlarındaki davranışları 

araştırmaya konu edindi.

Bu araştırmalardan biri Watson’a aittir ve klasik koşullandırmanın 

ruhsal hijyen üzerindeki etkisini gayet güzel göstermektedir. Watson, 

meşhur bir deneyde klasik şartlanmadan yararlanarak korkuyu bir ço-

cukta koşullandırdı ve şiddetli korku gibi anormal bir davranışın öğre-

nilebileceğini ortaya koydu.3

jones da öğrenilmiş şiddetli korkuların klasik şartlanma yoluyla or-

tadan kaldırılabileceğini gösterdi.4 Bu bulgular, ruhsal hijyende klasik 

şartlanma yoluyla öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır. ruhsal hij-

yeni yoğun biçimde etkisi altına alan ve muhtemelen klasik şartlanma 

yoluyla öğrenilen davranış bozukluklarından biri de ruhsal anoreksidir.5 

Psikolojik anoreksi6 hayatı ciddi tehlikeyle yüzyüze getiren bir bo-

zukluktur ve normal kilonun azalması, kilolu olmaktan şiddetli korku, 

kendisiyle ilgili şekil değişikliğinin zihinsel yansıması, erkeklerde cin-

sel eğilimin yitirilmesi, kadınlarda âdet görmekten yoksunluk ile ken-

dini gösterir.7 Günümüzde bütün kültürlerde sırım gibi olmak ve kilo 

alma kaygısı vurgulanmakta; zayıflık bir değer kabul edilmektedir. öğ-

renme teorisine göre kilo almaktan ve görünümün değişmesinden duyu-

2 Klein, stephen, B., Learning, s. 27-29.
3 sharf, Nazariyyehâ-yi Revandermani ve Müşavere, s. 263 ve 264.
4 judith Todd, Arthur c. Bohart, Usül-i Revanşinasi-yi Balini ve Müşavere, s. 346.
5 Genci, Behdaşt-i Revani, s. 246.
6 Anorixia nervosa
7 lindsey, s. j. e.; Powell, j. e., Teşhis ve Derman-i İhtilalhâ-yi Revani-yi Bozorgsalan 

der Revanşinasi-yi Balini, s. 659 ve 660.



515

öğrenim, eğiTim-öğreTim Kurumu ve ruHsAl Hijyen

lan korku beraberinde onlar için ruhsal iştahsızlığı getirmektedir ve bu 
macera ölümle sonuçlanacak boyutta şiddetlenebilir.8

Wolpe karşılıklı koşullandırma teorisini ortaya atarak klasik şart-
lanma yoluyla öğrenme ile onun ruhsal hijyeni etkilemesi arasındaki iliş-
kiyi vurguladı. Karşılıklı koşullandırmayı kullanmanın ruhsal hijyende ta-
mamen yeni bir yaklaşıma temel oluşturabileceğine ikna olmuştu. Wolpe, 
anksiyetenin öğrenilebileceğini açıkladı. öğrenmenin ortaya çıktığı du-
rum şuydu ki, “zamansal yakınlıkta belirli bir uyaranla cevap çağrılmalı 
ve devamında bu uyaranın o cevabı çağırabileceği belirginleşmelidir. Hal-
buki daha önce buna güç yetirilemiyordu.” Dolayısıyla bireyler, zil, kö-
pek, insanlar, asansör ve bazı toplumsal konumlar gibi herhangi bir uya-
ranla anksiyeteye cevap vermeyi öğrenebilirler.

Anksiyete, ruhsal patalojide, zaman içinde davranışın diğer boyutla-
rını da zaafa uğratan ve ikincil alametlerle son bulan ilk öğrenme güçlü-
ğüdür. eğer bu ikincil güçlükler daha fazla anksiyete ortaya çıkarırsa o 
zaman yeni öğrenme gerçekleşir ve daha karmaşık belirtilere varan ku-
surlu bir döngü ortaya çıkar. çünkü anksiyete koşullandırma yoluyla öğ-
renilmektedir. Karşılıklı koşullandırma yoluyla da azaltılabilir.

Wolpe hastalarına, kaslarda derinlemesine gevşeme sağlamalarını 
öğretiyordu. Daha sonra aşamalı olarak, korkutucu şeye dair birtakım 
tasavvurları kelimeler yardımıyla hastaların zihninde somutlaştırıyordu. 
Bunu yapmaktaki hedefi de sükunet halini, karşılıklı koşullandırma yo-
luyla anksiyete ve korku halinin yerine geçirmekti.9

1.2.  Aktif Şartlanma

Powell’ın klasik şartlanmanın ilkelerini keşfetmesiyle hemen hemen 
aynı zamanda Thorndike öğrenmenin niteliğine dair nesnel incelemesini 
başlattı. Deneylerinde, “etki yasası”10 adını verdiği aktif şartlanmanın en 
önemli ilkesini ortaya çıkardı. Bu tekniğin eskizini ıslah etti ve muhte-
lif alanlarda kullandı.11

8 sarason, Revanşinasi-yi Merezi, c. 2, s. 339-344.
9 Aynı yer.
10 law of effect
11 rosenhan, Asibşinasi-yi Revani, s. 168.
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uyumsuz davranışların bir bölümü aktif şartlanma aracılığıyla öğ-
renilmektedir. Aktif şartlanma sırasında biçimlenen uyumsuz davranış-
larla ilgili modeller artış gösterebilirler ve güçlendirilerek de korunabi-
lirler. mesela psikotrop maddeler kullanma bozuklukları, esas itibariyle 
aktif şartlanma temeline oturmakta ve olumlu takviye modellerinde ye-
ralmaktadır. Aktif koşullandırma ilkelerine göre normal veya anormal 
davranışların birçoğu öğrenilmiştir ve bireylerin ruhsal hijyeni üzerinde 
olumlu veya olumsuz etki bırakmaktadır.12

1.3.  Gözleme Dayalı Öğrenme

Bandura gibi sosyal öğrenme teorisyenleri, insanın öğrenmelerinin 
ağırlıklı bölümünün taklit yoluyla olduğunu düşünmektedir. etkin ve 
verimli yöntemler ilham eden kopyalamalar, birkaç kez başarısız dene-
yimler yaşamış ve o şartlarda verimsiz oldukları kanıtlanmış bireylerin 
verimli olmasını sağlayabilir ve kendine güvenini güçlendirebilir. Hatta 
kendine güvenleri oldukça yüksek olan kişiler bile, eğer modeller onlara 
işleri yaparken daha iyi ve daha uygun yollar öğretiyorsa ruhsal hijyen-
den de daha yüksek düzeyde yararlanacaklardır.13

modelin gözlem yapanda bıraktığı genel olarak üç tür etki şöyledir:

1. Davranışı diğerlerinin davranışlarıyla koordine etme yoluyla yeni 
davranışsal modeller kazanmak.

2. Daha önce öğrenilmiş tepkiyi göstermekten kaçınmayı güçlendir-
mek veya zayıflatmak.

3. uygun davranışlar konusunda şahsı bilgilendirme yoluyla özgün 
tepkileri kolaylaştırmak.

çeşitli konumlarda gözlem yoluyla öğrenme süreci dikkat etme, 
ezberleme ve üretme süreçlerinde ortaya çıkar.14 Gözlem yoluyla öğ-
renmenin bu ikincil dört süreci ruhsal hijyen süreçleriyle tamamen ir-
tibatlıdır. Kimlik edinme, sosyalleşme ve olumlu toplumsal davranışları 

12 richard, P. ve diğerleri, Asibşinasi-yi Revani, c. 1, s. 217-219.
13 Bandura, A., Self-Efficacy, the Exercise of Control, s. 87.
14 Bandura, A., Social Fountadion of Thought and Action: A Social Cognitive Theory.
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öğrenme zemininde gerçekleştirilen araştırmalar, bu yaklaşımın temel ve 
esasını göstermektedir.

Sosyal beceriler kazanma: okul yıllarında çocuklar, toplumun çok 
değerli bulduğu birtakım beceriler öğrenirler. Bu beceriler okuma ve 
yazma ile sınırlı değildir. Bilakis beden becerileri, sorumluluk alma ye-
terliliği, sosyalleşme, toplumsal tanıma ve duygusal tepkileri de kapsar. 
Başkalarının görüşünü anlama yeteneği gibi sosyal beceriler, muhteme-
len başkalarıyla normal şekilde birarada olabilmeleri için çocuklara bu 
yeteneği vermesi bakımından ruhsal hijyende önem taşımaktadır. Phila-
delphia ruh sağlığı merkezi’nde myrna shure ve spivack, birçok soru-
nun, çocukların karşılaştığı davranışsal adaptasyonsuzlukla ilgili oldu-
ğunu gündeme getirdi. Bu, muhtemelen büyük ölçüde bireyler arasındaki 
meseleleri çözmede bilişsel beceri eksikliğinin sonucuydu. yani saldırgan 
veya dürtüsel olan çocuklar, ya başkalarından çok korkmaktadırlar ya 
da başkalarını anlamaya, bireyler arası ilişkiler içinde olmaya ilişkin te-
mel becerileri, edinememişlerdir.15 ruhsal hijyenin gözlem yoluyla öğ-
renilen önemli sosyal becerilerinden biri de empati duygusu üretmesi-
dir. empati, başkalarının özel koşullarını hissetmek ve kendini onların 
yerine koymak anlamında kullanılır. Gözleme dayalı bir araştırmada 14 
aylık ve 20 aylık 340 çocuk deneye tabi tutuldu. sonuçlar, gözlem yo-
luyla öğrenilen empati ile ruhsal hijyen arasındaki ilişkinin olumlu oldu-
ğunu gösterdi.16 çocuklar ve gençler üzerinde yapılmış başka araştır-
malardan da empati ile ruhsal hijyen arasındaki ilişkiyi gösteren benzer 
sonuçlar elde edilmiştir.17

Ahlaki normlar eğitimi: ruhsal hijyenin önemli boyutlarından biri, 
ahlak değerlerini kavramak ve davranışlarını bu değerlere uydurmaktır. 
Topluma dost davranış da diğer davranışlar gibi televizyon programla-
rını ve başkalarının davranışlarını izleme yoluyla öğrenilebilir. ebevey-
nin dostça davranışı ve çocuklarına iyi muamelesi, onların topluma dost 

15 mason, Rüşd ve Şahsiyyet-i Kudekan, s. 368.
16 zahn, Waxler; c. robinson, j. l. ve emde r. n., The Development of Empathy in 

Twins, Development Psychology, 1992, c. 28, s. 1038-1047.
17 moore, B. ve underwood, B., The Development of Prosocial Behaviour in s. s Brehm, 

s. m. Kassin ve s. X Gibbons (eds), Developmental Social Psychology, new york: 1981, 
s. 72-95.
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davranışı ve ahlakı üzerinde etkilidir. Başkalarına yardımcı olan ve ah-
laki değerlere riayet eden ebeveynin, genellikle aynı özellikleri taşıyan 
çocukları olur.

çocuklar nasıl büyütülürlerse davranışlarını düzenlerken içinde ya-
şadıkları toplumun beklentilerine uygun hale getirmede de o kadar ye-
tenekli olurlar. çocuklar ahlaki kriterler ve toplumsal değerleri kabul 
etmeyi, motivasyonlarını ahlaki ve toplumsal bakımdan kabul edilebilir 
yollardan tatmin etmeyi veya bastırmayı, daha önemli bir hedefe ulaşa-
bilmek için geçici hazzı gözardı etmeyi, sosyal kurallara ve içinde yaşa-
dıkları toplumun örfüne göre davranmayı öğrenirler. Bütün bunlar, bi-
reyin gelişimine ve sağlığına yardımcı olur.

Cinsiyet modeli18 ve kimlik19: Tüm kültürler, kadın ve erkek 
davranışı için belli tarzlar tayin etmektedir. Her kültürde erkeklere has 
faaliyetler kümesi, kişilik özellikleri ve uygun iş ödevleri, buna karşılık 
kadınlara yakışan başka özellikler bütünü gösterilmektedir. cinsiyet mo-
delinden maksat, her toplumun kültürünün kadınlar veya erkekler için 
münasip gördüğü sözkonusu özellikler ve davranışlar kümesidir. Göz-
leme dayalı öğrenme, cinsiyet modelinde temel rolü oynar. Her ne ka-
dar babalar ve anneler çocuklar için cinsiyet modelinin asli kaynakları 
sayılsa da kızkardeşler, erkek kardeşler, oyun arkadaşları, çocuk kitapları 
ve televizyon programları da cinsiyetin formel rollerinin gelişmesinde te-
mel role sahiptir.20 ruhsal hijyenin önemli sorunlarından biri de, “ben 
kimim?”, “nereye gidiyorum?” sorusuna pratik cevap bulmaktır. Birey-
sel kimlik duygusuna ulaşmak da büyük ölçüde bilişsel öğrenme ve be-
cerilere bağlıdır. esas itibariyle ergenlik çağındakilerde şahsi kimliği his-
setme, çocukluk döneminin çeşitli kopyalamaları temelinde biçimlenir. 
Bireysel kimlik duygusunun güçlü olduğu ergenler ve yetişkinlerde ruh-
sal hijyenden üst düzeydedir.

Kimlik kazanma sorunları: Gözlem yoluyla öğrenmenin ruhsal hij-
yende daima olumlu bir etken olarak rol üstlendiğini düşünmemek ge-
rekir. Bilakis bazı durumlarda öğrenme ruhsal hijyende olumsuz rol de 

18 sex typing
19 Identity
20 Atkinson ve diğerleri, Zemine-i Revanşinasi, s. 125 ve 126.
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oynayabilir. öğrenmenin ruhsal hijyen üzerindeki olumsuz etkilerinden 
biri kimlik kazanma sorunlarıdır. erikson, kimliğin iki şekilde sapabile-
ceğini hatırlattı: olgunlaşmadan istikrar kazanması veya bireyin sağlıksız 
kopyalama sonucunda sapkın kimliği seçmesi. erken kimlik kazanma, bi-
reyin kendisiyle ilgili tasavvurunun erken istikrar bulması demektir. Bu 
istikrar, şahsın kendisiyle ilgili tasavvurunda sahip olduğu diğer imkan ve 
yetenekleri de etkiler. Kimlikleri vaktinden önce istikrar kazanan ergen-
lerde başkalarının onları onaylaması büyük önem taşımaktadır. özsay-
gıları ağırlıklı olarak başkalarının teyidine bağlıdır ve kendine güvenleri 
olabildiğince azdır. Anksiyetiktirler ve düşünceleri şekilci ve yüzeyseldir. 
Başkalarıyla çok az yakın ilişki kurabilirler.

Diğer insan grubu, içinde yaşadıkları toplumun değerlerine aykırı bir 
kimlik seçmiş olabilir. yabancı modelleri kopyalamaları sonucunda sap-
kın bir kimlik seçmiş olan bireylerin kendilerine saygısı düşüktür ve ah-
laki çıkarımları olgunlaşmamıştır. Hayatlarının sorumluluğunu omuzla-
makta güçlük çekerler. Dürtüseldirler ve düzensiz fikirleri vardır.21

2. Eğitimin Çeşitli Kesitlerinde Ruhsal Hijyen

çoğu insan ömrünü okulda ve üniversitede geçirdiğinden okulun 
ve eğitim öğretim kurumunun ruhsal hijyen üzerindeki etkilerini ince-
lemek önemli ve stratejik bir mevzudur. eğitim öğretim kurumu çeşitli 
kesitlerde (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite) ruhsal hij-
yeni etkilemektedir. okulda ruhsal hijyen konusunu ele almadan önce 
konunun tarihsel görünümünü aydınlatmak gerekir. ruhsal hijyenin 
okulda ne zaman dikkate alındığı üzerine bazı tartışmalar sözkonusu-
dur. Ama yazarlar, “okul psikologları”nın22, eğitim öğretim kurumlarının 
ruhsal hijyen üzerindeki etkilerini vurgulayan ilk ruhsal hijyen uzman-
ları olduklarında hemfikirdir. okul psikologları, öğrencilerin akıl, duygu 
ve sosyal gelişimini arttırmak için rehberlik öğretmenleri ve diğerleriyle 
birlikte çalışmaya koyulurlar. Bu hedefe ulaşmak için öğrenme ortamını 
planlamada yardımcı olabilirler. mesela kendine özgü sosyal, duygusal 

21 mason, Rüşd ve Şahsiyyet-i Kudek, s. 583.
22 school psychologists
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ve akli ihtiyaçları olan çocukların gelişimine yardım edecek programları 
tedarik edebilirler.23

okul psikologluğu branşı lightner Witmer’in çalışmalarıyla başladı. 
Witmer, öğrencilerin okuldaki ruhsal hijyenine ve zihinsel gerilik soru-
nunu çözmeye büyük ilgi duyuyordu. okulun çocukların ruhsal hijyeni 
üzerinde bıraktığı etkiler hakkındaki mantığından bahsederken birtakım 
analizler ve çözümlemelerle yaptı ve eğitim öğretim kurumu ile öğren-
cilerin ruhsal hijyeni arasındaki ilişkinin bir tür sebep-sonuç ilişkisi ol-
duğunu keşfetti.

Witmer’in çalışmasından az sonra chicago eğitim kadrosu okuldaki 
çocukların bedensel ve ruhsal durumuyla ilgili bir rapor hazırladı. sonuç-
lar, öğrenme güçlüğü çeken ve duygusal sorunları olan çocuklara psiko-
lojik hizmetler vermek için bir merkez kurulmasına olan ihtiyacı ortaya 
koymaktaydı. 1899 yılında smedley24 çocuk Araştırma merkezi’nin baş-
kanlığına getirildi. 1902’de smedley’nin çalışması, merkez’in başkanlığını 
1935’e kadar üstlenen mcmillan25 tarafından takip edildi.26

Bu süre boyunca araştırmalar nispeten dikkat çekici biçimde çocuk-
ların ruhsal hijyeni ve eğitim öğretim alanında gerçekleşti. 1920’lerin son-
larına doğru, psikometriyi ve psikolojik hizmetleri geniş bir ölçütte ve 
ilkokul, ortaokul düzeylerinde uygulamak üzere çok sayıda merkez ku-
ruldu. Bu trend 1940’lara kadar hiç bilinmeden kaldı. ilk örgütlü gelişme 
1947 yılında ortaya çıktı. Bu ilerleme, Amerika Psikoloji Derneği’nde “bö-
lüm 16” veya okul psikologları bölümünün kurulmasıydı.

okul Psikologları Derneği dört hedefte hizmet vermek üzere şekil-
lendi:

a) okul psikolojisinin nüfuzunu arttırma

b) Bu mesleğin kriterlerini geliştirme

c) eğitim öğretim kurumunun daha verimli olabilmesi için gerekli 
şartların aşılanmasına yardım

23 Phares, revanşinasi-yi Balini mefahim-i reveşhâ ve Hırfe, s. 24.
24 W. smedley
25 Daniel mcmillan
26 Burgan, Revanşinasi-yi Medrese der Camia-i Muasır, s. 30.



521

öğrenim, eğiTim-öğreTim Kurumu ve ruHsAl Hijyen

d) çocukların ve ergenlerin ruhsal hijyenine ve eğitime ilgi duyma-

larına hizmet.27

okul psikolojisi, okulların gelişip kalkınması için uygun zemini ha-

zırlar; okul psikologları ve eğitim bilimlerinin diğer uzmanları tarafından 

ruhsal hijyen hizmetlerinin verilmesiyle ilgili kılavuzluğu eğitimin çeşitli 

kesitlerinde araştırıp inceleyebilir.

2.1.  Okul Öncesi Devrede Ruhsal Hijyen

Günümüzde okul öncesi eğitim ve öğretim başka hiçbir zamanla kı-

yaslanmayacak kadar zorunlu ve önemli hale gelmiştir. okul öncesindeki 

çeşitli seviyelerde (bakım merkezleri, yuva, anaokulu) çocuklarla çalış-

mak da net ve uygulamalı inceleme, gözlem ve idareye ihtiyaç duyur-

maktadır. Bu seviyelerde çocukların ruhsal hijyenine dikkat edilmesi, bir 

tür onların yetişkinlikteki ruh sağlıklarına yatırım yapmak gibidir. okul 

öncesi merkezleri yönetenlerin omuzlarında bir misyon da vardır ve bu 

nedenle çocukluğun ilk dönemlerindeki eğitim için uygun ve benimse-

nebilir yol ve stratejileri kullanmalıdırlar. Bu durum, okul psikolojisi hiz-

metlerini tanımlarken şöyle ifade edilmiştir: “... okul öncesi eğitim döne-

minden okula kadar ruhsal hijyeni destekleme ve güçlendirme amacıyla 

ve öğrenmeyi kolaylaştırmak üzere muhtelif eğitim pozisyonlarıyla ilgi-

lenen başvuru sahiplerine verilen hizmetler.”28

Gerçi burada ‘okul öncesi’ kavramı yeterince açık değildir ama en 

azından bu kavram, bizim bahsimizde çocukların yuva, bakım evi ve ha-

zırlık dönemlerindeki deneyimlerine işaret etmektedir. çocuk psikolog-

ları, genellikle çocukluk, çocukluğun ilk devresi ve çocukluk hayatının 

sonraki dönemleri arasında fark gözetmekte ve çocuğun ruhsal hijye-

ninden bahsederken bu kategorileri sözkonusu etmektedirler. Katego-

rize edilmiş bu dönemlerin her biri, çeşitli ülkelerin merkezlerinde farklı 

adlarla anılmaktadır. mesela bakım merkezleri29, anaokulu30, çocuk evi 

27 A.g.e., s. 36.
28 Amerika Psikoloji Derneği, 1981, s. 672.
29 Day care centers
30 nursery schools
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ve hazırlık devresi31. iran’da, Kamu sağlığı örgütü ve eğitim öğretim 

müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen bu yaş devresindeki çocukların 

eğitimi şu şekilde tarif edilmiştir: “çocuk yuvaları, üç yaştan beş yaş so-

nuna kadar sağlıklı çocukların koruma, bakım ve okul öncesi eğitim öğ-

retimi için kurulup yönetilen merkezlere bağlıdır.”

Bu tarife göre beş yaşındaki çocuklar eğitim öğretim müdürlüğü 

bünyesine dahildir ve hazırlık devresinde bir yıl eğitim görürler. okul 

öncesi dönemdeki çocukların hayatın önemli ve hassas aşamalarını kişi-

lik, toplumsallık ve ahlaki bakımlardan geride bıraktığı gözönünde bu-

lundurulursa bu dönemdeki ruhsal hijyenleri çok önemlidir.

Çocuk Yuvası ve Ruhsal Hijyen

çocukların çoğu üç veya dört yaşından itibaren çocuk yuvasına gider. 

iran’da çocuk yuvası sosyal hedefle çalışmaya başladı. çocuklar yuvaya, 

diğer çocuklarla iletişim kurması, ilginç ve yaratıcı oyunlar oynaması ve 

yetişkinlerle bağ kurması için gönderiliyordu. Ama son yıllarda pek çok 

çocuk yuvası, temel talim ve terbiye olarak konu ettiğimiz eğitim bece-

rilerinin geliştirilmesi ve dini öğretilerin eğitimi üzerinde durmaya baş-

ladı. Bununla birlikte çocuk yuvaları ve hazırlık okulları birçok bakım-

dan ilkokuldan farklılık arzeder. çocukların çocuk yuvasına gittiği yaş, 

ruhsal hijyenleri üzerinde etki bırakır. Bazı araştırmalar, çocuk yuvasına 

bir yıl önce başlamış çocuklardaki olumsuz etkilerden bahsetmektedir.32 

çocuk yuvasına çok erken verilen çocuklar, muhtemeldir ki okul öncesi 

dönemde ve okulun ilk yıllarında saldırgan, söz dinlemez ve izole davra-

nışlar gösterecektir.33 çocuk yuvasının bu yaşta olumlu etkileri olduğuna 

dair bulgular vardır.34 egeland ve Hiester, bir araştırmada çocuk yuva-

31 Kindergarten ve readiness
32 Barglow, P., B. e. vaugan ve n. molitor (1987), Effects of Maternal Absence due to 

Employment on the Quality of Infant Mother Attachment in a Law-Risk Sample, child 
Development, c. 58, s. 945-955.

33 volling, B. l. ve l. v., Feagans (1995), Infant Day Care and Children’s Social Comp -
tence, Infant Behaviour and Development, c. 18, s. 177-188.

34 Andersson, B. e., “effects of Day care on cognitive and socioemotional competence 
of Thirteen-year-old swedish schoolchildren”, Developmental Psychology, 1992, c. 63, 
s. 20-36.
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sında sosyal katılım ve kendine saygı bakımından iyi bakımın çocuklar 
üzerinde olumlu etkiler bıraktığı sonucuna varmışlardır.35

şimdiki araştırmalar, çocuk yuvasındaki çocuklara bakımın onların 
ruhsal hijyeni üzerindeki etkileri çerçevesini aşmıştır ve artık şu soruyu 
sormaktadırlar: çocuk yuvalarının hangi şartlarda çocukların ruhsal hij-
yeni üzerinde olumlu etkisi vardır? Görüşüne bakılırsa çocuk yuvaları-
nın uygun şartları, ileri yaşlarda adaptasyon ve eğitimde ilerleme ile içiçe 
geçmiş normal gelişim için en önemli değişkendir. Bermuda’da gerçek-
leştirilmiş bir çalışmada, çocuk yuvasının özellikleri ile duygusal adaptas-
yon arasında olumlu ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Bakım nitelikleri 
hayli yüksek bir çocuk yuvasında bulunmak, çocukların okul döneminde 
ruh sağlığından daha fazla yararlanmasını sağlamaktadır.36 elbette ki bir-
çok araştırmada başka faydalara da değinilmiştir.

yapılan incelemelerde, okul öncesinde yüksek nitelikli yuvalara git-
miş çocukların zekası ile linguistik yetenekleri arasındaki ilişkiyi tespit 
ettiler.37

özetlersek, denebilir ki günümüze kadarki araştırmalar, nitelikli ço-
cuk yuvalarının çocuklar için yararlı, hatta bazı durumlarda zorunlu ol-
duğunu göstermektedir. Programların niteliği de okul öncesi çocukların 
ruhsal hijyeninde çok önemlidir. Kur’an okuma eğitimi, öykü formunda 
dini kıssalar ve bazı ahlaki mevzuların öğretimi ve yararlı oyunlar oynan-
ması, yuvaya giden çocuklarda sosyal gelişimi ve akıl gelişimini arttırabi-
lir ve ruh sağlıklarını olumlu etkileyebilir.

Hazırlık Devresi ve Ruhsal Hijyen

okul öncesi eğitimi, bir başka açıdan çocukların ruhsal hijyeniyle il-
gili olarak da hesaba katmak gerekir. srilanka, mozambik, ingiltere gibi 
çeşitli ülkelerde okul öncesi eğitim mecburidir. Birçok ülkede ilkokul eği-
timi beş yaşında başlamaktadır. son yıllarda iran’da da okul öncesi eğitimi 

35 egeland, B. ve m. Hiester, “The long-term concequences of Infant Day care and 
mother-Infant Attachment”, Child Develohment, 1995, c. 66, s. 474-485.

36 Field, T., “Quality Infant Day care and Grade school Behaviour and Performance”, 
Child Development, 1991, c. 62, s. 863-870.

37 Kaplan, Sefer-i Pormacera-yi Kudek Revanşinasi-yi Rüşd, s. 446.
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tekrar tanımlamak için, “hazırlık devresi” kavramıyla ifade edilen “sınıf 
öncesi eğitim”e eğilimli istikrarlı bir hareket başlamıştır. Hazırlık devre-
sinin hedefi çocukları ilkokul dönemine hazırlamaktır. Hazırlık devresi-
nin, çocuğun kişiliğinin gelişmesi ve mükemmelleşmesinde ve ruh sağ-
lığı üzerinde yoğun ve inkar edilemez etkisi vardır. Bu etkilerin bir kısmı, 
bu devredeki programların türü ve içeriğine bağlıdır. çünkü hazırlık dev-
resi, daha ziyade çocukların bakımı ve korunmasına işaret eden yaygın 
ve geleneksel anlamıyla çocuk yuvasından farklıdır.

Günümüzde, başta hazırlık devresi olmak üzere okul öncesi eğitim 
merkezlerinin programları geçmiştekinden hayli farklılaşmıştır. eskiden 
okul öncesi merkezler hareketinin temeli oyundu. Ama hâlihazırda bu 
merkezler çoğunlukla eğitim becerileri, dini kıssaların öğretilmesi, ço-
cukları Kur’an’ı ezberlemeye ilgili hale getirme, abdest, namaz ve oyun-
cak eğitimi üzerinde durmaktadır. Bu değişiklikler çok umut vericidir 
ve çocukların ruhsal hijyenini olumlu etkileyebilir. Buna ilaveten bugün 
çocuk yuvalarında ve çocuk bakımevlerinde, tehlikeye maruz kalan ço-
cukları belirlemek de yaygınlaşmıştır. öğrencilerin ruhsal hijyen sorun-
larına tanı koymak için testler oluşturulmuştur. öğrenciler, tanındıktan 
sonra tam bir muayene için veya bir danışma programına yerleştirmek 
üzere ilgili yetkililere yönlendirilmektedirler.

veliler ve bakıcılar da artık okul öncesi merkezlerinin ve hazırlık dev-
resine katılmanın çocuklarının ruh sağlığı ve eğitim alanındaki gelişme-
sinde önemli rol oynadığı konusunda daha iyi bir anlayışa sahiptir. Fakat 
okul öncesi merkezlerinde öğretime ve hazırlık devresinde tahsilin geliş-
mesine gösterilen çok büyük ilgide, bilişsel ve vaktinden önce öğretime 
aşırı vurgunun gerçek tehlikesi bulunduğunu bilmek gerekir.

Okul Öncesi Çocuklarınının Ruhsal Hijyeninde Etkili Üç Faktör

Rehberlik öğretmenlerinin muamele ve iletişim niteliği: okul ön-
cesi eğitim merkezi yetkilileri çocukların ruhsal hijyeninde önemli rol oy-
narlar. Bu alandaki en açık sebep, çocukların bu yeni ve yabancı çevreye 
adım attıklarında yeni çocuklarla, yeni oyun alanlarıyla, farklı ve çeşitli 
oyuncaklarla, yabancı büyüklerle, beraberinde anksiyeteyi de getirebile-
cek başka değişik deneyimlerle karşılaşmalarıdır. Bu koşullarda çocuklar, 
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tecrübeli ve güvenilir eğitmen aracılığıyla bu değişikliklere ve yeni çev-
reye aşina olabilir.

Dewey, muhtemelen Amerika’da okul öncesi testinin ilk okulları olan 
uygulama için rehberlik öğretmenlerinin eğitilmesinde dikkat çekici de-
ğişiklikler getirdi. Dewey, rehberlik öğretmenlerini, çocuklarda olumlu 
ben idraki ve aktif araştırma psikolojisini motive edecek biçimde eğit-
mek gerektiğini vurguladı.38

Psikologlar yıllardır okul öncesi dönemde ben idrakinin oluşturul-
masını ve rehberlik öğretmenlerinin bu alandaki rolünü vurgulamakta, 
okul öncesi kurumlara giden ve becerileri gayet iyi öğrencilerin kendile-
riyle ilgili olumlu algıya sahip olduklarına ve bu tür ilk deneyimlerin ruh-
sal hijyen üzerinde doğrudan etkisi bulunduğuna inanmaktadır.39 okul 
öncesi merkezlerdeki çocuğa, ondaki ben algısının gelecekte de yerinde 
kalabilmesi için kendisini özgür birey hissedecek biçimde muamele et-
mek gerekmektedir.

eğer rehberlik öğretmenleri yönetim ve kontrolde zorunluluk ve da-
yatma yollarını kullanırsa, çocuk, “kendisi”nin başkalarının egemenliğinde 
ve kontrolü altında olduğunu hisseder, bu da bilinçsizliğe dayalı ben idra-
kinin temelini atar. Gelecekte de başkaları onun adına karar alacaktır.

erikson’un teorisine göre çocuklar 1-3 yaşlarında işleri kendi başına 
yapma, canının istediği yere gitme, dilediğini yeme, ihtiyaç duyduğu şeyi 
elde etme ve başkalarını etkisi altına alma eğiliminde bağımsızlığa tema-
yül gösterirler.40 çocuk yuvasındaki rehberlik öğretmenleri bu davranışı 
teşvik eder “kendini yönetme”41 için gerekli fırsatları hazırlarlarsa çocuk-
larda, ruhsal hijyenlerinde dikkate değer rolü olacak bir tür bağımsızlık 
ve özerklik duygusu yeşermiş olacaktır.

Alışkanlığa dayalı ahlakı oluşturmak ve desteklemek: Alışkanlığa 
dayalı ahlak, okul öncesi devrede tek mümkün ve benimsenen ahlaktır.42 
Piaget’a göre çocuklar bu yaşta “pre-konvansiyon ahlak”a sahiptir. 

