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 I

ÖZET 

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

DİN PSİKOLOJİSİ BİLİM DALI 

 

MİSTİK DİNDARLARDA BENLİK KONTROLÜ VE AHLAKİ GÜÇ 

ESRA ERMAN 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

Benlik kontrolü kişinin kendi davranışlarına hükmedebilme, dürtülerini 
engelleyebilme, çeşitli kötü alışkanlıklarından kurtulabilme gücünü ifade 
etmektedir. Kişinin benlik kontrolünü kuvvetlendirerek, kendinde istemediği 
olumsuz davranışlardan kurtulabileceği ve bu kontrol mekanizmasının çok çeşitli 
yollar ile geliştirebileceği ileri sürülmektedir. Benlik kontrolünün geliştirilmesiyle 
istek ve arzularını kontrol altına alan insanlar ahlaken daha olgun hale 
gelmektedirler. Mistik dindarlar da amaçlarına ulaşma yolunda  kötü huylardan 
kurtularak ahlaken olgunlaşmayı hedeflemektedirler.  Tasavvuf yolunu seçen 
mistik  dindarların da en büyük amaçlarının kötü huylarından kurtulup, 
nefislerini kontrol altına alarak Allah’a ulaşmak olduğu ifade edilmektedir.Bu 
doğrultuda, Hıristiyan terminolojisinde 7 öldürücü günah olarak ifade edilen 
tembellik, oburluk, açgözlülük, şehvet, kıskançlık, gurur ve öfkeden oluşan ahlaki 
kusurların kontrolü bağlamında tasavvufun, benlik kontrolünü geliştirmekteki 
rolü incelenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada Nakşibendi tarikatına mensup 36 
kadın 4 erkek olmak üzere 40 kişi ile mülakat yapılmıştır. Elde edilen bilgiler 
çözümlenmiş, birbirleriyle aynı yada benzer cevaplar birleştirilerek daha açık ve 
kesin sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Verilen genel bilgilerin yanı sıra sufilerin 
konu ile ilgili kendi ifadelerine de yer verilmiştir. Buna göre, elde edilen sonuçlar, 
benlik kontrolünün geliştirilmesi söz konusu olduğunda tasavvufun, sahip olduğu 
temel esasları, kendi has metot, yöntem ve hedefleri ile nefsi kontrol altına almaya 
çalışarak benlik kontrolünü sağlamada olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya 
koyar niteliktedir. Tasavvuf psikolojisi ile ilgili daha net açıklamalar ve daha 
doğru yorumlar yapılması için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Danışman: Prof. Dr. Hayati Hökelekli                                          Sayfa sayısı:115 

 
Anahtar Kelimeler: 
Benlik Kontrolü 
Ahlaki Güç 
7 Öldürücü Günah 
Mistisizm  
Mistik Dindar 
 
 



 II

ABSTRACT 

DEPARTMENT OF STUDY OF RELIGION AND PHILOSOPHY  

PSYCHOLOGY OF RELIGION 

SELF-CONTROL OF MYSTIC RELIGIOUS AND MORAL 
STRENGHT 

 

ESRA ERMAN 

(MA Thesis) 

 

Self-control experesses the strength of the person to direct his behaviours 
and the strength to get rid of vices and to obstruct his inner drives. It is argued 
that by strengtening self-control the person can relieve from negative behaviours 
and he can develop this control mechanism in variours ways. The people who take 
their desires under control by developing self-control become morally more 
mature. Mystic religious aim to get mature by relieving from negative behaviours 
in their way to reach their goals. It is experessed that the major aim of the mystic 
religious who choose sufism is to get rid of their negative disposition and to reach 
Allah by taking their self under control. Sufism has been researched for its role in 
developing self-control in the respect of controlling moral deficiencies; the seven 
deadly sins; pride, greed, envy, anger, lust, gluttony, sloth  which are defined in 
Christian terminology. In this research 40 people were interviewed (36 women and 
4 men) all of whom are member of the Nakhshibendi tariqat. The information 
taken has been analysed and the same or similar data have been united to reach 
more certain results. The statements of the sufis about the subject are given 
besides the general information. In this respect, the results attribute that sufism 
having its main bases and the methods, techniques and aims, has a positive affect 
in trying to control the self. New researchs are needed to make certain 
explanations and accurate comments about the psychology of sufism. 
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ÖNSÖZ 

Modern toplumun insanın manevi yönünü eksik bırakması, içsel huzuru 

sağlayamaması insanları maneviyatlarını geliştirecek çeşitli yollar aramaya itmektedir. 

Özellikle batı bu konuyla fazlasıyla ilgilenerek, çeşitli manevi gelişim yollarını aramaya 

koyulmuştur. İlk önceleri uzak doğuda aranan bu çözüm yolu tasavvufun incelenmesi 

ile giderek İslam’a kaymaktadır. Tasavvuf gün geçtikçe insanların dikkatini daha fazla 

çekmektedir. Bu durum tasavvufun insanın manevi gelişimindeki rolü ile ilgili çok 

değişik çalışmaların yapılmasına neden olmaktadır. 

Bu çalışmada tembellik, oburluk, açgözlülük, şehvet, kıskançlık, gurur ve öfke 

ile sınırlanan 7 kötü özellikle mücadelede tasavvufun etkisi ele alınmaya çalışılmıştır. 

İlk bölümde benlik kontrolü açıklanmaya çalışılmış ve 7 öldürücü günah 

bağlamında benlik kontrolünün geliştirilmesi ele alınmıştır. 

İkinci bölümde tasavvuf kavramı, nefs mücadelesi,  bahsedilen 7 öldürücü 

günahtan kurtulmada tasavvuf yolunun etkisi anlatılmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise Nakşibendî tarikatına mensup 40 kişi ile yapılan 

mülakatlardan elde edilen sonuçlar teorik kısım bağlamında ele alınmıştır. 

Bu çalışmanın oluşumu sırasında değerli fikir ve yönlendirmeleriyle desteğini 

esirgemeyen danışman hocam sayın Prof. Dr. Hayati Hökelekli’ye, mülakat sorularının 

hazırlanmasında yardımcı olan Öğr. Gör. Dr. İbrahim Gürses’e, II. Bölümün 

hazırlanmasında yönlendirici olan Prof. Dr. Mustafa Kara’ya, tasavvuf ile ilgili eserlere 

ulaşmamı sağlayan ve konunun sunumu ile ilgili fikirler veren Araş. Gör. Dr. Salih 

Çift’e, tezin her safhasında, özellikle yazımında desteğini esirgemeyen arkadaşım 

Emine Küçükalp’e, görüşme yapmayı kabul ederek bu çalışmanın oluşmasını sağlayan 

bütün sofilere ve beni bugünlere getiren aileme teşekkürü bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 

Akıl ve irade sahibi olan insan, dilerse ahlâki bakımdan çok üstün duruma ya 

da tam tersi çok aşağı bir hale gelebilecek yapıya sahip bir varlıktır. Dini öğretilerin 

tarihine bakıldığında da ahlâk ve faziletin ilahi emirlere itaat etmekle denk tutulduğu 

görülmektedir. Her ahlâk ve fazilet sahibi dindar olmayabilir, fakat her dindar ahlâk ve 

fazilet sahibi olmalıdır. Yani ahlâklı bir insan olmak demek aynı zamanda iyi bir dindar 

olmak demektir. Bunun için de insanın içinde bulunan kötülüklerden kurtulması 

gerekmektedir. İyiye de kötüye de yönelebilecek durumda olan insan, eğer isterse 

kendisindeki bütün kötü özelliklerden kurtulabilme gücüne sahiptir. 

 Günümüzde insanlar birçok kötü özellikten şikâyet etmekte, bu kötü huylardan 

kurtulmak için çeşitli çareler aramaktadırlar. Kişinin kendinde ya da çevresinde hoşnut 

olmadığı kötü huylardan kurtulmada yapması gerekenler nelerdir? Kendini nasıl kontrol 

altında tutabilir? İnsanın kötü alışkanlıklardan, istek ve dürtülerinden kurtulması 

mümkün müdür? İnsanda bulunan kontrol mekanizması nasıl geliştirilebilir? Peki, 

manevi bir gelişim yolu olan tasavvufun insanı kontrol etmede etkisi var mı? Bu 

sorulara cevap bulmak ve tasavvufun benlik kontrolündeki rolünü incelemek amacıyla 

bu çalışma hazırlanmıştır.  

Tasavvufa girmiş insanların psikolojik durumlarını incelemek din psikolojisi 

için önem arz etmektedir. Gün geçtikçe bu konu ile ilgili hem teorik hem de pratik 

çalışmalar artmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde mistik dindarların psikolojik yapıları ile 

ilgili bilgiler artmakta ve daha objektif ve bilimsel açıklamalar elde edilmektedir. 

Mistik dindarlar mensup oldukları dinlerdeki sezgisel, ruhani boyuta önem 

verirler ve benliği terk ederek Allah’a ulaşmayı hedefledikleri belirtilmektedir. Bu 

hedefe giderken de kendilerinde bulunan tüm olumsuz özelliklerden kurtularak 

saflaşmaya çalışırlar. Bunun için farklı metotlar ve yollar kullanırlar. 
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İslam dinine mensup mistik dindarların yolu ise tasavvuftur.  Tasavvuf için 

İslam mistisizmi demek mümkündür. Tabii ki tasavvufu diğer dini ya da tabii 

mistisizmlerden ayıran kendine has özellikleri vardır.1 Tasavvuf yolundaki sofinin* 

amacının mükemmel bir ahlâka sahip olarak insan-ı kâmil mertebesine ulaşmak olduğu 

ileri sürülmektedir. Nefsin arzularını olabildiğince dizginlemek, ihtiyaçları en aza 

indirmek, dünyaya değer vermemek, tam bir ruh ve kalp tasfiyesi ile ahlâki 

mükemmelliğe ulaşılacağına inanmak, tasavvuf ahlâkının temel özelliklerinden 

sayılmaktadır.  

İnsanda doğuştan gelen ve kendini gerçekleştirmeye, kusursuzluğa, 

mükemmelliğe, v.b. ulaşmada insanı güdüleyen potansiyel2 olan benliği, kişinin kim 

olduğu konusundaki düşüncelerinin ve kendi hakkındaki değerlendirmelerinin tümü 

olarak tanımlayabiliriz. Benlik kontrolü ise, kişinin kendi davranışlarına hükmedebilme, 

kendi dürtülerini dizginleyebilme yetisidir.3 Benlik kontrolü mekanizması eğer 

geliştirilirse kişinin, arzu ve dürtülerinin üstesinden gelmesini mümkün kılmaktadır.  

Sofilere göre tasavvuf yoluna girenlerin ilk yapacakları şeylerden birisi, kendi 

nefsiyle mücadele etmek, nefsin esiri olmaktan kurtulmak, ona hâkim olmak ve onu 

iyice zayıflatarak sürekli kontrol altında tutarak sonunda benlikten tamamen 

vazgeçmektir. 

Bu doğrultuda tembellik, oburluk, şehvet, kıskançlık, kibir, öfke ve açgözlülük 

ile sınırlandırdığımız ahlâki kusurların kontrolü bağlamında ahlâki bir güç olarak benlik 

kontrolünün ele alındığı çalışmanın ilk bölümünde, benlik kontrolünün ne olduğu, nasıl 

sağlandığı, söz konusu kontrolün sağlanmasındaki başarısızlığın nedenleri, benlik 

kontrolünde dinin rolü incelenmeye çalışılmıştır. Gerek bu konu ile ilgili ülkemizde 

yapılan bir çalışmanın bulunmayışı, gerekse yabancı kaynaklara ulaşma zorluğu bizi bu 

konuda sınırlandırmıştır.   

 Benlik kontrolünde tasavvufun rolünü incelemek için, tasavvufun ne 

olduğunun,  ahlâkla olan ilişkisinin, tasavvufi terbiyedeki temel esasların ve eğitim 

metotlarının ele alınması ise,  çalışmanın ikinci bölümünün amacını oluşturmaktadır. 
                                                 

1  HÖKELEKLİ, Hayati; Din Psikolojisi, T.D.V.Y.,3. Baskı,  Ankara, 1998,  s.315 
*  Bu kelimenin yazımında farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada Türk Dil Kurumunun İmla kılavuzu 

esas alınarak sofi kelimesi kullanılmıştır.(y.n.) 
2  BUDAK, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000, s.123 
3  BUDAK, Selçuk; a.g.e., s.576 
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Son bölümde ise, tasavvufun bu yedi günahtan kurtulmada insanın kontrol 

mekanizmasını güçlendirmedeki rolü ile ilgili elde edilen mülakat sonuçlarına yer 

verilmiştir. 

Önce konuyu kapsayan bir soru listesi hazırlanmıştır, soru listesi hazırlanırken 

daha önce bu alanda yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulmuştur.  Daha sonra 

görüşme yapmayı kabul eden sofilerle görüşülmüş ve elde edilen bilgiler kaydedilerek 

yazıya geçirilmiştir. Sorulara önce onları tanımaya yardımcı olacak bazı biyografik 

sorularla başlanmış ve daha sonra asıl konuya geçilmiştir. Konuşmalar sorularla sınırlı 

tutulmamış zaman zaman farklı konulara girilmiştir. Sofilere kimlikleri ile ilgili bilgiler 

vermeyecekleri ve istemedikleri soruları cevaplamayabilecekleri söylenmiştir.  

  Hepsi Nakşibendî tarikatına mensup 36 tanesi kadın, 4 tanesi erkek olmak 

üzere toplam 40 kişi ile yapılan görüşmeler konu bağlamında sistematize edilmeye 

çalışılarak verilmiştir. Öncelikle elde edilen bilgiler çözümlenmiş, birbiriyle aynı ya da 

benzer cevaplar birleştirilmiş, böylece daha açık ve kesin sonuçlar elde edilmeye 

çalışılmıştır. Verilen cevaplarda çok fazla çeşitlilik arz etmeyen ve tablolaştırma imkânı 

bulunan yanıtlarda tablolara yer verilirken, çok çeşitli yanıtlar verilen sorularda tablo 

kullanılmayarak farklı cevaplar sıralanarak ifade edilmiştir. Örneklem grubundan elde 

edilen bu veriler SPSS programıyla tablo halinde sunulmuştur. Verilen genel bilgilerin 

yanı sıra sofilerin konu ile ilgili kendi ifadelerine yer verilerek sunum güçlendirilmiştir. 

Bunun yanı sıra yapılan farklı mülakatlardan elde edilen yorumlara da yer verilmiştir. 

 Fakat bu araştırmanın bazı dezavantajları mevcuttur. Bu araştırmanın verilerini 

kontrol etmek için herhangi bir kontrol grubu kullanılmamıştır. Ayrıca sofilerin 

tasavvufa girmeden önceki yaşantıları ve tasavvufa girdikten sonra gösterdikleri 

değişim ile ilgili söylediklerini kontrol etmek üzere ailelerine ve arkadaşlarına müracaat 

edilememiştir. İnsanların kendilerine göre özel kabul ettikleri tasavvufi hayatlarını 

paylaşmak istememeleri, çekinmeleri ya da kendilerine bu konuda izin verilmediğini 

belirtmeleri gibi nedenlerle mülakat yapmak için çok fazla kişi bulunamamıştır. Son 

olarak örnekleme metodu kullanıldığından dolayı bu çalışmanın bulguları sadece 

mülakat yapılan kişiler için geçerlidir. Başka sofiler için farklı sonuçlar elde edilebilir. 