38 Hart, Amuzeş ve Pervereş der Kudekistan, s. 46.
39 Durkin, K., Developmental Social Psychology.
40 schultz, Nazariyyehâ-yi Şahsiyyet, s. 329.
41 self-direction
42 Dubois, Merahil-i Terbiyyet, s. 103.
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Dolayısıyla çocuk, sözleşmeler esasına göre davranacak durumda değil-
dir ve ondan, bir tavsiye ile veya çıkarımla kabul ettiği davranışta istik-
rarlı olması beklenemez. Bilakis bir davranışı aşamalı olarak gerçekleş-
tirebilmesi için teşvik ve destek yolundan yararlanmak gerekir. çünkü 
alışkanlık tekrar sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle çocuğun davranışına 
çeki düzen vermek ve ruhsal hijyenin bileşenlerinden sayılan sorumlu-
luk, empati, işbirliği gibi beğenilen ve topluma dost davranışlar oluştur-
mak işte bu özelliğin yardımıyla hayata geçebilecektir. Hal böyle olunca 
çocuk yuvalarında doğru alışkanlığın kazandırılmasına dikkat edilmeli 
ve gelecekte çocuğun ruh sağlığı için sorun yaratabilecek davranışı daha 
başta önleme konusunda hassas olmalıyız.

Çocuğun duygusul ihtiyaçlarının karşılanması: çocuk yuvalarında 
duygusal ihtiyaçlara ve onun bireylerin ruhsal hijyenindeki merkezi ro-
lüne ilgi gösterilmesinin çok önemli yeri vardır. ruhsal pataloji kitapla-
rına hızlı bir bakışla ruh hastalarının çoğunun çocuklukta duygusal mah-
rumiyetler yaşadığı rahatlıkla görülebilir. Aynı şekilde araştırmalar, büyük 
bakım merkezlerine giden ve sonuç itibariyle de başkalarına sevgilerini 
açıklamak ve başkalarının sevgisine muhatap olmak için doğal fırsatlar-
dan mahrum kalan çocukların pek çok ruhsal bozukluğa maruz kaldı-
ğını ve anormal karakter sergilediğini göstermektedir.43

Okul Öncesi Devrede Çocuğun Ruhsal Hijyeni ve Oyun

Bu devrede oyun çocukların çoğu vaktini alır. çocuk yuvaları asli 
ve temel bir faaliyet olarak oyun üzerinde dururlar. çocuklar oyun sıra-
sında diğerlerinin görüşlerini tanır. Piaget açısından çocuk yuvalarında 
oyunun hedefi araştırma, bağımsızlık, kendine güven duygusunu güçlen-
dirmek ve işbirliğini öğrenmektir. Dolayısıyla çocuklar birlikte oynamayı 
öğrenecekleri oyun atmosferine muhtaçtırlar. oyun, bu devrede çocuğun 
en önemli faaliyetlerini oluşturur ve onun ruhsal gelişim ve sağlığında et-
kili bir faktör kabul edilir. çocuk yuvasında uygulanan yararlı oyunlar-
dan bazısı suyla oyun, kumla oyun, inşaat ve resim oyunu, renkle oyun, 
birlikte faaliyet ve eğlencedir.

43 Aynı yer.
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Piagetci çocuk yuvalarında resmi talimatlar yoktur. Bilakis rehberlik 
öğretmenleri kılavuz rolü oynar ve aktif katılımla birtakım şeyleri keşfet-
meleri için çocuklara yardım eder.44

2.2.  Okul Döneminde Ruhsal Hijyen

okul, bireylerin ruhsal hijyeninde aileden sonra en önemli etkendir. 
okul, eğitimin çeşitli safhalarında öğrencileri hayatın değişik meselele-
riyle, ahlak ve maneviyatla tanıştırabilir; ruhsal hijyenin oluşturulması ve 
güçlendirilmesinde etkili rol oynar. okul, tercih ettiği kurallar, kanun-
lar ve politikalarla adalet, ahlak ve toplumsal eşitlik zemininde hayli ge-
niş bir değerler sistemi örneği ortaya koymaktadır. Buna ilaveten okulda 
mevcut öğelerin tamamı ve bunların arasındaki ilişkilerin her biri öğren-
cilerin ruhsal hijyeninde etkili olur.

Hayatın yedinci yılının başlamasıyla çocuğun toplumsal ilerlemele-
rinin yeni bir devresine girilmektedir. Bu aşamada çocuk okula giderek 
resmi eğitim ve öğretimin değer sisteminin çatısı altına girer. okul dev-
resini (7-12 yaş) tecrübe etmek o kadar önemlidir ki bu döneme okul 
yılları denmektedir.

çeşitli nedenlerle çocukların doğal eğitimine gerektiği ölçüde yo-
ğunlaşamayan aileler için ilkokul eğitimi, çocukların önceki uygunsuz 
durumundan kaynaklanan eksiklik ve yoksunluklari telafi ederek top-
lumsal gelişim ve ruhsal hijyenin arzulanan seviyesine ulaşmayı sağla-
yan en uygun fırsattır.

çocuklar okul döneminde 7-12 yaşlarını geçirdiklerinden ve ruhsal, 
toplumsal, bilişsel ve ahlaki gelişimde önemli bir değişimin eşiğinde bu-
lunduklarından bu devreye has hedefler sözkonusu olmakdadır. Bunları 
şu şekilde özetleyebiliriz:

1. öğrencilerin bedensel güçlerinin eğitimi.

2. okuma, hesaplama, dinleme ve yazma alanlarında temel beceri-
lerin üretilmesi, ama aynı zamanda çocuklara toplumsal davranışların 
öğretilmesi.

44 Kaplan, Revanşinasi-yi Rüşd, s. 522.
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3. yeteneklerin eğitimi ve öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmeye yardım.

4. Teknik ve medikal standartların, güvenlik noktalarının öğretilmesi.

5. sakınma becerilerinin ve tatmini ertelemenin öğretilmesi.45

6. Ahlaki faziletleri (sevgi duyma, sorumluluk alma, kendine güven, 
kendine saygı vs.) geliştirmek için uygun ortamın oluşturulması.46

7. Dini malumatın eğitimi.

okul dönemine özgü bir diğer mevzu da çocukların dini eğitimidir. 
okulun ilk yıllarında öğrenciler dini kavramlara ve bunlarla ilgili mese-
lelere ilişkin doğru kavrayışa sahip değildir. Bu sebeple bazen zihinle-
rinde, eğer doğru cevaplanmazsa gelecekte karmaşa yaratabilecek ve so-
runlar doğurabilecek birtakım sorular ortaya çıkabilir.

Ahlak ve dini maarifin eğitimi çocukların ruhsal hijyeninde çok 
önemlidir. Psikologlar, eğitim öğretim çalışanlarının ders programlarında 
dini eğitime büyük ilgi göstermesi gerektiğini vurgulamaktadır. Gold-
man47 çocuklarda dini düşüncenin gelişimi üzerine kapsamlı araştır-
malar başlattı. çocukluktan Büluğa kadar Dini Düşünce48 ve Dine Ha-
zırlık49 kitaplarındaki bulgular öğretmenlere dini düşüncenin gelişim 
sürecini izah etmeyi ve ruhsal hijyendeki sonuçlarını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır.

Dini eğitim programlarının müfredata alınabilmesi için çeşitli boyut-
larının açıklanması ve bu boyutlardan hangisinin çocuk gelişimine daha 
uygun olduğunun, eğitim programlarına dahil edilebilecek biçimde so-
mutlaştırılması gerekmektedir.

Dini Malumatın Boyutları ve Programlarda Ona Odaklanmanın 
Zarureti

Bu alanda gerçekleşen kategorilendirmelerden birine göre dinin beş 
boyutu olduğu düşünülebilir:

45 Workman, e., Katz, Amuzeş-i Hodkontroli-yi Reftar be Danişâmuzan.
46 el-Keylani, Edebu’l-Etfal fi Dui’l-İslam, s. 107-114.
47 Goldman r.
48 Religious Thinking from Childhood to Adolescence.
49 Readiness for Religion.
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1) itikat, 2) Kıssa, 3) Ahlak, 4) ibadetler ve uygulama hükümleri, 
5) Toplumsal hayat.50

okulların din eğitimi programında islam’ın düşünce, eğitim ve top-
lumsal hayat yönlerinin tamamına ahenk ve tutarlılık içinde önem veril-
melidir. öğrencilere dini eğitim uygulamasında da onların fikir, akide, 
amel ve ahlak boyutlarının tamamının kemal ve iyileşme yönünde ilerle-
mesi gerektiğini, yani mesela Allah’a imanları güçleniyorsa Allah’ın hal-
kına sevginin de motive olması, namaz ve abdeste aşina olunuyorsa baş-
kalarının hukukuna riayet, dostça muamele ve işbirliğinin de mizaca 
dönüşmesi lazım geldiğini unutmamak gerekir. Bu ilkeye uyulması dini 
eğitimin etkili, yararlı ve sürekli olmasını; ruhsal hijyen üzerinde kalıcı 
etkiler bırakmasını sağlayacaktır.51

2.3.  Ergenlik Döneminde Ruhsal Hijyen

lise dönemi öğrencide çatışan duyguların ortaya çıktığı devre ola-
rak kabul edilebilir. yezd vilayetinde öğrenciler üzerinde yapılmış araş-
tırmalardan birine göre lise dönemi, eğitim hayatının en mutlu ama aynı 
zamanda da en berbat günleridir.52 Bu dönemde öğrenci, çocukluk dev-
resinden çıkıp yetişkinliğe geçerken bedensel, bilişsel ve duygusal kap-
samlı değişikliklerle yüzyüze gelir. Bu değişimlerin hepsine birden adap-
tasyon için ergenin, sorunları çözerek ve gelecek için plan yaparak çaba 
gösterebilmesi için özel davranışsal ve bilişsel kılavuzluğa ihtiyacı var-
dır. öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde dikkat çekici etkileri olan lise dev-
resiyle ilgili en güzel meseleler arasında meslek ve eğitim branşı seçimi 
yeralmaktadır.

a)  Eğitim Branşı Tercihi ve Ruhsal Hijyen

eğitim branşı seçimi lise devresinin en önemli ödevlerinden biri-
dir. Kimisi bir plan ve düşüncesi olmaksızın, sadece aile üyelerinin, ak-
rabalarının veya dostlarının etkisi altında ilgileri ve bireysel özellikleriyle 

50 Bahoner, Amuzeş-i Mefahim-i Dini hemgam ba Revanşinasi-yi Rüşd, s. 149.
51 A.g.e., s. 152-154.
52 Faslname-i Talim ve Terbiyyet, sayı 55 ve 56, s. 61-76.



530

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

uyuşmayan bir dalı seçer. Kimisi de branş seçiminde kararsız ve şaşkın-
dır. eğitim ve öğretim Bakanlığı tarafından yapılan araştırma, çoğu öğ-
rencinin uygun branş seçiminde aklı başında hareket etmediğini göster-
mektedir. eğitim branşı seçmede erkek çocukları daha çok babalarıyla, 
kız çocukları ise anneleriyle istişare etmektedir. öğrencilerin yüzde otuzu 
eğitim dalını birileriyle istişare etmeksizin seçmektedir. yüzde yetmişi ise 
sırasıyla baba ve anne, erkek ve kız kardeş, dostları, aile üyeleri ve ya-
kınlarıyla istişare etmektedir. Bu bireylerin hiçbirinin öğrencinin yete-
nek ve ilgilerini yeterince bilmediği dikkate alınırsa onun bireysel özel-
liklerine, yeteneklerine ve ilgilerine uygun olmayan bir branş önermeleri 
mümkündür.53 Böyle durumlarda belki de okullarda bir eğitim danışmanı 
ve bu işe gönül vermiş tecrübeli bir eğitim rehberinin, bu dönemdeki 
öğrencilerin tahsilde ilerlemesi, ruhsal hijyeninin korunması ve destek-
lenmesinde etkili yardımı dokunabilir. Dolayısıyla üniversite öncesi dö-
nemde, özellikle orta öğretimde önemli mevzu, eğitime devam etme veya 
lise eğitiminden sonra bir meslek seçmek için yapılacak planlamadır. Bu 
durumda danışman, çeşitli meslekler konusunda, üniversite ve yükse-
köğretim kurumlarının eğitim branşları alanında ve buralara girişin ku-
ralları ve koşulları üzerine kapsamlı ve net bilgileri öğrencilerin önüne 
koymalı; üniversiteye mi gidecekleri, yoksa lise eğitiminden sonra mes-
lek ve iş alanı mı seçecekleri konusunda en uygun kararı almada onlara 
rehberlik etmelidirler.

unutmamak gerekir ki üniversite tahsili, bir yer edinmek ve sosyal 
sima olmak açısından toplumuzda büyük önem taşımaktadır. Fakat öğ-
renci üniversiteye gitme kararını vermeden önce bu konudaki duygusal, 
psikolojik ve sosyal özelliklerini, koşullarını ve yeterliliğini ölçüp biçme-
lidir. çünkü yükseköğretim için planlama eğer bireyin yeteneğiyle uyuş-
mazsa onun ruhsal hijyeninde olumsuz etkileri olacaktır.

Danışman, bilişsel yetenekler ve zihinsel açıdan genel olarak üniver-
site tahsili yapamayacak veya mesela tıp gibi özel bir branşta eğitim gö-
remeyecek durumda olan öğrencilere imkânlarının ve bilişsel yetenek-
lerinin kısıtlılığını ikaz etmelidir. Bunun aksine zihinsel bakımdan ve 
eğitim temeli açıdan tahsiline devam etme yeteneğine sahip, fakat çeşitli 

53 Ahmedi, Revanşinasi-yi Novcevanan ve Cevanan, s. 79 ve 80.
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sebeplerle lise eğitiminden sonra sıradan işlerle meşgul olan öğrenciler 
de vardır. Bu tür öğrencileri bireysel imkânları ve yetenekleri ölçüsünce 
üniversite eğitimine ve ilgi duydukları branşa yönlendirmek gerekmek-
tedir. çünkü uygun eğitim dalını seçmek için planlamanın öğrencilerin 
ruhsal hijyeninde özel bir önemi vardır.

b)  Meslek Seçimi ve Ruhsal Hijyen

meslek seçimi ve bunu motive eden etkin faktörler, insanın en kar-
maşık davranışlarından biridir ve yaygın olarak yirminci yüzyılın başla-
rından itibaren insanların dikkatini çekmiş ve ruhsal hijyen tartışmasıyla 
irtibatlandırılmıştır. uygun meslek seçimi ile ruhsal hijyen arasındaki iliş-
kiyi açıklayan çok sayıda bulgu vardır.54

öğrencilerin, onları çalışma dünyası için hazırlayarak okuldan ça-
lışma ortamına geçişi kolaylaştırmak için eğitim programlarında beceri-
leri ve liyakati geliştirme, çeşitli mesleklerle tanıştırma işine daha fazla 
ilgi gösterilmelidir. Bu, öğrencilerin iş piyasasında bulunmak için uygun 
kabiliyet edinmelerini ve sükûnet içinde gelecekteki mecrayı katetmele-
rini sağlayacaktır. Dolayısıyla eğitim sisteminin rolü yalnızca gençlerin 
tahsil süreciyle özetlenemez. Bilakis mesleki geleceklerini güvence altına 
almaya da dönüktür. öğrencilerin ortaokul devresinden liseye ve yük-
seköğretime geçiş sırasında doğru yönlendirilmesi; hem bireylerin ih-
tiyaçları, ilgileri ve yeteneklerini gözönünde bulunduran, hem de top-
lumsal ve ekonomik şartları ve ihtiyaçları hesaba katan uygun mesleki 
alanlarda yol gösterilmesi her toplumda eğitim sisteminin önemli işlev-
lerinden biridir.

Gençlerin işsizliği, eğitim sisteminin hatalarının yansıması oranında 
konuyla ilişkilidir. okullar temel becerileri öğretmemektedir. jacksen55 ve 
Hart56, çağdaş eğitim sistemlerine sert eleştiriler yöneltmekte ve bazı okul-

54 Bynner, j., Resisting Youth Unemployment: The Role of Education and Training; Goede, 
m. P. m. (ed.), Youth: Unemployment, Identity and Policy Aldershot, Avebery, 1995, s. 
13-35.

55 jacksen, m., Youth Unemployment London: Croom Helm, 1995.
56 Hart, P. e., Youth Unemployment in Great Britain, new york: cambridge university 

Press, 1988.
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lardaki eğitim müfredatlarının ve devrelerin mesleki ihtiyaçlarla, gençle-

rin refah ve ruhsal hijyenini teminle bağdaşmadığına inanmaktadır.

okullarda öğrencilere öğretilen şey ile yeterlilik, kabiliyet, beceri ve 

liyakat bakımından iş piyasasında ve sanayide ihtiyaç duyulan şey ara-

sında yakınlık kurmak için çeşitli yöntemler oluşturulmuştur. skilbeck 

ve arkadaşları en önemli yöntemleri üç modelde özetlemiştir:

1- iş eksenli model:57 japonya’da gençleri ekonomik sisteme hazır-

lamak için bir yöntem olarak üzerinde çokça durulmuş ve vurgulanmış 

olan bu model, gerçek iş ortamının toplumun iş gücünün daha etkili eği-

timindeki rolü ve önemini esas alır.

2- okul eksenli model:58 Daha çok Amerika ve ingiltere eğitim sis-

temlerinde ilgi duyulan ve üzerinde durulan bir modeldir. Bu ülkelerde 

eğitim sisteminin görevinin, okullarda öğrencilere iş ve meslekler hak-

kında eğitim vermek olduğuna inanılmaktadır.

3- Karma model (okul/iş eksenli):59 Avusturya, isviçre, Hollanda, 

Danimarka, norveç, isveç, Finlandiya gibi çoğu batı Avrupa ülkesinde 

bu model izlenmektedir. Bu modelin varsayımına göre gençleri iş piyasa-

sına hazırlamak için eğitim sistemi ile sanayi kesiminin ve iktisadi mer-

kezlerin teşrik-i mesaisine ihtiyaç vardır.

Bu arada “meslek için eğitim” yaklaşımı, kesintisiz eğitimi vurgula-

yıp ders programında uygun mevzuları ve hedefleri temin etme ve eği-

tim sistemini daha doğru biçimde örgütleme yoluyla lise eğitimi ile iş 

dünyasının ilişkisini iyileştirme ve güçlendirmeyi hedefleyen bir hare-

ket olarak yüksek bir konumda bulunmaktadır. çünkü burada, hepsi de 

ruhsal hijyenle ilişkili olan mesleki beceriler, sorun çözme, esneklik ve 

adaptasyon yeteneği, ilişki kurma ve sorumluluk alma becerileri, grup-

sal iş psikolojisi ve çeşitli konumlarda çalışma kabiliyetinin güçlendiril-

mesi vurgulanmaktadır.60

57 Work based model.
58 school based model.
59 school/work based model.
60 skilbeck, m., et al, The Vocational Quest: New Direction in Education and Training.
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mesleki becerilerin edinilmesi ve iktisadi boyutta öğrencilerin ruh sağ-

lığının temini bakımından eğitim öğretim sisteminin rolü ve önemini anla-

mak için burada eğitim müfredatının genel hatlarına işaret edilecektir:

1. iş dünyasıyla ilgili olarak bilginin ve öğrencinin anlayışının ge-

liştirilmesi.

2. öğrencilere bir mesleki alanda ihtiyaç duydukları becerileri ka-

zanmada yardım edilmesi.

3. öğrencilerin kendi mesleki planlamasında ilgi duyabileceği mes-

leklerin dairesini genişletmek.

4. öğrencilerin mesleki bağlılık oluşturmadan önce kendi mesleki 

gerekçelerini test edebileceği koşulları kolaylaştırmak.

5. öğrencilere sürekli bir meslek fırsatı önerebilecek uzmanlar ve iş-

verenlerle uygun ilişki kurmada öğrencilere yardımcı olmak.

Genel olarak eğitim sistemi bireylere meslek seçiminde yardımcı ola-

bilmeli ve ders programları, toplumun ihtiyaç duyduğu mesleklere uy-

gun biçimde düzenlenmelidir. okulda teorik branşın öğrencisi ingilizce, 

matematik, sosyal bilimler, kimya vs. bilmesi ile mütercimlik, gazeteci-

lik, doktorluk ve diğer meslek türleri arasında nasıl bir ilişki varoldu-

ğunu öğrendiğinde sınıfta derse daha bir ciddiyet ve yüksek motivas-

yonla katılacaktır.

meslek ne kadar küçük olsa ve düşük sorumluluk gerektirse de er-

genlik çağındaki gençlere kendi kimliğini öğrenmede yardımı dokunur 

ve zamanla hayatın temel ihtiyaçlarını temin etmede ona ekonomik ba-

ğımsızlık kazandırır ve değerli olduğunu hissettirir.

2.4.  Yüksek Öğretim ve Ruhsal Hijyen

yüksek öğretim sisteminin en önemli bölümü sayılan üniversite, top-

lumda ruhsal hijyen alanında çok sayıda işlev ve misyona sahiptir. yüksek 

öğretim sisteminin unesco’nun da vurguladığı üç asli işlevi şöyledir:

1) Bilgi üretmek, 2) Bilgiyi aktarmak, 3) Bilgiyi yaymak.61

61 şerefzadeberder, İnkılab-i Ferhengi der Danişgahhâ-yi İran, s. 28 ve 29.
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yüksek öğretim sistemi, toplumun kültüründeki derin ve çok bo-
yutlu etkisi nedeniyle bütün sosyal kurumlarla karşılıklı ve sıkısıkıya 
ilişki içindedir. Bu sebeple toplumun ruhsal hijyeni üniversitenin te-
siri altındadır. Bazen de bizzat kendisi kültürel, siyasi ve iktisadi zemin-
lerde birtakım değişimler ortaya çıkarabilmektedir. Toplumda ruhsal hij-
yenin birçok öğesi, bu kurumun rolünün istikrar kazanmasına ve buna 
sürekli ilgi göstermeye bağlıdır. Buna mukabil, durağanlık, geri kalmış-
lık, bağımlılık ve başka pek çok toplumsal komplikasyon, bu kurumun 
zayıf ve sağlıksız yapısının ve muhtevasının, çeşitli işlevlerindeki bozuk-
luğun sonucudur. Humboldt, araştırma ve eğitimin içiçeliğini ve sente-
zini üniversitenin aslı esası kabul etmekte ve bunun altını çizmektedir. 
Derk Bok, üniversitelerin ve üniversitelilerin gelenek ve kültürümüzü yo-
rumladığını ve aktardığını; dünyayı ve içindeki yerimizi tanıma yolunda 
yardımcı olduğunu dile getirmektedir.62 Habermas’ın görüşü de ima yo-
luyla, üniversitenin toplumun ruhsal hijyenini geliştirmede oynadığı te-
mel rolü vurgulamaktadır. o, üniversitenin misyonunun, teknik açıdan 
yararlanma kabiliyeti bulunan bilgiyi aktarmak olduğuna inanmaktadır. 
yani hem sanayi toplumunun yeni uzman nesillere olan ihtiyacını kar-
şılamalı, hem de yaygın biçimde yeniden üretme ya da eğitimi oldukça 
geniş bir yüzeye yayma düşüncesinde olmalıdır.63 Dolayısıyla nitelikli 
insan kaynağının eğitim ve öğretimi yüksek öğretimin kesintisiz temel 
misyonlarından biridir. Bu bakışaçısından üniversitenin ruhsal hijyen iş-
levine baktığımızda donanımlı ve uzman insan kaynağının eğitim ve öğ-
retimi, toplumun kalkınmışlık göstergesi olmasına ilaveten, toplumsal 
verimi de sağlayacak; insanın refahına hizmette ve toplumun ruhsal hij-
yenini sağlamada yerini alacaktır.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi, toplumda ruhsal hijyenin gelişmesi ve 
ilerlemesi için münasip kültür mecralarını hazırlayacak birtakım prog-
ramların varlığını gerektirmektedir. Bu sebeple toplumun ruhsal hijyenini 
teminde üniversitenin işlevi, özellikle islam kültüründe, öğretim sistemi 
ve üniversitenin gerçeklere, kültürel ihtiyaçlara, ahlaki ve manevi boyut-
ların gelişimine mutabık olmasına dayanmaktadır. üniversite ile ruhsal 

62 Greenwood ve diğerleri, Hezare-i Ati ez An-i Kist?, 1999, s. 1-4.
63 Habermas, “risalet-i danişgah der camia-i modern”, Rehyaft dergisi, yıl 1994, s. 91 

ve 92.
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hijyen arasındaki ilişkinin incelenmesi geniş toplumsal sahaya ilaveten, 
organizasyon içi çerçevede de ele alınabilir. Bu yaklaşımın daha çok üni-
versitedeki ruhsal hijyenin boyutlarına değindiği açıktır.

Buraya kadar söylenenler gözönünde bulundurulduğunda yüksek 
öğretim sisteminin eğitimdeki iddialarının, toplumda önemli ve yapısal 
bir mesele olduğu anlaşılmaktadır. Konunun devamında üniversitedeki 
ruhsal hijyen meselelerini inceleyecek ve öğrencilerin yaşadığı pataloji-
lerden bazı durumları ele alacağız.

Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hijyeni

öğrencilerin psikolojik halleri çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Psi-
kolojik haller üzerinde etkili faktörler arasında üniversite çevresi ve eği-
tim programları da vardır. Araştırmalar, üniversite öğrencilerinin dik-
kate değer yüzdesinin psikolojik sorunlardan acı çektiğini göstermiştir. 
lepes lee ve shayed bir araştırmada, öğrencilerin aileden ayrılığı ve 
üniversite ortamına adaptasyonu ile psikolojik bozukluklar arasındaki 
ilişkiyi tespit etmişlerdir.64 Dahili araştırmalar da depresyon bozuklu-
ğunun, öğrenciler arasındaki en yaygın bozukluk olduğunu ortaya koy-
maktadır. mesela Pertov (1975) Tahran üniversitesi’nin ikibinüçyüz-
doksansekiz öğrencisinin ruh sağlığını incelediğinde erkeklerin yüzde 
ondördünün, kızlarının ise yüzde sekizinin şiddetli depresyon yaşadı-
ğını bulmuştur.

Terkan’ın (1994) zahedan Tıp Bilimleri üniversitesi’nde depresyo-
nun yaygınlığı araştırmasında depresyonun kadın öğrencilerde erkekler-
den fazla olduğu (kadınlar %65, erkekler %40) ve depresyonun bekar 
erkeklerde evli erkeklerden daha yüksek seyrettiği ortaya çıkmıştır. Ba-
kıri yezdi, Bulheri ve Peyrevi (1995) tarafından Tahran üniversitesi’nin 
1994-95 eğitim yılı girişli öğrencileri arasında yapılmış başka bir araştır-
mada yüzde otuzu hüzün ve depresyon duygusundan, %26.7’si ise psi-
kolojik streslerden acı çekmekteydi. %16.5 ise psikolojik bozukluk taşı-
yıp taşımadığında tereddüt etmekteydi.

64 ukkaşe, “Berresi-yi selamet-i revani-yi danişcuyan-i vurudi-yi sal-i 1996 danisgah-i 
ulum-i pezeşki-yi Kaşan”, Endişe ve Reftar dergisi, 2000, sayı 4, s. 11 ve 12.
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Ahvaz Tıp Bilimleri üniversitesi’nin ikiyüz öğrencisi üzerinde ve Beck 
anketinden yararlanılarak yapılmış bir diğer araştırmada yüzde bir şid-
detli depresyon, yüzde yedi orta seviyede depresyon ve yüzde kırk hafif 
depresyon yaşamaktaydı.65

Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Hijyeni Tehdit Eden Etkenler

üniversiteye giriş, öğrencilerin ruhsal hijyeni ve adaptasyonu üzerinde 
etki bırakan birçok sorunu da beraberinde getirir. Araştırmalara göre öğ-
rencilerin ruhsal hijyenini tehdit eden en önemli etkenler şunlardır:

1. Aile ortamından uzak olmak: öğrencilerin ruhsal hijyenini teh-
likeyle yüzyüze getiren önemli etkenlerden biri, aile ortamından uzak 
kalmak ve duygusal yoksunluktur. Bazı kimseler, aileyle duygusal ilişki-
lerden mahrumiyet sonucunda münzevi olur ve bir kenara çekilirler. Bu 
sorun, zamanla anksiyete ve depresyona varabilir. öğrencilerin bir bö-
lümü de duygusal eksiklikler bakımından özel bir durum yaşayabilir, ai-
leyle olan duygusal bağların gevşemesi onları savunmasız bırakabilir ve 
herkese yönelmelerine yolaçabilir.

2. mali güçlükler: iranlı ailelerin çoğunda öğrenciler ekonomik açı-
dan aileye bağımlıdır. Düşük gelirli ailelerin toplumda nüfusun büyük 
kısmını oluşturduğu gözönünde bulundurulursa çocuklarının eğitim büt-
çesini karşılayamamakta ve ihtiyaç duyulan eğitim imkanlarını hazırla-
yamamaktadırlar.

Keremi nuri (2002), Tahran üniversitesi öğrencileri üzerinde yaptığı 
bir araştırmada; motivasyon, ihtiyaçlar, ders araçlarının niteliği ve beklen-
tiyi karşılaması, öğrencilerin ihtiyaçları, temel bilgi düzeyi, ailenin geliri 
ve ekonomik durum farklılıkları gibi çeşitli etkenlerin öğrencilerin ruh-
sal hijyeni üzerinde etki bıraktığı sonucunu elde etti. Aynı şekilde, ailele-
riyle birlikte yaşayan öğrenciler, ailelerinden uzakta olan (yurttta kalan) 
öğrencilerle karşılaştırıldığında psikolojik bakımdan daha sağlıklıydılar.66 
öğrencilerin diğer bazı sorunları ise şunlardır:

65 A.g.e., Endişe ve Reftar, 2000, sayı 4, s. 11 ve 12.
66 rıza Keremi nuri ve diğerleri, “mutalaa-i avamil-i müessir ber ihsas-i şadi ve behzisti 

der danişcuyan-i danişgah-i tehran”, Revanşinasi ve Ulum-i Terbiyeti dergisi, 2002, sayı 
1, s. 41-43.
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3. önceki kültürlerine yabancı yeni kültürle karşı karşıya kalma.

4. eğitim sorunları ve derslerin zorluğu.

5. üniversitede kabul edilmiş branşla ilgili büyük meseleler.

6. mesleki gelecekten duyulan kaygı.

3. Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Hijyenini Koruma  
ve Geliştirmede Etkili Faktörler

Araştırmalar göstermektedir ki, öğrencilerin ilkokul, ortaokul, lise 
ve üniversite kesitlerinde ruhsal hijyen pek çok faktörden etkilenmekte-
dir. Genel bir kategorilendirmede bu faktörler iç ve dış etkenler olarak 
ayrılabilir. iç etkenler bireyin kendi varlığından doğmaktadır ve öğren-
cilerin beklenti, arzu, eğilim ve ilgilerinden kaynaklanabilir. Ama dış et-
kenler aile, eğitim deneyimleri, ders programları, okul ortamı, idare ve 
eğitim personelinin (müdür, öğretmen, rehber, müstahdem) muamele 
biçimine işaret etmektedir.