Kadın erkek arasındaki fark bu araştırmanın inceleme konusu değildir. Bu nedenle 
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mülakat yapılan kişilerdeki cinsiyet dağılımına önem verilmemiştir. Ayrıca sofi grubu 

rasgele seçilmiş farklı tarikatların konuya etkisi incelenmemiş, sofilerin sadece tasavvuf 

yoluna girmiş olmaları yeterli görülmüştür.  

Tasavvuf psikolojisi ile ilgili çeşitli çalışmalar da bulunmaktadır. Çeşitli 

çalışmalarda tasavvufun dönüştürücü etkisini müşahede etmek mümkündür. Örneğin 

bunlarda biri Lale Bahtiyar’ın Nakşibendî tarikatından rasgele seçilen 7 sofi kadınla, 

yönlendirici olmayan “Sufizm hayatınızı nasıl değiştirdi? “ sorusu çerçevesinde yapılan 

söyleşilerinden oluşan “Bir Melek Olmak” isimli kitabıdır. Bayanların verdikleri 

cevaplar teybe kaydedilip çözüldükten sonra 18. yy sofilerinden olan Şah Veliyullah ‘ın 

Kutsal Bilgi diye çevrilen Eltafu’l- Kuds adlı kitabında bahsettiği psikoloji ile 

kıyaslanmıştır. 

Bir diğer çalışma olarak Ali Köse’nin “Neden İslam’ı seçiyorlar” adlı eseri 

söylenebilir. Bu kitap Müslüman olan 70 İngiliz’le yapılan mülakatlar çerçevesinde 

ihtida süreçlerini inceleyen bir çalışmadır. Bu Müslümanlardan 23 tanesi tasavvuf 

kanalıyla İslam’a girmiş ya da halen bir sofi grubu üyesidir. Bu kişilerin yaptıkları 

açıklamalar da  bize  tasavvufun etkisi ile ilgili bilgiler vermektedir.   

Tayfun Atay’ın yine İngiltere’de Şeyh Nazım grubuyla geçirdiği 1 sene 

zarfında katılımcı gözlem metodu ile ilgili hazırladığı kitabını “; Batıda Bir Nakşî 

Cemaati Şeyh Nazım Kıbrisî Örneği” adıyla yayınlamıştır. Bu çalışma da tasavvuf 

yolunun insan gelişimindeki rolü ile ilgili bilgiler vermektedir. 

Michaella Mihriban Özelsel ise, “Halvette 40 Gün” ismini taşıyan kitabında 

halvet günlüğünü tutmuş ve bunun bilimsel çözümlemesini yapmaya çalışmıştır. 

Orhan Gürsu tarafında hazırlanan “ Günümüzde Tasavvuf Yoluyla İslam’a 

yönelişin Sosyo-Psikolojik Analizi” ismini taşıyan bir yüksek lisans tezi de mevcuttur.*  

Bu çalışmada da mülakat metodu kullanılmıştır.  

Mülakat metoduna yer verilen bir diğer çalışma, Mehmet Türkmen’in tasavvufi 

yaşayışın karakter üzerine etkisini incelediği yüksek lisans tezidir.∗   

                                                 
*  Bkz. GÜRSU, Orhan; “Günümüzde Tasavvuf Yoluyla İslam’a Yönelişin Sosyo- Psikolojik Analiz”, 

(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa, 1999 
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Benlik kontrolü ile ilgili araştırmalara gelince, ülkemizde bu konu ile ilgili bir 

araştırmaya rastlanmamıştır. Fakat yurtdışında benlik kontrolü üzerine birçok farklı 

araştırma yapılmaktadır. Örneğin Keiko Nakano tarafından Japonya’da 36–47 yaşları 

arasındaki 78 erkek üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Kalp rahatsızlığına da sebep olan 

acelecilik, saldırganlık, öfke ve hiperaktivite özelliklerine sahip denekler kontrol ve 

uygulama grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Neticede kendilerine kontrol ilkelerinin 

verildiği uygulama grubundaki bireylerin söz konusu özelliklerinin azaldığı ve sahip 

oldukları davranışlara karşıt davranışlar geliştirdikleri görülmüştür.1 

Bir diğer araştırmada iki haftalık bir kursa katılan deneklere çeşitli kontrol 

egzersizleri sunulmuş ve bunları yapmayan kontrol grubuna kıyasla benlik kontrolünde 

önemli ölçüde ilerleme kaydettikleri görülmüştür.2 

                                                                                                                                               
∗   TÜRKMEN, Mehmet; “Mistik Dindarlarda Karakter Yapısı”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 

Bursa, 1996 
1  NAKANO, Keiko; “Effects Of Two Self- Control Procedures On Modifyıng Type a Behavior”  

Journal Of Clinical Psychology, September, 1990, Volume:46, No:5, s.652–657 
2  BAUMEISTER, Roy F.; “Ego Depletion and Self-Control Failure: An Energy Model of The Self’s 

Executive Function”, Self and Identity, 1, Psychology Pres, 2002 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 AHLÂKİ BİR GÜÇ OLARAK BENLİK KONTROLÜ 

(SELF-CONTROL) 

A)  AHLÂK VE İNSANIN AHLÂKİLİĞİ: 

Davranışlara yol açan ve şekil veren ruhsal tutum, meleke veya yatkınlığı ifade 
eden ahlâk,1 akla dayanan bazı ilkeleri temel olarak ele alması bakımından teorik, hayatı 
iyi bir şekilde sevk ve idare etmek için uygulanması gereken kuralları göstermesi 
bakımından ise pratik bir sanattır. Buna göre ahlâk, ne tamamıyla teorik ne de büsbütün 
pratiktir. Ahlâkın bilgi ve davranış boyutları birbirinin tamamlayıcısıdır.2 

İnsanın ahlâki hayatı bilgi, duygu ve davranış olaylarının bir terkibi olmakla 
birlikte,3 insanlarda ahlâki bilgi ile ahlâki davranış bazen birbirini tutmadığı gibi bazı 
davranışların sonunda da bizim tahmin ettiğimiz heyecan hallerinin tam tersi 
görülebilmektedir.4 İşte ahlâki hayatımızın bilgi, duygu ve davranış boyutları arasındaki 
söz konusu tutarsızlığı ortadan kaldıracak ve bizi ahlâk sınırları içinde tutacak olan 
kuvvet sağlam bir ahlâki vicdandır.  

Nitekim her insanda kendi davranışlarını iyi ve kötü açısından değerlendiren 
bir iç kontrol gücünün, vicdanın5 bulunmasına bağlı olarak bir ahlâk duygusu 
bulunmakla birlikte, bu güç her zaman sahibi için irfan meşalesi olamamaktadır.6 

                                                 
1  ERDEM, Hüsamettin; Son Devir Osmanlı Düşüncesinde Ahlâk, Sebat Ofset Matbaacılık, Konya, 

1996, s.54; ÇAĞRICI, Mustafa; İslam Düşüncesinde Ahlâk, Birleşik Yayınları, İstanbul, 2000, s.2; 
GÜNDÜZ, Turgay; İslam, Gençlik ve Din Eğitimi, Düşünce Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2003, 
s.195  

2  PAZARLI, Osman; İslam’da Ahlâk, 2. Baskı, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1980, s.13 
3  GÜNGÖR, Erol; Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar, Ötüken Neşriyat A.Ş., İstanbul, 1998, 

s.24; HÖKELEKLİ, Hayati; “Çocukta Ahlâk Gelişimi ve Eğitimi”, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
Tartışmalı İlmi Toplantılar Dizisi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1998, s.185 

4  GÜNGÖR, Erol; Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, 2. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1998, s.41 
5  NURAL, M. Hilmi; Ahlâk ve İman, Kader Basımevi, İstanbul, 1948, s.15 
6  BERTRAND, Alexis; Ahlâk Felsefesi, Çev: Salih Zeki, Akçağ Yayınları, 2.Baskı, Ankara, 2001, 

s.31; PAZARLI, Osman; a.g.e., s.91, PEKER; Hüseyin, Din Psikolojisi, Samsun, 1993, s.61  
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Zira cehalet, eğilimler ve duygular vicdanı hataya götürebilmektedir. İnsan 

bazı hallerde yaptığı yanlış davranışı mazur gösterecek sebepler bulabilir, sonra da 

aslında yanlış olan bu hareket onun gözünde doğru ve makul bir hareket halini alır. Yine 

bizi bir davranışa götüren sebepler hiç de ahlâka uygun olmayabilir fakat bu davranış 

için haklı sebepler göstermek suretiyle kendimizi mazur göstermeye çalışırız. Bu gibi 

hallerde insanın kendi kendini aldattığı, benliğin kendi kendini fark etme veya 

anlamasında kusurlar bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla vicdanın tabiatına dair 

hiçbir şüphe bırakmamak için insanın kendi benliği hakkında iyi bir sezgi kazanması, 

içe bakış metodu sayesinde kendisini daha iyi bilmesi gerekmektedir. Nitekim insanı 

ahlâkın konusu yapan husus kendinin farkında olan ayrıca bu fark edişi de fark eden bir 

varlık olmasıdır.1  

Buna göre, insan ne statik insan tasavvurunda olduğu gibi mahiyetsiz bir 

varlıktır (ki söz konusu yaklaşım davranışçılarda ve psikanalistlerde görülmekte olup, 

insan davranışları dürtü azalması olarak isimlendirilen ilke ile açıklanmaktadır. Buna 

göre insan kişiliği, ilkinde çevresel uyarıcılara verilen tepkilerle, ikincisinde ise 

dürtülerinin taleplerine verilen tepkilerle şekillenmektedir) ne de hümanist psikolojide 

olduğu gibi yapısında kötülük barındırmayan kusursuz bir varlıktır.2 

İnsan, tabiatı gereği ahlâki fazilete sahip olmakla birlikte topraktan yaratılan 

beşeri bir cepheye de sahip olması nedeniyle ahlâki bakımdan çift kutuplu bir varlıktır. 

Yani insana iyilik ve kötülük kaynakları olan kabiliyetler birlikte verilmiştir.3 Bu 

doğrultuda olmak üzere insanı ahlâkın konusu yapan şeyin, düşünme ve temyiz gücüne 

bağlı bulunan iradi durumlar olduğunu4 göz önünde bulunduracak olursak insanın 

bağımlı olduğu kuvvetleri anlayabilen ve anlayışı sayesinde kendi kaderine etkin bir 

                                                 
1  GÜNGÖR, Erol; Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, s.63–64; MEHMETOĞLU, Yurdagül; Erişkin 

Bireyin Kendilik Bilinci ve Din Eğitimi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2001, s.127 
2  KUZGUN, Yıldız; “Kendini Gerçekleştirme”, Araştırma, Dil ve Tarih-  Coğrafya Fakültesi Felsefe 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Cilt.10, Ankara, 1976, s.167–178 
3  ÇAĞRICI, Mustafa; Anahtarlarıyla İslam Ahlâkı, 2. Baskı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1991 ; 

KUTUB, Muhammed; İnsan Psikolojisi Üzerine Etüdler, Çev: Bekir Karlığa, İşaret Yayınları, 4. 
Baskı, İstanbul, 1992, s.57-65;  PAZARLI, Osman; a.g.e., s.48; MOHAMED, Yasin; Fıtrah: The 
Islamic Concept of Human Nature, Ta-Ha Publisher Ltd., London, 1996, s.97; MUTAHHARİ, 
Beheşti; Kur’an’da İnsan, Çev: E. Serdari, Objektif Yayınları, İstanbul, 1993, s.160; ÖZTÜRK, Y. 
Nuri; Din ve Fıtrat, 5. Baskı, İstanbul, 1998, s.56 

4  UYSAL, Enver “Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi Denemesi: İnsanî Erdemler-
İslâmî Erdemler”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt:12, sayı:1, 2003, s.64 
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biçimde katkıda bulunabilen ve iyiliğe ulaşmak için çabalayan unsurları güçlendirebilen 

bir varlık olduğunu söyleyebiliriz. O halde insan şartların kurbanı olan çaresiz bir varlık 

olmayıp kendi içindeki ve dışındaki kuvvetleri değiştirme ve etkileme, üzerinde etkili 

olan şartları hiç değilse bir dereceye kadar denetleme gücüne sahip bir varlıktır. Şu var 

ki insan, hayatına etkin bir biçimde katkıda bulunma imkânı veren bir akla ve vicdana 

sahip olmakla birlikte akıl ve vicdan da ayrılmaz bir şekilde insan karakterine bağlıdır. 

Zira yıkıcı kuvvetlerin ve akıl dışı tutkuların karakterimize egemen olması durumunda 

aklımız da vicdanımız da fonksiyonlarını gerektiği şekilde yerine getirememektedir.1 Bu 

nedenle insanın sadece kendi fıtratının imkânlarıyla mükemmelleşeceği yönündeki bir 

söylemin hayalî unsurlar ihtiva ettiği söylenebilir. İnsanın mükemmelleşebilmesi için 

yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bu noktada din faktörünün önemli bir role sahip 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 Nitekim Kur’an’da da Allah’ın insana ahlâki doğruyu görme gücünü verdiğini 
ancak insanın ahlâk yasalarına göre davranma hususunda zayıflık ve umursamazlık 
gösterdiğini ifade eden ayetler yer almaktadır.* Kişi doğuştan iyiliğe meyilli olmakla 
birlikte aynı zamanda kötülük potansiyeline de sahiptir. Bu nedenle kişi kendisinde var 
olan iyilik potansiyelini gerçekleştirmek için nefsini terbiye etmektedir. İnsanların hissi 
ve biyolojik güdüleri tabii olarak kötü olmamakla beraber kötü dürtülere açık 
olduklarından, ilahi kanunlara uygun olarak kontrol edilmeleri ve yönlendirilmeleri 
gerekir. İşte Kur’an’ın dünya görüşünün temelini oluşturan Allah ve ahiret inancı 
duygusal yaşantı haline dönüştürüldüğü takdirde insanın bu umursamazlığını, arzularına 
uymasını gidermede ve ahlâki davranışı gerçekleştirmede iki temel etki unsuru olabilir. 
Burada ahiret inancı ahlâki açıdan bir sonuçtur ve ahlâki yaptırımda bir uyarı unsuru 
olarak kullanılmıştır. Yani ahlâki davranış cennet ve cehennem için konulmamıştır. 
İnsan için de Allah için de asıl olan ahlâki davranışın kendisidir.2 Dolayısıyla din ahlâki 
davranış için güçlü faydalı psikolojik etkiler sağlayabilmektedir.3 

                                                 
1  FROMM, Eric; Erdem ve Mutluluk, Çev: Ayda Yörükan, 4. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul, 1997, s.26; FROMM, Erich, Kendini Savunan İnsan, Çev. Necla Arat, Say 
Dağıtım Ltd. Şti., 5. Basım, İstanbul, 1996, s.32 

*  Şems 91/7–10, Tin 95/4, Hicr 15/29, Maide 5/5, En’am 6/88, A’raf 7/147 
2  GÜLER, İlhami; İman Ahlâk İlişkisi, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2003, s.112; GÜNGÖR, 

Erol, IŞIK, Emin; Ahlâk, Devlet Kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı, s.53–54 
3  IHEOMA, E. O. “The Role of Religion in Moral Education”, Journal of Moral Education, 

Volume:15, Number: 2, May,1986, s.145 
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B) SELF-CONTROL (Benlik Kontrolü, Kendini Kontrol, Öz-Denetim) 

NEDİR? 