3.1.  Eğitim Sisteminin Yapısı ve Ders Programı

okullarda mevcut yönetmelikler, kurallar, programlar, bakışaçıları ve 
görüşlerden oluşan eğitim sisteminin yapısı öğrencilerin ruhsal hijyenini 
ciddi biçimde etkileyebilir. Bu yüzden, eğitim sistemlerinin desteklediği 
başarılı programlar nasıl ki öğrencilerin ruhsal hijyenini takviye etmeye 
yarıyorsa, kuru ve esnek olmayan programlar, eğitim sırasında denetim ve 
kontrolün bulunmaması, metodsuz değerlendirmeler de öğrencilerin ruh 
sağlığı üzerinde olumsuz etkiye yolaçabilir. eğitim sisteminin bileşenleri-
nin en önemlilerinden biri ders programıdır. son yıllarda ders programı ve 
onun ruhsal hijyendeki rolüne gösterilen ilgi yeni boyutlar kazanmıştır.67

Ders Programının Tanımı

Her ne kadar “ders programı” kelimesi çeşitli şekillerde tanımlan-
mışsa da bütün tanımlarda ortak olan birkaç öğe vardır. Ders programı; 

67 costa, A. l. ve r. m. liebmann, Envisioning Process as Content Toward a Renaissance, 
curriculum corvin Press, 1996, s. 1-20, 50-62.
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hedefler, maksatlar, ders konuları, dersin içeriği ve araçları (mesela ders 
kitabı, film, bilgisayar yazılımı) gibi unsurları kapsamaktadır. yine ders 
programı, öğrencilerin, eldeki eğitim gereçlerini kullanarak onlar aracılı-
ğıyla ders konularının hedef ve maksatlarına ulaşabildiği planlanmış öğ-
renme tecrübelerini kapsamaktadır.68

Ders programı, eğitim sistemin tarafından hazırlanıp düzenlenmekte, 
eğitim ve öğrenme sırasında, özellikle de öğrencilerin gelişimi ve eğitimi 
sürecini kolaylaştırmada ondan yararlanılmaktadır. eğer programlar, ba-
siretle uygulanabilir ve hedefleri de anlaşılabilir ve pratik olursa müdürle-
rin okulların verimini arttırabileceği ve öğrencilerin ruh sağlıklarının bile-
şenlerini geliştirip güçlendirebilmede iyi etki bırakacak sihirli değnektir. 
Ders programı alanında sistematik ilk araştırma Adams tarafından Afrika, 
ingiltere, siyonist rejim, Kore, edonezya ve Gine’den oluşan altı bölgede 
gerçekleştirildi. Bu araştırmanın sonuçları, ders programının niteliği ile 
olumlu ve anlamlı ruhsal hijyen arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.69

sonraki otuz yıl boyunca bu alandaki pek çok araştırma verimli geç-
miştir. Kimi bulgular göstermektedir ki ders programı, “tefekkür”ün70 ge-
liştirilmesiyle ve bireylerin sorun çözmede yetenek düzeyinin yükseltilme-
siyle ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde ruhsal hijyeni güçlendirmede 
en önemli rolü oynayabilir. Bu bakımdan tefekkür eğitimi, dünyada geç-
tiğimiz otuz yıldır ders programı konusunda daima eğitimin en önemli 
hedeflerinden biri olarak ilgi çekmiştir. çünkü buna dayanılarak aktif, di-
namik ve ruh sağlığı yerinde bireyler yetiştirmeye güç yetirilebilir.

eisner, okulların Ders Programlarının Değerlendirilmesi ve Tasar-
lanmasına dair eğitim Tasavvuru isimli kitabında ders programına ilişkin 
önemli yaklaşımları açıklamaya koyulmuş ve sonunda, insanın akıl ve zi-
hin süreçlerini geliştirme yönünde tasarlanmış bilişsel süreçlerin geliştiril-
mesi görüşünü tefekkür eğitiminin ve kuşatıcı ruhsal hijyeni sağlamanın 
en iyi yaklaşımı olarak tercih etmiştir.71 Guilford’un araştırma ve tetkik-
leri de bu yaklaşımı desteklemek için gerekli zemini hazırlamıştır.

68 Aynı yer.
69 Adams, Bernamerizi-yi Amuzeşi be suy-i yek Çeşmendaz-i Keyfi.
70 criticality
71 The Education Imagination on the Design and Evaluation of School Programs, new york: 

1979, s. 50.
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Guilford’un ünü, daha çok zihinsel özellikler veya aklın kapasiteleri 
ve yeterliliği alanında yaptığı çalışmalar nedeniyledir. “zihnisel yapı”72 
veya aklın kapasitesi ve yeterliliği adı altında bir model ortaya koymuş-
tur. Guilford’un teorisine göre insan zihninin yetenekleri eğitim ve öğ-
retimin konusu yapılmalı ve yetiştirilmelidir. Başka bir ifadeyle, ders 
programlarında, gerçekleştirilmesi için bu zihinsel etken ve öğelerin tü-
münü kullanmayı gerektiren birtakım faaliyetleri öngörmek gerekmek-
tedir. Bu durumda, zihinsel becerilere ve eleştirel aklın yetiştirilmesine 
yaptığı vurgu dikkate alınırsa, bilişsel süreçte gelişimin konumunu ders 
programları belirler.

nickerson, Perkins ve smith tefekkür eğitimi hakkında bir çalışma 
gerçekleştirmiş ve dört grup becerinin (sorun çözümü, yaratıcılık, üstbi-
liş ve çıkarım), bireylerin eğitmeyi hedeflediği eleştirel akıl türünü açık-
ladığı sonucuna varmıştır.73

marzano ve diğerleri de tefekkür için, üstbiliş (tanıma ve kişisel kont-
rol, yahut tanıma ve süreç kontrolü), eleştirel düşünce ve yaratıcılık, dü-
şünce süreçleri (anlamın biçimlenmesi, ilkelerin şekillenmesi, kavramla-
rın algılanması, sorun çözümü, karar alma), tefekkürde temel beceriler 
(odaklanma, bilgi toplama, bilgileri tekrar okuma, organizasyon, çözüm-
leme ve analiz, konuyu ortaya koyma, sentez ve değerlendirme) gibi ka-
tegorileri içeren belli bir çerçeve ortaya koymuşlardır.74

Değinildiği gibi, ders programı düşünce gücünü geliştirme ve zihin-
sel becerileri güçlendirme yoluyla, öğrenenlerin ruh sağlığı ve normal ge-
lişimi üzerinde olumlu etki bırakabilir. Glasser, düşünce gücünü ve ruh-
sal hijyeni geliştirmede ders programının içeriğini önemli bulmakta ve 
şuna inanmaktadır: “eğitim ve öğretim, insan beyninin daha az önemli 
görevini, yani hafızayı vurgular. oysa onun asli vazifesi düşünceyi geliş-
tirmektir. Biz, siyaset, toplum, edebiyat, iktisat, bilim ve eğitim mesele-
lerinde soru sormayı sağlayacak bir düşünce biçimine muhtacız.”75 eğer 
ders programlarının hedefi, öğrenim görenlerde tefekkürün geliştirilmesi 

72 structure of intellect
73 Fakihi, “Islah-i bername-i dersi, pervereş-i meharethâ-yi fikri”, Ta’lim ve Terbiyyet 

mevsimlik dergi, sayı 3, 1999, s. 84.
74 meleki, Bername-i Dersi ve Pervereş-i Tefekkür, s. 185.
75 Glasser, Medaris-i bedun-i Şikest, s. 43.
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ve aklını kullanmanın güçlendirilmesi olursa açıktır ki bireysel ve top-
lumsal sorunların çoğu önlenmiş olacaktır. imam Ali (a.s) , bireylerin 
ruh sağlığını teminde tefekkür ve akletmenin rolünü çok güzel açıkla-
mıştır. şöyle buyurur:

“Aklın temeli tefekkürdür ve sonucu selamettir. Tefekkür insanı gelişmeye 
yönlendirir. Basiretin başlangıcı düşünmektir. çokça düşünerek kaçınılmaz 
sonuçlar önlenebilir. Güzel bir işi düşünmek onunla amel etmeyi sağlar.”76

Bu rivayetlerde ruhsal hijyenle doğrudan ilgili öğelere işaret vardır.

Ders Programın Muhtevası

içerik, planlayıcılar tarafından hedefleri gerçekleştirme maksadıyla 
tercih edilen ve düzenlenen kavramlar, ilkeler, beceriler, değerler ve eği-
limler bütünüdür.77 muhteva ne kadar zengin olursa o ölçüde ruhsal hij-
yeni etkileyecektir. Biz, kendi itikadi-kültürel görüşümüze uygun olarak 
aşağıdaki özellikleri taşıyan muhtevayı önemli buluyoruz:

- Kapsayıcılık ve fıtratla uyumluluk: islam açısından ders programı-
nın muhtevası fıtratın gelişmesi, çiçeklenmesi ve insanın temel ihtiyaç-
larının karşılanması doğrultusunda olmalı; bireyin manevi, akli, duygu-
sal, sosyal ve bedensel boyutlarının gelişimiyle ahenk içinde yürümeli ve 
onu manevi gelişime sevketmelidir. Dolayısıyla içerik, eğer akıl boyutunu 
geliştirir ama maneviyat ve ibadet boyutunu ihmal ederse ruhsal hijyen 
sağlanmış olmayacaktır.

- esneklik: ruhsal hijyen üzerinde olumlu etkisi bulunan içerik seçi-
minin diğer bir kriteri esnekliktir. Ders programcıları, özelleştirilmiş za-
manı, ulaşılabilir kaynakları, toplumun siyasi, sosyal ve kültürel atmos-
ferini gözönünde bulundurarak içeriği tercih etmelidir.

- öğrenilme kabiliyeti: eğer muhtevanın öğrenilme kabiliyeti yoksa 
ya da öğrenci sadece tekrar ederek onu ezberlemeye çalışıyorsa konuların 
muhtevası sınavlardan hemen sonra zihinden silinecektir. yahut öğrenci-
nin hayal kırıklığına yolaçacak ve kendine güvenini zayıflatacaktır. öğre-
nilme kabiliyeti öğrencinin yaş özellikleri ve koşullarına da bağlıdır.

76 Amidi, Gureru’l-Hikem, s. 56 ve 57.
77 meleki, Mebani-yi Bernamerizi-yi Dersi-yi Amuzeş-i Mütevassıta, s. 82 ve 83.
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Ders programının muhtevası yetişkinler aracılığıyla seçilir. onlar 
kendi tasavvurları, bilgileri ve algılarını muhtevayı oluşturmanın ekseni 
yaparlar. Bu yüzden içeriğin öğrenilmesi öğrenci için güç olabilir ve so-
nuçta da ruh sağlıkları üzerinde olumsuz etki bırakabilir.

3.2.  Ders Ödevi

çoğu sınıflarda öğrencilere ödevler verilmekte ve onlardan bu ödev-
leri yapmaları istenmektedir. Ders ödevi, bir kitabın bazı bölümlerini 
okuma, matematik problemini çözme, makale veya rapor yazma ve bi-
limsel deney yapma şeklinde olabilir. Bu ödevlerin yapılmasıyla öğrenci-
lerin birtakım bilgi ve becerileri kazanacağı ve hayatlarında kullanacağı 
öngörülmektedir. Kimileri, öğrenciler için belirlenmiş ders ödevinin on-
lar için ders programını tanımladığı sonucunu çıkarmıştır.78 Ders ödevi 
okulda veya evde yapılabilir. evde yapılan ders ödevi kavramsal olarak 
‘akşam ödevi’79 (akşam uygulaması) olarak isimlendirilir. Akşam ödevi, 
uluslararası araştırmalarda, daima öğrencilerin ruhsal hijyeniyle bağı bu-
lunan az sayıdaki değişkenden biridir.

Ders Ödevi ve Öğrencilerin Ruhsal Hijyeninin Geçmişi

Ders ödevinin geçmişi eğitimin başlangıcına kadar gider. Ama bu 
alanda yapılmış derli toplu yeni araştırmalar 1840’larda başlamaktadır.80 
Gordon bu konuda şöyle yazar: “Ders ödevi, bir eğitim konusu olarak 
1842 yılında ingiltere’de eğitim bilimleri uzmanlarının dikkatini çekti ve 
1892 yılında eğitim ve öğretim Ansiklopedisi’nin ilk sayılarında öğren-
cilerin evde eğitim ödevi yapabilmek için gerekli hazırlığa dokuz yıldan 
daha az vakitleri olduğu konusuna değinildi.

Ders ödevleri ile ruhsal hijyen arasındaki bağlar yirminci yüzyılın 
başlarında özel bir açı kazandı. Daha önce insan zihni, zihinsel alıştır-
malar81 veya ezber aracılığıyla güçlendirilebilecek kas gibi farzediliyordu. 

78 Anderson, Efzayeş-i Karâyi-yi Muallim, s. 22.
79 Homework
80 Brighause, Tim ve Woods, David, How to Improve your School, routledge, 1999, s. 

36, 98-99.
81 mental exercises



542

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

Alıştırma ve ezber uygulaması da ders ödeviyle gerçekleştirilebileceğin-
den, ödev, olumlu mevzu olarak görülüyordu. ev ödeviyle ilgili bu tarz 
düşünce, araştırmacılar evde eğitim ödevini incelemeye niyet edene dek 
sürdü. ilk deneysel araştırma 1904 yılında Almanya’da gerçekleşti. onu, 
Amerika’da akşam ödevinin öğrencilerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri 
hususunda yapılmış araştırma izledi. sonuçlar gösterdi ki, akşam öde-
vinin öğrencilerin ruh sağlığına birçok olumsuz etkisi olmaktaydı. Bu-
nun için akşam ödevinin devlet okullarının ders programlarından çıka-
rılması tavsiye edildi.82

Bu bulgular, ders programında ev ödevini azaltma veya arttırma hu-
susunda yeni tartışmalara yolaçtı ve bu konuda çok sayıda araştırma ger-
çekleştirildi. lee ve Pruitt, akşam ödevini, alıştırma ve hazırlık boyutuyla 
hesaba katıp verimlilik ve yaratıcılık çemberini genişletme biçiminde ka-
tegorize ederek, tüm ödevlerin benzer eğitim amaçlarına ulaşmak için 
gündeme getirilemeyeceğini vurgulamaktadır. onlar, ödevin çok sayıda 
çeşidini, öğrenme süreci ve onun öğrencilerin ruh sağlığı üzerindeki et-
kileriyle ilişkilendirmektedir.83

la conte (1981) bir amaçlar listesini, lee ve Pruitt’un açıklamaya 
çalıştığı ders ödevleri türlerine ekledi.84 Pruitt, beş temel amacı vurgu-
lamaktadır: 1) Düzen, 2) Ders programını uygulamanın önündeki en-
gelleri kaldırmak, 3) Girişim gücünü geliştirmek, 4) öğrencilerde bağım-
sızlık ve sorumluluk duygusu oluşturmak, 5) eğitim kurumunun öğ-
renme deneyimlerini güçlendirmek, okul ve ev arasında çok yakın iliş-
kiler kurmak.

cooper85, yüzden fazla makale ve raporu inceleyerek akşam öde-
vinin iyi ve kötü etkilerini ve çeşitli tahsil dönemlerinde benimsenen za-
manını aşağıdaki şekilde açıklamıştır:

82 Harrey, Foyle, Homework: Some Emplication for Education Program Presental at the 
Annual Mitting of Mid-Western Educational Research Association, chicago, oct. 1987, 
s. 2.

83 lee, j, F. ve K. Pruitt, Homework Assignments: Classroom Games or Teaching Tools? 
The Clearing House, 1979, s. 31-35.

84 la conte, r. T., Homework as a Learning Experience What Research Says to the Tea -
her National Education Association, Washington Dc, 1981.

85 Harris cooper, op. cit., s. 86.
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a) eğitim ve öğretime etkileri

1. eğitime kısa vadeli etkileri: Bilgi ve malumatı daha iyi aktarma, 

daha ileri kavrayış, eleştirel düşünceyi güçlendirme, kavramlar oluşturma 

ve bilgi üretme, ders programını takviye ve zenginleştirme nedeniyle.

2. eğitime uzun vadeli etkileri: Boş zamanlarda öğrenmeye istek 

duyma, okulla ilgili düşünce tarzını düzeltme, araştırma ve beceri geliş-

tirme alışkanlığı.

b) ruhsal hijyene etkileri

1. olumlu etkiler: Kendini daha iyi yönetme, istenen düzeyde ken-

dini disipline etme, zamanı düzenleme yeterliliği, öğrencide araştırma 

duygusunu güçlendirme, bağımsızlığı geliştirme.

2. olumsuz etkiler: okuldan bıkkınlık ve derse olan ilgiyi kaybetme, 

bedensel ve ruhsal yorgunluk, boş vakitlerden ve toplumsal faaliyetlerden 

yoksunluk, ebeveynin ödev yapma baskısı ve öğrencileri cezalandırmak. 

cooper, akşam ödevinin bir eğitim enstrümanı olarak bir tür avantaj ol-

duğu ve çeşitli dönem ve sınıflarda muhtelif hedefleri gerçekleştirmesi 

gerektiği sonucunu çıkarmıştır.

Doyle ve Barber’ın, akşam ödevinin tahsilin ilerletilmesi ve ruh sağ-

lığı üzerindeki etkileri konusunda yaptığı çalışmalar gözönünde bulun-

durulduğunda akşam ödevi ve onun ruhsal hijyendeki etkileri hususunda 

yapılmış araştırmaların henüz eksik ve yetersiz olduğu sonucuna varıla-

caktır. çünkü bu alanda hala cevapsız kalmış birkaç temel soru vardır: 

Acaba akşam ödevi öğrencinin öğrenmesine gerçekten de yardımcı ola-

biliyor mu? eğer oluyorsa akşam ödevinin optimum ve istenilen miktarı 

nedir? Hangi tür ödevler en fazla etkiyi sağlayabiliyor? Akşam ödevinin 

öğrencilerin ruh sağlığı üzerindeki yan etkileri ve olumsuz tesirleri neler-

dir? nihayet öğrencinin yaşı ile akşam ödevinin türü ve miktarı arasın-

daki ilişki nasıl olmalıdır?86 Hepsini hesaba katarak denebilir ki akşam 

ödeviden hem kaygı uyandırıcı, hem de etkileyici bir öğrenme faaliyeti 

olarak yararlanılabilir.

86 Doyle ve Barber, op. cit. 1990 s. 12-13.
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Uygulamalı Tavsiyeler

çalışmalara göre ve araştırmalar biraraya getirildiğinde aşağıdaki öğ-
rencilerin ruhsal hijyenini sağlamada uygulamaya dönük bir politika ola-
rak aşağıdaki tavsiyeler önerilmektedir:

1. Akşam ödevi cezalandırmak için bir araç olarak görülmemelidir. 
çünkü bunun sonucu öğrencide zihinsel durgunluk, okuldan bıkkınlık, 
ruhsal yorgunluk ve toplumsal işlevde bozukluk olacaktır.

2. ödev vermede bireysel farklılık ve öğrencilerin özellikleri dik-
kate alınmalıdır.

3. eğitim ödevi, tahsilin muhtelif dönemlerinde (ilkokul, ortaokul 
ve lise) öğrencinin yaşına ve bilişsel-davranışsal yeteneklerine uygun ol-
malıdır. Aksi takdirde öğrencide hüsran ve iflas duygusuna yolaçabilir ve 
onun ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler.

3.3.  Eğitim Ölçümü

Pek çok eğitim sisteminde tahsilde ilerleme ve üst sınıflara yükselme, 
mevsimlik veya eğitim yılı sonunda öğrencilere uygulanan sınavlarla olur 
ve öğrencinin aldığı puan geleceğini belirler. Değerlendirme, mahiyeti ve 
işlevi nedeniyle her eğitim sisteminde eğitimin en kapsamlı ve tartışma 
yaratan konularından biridir.

Bulgular göstermektedir ki, ilk dönemlerin geçmesiyle zaman içinde 
çok sayıda öğrenci elenir ve yalnızca çok yetenekli ve liyakat sahibi bi-
reyler daha üst aşamalara ve devrelere ulaşabilirler. Dolayısıyla sınavın 
eğitim sistemlerindeki asli rolü öğrencileri elemektir. eğitimin yöntemi 
ve türü, ders programının inşası, öğretmenlerin muamele tarzından ayrı 
olarak yapılan eğitim ölçümü öğrencilerin ruhsal hijyenini etkilemekte-
dir. örnek olarak, çoğu durumda tüm sürecin küçük bir kısmı üzerine 
yargıda bulunarak ve bu eksik bilgi temelinde bireyin geleceği hakkında 
karar alarak ölçüm yapılmaktadır.

Eğitimde Sene Kaybı

Her ülkede eğitim sisteminin temel sorunlarından biri de sene kaybı-
dır. Bu mesele her yıl yüksek bütçelere malolmakta ve ülkelerin iktisadi, 
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sosyal ve kültürel gelişimi ve kalkınma projeksiyonlarını tehlikeye dü-
şürmektedir. Araştırmalara göre bu sorun her yıl artış kaydetmekte; öğ-
rencilerin çoğu, hatta üniversite öğrencileri bile eğitimin içeriğiyle başa 
çıkamamakta ve sınavda başarısız olmaktadırlar. Bu mesele, bireylerin ço-
ğunun başarılı olmak için gerekli yetenekleri taşıdığı ama yine de başara-
madığını bildiğimiz andan itibaren daha bir önem kazanmaktadır.87

sene kaybıyla kasdedilen, öğrencinin eğitimde verimliliğinin mem-
nuniyet verici seviyeden istenmeyen düzeye düşmesidir. Bir kısmı okulla 
ilgili pek çok neden sene kaybına yolaçabilir; mesela ders programı, öğ-
retim tekniği, öğretmenin beklentileri, sınıfın fiziksel koşulları ve öğret-
menlerin öğrencinin verimliliğini yanlış değerlendirmesi gibi. Her nasıl 
olursa olsun eğitimde sene kaybının ruh sağlığında bozulmaya yolaçtığı 
birçok araştırmayla kanıtlanmıştır.88

Sınav Kaygısı

Bir çocuk sınav günü okula gitmeye isteksiz olduğunda bu isteksiz-
liğini sınavdan duyduğu kaygıya bağlayabiliriz. Bulgular, okuldan korku 
ve sınavdan kaygının ruh sağlığını tehdit eden etken olduğunu göster-
mektedir. okuldan korku ve sınavdan kaygının nasıl ortaya çıktığı hak-
kında iki ana teori vardır:

1. öğrenme görüşü: Bu görüşün açıklamasına göre okul şartları, kay-
gının duygusal tepkilerini harekete geçirmektedir. sözgelimi bazı öğrenci-
ler birtakım özel ödevlerde zayıftırlar. Fonksiyon zayıflığı öğretmenlerin 
suçlamasına sebep olmakta ve kaygıya yolaçan tatsız koşullara varmak-
tadır. öğrenci, tedricen, ne zaman benzer bir durumla karşılaşsa endişe 
yaşayacağını şartlanma mekanizmasıyla öğrenir.89

2. Psikanalitik görüş: Kaygı konusundaki psikanalitik görüş, kay-
gının kökeninin çocukluk dönemindeki tecrübelerde gizli olduğuna 
inanır. öğrenciler, ailede edindikleri görüşler ve kendilerine ilişkin bir 
kavrayışla okula başlarlar. eğer ebeveyn onlarda yetersizlik duygusunu 

87 mannheim, Karl, From School to University, routledge, 1999, s. 25-26, 77-78.
88 A.g.e., s. 107-108.
89 A.g.e.
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beslediyse ya da okulda onlardan hayli yüksek beklenti içinde olundu-
ğunu varsayıyorlarsa çocuklar okulda ve sınav sırasında kaygı duyarlar. 
Dolayısıyla böyle bir kaygıyla karşılaşıldığında yalnızca kaygıyı ortaya çı-
karan okuldaki koşullara değil, bilakis kaygının muhtemel kaynakların-
dan olan çocuğun ilk deneyimlerine de yönelmek gerekmektedir.

3.4.  Sınıfın Atmosferi ve Çevre

eğitim programları sınıfta uygulandığından sınıfın fiziksel boyutları, 
öğrencilerin çeşitliliği, onların okulla ilgili algıları ve sınıfın atmosferi top-
luca ruhsal hijyen üzerinde etkilidir.

a) Sınıfın fiziksel çevresi: sınıfın fiziksel çevresi; sınıfın donanımı90, 
eğitim araç ve gereçleri91, sınıftaki öğrenci sayısı92, sıraların diziliş mo-
deli93 gibi değişkenleri kapsamaktadır. Hiç kuşku yok aydınlık ve sakin, 
renkli, keyif verici ve mutlu eden bir sınıf öğrencilerde ruh sağlığı temin 
etmede karanlık, can sıkıcı, heyecansız bir sınıftan daha etkilidir.94 Araş-
tırmalar göstermiştir ki, sınıfın haddinden fazla sıcak veya soğuk olması, 
sınıf mevcudunun çokluğu, masa ve sıranın sağlam olmaması, eğitim ye-
rinde alanın küçüklüğü, sınıfın pencerelerinin caddeye bakması, duva-
rın rengi, ışığın yansıma güzergahı, yahut az veya çok olması öğrencile-
rin ruh halleri üzerinde etki bırakmaktadır.95

öğrencilerin kullandığı sıraların donanım tarzı da onların ruh sağlı-
ğında etkilidir. öğrencilerin sıralarının düzenli ve birbiri ardına dizildiği 
ve öğretmen masasının da sınıfın önüne konduğu geleneksel sınıflarda öğ-
retmen ile arka sıralarda oturan öğrenciler arasındaki ilişki azalmaktadır.

Bazı sınıflarda sıralar masaların etrafına dizilmekte ve öğretmen ma-
sası kenarda yeralmaktadır. Bu sınıflarda dersin konularına ve öğretmene 
ulaşmak hiçbir zorluk çıkarmaksızın diğer öğrenciler için de mümkündür. 

90 classroom arragement
91 equipment and materials
92 numbers of inhabitants
93 seating patterns
94 Tileston, D. W., What Every Teacher Should Know about Classroom Management and 

Discipline, corvin Press, 2004, s. 48-49.
95 matheson, K. ve Price, Better Behaviour in Classrooms, new york: 2002, s. 24.
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Kimileri96 öğrencinin kendi yerini seçme hakkı olması gerektiğine inan-
maktadır. Aynı şekilde öğretmenler tesadüfi olarak veya alfabe sırasına 
göre her öğrencinin sırasını belirleyebilir. sınıfın fiziksel düzeni (mesela 
hizalı ve sütunlu sabit düzenler) konfor ve rahatlık oluşturmalı, bireysel 
ve grupsal faaliyet için yeterli ortamı sağlamalıdır.97 Ainly, araştırmala-
rında, bir okul veya sınıfın fiziksel çevresinin bireylerin davranışı ve on-
ların okulla ya da öğrenmeyle ilgili görüşleri üzerinde etkili olduğu so-
nucunu çıkarmıştır.98

öğrencilerin yoğunluğu ve sınıfın ışık, ortam, gürültü, ısı şartları gibi 
fiziksel değişkenler sahasında yapılmış araştırmalar bu konuda nispeten 
benzer sonuçlar vermiştir. Finn ve Achills, bir araştırmada, sınıftaki öğ-
renci yoğunluğu ile öğrencilerin ruhsal hijyeni arasındaki ilişkiye değin-
miştir. Bulgular göstermektedir ki, öğrenci sayısı az sınıflar, öğrencilerin 
ruhsal hijyeniyle olumlu ilişkiye sahiptir. çünkü:

1. Az öğrencili sınıflarda öğretmenlerin öğrencilerle daha fazla te-
mas imkanı vardır.

2. öğrenci sayısının azlığı, öğretmen-öğrenci iletişiminin artmasını, 
sonuçta da bireysel eğitimin artmasını sağlayacaktır.

3. öğrenciler, sayısı az sınıflarda daha dikkatli olmakta ve öğrenme 
faaliyetlerine katılmaya zorlanmaktadır.99

b) Sınıfın psikolojik ortamı100: esas itibariyle her kurumda, bu çer-
çevede okulda da bir dizi etken elele verir ve kendine özgü bir psikolojik 
ortam meydana getirir. okulun öğrencilerin ruh sağlığı üzerindeki doğru-
dan etkisine dair çok sayıda deneysel dayanak ve teyit vardır. Araştırma-
lar, kapalı veya zehirli atmosferin korku, güvensizlik, ihtiyaç ve sorunları 
açıklayamamaya neden olduğunu ve ruh sağlığını bozduğunu göster-
mektedir. Buna mukabil sağlıklı atmosfere sahip ve bireylerin özgürlük 

96 What Every Teacher Should Know about Classroom Management and Discipline, s. 65.
97 clifford, H. e., Classroom Discipline and Management, Wiley 2004, s. 223-224.
98 Ainly, j. G., equipment and materials, m. j., Dunkin (ed.) The International Enc -

clopedia of Teaching and Teacher Education içinde, oxford: Pergamon Press, 1984, s. 
539-540.

99 Talim ve Terbiyyet, mevsimlik dergi, sayı 71, 2002, s. 12.
100 Psychical environment, psychological environment.
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ve bağımsızlık hissettiği sınıflarda bireylerde fikir alışverişi, duygularını 
aktarma ve kendine değer verme zemini ortaya çıkar.

Walberg, sınıfın psikolojik ortamını öğrencilerin ruhsal hijyeninde 
önemli bir etken olarak betimler ve psikolojik çevrenin bilişsel, duygusal 
ve davranışsal değişik101 sonuçlarının yaklaşık yüzde otuzunu açıklar.

Walberg açısından psikolojik çevrenin üç öğesi şunlardır: ödev102, 
duygu103 ve kurum.104 Bu üç bileşenin sentezlendiği sınıflarda öğrencilerin 
ruhsal hijyeni üst düzeyde olacaktır. Walberg bunu “çekicilik”105, “ödev 
eksenlilik”106 ve örgütlülük olarak ifade etmektedir. çekici sınıflarda öğ-
renciler, öğretmenler ile talebeler arasındaki karşılıklı saygıyı, öğrenciler 
arasındaki olumlu ilişki ve grup dayanışmasını, sınıf arkadaşlarının hoş-
nutluğunu kazandığı duygusunu idrak eder.

ödev eksenli sınıflarda öğrenciler, izlenmesi gereken belli hedefle-
rin varolduğunu hisseder ve bu hedeflere ulaşma karşısında sorumlu ol-
duklarına, bu sorumluluğa cevap vermeleri gerektiğine inanırlar. Gayet 
iyi kurumsallaşmış sınıflarda öğrenciler, davranış ve onu öğrenmeyle 
bağlantılı beklentilerin belirlendiği ve bu mecrada yeralmaları gerektiği 
inancındadırlar.107 sınıfta uygun duygusal ve toplumsal ortamın açıkla-
ması, davranışa ve öğretmenin muamele tarzına fazlasıyla bağlıdır. eğer 
öğretmen uygun psikolojik atmosferi oluşturabilir ve öğrencilerle sağlıklı 
duygusal ilişkiler kurabilirse açıktır ki öğrencilerin ruhsal hijyeni daha 
iyi sağlanmış olacaktır.108

Psikoloji tarihinde okul ortamının ruh sağlığı üzerindeki etkisi hak-
kında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu alandaki ilk çalışmalardan 
birini levin 1930’larda gerçekleştirmiştir. o, okul atmosferinin genel 
etkilerini incelemeye çalışıyordu. Bu araştırmanın hedefleri arasında öğ-

101 variance
102 Task
103 Affect
104 organization
105 Inviting
106 Task oriented
107 Walberg, H. j., Psychological environment, m. j., Dunkin (ed.) The International Enc -

clopedia of Teaching and Teacher Education içinde, oxford: Pergamon Press, 1987, s. 553.
108 clifford, H. e., Classroom, Discipline and Management, 2006, s. 225.
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retmenin rehberlik tarzının -onun kişilik özelliklerinin değil- ruhsal hijyen 

üzerindeki etkileri vardı. sonuçlar gösterdi ki, süreç itibariyle bir kesim, 

öğrencilerinin ruh sağlığını iyileştirebileceğini düşünüyordu. Bu araştır-

madaki önemli nokta, sınıfın psikolojik ortamının öğretmenin kişiliğin-

den fazlasıyla etkileniyor olmasıdır.

Anderson ve diğerleri, okulun atmosferini iki modelle kategorize et-

mektedir: emretme ve yasaklama, ihtar ve cezalandırmanın kullanımı, 

öğrencilere bağırma ve ikaz özellikleriyle hükmedici109; öğrencilerin ko-

şulsuz kabul edilmesi, onlara yardımcı olunması ve desteklenmesi gibi 

özelliklerle destekleyici.110 Thelen, levin ve Anderson’ın bulgularından 

yararlanarak “öğretmen eksenlilik” ve “öğrenci eksenlilik” olmak üzere 

iki modele odaklandı. Flanders, bir çalışmada öğretmen eksenlilik duru-

munda öğrencilerde anksiyete, ilgisizlik, çatışmacılık ve şiddet; öğrenci 

eksenlilik durumunda ise daha az anksiyete, sorunun çözümü ve empati 

buldu.111 Daha yeni araştırmalar, okul ortamının öğrencilerin ruh sağlığı 

üzerindeki etkilerini anlatmaya ihtiyaç duymaktadır.112 Tahran’daki orta-

okullardan birinde 150 öğrencilik bir grup üzerinde yapılan araştırmada 

okul ortamının öğrencilerin ruhsal hijyenini dikkat çekici biçimde etki-

lediği ortaya çıktı. Bu araştırmada okulların ortamı önce Halpin ve croft 

anketi aracılığıyla incelendi. Anketin sonuçları, açığından kapalısına altı 

atmosferi ortaya çıkardı:

1. Açık atmosfer:113 öğelerin (öğrenciler, öğretmenler ve müdürler) 

yüksek grup psikolojisiyle haz aldıkları duruma işaret edilmektedir. öğ-

retmenler, saldırganlık ve öfke olmaksızın rollerini oynamaktadır ve sı-

nıfın sorunlarını çözmek için yeterli motivasyona sahiptir. okulun öğ-

retmeni ve müdürü, zorunlu olduğunu düşündüğü kural ve kararlara 

rağmen onları kesin olarak uygulamaya ve öne çıkarmaya mecbur değil-

dir. Bununla birlikte durum tamamen kontrolü altındadır ve öğrencilere 

gayet güzel rehberlik edebilmektedir.