Self (benlik) kavramı, hem sosyal bir sonuç hem de sosyal bir güç olup,  

bireyin kendisi hakkındaki inançları ve düşünceleri olarak tanımlanabilir. Benlik 

kavramı sosyal etkileşimden zuhur eden sosyal bir üründür ve bireyin düşüncelerini, 

duygularını ve davranışlarını etkilemektedir.1 İnsanı kusursuzluğa, mükemmelliğe v.b. 

ulaşma yönünde güdülediğine inanılan evrensel bir potansiyel olan benlik,2 bireyin 

özelliklerine, yeteneklerine, değer yargılarına, emel ve ideallerine ilişkin kanılarının 

dinamik bir örüntüsüdür.3 

İnsan doğuştan benlik bilinciyle dünyaya gelmemektedir. Benlik bilinci küçük 

yaşlardan itibaren insanlarla ilişki ortamında şekillenmektedir. İletişimde bulunulan 

insanların kişiye karşı tavırları, hem diğer insanlara ve dünyaya hem de kendisine karşı 

bakışını belirlemektedir. Bununla birlikte benlik bilinci her zaman kişideki potansiyeli 

yansıtmadığından kesinlikle değişmeyeceği söylenemez. Her ne kadar benlik bir yapı 

olarak oluştuktan sonra kolay kolay değiştirilemese de söz konusu yapının eksikliklerini 

fark etmek ve ıslah edebilmek mümkündür. Bu noktada kişinin kendisini tanıması, 

gerçek potansiyellerinin mevcut benlikle temsil edilip edilmediğini anlamasını 

sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Yani kişi benlik resmini zaman içinde 

geliştirebilir, ona yeni unsurlar katabilir.4 

Benlik kavramının sistematik anlamı, ahlâki değer, öz-düzenleme, (self-

determination) birlik ve yeterlik anlamlarını içermektedir. Bu dört anlam, benlikle ve 

toplumla bütünleşmeyi içeren belirli amaçlara bireyin ulaşmasına olanak sağlayan faal 

sistemlerle ilişkilendirilir.5  

Benlik bilinci hali hazırda kişinin ne olduğunu ifade eden gerçek ben ile kişinin 
nasıl bir insan olması gerektiğini ifade eden ideal benin bir sentezidir.6 

                                                 
1  BHUGRA, Dinesh; “Self-Concept: Psychosis and Attraction of New Religious Movements”, Mental 

Health, Religious&Culture, Volume 5, Number 3, Taylor&Francis Ltd., 2002 , s.239-240 
2  Budak, Selçuk; a.g.e., s.123 
3  BAYMUR, Feriha; Genel Psikoloji, İnkılâp Yayınları, 14. Baskı, İstanbul, s.264–265  
4  CÜCELOĞLU, Doğan; Yeniden İnsan İnsana, 23. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000, s.111–

120 
5  BHUGRA, Dinesh; a.g.m., s.243 
6  CÜCELOĞLU, Doğan; a.g.e., s.120-125 
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Rosenberg (1979) ideal benliği, bizim olmak istediğimiz şey olarak kabul eder. 

İnsan zihninin, kendisini olduğundan başka şekilde tasavvur etme kabiliyeti, birey için 

önemli duygusal ve davranışsal sonuçlar meydana getiren dikkate değer bir özelliktir. 

Arzulanan benlik, idealleştirilen imaj, yapılan imaj ve ahlâki imaj olmak üzere üç 

unsurdan meydana gelir.1 

İdealleştirilen imaj başarıya şartlanmıştır, ayrım yapmaz, doymak bilmez ve 

istekleri gerçekleşmemiştir. Bu imaj ile meşgul olma, yoğun gerginliklere,  eleştiri ve 

aşırı tenkitlere yönelik artan bir hassasiyete yol açacaktır. Horney (1945)  bütün 

bunların, kendini küçük görmeye ve kendinden nefret etmeye yol açacağını ileri 

sürmektedir.2 

Gerçekleştirilen imaj, benlikten zuhur eder ve bireyin bütün fonksiyonlarını 

engellemeyecek tarzda yerine getirmesine izin verir. Ahlâki imaj ise, bireyin kendisinin 

nasıl olması gerektiği yönündeki düşüncesini ifade eder ve takip edilmesi gereken bir 

dizi kural tarafından yönlendirilir. Birey ‘ben olmalıyım’ dediğinde, ‘self-

objectification’ sürecindedir. Bu durumda kişi, kendi kendisinin dışında olup, kendisini 

bir obje olarak görebilmektedir. Böyle bir ahlâki imaj, bireylerin takip etmeyi 

seçebildiği ve seçmeyebildiği bir dizi standardı ifade etmektedir. Ahlâki imajı tatmin 

etmeyen kişi kendini kınamaya akabinde de suçluluk hissetmeye başlayabilir. Bu 

yönüyle arzu edilen benlik eyleme yol açan, motive edici bir güçtür ve kendini kontrol 

yeteneğini gerektirir.3  

Nitekim benliğin düşünceleri, duyguları ve davranışları içeren tepkilerini 

değiştirmeye yönelik bir kabiliyeti vardır. Neredeyse yaşayan her şeyin kendi çevresine 

tepki gösterme kapasitesi vardır. Söz konusu tepkilerin bir kısmı yaratılıştan hazır 

olarak mevcutken, bir kısmı sonradan öğrenilmektedir. Diğer pek çok varlıktan farklı 

olarak insanların ise tepkilerini ve davranış biçimlerini değiştirmeye matuf olağanüstü 

bir kapasitesi vardır.4 

                                                 
1  BHUGRA, Dinesh; a.g.m., s.245 
2  BHUGRA, Dinesh; a.g.m., s.245 
3  BHUGRA, Dinesh; a.g.m., s.245 
4  BAUMEISTER, Roy F.; “Ego Depletion and Self-Control Failure: An Energy Model of The Self’s 

Executive Function”, Self and Identity, 1, Psychology Pres, 2002, s.129 
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Dolayısıyla zihinsel süreçlerin, çevresel özellikler bağlamında harekete dâhil 

edilip, insan davranışının otomatik olduğunu ima eden bir anlayış, amaçsallığın ihmal 

edilmesi nedeniyle yaşanılan amaç yüklü dünya ile karşılaştırıldığında eksik 

kalmaktadır.1  

Zira insan irade ve akıl gücüyle donatılmış bir varlık olarak isteklerine 

mukavemet edebilme, kendini onların zorlayıcı nüfuzlarının tesirinden kurtarma ve 

onlara hâkim olma gücüne sahiptir.2 Yani insan sözü edilen düşüncede ele alındığı gibi 

otomat bir varlık değil maksatlı bir varlıktır. Onun maksatlı eylemleri ise benlik 

kontrolü kapasitesine hizmet etmektedir.3 Çünkü benlik kontrolü kişinin düşünceleri, 

duyguları ve davranışlarını içeren tepkilerini değiştirmeye yönelik kapasiteye gönderme 

yapmaktadır. 

 Söz konusu kapasite, insan davranışının sırf dışsal uyarıcılar nedeniyle 

otomatik, refleksif ya da içgüdüsel tepkiler şeklinde vuku bulmasını önlediğinden, insan 

davranışının büyük ölçüde farklı ve esnek olmasına yol açar ki bu yönüyle insanın 

gelişmesini mümkün kılan psikolojik güçlerden birisidir.4 Yani benlik kontrolü benliğin 

yönlendirici ve mukavemet edici gücüdür.5 Benlik kontrolünün kişinin eylemleri ve 

yaşamına kattığı genel form tedrici olarak “karakter inşası” olarak kabul edilebilir.6 

Benlik kontrolü kişinin yaptığı şey üzerindeki güç olarak değil de kişinin yaşamına ve 

eylemlerine vermiş olduğu genel bir form olarak ele alınabilir. Bu bağlamda o yalnızca 

geçici zorunlulukların görülmesinden ziyade pratik bir mesele hakkında daha kapsamlı 

bir bakış açısının gelişmesine ilişkin kapasiteyi ifade etmektedir.7 

                                                 
1  VAN ORDEN, Guy C., HOLDEN, John G.; “Intentional Contents and Self-Control”, Ecological 

Psychology, Volume 14, Number 1-2, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2002, s. 89 
2  Mutahhari;  Kuran’da İnsan, s.175 
3  VAN ORDEN, Guy C., HOLDEN, John G.; a.g.m.,s.89; BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, 

Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”, Journal of Social and Clinical Psychology, 
Volume 19, Number 1, Academic Researc Library, Spring 2000, s.31 

4  BAUMEISTER, Roy F., MURAVEN, Mark, TICE, Dianne M.; “Longitudinal Improvement of Self-
Regulation Through Practice: Building Self-Control Strength Through Repeated Exercise” The 
Journal of Social Psychology, 193,4, 1999,s.446 

5  “Self-control, http://www.onecer.net/self-help/self-control html. 07.10.2004 
6  RAPOSA, Michael; “Self-Control”, American Journal of Thelogy&Philosaphy, 21,3 ProQuest 

Religion, September 2000,  s.259 
7  RAPOSA, Michael; a.g.m., s.259 
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Buna göre benlik kontrolü, yaşamda kişinin değiştirebileceği ve kontrol 

edebileceği tek şeyin kendi kendisinin olduğunu kabul eden; kişiye zarar veren, 

bağımlılık yaratan, saplantılı, zorunlu, irrasyonel ve kabul edilemez davranışları kontrol 

altında tutan; insana bireysel otonomi duygusu ve kendi yaşamını denetleme yeteneği 

sağlayan; kişinin yaşamdaki bütün başarılarını tehdit eden engelleri kontrol altında 

tutması sebebiyle onu kendi kaderinin efendisi kılan; bireyin kendini önemsemesi 

noktasında umursamazlık ve aşırı umursama arasındaki orta zemini ifade eden; kişinin 

duygusal tepkilerini kontrol altında tutmaya yardım eden; sağlıklı bir duygusal yaşama 

sahip olabilmesi için kişinin kendisi üzerine düşünmesine imkân tanıyan; kişinin 

yaşamını itidal içerisinde tutan ve herhangi bir yönde aşırıya kaçmasını önlemede 

yardım eden; kişinin dikkatini kendisi üzerine toplayabilmesi için yaşamındaki 

değişmeyen ve denetlenemeyen şeylerden kurtulmasına imkân tanıyan çabaları ifade 

eden; kişiye başkalarından ayrılması için yardım eden ve onun ilişkilerini sağlıklı bir 

dengede tutan, kişinin olgun ve sorumlu bir yetişkin olarak büyümeye yönelik içsel 

arzusunu yansıtan davranışlar bütünüdür.1 

Şu halde içsel kontrolü sağlaması hasebiyle bir kontrol meselesi olan benlik 

kontrolü kişinin kendi bireysel kaderi üzerinde etkili olabilmesini sağlayacak gücü ona 

verir, kişinin kendi eylemlerinin, duygularının ve düşüncelerinin sorumluluğunu kabul 

etmesini sağlar.2 

Yine benlik kontrolü literal olarak benliğin kendisi üzerinde kontrolüne yönelik 

gayreti ifade ederken pratikte ise bireyin itki ve tercihlerine karşıt bir şekilde kendi tepki 

ve eylemlerini değiştirmesini ifade eder.3 Nitekim bireylerin kendilerinin aşırı arzularını 

kontrol ederek ulaştıkları yüce, ruhsal bir amaç, güçlü bir kendini kontrol yeteneğini 

gerekli kılmaktadır. Bir kimsenin bir takım dürtülerinden tamamen kurtulma noktasında 

başarıya ulaşması mümkün olmasa da yüksek düzeyde kendini kontrol, bu dürtülerin 

sıklığını ve gücünü azaltabilir.4 

                                                 
1  “Tools for Handling Control Issues Developing Self-Control” www.Coping.org/control/selfcont.htm, 

20.02.2004 
2   “Tools for Handling Control Issues Developing Self-Control” www.Coping.org/control/selfcont.htm, 

20.02.2004 
3  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength” s.30 
4  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”, Journal of Personality, 67:6, Blackwell Publishers, December, 1999, 
s.1172 
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Yani kendini kontrol mekanizması, bireylerin ben-merkezli arzu ve 

dürtülerinin üstesinden gelmesini mümkün kılmaktadır.1 Erdem belli tepki ve itkilerin 

değiştirilmesini gerektirir ki bu anlamda benlik kontrolü erdem için temeldir. Benlik 

kontrolü diğer erdemleri mümkün kılması açısından birincil erdem olarak kabul 

edilmeyi hak eder.  

C)  BENLİK KONTROLÜ NASIL SAĞLANIR? 

Güçlü bir benlik kontrolüne sahip olmak mümkündür. Fiziksel kasın işlemesi 

gibi karakter de insanın kendisini kötü yola sevk eden hususlarla mücadelesinde 

güçlenebilir.2 Benlik kontrolünün arzu edilen bir nitelik ve kişinin buna sahip 

olamamasının problematik bir durum olduğu yaygın bir varsayımdır.3 Benlik kontrolü 

dört temel özellik ekseninde ele alınabilir. Birincisi istek uyandıran şeye direnmeyi ve 

sosyal ya da kişisel olarak arzu edilmeyen itkilere göre davranmaktan (cinsel 

davranışlar, şiddet, yeme ve içmeye yönelik itkiler, agresif davranışa yönelik itkiler) 

sakınmayı içeren itkilerin kontrolü ile alakalıdır.4 Benlik kontrolü, eylemler ve amaçlar 

arasındaki tutarsızlık nedeniyle pratik bir problem olarak tezahür etmektedir. Zira biz, 

gerek kendi şahsımızda ve gerekse başkalarının şahsında ahlâki bilgi ve ahlâki eylem 

arasındaki tutarsızlığı müşahede etmekteyiz. Bu yönüyle benlik kontrolünü kişinin 

yoldan çıkarıcı unsurlarla yüzleşmesi ve kendisinin ideallerine zıt bir şekilde eyleme 

sevk eden hususlarla mücadelesi olarak ele almak mümkündür. Bu bağlamda kişi o anda 

karar verip tercih yapma şansına sahiptir. Örneğin öfkeli bir davranışın muhtemel 

olumsuz sonuçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle bu davranışın üstesinden 

gelinebilir. Benlik kontrolü kişinin davranışlarının uzun vadedeki sonuçlarını 

düşünmesini, anlamasını gerektiren bir müzakereyi gerektirir.5 Kısaca bu durumda 

benlik kontrolü özgürlük formu olarak tezahür etmektedir.  

İkincisi kişinin düşünce ve duyguları üzerindeki kontrolü olup kendini bilme 

(self-knowledge) kendinin farkında olma (self-awareness) gibi süreçlerle alakalıdır.  