109 Dominative
110 Integrative
111 Ball, Engizeş der Amuzeş ve Pervereş, s. 168 ve 169.
112 Davies, B. ve l. ellison, School Leadership for the 21th Century, new york: 1997.
113 open climate
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2. özerk atmosfer:114 müdürler ve öğretmenlerin öğrencilere verdik-
leri hemen hemen tam özgürlük demektir.

3. Kontrol altındaki atmosfer:115 Herşeyden ziyade, okulun eğitim 
hedeflerine ulaşmak için uygulanan baskıyla somutlaşır.

4. Dost atmosfer:116 Anlaşıldığı üzere, öğretmenler ve öğrenciler 
arasında dostça iletişim kurulmasıyla oluşur. Duygusal ihtiyaçların tat-
mini had safhadadır. Buna karşılık okulun eğitimdeki hedeflerine ulaş-
mak için grup faaliyetlerini kontrol ve yönlendirmeye çok az ilgi duyu-
lur. öğretmen öğrenciyle iletişimde gayri resmi davranır ve idari biçimde 
hareket etmez.

5. Babacan atmosfer:117 öğretmenlerin sürekli öğrencileri kontrol 
ederek onların ihtiyaçlarını gidermenin peşinde koştuğu atmosfere den-
mektedir. Bu ortam elbette ki belli ölçüde kapalıdır.

6. Kapalı atmosfer:118 öğrencilerin ödev ve ihtiyaçlarının gerçekleş-
mesinden hoşnut olmadıkları durumu göstermektedir. okul, öğrencile-
rin davranışını yönlendirmede etkili olamaz ve aynı zamanda onların ki-
şisel refahına önem vermede gerekli esnekliğe sahip değildir. sonuçlar, 
kapalı atmosferlerde ve kuralların tek taraflı olarak ve dayatılarak öğren-
cilere aktarıldığı koşullarda öğrencilerin ruh sağlığının gelişmesi umudu 
ve beklentisinin bulunmadığını ortaya koydu.119

3.5.  Düzen ve Disiplin

öğrencilerin ruh sağlığını etkileyen sınıfın psikolojik ortamının önemli 
özelliği, “sınıf disiplini”nin120 varlığıdır. Disiplinden maksat, sessiz seda-
sız oturmak ve sadece öğretmenin sözünü dinlemek değildir. çünkü sınıf 
atmosferi çoğulcu ve sempatik olmalıdır. öyle ki her öğrenci sükunet ve 
sınıfa aidiyet duygusu taşımalıdır. öğrencilerin disiplinsizliğinin sebepleri 

114 Autonomous climate
115 controled climate
116 Familiar climate
117 Paternal climate
118 closed climate
119 Ball, Engizeş der Amuzeş ve Pervereş.
120 class discipline
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konusunda yapılmış bir araştırmada, öğretmenlerin bilimsel hakimiyet ve 
tecrübelerinin bulunmaması ile öğretimin ilke ve becerilerini tanımama-
ları öğrencilerin disiplinsizliğinin önemli etkenlerinden kabul edilmiştir.121 
öğretmenin kişiliğinin nasıl olduğu da sınıfta disiplin kurma ve öğrenci-
lerin ruh sağlığını teminde temel bir rol oynayabilir.

3.6.  Öğretmenin Özellikleri

öğretmen, ebeveynden sonra kuşatcı biçimde öğrencinin hayatına 
giren ve eğitim hayatı boyunca onun bireysel ve toplumsal gelişimdeki 
önemini koruyan ilk yetişkin kişidir. Hepimiz bazı öğretmenlere ilgi duy-
duğumuzu, bazılarına ise alakasız kaldığımızı itiraf ederiz. Bazı öğretmen-
ler bizde büyük motivasyon oluşturur. Kimisi de hırslı ve yorucudur ya 
da kendilerini taklit etmemizi beklerler. Bu tür tepkiler, bir yere kadar 
öğretmenin kişisel özelliklerine bağlıdır ve bu özellikler tek tek öğrenci-
lerin ruh sağlığını etkiler.

a)  Öğretmenin Davranışının Öğrencilerin Ruhsal Hijyeni 
Üzerindeki Etkisi

öğretmenin ne kadar beğenilen insani davranışı olursa öğrencinin 
ruh sağlığı üzerinde o kadar etkili olacaktır. şehid-i sani, öğretmenin 
özellikleri hakkında şöyle der:

“öğretmenin halis niyet taşıması, ilahi ve insani hedefler yönünde adım at-
ması, içten ve dıştan Allah’a yönelmesi, hayatının tüm anlarında o’na da-
yanması lazımdır. Güzel huya, yüksek gayret ve izzeti nefse sahip olmalıdır. 
Dünya ehli ve müstekbirlerle bağ kurmamalı, bilginin hürmet ve değerini 
korumalı, sözleriyle davranışları arasında ikilik olmamalıdır.”122

öğrencilerin ahlaki değer ve kriterleri öğretmenlerin görüşlerinden 
fazlasıyla etkilenmektedir. öğrenciler, bu değerlerle standardize edilme 
yoluyla kendileriyle ilgili tek parça bir tasvir edinmeye çalışırlar. öğret-
menler ve rehberler tarafından ortaya konan söz ve davranışlarla ne öl-
çüde ahenk içinde olunursa bu, o oranda öğrencilerin ruhsal hijyeninde 

121 rogers, Bill, Behaviour Recovery, Paul chapman Publishing, 2004, s. 102-103.
122 şehid-i sani, Adab-i Ta’lim ve Teallum der İslam, s. 291 ve 292.
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olumlu etki bırakacaktır. Dolayısıyla öğrencilerin ruh sağlığının öğret-
menin sadece sözü, öğüdü ve tavsiyesiyle temin edilemeyeceği nokta-
sına dikkat etmek gerekmektedir. Bilakis manevi gelişim ve ruhsal hij-
yeni sağlayacak olan onların davranışlarıdır. Bu bakımdan denmiştir ki, 
“ikiyüz söz, yarım davranışa denk değildir.” islam’daki rivayetlerde, dik-
kat çekilen terbiye metodu “pratik metod”dur. imam cafer sadık (a.s) 
bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“insanları amel ve davranışlarınızla iyiliklere davet edin. Dikkat edin, dille 
davet kafi değildir.”123

yüce Peygamber (s.a.a) , oğlunu terbiye programı için Allah rasülü’nün 
(s.a.a) yanına getirmiş bir anneye şöyle buyurdu:

“yarın çocuğunu yanıma getir.” Kadın ertesi gün oğlunu getirdiğinde ona 
dedi ki: “Bundan sonra hurma yeme.”124

Bu bakımdan öğrencilerin ruh sağlığını teminde temel etken, öğret-
menin manevi nüfuzu ve liyakatli davranışıdır.

b)  Öğretmenin Dış Görünümü

öğrenciler, dış görünümü güzel, iyi giyinmiş, saçı başı derli toplu 
öğretmenleri daha çok sever. Bu öğretmenlerin sınıfında daha rahat eder 
ve derslerini daha iyi dinlerler. çok sayıda araştırma, öğretmenin dış gö-
rünümünün cazibeyi belirleyen asli etken olduğunu ve dış görünümü gü-
zelleştirmenin öğretmenin işinde büyük rol oynadığını göstermektedir.125 
mesela saçları dağınık, üstü başı uygunsuz biçimde sınıfa giren bir öğret-
menin öğrencilerin psikolojisinde olumsuz etki bırakacağına hiç kuşku 
yoktur. Fakat derli toplu ve düzenli bir görünümle sınıfa giren öğretmen 
öğrencilerin daha fazla ilgisini çekecek ve onların ruh sağlıklarını olumlu 
yönde etkileyecektir. çünkü insanlar fıtratları gereği düzgün görünüm-
lülüğü ve temizliği severler.

 ,meclisi, Biharu’l-Envar) ”کونوا دعاة الناس باعمالکم و ال تکونوا دعاة الناس بالسنتکم“ 123

c. 5, s. 198).
124 mekarim şirazi, Peyam-i İmam Emirulmüminin (a.s) , c. 4, s. 465.
125 luc Bédard, josée Déziel, luc lamarche, Revanşinasi-yi İctimai, s. 194-196.
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c)  Öğretmenin Davranış Halleri ve Jestler

öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimin ana kısmı sözsüz ol-
duğundan bu ilişki sistemi de öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde etkili-
dir. öğrencilere omuzları kaldırmak, gözleri indirmek, şaşkın bakmak, 
mesafeli veya yakın davranmakla hangi karakter durumunda bulun-
duğumuzu göstermiş oluruz. sınıfta gülümsemek ilgi ve memnuniye-
tin, kaşları çatmak kızgınlığın ve rahatsızlığın, gözleri açmak şaşırma-
nın göstergesidir.

sözsüz davranışlar düşünce, değer, adab ve âdetlerden etkilenir ve 
kültürel geçmişi vardır. öğretmenler, sözsüz davranışların yardımıyla öğ-
rencilerle ilişkiler konusundaki duygularını ve kimliklerini gösterirler. 
Gülümseme ve dostça dokunma, olumlu duyguları tarif eder. Kaş çatma 
ve surat asma ise kötümserliği ifade eder. sözsüz ilişkiler yalnızca izin-
leri ve bedensel hareketleri kapsamaz, bilakis kelimeleri söyleme tarzını 
da içerir. örneğin kelimeleri ifadede ahenk, duraklama, sesi yükseltme 
ve lehçe gibi.

rogers, öğretmenin sözsüz davranışları ve duygularını açıklama 
tarzını inceleyerek bunun öğrencilerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine 
değinmiştir.126

d)  Öğretmenin Eğitim Stili

okullarda yönetim ve disiplin yaklaşımlarını içeren bir spektrum 
yaygındır. Dreikurs, öğretmenlerin davranış tarzı modellerinin belir-
ginleştirildiği birtakım incelemeler gerçekleştirdi. onun tahminine 
göre öğretmenlerin öğrencileri yönetmede kullandıkları çeşitli teknik-
ler vardır. çeşitli metodlar arasından iki önemli boyutun öğrencileri 
yönetme ve ilişki kurmada önemi büyüktür. çoğulcu yönetim karşı-
sında zorbaca yönetim. şema 10.1’de zorbaca ve çoğulcu yönetim bo-
yutları gösterilmiştir.

126 rogers, B., Teacher Leadership and Behaviour Management, 2002, s. 90-99.
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Zorbaca (Otokratik) Çoğulcu (Demokratik)

-  usta

-  sert söz

-  Emir- Güç

-  Baskı- işbirliği isteği (işbirliği talep eder)

-  “size ne yapmanız gerektiğini söylüyorum”

-  inançlarını dayatır

-  hükmederek muamele eder

-  eleştirir

-  hata bulma peşindedir

-  cezalandırır

-  “sana söylüyorum” (vurgulu)

-  “ben karar alırım, sen itaat edersin”

-  tek başına grubun sorumluluğunu üstlenir

-  rehber

-  dostça söz

-  davet- nüfuz- teşvik

-  işbirliğine özendirme (işbirliğini sevdirir)

-  “size ne yapmanızı tercih ettiğimi söylüyorum”

-  başkalarının sözünü dinler- kılavuzluk yapar

-  moral verir- kazanımları teyit eder- yardım eder

-  çıkarımda bulunur

-  “ben öneririm, size karar almanızda yardımcı olu-
rum”

-  grubun sorumluluğuna katılır

Şema 10.1: Zorbaca ve çoğulcu yönetimler  

(Kaynak: Dreikurs, 1982, Rogers’dan nakille, 2002, s. 21)127

öğretmenlerin sınıfın yönetimi ve disiplininde kullandıkları çeşitli 
metodlara dikkat edilirse bu metodların ruhsal hijyen üzerinde bıraktığı 
etkilerin farklı farklı olduğu görülecektir. Dreikurs’un betimlediği otokra-
tik metodun olumsuz özellikleri, gayet net biçimde öğrencilerin ruh sağ-
lığı üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. otokrat öğretmenler öğrenci-
lere birçok kural dayatırlar. Genellikle kendi ihtiyaçlarına odaklanırlar, 
öğrencilerin ihtiyaçlarına değil. Bu öğretmenler itaati vurgular, tartışmayı 
yasaklar ve sert cezalandırmayla düzen sağlamayı normal görürler. Böyle 
bir durumda öğrenciler büyük bir güvensizlik, korku ve kaygı hisseder, 
kendilerini değersiz görürler. Bunun yanısıra öğretmenler bazı durum-
larda bir pozisyonu koruma ve idare sorumluluğunu üstlenirler.

Dreikurs bazen bireyin olumsuz görüşleri olmaksızın titizliğin zo-
runlu bir şey olduğunu doğrular. “şefkati titizlikle sentezleyin. öğrenci 
onun dostu olduğunuzu ama aynı zamanda da kimi davranışları ondan 

127 Teacher Leadership and Behaviour Management, s. 21-22.
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beklemediğinizi hissetmelidir.”128 Dolayısıyla “zorba” ve “çoğulcu” yak-
laşımlara ilaveten, bu ikisi arasında orta yolu temsil eden bir alternatif 
de düşünülebilir. Kural ihlali yapan öğrencinin karşısına dikilerek değil, 
onunla yanyana gelerek resmi biçimde ve kişiselleştirmeden “müdür” 
rolüyle hareket edilebilir. Bu nedenle Dreikurs’un müdürlük ve öğren-
cilere muamele konusunda önerdiği model, “kararlı ve güven verici”dir. 
Bu modelde öğretmen öğrencilerin sağlıklı olmayan davranışlarını onay-
lamaz ve hoşnutsuzluğunu ifade ederken onlara nazik davranır. öğret-
men, öğrenciyle ilgili olumsuz görüşler ifade etmemelidir. Fakat onun 
davranışını kabul etmediği konusunda tamamen şeffaf olmalı ve bu dav-
ranışı düzeltmede kararlığını göstermelidir. müdür olarak ihlallere tepki 
gösterme sırasında davranış tarzı, mesleki sorumluluğu, öğrencilerle bi-
reysel çatışmaya girmeksizin kurallara riayet ve düzeni korumayı gerek-
tiren kimse olarak öğretmenin tarafsızlığını yansıtmalıdır. mesela hem 
kararlı, hem de güven veren öğretmenler profesyonel, kendinden emin, 
işbirliğine yatkın, tarafsız, saygılı ve kararlı görülebilir. Bu davranış mo-
deline sahip öğretmenlerin (Dreikurs’un müdür modeli dediği) büyük 
ihtimalle kendine güvenen, kendine saygısı yüksek, bağımsız ve sorum-
luluk duygusu gelişmiş öğrencileri olacaktır.

3.7.  Eğitim Modelleri

Her biri kendine özgü bir durum ve özel bir ders için uygun olan de-
ğişik eğitim metodları vardır. Bu bakımdan öğretmen, öğretimin hedefleri, 
dersin konusu, mevcut imkânlar, öğrencilerin özellikleri ve sayısını gö-
zönünde bulundurarak eğitim için en uygun metodu seçmelidir. eğitim 
metodlarının hiçbiri kendiliğinden kötü veya iyi değildir. Bilakis onlar-
dan yararlanma tarzı ve şartları farklı farklıdır. eğer tercih edilen metod, 
ders programının hedefleri ve içeriğiyle, öğrencilerin özellikleriyle uyum 
içinde değilse öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.

joyce129 bu konuda şöyle der: “öğrenciler öğrenme çevresinin önemli 
bir kısmını oluşturur ve eğitimin çeşitli modellerine farklı tepkiler verir-
ler. öğrencilerin kişilik yapısı, yetenekleri, kişisel yetkinlikleri, önceden 

128 A.g.e., s. 21-22.
129 Bruce joyce
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öğrendikleri bilgiler öğrenmenin muhtelif tarzlarının biçimlenmesini sağlar. 
öğrenciler eğitimin çeşitli modelleri karşısında benzer tepkiler vermezler.130 
eğitimde uygun metodun seçimi öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde o ka-
dar etkilidir ki cronbach onu bir sanat olarak adlandırmıştır.131 öğret-
men daima öğrencide motivasyonu besleyecek çabanın yolu olmalıdır. 
uzmanlar ruhsal hijyende motivasyonun temel rolünü gözönünde bu-
lundurarak onun büyük önemine ikna olmuşlardır.132

Ceza Yerine Teşvikten Yararlanılması

Psikologlar motivasyonu ruhsal hijyende önemli etken görmekte-
dir. motivasyonu ortaya çıkarmak için genellikle ceza veya teşvikten ya-
rarlanılır. Kadim talim ve terbiye her iki yöntemi de uygun buluyordu. 
Ama modern uzmanlar sürekli teşvik ve ödüllendirmenin kullanılması 
gerektiğine inanmaktadır. çünkü ödülün rolü cezaya göre daha önemli-
dir. Teşvik, davranışını olduğu gibi kabul ettiğimiz yönünde çocuğa gü-
ven aşılar. Ama ceza onda savunmacı davranışların ortaya çıkmasına yo-
laçar ve nihayetinde de usanmışlık, umutsuzluk, kendine negatif saygı 
ve saldırganlığı beraberinde getirir.133

Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarına Dikkat Edilmesi

öğrenciler, tüm insanlar gibi bedensel, zihinsel ve duygusal özellik-
ler bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Bu gerçeklik, öğretmenlerin 
eğitimde öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun farklı metod ve tek-
nikler tercih etmesini gerektirir.

şehid-i sani, bireysel farklılıkların gözönünde bulundurulmasını eği-
tim ve öğretimin önemli meselelerinden biri saymış ve şöyle demiştir:

“muallim, talebelerin her birine onların ilmi makam ve seviyesine ya-
raşır, anlayış ve kabiliyetinin gerektirdiği biçimde hitap etmelidir. Kuvvetli 
teşhis gücüne sahip bir talebe ile öz ve yoğunlaştırılmış şekilde konuşmalı, 

130 Toyce, B. ve W. marsha, Models of Teaching, usA: Prentice Hall, 1986, s. 404.
131 cronbach, Revanşinasi-yi Terbiyyeti, c. 2, s. 131.
132 clark, Amuzeş der Dovre-i Mütevassıta, s. 128-138.
133 Dreikurs ve cassel, İnzibat bedun-i Eşk, s. 82-84.
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diğerlerine ise, özellikle de zihinsel donukluk ve durağanlık içindeki kim-
selere mevzuyu daha geniş ve tafsilatlı anlatmalıdır.”134

Öğrencilerle Samimi Olmak, Sağlıklı ve Yapıcı İlişki Kurmak

öğretmen öğrencilerin çeşitli özelliklerini tanımak zorunda oldu-
ğuna göre hepsiyle samimi olmalı ve hepsine eşit muamelede bulunma-
lıdır. öğretmen-öğrenci ilişkileri alanında yapılmış son araştırmalar gös-
termektedir ki öğrencilerle samimiyet, sağlıklı ve yapıcı ilişkiler ruhsal 
hijyende temel bir etkendir.135 öğretmen eğer öğrenciyle samimi olursa 
öğrenciler de buna karşılık onu sevecek, bu samimi ve dostane ilişki de 
sınıfta olumlu atmosferin oluşmasını sağlayacaktır.

öğretmenin özellikleri ve öğrencilerin ruh sağlığı alanında yapıl-
mış araştırmalar bu zeminde sıfat ve özelliklerden oluşan bir liste ortaya 
çıkarmıştır. Brophy ve Putnam, öğretmenin neşeli, güzel huylu, duy-
gusal, ruh sağlığı yerinde ve esnek biri olması gerektiğini belirtmiştir. 
Flanders’in etkileşimli tepki analizi anketi, en yaygın kategori sistemine 
örnektir. Bu ankette öğrenciler, öğretmenin özelliklerini beş veya yedi 
basamak kriterine göre belirlemektedir. ryans’ın öğretmen özellikleri 
listesi,136 öğretmenin öğrencilerin ruh sağlığıyla ilişkili kişilik ve dav-
ranış özelliklerini değerlendiren en eski ve aynı zamanda en kullanış-
lılarından biridir.137 Bu özelliklerden bir kısmı şunlardır: öğrencilerin 
hepsini birey olarak kabul etmek, ciddi ama esnek sınırlamalar belirle-
mek, şartların gereği olarak bu sınırlamaları gözden geçirmek, öğrenci-
lerin bilişsel-duygusal gelişimini desteklemek, olumsuz beklentiler ye-
rine olumlu beklentileri etkilemek, kuralların mantıksal yapısını izah 
etmek, beğenilen ve topluma dost ahlaki özelliklere model olmak. mos-
kowitz ve Hayman, ortaokullardan birinde öğretmenlerin kişilik özel-
likleri ve eğitim tarzı ile öğrencilerin ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi araş-
tırma konusu yaptı. Bulgular şöyleydi:

134 şehid-i sani, Adab-i Ta’lim ve Teallum der İslam, s. 238.
135 Pollard, A. P., Triggs, P. Broadfoot, e. mcness ve m. osborn, Who Pupils say Cha -

ging Policy and Practice in Primary Education, london: confinuam, 2000.
136 Teacher characteristics schedule
137 samuel, Engizeş der Amuzeş ve Pervereş, s. 170-172.
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en iyi öğretmenler, güzel davranışlı, öğrencilerin bireysel kişiliğini 
saygın addeden, yapıcı önerilerde bulunup faydalı sözle destekleyen, öğ-
rencilerin davranış sorunlarını dikkatle gözlemleyen, olay ve sorun çık-
madan önce onu önleyen, sınıfta olumlu ve duygusal atmosfer oluştu-
ran ve şakacı olanlardır.

Buna mukabil, öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz tesiri olan 
etkisiz ve başarısız öğretmenler tenkitçi ve kötümserdirler, öğrencilerin 
duygusal ihtiyaçlarına ilgi göstermezler.138

ryan ve stiller de öğrencilerin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi 
olan öğretmen özelliklerinden bir liste hazırlamıştır. onlara göre öğren-
cilerin ruhsal hijyeninin gelişim ve güçlenmesine zemin hazırlayan öğ-
retmenler şunlardır:

1. Her öğrencinin ihtiyaçlarından haberdardır.

2. Her öğrencinin ilerlemesine ilgi gösterir.

3. Kurallar, sınırlamalar ve mevcut kaynaklarla ilgili olarak kararlı 
ve istikrarlıdır.

4. öğrencileri teşvik eder ve onlarla samimi ilişki kurar.

5. Her öğrencinin başarılı olma yeterliliği konusunda iyimserdir.

6. Bütün öğrencilerin çabasına saygılıdır.

ryan ve stiller’in sınıfta olumlu atmosfer oluşturma ve öğrencilerin 
ruh sağlığını teminde öğretmenin özellikleri alanındaki araştırmasında be-
lirlediği diğer sıfatlar şunlardır: sakin olmak, eğlenme yeteneği, işinden 
haz almak, olumlu özellikleri vurgulamak, öğrencileri aşağılamadan ve 
hakir görmeden disiplin kurmak, koşulsuz kabullenmek, şakacı olmak, 
disiplinli muameleyi imkan nispetinde özellikli durumda uygulamak, af-
fetme ve unutma tarzından haberdar olmak ve asla umutsuzluğa kapıl-
mamak. eğer öğrencilere muamelede “kararlılık” ve “kendinden emin” 
olunursa onlar da yüksek pozisyonumuzu doğal bir durum olarak kabul 
edeceklerdir. Bu durumun icabı, yönlendirme ve klavuzluk konumunda 
(sınıfın bütün noktalarında özgürce ve kendine güvenle hareket) ciddi ve 
kararlı davranış sergilemek (dış görünüş ve huy olarak sakin görünmek) 

138 nerimani, siyami, Karbord-i Revanşinasi der Hane ve Medrese, s. 279 ve 280.
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ve görüşlerin buluşmasından uygun biçimde yararanmaktır. eğer öğret-
men saygıdan arınmış muameleyi alışkanlık haline getirirse, mesela öğ-
renciyle öfke içinde inatlaşırsa veya bir işi yapmasını ondan buyurarak 
isterse öğrenciler üzerinde olumsuz etki bırakacaktır.139

Dini metinlerde tevazu140, güleryüzlülük141, talebelerin bireysel fark-
lılıklarına dikkat etme142, teşviki kullanma143, onlara muamelede adalete 
riayet etmeye144 delil oluşturan pek çok değini vardır.

139 mccombs, Pervereş-i Engize der Danişamuzan, s. 123 ve 124.

.(Kuleyni, el-Kafi, c. 1, s. 36) ”قال علی علیه السالم تواضعوا لمن تعلمونه العلم“ 140

.(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 75, s. 38) ”قال علی علیه السالم البشاشة دام المودة“ 141
142 Nehcu’l-Belağa, mektup 53.
143 meclisi, Biharu’l-Envar, c. 71, s. 165; Amidi, Gureru’l-Hikem, s. 223-225.
”قال علی علیه السالم و ال یکونن المحسن و المسیء عندک بمنزلة سواء... ألزم کال  144

(Nehcu’l-Belağa, mektup 53) “منهم ما الزم نفسه
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T oplumsal kurumlar, hayatın en karmaşık tezahürlerinin bir par-
çası ve günümüz toplumlarının özelliklerindendir. Hâlihazırda 

kendine özgü kurumları bulunmayan hiçbir sistem hayatını sürdür-
meye güç yetiremez. Her toplumun temel ve daimi ihtiyaçlarına ku-
rumlar cevap verir. Kurumlar hayatın tüm boyutlarında ve bütün aşa-
malarında vardır. insanlar tarih boyunca kurumlar aracılığıyla düzen 
kurmuş; siyasi, iktisadi, dini, ailevi ve eğitimle ilgili ilişkiler ve alışve-
rişlerde istikrarsızlığı azaltmışlardır. Toplumda kurumların yeri ve ro-
lüne bakıldığında onların ruhsal hijyene etkisini incelemenin büyük 
önem taşıdığı anlaşılacaktır. Bu bölümün konuları toplumsal kurum-
lar ve ruhsal hijyen hakkındadır. Bu nedenle başta temel sosyal kurum-
lara değinecek ve daha sonra devleti, medyayı ve toplumumuzda özel 
bir yeri olan dini kurumu inceleyeceğiz.

1. Toplumsal Kurumlar

1.1.  Toplumsal Kurumun Tanımı

Toplumsal kurum, insanların ihtiyaçlarını karşılayan ve toplumun 
bekası için zorunlu olan davranış modelleri, rütbeler, roller ve grup-
lardan oluşan sistemdir.1 Bu davranışlar birtakım araçlar ve enstrü-
manlarla gerçekleştiğinden toplumsal kurum kelimesi, asli manası bir 
yana, davranışlar için zaruri olan yer, binalar ve diğer araçlara da de-
lalet etmektedir.2

1 Kanadan ve diğerleri, Camiaşinasi-yi Mefahim-i Kilidi, s. 136.
2 Zemine-i Camiaşinasi, s. 313.
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1.2.  Toplumsal Kurumların Çeşitleri

Kurumlar toplumsal ihtiyaçlar sonucunda meydana gelirler. Bu ih-
tiyaçları temel ve ikincil olmak üzere ikiye ayırdığımızda toplumsal ku-
rumları da öncelikli veya temel kurumlar ve ikincil ya da feri kurumlar 
olarak iki düzeyde ele alabiliriz. Temel veya öncelikli kurumlar, insan-
ların toplumdaki asli ve temel ihtiyaçlarını karşılamayı üstlenmiştir ve 
toplumsal kurumların en önemlisi sayılmaktadır. Bütün toplumlarda 
genel olarak beş temel kurumdan sözedilebilir. Bu beş kurum şunlardır: 
Aile kurumu, eğitim ve öğretim kurumu, ekonomi kurumu, devlet ku-
rumu ve din kurumu. Her kurumun kendine mahsus işlevi ve sorum-
luluğu vardır.3

ikincil kurumlar arasında bankacılık, sağlık ve tedavi, turizm, si-
gorta gibi türlere işaret edilebilir. Toplumsal kurumlar insanın biyolo-
jik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verdiğinden toplumda resmi 
ve gayri resmi teşkilatlar biçiminde görünürler. iktisadi, siyasi, askeri ve 
kültürel örgütler toplumsal kurumların nesnellik kazanmış halidir. Her 
toplumda gereklilik ve şartlar itibariyle kurumlardan biri daha güçlü ve 
önemli olabilir ve diğer kurumları tabi olmaya zorlayabilir. Hatta kimi 
ikincil kurumlar eksen rolü bile oynayabilir. Batı toplumlarında iktisat 
kurumu ve devlet herşeyden fazla öneme sahiptir. oysa iran toplumunda 
asli kurum, din kurumudur.

1.3.  Toplumsal Kurumların Ruhsal Hijyenle Bağı

Her toplumsal kurum veya örgütün iki asli yönü vardır: yapı4 ve 
işlev.5 örgütün parçaları arasında varolan nispeten kalıcı ilişkilerden kay-
naklanan durum teşkilatın “yapı”sıdır. örgüt aracılığıyla biçimlenen iş-
lerin her biri “işlev”dir veya bir diğer ifadeyle onun davranışı6 kabul edi-
lebilir. Bu iki yön arasında “işlev”, ruhsal hijyenle daha fazla ilişkilidir. 
eğer bir toplum ruh sağlığını temin etmek istiyorsa temel ihtiyaçların top-
lumsal kurumlar aracılığıyla giderilmesi gerekmektedir. mesela çocuklar, 

3 Bruce Koen, Mebani-yi Camiaşinasi, s. 151.
4 structure
5 Function
6 Behaviour
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gelişebilmeleri için gözetim altında tutulmalıdır. Kültürel malumat nesil-
den nesile aktarılmalıdır. Toplumsal düzenin yerinde durabilmesi için de-
ğerler ve toplumsal normlar saygı görmelidir. mal ve hizmetler istenen bi-
çimde üretilmeli ve dolaşıma girebilmelidir. Her kurum veya teşkilat, asli 
“işlev”inden geri kaldığı zaman toplumun ruhsal hijyeni bozulacaktır.7 
özellikle teşkilatların siyasi işlevleri çok daha hassastır. Devlete, kararlara 
ve politika yapıcılara nüfuz, birey veya özel bir grubun çıkarlarını ve il-
gilerini savunma, kendi çıkarını kabul ettirme yönünde etkide bulunma 
gibi durumlar önemli ve kader belirleyici girişimler arasındadır. Bu ba-
kımdan belki denebilir ki, son birkaç on yıldır önemli meselelerden biri 
de hükümetlerin toplumdaki nüfuz, etki ve iktidarıdır.

2. Devlet ve Ruhsal Hijyen

2.1.  Devletin Mahiyeti ve Ruhsal Hijyen

Tüm dünyada insanlar devlet kavramına aşinadır. Hemen birçok du-
rumda, toplumlarında devleti meydana getiren kurumları tanıyabilirler. 
şu sıralar her ne kadar insanlar devletin üstlenmesi gereken işlev ve rol 
konusunda görüş birliği içinde olmasalar da ilke olarak devlete ihtiyaç 
bulunduğuna inanmaktadırlar. Devletin faydasıyla ilgili klasik çıkarım, 
ilk kez Hobbes ve lock gibi onyedinci yüzyıl filozoflarının ortaya attığı 
toplumsal sözleşme teorilerinde bulunabilir.

Toplumsal sözleşme teorisi, ruhsal hijyen alanında devlete ve onun 
işlevlerine olan ihtiyacın teorik temelini atmıştır.8 Hobbes, leviathan’da 
şöyle der: “Akıllı insanlar devletlerine saygı gösterir ve ona itaat eder. 
çünkü devlet olmazsa toplum şaşkın, emniyetsiz ve herkesin herkesle 
savaştığı bir iç savaş alanı olur.”9 Toplumsal sözleşme teorileri, çıkarımını 
devletsiz bir toplumu esas alarak göstermiştir. Hobbes, doğal ortamda ya-
şamayı, gayet net biçimde, yorucu bir durum olarak ve güvensizlik ve 
yalnızlık duygusuyla birlikte tanımladı. ona göre insanlar, mahiyetleri 
itibarıyla güç arzusu içinde ve bencil yaratılıştadır. eğer devlet ve kanun 

7 Albrow, martin, Mukaddemat-i Camiaşinasi, s. 131-152.
8 rousseau, Karardad-i İctimai, s. 53-63.
9 mededpur, Mebani-yi Endişehâ-yi İctimai-yi Garb ez Rönesans ta Asr-i Montesquieu, s. 

53-63.



566

islAmî KAynAKlAr IşIğInDA ruHsAl Hijyen

onları sınırlamazsa her biri kendi çıkarlarını diğer insanların zararına olsa 
da gerçekleştirmeye kalkar.10 Hatta en güçlü insanlar bile devlet olmadan 
güvenlik içinde yaşamaya güç yetiremezler.

Toplumsal sözleşme teorileri, devleti, kötülük ve emniyetsizlik karşı-
sında zorunlu kabul eder. Bu yaklaşıma göre bencilce güdüleri sınırlayan 
devlet olmadıkça güvenlik ve ruhsal hijyen sağlanamayacaktır.

Devleti özü itibariyle değerli, iyiliği yaymanın aracı ve ruhsal hijyeni 
geliştirmenin etkeni gören bir inanç daha vardır. Bu yaklaşımı, felsefesi, 
ortaçağlarda Aquinas11 gibi filozofları büyük ölçüde etkilemiş Aristo’nun 
yazılarında bulmak mümkündür.12 Aquinas “Kanun” risalesinde hükü-
met ve devleti “kemale ermiş toplum” olarak betimledi; devlet ve yasa-
nın doğru etkisinin, ona tabi olanların ahlak, toplumsal ilişkiler ve ha-
yat seviyesini iyileştirmesi olduğunu söyledi.13 Bu analize göre devlet ve 
yasa, düzensizlik ve bencillik varolmasa bile toplumun ruh sağlığını ge-
liştirmek için zorunludur.

Bu iki görüşün karşısında, devlet ve hükümeti ruh sağlığı için yararlı 
ve kolaylaştırıcı görmemekle kalmayan, bilakis devleti ve siyasi iktidarın 
her türlü şeklini ruhsal hijyeni bozan suçlu olarak gören anarşizm teorisi 
vardır.14 “siyasi Adalet” başlıklı yazısı (1967) anarşizmin ilkelerini açık-
lamış ilk izah olan William Gadvin (1756-1843), devletin güç ve baskı 
kullanarak ve topluma memnuniyetsizlik tohumu saçarak insanların hu-
zurunu ve ruh sağlığını bozduğunu anlatır.15

Bütün bu eleştiriler bir yere kadar muteberdir ama devletin olumlu 
işlevleri de tamamen inkâr edilemez. Dolayısıyla anarşizmin devleti or-
tadan kaldırma rüyasının gerçekleşmemesi ve günümüzde siyaset bilim, 
sosyoloji16 ve psikoloji alanlarında bilim adamlarının devleti her geçen 
gün artan biçimde düzen, güvenlik ve ruhsal hijyeni sağlamada zaruri 
görmeleri şaşırtıcı değildir.17

10 cihanbozorgi, Usul-i Siyaset ve Hukumet, s. 54.
11 Thomas Aquinas
12 collinson, 50 Filosof-i Bozorg ez Tales ta Sartr, s. 83-87.
13 Tahiri, Tarih-i Akayid-i Siyasi, s. 117-119.
14 Ali Babayi ve Ağayi, Ferheng-i Ulum-i Siyasi, s. 15 ve 16.
15 casimi, Ferheng-i Ulum-i Siyasi, c. 1, s. 104.
16 nakibzade, Deramedi ber Camiaşinasi-yi Siyasi, s. 162-174.
17 rosenberg, jessica ve samuel rosenberg, Community Mental Health, s. 214.
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islam’ın temel düşüncelerinden biri olarak devlet ve hükümetin za-
rureti hususunda hiçbir tereddüt yoktur. Hatta toplum salih ve liyakat sa-
hibi bir devlete sahip değilse zorba bir devlet dahi devletsizlikten iyidir.18 
çünkü devlet ve kanun olmadığı takdirde toplum darmadağın olacak ve 
bundan kaynaklanan kargaşada toplumun güvenlik, asayiş ve ruh sağlığı 
tehlikeyle yüzyüze gelecektir. Bu durum çok sayıda rivayette beyan edil-
miştir. Peygamberlerin ve masum imamların (a.s) hayatı ve uygulaması da 
onların devlet kurma imkanı doğduğu an buna girştiklerini göstermektedir.19

2.2.  Devlet Modelleri ve Ruhsal Hijyen

Devletleri muhtelif şekillerde kategorilere ayırmak mümkündür. ruh-
sal hijyende devletin en önemli kategorik kriterleri şöyledir: istibdat dev-
letleri ve demokratik devletler.

a)  İstibdat Devletleri

istibdat, otokrasi ve diktatörlükle hemen hemen eşanlamlı bir kav-
ramdır. Bu tür devletler, insanlığın tarih boyunca tanıdığı en yaygın çe-
şittir. Bu devlet modelinde tüm yetkiler ve karar alma hakkı sınırlı sayıda 
insanda toplanmakta ve iktidar hiçbir şekilde sınırlandırılmamaktadır.

İktidarın dizginlenmemesinin olumsuz sonuçları

Düşünürlerin inancına göre istibdat rejimlerinde sınırlandırılma-
yan iktidar pek çok bozukluğa yolaçmaktadır. montesquieu bu konuda 
şöyle der: “Tüm çağlarda tecrübe göstermiştir ki kim iktidarı ele geçi-
rirse gücü istismar etmektedir. iktidar bireyleri değiştirmekte ve onların 
yozlaşmasına sebep olmaktadır.” Acton20 şöyle der: “Güç yozlaşma geti-
rir, mutlak güç ise mutlak yozlaşmaya yolaçar.”21 Bu düşünürlerin görü-
şüne göre güç, hem kendi sahiplerini yozlaştırır, hem de toplumun ruh 
sağlığını olumsuz etkiler.

.(Nehcu’l-Belağa, Hutbe 40) ”البد للناس من امیر بر او فاجر“ 18
19 Bir grup yazar, Deramedi ber Endişe-i Siyasi-yi İslami, makaleler, intişarat-i Beynelmileli-yi 

Hüda, 1999, s. 153-170; mekarim şirazi, Peyam-i Kur’an, c. 10, s. 27-29.
20 lord Acton
21 Kalipur, Camiaşinasi-yi Sazmanhâ, s. 160.
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Ayetler ve rivayetler de mutlak gücün yozlaşmaya sebep olduğunu 
teyit etmektedir. Kur’an’da firavun diktatörlüğün sembolüdür. Kendi za-
manının insanlarını gruplara ayırdı ve kendi arzusuna tabi kıldı.22 mü-
minlerin emiri Ali (a.s) şöyle buyurur: “zorbalar halka hükümet etti-
ğinde kabiliyetler ziyan olur.”23 Doğruluk ve dürüstlük toplumdan silinir 
gider.24 Bu konuda başka ifadeler de vardır. Hepsinden çıkan sonuç, dik-
tatör devletlerin birey ve toplumun ruh sağlığını bozduğudur.25

otoriter devlet modelinin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine 
bakarak bazı psikologlar liderlerdeki otoriterliğin kökenini incelemeye ve 
makro toplumsal çerçevede tahlil etmeye çalışmıştır. ilk araştırmalar so-
nucunda ortaya çıkan en etkili eser, Adorno ve diğerlerinin kaleminden 
otoriter Kişilik26 kitabıydı. Bu araştırma, otoriterliğin kökeninin, güdü-
lerinin etkisi altınadki bireyin psikolojik karmaşasında bulunabileceğini 
gösterdi. Adorno ve arkadaşları, Hitler’in kişiliğine ilişkin bir taslak tas-
vir hazırlamak için nazi taraftarlarıyla söyleşiler yaptılar. Bu taslak tas-
vir, F ölçeği27 adı verilen bir anket formuna dönüştürüldü (F faşisti tarif 
ediyordu). Bundan sonra F ölçeği, başka araştırmalarda otoriter kişileri 
tanımak maksadıyla ve onların davranışlarıyla ilgili çalışmalarda kulla-
nıldı. Bu incelemede, F ölçeğindeki yüksek puanlar otoriterliğin yüksek 
olduğunu göstermekteydi.28

ْنُهْم يَُذِبُّح أَْبَناءُهْم  22 ”ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل ِفي اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمّ
(Kasas 4) “َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن

23 muhammed reyşehri, Mizanu’l-Hikme, c. 7, s. 471.
24 Nehcu’l-Belağa, Hutbe 108.

َة أَْهِلَها أَِذلًَّة“ 25  ;(neml 34) ”ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَيًة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزَّ

”قال سجاد علیه السالم مصیبتکم الطواغیت من اهل الرغبة فی الدنیا المائلون الیها 
 (Hakimi, el-Hayat, c. 3, s. 271) “المفتونون بها

”قال رسول الل صلی الل علیه و آله صنفان فی امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا 
فسدت امتی. قیل یا رسول الل و من هما قال الفقهاء و االمراء“

(meclisi, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 336)
26 The Authoritarian Personality, Theodor W. Adorno, else Frenkel-Brunswik, Daniel 

levinson, nevitt sanford, 1950 (çev).
27 F-scale
28 sappington, Behdaşt-i Revani, s. 308.
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Adler, otoriterliği aşağılık kompleksi29 temelinde açıkladı. ona göre 
bedensel kusurdan acı çeken insanlar otoriterliğe eğilim duyuyorlardı. 
Hepsi de kısa boylu olan Hitler, mussolini, stalin ve Franko gibi. Pek 
çok psikolog, istibdat ve diktatörlüğün bireysel kökenini bulmak yerine 
bunun ortaya çıkması ve güçlenmesinde toplumsal faktörleri etkili say-
dılar. Herbert marcuse ve Wilhelm reich, otoriter devletlerin şekillenme-
sini toplumsal etkenlerin sonucu gören kimselerdendir.30 Her halükarda 
açık olan şudur ki otoriter devletlerde istibdat ve diktatörlük ruhsal hij-
yen bakımından beraberinde birçok olumsuz etkiyi de getirmektedir. Bu 
etkilerin bazıları şunlardır:

1. Vatandaşlarda değersizlik duygusu: Genellikle siyasi iktidarı bir 
kişi veya sınırlı bir topluluğun elde tuttuğu ve halkın kararlara katılma-
dığı devletlerde insanlar kendilerini değersiz hissedeceklerdir.31 Araş-
tırmalar, ilgisizlikle karşılaşmak ve önemli kararlara katılmaktan alıkon-
mak toplumsal konum ve değeri kaybetmeye yolaçar.32

Karen, Phares, rapoport, Heller, jason birçok araştırmada iktidar 
duygusunun önemini vurguladılar. Bu araştırmalar, bireylerin kendi ka-
derlerini tayinde herhangi bir rolü olmadığı ve sadece başkalarının buy-
ruklarını uyguladıklarında muhtemelen umutsuzluk ve kendini daha az 
saygın görme duygusuna kapılacağını ortaya koymuştur.33 otokrasi-
den kaynaklanan değersizlik duygusu, kendisiyle ilgili olumsuz değer-
lendirmeleri veya toplumsal hayal kırıklığına ilişkin zihinsel meşguli-
yeti içeriyor olabilir. Bu kabil bireyler, genellikle adaletsizlik, yoksulluk 
ve etnik ayrımcılığı kişisel eksikliklere delalet eden tanıklar olarak yan-
lış yorumlarlar.34

Araştırmalarda vurgulanan en önemli şey, azınlık gruplarındaki düşük 
özsaygıdır. Azınlıklar egemen düzen tarafından sistematik olarak kötüle-
nirse zaman içinde hakim sistemin ve ona ait kültürün en iyi olduğunu 

29 Inferiority complex
30 nakibzade, Deramedi ber Camiaşinasi-yi Siyasi, s. 120-171.

َة أَْهِلَها أَِذلًَّة“ 31 .(neml 34) ”ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَيًة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزَّ
32 nolting, Reveşhâ-yi Perhiz ez A’mal-i Zur, s. 77-88.
33 jerry Phares, Trull, Revanşinasi-yi Balini, s. 610.
34 Fromm, Goriz ez Azadi, s. 210-213.
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kabullenir ve kendi kültürel grubunu hakir görmeye başlar. Bunun so-
nucu ise çeşitli gruplarda ortaya çıkan özsaygı sorunlarıdır.35

2. Toplumsal çaresizlik: otoriter rejimlerde güç ve iktidarı kullan-
manın sonuçlarından biri, öğrenilmiş çaresizliktir. martin seligman, birey-
lerin güç ve zorba eylemler karşısında öğrenilmiş çaresizliğe sürüklendi-
ğini gösteren ikna edici deliller ortaya koymuştur. seligman’ın görüşüne 
göre insan istikrarsız ortamda ve boğucu koşullarda çaresiz olduğunu 
öğrenir. öğrenilmiş çaresizliğin muadili şunlardır: Gelecek için herhangi 
bir şey yapmaya isteksizlik, genel olarak edilgen olmak, bir kenara çekil-
mek, korku, depresyon ve başa gelen herşeyi kabullenmek. seligman, öğ-
renilmiş çaresizliğin, hayattaki çabalarında güç karşısında teslim olacak 
kadar karamsar olan bireylerin özelliği olduğunu belirtmektedir.36 Hor-
ney, bu alanda boyunduruk kavramını kullanmıştır.37 Bu düzeyde, ikti-
dar, bireylerin bir veya birkaç kişinin (egemen sistemin) isteklerine göre 
hareket etmeye mecbur oldukları, aksi takdirde sonuçlarına katlanmak 
zorunda kalacakları kontrol biçimine dönüşmektedir.

strauss, otoriter rejimlerde güç ve iktidarın eylemlerinin öğrenilmiş 
çaresizliğe ve sonuçta da toplumun psikolojik işlevinde bozukluğa yo-
laçtığı bazı noktalara değinmiştir.38 Fromm der ki: Bir grubun başka bir 
gruba hükmettiği, özellikle de bir grubun azınlık olduğu her sosyal dü-
zende toplumun psikolojik sağlığı bozuktur.39

3. Güvensizlik duygusu: otoriter rejimlerde ayrımcılık, zorbalık, kor-
kutma ve tehdit yurttaşlarda güvenlik duygusunu zayıflatabilir veya tama-
men ortadan kaldırabilir.40 Fromm’un inancına göre devlet zorba uygu-
lamalar, etnisiteler arasında ayrımcılık, siyasi yozlaşmayı yaygınlaştırma, 
bireyleri aşağılama ve dışlama ile insanların güvenlik duygularını ortadan 
kaldırarak onları edilgenliğe, zayıflığa ve aşağılanmaya sürükler.41

35 Beşeriyye, Camiaşinasi-yi Siyasi, s. 279-281.
36 Harlan Han, Mukaddemei ber Nazariyyehâ-yi Yadgiri, s. 212 ve 213.
37 schultz, Revanşinasi-yi Şahsiyyet, s. 178.
38 sperber, Tahlil-i Revanşinahti-yi İstibdad ve Hodkamegi, s. 183-246.
39 Fromm, Camia-i Salim, s. 104-106.

-muhammedi reyşehri, Mizanu’l) ”قال علی علیه السالم سر الوالة من یخافه البری“ 40
Hikme, c. 10, s. 735).

41 Fromm, Goriz ez Azadi, s. 213.
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jung, kendi zamanındaki diktatör rejimlere değinerek şöyle der: çağ-
daş toplumsal ve psikolojik koşullar siyasi zorbalığa42 doğru yol almak-
tadır. zorba ve otoriter devlet işbaşına geldiğinde kötülük, acımasızlık, 
insani ihtiyaç ve değerlere özensizlik nedeniyle toplumun bireylerini kö-
leleştirir. otoriter devletler bireyin ifade hakkını, bilgi ve eğilimlerini yo-
ketmekle ve hayatını tehdit etmekle topluma boyun eğdirir.43 otoriter 
devletlerde şiddetin nihai şeklinden istifade sözkonusudur. Toplumda 
güvenliği ve ruh sağlığını altüst eden siyasi şiddetin yaygın örneklerin-
den bazıları şunlardır:

- İşkence

işkence, en basit anlamıyla, kasıtlı olarak bedensel ve ruhsal acı ve 
baskı oluşturmak için bireylere uygulanan her türlü eylem ve davranış 
şeklinde tarif edilebilir. otoriter rejimlerde işkencenin yaygın biçimde 
kullanılması korkutma, gözdağı, bireylerin siyasi rejime itaat eğilimini 
arttırmak içindir. Bu gibi durumlarda işkence, bedensel ve duygusal 
patalojinin ortaya çıkmasıyla birlikte işkenceye maruz kalan bireyin 
ve ailesinin ruh sağlığını bozar. Bu tür şiddetler son yıllarda Balkan-
lar, ruanda, liberya, Filistin, Afganistan, Irak gibi bölgelerde defalarca 
gözlemlenmiştir.

- Hapis

Hapis de, özellikle totaliter kamp rejimlerinde yaygın bir tür siyasi 
şiddettir. yirminci yüzyılın başlarına kadar siyasi mahkumların sayısı azdı. 
Ama bu yüzyılın başlamasıyla, özellikle kamp rejimlerinin işbaşına geç-
mesiyle bu mahkumların sayısı da artış kaydetti. zorunlu çalışma kampla-
rının en büyükleri, iki Avrupalı totaliter rejimde, Hitler’in Almanya’sında 
ve eski sovyetler Birliği’nde ortaya çıktı.44 Başka kamp dönemleri de çağ-
daş otoriter rejimlerde gözlemlenmiştir. Bulgular göstermektedir ki şid-
detin otoriter devletler tarafından kullanılmasının toplumun ruhsal hij-
yeni üzerinde olumsuz etkileri vardır.45

42 Political tyranny
43 odajnyk,, Jung ve Siyaset, s. 66 ve 67.
44 Fethi Aştiyani, Mukaddeme-i ber Revanşinasi-yi Siyasi, s. 160-164.
45 sperber, Tahlil-i Revanşinahti-yi İstibdad ve Hodkamegi, s. 119-130.
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- Soykırım

soykırım, tezahürü bir halk, millet, bir din veya ideolojinin mensup-
larını yaygın biçimde katletmek olan bir şiddet çeşididir. Bu tür bir siyasi 
şiddetin ruh sağlığı üzerindeki sonuçları öylesine geniş ve kapsamlıdır ki 
onlarca yıl devam edebilir.

4. Düşmanlık: Düşmanlık, otoriter rejimlerde ortaya çıkan bir di-
ğer toplumsal sorundur. sorunlar, düşmanlığın kabardığı ve uyumsuz 
davranışlarda tecelli ettiği zaman patlak verir. Psikologlar, kurumların, 
özellikle de devletin davranış modelleri, değerleri ve görüşlerinin, sağ-
lıklı olması durumunda bireyleri bencilce eğilimleri, ırkçı taassubu ve 
düşmanlığı reddetmeye özendirecek bir atmosfer oluşturacağını yıllardır 
görmekteydiler. Buna karşılık istibdat ve sosyal eşitsizlik, ayrımcılık ve 
aşağılamadan kaynaklanan duygusal felaketler, umutsuzluk, kaygı, gü-
venlik duygusunun yokluğu, mesleki mesele ve geçim sorunu gibi envai 
çeşit sorunu körüklemektedir. Bu bakımdan bazı yazarlar otoriter rejim-
lerden kaynaklanan ayrımcılık ve düşmanlığı dikkatle izlemeye almış-
lardır. reich’ın psikolojik patalojinin sebebi ve muhafızı kabul ettikleri 
kuvvetler şunlardır: 1) zalim ve zorba toplum, 2) Baskıcı hayat tarzı, 3) 
Karşıt cinsel dürtülerden tehdit edici küme. o, ruhsal hijyen meselele-
rinde uzman biri olarak psikolojik patalojinin, ancak bir devrimle zorba 
ve zalim devletin halkçı ve özgürlükçü devlete dönüştürülmesiyle önle-
nebileceğine ikna olmuştur.46

b)  Demokratik Devletler

Demokratik rejimlerin otoriter rejimlerden farkı, yönetici heyeti hal-
kın seçmesidir.47

yunanca’da halka ait devlete, halk anlamında “demos” ve devlet an-
lamında “kratos” kelimelerinden oluşan ve lugat manası “halk devleti” 
olan “demokrasi” denmektedir. Demokrasi, otoriter ve zorba devletin 
karşı noktasıdır. Demokratik rejimlerde siyasi istikrar güç kullanılarak te-
sis edilemez.48 Böyle bir devlet, tüm vatandaşlar için iyi bir hayat, genele 

46 Prochaska, norcross, Nazariyyehâ-yi Revandermani, s. 307.
47 Haydariyan, Merdomsalari Çaleş-i Serneveştsaz-i İran, s. 34 ve 35.
48 martin, Dairetulmearif-i Demokrasi, c. 1, s. 19.
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yayılacak biçimde azami bireysel özgürlük, düzen ve refah, herkes için 

en fazla imkan, bireylerin mükemmel kişilik gelişimi, yurttaşların hükü-

mete mümkün olan en çok sayıda aktif katılımı gibi çok önemli hedef-

lere ulaşmak için araçtır. Demokrasi hem bir devlet şekli, hem de hayat 

felsefesidir. Bu yüzden de dünyada yaygınlık kazanmış ve benimsenmiş-

tir. Demokrasinin, toplumun ruh sağlığıyla bağlantılı bazı önemli avan-

tajları şunlardır:

- Devletin verimliliği: Devletin verimliliği, normal koşullardaki ama 

aynı zamanda zaruret ve bunalım şartlarındaki işleyiş tarzıyla ölçülebi-

lir. Genel seçimler, kamu kontrolü ve genel sorumluluk demokrasinin 

işleyişini güvence altına alır.

- Bireysel özgürlüklerin temini: inanç, ifade, basın özgürlüğü ve di-

ğer toplumsal özgürlükler bazı önemli medeni haklar ve halkın güven-

cesidir. Demokrasi bireyi değerli kabul eder ve ona, toplumun gelişimine 

katılma fırsatı bulacağı garantisi verir.

- eşitliğin sağlanması: Demokrasi, iktisadi ve siyasi alanlarda eşitlik 

talep eder. oy hakkı, seçimlere itiraz hakkı, hiçbir ayrım yapılmaksızın 

kamu mevkilerine gelebilme hakkını kabul eder.

- Halkı kaderini tayinde pay sahibi görmek: Halkı bireysel ve toplum-

sal kaderi tayinde pay sahibi görmek, demokrasinin temel hedeflerinden 

biridir. Barker’in ifadesiyle demokrasi, halkın düşünce ve iradesini bere-

ketlendirir, toplumun gelişmesi ve yücelmesi için insanların yetenek ve 

becerilerinden yardım alır. iktidarın hegemonisine giren itaatkar birey-

ler, demokrasi rejimlerinde yerlerini, yönetime katılma gücü olan ve ka-

derine kendi mührünü vuran özgür yurttaşlara bırakırlar.49

- Kitlelerin eğitimi: Demokrasi, genel eğitimde geniş bir tecrübeye sa-

hiptir. seçim mücadelesi gerçekte siyasi bir eğitimdir. Bu tür bir bilgi ve 

katılım, insanların fikri seviyesini yükseltir ve vatandaşları ülkenin me-

selelerini kavramada yeterli hale getirir. Alexis de Tocqueville, demokra-

sinin en önemli ayrıcalıklarından biri, yurttaşlar için bir eğitim kurumu 

mesabesinde olmasıdır.

49 Kalipur, Camiaşinasi-yi Sazmanhâ, s. 98.
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- Bireylerin otoriter eğilimi bastırma ve dengeleme: Demokrasi, her-
kese özgürlük ve seçim hakkı tanıyarak yönetici sınıfta otoriterlik duy-
gusunun yerleşmesine izin vermez.50

jung demokrasiyi, siyaset sahasında otoriter güdüleri dengeleme yol-
larından biri kabul eder. onun ifadesiyle, demokrasi aslında beşerin do-
ğasını olduğu gibi kabul eden aşkın bir psikoloji kurumudur51 ve bi-
reylerin güdülerinin beğenilen ve yapıcı biçimde kullanılabileceği imkanı 
hazırlar.52

Demokrasi günümüzde tüm dünyadaki insanlar için büyük bir ca-
zibe kazanmıştır. çünkü devletlerin otoriterlik ve zorbalık bağından 
kurtuluşun müjdesidir. Demokraside mevcut bulunan özellikler ruhsal 
hijyenin hedeflerine tamamen uygundur. vatandaşların hükümetin ka-
rarlarına katılması onların ruh sağlıklarını olumlu yönde etkilemektedir. 
Duyguları kişisel verimliliklerini arttırmakta ve yabancılaşma duygusunu 
azaltmaktadır.53 Demokrasi sayesinde yurttaşlar haklardan eşit biçimde 
yararlanabilir, açık ve özgür bir atmosferden istifade edebilir ve vatandaş 
olarak en önemli kişisel ilgileri koruyup yükseltme araçlarını elde tuta-
bilirler. Bunların tamamı, onların ruh sağlıklarını koruyup geliştirmeye 
yardımcı olacaktır.54

Mevcut Demokrasinin Fonksiyon Bozukluğu

Demokrasinin olumlu sonuçları ve fonksiyonları, onun kısıtları ve 
fonksiyon bozukluklarını görmezden gelmeye yolaçmamalıdır. Demokrasi 
devletinin arzulanan mükemmel biçimi çoğunluk rejimi olmasıdır. rous-
seau, gerçek demokrasinin gerçekleşebilmesi konusunda şöyle der: “Ger-
çek demokrasi hiçbir zaman varolmadı, olmayacak da. çünkü çoğunluğun 
azınlığa hükmetmesi insanın doğasına ve arzusuna aykırıdır.”55 jung bu 
tür demokrasiyi devletin ideal şekli görür ve bütün ülkelerde uygulana-
mayacağını belirtir. o, demokratik rejim için gerekli tarihsel, toplumsal ve 

50 Fethi, Revanşinasi-yi Siyasi, s. 166 ve 167.
51 Haydariyan, Merdomsalari Çaleş-i Serneveştsaz-i İran, s. 73-80.
52 odajnyk, Jung ve Siyaset, s. 124 ve 125.
53 oskamp, Revanşinasi-yi İctimai-yi Karbordi, s. 504.
54 Dahl, Der Bare-i Demokrasi, s. 89.
55 saburi, Camiaşinasi-yi Sazmanhâ, s. 98.
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siyasal zeminin bulunmadığı bir yerde demokratik düzenin kurulmasının 

hiçbir işe yaramayacağına inanmaktadır. jung, demokrasiyi sadece küçük 

ölçekte mümkün görüyordu. Tıpkı kadim yunan’da kurulan demokrasi 

gibi. michels’ın bu mevzuya özel bir vurgusu vardır. ona göre, iktidar hi-

yerarşisi, karar alma bilgisinin hiyerarşinin başında tekelleşmesi ve tüm 

bireylerin kararlara katılmaması gerçek demokrasiyi devletlerde imkan-

sız kılmaktadır. Bürokratik liderler demokrasi, referandum, oy verme ve 

sendika kurma örtüsü altında kendi hegemoni ve egemenliklerini sür-

dürmektedirler. Demokratik hareketler bile başarılı oldukları ve yönetimi 

ele geçirdiklerinde demokratik kimliklerini kaybetmekte ve muhafazakar-

laşmakta, hatta şiddete ve zorbalığa dahi başvurabilmektedirler.56 Bu da 

göstermektedir ki demokrasinin temeli ve özü ruhsal hijyenle uyumlu-

dur ama birçok nedenden dolayı, günümüzde demokratik devlet adını 

alan rejimler bu hedefin uzağına düşmüşlerdir.

2.3. Devletin Ruhsal Hijyen Alanındaki Rolü ve Görevleri

Bugün devletlerin ruhsal hijyen alanındaki rolü oldukça belirleyici 

ve köklüdür. Devlet ve hükümetin rolü nasıl olmalı ve hükümet ruhsal 

hijyen alanında hangi çözüm yollarını benimsemelidir? Deneysel araştır-

malar ve tarihsel incelemeler özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında, 

yani ikinci dünya savaşından sonra devletlerin ruhsal hijyenin hedefle-

rine ulaşmadaki işlevini çok önemli değerlendirmiştir.57 Bu bulgulara 

göre devletin verimliliğini değerlendirme ve ölçmenin temel kriterlerin-

den biri, ahenk içindeki bir kümede toplumun ruhsal hijyen seviyesini 

yükseltmeye yardım eden kamusal mal ve hizmetleri sunma oranı kabul 

edilebilir. Günümüzde devletin ruhsal hijyen alanındaki rolü ve görev-

leri, eğer işlevsel bir devlet bulunmazsa, arzulanan hayatı ve toplumun 

ruhsal hijyenini temin yönünde herhangi bir hareketin imkansız olacağı 

boyuttadır.58

56 michels, r., The Bureaucratic Tendency of Political Parties, robert K., The Free Press 
içinde, 1952, s. 88-92.

57 Ploug, Kvist, Te’min-i İctimai der Urupa, s. 12-15.
58 mecelle, Endişe ve Reftar, ek 28, WHo işbirliği merkezinin açılışı, uluslararası ruh 

sağlığı günü (2001) ve iran ruh sağlığı milli programı münasebetiyle, s. 5 ve 10.
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2.4.  Devletin Ruhsal Hijyene Dair Görevlerinin Geçmişi

Devlet düzeyinde toplumsal refahın, çok eski zamanlara kadar giden 
uzun bir tarihçesi vardır. Kadim Atina devleti, kıtlık ve pahalılık döne-
minde yurttaşlara tahıl dağıtıyor; sakat kalmış askerler ve ebeveyni savaşta 
öldürülmüş bakıcısı olmayan çocuklar için düzenli ödeme yapıyordu. or-
tada kalmış diğer çocuklar da onyedi yaşına kadar destekleniyordu. Dev-
letler, müdahalelerle ilgili uzun tarihlerinde vatandaşların sorunlarını çe-
şitli yollardan çözmeye çalışmışlardır. Ama ruhsal hijyen alanında devletin 
rolü, konunun net tanımı itibariyle nispeten yeni bir durumdur.59 yir-
minci yüzyılın ortalarından günümüze kadar birkaç etkenin varlığı, ruhsal 
hijyende devlet eksenli yaklaşımı güçlendirmiştir. Bu etkenler şunlardır:

a)  Savaş

ikinci dünya savaşından sonra psikolojik hastalıklar, savaşan ülke-
ler için temel bir sorun olarak gündeme gelmiştir. Amerika’da bazı araş-
tırmacılar, psikolojinin kurumlar ve bağlı merkezlerdeki imkanlarından 
yararlanarak ve başta devletler olmak üzere toplumsal kurumların rolünü 
vurgulayarak ruhsal hijyen alanında yepyeni bir strateji ortaya attılar. Bu 
fikrin gelişmesiyle birlikte Amerika Psikoloji Derneği, 1966’da, ruhsal so-
runların halledilmesi için yeni bir toplumsal yaklaşıma ihtiyacı günde-
mine aldı. zaman içinde toplumlarda sosyal rejimlere yoğunlaşılmasının 
üzerinde durulmaya başlandı ve devletlerin rolü, ruhsal hijyeni teminde 
sosyal merkez faaliyetlerinin temel ekseni olarak tanımlandı. Bu görüşün 
yaygınlaşmasıyla birlikte tedricen bireyden topluma ve sosyal çevrelere, 
tedaviden de önleyici çalışmalara doğru değişiklik yaşandı.60

b)  Toplumsal Etkenler

ruhsal hijyende devlet eksenli yaklaşımın şekillenmesine yardım 
eden bir diğer güç, halkın davranış ve sorunlarında sosyal ve çevresel 
etkenlerin rolü hakkında olabildiğince çok bilgi sahibi olmaktı. yoksul-
luk, ayrımcıılk, hava kirliliği, nüfus yoğunluğu potansiyel etkenler olarak 

59 macarov, Refah-i İctimai-yi Sahtar ve Amelkerd, s. 11 ve 12.
60 Aynı yer.