                                                 
1  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”, s.1176 
2  MAAS, David; “Fasting: Building Spiritual Muscle” 

http://bibletoos.org/index.cfm/fuseaction/Library.showResource/CT/ARTB/k/5, 12.06.2004 
3  RAPOSA, Michael; a.g.m., s.256 
4  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”,  s.3 
5  RAPOSA, Michael; a.g.m., s.258, 259 
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Üçüncüsü ise,  hem dışsal olarak yönlendirilen eylemlerin seçimi, aktif girişim 

ve irade, hem de içsel olarak yönlendirilen denetleme süreçlerini içeren uygulama 

fonksiyonudur. 1 Her ne kadar benlik kontrolü genellikle doğal dürtülerin engellenmesi 

olarak kabul edilse de o aynı zamanda davranışsal aktiviteyi de içermektedir.2 

Bu bağlamda maksatlı rasyonel davranış, düşünce ve tercih meselesini, kişinin 

kendi benliğinin gelecek versiyonu üzerindeki kontrolünü ifade eden benlik kontrolünü3 

geliştirme aşamaları şu şekilde ele alınabilir. 

1. Benlik kontrolünün gelişmesi için kişi öncelikle yaşam alanlarının 

hangisinde daha çok kontrole ihtiyacı olduğunu saptaması, kendi benliği hakkında iyi 

bir sezgi kazanması ve içe bakış metodu sayesinde kendini daha iyi bilmesi 

gerekmektedir.4 Buna göre, 

a: Bağımlılık yaratan davranışlarla mücadele gereklidir. Örneğin sigara, 

oburluk gibi olumsuz davranışlardan kurtulma uzun bir periyot içerisinde gelişir ve bir 

anda bu gibi alışkanlıkların bırakılması mümkün olmaz. Bu noktada arzu edilen bir 

davranışın ilerletilmesi ve istenmeyen bir davranışın yok edilmesi için şu metotlar ileri 

sürülmüştür.5 

a1. Çevrenin değiştirilmesi: Örneğin kişinin en azından iyi bir kontrole sahip 

oluncaya kadar kendisini yemeye ve sigara içmeye teşvik edecek ortamlardan 

sakınması. 

a2. Yeni davranış geliştirme: Kişinin yemesini kontrol edecek talimatlar 

geliştirmesi. (yemek yemek yerine konuşacağım gibi…) 

                                                 
1  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”,  s.3; 

BAUMEISTER, Roy F.; “Ego Depletion and Self-Control Failure: An Energy Model of The Self’s 
Executive Function”, s.129; BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, 
and Social Relations: Self-Control as The Moral Muscle”, s. 1176 

2  SEELEY, Elizabeth A., GARDNER, Wendi L.; “The “Selfless” and Self-Regulation: The Role of 
Choronic Other-Orientation in Averting Self-Regulatory Depletion”  Self and Identity, 2, Psychology 
Pres, 2003,  s.104 

3  RAPOSA, Michael; a.g.m., s.258  
4  “Tools for Handling Control Issues Developing Self-Control” www.Coping.org/control/selfcont.htm, 

20.02.2004”; “Review of Methods for Controlling Behaviors”  
http://mentalhelp.net/psyhelp/chap4/chap4u.htm 12.04.2004 

5  “Tools for Handling Control Issues Developing Self-Control” www.Coping.org/control/selfcont.htm, 
20.02.2004”;“Review of Methods for Controlling Behaviors”  
http://mentalhelp.net/psyhelp/chap4/chap4u.htm 12.04.2004 
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a3. Kontrollü tepkiler: Kontrollü bir tepki geliştirerek daha sonra o davranışı 
göstermeme. Mesela alışverişte çikolata almamak gibi. 

a4. Tekrar önleme: Kötü alışkanlıklar önlendikten sonra da sürekli tehdit edici 
bir role sahiptirler. Bu nedenle onları tekrara sevk edecek durumlardan kaçınmak 
gerekir. 

a5. Motivasyon: Mesela kişinin kilo verdiği takdirde kendisini nasıl 
hissedeceğini düşünmesi gibi bir davranışın olumlu ve olumsuz yönleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

a6. Temel ihtiyaçlar: Şayet istenmeyen bir davranışın altında başka faktörler 
yatıyorsa mesela açlığın altında yalnızlık, stres varsa dikkat bunlar üzerine 
çevrilmelidir. 

a7. Kendini aldatmama: Kilolu bir kişinin kemiklerinin büyük olması nedeniyle 
kilosunun fazla geldiğini düşünmesi gibi. Bu tarz düşünceler karşısında uyanık 
olunmalı. 

a8. Kişinin davranışlarını gözlemlemesi, değerlendirmesi ve bu suretle 
problemlerin farkına varması mümkündür. 

a9. Bir davranışı bırakıp yerine başkasını koymak. Mesela sigara içmeyi terk 
edip sakız çiğnemek gibi. 

a10. Engelleyici tutumlarla mücadele etmek: Şayet kişi ben zayıflayamam 
diyorsa daha az yemeyi denemeli ve bu şekilde bu fikrini test etmelidir. 

a11. Arzulanan davranışın ödüllendirilmesi.  

a12. Zihinsel süreçler: Mesela sevilen bir şeyin sevilmeyen bir şeyle 
özdeşleştirilerek nefret edilmenin sağlanması. 

a13. Sönme: Bu süreç sonunda istenmeyen bir davranışa ilişkin bütün 
pekiştireçler uzaklaştırılacaktır. 

b: Başka insanlarla olan ilişkiler düzenlenmelidir. 

2. Arzu, inanç, hisler, amaçlar gibi zihinsel durumlar insanın eylemlerini 

etkilediğinden,1 kişi, benlik kontrolünün gerekli olduğunu düşündüğü meseleler 

                                                 
1  LONG, Birgit, PERNER, Josef; “Understanding of İntention and Folse Belief and The Development 

of Self-control”,  The British Journal of Devolopmental Psychology,  20, ProQuest Psychology 
Journals, March, 2002, s.67  
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hususunda kontrollü olamamasına sebep olan can sıkıntısı, endişe, öfke, açgözlülük, 

suçluluk duygusu, depresyon,  yalnızlık korkusu, kolay heyecanlanma gibi duyguları 

belirlemeli ve bunları kontrol etmelidir.1  

Benlik kontrolünün diğer alanlarında olduğu gibi duyguların kontrolünün 

sağlanması da yaratılış temayülleri, bilişsel beceriler, kontrol sürecini destekleyen ve 

söz konusu süreçle meşgul olan sinirsel ve psikolojik sistemler gibi içsel, bakıcı çevre, 

kardeş ve yaşıtlarla olan ilişkiler ve duygusal ifadelere yönelik kültürel beklentiler gibi 

dışsal faktörler tarafından etkilenmektedir.2 

 Duygusal tepkinin kontrol edilmesine yönelik artan kapasite artan bilişsel 

kontrolün bir sonucudur. Duygusal tepkinin kontrolünü kolaylaştırmak için bulunan 

bilişsel süreçler, dikkatin düzenlenmesini, men edici kontrolü ve yönetici fonksiyon 

olarak isimlendirilen belirli süreçleri içerir.3 

Duyguların kontrolündeki temel süreçlerden birisi dikkatin düzenlenmesidir. 

Dikkatin gelişmesi ve onun duygusal tepkinin kontrolünde kullanılması yaşamın ilk 

yıllarında ortaya çıkar ve gerek okul öncesi gerekse okul yılları boyunca devam eder. 

Duyguları başarılı bir şekilde kontrol etmek için dikkati ( attention) kullanma yeteneği 

noktasında ise bireysel farklılıklar mevcuttur.4  

Duyguların kontrolünü etkilemesi muhtemel diğer bir faktör de fiziksel çaba 

gerektiren kontroldür. Söz konusu kontrol veya bilişsel olarak gösterilen bir amacı takip 

etmek için çevresel uyarıcılara yönelik tepkileri yasaklama kabiliyeti, her zaman 

uyanıklık durumunu sürdürme yeteneği ile ilişkilendirilir. Fiziksel çaba gerektiren 

kontrol bireylerin belli kurallar veya beklentilere uygun davranmaları için kendi 

tepkilerine karşı çıkmalarına olanak sağlar.5 

3. Duygular belirlendikten sonra söz konusu alanlarda kontrolsüzlüğe yol açan 

irrasyonel inançlar (bir şeyi kontrol etmeye çalışmanın bir anlamı yok çünkü başarısız 

                                                 
1  “Tools for Handling Control Issues Developing Self-Control” www.Coping.org/control/selfcont.htm, 

20.02.2004” 
2  FOX, Nathan A., CALKİNS, Susan D.; “The Devolopment of Self-Control of Emotion: Intrinsic and 

Extrinsic Influences”, Motivation and Emotion, Volume 27, Number 1, March, 2003, s.7-9 
3  FOX, Nathan A., CALKİNS, Susan D.; a.g.m., s.10 
4  FOX, Nathan A., CALKİNS, Susan D.; a.g.m., s.11 
5  FOX, Nathan A., CALKİNS, Susan D.; a.g.m., s.15-16 
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olacağım, şimdiye kadar davranışlarımı kontrol edebileceğim bir yol olmadı, 

başkalarının davranışlarımı gözlemesini tercih ederim, şayet kendimi kontrolü 

başarmada başkalarına hiç ihtiyacım kalmayacak olursa onlar artık benimle 

ilgilenmeyecekler, ben yaşlı gibi davranmak için henüz çok gencim, bir yetişkinin sahip 

olduğu bütün sorumlulukların beni kuşattığını hissediyorum, şayet başkaları beni 

değiştirmek istiyorlarsa o halde bunun için çok uğraşacaklar, ben bulunduğum halden 

memnunum, kişinin kendisinin neye ihtiyacının olduğunu bilmesindense başkalarının 

neye ihtiyaçlarının olduğunu bilmesi daha kolaydır, yaşamımı idare etmek için 

çabalamaktan nefret ediyorum çünkü bu zordur ve ben bunu yaptığım takdirde kendimi 

iyi hissetmeyeceğim, kendini kontrolün sonucu yalnızlıktır yalnız olmaktansa hasta 

olmayı tercih ederim, eski davranışlarımı bıraktığım takdirde kimse beni sevmeyecektir, 

kendimi kontrol etmeye çalıştığımda kaygım ve hayal kırıklığım artacaktır gibi) 

saptanmalı ve bu alanlarda kontrolü ele geçirmeye sevk edecek yeni, rasyonel, sağlıklı 

bir düşünce tarzı ( ben bunu kontrol edebilirim, kendimi kontrol etmeye muktedirim, şu 

davranışımı kontrol edeceğim, ben düşünce, duygu ve eylem bazında rasyonel, gerçekçi 

ve sağlıklı olabilirim v.b.) geliştirilmelidir. 

4. Daha sonra Benlik kontrolünü geliştirmede yardımcı olacak davranışlar 

belirlenmeli ve kontrol altına alınması gereken her bir meseleye yönelik eylem planı 

geliştirmeli ve tatbik edilmelidir.1 

D)  BENLİK KONTROLÜNDEKİ BAŞARISIZLIK 

Benlik kontrolü hem kişisel bir nitelik olarak hem de felsefi bir kavram olarak 

ele alınabilir. Kişisel bir nitelik bağlamında benlik kontrolünün bulunmayışı kusurlu bir 

karakter yapısını ifade etmektedir. 2 

Her bir insanın zayıflığı ve güçlülüğü farklı olmakla birlikte insanlar arasında 

ortak bir takım zayıflık ve güçlülük vardır. Belli bir güçsüzlük belli bir durumda pozitif 

bir şey olarak düşünülebilirken, güç (kuvvet) başka bir durumda negatif bir şey olarak 

düşünülebilir. Ancak kişiyi doğru yoldan saptıracak bütün şartlarda, belirli arzuları ne 

pahasına olursa olsun yerine getirmek zayıflıktır. İnsanlar pek çok arzuya sahiptirler 
                                                 

1  “Tools for Handling Control Issues Developing Self-Control” www.Coping.org/control/selfcont.htm, 
20.02.2004 

2  RAPOSA, Michael; a.g.m., s.257 
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ancak∗  bir arzu ve ihtiyaç arasında önemli ayırım vardır. Kişi arzusunu ne pahasına 

olursa olsun gerçekleştirmeye çalıştığında o arzular ihtiyaca dönüşür. Bu insan 

karakterinin zayıf bir noktasıdır. Bu noktada kişi ihtiyacını tatmin etmek için bütün 

vasıtaları kullanacak ve böylece güç duruma düşecektir. Bazen biz maksatlı bir şekilde 

kendimizi aldatırız. Ve belli durumlarda kendi kendimizi kontrol edebileceğimizi 

düşünür ancak başarısız oluruz. Böylece pişman olunacak bir durum zuhur eder fakat 

vakit geçmiştir.1 

Benlik kontrolündeki şiddet, iflas, cinsel rahatsızlık, alkol, sigara ve benzeri 

başarısızlıklar sıkıntı ve acının temel kaynağıdır.2 Şayet insan yaşamında benlik 

kontrolünü elde edemezse; dikkatini başka insanları, yerleri, şeyleri düzeltmek ve 

kontrol etmek için çaba sarf etmeye yöneltir. Alkolizm, uyuşturucu, fazla yeme, cinsel 

sapkınlık, bağımlılık yaratan ilişkiler, gereksiz alışveriş, kumar ve sigara gibi kontrol 

dışı davranışlarından ötürü sıkıntı çeker. Dengeli bir yaşama sahip olma noktasındaki 

yetersizliğinden ötürü ümitsiz bir hale gelir, başka yardımcılara bağımlı olmayı tercih 

eder, duygusal sınırlar üzerindeki kontrolünü kaybeder ve başkaları tarafından kontrol 

edilmeye ihtiyaç hisseder. Bütün bunların sonucunda kişi kendini yaşamındaki 

uyarıcılara tepki veren bir varlık olarak bulmak suretiyle kendisine zarar veren 

unsurlardan ayrılmayı imkânsız olarak görecektir. Yine dengeli bir yaşama sahip 

olabilmek için gerekeni yapma hususunda kendisini güçsüz bulacak ve yetersizliğinden 

ötürü kendisine olan saygısını kaybedecektir.3 

Benlik kontrolünün anlaşılması için ‘güç’ (strength) bir metafor olarak 

kullanılmaktadır. Güç kavramının kullanımı, sınırlı ve yenilenebilir bir kaynağa işaret 

etmektedir. Güçlü bir kas zayıf bir kastan daha fazla iş yapabilir. İş süresince güç tedrici 

olarak tükenir ve kas yorulur. Dinlendikten sonra ise kas gücünü yeniden toplar. Bunun 

da ötesinde düzenli egzersiz kası öncekinden daha güçlü hale getirecektir.4 Yani benlik 

                                                 
∗  Bu çalışmada belli özellikler ekseninde self-control ele alınmıştır. 
1  SOHARWARDY, Syed B.; “How to Get High Without Drinking alcohol or Taking Drugs? God’s 

Given Methodology vs. Manmad Methodologies for Disease Prevention” 
http://www.islamicsupremecouncil.com/westernissues.htm, 
http://www.mediamoniters.net/soharwardy.html 05.10.2004 

2  BAUMEISTER, Roy F., WALLACE, Harry M.; “The Effects of Success Versus Failure Feedback on 
Further Self-Control”, Self and Identity, 1, Psychology Pres, 2002, s.35 

3  “Tools for Handling Control Issues Developing Self-Control” www.Coping.org/control/selfcont.htm, 
20.02.2004 

4  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”,  s.33 
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kontrolü bir güç ise, çaba, bitkinlik ve egzersizin olumlu etkileri döngüsü içerisinde 

çalışmaktadır.1 

Buna göre benlik kontrolündeki başarısızlığın potansiyel sebeplerinden birisi, 

sınırlı enerji kaynağının tüketilmesidir. Benlik kontrolünün bütün farklı edimleri, benlik 

kontrolü çabaları dolayımıyla kolaylıkla tükenebilen aynı sınırlı kaynakları 

kullandığından, bir alandaki benlik kontrolüne ilişkin bir edim, görünüşte bununla ilgili 

olmayan başka bir alandaki benlik kontrolü egzersizi için gerekli olan enerjiyi 

tüketebilir. Şayet bu kaynak yeterli bir şekilde tüketilirse benlik kontrolünün bozulması 

muhtemel olacaktır.2 Bununla birlikte söz konusu kapasite kasa benzediğinden 

egzersizle daha da güçlü bir hale gelir. Yani benlik kontrolü egzersizle güçlenir. Mesela 

alkolü bırakmaya çaba gösteren bazı alkol bağımlıları böyle bir çaba içerisinde 

olmayanlara nazaran düşüncelerini ve dikkatlerini düzenlemede daha güçsüz olabilirler. 

Çünkü benlik kontrolü gerçekleştirmeye yönelik çabaları, kişinin kendini düzenleme 

kapasitesini tüketebilir. Ancak uzun sürede alkolü bırakan kişi, kendini düzenleme 

gücündeki bir artışa sahip olabilir. Böylece benlik kontrolünü gerektiren sonraki 

şeylerde mesela sigarayı bırakmada daha başarılı olur.3 

Yine egzersizle güç ve dayanıklılığın tedrici olarak artacağını ileri süren 

hipotez boylamsal bir çalışmada (Muraven, Baumeister, Tice, 1999) test edilmiştir. 

Buna göre iki haftalık kurs süresince katılımcılar çeşitli öz-denetim egzersizleri 

sergilemişler ve bu egzersizleri sergilemeyen kontrol grubuna kıyasla benlik 

kontrolünde önemli ölçüde ilerleme kaydetmişlerdir. Benlik kontrolü egzersizleri 

insanların direnme kapasitelerini geliştirmektedir.4 Yani egzersizler vasıtasıyla kendini 

kontrol kapasitesini geliştirmek ve dayanıklılığını arttırmak mümkündür.  

                                                 
1  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”, s.41, 

BAUMEISTER, Roy F.; “Ego Depletion and Self-Control Failure: An Energy Model of The Self’s 
Executive Function”, s. 130 

2  BAUMEISTER, Roy F., WALLACE, Harry M.; “The Effects of Success Versus Failure Feedback on 
Further Self-Control”, s.35; SEELEY, Elizabeth A., GARDNER, Wendi L.; a.g.m., s.104 

3  BAUMEISTER, Roy F., MURAVEN, Mark, TICE, Dianne M.; “Longitudinal Improvement of Self-
Regulation Through Practice: Building Self-Control Strength Through Repeated Exercise”, s.448 

4  BAUMEISTER, Roy F.; “Ego Depletion and Self-Control Failure: An Energy Model of The Self’s 
Executive Function”, s.131,132 ; SEELEY, Elizabeth A., GARDNER, Wendi L.; a.g.m.,  s.105 
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Yine, öz-düzenleme yeteneğini inşa edebilen benlik kontrolü egzersizi sosyal 

yönlendirme ile teşvik edilebilir.1  Zira benliğin kendi durum ve tepkilerini 

değiştirebilme yeteneğine göndermede bulunan benlik kontrolü erdemli davranış için 

temel bir anahtardır. Erdemli davranış ise bencilce amaçları takip etmekten ziyade 

sosyal olarak arzu edilebilir standartlara uymayı gerektirmektedir.2 Nitekim Heatherton 

ve Johs (1998)’a göre de benlik kontrolü bizim sosyal olarak kabul görme yönündeki 

temel ihtiyacımızın tahrik edilmesi anlamında sosyal olarak teşvik edilir. Heatherton ve 

Vohs’un öz-düzenlemenin sosyal baskıdan kaynaklandığı yönündeki düşüncelerinden 

hareketle toplumun taleplerine daha duyarlı olan bireylerin alışkanlığa bağlı olarak öz-

düzenleme hususunda daha fazla motive olabilecekleri söylenebilir.3 Yine bu 

doğrultuda kollektif değerleri sürdüren bireylerin bireysel olarak yaşayan bireylere 

nazaran daha fazla pratik yapmaları hasebiyle öz-düzenleme noktasında daha iyi 

olacakları düşünülebilir.4 

Zira Baumeister’in Asyalı ve Amerikalı öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmada 

Asyalı öğrencilerin daha başarılı olduğu yönündeki sonuç söz konusu hipotezi 

desteklemektedir.5  

Kısaca sosyal destek gerek olumlu model sağlama ve gerekse de arzu edilen 

davranış lehindeki sosyal baskının artması bakımından önemlidir. Her iki fonksiyon da 

arzu edilen eylemin gerçekleştirilmesi noktasında yardımcı olurken benlik kontrolünü 

motive etmektedir.6 

E) BENLİK KONTROLÜ VE DİN 

İnsanın dar görüşlülüğünden ve zayıf aklından kaynaklanan dengesiz karakteri, 

bazı ahlâki gerginlikleri açığa vurmaktadır. İnsanın faaliyet göstermesi gereken yer, bu 

ahlâki gerginlikler alanıdır.7 Söz konusu gerginlikler alanında, asi düşünceler, şehvetli 

                                                 
1  SEELEY, Elizabeth A., GARDNER, Wendi L.; a.g.m.,  s.114 
2  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”, s.29 
3  SEELEY, Elizabeth A., GARDNER, Wendi L.; a.g.m., s.104 
4  SEELEY, Elizabeth A., GARDNER, Wendi L.; a.g.m., s.106 
5  SEELEY, Elizabeth A., GARDNER, Wendi L.; a.g.m., s.107-108 
6  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”,   

s.37 
7  FAZLUR Rahman; Ana Konularıyla Kur’an, Çev: Alpaslan Açıkgenç, Fecr Yayınları, 2. Baskı, 

Ankara, 1993, s.82 
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arzular, öfke, açgözlülük ve hırs genellikle zihinsel disipline sahip olmayan insanların 

düşüncesinde ortaya çıkar ve söz konusu nitelikler kişiyi kötü eylemlere sevk eder. 

Şayet kişi düşüncelerini arzularını ve eylemlerini kendi iradesine göre tanzim edemezse 

ruhsal açıdan gelişmesi mümkün olamaz.1 Bu nedenle erdem, bireyin şehvet ve 

dürtülerinin üstesinden gelmesi için kendini kontrol mekanizmasının kullanımını temsil 

ettiği kadar ruhsal gelişim için de çok önemlidir. Bazı kötü alışkanlıkları ve davranışları 

engellemek için (mesela alkol, uyuşturucu ya da öfke, kibir v.s.) iki metodolojinin 

olduğu ileri sürülmektedir. 

Birincisi insanların kendi geliştirdikleri önlemlerdir. Mesela AIDS den 

korunmak için hükümetin kanun ve yasaklamaları, tıbbi önlemler gibi… İnsan yapımı 

metodolojilerde probleme ilişkin geçici çözümler bulunur ve bu insanlarda zayıf bir 

güvenlik duygusuna yol açar. Bu yöntemler güçlü bir şekilde onu geliştirenlerin 

inançlarından, ön yargılarından, temayüllerinden ve beşeri zayıflıklarından etkilenir.2 

Diğer taraftan söz konusu kötü alışkanlıkları engellemeye yönelik Tanrı 

tarafından verilen bir yöntem de mevcuttur. Tanrı’nın yöntemi insanın sınırlı bilgi ve 

tecrübesine dayanmaz. Aksine o insanların yaratıcısı olarak Tanrı’nın kendi bilgisinde 

temellendirilir. Tanrı insanın davranışı, çevresi, toplum ve istekleriyle ilişkili mutlak bir 

bilgiye sahiptir.3 

Dolayısıyla dinin, bireyin doğal dürtülerini, açgözlü tabiatının üstesinden 

gelmesi noktasında kuvvetli bir etkisi vardır.4 Çünkü ahlâki ve erdemli davranışları 

merkez edinen sistemler dini öğretilerin önemli bir parçası olarak temsil edilmektedir.5  

MacIntyre erdemin, ruhsal bağlamını kaybetmesi meselesine ilaveten toplumun 

sekülerleşmesi sonucu son iki yüzyılı aşkın süredir ortaya çıkan ahlâk felsefesindeki 

kriz noktalarını vurgularken dinin üç kavramsal unsuru içeren bir sistem olduğundan 

bahsetmektedir. Söz konusu unsurlar zayıf insan tabiatı, insanın potansiyeli ve insanın 
                                                 

1  “Self-Control”,www.unification.net/ws/theme100.htm, 
www.origin.org/ucs/ws/theme100cfm. 13.06.2004 

2  SOHARWARDY, Syed B.; a.g.m. 
3  SOHARWARDY, Syed B.; a.g.m. 
4  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”, s.1167 
5  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”, s.1166  
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mükemmelleşmesidir. Ahlâk ve fazilet, ifade edilen bu üç unsurun önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. MacIntyre göre erdem dini bir kurtuluşa ulaşmak noktasında çok 

önemli bir rol oynamaktadır.1 

Benlik kontrolü ile heyecanlar denetlenmiş tepkiler haline gelirler. Ancak 

kişinin kendisini içten gelen bir denetimle denetleyebilmesinin onu denetime teşvik 

edecek durumların kuvvetiyle de alakalıdır. Kişinin mekanizmalarında dıştan içe doğru 

gidildikçe yaptırım gücünün artan bir nitelik taşıdığı hissediliyorsa o kişinin iyi bir 

denetim organizasyonu kurduğundan söz edilebilir. Tam da bu noktada dinin de en 

temel duygularımız olan güven, sevme, bağlanma gibi duygular üzerinden yükselen 

bileşik bir duygu olduğu hatırlanırsa kişinin bu duygularını denetlettiği her eylem 

içerisinde, dinin de içsel bir denetim kaynağı olacağı düşünülebilir. İradenin de idealler 

ve amaçlar doğrultusunda kontrol edildiği yönündeki psikolojik gerçek bize şunu fark 

ettirmektedir: Yaşanan hayatı bütünüyle kucaklayan vahiyle belirlenmiş doğrulara 

dayanan dini bir inanç bağı bireye iradesini aşkın ölçütlere göre belirlenmiş ölçütler 

sunar. Öz, kişiler yerine dini kaynakları referans aldığından daha evrensel olana 

ulaşabilecek, özgürlüğünü zedelemeyen bir denetim mekanizması kurabilir. İradi 

fiillerin sebat, istikrar, tahammül ve sabır gibi şekillere dönüşebilmesi için kuvvetli bir 

dini duygu ve arka plana ihtiyaç duyduğu, bilinen psikolojik bir gerçektir.2 

Kendini kontrol, bir dini benimsemenin daha başlangıç aşamasında inanan 

birey için zaruri olan ilkeler arasındadır. Bu ilke sorumluluk ve eylem kavramlarıyla 

yakından alakalıdır. Kişi bir dini yalnızca kendi istek ve iradesiyle benimsediğinde o 

dinin mensubu sayılır. Bir dine mensup olan kişi de bedensel ve zihinsel olgunlaşmalar 

sonunda mükellef yani sorumlu sayılır. Sorumlu kişi için yapacağı her eylem benliğini 

tayin etmesine sebep olan birer yaşantı durumudur. Dindeki adıyla ibadet dini duygunun 

uzantısı olarak kişinin tamamen öz-denetimleriyle gerçekleşen fiiller olarak 

tanımlanabilir. Yine kendini kontrol etmenin önüne engel olarak çıkan her şey dinen 

yasak sayılır. Bütün bunlar dini yaşamın merkezini benlik kontrolünün oluşturduğunu 

göstermektedir. 3   

                                                 
1  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”,  s.1167 
2  MEHMETOĞLU, Yurdagül; a.g.e., s.105-106 
3  MEHMETOĞLU, Yurdagül; a.g.e., s.119 
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F)  BENLİK KONTROLÜ VE YEDİ GÜNAH 

Günah, dini bir mahiyet arz eder ve mistik anlamıyla ruhun mükemmele doğru 

gelişimini engelleyen veya geciktiren davranış ve alışkanlıkları ifade eder. Günahkârlık 

ise böyle bir davranışta bulunduktan sonra hissedilen suçluluk duygusudur.1 

İnsan, günahın ana faktörünü oluşturan bazı behimî arzulara sahip olup, bu 

arzuların bizzat kendileri günah niteliği taşımamaktadır. Örneğin, açlık ve cinsellik 

dürtüleri ahlâki olarak nötr iken, açlık dürtüsü aç gözlülüğe, cinsellik dürtüsü ise, 

şehvete dönüşebilmektedir. Bu bakımdan insanı ilgilendiren husus, bunları fazilet veya 

rezilet sayılacak noktaya getirmesidir. İnsan faziletli kabul edilen davranışlar yerine 

süflî nefisten gelen istekleri tercih etmek suretiyle özgürlüğünü kullandığı zannına 

kapılabilir.2 İnsan karşıt güçlere sahiptir. Akıl karşıt isteğin üstesinden gelmek için 

mücadele edebilmelidir. Benlik kontrolü bu karşıtlığı doğru bir şekilde düzenleyebilme 

kabiliyeti olarak karakterize edilebilir. İyi düzenlenmiş bir benlik, benlik kontrolüne 

sahiptir. Karmaşık bir benlik ise benlik kontrolünden mahrumdur. Kişi benlik 

kontrolüne sahip olmadığında içsel çatışma genellikle kötülüğün iyilik üzerine galibiyeti 

ile sonuçlanır.3 

Benlik kontrolü ruh ile beden, akıl ile duygu, biliş ile güdü arasındaki kişisel 

bir çatışma olarak ele alınmış ve ruhun bedene, aklın duyguya, bilişin ise güdüye 

üstünlüğü olarak tanımlanmıştır.4 

Erdemsiz davranış, genellikle benlik kontrolünün başarısızlığını içeren 

“ahlâksızlık” ve “günah” olarak isimlendirilmiştir.5 Zira günah ve ahlâk bozukluğu sık 

sık kendini kontrol yetersizliği çerçevesinde gerçekleşmektedir.6 Günah günahı 

doğurmakta ve aynı hareketlerin tekrarı suretiyle kötü alışkanlık meydana 

getirmektedir. Bu ise iyi ile kötüye ilişkin sapkın yargılara yol açar. Böylece günah, 

kendisini yeniden meydana getirme ve tekrara zorlamaya temayüllüdür.7 

                                                 
1  KÖSE, Ali, “Günah”, ( Psikoloji) DİA, Cilt:14, , s.285 
2  KÖSE, Ali,  a.g.m, s.285 
3  “Self-Control” Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge 
4  RACHLIN, Howard; “Self-Control: Beyond Commitment”, 

http://www.bbsonline.org/documents/a/00/00/0492/bbs00000492-00/bbs.rachlin.html, 21.07.2004 
5  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”, s.31 
6  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”,  s.1175; 
7  “The Seven Deadly Sins, http://www.whitestonejournal.com/seven/index.html, 27.08.2004 
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Bununla birlikte benlik kontrolü doğal olarak erdemlilik değildir. Onun iyiliği, 

seçilen amaçlara bağlıdır. Dolayısıyla benlik kontrolü güçlü karakter olarak 

düşünülmelidir. Güçlü karaktere sahip olmak ise, doğru şeyi yapıp yanlış olandan 

sakınmak noktasındaki kapasiteye sahip olmayı ifade eder.1 Bu bağlamda Baumeister 

kendini kontrol yetersizliklerini erdemin karşıtı olan ahlâk bozukluğu ve günahın en 

önemli nedenlerinin merkezi olduğunu öne sürmektedir. Hıristiyanlıktaki yedi öldürücü 

günahın hepsinin kendini kontrol yetersizlikleriyle bağlantılı olabileceğini iddia 

etmektedir.2 Yedi öldürücü günahın pek çoğu açıktır ki zayıf düzeydeki kendini 

kontrolle bağlantılıdır.  