577

ToPlumsAl KurumlAr ve ruHsAl Hijyen

gündeme geldi. Halk için ruh sağlığı hakkı ve refah artışı, devletin bu 
etkenlere odaklanmasını gerektiriyordu. ekonomik ve toplumsal geli-
şim ve kalkınma düzeyinin yükselmesi, refah seviyesinin artması konu-
sunda halk arasında beklentilerin yükselmesi devlet eksenliliğe dayanan 
kalkınma politikalarının tercih edilmesine yolaçtı. Gelişmiş sanayi ülke-
lerinde “refah devleti”61 kavramı yaygınlaştı. refah devleti, temel politi-
kasını halkın genelinin iyiliği üzerine kuran, halkın refah ve asayişini sağ-
lamayı asli ödevleri arasında gören devlettir.62

yönetişim63, Foucault’nun bu konuda kullandığı ve devletlerin onun 
yardımıyla kendilerini vatandaşların yaşam koşullarını koruyup iyileştir-
mekle görevlendirecekleri çeşitli teknik ve çözüm yollarını tanımlayan 
bir kavramdır. Foucault’nun düzeninde yönetişim, toplumun bütünüyle 
bağlantılı, bireylerin ruh ve beden sağlıklarını, ömür süresini ve hayat se-
viyesini yükseltmeyi amaçlayan bir süreçtir.64 Bu temel görüş, her devlet 
ve hükümetin, toplumun ruhsal hijyenini koruma ve geliştirmede işlevsel 
ve güvenilir bir kuruma dönüşeceği türden bir stratejiyi açıklamaktadır.

c)  Toplumun Ruhsal Hijyeni İçin Hareket

Belki de toplumun ruhsal hijyeni için hareket de ruh sağlığı alanında 
devletin rolüne yardımcı olabilir. 1955 yılında Amerikan Kongresi, ruh 
hastalıkları ve sağlığı alanına ortak komisyon kurulmasına ilişkin bir ya-
sayı kabul etti. Bu komitenin raporu, toplumun ruh sağlığı kavramınının 
yaygınlaştırılmasını öngörüyordu. Kennedy, namüsait koşullardan kaynak-
lanan ruhsal bozukluklar ve rahatsızlıkların çevresel olduğunu söyleyen 
bu tarz düşünce temelinde, devletin ruhsal hijyen alanındaki görevlerine 
de değinen köklü tavsiyeleri gündeme getirdi. Bu tavsiyeler şöyleydi:

1) ruh sağlığının tezahürleri üzerine daha fazla ve net araştırma-
lar yapılması.

2) Psikolojik hizmetler sunması gereken kimseler konusunda kap-
samlı bir tanım getirilmesi.

61 Welfare state
62 Fitzpatrick, Nazariyye-yi Refah.
63 Governmentality
64 miller, Süje, İstila ve Kudret, s. 250-253.
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3) Halkın psikolojik hizmetlere ulaşma oranının arttırılması.

4) ruh hastalıklarında etkili toplumsal faktörlerin tanınması.

5) merkezi hükümetin bu programlara mali desteği.

Bu karardan kısa süre sonra federal devlet, başkanın talimatıyla, üç yıl 
boyunca kullanılmak üzere bütçeden onbeş milyon doları toplumun ruh 
sağlığı için merkezler inşa etmeye ayırdı. Bu merkezlerin hedefi, psikolo-
jik sorunların erken teşhisi, akut bozuklukların tedavisi ve geniş bir düz-
lemde psikolojik hizmetler sunacak kapsayıcı sistemler oluşturmaktı.65

Buraya kadar devletin ruhsal hijyen alanındaki rolünü tespit eden 
olaylara ilişkin bir özet geçtik. şimdi ise devletin ruh sağlığı alanındaki 
önemli görevlerini iki kategori altında inceleyeceğiz.

1. Önleyicilik

Devletin görevleri arasındaki dikkat çekici kısım önleyiciliktir. ön-
leyicilik, toplumda psikolojik hastalıkların ortaya çıkmasını ve artmasını 
önleyecek tüm tedbirler ve faaliyetleri kapsamaktadır.66 Dolayısıyla dev-
letin önleyici girişimleri bütün toplumsal hizmetleri içine almaktadır. 
Buna göre bireyler, aileler ve toplum için yaşam koşulları memnuniyet 
azami ölçüde sağlanacak biçimde hazırlanmalıdır. sosyal hizmetlerin ge-
nel tanımı ve hedefleri Bm uzmanlarının raporunda şöyle açıklanmıştır: 
“sosyal hizmetler, hedefi, birey ve çevrenin karşılıklı uyumuna yardım 
etmek olan örgütlü faaliyetlerdir.”67 Bu hedeflerin gerçekleşmesi devle-
tin faaliyet tarzına ve sosyal hizmetlerin devlete bağlı kurumlar tarafın-
dan sunulmasına bağlıdır. Bu nedenle devletin ruh sağlığı alanındaki gö-
revlerinden bahsettiğimizde, devletin halkın bedensel ve ruhsal sağlığını 
korumak için veya insanların yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek, 
hayatın temel araçlarını hazırlamak, sosyal ve ekonomik güvenliği oluş-
turmak ve benzeri hizmetler amacıyla doğrudan yerine getirdiği her ey-
lemi kasdetmiş oluyoruz.

Birinci dereceden önleyiciliğin bazıları şunlardır:

65 jerry Phares, Timothy Troll, Revanşinasi-yi Balini, s. 592-594.
66 milanifer, Behdaşt-i Revani, s. 53.
67 Talib, Te’min-i İctimai, s. 34.
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a) refah sağlama programı: sağlık, konut, iş, sosyal sigortalar (işsiz-
lik, sakatlık, emeklilik vs. sigortası), bir şekilde hastalığa maruz kalmış 
veya sosyal tehlikelerle yüzyüze bireylerin ihtiyaçlarını giderme ve onları 
destekleme gibi programlar.

b) Toplumda adaletin uygulanması: Devlet, sosyal patalojileri önle-
mek için toplumsal gruplar ve sınıflar arasındaki fahiş çatışma ve ayrış-
mayı azaltma, adaleti uygulama ve çeşitli güvenlikleri hazırlama yönünde 
çaba göstermelidir. Hiç kuşku yok sosyal adaletin toplumun ruh sağlı-
ğıyla derin ve çok yakın ilişkisi vardır. Bu nedenle dini öğretilerde önce-
lik ve önem verildiği dikkat çekmektedir. imam seccad (a.s) , adaletin 
icrasında devletin rolünü şöyle tarif etmiştir: “Halkın devlet üzerindeki 
hakkı, onlar hakkında adalete riayet edilmesidir.”68 Ali de (a.s) adaletin 
uygulanmasını toplumda ruh sağlığının gelişmesi ve yaygınlaşması için 
zemin kabul etmiştir.69 Hz. zehra (a.s) , Fedek’le ilgili irad buyurduğu bir 
hutbede adaletten toplumda sükunetin kaynağı olarak bahsetmiştir. eğer 
toplumda adalet olmazsa o toplumun bireyleri huzur bulmayacaktır.70

Adaletin çeşitli boyutları vardır. Ama ruhsal hijyeni güçlendirme ve 
memnuniyet sağlamada hepsinden fazla yardımı dokunacak önemli boyut-
lardan biri, sosyal hizmetlerin sunulmasında adaletin hakim olmasıdır.71

c) Kültürel atmosferin sağlıklı hale getirilmesi: Toplumun kültürel 
atmosferini sağlıklı hale getirme çabası, devletin ruh sağlığı alanındaki en 
önemli görevlerinden biridir. Kültürel atmosferi sağlıklı hale getirme iki 
yolla gerçekleşir: Biri, toplumda ahlaki ve manevi değerleri güçlendirmek, 
diğeri ise toplumsal anormallikler ve yozlaşmayla mücadele etmektir.

”و اما حق رعیتک بالسلطان فأا تعلم انما صاروا رعیتک لضعفهم و قوتک فیجب ان تعدل  68
.(saduk, Men La Yahduru’l-Fakih, c. 3, hadis 3214) “ فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم

”ان افضل قرة عین الوالة استقامة العدل فی البالد و ظهر مودة الرعیته و انه ال تظهر  69
امورهم“  علی والة  بحیطهم  اال  یضحتم  و ال تصح  بسالمة صدورهم  اال  مودتهم 
(Nehcu’l-Belağa, Feyzulislam, mektup 53).

”فرض الل االیمان تطهیرا من الشرک... و العدن تسکینا للقلوب... و العدل فی االحکام  70
(saduk, Men La Yahduru’l-Fakih, c. 3, hadis 4940) “اینامسا للرعیة

71 musevi, Adalet-i İctimai der İslam, s. 229-232.
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2.  Tedavi hizmetlerinin sunulması ve bununla ilgili programların 
oluşturulup uygulanması

Devletlerin görevlerinin diğer bir kısmı, ihtiyaç sahibi bireylere te-
davi hizmetlerinin sunulması ve ihtisas merkezleri başta olmak üzere ruh 
sağlığı tesislerinin yaygınlaştırılmasıdır. Toplumda, bireyler için ruhsal 
hijyeni temin, koruma ve geliştirme imkanını hazırlayacak koşullar sağ-
lanmalıdır. Devletler, aşağıdaki politikaları uygulayarak toplumun ruh 
sağlığının gelişmesine yardımcı olabilir:

- Bağlı kurum ve kuruluşların işbirliğiyle ruhsal hijyen alanında ge-
rekli yönetmeliklerin oluşturulması,

- ruhsal hijyen alanında ihtiyaç duyulan tesislerin kurulması ve sa-
yısının arttırılması, özellikle de tedavi merkezlerinin yaygınlaştırılması, 
hastanelerde ve resmi merkezlerde psikiyatri, aile danışma vs. bölümle-
rinin geliştirilmesi,

- Devlet kredilerinin bir bölümünün ruhsal hijyen programlarına tah-
sis edilmesi, önleyici tedbirler ve psikolojik bozuklukların tedavisi alanın-
daki stratejik araştırmaların uygulanmasına yardımcı olunması,

- eğitim bölümlerinin ve ruhsal hijyen sahasında ihtiyaç duyulan di-
ğer uzmanlıkların geliştirilmesi .

Devletlerin toplumun ruh sağlığındaki önemli rolü ve yerini gözö-
nünde bulundurarak uluslararası sağlık örgütü devletler için birtakım 
ödevler tanımlamıştır. Bu kılavuzluk, toplumda ruh sağlığını yaygınlaş-
tırmada ve toplumun tüm bireylerinin ve psikolojik bozukluklara yaka-
lanmış hastaların gündelik hayatını iyileştirmede etkili olacak bazı faa-
liyetleri içermektedir. Bu faaliyetler, mevcut imkanlar ve yoksunluklar 
değerlendirilerek ülkelerin ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmada gü-
cünü arttırma amacıyla planlanmıştır:

1. Hızlı tanı ve düzgün gözetim amacıyla kapsayıcı psikiyatrik hiz-
metlerin sunulması,

2. ruhsal hijyenin temel sağlık bakımıyla birleştirilmesi,

3. sağlık çalışanları için ruhsal hijyen becerileri eğitimi ve metinle-
rinin oluşturulması,
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4. Toplumda krize müdahele hizmetlerinin yaygınlaştırılması,

5. okullarda ruhsal hijyenin yaygınlaştırılması,

6. Anne ve babalar için ebeveyn becerileri eğitiminin yaygınlaştırılması,

7. süt nüfusu için ruhsal hijyenin korunması ve geliştirilmesi ama-

cıyla “sağlıklı süt” projesi gibi programların uygulanması.

8. Hayat tarzı ve stresle mücadele eğitim programlarının oluşturulması,

9. Genel ruh sağlığı eğitimi,

10. Din, kültür ve manevi hayata eğilim.

Bu talimatların uygulanması kurumlar arasında işbirliğine ve çeşitli 

departmanlarda icra edilmek üzere devlet tarafından yasalaştırılmış ve 

uzmanlaşmış programların oluşturulmasına muhtaçtır.

3. Ulema Kurumu ve Ruhsal Hijyen

Toplumun ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi büyük ölçüde 

ulema kurumunun işlevselliğine ve ilim havzalarının verimliliğine bağlı-

dır. ulema, özel toplumsal konumu sebebiyle ahlaki ve manevi gelişim 

yönünde fikri sorulara ve sorunlara cevap verebilir, toplumun kültürel 

düzeyinin yükselmesinde etkin rol oynayabilir. ulema kurumu, toplumda 

ruhsal hijyeni geliştirme, koruma ve önleyici tedbir alanında etkin biçimde 

faaliyet göstermek istediğinde şu özelliklere sahip olmalıdır:

3.1.  Ahlaki ve Manevi Selahiyet

Ahlaki ve manevi yetkinlik ve âlimlerin ahlaki bakımdan salih ol-

ması, dinadamının, nefsi terbiye ve kendini yetiştirme neticesinde elde 

edilmiş bireysel özelliklerine ve kişisel sıfatlarına işaret etmektedir. ulema, 

manevi başarı ve etki için herkesten önce kendi manevi bünyesini ıslah 

etmeli ve güçlendirmelidir. Başkalarını eğitme ve terbiye etmeden önce 

manevi ve ahlaki bakımdan kendini yetiştirme meselesi, toplumu ıslah 

ve ona yol göstermeden evvel liyakat ve yetki kazanma zarureti hiç an-

latılmamış ve bilinmeyen bir mevzu değildir. çok eskiden beri eğitim iş-

lerinin uzmanları bu konuya eğilmişler ve hepsinden de önemlisi islami 
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metinler bu konuyu detaylı biçimde anlatmıştır.72 emirulmüminin Ali 
(a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Kendisini halkın önüne geçiren kimse, başkasını eğitmeden önce kendi-
sine edep vermeye odaklanmalıdır.”73

3.2.  Söz ve Davranış Bütünlüğü

ulemanın söz ve davranışı arasındaki uyum ve ahenk ne kadar çok 
olursa o oranda insanların güvenini kazanacak ve onların ruh sağlığı üze-
rinde olumlu etki bırakacaktır. Ahlak ve maneviyatın ruh sağlığını güçlen-
direceğini söylemek asla kişinin inançlı olduğu anlamına gelmez. inanç, 
kişinin amel ve davranışlarında net biçimde görülmelidir. eylem, düşünce 
ve sözün bedenlenmiş halidir ve ruhsal hijyen üzerinde sözden daha fazla 
rolü vardır. Güzel söz eğer düzgün davranışla birlikte olmazsa kimi za-
man ruhsal hijyeni olumsuz yönde bile etkileyebilir. Bu sebeple dini me-
tinlerde amelsiz âlim, ifsad eden ve haydut olarak tanıtılmıştır.74

3.3.  Zühd ve Sade Hayat

sade hayat ve dünyanın fani şeylerine gönül bağlamamak ruhun 
büyüklüğünün ve ruh sağlığının alametidir. Dosdoğru âlimlerin yaşamı 
daima zühd içindedir, lükse ve dünyaya eğilimden uzaktır. sade hayatın 
felsefesi birinci aşamada onun manevi ve ruhsal sonuçlarından yararlan-
maktır. insan kendisini lüks hayatın bağlarından kurtarmadıkça gerçek 
anlamda ruh sağlığını elde etmesi imkânsızdır.75

 ”َيا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم َتُقولُوَن َما اَل َتْفَعُلوَن َكُبَر َمْقًتا ِعنَد اللهِّٰ أَن َتُقولُوا َما اَل َتْفَعُلوَن“ 72

(saf 2 ve 3), “أََتأُْمُروَن النَّاَس ِباْلِبِرّ َوَتنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب أََفالَ َتْعِقُلوَن” 
(Bakara 44).

 ,Nehcu’l-Belağa) ”من نصب نفسه للناس اماما فعلیه ان یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره“ 73

Hikmet 73).

 امام صادق علیه اسالم اوحی الل عز و جل الی داود علیه السالم ال تجعل بینی و بینک“ 74
 ”عالما مفتونا بالدنیا فیصدک عن طریق محبتی فان هؤال قطاع طریق عبادی المریدین

(saduk, İlelu’ş-Şerayi, s. 394).

muhammedi re) ”حرام علی قلوبکم ان تعرف حالوة االیمان حتی تزهد فی الدنیا“ 75 -

şehri, Mizanu’l-Hikme, c. 4, s. 263), 
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ulema kesimi tarih boyunca sade hayatı bir kültür olarak kabul et-

miştir. onlar, lüksten ve maddiyata eğilimden uzak sade hayatları saye-

sinde toplumun ruh sağlığı üzerinde olumlu etkide bulunabilmektedir-

ler. çünkü halk ulemayı sade hayat ve zühd kemali içinde gördüğünde 

ona uymaktadır. Toplumdaki gerilim ve huzursuzlukların çoğu fakir-

lik, mahrumiyet, eşit şart ve imkânlardan yoksunluktan kaynaklan-

maktadır. ekonomik açıdan aşağı seviyede bulunan kimseler şiddetli 

acı ve rahatsızlık hissederler. Bu durumda ulema onların derdini ha-

fifletmek ve hayattan memnuniyet duygusunu güçlendirmek için on-

lar gibi yaşamalıdır.76 Tabii ki bu, toplumda ekonomik adaleti tesis et-

mek için çözüm yolları gösterme gibi çeşitli yollarla çaba sarfetmenin 

yanısıra olmalıdır.

Günümüzde ulema kurumunu tehdit eden meseleler arasında sade 

yaşamı terketmek, lükse eğilim, zühd ve kanaat ruhunu bir kenara bı-

rakmak vardır. Hiç kuşku yok, ulema arasında lükse düşkünlük toplu-

mun ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle imam Hu-

meyni (rahimehullah), lükse meyletmeyi ilim havzaları için büyük bir 

tehlike görmüştür.77

3.4.  Halkçı Olmak

ulema daima halkla içiçedir ve halk olmaksızın misyonunu gü-

zelce yerine getiremez. Din âlimlerinin varlık felsefesi, şeriatın maarif ve 

ahkâmını öğrenmek, daha sonra da halka doğru yolu göstermek ve uyar-

mak, toplumun gerçeklerini kavramak ve ona dokunmak, diğer kurum-

ların yanısıra muhtaçların yardımına koşmaktır.

یبصره  و  لسانه  بها  أنطق  و  قلبه  فی  الحکمة  الل  أنبت  اال  الدنیا  فی  عبد  زهد  ”ما 
(a.g.e., s. 259) السالم“  دار  الی  منها  أخرجه  و  دوائها  و  دائها  و  الدنیا  فی عیوب 

 ”ان الل فرض علی ائمة العدل ان یقدرون انفسهم بضعفة الناس کیال یتبیغ بالفقره فقره“ 76

“şerhu nehci’l-Belağa, c. 11, s. 237). Her ne kadar emirulmüninin Ali’nin (a.s) bu 
sözü toplumun yöneticileri için olsa da, toplumumuzda ulema devlet idaresinde 
önemli rol oynadığından, onların sade hayatı halkın psikolojisinde önemli rol oyna-
maktadır.

77 Mecelle-i Hovze, sayı 94 ve 95, s. 231.
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Dini kaynaklarda, ruhsal hijyenin bahisleriyle yüzdeyüz örtüşen ca-
zibe, yakınlık, güzel iletişim, eşitlik, içli dışlı olma, ilişki kurma gibi bazı 
ifadelerle karşılaşıyoruz. ulemanın ruh sağlığındaki rolü halkın arasında 
bulunmadıkça dışa yansımayacaktır.

islam Peygamberi (s.a.a) hep halkla birlikteydi. onların evlerine gi-
der, mutlu ve üzüntülü günlerinde yanlarında olur, sorunlarında düğümü 
çözerdi. Ali (a.s) yöneticiliği zamanında bile halktan uzaklaşmadı. eğer 
bir din âlimi halkın arasında olursa onları tanır, sorunlarını ve ihtiyaç-
larını anlar, halk da ona gönülden bağlanır ve işbirliği yaparak onların 
müşkülatını giderebilir.

Dinadamlarının bugünkünden daha fazla halkla haşır neşir olduğu ve 
çok az bölgenin âlimsiz bulunduğu geçmişte, aile içi gerilimler ve toplum-
sal sapmaların çoğu onların tedbiri sayesinde halledilebiliyor ve mahke-
meye başvurmaya ihtiyaç duyulmuyordu. Günümüzde de ulemanın halk 
arasında daha fazla bulunduğu mesela muharrem ayının ilk on günü ve 
mübarek ramazan ayında ahlaki anormallikler azalmaktadır. o kadar ki, 
bu günlerde mahkemelere müracaat edenlerin sayısında belirgin bir düşüş 
vardır.78 Bu da göstermektedir ki, ulemanın halkla duygusal ilişkileri ve 
onların sorun ve ihtiyaçlarını takip etmeleri duygusal ve insani ilişkilerin 
iyileşmesini, toplumun ruh sağlığını olumlu etkilemesini sağlamaktadır.

3.5.  Dini Açıdan Ruhsal Hijyenin İlkelerinin Anlatılması

ulemanın bu alanda oynadığı roller arasında dini açıdan ruhsal hij-
yenin ilkelerini anlatmak da vardır. ruh sağlığına ilişkin meselelerin ah-
laki ve dini ilkeler ve kriterler çerçevesinde gündeme getirilmesi ve dinin 
ruh sağlığındaki işlevlerinin çeşitli kesimlere açıklanması büyük önem ta-
şımaktadır. Bu bakımdan cuma namazı hutbesinde insanların iyiliğe çağ-
rılması, birey ve toplumun sağlığını tehlikeyle karşı karşıya getiren her-
şeyden ve kötülüklerden menedilmesi istenmiştir.79

78 A.g.e., sayı 68 ve 69, s. 151.
لالمیر  79 یکون  ان  فاراد  عام  الجمعه مشهدا  الجمعة الن  یوم  الخطبة  ”انما جعلت 

سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعة و ترهیبهم من المعیصة و توفیقهم علی 
(Hürr Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 5, s. 40) دیناهم“  و  دینهم  اراد من مصلحة  ما 
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4. Medya ve Ruhsal Hijyen

4.1.  Medyanın Tanımı ve Önemi

Günlük konuşmalarda medya kelimesi, enformasyonu pek çok mu-
hataba ileten iletişim araçları grubunu kasdederek kullanılmaktadır.80 Bu 
tanım basılı tüm metinleri (kitap, gazete, dergi, poster), kaydedilmiş prog-
ramlar, radyo, televizyon, film, uydu ve interneti içine alır. Kimi zaman da 
medya yerine “kitle iletişim araçları”81 ifadesi kullanılır. Günümüz dünya-
sında insanlar kitle iletişim araçlarının programlarından yararlanmaktadır. 
Gazeteleri, dergileri ve kitapları okumakta, sinemaya gitmekte, televiz-
yon izlemekte, gece gündüz vakitlerinin bir bölümünü internet kullana-
rak geçirmektedirler.82 medya aynı zamanda toplumu kontrol, idare ve 
şekillendirme kurumuna da dönüşmüştür. Aynı şekilde onun aracılığıyla 
toplumda değerler, normlar, hayat tarzları ve düşünce biçimi inşa edi-
len mecradır da.83 medyanın rolü ve işlevi, onlarsız bir hayatın tasavvur 
edilemeyeceği boyuttadır.84 Bu yüzden şimdiki asır, iletişim çağı olarak 
adlandırılmıştır. Günümüzdeki insanı medya insanı ve modern kültürü 
de kitle iletişim araçlarının yürüttüğü propagandanın mahsülü görmek 
akla hiç uzak değildir.

4.2.  Medyanın Etkilerini Araştırmanın Tarihçesi

medyanın ruh sağlığı üzerindeki etkisini anlamak için sarfedilecek 
her türlü çaba, medyanın tesir ve işlevinin tarihçesini bilmeye bağlıdır. 
modern medyanın ortaya çıkışının başlangıcından itibaren iletişim bilim-
leri uzmanlarının çoğu, medyanın toplumsal etkilerini araştırmaya ko-
yulmuş ve çeşitli teoriler ortaya atmışlardır.

medya ve kitle iletişim araçları hakkında ilk araştırmalar ondoku-
zuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarında batılı ülkelerde 

80 Akin, jennifer, Mass Media, 2005, www.beyandintractability.org/mass_communication
81 mass communication
82 www.litnotes.co.uk/mass_media.htm
83 lowery, s. A. ve m. Defleur, Milestones in Mass Communication Research, longman 

Publishers, 1994, s. 1-2.
84 Thompson, İdeoloji ve Ferheng-i Modern, s. 205.
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gerçekleştirildi. Fransa’da lebon85 ünlü kitabı Halkın Kitle Psikolojisi’nde86, 
Tarde87 da Taklidin Yasaları88 kitabında çağdaş toplumların kamuoylarında 
kitle iletişim araçlarının rolünü incelemişlerdir. Almanya’da Ferdinand 
Tonnies ve Weber, kitle iletişim araçlarının önemine ve etkilerine deği-
nilerde bulunmuştur. ikinci dünya savaşından sonra kitle iletişim araç-
ları hakkındaki araştırmalar artış kaydetmiştir. lasswell89 1948’de, kitle 
iletişim araçlarının rolü üzerine yazdığı ünlü makalede medyanın asli iş-
levlerini şöyle özetledi: 1) çevreyi denetleme (haber rolü), 2) Bireylerin 
sosyal dayanışmasını üretme ve geliştirme (kılavuzluk rolü), 3) Kültürel 
mirasın aktarılması (eğitim rolü).90

Birkaç yıl sonra Wright da medyanın etkilerini göstermek için bu ge-
nel çerçeveyi ortaya koymuş ve eğlenceyi medyanın dördüncü temel iş-
levi olarak eklemiştir.91 Quail bunlara bir işlev daha ilave etmiştir: medya-
nın seferberlik işlevi. Hemen hemen heryerde medyadan milli menfatleri 
önde tutması beklenir.92 Bazı araştırmalar medyanın istenmeyen etkile-
rine ve medyaya maruz kalmaktan kaynaklandığı düşünülen sonuçlara 
değinmiştir. Kitle iletişim araçları hakkındaki eleştirel araştırmaların il-
kini, yirminci yüzyılın ilk yarısında Frankfurt okulunun araştırmacıları 
başlattı. Horkheimer93, Adorno94, lowenthal95, marcuse96 ve Benjamin’in97 
popüler kültürün herzaman zararlı olduğuna dayalı görüşleri “Aydın-
lanma Diyalektiği”98, “Kültür endüstrisi”99 ve “Popüler Kültür edebiyatı 

85 Gustave lebon
86 Psychologie des Foules
87 Gabriel Tarde
88 les leis limitation
89 Harold D. laswell
90 laswell, Harold, Structure and Function of Communication in Society, new york In -

titute for religious and social studies, 1948.
91 charles, r., Wright, Mass Communication: A Sociological Perspective, ikinci basım, 

new york random House, 1975, s. 11-18.
92 mcQuail, Deramedi ber Nazariyye-i İrtibatat-i Cem’i, s. 108 ve 109.
93 max Horkheimer
94 Theodor Adorno
95 leo lowenthal
96 Herbert marcuse
97 Walter Benjamin
98 The dialectic of enlightenment
99 culture industry
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ve Toplum”100 başlığı altındaki üç makalede biraraya getirildi. onlar kül-
tür endüstrisini, kapitalist toplumlarda istenmeyen durum ve haller üre-
ten sinema ve film üretim kurumları, radyo kurumları ve matbuat ku-
rumlarından oluşmuş modern sanayi olarak tarif ediyorlardı.101 Frankfurt 
okulunun görüşüne göre endüstri, ürünleri aracılığıyla kitlelere kimlik 
kazandırıyor ve onların davranışlarını belirliyordu.102

Batılı ülkelerde “kültür endüstrisi” ve “kitle kültürü” konusundaki 
en kapsamlı eleştirel eser, çağdaş Fransız sosyolog ve filozof morin’e103 
aittir. o, 1962 yılında Zamanın Ruhu104 adındaki kitabının önsözünde, 
dünyanın ondokuzuncu yüzyılın sonunda, maddi ve coğrafi sömürgeci-
lik olan ilk sömürgeciliğin sonuna vardığı ama yirminci yüzyılın başlama-
sıyla birlikte dünyanın, insanın düşüncesini istila eden yeni bir sömürge-
ciliğe tanıklık ettiği meselesini ele aldı.105 Kültür ve iletişim konusundaki 
eleştirel çalışmalar 1970’lerden itibaren daha da derinlik kazandı.106 Al-
vin Toffler, Üçüncü Dalga isimli ünlü eserinde medyanın toplumsal etki-
lerini geniş biçimde ele aldı.107 yaklaşık 1980’den bu yana Amerika, batı 
Avrupa ve Asya’nın bir bölümünde araştırmacıların sayısı ve araştırma-
ların oranı bakımından medyaya ilişkin araştırmalardaki gözle görülür 
gelişme dikkat çekmektedir. Hiç tereddütsüz bu araştırmaların ağırlıklı 
kısmı, üstün medyatik özelliği ve oyalayıcılığı nedeniyle televizyonun ge-
lişimi ve olumsuz sonuçlarının farkına varılmasından kaynaklanmakta-
dır. Aslında kitle iletişim araçları konusundaki son araştırmaların çoğu, 
özellikle televizyon üzerinde yoğunlaşanlar, televizyon programlarının 
kamuoyu ve kültür üzerindeki olumsuz etkilerine ilgi göstermektedir.108 
Bununla birlikte medyanın olumlu ve yapıcı işlevi de olabileceğine dair 
gözlemler vardır. lopez (1991), Philo (1996), Benkert (1997), Granello 
ve diğerleri (1999) araştırmalarında, medyanın ruh sağlığı mevzularında 

100 literature popular culture and society
101 Inglis, Nazariyye-i Resanehâ, s. 65-71.
102 Adorno, T., The Culture Industry, london: routledge, 1991,s. 92.
103 edgar morin
104 lespit du Temps
105 Resane mevsimlik dergi, ikinci yıl, sayı 1, s. 17.
106 strinati, Mukaddemei ber Nazariyyehâ-yi Ferheng-i Âmme, s. 94-120.
107 Toffler, Movc-i Sevvom.
108 cullingford, Kudekan ve Televizyon.
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önemli bilgi kaynağı olduğu sonucuna vardılar.109 Bu nedenle medyanın 
ruhsal hijyen üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini birarada ele al-
mak gerekmektedir.

4.3.  Medya ve Ruhsal Hijyen Üzerindeki Etkilerinin Niteliği

a)  Basılı Medya

Haber ve bilgi yayınlamak, insanlar arasında ilişki kurmak, değerleri 
aktarmak için yazılı dil ve ifadeden yararlanan medya grupları basılı medya 
olarak adlandırılmıştır. Basılı medyanın en büyük avantajı, istenildiği kadar 
saklanabilmesi ve okunabilmesi, onlara defalarca başvurulabilmesidir.110

- Kitap

Kitabın ortaya çıkışı, dünyanın karşılaştığı en büyük değişimdir.111 
Günümüzde baskı endüstrisinin toplumda ne görkemli bir dönüşümün 
meydana gelmesine yolaçtığını ve ruh sağlığı bakımından hangi ölçüde 
faydalı olduğunu zorlukla teşhis edebiliyoruz. çünkü televizyonun çekici 
renkleri ve kışkırtıcı görüntüleri veya bilgisayar sayfaları ile karşılaştırıldı-
ğında basılmış bir kitap can sıkıcı görünebilir. Bir eğitim alanında, ruhsal 
hijyenle irtibatlı birkaç hedefi temin için kitaptan somut biçimde yararla-
nılabilir. Kitap aracılığıyla insanlar, hayatta başarı için ihtiyaç duydukları 
birtakım bilgi, beceri, değer ve görüşleri öğrenmeye özenirler. Kitap, öğ-
renmek için zengin bir kaynak ve dini meselelerin ilkeleri konusunda en 
önemli başvuru mercimizdir. Kitap, oyalanmak için araç, kültürel eser-
leri korumanın hazinesi, önleyici tedbirler ve tedavi tekniklerini, düşünce 
tarzlarını tanımak için kılavuz olarak da ruh sağlığı üzerinde etkili ola-
bilir. Kitap, bazı karmaşık ve kapalı fikirlerin toplumda sükunet içinde 
kabul edilmesini sağlar. Ama aynı zamanda kitap, dikkat çekici çeşitlili-
ğiyle bir kitle iletişim aracıdır.

Dini bilgiler ve hükümlerden en müptezel mevzulara ve fotoğraf-
lara kadar herşey kitap biçiminde yayınlanır ve sunduğu içerik hesaba 

109 Mass Media and Mental Illness: A Literature Review, www.ontario.cmna.ca/content/
about_mentalillness/mass_media_appendixB.asp

110 ed Burn, Bu’d-i Ferhengi-yi İrtibatat bera-yi Tuse, s. 203.
111 mutemednejad, Vesail-i İrtibat-i Cem’i, s. 76-81.
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katılırsa, muhatapların ruh sağlığına zarar da verebilir. rivayetlerde “sap-
tıran kitaplar”ın yasak olması işte bu mesele yüzündendir. rivayetlerden 
çıkan sonuç şudur ki, insanı saptıran veya ahlaken yozlaştıran (dalal) ki-
tapları okumak ve araştırmak, bireylerin manevi selametini ve ruh sağ-
lığını bozduğundan haramdır.112 saptıran kitaplar; bâtıl fikir ve itikatlar, 
müstehcen mevzular, müptezel fotoğraflar ve benzeri şeyler içeren kitap-
lara verilen isimdir.113 Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de genel bir kural ola-
rak, bireyleri saptıran ve delalete sürükleyen etkenleri haram kılmıştır.114

- Gazete

Geçmişte dili kullanarak insanlar kendi toplumlarında veya başka 
toplumlarda, hatta uzak ülkelerde yaşanan olaylar hakkında tahminde 
bulunmaya ve görüş belirtmeye eğilimliydi. Bin yıl boyunca haber ve 
olaylardan haberdar olabilmenin tek yolu, seyyah ve yolcular aracılığıyla 
maceraların derlenmesi ve ağızdan ağıza nakledilmesiydi.115

Günümüzde aşağı yukarı bütün kültürlerde gazete ve dergiler ha-
yatın zorunlu gereği kabul edilmektedir ve matbuatın kamuoyunu şekil-
lendirme, insanlara yol gösterme ve yönlendirme, enformasyon verme, 
toplumun bilgi düzeyini yükseltme, boş vakitleri değerlendirme ve başka 
olumlu olumsuz onlarca işlevi yerine getirmede toplumda büyük bir rol 
üstlendiğine tereddüt yoktur.116

Gazetelerin ruhsal hijyeni etkilemesi

Haber, rapor, röportaj, özellikle de günün sözü formunda analiz ve 
yorum, siyasi yorum, başmakale gibi öğeler haber, siyaset ve toplum içe-
rikli bir gazetenin bölümlerini oluşturmaktadır. Haberler, inanç ve fikirleri 
değiştirmek, eski varsayımları temizlemek ve halkı kimi mal ve hizmetleri 

112 şeyh ensari, Mekasib, s. 30.
113 ensari, Kitabu’l-Mekasib, s. 83.

114 “  ,(lukman 6) ”َوِمَن النَّاِس َمن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعن َسِبيِل اللهِّٰ

وِر“ -Daha fazla bilgi için bkz: Kalipur Gilani, Telhisu Me .(Hac 30) ”َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ

kasib, c. 1, 1997, s. 62-64.
115 Deramedi ber Nazariyye-i İrtibatat-i Cem’i, aynı yer.
116 mcQuail, Deramedi ber Nazariyye-i İrtibatat-i Cem’i, s. 30-35.
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tüketmeye zorlamak için tasarlanır. Gazetedeki bir haberin asıl hedefinin 
derin bir duyarlılık yaratmak ve özel bir durumu daha gerçekçi kavra-
masında insanlara yardım etmek olduğu söylenmelidir. Ama sonuç itiba-
riyle bu süreç de kişilerin bireysel ve toplumsal davranış, düşünce, hayat 
tarzı ve karar alma biçimini etkilemektedir.117

Günün her dakikası dünyanın her köşesinde sayısız olaylar mey-
dana gelmektedir. Gazeteler ve medya grupları bu olaylar arasından bir 
kısmını seçer ve haber olarak sunar. Burada sözkonusu edilecek soru, 
haber seçiminde etkenlerin neler olduğudur. neden bazı olaylar gazete-
lerde daha önemli, daha değerli veya daha vurgulu biçimde gündeme ge-
tirilir? Gazeteler, siyasi ve ekonomik amaçlar ve hedeflerin ya da grubun 
özel çıkarlarının etkisi altında haber seçimine ve onları gündeme getirme 
yoluna gider. Her özel haberin mesajı, çok fazla, hatta muhtemelen sayı-
sız tesirler altındadır. Fisk’in (1996) inancına göre gazeteler, onun “top-
lumda varolan duyarlılığın yapısı” dediği şeyi etkileyebilir.

Gazetelerde siyaset, sanat, spor haberleri ve çeşitli zevkler için fo-
toğraf kabilinden konular okuyucuların ilgisini daha fazla çekmekte ve 
özel bir cazibe oluşturmaktadır. Gazeteler, sahip oldukları özellikler ne-
deniyle okuyucusuyla daha derin bağlar kurabilir ve etkisi de daha ka-
lıcı ve daha kapsamlı olabilir.

Haberler bazen hikaye biçiminde anlatılır ve haberci olayları tıpkı bir 
öykünün ravisi gibi ele alır. muhatabı olayın içine yönlendirebilmek için 
haberin ilk katmanlarını ayırır.118 Başta gazeteler olmak üzere, ruhsal hij-
yeni etkileyen haber organlarının en önemli yönleri şunlardır:

1. Söylenti yayma: Gazetelerin içeriğinin bir bölümünü söylenti 
yayma oluşturmaktadır. matbuat söylenti yayarak ve onu körükleyerek 
toplumda korku ve kaygıya sebep olabilir ve ruh sağlığını bozabilir.119

2. Öne çıkarma: Araştırmalar, gazetelerin bir çevreyi nasıl şekillen-
direbildiğini, o olay ve meselelerde önemli göstererek tanımlayabildikle-
rini ortaya koymuştur. Bir olay, haberin ana fikri haline getirilerek değeri 

117 Aynı yer.
118 Asa Berger, Reveşhâ-yi Pejuheş-i Resanehâ, s. 50-58.
119 Akin, jennifer, Mass Media, 2005, www.beyandintractability.org/mass_communication
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yükseltilebilir. Bu süreç kaçınılmaz biçimde toplumun ruh sağlığını et-
kileyecektir.

Gazetelerin birinci sayfası, gazetenin içeriğini göstermek ve olayları 
öne çıkarmak için özel bir öneme sahiptir. Aslında birinci sayfa büyük 
ölçüde muhatabın zihinsel önceliklerini biçimlendirir ve gazetenin her 
gün çeşitli olaylar ve mevzular için kabul ettiği önem ve itibarı gösterir.120 
Her ne kadar gazete okuyucuları sadece birinci sayfada öne çıkan haber-
lerin etkisi altında olaylara ve meselelere bakmazlarsa da ve başka etken-
ler de algı tarzlarını şekillendirmede etkiliyse de birinci sayfadaki başlık-
ların bu alanda temel ve belirleyici rol oynadığı inkar edilemez.121

Gazete okuyucuları üzerine yapılmış sayısız araştırma, okuyucunun 
“anlık ve gelecek ihtiyaçlar”ını temin etmek ve kendi çevresinden haber 
almak amacıyla gazetenin bütün konularını okumadığını, bilakis çeşitli 
başlıklara bakarak, ona cazip gelen, işi ve hayatıyla ilgili olan konuları 
seçtiğini ve daha sonra okuduğunu göstermektedir.122 Bu nedenle gaze-
telerin birinci sayfa başlıkları ruhsal hijyen üzerinde çok etkili olabilir.

1970’lerin başlarında medyada “öne çıkarma” veya “öncelik verme” 
adı altında show ve mccombs tarafından gündeme getirilen görüş, ga-
zetelerin çeşitli olayları büyütmesi ve öne çıkarmasının kendi görüşlerini 
muhataplara empoze etme çabası olduğuna işaret etti. Bu araştırmacılara 
göre mevzuların gazetelerde büyütülmesi ve öne çıkarılması, muhatap-
ların da o konuları öncelikli ve önemli sanmasına yolaçmaktadır. Der-
ler ki, gazeteler bunu yaparak muhataplarda kabul edilebilir bir davranış 
değişikliği meydana getiremeseler bile en azından muhataplarda dikkat 
çekici bilişsel değişiklere yolaçacaklardır.123

3. Haberde taraf tutma: Bireylerin haberlerle ilgili temayül ve duyarlı-
lıkları, sıradan bir haberi yayınlarken dahi ihlal yapacak veya o haberi ek-
sik biçimde halkın bilgisine ulaştıracak, dolayısıyla kamuoyunu yanıltacak 
boyuttadır. Haberde taraf tutma çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır:

120 A.g.e.
121 şükrhah, Haber, s. 57 ve 58.
122 Ferid Kasımi, Ruznamenigari-yi Hırfei, merkez-i mutalaat ve Tahkikat-i resanehâ, 

2001, s. 120-126.
123 Kasımi, Ruznamenigari-yi Hırfei, s. 125 ve 126.
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a) Haber metninde taraf tutma: Haberin dili olayın kendisinden 

fazla ona anlam kattığından, haber metninde kullanılan lafız ve kelime-

ler kamuoyunda olağanüstü etkiye sahiptir. öyle ki sözlerin çoğu kendi 

yerine ve net olarak kullanılmamakta, muhataplarda değişik anlamalara 

sebep olmaktadır.

b) Haberin anlamında taraf tutma: Bazı haberlerde ilk bakışta lafız 

ve ifadede hiçbir şekilde taraf tutma görünmüyor olabilir, ama haberin 

metni muhatabın zihninde bir şekilde taraf tutma oluşturabilir.

4. Sorun yaratacak vakaların büyütülmesi: Haber gruplarının işle-

vinde öne çıkarma yaklaşımının bir türü, gazetelerin, kaygı duyduğumuz 

olayları büyütmede önemli rol oynadıklarına inanmaktadır. Bu konuda 

gazeteler, kamuoyunda endişeye sebep olan “sorun yaratacak gerçekli-

ğin varlığı” hakkındauyarıda bulunmaktadırlar. 1970’li yıllarda cohen 

ve jung (1973) gibi sosyologlar “ahlaki korku” kavramını toplum teori-

lerine dahil etti. Bu kavram, gazeteler tarafından bir fenomen hakkında 

kamuoyunda yaratılan kaygının, bu fenomenin vuku bulmasının akılla 

izahından çok daha fazlası olduğu bir duruma işaret ediyordu. sonraki 

yıllarda gıda maddelerinden korku ve hastalıktan çekinme hususunda bir 

dizi konu, sorun yaratacak toplumsal gerçekliğin büyütülmesine ilişkin 

örnekler olarak ortaya konmuştur. somut olarak böyle durumlarda, is-

tatistik bakımından ve benzer diğer olaylarla karşılaştırıldığında çok kü-

çük ve sayıca az olan olaylar, gazeteler tarafından kamuoyunun sağlığı 

için ana tehdit gibi tanımlanabilmektedir.

Bu propaganda tekniği gazetelerde çokça kullanılmaktadır. Bunda 

hedef genellikle halkı, ciddi tehlikeyle yüzyüze olduğuna ve onu önle-

mek için gayret sarfetmeleri gerektiğine ikna etmektir. yahut devlet ve 

bağlı mekanizmaların bu konulara ve ortaya çıkan sorunu gidermeye 

az ilgi gösterdiği, onunla ilgili gerekli duyarlılığı taşımadığı düşüncesini 

üretmektir.

5. Gerilim ve çatışmaları körüklemek: Gazeteler bazı zamanlar si-

yasi, kültürel ve partisel gerilim ve çatışmaları körükleyerek, bazı kimse-
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leri aşağılayıp yakışık almayan sözler sarfederek toplumun ruh sağlığında 
bozulma üretebilmekte ve kargaşaya sebep olabilmektedir.124

b)  Sözlü ve İşitsel Medya

sözlü ve işitsel medya, en önemli iletişim öğesi ses, ifade ve söz olan 
kitle iletişim araçları grubudur.

- Radyo

radyonun iletişim alanına girişi yirminci yüzyılın başıdır ve toplum-
sal etkisi oldukça çarpıcı ve önemli olmuştur. Bu medya organı ruhsal hij-
yeni kapsamlı biçimde etkileyebilir.125 radyonun etkisi konusundaki ünlü 
öykü 30 ekim 1938’de yaşandı. o gün orson Welles ve cBs radyo tiyat-
rosu ekibi mars’tan gelen saldırıyı canlandırdılar. Gece tamamlanmamıştı 
ki binlerce dinleyici korku içinde titriyordu. Polis merkezlerine ve devlet 
kurumlarına binlerce telefon yağdı. Halk, dostlarını haberdar ediyordu. 
Birçoğu da yanlarına az sayıda şahsi eşyalarını alıp ailesiyle birlikte oto-
mobillerine atlamış, hızla marslı saldırısının gerçekleşeceği Amerika’nın 
doğu sahilinden uzaklaşmaya çalışıyordu.126

Bazı yazarlara göre kitle iletişim aracı olarak radyonun ruh sağlığı 
üzerindeki rolü, kullanılmasındaki hedefin haber ve bilgi yayınlamak, eğ-
lence üretmek, reklam ve muhatapların eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek 
olduğu hesaba katıldığında araştırmayı ve dikkate almayı haketmektedir.127 
Bu nedenle radyodan, programlarıyla muhatapları yeni fikir, alışkanlık 
ve ilişki sahibi yapması beklenmektedir.

c)  Görüntülü Medya

- Televizyon

Televizyon tartışmalar, çatışmalar ve zıt inançlar arasında doğdu 
ve şu ana kadar da aynı şartlarda kalmaya devam etmektedir. Kimileri 

124 setiman, Nigahi-yi Diger be Ahlak-i Resanei, s. 100 ve 101.
125 curran, james ve michael Gurevitch, Mass Media and Society, london: Arnold, 1996, 

s. 93, 129.
126 Burn, Bu’d-i Ferhengi-yi İrtibatat bera-yi Tuse, s. 183.
127 Aynı yer.
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televizyonun, birey ve toplumların normal gelişimi ve ilerlemesi yönünde 

kullanılabilecek en önemli kitle iletişim aracı olduğu iddiasındadır. Baş-

kaları ise onu, topluma ciddi zararlar veren uygunsuz bir iletişim aracı 

saymaktadır. şimdiye kadar televizyon ve toplumsal etkileri konusunda 

çok sayıda araştırma gerçekleşmiştir. Burada televizyonun ruh sağlığına 

etkileriyle ilgili araştırmalardan bazılarını özet olarak zikredeceğiz.

Televizyonun ruhsal hijyen üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri

Televizyon, en güçlü ve en etkili medya organı olarak bireysel ve 

toplumsal davranış, inanç, duygu ve ilişkilerimizi biçimlendirmede esaslı 

rolü oynamaktadır.128

Televizyon ve sosyalleşme

Televizyon, olumlu yönde çocuklar için, hatta yetişkinler için bile 

sosyalleşmenin önemli etkenlerine benzer bir işlev görebilir.129 sosyal-

leşme, insanların onun aracılığıyla kültürünün temel öğelerini öğrendiği 

ve bu sayede de ilişkili olması gereken toplumu, içinde ona yaraşır bi-

çimde hareket etmeyi ve böyle bir işlev için kılavuzluk edecek kural ve 

normları tanıyacağı sürece işarettir.130

Televizyon bu alanda önemli bir paya sahip olabilir. Her ne kadar 

ebeveyn, yetişkinler, okullar ve dini kurumlar çoğu davranış ve norm-

ları dikkat çekici biçimde etkiliyorsa da bir teknoloji toplumunda deği-

şim hızı ebeveynin başedemeyebileceği kadar yüksek çok sayıda durum 

yaşanmaktadır. Dünyada bu boyutlara uygun normlar, toplumsal düzen 

bağlamında çoğunlukla televizyon ve diğer medya organlarından intikal 

etmektedir. insanlar toplumsal ilişkiler konusunda televizyondan birta-

kım bilgiler edinirler. mesela başkalarının düğün merasiminde, ilk kar-

şılaşma ve diğer durumlarda nasıl hareket ettiğini öğrenirler. çocuklar; 

kadınlar, erkekler, azınlıklar, yaşlılar ve diğer birçok kesimler ve kendi-

leri hakkındaki toplumsal formları televizyondan öğrenirler.131

128 Mass Media and Society, s. 192-193.
129 mason, Rüşd ve Şahsiyyet-i Kudek, s. 515.
130 Hollander, Revanşinasi-yi İctimai, s. 228.
131 mason, Rüşd ve Şahsiyyet-i Kudek, s. 515.
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Televizyon ve toplumun beğendiği davranışların eğitimi

Bazı televizyon programları bilinçli biçimde toplumun beğendiği bir 
içerik sunarlar. Friedrich ve stein, toplumun beğenisini kazanan içerikte 
bu tür programları izlemenin sonuçlarını “Bay rogers’ın mahallesi” baş-
lığı altında çocuklar üzerinde incelemişlerdir. Araştırmacılar, onbeş daki-
kalık bir gösterimde, hepsi de ruh sağlığının bileşenleri olan işbirliği, ka-
tılım, dertdaşlık, sevgi, dostluk, saldırganlığı dizginleme, hayal kırıklığına 
tahammül ve akrabalığın gereği gibi kavramları içeren olaylar dizisi gös-
terdi. Toplumun beğenisini kazanmış davranışların televizyonda izlenme-
sinin olumlu davranışların artışıyla ilişkili olduğunu gözlemlediler.132

Televizyon izlemekten kaynaklanan huzur ve rahatlık

1960’ların başlarında Wilbur schramum ve diğerleri televizyonun 
üç temel kullanımını açıkladılar. Birinci madde, eğlence neticesinde or-
taya çıkan olumlu hazza işaret etmektedir. Televizyon, bireyin hayatın 
güçlükleri ve sıkıntılarından kurtulacağı bir hayal dünyası üretir. schra-
mum, bireylerin, ilgi duydukları programları izlerken mutlu bir simayla 
oturduklarını gözlemledi. Televizyonun ikinci kullanımı, enformasyon 
kullanımıdır. mesela nasıl giyinileceği, davranılacağı vs. gibi. üçüncüsü, 
sosyal faydayı televizyonun olumlu rollerinden biri olarak tanıtmıştır. 
Başkalarıyla birlikte televizyon izlemenin, aile bireylerinin birlikte otur-
ması için fırsat yarattığı ve pek çok sohbet konusu bulabildikleri sonu-
cuna varmıştır.133

Televizyon çeşitli eğlence şekilleri sunar. Gösterimler, bilim kurgu 
öyküleri, romantik diziler, yarışma ve eğlence içeren değişik gösteriler 
sayesinde herkes televizyonu heyecan ve eğlence, ruhsal hali iyileştirme 
kaynağı olarak kullanabilir.

Televizyon ve şiddet

şiddet, televizyonun yaygınlaşmasından sonra ortaya çıkmış mesele-
lerin başında gelmektedir ve hala en çok araştırma çabası, televizyondaki 

132 Friedrich, l. ve A. stein, Aggressive and Prosocial Relevision Programs and the Nat -
ral Behaviour of Preschool Children, 1973.

133 Schramum ve diğerleri, Televizyon der Zindegi-yi Kudekan-i Ma, s. 118-153.
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şiddeti incelemeye yöneliktir. comstock ve diğerleri (1978), televizyon-
daki şiddetle ilgili araştırmaların hacminin, sorun yaratan diğer alanlar-
daki araştırmaların dört katı olduğunu tahmin etmektedir.

Araştırmacılar, televizyon izleyen çocukları televizyon izlemeyen ço-
cuklarla karşılaştırdıklarında, televizyon izleyen çocukların yaşıtlarından 
daha fazla şiddet davranışları sergilediği sonucuna varmıştır. Araştırmacı-
lar bundan, televizyonun çocuklarda şiddetin artmasına sebep olduğu so-
nucunu çıkarmıştır. Televizyondan duyulan kaygının yükseldiği süreçte 
ulusal ruh sağlığı enstitüsü134 televizyonla ilgili araştırmaları uygula-
mayla yükümlü kurum haline geldi. Bu kurum, bir araştırma projesini 
planlayıp uygulamak ve sonunda da nihai rapor hazırlamak üzere kitle 
iletişim araçlarının seçkin araştırmacılarından bir komite oluşturdu. Ku-
rum, komite için iki temel hedef belirledi: Birincisi, o güne kadar televiz-
yonun etkileri konusunda elde edilen tüm verileri inceleyecek ve değer-
lendireceklerdi. ikincisi, bu hususta yeni bir araştırmayı başlatacaklardı. 
nihayet 1971’de, önceki yüzlerce incelemeye ilaveten yaklaşık altmış araş-
tırma beş tam cilt ve bir özet cilt halinde basıldı.

Bu projede pek çok konu incelendi. Bunların arasında enformasyon 
yayınlamanın etkileri, televizyon programlarını izleme sonucunda izle-
yicilerde gözlenen eylemler, televizyondan öğrenilen malumat da vardı. 
Bu araştırmanın odaklandığı nokta, televizyonda şiddet ve onun çocuk-
lar üzerindeki etkisiydi. sonuçlar gösterdi ki, televizyon programları yo-
luyla şiddetin izlenmesi, çocuklarda şiddetin artmasına ve saldırgan psi-
kolojiye neden olmaktadır.

Komitenin, araştırmaların bulgularından çıkardığı netice tartışmalara 
yolaçtı. Kamuoyu, her türlü grupsal ve sınıfsal kayıtlardan, kısıtlamalar-
dan ve araştırmacılardaki bilginin niteliğinden bağımsız olarak, televiz-
yonun çocuklar tarafından sergilenen şiddetin sebebi olduğu meselesine 
odaklandı. Televizyon endüstrisi, mevcut sıkışma ve güçlükleri gözö-
nünde bulundurarak, araştırma üzerine ve çıkarılan sonucun deneysel-
liğini hedef alarak bu tür araştırmaların pek o kadar önemli olmadığını 
açıkladı. Kitle ileşitim araçlarını eleştiren kimileri çıkarılan sonuca iti-
raz etti. Bazıları da çalışmalarının sonucunun doğru yorumlanmadığına 

134 national Institute of mental Health
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itiraz ediyordu. Bu projenin nihai yetkilisi steinfeld’ın bu konuda açıkla-

dığı görüş hayli aydınlatıcıydı. şöyle dedi: “Bu çalışmalar ve başka onlar-

cası, televizyon programlarının içeriğindeki şiddet ile antisosyal davranış-

lar arasındaki ilişkiyi ikna edici biçimde kanıtlamakta ve acil bir çözüm 

bulmanın peşine düşmek gerektiğini göstermektedir.” Bu anlayışın etkisi 

altında, televizyon programlarındaki şiddetin ruh sağlığı için de geçerli 

olabileceği sonucuna vardılar.

Bu araştırmaların belki de en önemli ve en ilginç noktası, bir önceki 

on yılda schramum ve diğerlerinin bulguları ile sonraki araştırmaların bul-

guları arasında açık zıtlıkların bulunmasıydı. ilk araştırmalar, televizyo-

nun çocuklara yönelik hiçbir tehlike arzetmediği sonucuna varmışlardı.135 

sonraki çalışmalar ise televizyonun, çocukların ve ergenlerin ruh sağlığı 

için tehlikeli olabileceği neticesini çıkardı.

1980’e kadar televizyonun etkileri konusunda yapılmış araştırmala-

rın sayısı artış kaydetti. nihayet tüm çalışmalar, hiç tereddütsüz, televiz-

yon programlarında şiddetin gösterilmesi ile saldırganlık ve şiddete eğilim 

arasında ilişki olduğu ve bu tür programların izleyicileri arasında uyum-

suzluk yaşandığı sonucunu çıkardı. Televizyon birkaç şekilde çocuklarda 

saldırganlığa sebep olabilir. Tabii ki bazı çocuklar doğrudan taklit etmek-

tedir. yani televizyonda her gördüklerini tekrarlamaktadırlar. ikincisi, te-

levizyondaki şiddet saldırganlığın dizginlerini boşaltmaktadır. normalde 

insanlar saldırganlıklarını zaptederler ama saldırganlığı gördüklerinde ken-

dilerini kaybedebilirler. üçüncüsü, televizyondaki şiddet antisosyal görüş-

lerin üremesine zemin oluşturabilir ve çocukları, sorunları halletmek için 

şiddeti bir yol olarak kullanmaya teşvik edebilir.136 son dönemde yapılan 

bazı araştırmalar, şiddet içeren programları izlemenin, saldırgan davra-

nış ihtimalini arttırmaya ilaveten toplumun beğendiği ve olumlu davra-

nış ihtimalini de azalttığını ortaya koymaktadır.137

135 schramum ve diğerleri, Televizyon der Zindegi-yi Kudekan-i Ma.
136 coie, j. D. ve K. A. Dofge, “Aggression and Antisocial Behavior”, W. Damon (s -

rumlu editör) ve n. eisenberg (vol. ed.), Handbook of Child Psychology, new york, 
Wiley 1998, c. 3, s. 779-862 içinde.

137 Donnerstein, e., slaby, r. G. ve l. D. eron, The Mass Media and Youth Aggression, 
1994, s. 219-251.
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eron ve Hausman, yaptıkları araştırmalarda televizyondaki şidde-

tin uzun vadeli etkilerini incelemişlerdir. örneklem olarak sekiz yaşında 

dörtyüz kişilik çocuk grubunu seçmiş ve sekiz yaşında, ondokuz ya-

şında ve otuz yaşında saldırgan davranışlar ve şiddet içeren programlar 

izlemeyi ölçmüşlerdir. sonuçlar göstermiştir ki, şiddet içeren televizyon 

programlarını tercih eden sekiz yaşındaki çocuklar diğerlerinden daha 

saldırgandır.138

Gein, bir deneyde şiddet sahneleri içeren bir filmi çocuklara izletti. 

Bunun ardından onların başkaları karşısında şiddet uygulamaya eğilim-

leri çerçevesindeki gözlemleri kaydetti. sonuçlar, çok küçük çocukların 

bile televizyondaki şiddetle karşılaşma aracılığıyla saldırganlığın yeni yol-

larını öğrenebildiklerini ve bu programların karşısına geçmenin saldırgan 

davranışları arttırdığını gösteriyordu.139

Daha yeni bulgular da, televizyonun belki de en evrensel olan olum-

suz yönlerinden birinin, televizyondaki şiddetin, başta çocuklar ve er-

genler olmak üzere insanların ruh sağlığı üzerindeki etkisi olduğunu 

göstermektedir.140

- Ticari reklamlar ve ruhsal hijyen

Televizyon, dergiler, gazeteler ve internet sayfalarında ticari reklam-

ların yayınlandığına bolca rastlanmaktadır. reklam yayını, birçok ülkede 

kitle iletişim araçları sistemi için asli mali kaynaktır. reklam verenler, mal 

ve hizmetlerine pazar bulabilmek ve onları tüketicilere sunabilmek için 

iletişim ortamından yararlanırlar.

şu anda ticari reklamlar sosyal bir kurum sayılmakta ve aynı za-

manda da hayatın, sıradan insanların arasında yaygın olan standartla-

rını şekillendirmedeki derin etkisini ve büyük gücünü kullanmaktadır. 

eğer meseleye bu geniş bakışaçısıyla yaklaşırsak reklamın endüstri top-

lumunda, kent hayatında ve toplumun ruh sağlığında çok önemli rol oy-

nadığını anlarız.

138 luc Bédard ve diğerleri, Revanşinasi-yi İctimai, s. 238.
139 ebulkasımi ve diğerleri, Revanşinasi der İctima, s. 255 ve 256.
140 coie, a.g.e.
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Ticari reklamların içeriği

Bütün kitle iletişim araçları ticari reklamların yayınlanması için ta-
şıyıcıdır. Gazeteler ve dergiler, televizyon kanalları, radyo istasyonları ve 
bir şekilde kamuoyuna ulaşabilen diğer medya organlarının reklam ya-
yınlamak için özel bölümleri vardır. Ticari reklamların işlevini yerine ge-
tirebilmesi için algılanabilmesi lazımdır. Ancak böylelikle ürününü satın 
aldırmak üzere muhataplarını ikna edebilir.

carey141 şöyle der: “reklam, tüketicileri teşvik ve ikna anlamına ge-
lir. Bu nedenle de bir toplumsal kontrol aracı olarak hareket eder.”

Potter142 da reklamın hedefinin birinci aşamada gizli arzuları kışkırt-
mak ve öncelikli kişisel istekler listesinde yeralmayan ihtiyaçları tahrik 
etmek olduğuna değinir. ister doğal, ister yapay olsun ihtiyaçların gide-
rilmesi için çaba gösterilmesi veya bireylerde mala sahip olmak için re-
kabet duygusu, gıpta ve hasetin güçlendirilmesi ve onları satın almaya 
özendirme reklamların temel hedeflerindendir.

eğer yukarıdaki mesele doğruysa ticari reklamların ruh sağlığına et-
kisi yerinde olacaktır. reklamlar toplumun tüketim modelini değiştirir ve 
tüketim kültürünü körükler. Bunun sonucu da tasarruf imkanının kay-
bedilmesi ve geleceği düşünmeye kayıtsız kalınmasıdır. yine ticari rek-
lamlar, maddiyatı ve kıskançlığı körükleyerek ailelerde ruhsal hijyeni 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ticari reklamlar çocuklar için özellikle 
de televizyonda birtakım kaygıları beraberinde getirmektedir ve bu se-
beple bu alanda kimi araştırmalara konu olmuştur. çocuklar ortalama 
olarak yılda 20 binden fazla reklam izlemektedir. Bulgular, reklamların, 
çocuklara hitap eden tüketim malları hakkında en önemli bilgi kaynak-
larından biri olduğunu ortaya koymuştur.143 Bu incelemeler, televizyon 
reklamlarını izleme ile reklamı yapılan ürünlerle ilgili görüşler arasın-
daki olumlu ilişki, ürünlere talebin artması, reklamların iddiasının ka-
bul görmesi, reklamların doğruluğuna inanç meselelerinin genel olarak 
zikredildiği bir dizi araştırmayı açıklamaya koyulmuştur.144 çocukların, 

141 james W. carey
142 Davit Potter
143 ensari ve diğerleri, Mes’uliyet-i Medeni-yi Resanehâ-yi Hemegani, s. 69.
144 Feyzi, Mahsulat-i Ferhengi-yi Gayr-i Mucaz, s. 69-74.
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ticari reklamları değerlendirmek için yetişkinler kadar bilişsel becerilere 
ve yeterli hayat tecrübesine sahip olmadığı gözönünde bulundurulursa 
zarara daha açık oldukları ortadadır. Bu konudaki bulgular, bu tür rek-
lamların karşılanamayacak ihtiyaçlar yaratabileceğini ve çocukların ebe-
veynlerinden bu ürünleri kendilerine almalarını isteyeceğini ama ailele-
rin bunu yapamayacağını anlatmaktadır. Dolayısıyla reklamlar ailelerde 
çocuklarla ilgili birçok gerilim ve çatışma doğurabilir.

reklam yayınının genel etkileri bir yana, reklamların çoğunun içeriği, 
abartılı iddiaları, ahlak dışı meseleler ve kadınların cinsel obje olarak kulla-
nılması nedeniyle ruhsal hijyen üzerinde olumsuz etkiye yolaçacaktır.145

- Sinema

sinema, kamuoyunun gelişimi ve bir toplumun bilgi düzeyinin 
yükseltilmesinde yararlanılacak en önemli medya organlarından bi-
ridir. sinema endüstrisini 1920’lerden bugüne inceleyen biri, bu en-
düstrinin toplumun normları, kültür ve değerler üzerinde nasıl etkili 
olduğunu kavrayabilir. 1920’ler köklü değişimlerin zamanıydı. Gele-
neksel ahlaki değerler birinci (Avrupa’daki) dünya savaşının sona er-
mesiyle birlikte ortadan kalktı. o dönemin sinema filmleri, toplumun 
ahlaki değerlerinde büyük bir değişim yaratma ve bunu hızlandırmada 
çok etkiliydi. sinema endüstrisi daha fazla kâr elde etmek için serbest 
cinsel ilişkileri propaganda eden ve o zamanın eski nesli için imkansız 
olan belli davranış örneklerini sergileyen filmleri gösterime soktu. Dini 
kesimler, ahlaki değerlere aykırı filmlerin gösterilmesi ve gayri meşru, 
serbest cinsel ilişkilerin propaganda edilmesine karşı çıktı. Bunlar, si-
nema endüstrisine karşı etkili eleştiriler kabul ediliyordu ve yapımcı-
lar film gösteriminden önce otosansür kurallarını uygulamaya mecbur 
kaldı. 1930’larda sinema filmleri ahlaki konulara riayet bakımından uy-
gundu. 1940’larda sinema filmleri ailelerin en önemli eğlence aracı sayı-
lıyordu. 1930-1940 yılları arasındaki ekonomik durgunluk döneminde 
hiçkimse sinemadan daha ucuz bir eğlence bulamazdı. Herkes ve aile-
ler sinemaya gidebiliyordu. sinema endüstrisinin altın çağı gelmişti ve 
insanlar adeta sinemaya aşıktı.

145 Bu bölümün devamında sinema ve internetten bahsederken bu konu ele alınmıştır.
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Ansızın hızlı ve ani bir yön değişikliğiyle yeni bir iletişim aracı pi-
yasaya girdi ve halk kitleleri tarafından kabul gördü. Bu aracın sinema 
endüstrisi üzerinde yıkıcı etkileri oldu. Bu yeni eğlencenin doğuşu sine-
mada bütün eski ahlaki kriterlerin altüst olmasına yolaçtı. Televizyonun 
ortaya çıkışı sinemayı geleneksel şekliyle çöküşün eşiğine getirdi. ya-
pımcılar ve yönetmenler müşterilerin sinema salonlarına tekrar gitme-
sini teşvik edebilmek için çeşitli numaralara ve yeniliklere başvurdular. 
Film yapımcıları renkli film yapmaya başladı, şiddeti kullandı, seks ko-
nularını filmlerde gösterime soktu, filmler aracılığıyla üretilmiş korku ve 
dehşette artış oldu, tamamen seyirlik özel görüntülerden kâr ettiler, bi-
lim kurgu öykülerine sarıldılar. Fakat pratikte bu numaralardan hiçbi-
risi sinema endüstrisini eski konumunda tutmayı başaramadı.146 insanla-
rın sinemaya rağbeti, evlere televizyon girmeye başladığı andan itibaren 
düşüş seyri izledi.