Hıristiyanlıktaki günah ilahi arzu ve iradeye muhalefet olarak kabul 

edilmektedir. Bütün günahların ve kötülüklerin kaynağı yedi temel günahtır. Bu yedi 

günah şunlardır: Oburluk, tembellik, şehvet, kıskançlık, hırs (açgözlülük), kibir (gurur), 

ve öfke.3 Bu etkili günah listesi benlik kontrolünün anlamını teyit eder.4 

Oburluk: Oburluk, çok fazla yemek yemeği ve belki de aşırıya kaçan diğer 

hazların peşinde gitmeyi ifade eder.5 Oburluk iştah kontrolündeki başarısızlığı gösterir.6 

Kendini kontrolün yemeği en doğru düzeyde dizginlediği varsayılır. Bu yüzden oburluk 

kendini kontrol mekanizması parçalandığı zaman meydana gelir.7 Oburluğun karşıtı 

olan itidal ise, doğal dengeye hizmet etmektedir. 

Tembellik: Tembellik yani miskinlik, kendini kontrol yetersizliği ile ilgili açık 

bir durumdur.8 Tembellik bir işi yapmak ya da o iş üzerinde sebat etmek için gerekli 

olan öz-disiplindeki eksikliktir.9 Tembelliğin karşıtı olan gayret ise, Tanrı’nın 

                                                 
1  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”,  

s.32-33 
2  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”, s.1171; BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-
control, Morality and Human Strength”, s.31 

3  HARMAN; Ömer Faruk., “Günah” DİA, Cilt:14, s.282; Ayrıca Bkz. PAMİR, Dominik; Katolik 
Kilisesi Din veAhlâk İlkeleri, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 2000  

4  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”,32 
5  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”,  s.1171; “The Seven Deadly Sins” 
6  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength” s.32 
7  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”, s.1171; 
8  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”, s.1171; 
9  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength” s.32 
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emirlerine yönelik kalbin faal tepkisidir. Diğer günahlar ruhsal hisleri öldürmek için 

birlikte çalışır ve böylece kişi Tanrı’ya az tepki verir hale gelir. Sonra giderek Tanrı’dan 

uzaklaşarak kendinden hoşnut hale gelmeye başlar.1 

Şehvet: Şehvet, cinsel müsamahaya gönderme yapar ve itki kontrolündeki 

başarısızlığa işaret eder. Karşıtı kendini kontroldür. Kendini kontrol ve kendine hâkim 

olma ruhun ölümünden kaynaklanan zevki engeller. Meşru zevkler, zararsız maksimum 

verimlilik için bir atletin kaslarını kontrol etmesinde olduğu gibi kontrol edilir. Şehvet 

benlik yıkımıdır. Cinsellik, güç, imaj iyi kullanılabilir. Ancak bunlar her an kontrolün 

dışına çıkmaya hazırdır.2 

Kıskançlık: Kıskançlık, başkalarının sahip olduğu şeylere imrenme 

noktasındaki hislerin ve düşüncelerin kontrolündeki başarısızlığı ifade eder. Karşıtı 

sevgidir. Sevgi, sabır ve iyi kalpliliktir. Sevgi başkalarının iyiliğini ister. Kıskançlık 

başkalarının sahip olduğu veya olabileceği iyi şeyleri istememe yönündeki duygudur.3 

Açgözlülük (Hırs): Hırs-açgözlülük yersiz aç gözlü istekleri kontroldeki 

başarısızlığı yansıtır.4 Yedi öldürücü günahın üçünü teşkil eden bu günahların hepsi 

özellikle para, cinsel tatmin, mal-mülk hırsı veya diğer insanların iyiliklerini istememe 

gibi yakışıksız hedeflere insanları yönlendirmeye çalışan arzuları ifade etmektedir.5 

Karşıtı cömertliktir. Cömert olan kişi, başkalarından herhangi bir beklentiye sahip 

olmaksızın verici durumdadır. Hırslı olan kişi ise hep daha fazlasının peşindedir.6 

 Kibir: Gurur ve kibir ise insanların kendilerini üstün, yeterli varlıklar olarak 

kabul etme hususundaki isteklerini ifade eder. Karşıtı tevazudur. Kendimizi kendimiz 

olarak görmek ve kendi kendimizi başkalarıyla karşılaştırmamak tevazudur. Gurur ve 

kibir rekabetle alakalıdır. Oysa alçakgönüllülük bu eğilimler üzerinde benlik kontrolünü 

gerektirir.7 

                                                 
1   “The Seven Deadly Sins, http://www.whitestonejournal.com/seven/index.html, 27.08.2004 
2  “The Seven Deadly Sins, http://www.whitestonejournal.com/seven/index.html, 27.08.2004 
3   “The Seven Deadly Sins, http://www.whitestonejournal.com/seven/index.html, 27.08.2004 
4  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength” s.32 
5  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”, s.1171; 
6  “The Seven Deadly Sins, http://www.whitestonejournal.com/seven/index.html, 27.08.2004 
7  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength” s.32; 

“The Seven Deadly Sins, http://www.whitestonejournal.com/seven/index.html, 27.08.2004 
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Öfke: Öfke de yedi öldürücü günahtan biridir. Bununla beraber öfke ya 

özellikle saldırgan veya şiddetli davranışlar olarak kızgın bir şekilde hareket etme gibi 

davranışsal düzeyde ya da sadece öfke hissi olarak deneysel düzeyde gösterilebilir. 

Kendini kontrol her iki düzey için de gereklidir. Öfke saldırgan dürtüleri meydana 

getirmektedir. Ancak insanlar özellikle öfkeli insanların saldırgan davranışlarından 

çekinirler. Bu yüzden kendini kontrol şiddet davranışlarını engelleyen en temel ve çok 

önemli bir faktördür.1 Karşıtı sevecenliktir. Sevecenlik sabırlı ve merhametli bir 

yaklaşımı ifade eder. Öfke ise genellikle başkalarıyla problemlere yönelik bizim ilk 

tepkimizi gösterir. Başkalarının hatalarına yönelik sabırsızlık bununla ilişkilidir.2 

Buna göre yedi öldürücü günahın hepsi zayıf benlik kontrolünün temelini 

oluşturur. Günah yalnızca bir fikir veya arzuya sahip olmanın aksine eylemle eşit 

sayıldığında, benlik kontrolünün önemi daha da açık bir hale gelir. Zira insanlar 

genellikle arzu edilmeyen istek ve duygulara sahip olabilirler ancak benlik kontrolüyle 

en azından bunları yapmaktan kaçınabilirler.3 

                                                 
1  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-

Control as The Moral Muscle”,  s.1172 
2  “The Seven Deadly Sins, http://www.whitestonejournal.com/seven/index.html, 27.08.2004 
3  BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Self-control, Morality and Human Strength”.32 

BAUMEISTER, Roy F., EXLINE, JUOLA, Julie; “Virtue, Personality, and Social Relations: Self-
Control as The Moral Muscle”,  s.1174 
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İKİNCİ BÖLÜM  

TASAVVUF VE BENLİK KONTROLÜ 

A)  MİSTİSİZM VE TASAVVUF   

1)  Mistisizm Nedir? 

Mistisizm eski Yunanca’da “gözleri kapamak” anlamına gelen “myein” 

sözcüğünden gelmektedir.1 Kökünde ise gizli olmak, dilsiz olmak, dudakları ve gözleri 

kapamak manaları vardır.2 

Mistisizm tüm dinlerin içe dönük boyutu olarak ele alınabilir. Başlangıçta 

mistisizm terimi esrarlı yunan kültleriyle bağlantılı olarak ele alınıyordu. Onlara göre 

mistikler, ilahi bilgiye sahip olan seçilmiş bir gruptu. Bu bilgiye sahip olmaları kendi 

çabalarından ötürü değil, bunun için doğuştan gelen bir kapasite ile kutsandıkları içindi. 

Çoğu insan bunu anlama kapasitesinden yoksun olduğu için mistiklerin bu bilgiye dair 

sessizliklerini korumaları bekleniyordu.3 

Çok değişik şekilleri olan mistisizm duyu ve akıl dışı bir yolla ulaşılan idrak 

biçimini, batıni tecrübe ve şuur hallerini, bilgilenmenin vasıtasız şeklini ifade eden 

genel bir kavramdır. Mistiklik sırf bir dine has olmayıp, hemen hemen her kültürde, din 

dışı inanç sistemlerinde de kendisini gösteren evrensel bir insani olaydır. Bu nedenle 

dindar kimseler kadar inançsız kimselerde mistik olabilirler.4  

Çeşitli toplumlarda ve kültürlerde mistik insanlar bulunmaktadır. Gaye hakikati 

bulmak, Allah’a ulaşmak, ruhen tatmin olmak, kurtuluşa ermektir. Bu gayeye ulaşmak 

için her toplum, her mistik kendi düşüncesi doğrultusunda birtakım prensipler ortaya 
                                                 

1  SCHIMMEL, Annemarie; Tasavvufun Boyutları, Adam Yayınları, İstanbul, 1982. s.17 
2  KARA, Mustafa; Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Dergâh Yayınları, 5.Baskı, İstanbul, 1999, s. 12 
3  ARASTEH, A.Rıza, Enis a. Sheikh ;” Sufizm: Evrensel Benliğe Giden Yol” ; Sufi Psikolojisi        

Haz. Kemal Sayar, İnsan Yayınları, 2. Baskı İstanbul, 2000, s. 42 
4  HÖKELEKLİ, Hayati; Din Psikolojisi,  s. 314 
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koymuş, zamanla bunlar ekol haline gelmiştir. Doğuda Hinduizm, Budizm, Batıda 

Orfeos ve Platinus’un düşünceleri gibi1 

Mistisizmin iki türünü birbirinden açıkça ayırt etmek mümkündür. 

1.Dini Mistisizm: Bunun hedefi her çeşit ferdi öznelliğin üstüne çıkarak ilahi 

sıfatlar modeline göre bir ruhi gerçekleşmeyi sağlamak için, dünya ile olan bağlarını en 

alt seviyeye indirme, ölümsüz ruhu huzura kavuşturma ve sonuçta Allah’la tam bir 

uyuma kavuşmadır. 

2.Dindışı ( Tabii ) Mistisizm: Tabii mistisizmde kişi, kendi kurtuluş ve ruhi 

gerçekleşmesini, kendi üstünde ulaşmak istediği ve kendisine yardım eden bir Tanrı 

kabul etmemesi yüzünden, sırf kendi ruhi güçleri ile özdeşleşerek mümkün kılmaya 

çalışır.2 

2)  Tasavvuf Nedir? 

Tasavvuf nedir?  Bu soruya cevap verme hakkına öncelikle sahip olan bütün 

sofi ve mutasavvıflar farklı şekillerde tanımlar yapmışlardır. Tasavvuf yaşayanın tattığı 

ve bu şekilde anlaşılan bir ilim olması nedeniyle her dönemde farklı kişiler tarafından 

değişik şekillerde tarif edilmiş ve pek çok tasavvuf tarifi ortaya çıkmıştır.  

Tasavvufun her dönemde yapılmış bu kadar çok ve farklı tarifine rağmen 
hemen hepsinde görülen ortak nokta, tasavvufun gayesinin insanı kötü ahlâktan, çirkin 
huylardan uzaklaştırmak, güzel vasıflarla bezemek, Allah ve resulünün ahlâkını 
benimseterek “insan-ı kâmil” yetiştirmek olduğudur.3 Bu noktada tasavvufun, her güzel 
huyu benimsemek, her kötü huydan kaçınmak olduğunu dile getiren Ebu Muhammed 
Ceriri 4 ve tasavvufun ahlâktan ibaret olduğunu ve ahlâkı yüksek olanın daha fazla 
arınmış olacağını dile getiren Ebu Bekir el-Kettani’nin 5 tanımları, söz konusu ortak 
noktayı dile getirmeleri bakımından zikredilmeye değerdir. 

Tasavvuf geleneği kişiye dünyevi işleri manevi çalışmadan bir sapma olarak 

algılamasını değil, görevleri ve tecrübeleri manevi seyahatin bir parçası ve mekânı 
                                                 

1  KARA, Mustafa; a.g.e., s. 12 
2  HÖKELEKLİ, Hayati; a.g.e., s. 314 
3  YILMAZ, H.Kâmil; Ana hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 19 
4  TUSİ, Ebu Nasr Serrac; El-Luma (İslam Tasavvufu,  H.Kâmil Yılmaz ), Altınoluk Yay., İstanbul, 

1996, s. 25 
5  AFİFİ, Ebu’l Ala; Tasavvuf İslam’da Manevi Devrim, Risale Basın-Yayın, İstanbul, 1996, s.59 
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olarak görmeyi öğretmektedir. Bu yol kişiye dünyevi sorumluluklardan kaçmak yerine, 

sorumluluklarını sıradan insanlardan daha iyi yerine getirmek gerektiğini, çünkü insanın 

Allah’ın verdiği kapasiteleri en iyi şekilde kullanma gayesinde olduğunu 

öğretmektedir.1 

Sofinin hedefi anksiyeteden arınmış bir hayata, bir içsel neşe ve feyz haline 

ulaşmaktır. Böylesine aşkın ( ya da dikey ) bir büyüme sosyal kuvvetlerle ya da 

başkalarıyla rekabet ederek ortaya çıkmaz, bu ancak kişinin kendi benliği ile yarışması 

sonucu gerçekleşir.2 

3)  Mistisizm ve Tasavvuf  

Tasavvufu İslam mistisizmi olarak ifade etmek mümkündür. Tabii ki tasavvufu 

diğer mistik sistemlerden ayıran kendine özgü temel prensipleri ve metotları vardır.3  

Aralarında önemli farklar bulunmasına rağmen bütün mistikler sonludan 

sonsuza, suretten hakikate varmak ve sonunda da varlık ile bir olmak arzusundadır 4 

Bütün mistiklerde gizlilik, seyrü sülük, merhaleler, teşkilat, v.b. ortak noktalar 

bulunmaktadır. 

Dini mistisizmlerin en karakteristik özelliği “ Allah’a ulaşma arzusu”dur. 

Başka bir ifade ile dini mistisizm kendi huzur ve olgunlaşma ilkesini Allah’ta gören 

insan ruhunun, kendi geçici benliğini terk ederek Allah’ın yol göstericiliğinde yeni bir 

varlık ve benlik kazanma arzusunun az ya da çok açık ve sürükleyici ifadesidir. Mistiğin 

gözünde insan Allah’tan koparılan bir parça olması sebebiyle bütüne, asıl ve hakiki 

varlığa ulaşmak, onunla bütünleşmek varoluşun en son gayesini oluşturur.5 

Mistikler nefsin bu hedefe ulaşabileceği iddiasındadır ve iddialarını belli 

önermelerle desteklerler. 