Halk ve filmler

Bütün bunlara rağmen dünyada film, taraftarı en çok medya organ-
larından biridir ve hergün milyonlarca kişi sinema salonlarında ve tele-
vizyonlarda sinema filmlerini izlemektedir. Hatta fakir milletlerde bile 
insanlar sinemanın mucizevi dünyasını görmek için para ödemektedir. 
Hergün ortalama iki sinema filmi yapılan Hindistan’da her hafta yüz mil-
yona yakın kişi sinemaya gitmektedir. Halk, gündelik işlerini unutmak, 
rüya alemine dalmak, eğlenmek ve ilgi duydukları starları izlemek için 
sinemalara koşmaktadır.147

Filmlerin içeriği ve ruh sağlığına etkisi

sinema filmlerinin değişik içerikleri vardır ve her içerik de ruh sağ-
lığı üzerinde kendine özgü bir etki bırakır. Film, bilişsel ve sanatsal güzel 
değerlerin teşvik edilmesi ve yayılması için bir araç olabilir, izleyicilerin 
eğlenmesi amacıyla yapılmış da olabilir, değişik ve mutluluk veren ko-
nuları gündelik hayatın işlerinden ve ahlaki konuların eğitiminden kur-
tulmak için bir kaçış yolu olarak biraraya getiriyor da olabilir. Ama aynı 
zamanda ahlaki açıdan saptırıcı da olabilir. Filmler, toplumdaki bireylerin 

146 mcQuail, Deramadi ber Nazariyye-i İrtibatat-i Cem’i, s. 35.
147 Burn, Bu’d-i Ferhengi-yi İrtibatat bera-yi Tuse, s. 193.
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ahlak, karakter, inanç ve davranışına nüfuzunu gösteren konuları gün-
deme getirmektedir. sinema filmlerinin ruhsal hijyen üzerindeki etkisi 
pek çok araştırmada incelemeye konu edilmiştir. en kapsamlı araştırma-
lardan biri ünlü sosyolog Herbert Blumer tarafından yapılmıştır. Blumer, 
sinema filmlerinin gençlerin giyinme, karakter üslubu, motivasyonlar, 
edebiyatla ve aşk öyküleriyle ilgili inanç tarzı, hırs, dedikodu ve vesvese 
gibi davranışlarına etkisi ve bunların istikballerinde oynayacağı role iliş-
kin genel bir fotoğraf çıkarmak niyetindeydi. Bu araştırmadaki metodu 
basitti. yetişkinleri ve yetişkin gençleri seçti ve onlardan, hayat öyküsü 
formunda, gençlik dönemlerinden başlayarak izledikleri filmlerden nasıl 
etkilendiklerini anlatmalarını istedi. sonunda Blumer, 1200 kişiden ge-
rekli bilgiyi topladı ve onları analiz etti. Bu araştırmanın sonuçları, bü-
tün bu bireylerin günlük yaşantılarının filmlerdeki öyküler ve olayları 
izlemekten etkilendiğini ortaya koydu. Blumer’in vardığı sonuca göre si-
nema filmleri, çocukların ve ergenlik çağındakilerin davranışlarını de-
rinden etkiliyordu.

Film ve duygular

Blumer’in araştırmaları, filmlerin etkilerinin bir başka yönünü daha 
açığa çıkardı. sinema filmlerini izlemek, genellikle bireylerde şiddetli 
duygusal heyecanların doğmasına sebep oluyordu. Denekler, filmleri 
izlerken tamamen duygularının ve hislerinin esiri olduklarını teyit et-
mekteydi. Film izledikleri süre boyunca korku, esef, üzüntü, hüzün 
ve kalp çarpıntısı veya aşk duygularını şiddetli biçimde yaşıyorlardı.148 
Blumer’in araştırmaları, filmlerin ruh sağlığı üzerinde nasıl etkili oldu-
ğunu açıklayabilir.

Filmlerin kasıtsız içeriği ve bunun ruhsal hijyen üzerindeki etkileri

Tüm dizilerde ve sinema filmlerinde kasıtsız içerik149 olarak adlan-
dırılabilecek bir düzey daha mevcuttur. otomobillerin görüntüsü, cadde 
ve mimari gibi sahneler, dekorasyon, kıyafet modası vs., filmlerin, açık 
içerik gibi muhatapların görüş ve davranışlarını biçimlendirmeye yolaçan 
gizli ve kasıtsız içeriğidir. Kasıtlı içeriğin aksine kasıtsız içeriğin detayları, 

148 Dennis, Şinaht-i İrtibatat-i Cem’i, s. 587-589.
149 Inadvertent content
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günlük gerçekliğin bütünüyle doğru fotoğrafını defalarca sunar.150 refiğ-
pur, gizli mesajların ruh sağlığındaki rolünü vurgulayan açıklama olabi-
lecek bir araştırmada birkaç sinema filmini ve epeyce televizyon dizisini 
incelemeye koyuldu. Değerlerin bir kısmını tanımlayarak ve program-
larda onların peşine düşerek filmin (isteyerek veya istemeyerek) birey-
lere empoze ettiği şeylerin etkilerini bulmaya çalıştı. Bu araştırmada söz-
konusu olan değerler şunlardır:

1. servete meşruiyet veren ölçüt ve onun bir değer olarak açıklanması.

2. Toplumsal eşitsizlikleri vurgulama ve meşrulaştırma ya da azalt-
manın ölçütü.

3. maddiyatçılık ve kâr peşinde koşma değerinin yaygınlaştırılması 
veya azaltılması.

4. Tüketim değeri ve psikolojisinin yaygınlaştırılması veya azaltılması.

5. Dini değerlerin yaygınlaştırılması veya zayıflatılması.

o, bu amaçla evin türü, dekorasyon, oyuncuların kostümü, takıları 
ve makyajları, örtünme durumu, kullanılan nakliye araçları, davranışlar 
ve dini eylemlerden yukarıda değinilmiş değerlerin incelenmesi için ya-
rarlanmıştır.

Değişik televizyon programları arasından, kendi zamanında en çok 
izlenen televizyon dizileri olan saye-i Hemsaye (1997), mihman (2002), 
Bağ-i Gilas’ı (2004) inceleme için seçti. elde edilen sonuçlar incelendiği 
ve bunlar medya ve ruhsal hijyenle ilgili konulara uygulandığında pek 
çok noktayı açıklayacaktır.

Bu araştırmanın bulguları gösterdi ki, 2001’den itibaren zaman geç-
tikçe televizyon dizileri devrimci, dini ve benzeri değerlerin azalması yö-
nünde adım atmıştır. Buna karşılık maddiyatçılık ve eşitsizlik değerleri 
revaç bulmuştur. şaşırtıcı olan, belirtilen dönem boyunca radyo televiz-
yon kurumunun, görünüşte vurguladığının tam da aksi yönde, isteme-
yerek gizli mesaj yoluyla izleyicilerine bunları aktarmış olmasıdır. Başka 
bir ifadeyle, televizyon programlarının dış tabakası dini değerlere faz-
lasıyla vurgu yönünde hareket ediyorken, bu medya organı aracılığıyla 

150 Toffler, Cabecayi-yi Kudret, danayi ve servet ve hoşunet der Astane-i Karn-i Bisto Y -
kom, s. 572 ve 573.
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muhataplara aktarılan gizli mesaj, net biçimde, belirtilen hedeflere aykırı 
mecrada mesafe katetmiştir. o, araştırmasında dört sinema filmini de in-
celedi: Berzahihâ (1992), Baykot (1994), Arus (2002) ve Aktör (2004). 
Genel olarak bu araştırmanın sonuçları, radyo ve televizyon programla-
rında değerlerin değişmesi 2000 yılından sonra olumsuz yönde ilerlemiş 
ve medya organlarının gizli mesajlar maddiyatçı değerler doğrultusunda 
gelişmiştir.151 Gizli mesajın etkilerini açıklarken, gizli mesajların da açık 
mesajlar gibi muhatapların görüş ve davranışını biçimlendirdiğine işaret 
etmemiz zorunludur.

Başka bir araştırmada, iran’da kitle iletişim araçlarının programlarında 
yayınlanmış 2699 ticari reklam, insanların dikkatini medyadaki gizli mesaj-
lara odaklamak ve bunun ruh sağlığı üzerindeki etkileri analiz ve çözüm-
leme konusu yapılmıştır. Bulgular gösterdi ki bunların yüzde 24’ü yabancı 
mallarla ilgiliydi, radyo televizyon ve sinemalarda gösterilen reklamların 
%50’sinde de tempolu batı müziği kullanılmıştı. yine bu araştırma, rek-
lamların %51’inin muhatabının sadece toplumun müreffeh ve zengin sınıfı 
olduğunu ortaya çıkardı. Bir bütün olarak, bir yandan konfor ve servetin 
sözkonusu olduğu zeminler, diğer yandan yabancı mallar medyatik ürün-
lerin gizli katmanlarında oluşum halindedir. medyadaki reklamlar için 
yapılan genel eleştiriler ve islam kültürüyle olan farklılık, maddiyatçılığı 
teşvik edip özendirmesi, seçkincilik ve rahat yaşamı propaganda etmesi-
dir. mesela bin dörtyüz yetmiş metre, binlik banknot, altın anahtarlı lüks 
ev, parayla dolu otomobil gibi reklam sloganları medyada verilen ve ruh 
sağlığını olumsuz yönde etkileyen gizli mesajların içeriğine örneklerdir.

Yapımcı ve oyuncuların ruhsal hijyene etkisi

Filmlerin içeriği bir yana, yapımcılar ve oyuncular da ruh sağlığını 
etkilemektedir. Bulgular, sinema oyuncularının, tarihsel ve destansı olay-
lardan sanatsal eserler yaratarak ve didaktik oyunlar sahneleyerek izle-
yicide işitsel ve görsel hazlar üretmeye ilaveten, onlara ahlak ve terbiye 
öğretileri veya aşk, dostluk, cinsel ilişki vs. benzeri duygusal-ruhsal me-
seleleri aktardığını göstermektedir. verilere göre çocuklar ve ergenler, sa-
natçı ve oyuncuların karakterini, konuşma tarzını, özetle tüm davranış 

151 refiğpur, Vesail-i İrtibat-i Cem’i ve Tağyir-i Erzişhâ-yi İctimai.
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biçimlerini aynen kopyalamaktadır. Hatta gülümseme, oturma, yürüme, 
konuşma gibi detay konularda bile onları taklit etmektedirler. Dolayısıyla 
medyanın ruh sağlığındaki olumsuz işlevlerinden biri, yanlış modelleri 
medya organlarında sunmasıdır. özellikle görüntü, fotoğraf ve hareke-
tin model kabul etmeye daha fazla sebep olduğu radyo ve televizyon, is-
teyerek veya istemeyerek ruhsal hijyen üzerinde olumsuz etkiye yolaça-
caktır. örnek vermek gerekirse, kötü görünümlü bir oyuncu üstüne bir 
çarşaf alsa veya güzel ve gençler arasında popüler bir sanatçı örtüüsz ya 
da az örtülü olsa her ikisi de izleyicilerin ruh sağlığını olumsuz etkileye-
cektir. Kötü görünümlü bir oyuncu, örtüsüyle ve dini kimliğiyle hatır-
lanacak, dini kimliğin ve toplumdaki ruh sağlığının simgesi olan örtüye 
olumsuz değer yükleyecektir. Güzel ve popüler sanatçı ise az örtülü ha-
liyle olumlu değer bahşedecektir. Bu nedenle izleyicilere bu tür örtün-
meyi güzel ve caiz bir örtünme veya meşru göstermiş olacaktır. izleyici-
lerin sanatçıları taklit etmesi ve onlarla özdeşleşmesinin ardından bu tür 
bir örtünme toplumda yaygınlık kazanacaktır.

- İroni ve ruhsal hijyen

ironi, medya organlarında kültürel kategorilerden biri olarak ruh 
sağlığı üzerinde etkili rol oynamaktadır. ironinin tarihine hızlı bir bakış, 
onun her medya grubundaki sınırsız kabiliyetlerini kavramayı sağlaya-
bilir. ironi, genel kültür ve edebiyatta, şiir ve öykülerde göze çarpan kısa 
hikayeler ve şakalarda özel bir öneme sahiptir. Görsel medyadaki ironiye 
örnekler de dikkat çekicidir. Karikatür, görsel sanatlar alanında ironinin 
en temel tasarımı, en etkileyici görsel biçimdir. sinemada da ikibin yıl-
lık köklü geçmişiyle tiyatronun komedi geleneğinin kullanılması büyük 
önem taşımaktadır.

ironi ve onun psikolojik etkileri hakkında, kimilerine değineceği-
miz çeşitli açıklamalar yapılmıştır. ironi konusundaki psikolojik teorile-
rin öncüsü psikanalitik teoridir. Freud’un psikanalitik yaklaşımında iro-
niye, gerginliklerin ve saldırgan dürtülerin atılması için uygulanabilecek 
ve bireyin psikolojik dinginliğine yardımı dokunacak teknik olarak dik-
kat çekilmiştir. Bu durumda medya organlarında yayınlanacak neşeli bir 
program veya ironi, duyguyu boşaltma yoluyla ruhsal hijyende etkili rol 
oynayabilir.
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Bilişsel açıdan ironi, krizler karşısında alternatif ve iyileştirici yol-
lar üretilmesini sağlayabilir. öyle ki olayların tehdit edici ve yıkıcı etki-
leri daha az önemsenir ve sonuçta da bireyin stres faktörleri karşısındaki 
bilişsel direnci artabilir. louis, yaptığı araştırmada ironinin ruh sağlığın-
daki iki ana işlevini bulmuştur. ilki, ironi, olayların keyif kaçıran etkile-
rini azaltmak için bir yoldur, memnuniyet ve mutluluk duygusunun art-
masını beraberinde getirir. Diğeri, bireyler arası ilişkileri iyileştirebilir.152

d)  Dünyada Yeni Medya Organları

yirminci yüzyılda iletişim havzası ve kitle iletişim araçlarındaki de-
ğişim ve dönüşüm baş döndürücüdür. Bu yüzyılda insanlık, mesajları bir 
noktadan diğerine hızlı ve yaygın biçimde dağıtıp aktarmayı mümkün kı-
lan iletişim sistemlerinin bulunmasına tanıklık etmiştir. Bunun bariz ör-
neklerinden biri de internettir.

-İnternet

Bilgi ve iletişim devrimi dünyayı yeniden biçimlendirmekte ve inter-
net bu oluşumun başını çekmektedir. son yirmi yıldır internet hızlı bir 
gelişim sağlamış ve tüm ülkelerde insanların hayatının parçası haline gel-
miştir. Bir araştırmaya göre, dünyada internete bağlı kişisel bilgisayarla-
rın sayısı 1996’dan bu yana üç kat artmıştır.153 internetin hayatın bütün 
alanlarına etkisi şaşırtıcıdır. Kiesler, cummings, Kraut ve Higson yaptık-
ları çok sayıda araştırmada internetin gelişmesini ve toplumsal etkilerini 
incelemiş, olumlu yönlerine dair, internetin hayatı anlamlandırmada ve 
bireylerin toplumsal ilişkilerini kolaylaştırmada etkili olduğu sonucuna 
varmışlardır.154 yine Hemetsberger bir araştırmada, internet teknolojisi-
nin coğrafi sınırlamalardan kurtulmada, zaman ve mekanın ötesine geç-
mede, bir ağ dünyasında yaratıcı olma ve başkalarıyla ilişkiye geçebil-
mede insanlara yardımcı olduğunu göstermiştir.155

152 Senceş ve Pejuheş dergisi, sayı 13 ve 14, s. 444 ve 445.
153 Bullen, P. ve n. Harre, The Internet: Its effect on safety and Behaviour, 2000, www.

netsafe.organ
154 Internet Evolution and Social Impact, www.cs.omu.edu/kiesler
155 Hemetsberger, A., creative Cyborgs: How Consum Ersuse the Internet for Self-realization, 

www.belfin.at/content/download/creative %20 cyborgb.
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öte yandan araştırmalar, internetin yeni bir teknoloji olarak halk ara-

sında böylesine yeri olmasına, gelişme ve ilerlemenin etkeni sayılmasına 

rağmen bireylerin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. 

j. menow, “internetin etkisi: Bazı algısal ve metodolojik meseleler” başlıklı 

araştırmasında, internetin bilim ve araştırma kurumlarının dışında ger-

çekleşen nüfuzu ve yaygınlaşmasının ruh sağlığını tehdit eden en önemli 

etkenler arasında sayılması gerektiği sonucuna vardı.156

Griffiths (1998) bir araştırmada, “internetin bireylerin psikolojik hal-

lerindeki rolünü inceleme” amacıyla internetin bilgi, malumat ve sevgiyi 

edinmenin ve başkalarıyla ilişki kurmanın önemli yollarından biri oldu-

ğunu ortaya koydu. Ama internet olumlu ve olumsuz malumat deryası 

sunduğundan kendine özgü potansiyel tehlikeleri genç nesil için son de-

rece kaygılandırıcıdır.157 son olarak internetin kötüye kullanımı pek çok 

araştırmada incelenmiş ve bulgular, internetin çeşitli bakımlardan ruh 

sağlığını olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir.158 internetin ruhsal hij-

yen üzerindeki en önemli etkileri şunlardır:

Depresyon ve sosyal inziva

Her ne kadar başkalarıyla iletişim ve ilişkimiz internet aracılığıyla 

arttıysa da elektronik posta, sms, chat odaları, web siteleri ve online 

interaktif oyunlar toplumsal ilişkilerin gelişmesi ve korunmasına yara-

yan mekanlara dönüşmüştür. Dünyada günlük ortalama 400 milyon ki-

şinin internet kullandığı tahmin edilmektedir ve internetin asıl işlevle-

rinden biri de sosyal ilişkiler kurmaktır. Ama hergün, internet yoluyla 

ilişkinin çeşitli şekillerinin en aşağı düzeyde yeraldığını gösteren çok 

daha fazla bilgiyle karşılaşıyoruz. Belki de internet yoluyla bağlantının 

temel kusuru, sanal ortamda kurulan ilişkinin esas itibariyle metne da-

yanması, bundan dolayı da yüzyüze iletişimdeki görsel ve işitsel ala-

156 michel j. menow, Impact of the Internet: Some Conceptual and Methodological Issues, 
1999, www.dgz.org.br/dezgg/art_o6.htm

157 Griffiths, m. D., Internet Addiction: Does it really exist? Gackenbach j. (ed.), Psych -
logy and the Internet: Intrapersonal, Interpersonal and Transpersonal Implications içinde. 
san Diego: Academic Press, s. 61-75.

158 suler, j., Psychology of Cyber Space-Addiction to Cyber Space. Why is this Thing Eating 
my Life? Www.rider.edd/~suler/psycyber/eat_life.htm
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metlerden yoksun olmasıdır.159 Kiesler ve diğerleri, internetin toplum-
sal etkisinin olumlu mu, olumsuz mu olduğu meselesinin, internetten 
yararlanmanın niteliğine ve bireylerin internet kullanmakla harcadık-
ları zamanda kaybettiklerine bağlı olduğuna inanmaktadır. Bu bakım-
dan çoğu yazar, internette ilişki kurmanın kolaylığının bireyleri daha 
fazla zamanı yalnız başına geçirmeye, yabancılarla online sohbet et-
meye, ailesi ve dostlarıyla bağı koparmaya teşvik etmesinden kaygılı-
dır. Bazı anket araştırmaları, internet yoluyla kurulan sosyal ilişkilerin 
gerçek ilişkilerden daha zayıf olduğunu ve uzun vadede toplumsal in-
zivaya yolaçacağını söylemektedir.160

İnternet ve aile ilişkileri

Kraut ve diğerleri (1998) internet kullanan bireyler üzerinde iki yıl 
süren bir araştırmayla, internet kullanımındaki artışın, beraberinde aile 
bağlarının zayıflamasını ve sosyal ortamlara katılımın azalmasını getir-
diği sonucunu buldu. Buna ilaveten, bu araştırmaya katılanlar toplumsal 
inziva ve depresyona maruz kalmışlardı.161 christopher ve diğerleri, lise 
son sınıftaki 89 öğrenci üzerinde yapılmış “internet kullanımının ergen-
lerin depresyon ve sosyal inzivasındaki rolü” başlıklı araştırmada aşağı-
daki eksenleri değerlendirdi:

a) internet kullanım oranı: Az (günde bir saatten az), orta (günde 
bir iki saat arası), çok (günde iki saatten fazla).

b) Baba, anne ve yaşıtlarla bağ: Bu araştırmada interneti az ve çok 
kullanan kullanıcı grupları karşılaştırıldı. sonuçlar gösterdi ki, toplum-
sal ilişkiler bakımından interneti az kullananlar ile çok kullananlar ara-
sında dikkat çekici bir farklılık vardı.162

159 Ali saidi ve ebulkasım şekiba, Revanşinasi ve Asibşinasi-yi İrtibatat-i İnterneti, Te -
ran: sünbüle, 2006, s. 38.

160 Internet Evolution and Social Impact.
161 www.findarticles.com/p/articles/mim.2248
162 sanders, c., T. m. Field, m. Diego ve m. Kaplan, The Relationship of Internet Use to 

Depression and Social Isolation Among Adolescents, www.findarticles.com/p/Articles/
min_2248/is1383/ai



609

ToPlumsAl KurumlAr ve ruHsAl Hijyen

İnternette pornografi

lasser, şu anda internetin üç özelliğe sahip olma aracılığıyla por-
nografinin yayılmasında en önemli kaynak olduğuna inanmaktadır. Bu 
üç özellik şunlardır:

1. Kolay ulaşma kabiliyeti.

2. Herkesin bedelini ödemeye güç yetirebilmesi.

3. Tüketicilerin kimliğinin gizli kalabilmesi.163

Bazı internet siteleri cinsel konuları ve sahneleri en açık, en bariz ve 
en ahlak dışı biçimde genelin izlemesine açabilmektedir. Geçmişte por-
nografik dergiler edinerek ve seksle ilgili şeyleri bulmak için kişi batak ve 
sefil mekânlara gitmek zorunda kalıyordu. Ama günümüzde internet sa-
yesinde bunlara ulaşmak oldukça kolaydır. Her yıl böyle içeriklerin hac-
minin arttığına tanık oluyoruz.

lasser, internet pornografisinin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz et-
kilerine değinerek şöyle der: “çocukların müstehcen içerik ve görüntü-
leri izleyerek seksi davranışlar sergileme ihtimali vardır. yetişkinlerde de 
internet pornografisi akıldışı cinsel davranışların ortaya çıkmasına veya 
cinsel bağımlılığa neden olabilir.”

yapılan çok sayıda araştırma, seks sitelerinin her geçen gün daha çok 
kullanıldığını göstermektedir. 1998’de Dr. cooper, eşzamanlı olarak inter-
nete bağlı yüzlerce kullanıcıyı tedavi ederken bunların yüzde ellisinin seks 
sitelerinden birine bağlı olduğunu gördü. Bunun ardından 1999’da gerçek-
leşen çalışmalar, internete bağlı kullanıcıların yüzde 31’inin aynı anda sekse 
özgü sitelere bağlı olduğunu ortaya koydu. los Angeles seks Bağımlıları 
rehabilitasyon Kurumu’nun gözetimi altında yapılan bir araştırma, her 
hafta 25 milyon Amerikalı’nın seks sitelerine bağlandıklarını ortaya çıkardı.164

Evlilik

cooper, scherer, Boies ve Gordon 1998 yılında internetteki cinsel 
konuları 9177 web kullanıcısının online değerlendirmesini kullanarak 

163 lasser, m. r., Pornography in Internet, www.galenet.galegroup.com
164 A.g.e.
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inceledi. Greenfield165, 1999’da internetin kötü kullanımını incelemek 
amacıyla yaklaşık 18000 web kullancısını araştırmaya konu edindi. Araş-
tırmanın sonuçları gösterdi ki internet ağı, cinsel davranışın çeşitli şekil-
lerini uygulama ve geliştirme için uygun bir ortamdı. Aynı şekilde inter-
net, evlilik dışı cinsel ilişkiyi ve evliliğe ihaneti özendiren bir etken olarak 
da kabul edilmektedir.

İnternet pornografisi kullanımının yayılması

Bulgular, sekse özgü internet sitelerine bağlanmanın evdeki kullanı-
cılarla sınırlı olmadığını göstermekte, bilakis iş ortamlarındaki ciddi so-
runlardan biri de sayılmaktadır. Beşyüz ticari şirkette gerçekleştirilen araş-
tırma, erkek çalışanların, bilgisayar başındaki mesailerinin yüzde 42’sini 
seks sitelerine bakarak geçirdiklerini ortaya çıkarmıştır.166

internet pornografisindeki görüntüler olağanüstü tehlikeli olabilir. 
Birçok kişi internetteki seks sitelerini kullanmaları nedeniyle işlerini, mes-
leki kariyerlerini ve evliliklerini tehlikeye atabilmektedir. schneider, koca-
ları bu davranışa düşkün 91 kadın üzerinde yaptığı araştırmada hepsinin 
de ihanete uğradığını hissettiğini, zarar gördüklerini ve reddedildiklerini 
tespit etti. Bu kadınların yüzde 68’i, kocalarının internette seks yaptıkla-
rından onlara ilgisiz kaldığını belirtiyordu. yüzde 32.2’si eşlerinden ay-
rılma sebebini internet olarak göstermişti.167

Bazılarının inancına göre internet, bireylerin eylem, adab ve cinsel 
kültürünü kökünden değiştirecek ve cinsel davranışa ilişkin tanımımızı 
dönüştürecek denli güçlüydü. Teknolojinin şaşırtıcı değişimleri sayesinde 
günümüzde internet ortamında cinsel ilişkilerin, “sanal seks” veya “net-
work aşkı” olarak ifade edilen türde biçimlendiğine tanık olmaktayız.

Kadınlar ve erkekler internet ortamında birbirlerini bulabilir ve bir-
birlerine aşık olabilirler. çoğu kişi için böyle bir aşk cazip ve çekici, hatta 
kimi durumlarda uzun süreli ilişkiler ve evlilikle sonuçlanabilir.168 Kimi 

165 Greenfield, D., Virtual Addiction: Sometimes New Technology can Create New Pro -
lems, 1999, www.psychheaituet.com

166 Pornography in Internet, www.galenet.galegroup.com
167 A.g.e.
168 suller, j., Psychology of Cyber Space-Addiction to Cyber Space why is this Thing Eating 

my Life? www.selfhelpmagazine.com
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araştırmalara göre sanal seks kabusa dönüşebilmekte ve bireyi, sevdalı-
sını ararken evini barkını terketmeye mecbur bırakmaktadır.169

Bu tanıklıklar nedeniyle interneti, ruh sağlığını tehdi eden etken say-
mak mümkündür.

İnternet Bağımlılığı

Her ne kadar teknolojiye veya bilgisayara bağımlılık gibi kavramlar 
shotton tarafından 1991 yılında araştırılıp incelenmişse de internet ba-
ğımlılığı (IAD), birkaç yıl sonra o’reilly (1996), Griffiths (1997) ve jung 
(1996, 1997) tarafından geliştirilmiştir.170

Bu tür bir bağımlılığın doğru teşhisi oldukça güç ve karmaşıktır. o 
kadar ki, “Psikolojik Bozuklukların istatistik ve Teşhis Kılavuzu”nun dör-
düncü edisyonunda bozukluk bu başlıkla zikredilmemiştir. Bağımlılığın 
bu şeklinin günün birinde bu rehbere girip girmeyeceğini takip etmek 
gerekir. orzack (1999) internet bağımlılığını bir bozukluk türü olarak 
dikkate almaktadır. çünkü birey, bilgisayar sayfasını gündelik hayatın 
gerçekliğinden daha cazip görmektedir. ona göre bilgisayarı olan herkes 
bağımlılığa maruz kalabilir, ama utangaç, yalnız ve aceleci kişiler daha 
fazla zarar görmektedir.171

Diğerleriyle sağlam ve samimi ilişkilerin bulunmaması, kendine gü-
venin olmaması ve genel olarak hayatın çeşitli alanlarında başarısızlık bi-
reylerin internet bağımlılığına zemin hazırlamaktadır. Bu alanda yapılmış 
araştırmaların sonuçları göstermektedir ki, insanlarla ilişkisi az olan bi-
reylerdeki internet bağımlılığının önemli nedenlerinden biri, sosyal des-
tek edinme arayışıdır.172

internet bağımlılığının ve şiddetinin belirlenebilmesi için young’ın 
anketi en uygun teşhis kılavuzu olabilir. young -internet Bağımlılığı ihti-
sas merkezi psikoloğu-, durumu, geçen yıl boyunca aşağıdaki kriterlerden 

169 www.dostan.net/view.asp?id=50000343284100004
170 liebert, m. A., Cyber Psychology and Behaviour, c. 8, 2005.
171 orzack, m. H., Computer Addiction: Is it Real or Virtual, new york: john Wiley and 

sons, 1999.
172 suller, j., Computer and Cyberspace Addiction, www.planetpsych.com/zpsychology101/

cyberaddiction.htm
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dört veya daha fazla seçeneğe uygunluk taşıyan bireyleri internete bağım-
lılık bakımından kategorilere ayırmaktadır:

- internet fikri zihninizi meşgul ediyor mu? Hatta internete bağlı ol-
madığınız zamanda bile onu düşünüyor musunuz?

- internet kullanma oranını kontrol etmeyi başaramıyor musunuz?

- internet kullanma oranını durdurmaya çalıştığınızda huysuzluk ve 
huzursuzluk hissediyor musunuz?

- internete bağlı olmadığınız sırada bir kenara çekiliyor ve depres-
yon ya da huysuzluk gibi duyguları yaşıyor musunuz?

- sorunlardan kaçmak veya günah, kaygı, depresyon veya çaresizlik 
gibi duyguları yatıştırmak için internet başına koşuyor musunuz?

- internet kullanma sürenizi gizlemek için dostlarınıza veya aile bi-
reylerine yalan söylüyor musunuz?

- internet kullanma yüzünden önemli bir ilişkiyi, işinizi veya eğitim 
ve meslek kariyerini kaybetmeye hazır hissediyor musunuz?

- internet kullanma hakkını elde etmek için büyük masraflar yap-
tıktan sonra bile yine de onun ardına düşer misiniz?

- sürekli hesapladığınızdan daha fazla zaman internette kalıyor mu-
sunuz?

elbette ki resmi teşhislerin çoğunda olduğu gibi internet bağımlılığı 
bozukluğu da net araştırmalar gerektirmektedir.173 Ivan Goldberg (1995) 
internet bağımlılığının belirtilerini şöyle sıralamıştır:

1. networkte daha fazla zaman geçirebilmek amacıyla hayat tarzında 
keskin değişiklikler.

2. Bedensel faaliyetleri genel olarak azaltmak.

3. Bireysel sağlığa önem vermemek ve internet meşguliyetlerine 
odaklanmak.

4. Hayatın önemli faaliyetlerinden kaçınmak.

173 suller, j., Computer and Cyberspace Addiction, www.planetpsych.com/zpsychology101/
cyberaddiction.htm
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5. networkte daha fazla zaman geçirebilmek için uykuyu azaltmak 
veya uyku modelini değiştirmek.

6. iletişimi azaltmak ve bunun sonucunda da dostları kaybetmek.

7. Aileyi ihmal etmek.

8. yüklenmiş mesleki ve şahsi sorumluluklara ilgisizlik.174

Daha yeni araştırmalar, internete davranışsal bağlılık175 veya bağım-
lılığını bir tür hastalık veya psikolojik pataloji görmek bir yana, berabe-
rinde ciddi bedensel, ailevi, mesleki, sosyal ve psikolojik darbeler geti-
ren kronik, kapsayıcı, tekrarlayan bir fenomendir. şiddetine bağlı olarak 
internet bağımlılığının en önemli sonuçları şunlardır: Depresyon bozuk-
luğu, inziva, uyku miktarı ve zamanında bozukluk, haddinden fazla yor-
gunluk, stres ve psikolojik baskı, işini ve mesleki kariyerini kaybetmek, 
bireyler arası ilişkilerde bozukluk, aile içi ihtilaflar, ders sorunları, saldır-
gan fikirler ve erken cinsel eğilim.176

 و آخر دعوانا ان الحمد للهّٰ رب العالمین177 

174 suller, j., Computer and Cyberspace Addiction, 2004, www.planetpsych.com/zpsych -
logy101/cyberaddiction.htm

175 Internet behaviour dependence
176 Briggs, r. G., Psychological Parameters of Internet Addiction, www.library.albany.edu/

briggs/addiction.html
177 “Dualarımızın sonu, âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdetmektir.” 
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