1.Ulvi nizama, aşkın düzene dair bilgi, akıl yoluyla değil sadece ruhani sezgi 

melekeleriyle elde edilebilir. 

                                                 
1  FRAGER, Robert; Kalp, Nefis, Ruh, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2002, s.37–38 
2  SAYAR, Kemal; a.g.m., s. 14 
3  HÖKELEKLİ, Hayati; a.g.e., s. 315 
4  ARASTEH, A.Rıza; a.g.m., s.42 
5  HÖKELEKLİ, Hayati; a.g.e., s.317-318 
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2.Her insan ruhunda Ebedi Ateş ile birleşmeyi arzulayan ilahi bir kıvılcım taşır. 

3.Hiç kimse benliğinden arınmadıkça Allah bilgisine doğrudan ulaşamaz. 

Gurur ve şehvet Allah’ı açıkça görmeye mani olur. 

4.Aşk Allah’a doğru yükselirken nefsin rehber ışığıdır; çünkü sadece aşk nefsi 

bencillik ve şehvet zincirinden kurtarabilir.1 

Mistisizm ruhi-bedeni bir disipline dayanır. Bunu neticesinde kişi kâinatı 

olayları başka bir idrak cephesinden görmeye başlar. Bu şuur ve kişiliğin köklü bir 

değişime bağlı olarak gerçekleşen psikolojik bir süreçtir. 

Mistikte yapılanan şuur vasıtasız idrak ve bütüncü kavrayış yönünde 

özelleşmiş bir görünüm arz eder. Mistik şuur, sezgisel idrak ve içsel aydınlanma 

tecrübeleriyle yapı kazanır.2 

Mistiklerin en göze çarpan özelliklerinden bir diğeri de duygusal olmalarıdır. 

Birçok insandan daha yoğun duygu ve hayal gücüne sahiptirler. Coşkun ve taşkın bir 

dini hayat yaşarlar.3 

Mistik yaşantı, ebedi bir nitelikte görünen sınırların geçici olarak kaybolduğu 

duygusunu gerektirir. Önceliği benliğe dâhil olan bir şeyin artık benlik olmayan 

içerisinde eriyip gittiği şeklinde bir duygu ortaya çıkarmaktadır.4 

B)  TASAVVUF VE PSİKOLOJİ 

Psikoloji davranışlarla, eylemlerle, zihinsel faaliyetlerle ve benlikle davranışlar 

sergileyen, eylemlerde bulunan ya da zihinsel faaliyetlere sahip kişiyle ilgilenen bir 

bilim dalıdır.5 Tasavvuf da insana önce kendini, ardından Rabbini tanımayı öğrettiği, 

ruhi hayattaki nefsanî problemleri çözmeye çalıştığı, insanın diğer insanlarla 

ilişkilerindeki problemlerine çözümler ürettiği ve ferdi ruhi olgunluğa erişmeyi hedef 

seçtiği için psikoloji ile de yakından ilgilidir.6 

                                                 
1  ARASTEH, A.Rıza; a.g.m., s.42 
2  HÖKELEKLİ, Hayati; a.g.e., s. 316-317 
3  HÖKELEKLİ, Hayati; a.g.e., s. 343 
4  SHAALAN, Muhammed; “ Sufi Uygulamaları”, Sufi Psikolojisi, s.148  
5  WILCOX, Lynn; a.g.e., s.16 
6  YIMAZ, H. Kâmil; a.g.e., s. 69 
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İnsanlık tarihi boyunca bilge insanlar her zaman ve zeminde, insanoğlunun 

değişmeyen sorularına cevap aramıştır: Ben kimim? Yaşamın amacı nedir? Hakikat 

nedir? Sevgi nedir? İyilik nedir? Huzura nasıl ulaşabilirim?… Modern batı psikolojisi 

insanın varoluşunun temel sorunlarıyla ilgilenmediği için bu soruların hiçbirine yeterli 

derecede cevap verememiştir.1 

Modern toplumda insan manevi yönünü tamamen unutarak maddi yaşamın 

kargaşası içinde boğulmaktadır. İnsanların maddeye verdikleri önem onları 

bunaltmakta, huzursuz ve elde ettiği şeylerden tatmin ve mutlu olamama durumuna 

getirmektedir. İnsanlar elde ettikleri şeylerin anlamsızlığını gördüklerinde kendilerini 

manevi bir boşluk içinde bulmaktadırlar. Yaşadıkları her şey hatta hayat bile insana 

anlamsız gelmektedir. 

Anomi anlamsızlık hastalığı olarak tanımlanabilir. Derinden hissedilen bir 

amacın yokluğu, kişinin çevresine ve dostlarına yabancılaşması anominin 

özeliklerindendir. Psikiyatri anlamsızlık salgınına karşı bir reçete sunmaz ve insan 

gelişiminin modern süreçlerle akamete uğratılması konusunda da önerebileceği bir 

formül yoktur. Çağımızın bilgini Paul Tillich, nevrozu “yokluktan kaçmak için varlığı 

inkâr etmek” olarak tanımlamaktadır.2  

Bu dünyada herkesin kendi ilgi alanı vardır; kiminin kadınlar, kiminin 

zenginlik, bilgi ya da başka bir şey. Herkes kendi konfor ve keyfinin peşinden koştuğu 

şeyde yattığına inanır. Yine de ardına düştüğü nesne ile tatmin olmaz ve geri döner. Bir 

süre sonra aslında zevk ve rahat peşinde olmadığını söyler, yeni bir şeyler arar ama 

tekrar hayal kırıklığına uğrar; böylece sürüp gider. 3   

Birçok insan, sanki kendi kişilikleri Tanrı imiş gibi kendi haleti ruhiyelerini ve 

meyillerini izlemektedir. Her an başka bir yöne savrulmaktadır. Kur’an bu durumdan 

heva olarak söz etmektedir. “Allah’tan doğru bir delil getirmeksizin sırf kendi hevası 

peşinden gidenden daha sapkın kim olabilir.” (Kasas, 28/50) Batı toplumu bireysel 

özgürlüklere büyük değer atfeder. Ancak birçoğu için bu özgürlük; kendi yanlış 

                                                 
1  WILCOX, Lynn; a.g.e., s.11-12 
2  SAYAR, Kemal; a.g.m., s.11 
3  ARASTEH, A.Reza; a.g.m., s.50 
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yönlendirilmiş meyillerini izlemekten ibarettir. Paradoksal olarak, aslında manevi 

disipline tabi olma, gerçek özgürlüğün ve nefsin zulmünden kurtuluşun başlangıcı1 

olarak ifade edilmektedir. 

Akıl insana doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği; irade ise doğru fiili seçme 

kapasitesi kazandırır. Her insan bu iradeye sahiptir; ancak çok az insan onu yeterince 

kullanır. Temel prensip basittir. “Helal ve sağlıklı olanı yap; haram ve sağlıksız olandan 

kaçın ve eğer emin değilsen emin olana kadar yapma.” Özünde çok basit olan bu 

prensip irademiz yeterince güçlü olmadığı için çok karmaşık bir hale gelmektedir. 

Genellikle ne yapacağımızı biliriz; ancak onu yapmayız; o zaman ego egemen olur ve 

kendimize bahaneler buluruz.2 

Lynn Wilcox psikoloji ile tasavvufu şu şekilde değerlendiriyor: “Psikoterapi 

genellikle egoyu yükseltmeye ego gücünü inşa etmeye çalışır. Sofizm ise egoyu yok 

etmeye uğraşır. Psikoloji benlik üzerine odaklanır, onu düzenler, geliştirir, değiştirir. 

Sofizm, toplumsal olarak kurulmuş benliği adım adım yok oluncaya kadar ortadan 

kaldırmak üzerinde yoğunlaşır. Her saliğin nihai hedefi sevgiliye vuslattır, benliğin 

Allah’ta tamamen yok olmasıdır. Sevgiliyle buluşmak, O’nunla bir olmak, egonun 

yokluğunu ve ayrık, bencil bir nefsin terk edilmesini gerektirir. Ego bakış açısından, 

sofi yolu hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ego gittikçe daha fazlasını başarmak ister; 

derviş ise gittikçe daha azını. Ego, ün ve servet ister; derviş ise bütün dünyevi 

tutkularını yok etme peşinde koşar. Ego özgürlük ister; derviş ise Allah’a tam bir 

teslimiyete götürecek bir mürşide ve bir yola tabi olmak ister. Bu yolda sebat etmek için 

Allah için duyulan arzunun nefsin arzularından daha güçlü olması gerekir. ”3 

C)  TASAVVUF VE AHLÂK 

Bütün ilahi dinlerin yegane amacı, insanlar için dünya ve ahiret mutluluğunu 

sağlamaktır. Bunun yolu Hakk’ka kulluk ile halka yani Hakk’ın yaratıklarına iyi 

davranmaktan geçer. Bu yüzden Hz Peygamber: “Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak 

üzere gönderildim”4 buyurarak nübüvvetin esasının “güzel ahlâk” temeline dayalı bir 

                                                 
1  FRAGER, Robert; a.g.e., s.72 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s.37 
3  WILCOX,Lynn; a.g.e., s.33 
4  Muvattaa, Hüsnü’l- Hulk, 8 
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sistem inşa etmek olduğunu ifade etmiştir. İslam’ın ahlâka verdiği önemi anlamak için 

Ku’ran ayetlerine ve Hz. Peygamber’in hayatına bir göz atmak yeterlidir.1 

Sofilere göre tasavvuf ilminin gayesi kötü sıfatlardan arınmak ve iyi huylarla 

bezenmektir. Bu ise bir tezkiye, terbiye, tezhip ve eğitim işidir.2 

Hemen hemen bütün Sünni mutasavvıflar, tasavvufi hayatta ibadet ve zikir gibi 

taabbüdi faaliyetler kadar ahlâki faaliyet ve erdemlerin de önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. Birçok mutasavvıf, daha tasavvuf teriminin tarifinde onun ahlâkla 

ilişkisini göstermişlerdir. Mesela Ebu’l-Hüseyin en-Nuri’ye göre “Tasavvuf ne bir 

takım merasimler, ne de bir bilgi yığınıdır; aksine tasavvuf yalnızca ahlâktır.” 

Tasavvufu kısaca “hüsnü’l-hulk”, veya “el-ahlâku’radıyye” şeklinde tarif edenler de 

olmuştur. 3 

Kendi anlayışlarına göre sofiler,  Hz Peygamber’e uyma, onun ahlâkıyla 

ahlâklanma konusunda insanların en ileride olanlarıdır. Güzel ahlâk insanda, ancak 

nefis tezkiyesinden sonra oluşur. Nefsin tezkiyesi de; şeriatın edeb ve ahkâmına 

uymakla gerçekleşir.4 

Tehzibü’l-ahlâk adlı eserinde Yahya b. Adi, akıllı bir varlık olarak insanın 

yükümlü olduğu her faziletli vasfı kazanıp, her reziletten sakınarak, karakterini 

arındırmada mükemmelliğe ulaşma görevini bir düstur olarak belirtmekle başlar. O, 

birçok insanın tabiaten erdemli vasıflar olan şecaat, basiret, iffet ve adalete ve alışkanlık 

neticesinde de diğer birçok vasfa sahip olduğu; bununla beraber kötü vasıfların daha 

yaygın ve insanlar arasında baskın olduğunu söyler. İnsanın baskın vasfı kötülük 

olunca, kötü eğilimlerini özgür bırakıp aklını kullanmaktan kaçındığında hayvandan 

daha iyi konumda değildir. Kişi tabiaten ister erdemli, ister erdemsiz sayılsın ilkinin 

durumunu düzeltmek, ikincisine öğretmek için ahlâki eğitim kaçınılmazdır.5 

Nefsin kötü arzularını olabildiğince dizginlemek; ihtiyaçları en aza indirmek; 

dünyanın ruhu alçaltan yönlerine değer vermemek; zühd, riyazet, feragat, fedakârlık; 

                                                 
1  YILMAZ, H. Kâmil; “ Tasavvuf ve Ahlâk”, Altınoluk Dergisi, Sayı:103, Eylül, 1994, s.32 
2  YILMAZ, H. Kâmil; a.g.m., s.32 
3  ÇAĞRICI, Mustafa; İslam Düşüncesinde Ahlâk, Birleşik Yayıncılık, İstanbul, 2000, s.65 
4  SÜHREVERDİ, Ebu Hafs Şihabüddin; Avarifü’l Mearif (Tasavvufun Esasları), Haz: H.Kâmil 

Yılmaz, İrfan Gündüz, Erkam Yayınları, İstanbul, 1989, s.287 
5  Bkz: FAHRİ, Macid; İslam Ahlâk Teorileri, ( Çev: Muhammed İskenderoğlu, Atilla Arken ), Litera 

Yayıncılık, İstanbul, 2004, s.145–146 
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her türlü sıkıntı ve ıstıraplar karşısında tam bir tevekkül ve rıza ile Allah’ın mutlak 

iradesine teslim olmak; gerçeğin bilgisine (marifete) ancak tam bir kalp ve ruh tasfiyesi 

ve ahlâk güzelliği ile ulaşılacağına inanmak, tasavvuf ahlâkının temel özelliklerinden 

sayılmaktadır.1 

Güzel ahlâk terbiye ve eğitime bağlı olduğuna göre ahlâk eğitiminde nazari 

bilgilerden çok uygulamaya ve bir örnek şahsiyete (=üsve-i hasene) ihtiyaç duyulduğu 

kabul edilir. Peygamber ve peygamber vekili ilim ve irfan ehli kişilerden olan örnek 

şahsiyetlerden güzel haller yansıyarak insana güzel ahlâk sirayet edeceğine inanılır. 

Böylece ahlâk, örnek şahsiyetin müşahede ve etki alanı içinde belli bir tezkiye ve tezhib 

ile yerleşir.2 

İnsandaki kötü sıfatların ıslah ve terbiyesi için kullanılan mücahede ve riyazet 

metotları genellikle Kur’an ve sünnet verilerine dayandırılmış ve ferdi eğitim, ahlâki 

yükseliş, o yolla sağlanmaya çalışılmıştır. Riyazet, nefsin ve tenin arzularını terk 

ederek, ya da en aza indirerek ibadetle meşgul olmak; mücahede ise, nefsanî ve şeytani 

güçlerle dövüşmek olarak tanımlanmıştır. 3 

1)  Tasavvuf ve İnsan Tabiatı    

Sofilere göre nefisler, devamlı muhtaç oldukları ve kendilerinden hiç 

ayrılmayan tabiat ve karakterler üzerine yaratılmışlardır. İnsan, bir yönüyle topraktan 

yaratıldığı için; tabiatında toprağa ait tembellik, atalet, gevşeklik gibi özellikler, sudan 

yaratıldığı için suya ait karakterler kendisinde bulunmaktadır. Yaratılışındaki ateşle 

pişmiş çamurdan dolayı kendisinde, hayvani, vahşi ve şeytani sıfatlar oluşmuştur.4 

İnsanlık tarihinin defalarca sergilediği bir gerçektir ki insan asli cevheri 

itibariyle “ahsen-i takvim” ( varlıkların en şereflisi ) yüceliğinde iken yaratılış gayesine 

yabancılaşıp, istikametten ayrıldığında “hayvandan daha aşağı” sıfatına bile maruz 

kalabilecek bir varlıktır.5 

İnsanın “ahsen-i takvim” üzere yaratılmış olması, maddi ve manevi olarak en 

güzel kıvamda olması demektir. Maddi ve manevi güzellik, gerek fiziki ve cismani 
                                                 

1  ÇAĞRICI, Mustafa; Anahatlarıyla İslam Ahlâkı, s.72–73 
2  YIMAZ, H. Kâmil; a.g.m., s.32-33 
3  YIMAZ, H. Kâmil; a.g.m., s.33 
4  SÜHREVERDİ, Ebu Hafs Şihabüddin; a.g.e., s.288 
5  TOPBAŞ, Osman Nuri; İmandan İhsana Tasavvuf, Erkam Yayınları, İstanbul, 2002, s.48 
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bakımdan gerek ahlâk ve maneviyat itibarıyla ruhani bakımdan, insanın güzel bir 

kıvama erebilecek bir biçimde yaratılmasıdır.1 

Kuran-ı Kerim’de ve nakledilen hadislerde de görülmektedir ki insan iki 

boyutlu bir varlıktır. İnsan çift kutuplu bir varlık olmakla birlikte ilk yaratılışı fıtrat2 

üzeredir. Fıtrat insanın doğuştan dini bir kabiliyete sahip olarak dünyaya gelmesini 

ifade eder.3 Melekteki akıl, hayvandaki nefs ve şehvet, insanda aynı anda vardır. Bu 

yüzden insan hem hayra hem de şerre yatkın bir varlıktır. Ya da başka bir ifade ile 

insandaki ruh ve akıl melekle, nefs şeytanla, ceset de hayvanla ortak vasıflardır.4 

İnsanın ruh boyutu akıl, ahlâki vicdan, kalp ve benzeri mertebelere sahiptir. 

Başka bir deyişle bu yön insanın melekuti yönü olarak ifade edilebilir. İnsanın diğer 

boyutu ise onun dünyevi boyutudur. Yani cisim veya dürtüler ve eğilimler topluluğu adı 

verilen hayvani boyuttur.5 

Sofilere göre de bizi hem hayvandan aşağı düşürebilecek hem de meleklerden 

yukarı yükseltebilecek dâhili kuvvetlerimiz vardır. İnsan bu karşıtlık haline akıl sahibi 

olması yüzünden geldi. Bu halde akıl karşısında şehvani kuvveleri bulur, bu karşıtlıklar 

içinde ya aklın da ötesine geçerek yakin hali elde edilir ya da kuvvelerin esiri olup 

aşağılara düşülür.6 

Sofiler için insan bir küçük âlem(= âlemi sağir, mikrokozmos), evrenin özünün 

özetidir.(zübde-i âlem) Akıl insanı gizli güçlerini gerçekleştirmeye yönlendirir, hayatın 

temel amacını belirlemesine yardım eder ancak varoluşsal sorununu tek başına 

çözemez. Bu anlamda; entelekt ve gerçek benlik, akıl ve sezgi, Ben ve Ben-olmayan 

arasında bir zıtlık vardır. Bir farkındalık durumuna erişildiği zaman sezgisel olarak 

bilinir ki olunan şey olabilinecek şey değildir. Daha derin bir güvenlik alanının varlığına 

dair bir fikir vardır ancak bildik örtüler kişiyi oraya ulaşmaktan alıkoyar. Günübirlik 

toplumsal hayattan beslenen bir ego, içsel sesi kolaylıkla boğup evrensel bir benliğin 

gelişimini ketleyebilir.7 

                                                 
1  YILMAZ, H. Kâmil; a.g.m., s.31 
2  Rum: 30/30 
3  HÖKELEKLİ, Hayati; Din Psikolojisi,  s.124 
4  YILMAZ, H. Kâmil; a.g.m., s.31 
5  MEZAHİRİ, Hüseyin; Dürtülerin Kontrolü, İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, s.24 
6  ARASTEH, A. Reza; a.g.m., s.48-49 
7  SAYAR, Kemal; a.g.m., s.13 
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Sofiler nefislerini birçok mücahede ve zorluklarla terbiye ederek, sonunda 

onun en güzel ahlâklar ile ahlâklanmasını temin etmişlerdir. Onlara göre kalp 

temizlenip, nurlanarak parlayınca nuru, nefsin üzerine akseder. Kalbin bir nefse, bir de 

ruha bakan iki yönü vardır. Nefsin de, biri kalbe, diğeri tabiat ve kendi karakterine 

bakan iki yönü vardır. Kalp tamamen nurlanınca ruha yönelir ve ondan gelen manevi 

yapıyla olgunlaşır. Kalp ruh etrafına dönünce nefis de kalbe yönelir ve yöneldikçe 

nurlanır. Nefsin bu iki yönünden biri nurlanmaya başlayınca, ahlâkını güzelleştirmeye 

ve çirkin sıfatlarını değiştirmeye yönelir.1 

2)  İnsanın Manevi Yapısı 

Filozoflar ve sofiler, insanın manevi yapısında “kalp, nefs, ruh ve akıl” olmak 

üzere dört önemli özellik üzerinde durur.2 

1.Kalp: İç ve öz demektir. Bir şeyin altını üstüne getirmek anlamına gelir. İki 

kalp vardır. İlki cismani olan kalb-i sanevberidir. Bu et parçası ruhun madeni ve 

kaynağı olarak kabul edilir. İkincisi rabbani ve ruhani bir latifedir. Cismani olan kalb-i 

sanevberi ile ilgisi vardır.3 

Hâkim Tirmizi’nin tasavvuf anlayışının temel kavramlarından biri kalptir. Seyr 

u süluk bedeni değil kalbî bir ilerlemedir. Bu nedenle de tasavvufta çok önemli bir yer 

tutmaktadır. Tirmizi bunu, “ şeriat yolu organlarla, bu yol ise kalplerle ( kat edilir )” 

şeklinde dile getirmektedir. 4 

Tirmizi’ye göre kalbin birbirinden farklı ve iç içe boyutları başka bir ifade ile 

kalple ilgili psikolojik makamlar bulunmaktadır. Yazarın Beyanü’l-Fark adlı eserindeki 

açıklamalarından hareketle bu makamları ve tekabül ettikleri sıfatları şöyle sıralamak 

mümkündür: 

1. Sadr ( Dış makam ): İslam nuruyla bağlantılıdır, müslim. 

2. Kalp ( Sadrın içinde yer alır ): İman nuruyla bağlantılıdır, mümin. 
                                                 

1  SÜHREVERDİ, Ebu Hafs Şihabüddin; a.g.e., s.295-296 
2  YILMAZ, H. Kâmil; a.g.m.,s.31;  NURBAKİ, Haluk; İnsan Bilinmezi, 7. Baskı, İstanbul, 1997, 

s.195 
3  YILMAZ, H. Kâmil; a.g.m., s.32 
4  TİRMİZİ, Hâkim; el-Ekyas ve’l muğtarrin ( thk. Ahmed Abdurrahman es-Sayih, Seyyid el-

Cümeyli), Kahire 1989, s.108 ‘den naklen: ÇİFT, Salih; Hâkim Tirmizi ve Tasavvuf Anlayışı, 
(Basılmamış Doktora Tezi), Bursa, 2003, s.132 
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3. Fuad ( Üçüncü makamdır ): Marifet nuruyla bağlantılıdır, arif. 

4. Lübb ( En içte olan son makamdır ): Tevhid nuruyla bağlantılıdır,  muvahhid.1 

Frager’de Hâkim Tirmizi’den yola çıkarak bu dörtlü tasnifi psikolojiyi de göz 

önüne alarak kullanmış ve şöyle bir tasnif ve isimlendirmede bulunmuştur. 

Göğüs ( sadr ), kalp, iç kalp ( lüb ), en iç kalp ( lübbü’l lüb ). Bu dört istasyon 

tıpkı ortak merkezli iç içe küreler gibi birbiri içinde yer alır. Göğüs en dış küreyi 

meydana getirirken, kalp ve iç kalp iki orta küreyi oluşturur ve kalbin özü merkezdedir.2 

2.Nefs: Tasavvuf düşüncesinin temel meselelerinden biri olan nefs, sofilerin en 

çok sözünü ettikleri, değişik tarif ve tasniflerini yaptıkları kavramlardandır. İstisnasız 

bütün safilerin ilgisini çeken nefs için farklı yorum ve tanımlar yapılmıştır. 3 

 Bir şeyin varlığı, öz benliği ve kendisi demek olan nefs,  sofilere göre kula ait 

vasıflardan illetli olanları, insanın kötü huy ve fiilleridir. Nefsin hükümlerinden en 

çetini ve en zoru, nefsin bu gibi şeylerin güzel olduğu vehmine kapılmasıdır. Nefsanî 

arzuları terbiye terkle mümkün olabilir.4 

3.Ruh: Can ve hayat demektir. Beden kalıbına tevdi edilmiş rabbani, ilahi bir 

latifedir.5  

Tasavvufla ilgili birçok eserde genellikle insanın bitkiler ve hayvanlarla ortak 

noktalarından bahsedilmekte, fakat insanın onlarla ortak yönlerinin olmasının yanı sıra 

onlardan daha üstün niteliklerle de bezendiğine değinilmektedir. Örneğin Erzurumlu 

İbrahim Hakkı eserinde insanın tabii, nebati (bitkisel), hayvani ve insani nefislerinin 

(ruhlarının) bulunduğundan bahsetmekte ve onların çeşitli kuvvetlerine ve zaaflarına 

değinmektedir.6 

 Bunun gibi birçok eserde insanın bitkiler ve hayvanlarla ortak noktalarına, 

ruhlarına, bunların olumlu ve olumsuz özelliklerine yer verilmiştir. Robert Frager 

kitabında bu ruhları yedi olarak belirlemiş ve bunların insanın kötü özellikleri ile 

                                                 
1  ÇİFT, Salih; Hâkim Tirmizi ve Tasavvuf Anlayışı, ( Basılmamış Doktora Tezi ), Bursa, 2003, s.134 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s. 49; YILMAZ, H. Kâmil; a.g.e., s.325-326 
3  AYDIN, Hüseyin; Muhasibi’nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara, 1976, s.79 
4  YILMAZ, H. Kâmil, a.g.m., s.32 
5  YILMAZ, H. Kâmil, a.m.,s.32 
6  HAKKI, Erzurumlu İbrahim; Marifetname, Seda Yayınları, İstanbul, 1999, s.159-171 
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ilgisine hem psikoloji hem de tasavvuf gözüyle değindiği için burada onun 

açıklamalarına yer vermek uygun bulunmuştur. 

Tasavvuf geleneğine göre insanın yedi ruhu bulunmaktadır ya da ruhun yedi 

ayrı yönü vardır. Her biri gelişimin farklı bir aşamasını temsil eder. Madeni, nebati 

(bitkisel), hayvani  (hayvansal), nefsanî (kişisel), insani ve sırlı ruhlar ve en sırlı ruhlar.1 

Sofi ruhlar modeli bir denge modelidir. Bu modele göre manevi gelişim, 

yüksek ruhlar haline erişmek ve alçak ruhları görmezden gelme ve hatta zayıflatmak 

meselesi değildir. Her bir ruh değerli yeteneklere sahiptir ve gerçek manevi gelişim 

beden, akıl ve ruh dâhil bütün bireyin dengeli gelişimi demektir. Eğer bazı ruhlarımızla 

ilgilenir diğerlerini ihmal edersek kaçınılmaz olarak dengeyi yitiririz. Örneğin eğer 

bitkisel ve hayvansal ruhlarımızı ihmal edersek, bedenimizin temel ihtiyaçlarıyla 

temasımızı yitirir ve sağlığımızı tehlikeye atarız. Bu yedi ruhu şöyle açıklayabiliriz.2 

Madeni Ruh: İskelet sisteminde yer alır. En gizli ruha bitişiktir. Madenler 

dünyası Allah’a yakındır, hiçbir zaman ilahi iradeye isyan etmez. Manevi ruhtaki 

dengesizlik ya aşırı esneklik ya da aşırı sertlik olarak kendini gösterir. 

Madeni ruh dengesini yitirdiğinde esnek olmayan, kasılmış, bükülmez, eğilmez 

bir aşırı hal alır. Bu eğilime sahip insanlar yeni bilgileri almayı çok zor bulurlar ve 

öğrenme olmaksızın manevi gelişim olamaz. Manevi yol ilerlemeyi ve aynı zamanda 

radikal, dönüştürücü değişimi gerektirir. Esnek olmayan için bu mümkün değildir. 

Diğer aşırı uçta ise; yumuşak ezilebilen ya da aşırı uysal insanlar vardır. Bu insanlar 

sağlam, belirgin sınırlardan yoksundur. Bu gibi insanlar için, manevi seyrin gerektirdiği 

sürekli ilerleme ve değişim aşırı derecede travmatik gelir ve bu kişilerin kendilerini aşırı 

baskı altında ve bunlarla başa çıkmaz halde hissetmeleri muhtemeldir. 

Bitkisel Ruh: Karaciğere yerleşiktir ve sindirim sistemiyle bağlantılıdır. 

Büyümeyi ve besinlerin özümsenmesini düzenler. Eğer insanların bedenini 

besleyebilirseniz, o zaman ruhlarını da besleyebilecek hale gelebilirsiniz. Aşırı 

beslenme zararlıdır ancak vitamin ve minerallerden yoksun kalırsak güçsüzleşiriz. Aynı 

sonuç duygusal, zihinsel ya da ruhsal bakımlardan kötü beslendiğimiz haller için de 

geçerlidir. 
                                                 

1  FRAGER, Robert; a.g.e., s.110 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s.111-134 
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Bazı insanlar temelde bitkisel ruh düzeyinde hareket ederler. Örneğin derin 

koma halinde bulunan kişilerin, bitkisel yaşam aşamasında bulunduğu söylenir. Ancak 

bazı insanların bütün yaşamlarını bitkisel ruhun egemenliğinde yaşadıkları 

görülmektedir. Bütün gün büyük ölçüde otururlar ya da yatarlar. Herhangi bir şeyi 

yapmak için çok az coşku ya da motivasyona sahiptirler; kimisinde bu kadarı bile 

bulunmaz. 

Bunun karşı aşırı ucu ise; aşırı hareketlilik, hiperaktivitedir. Bazı insanlar 

hareketsiz duramazlar. Uzun bir süre oturamaz, okuyamaz ya da çalışamazlar. 

Her iki aşırılık da manevi bakımdan zararlıdır. Yetersiz aktiflik eğilimi, manevi 

yolun yolcusunun en büyük düşmanlarından birisi olan tembelliğe dönüşebilir. Bu gibi 

insanlar günlük ruhsal ve dinsel faaliyetlerini icra etmekte zorlanırlar. Hiperaktif kişi 

ise; tefekkür ve murakabeyi neredeyse imkânsız bulur. Kendi içlerinde gizli olan Allah’ı 

bulmak için yeterince yavaşlayamazlar. 

Hayvansal Ruh: Hayvansal ruh kalpte yerleşiktir. Bu ruh korkularımızı, 

öfkemizi ve tutkularımızı içerir. Bütün organizmalar ödüllendiricilere yönelme 

(tutkular) ve cezalandıran, zehirli ya da acı veren şeylerden uzaklaşma (korkular) ya da 

onları uzaklaştırma (öfke) eğilimi gösterirler. Davranış psikolojisi, uzun yıllardır 

ödüllendirme ve cezalandırmanın etkilerini inceleyerek, dünyaya verilen bu temel 

tepkileri araştırmaya yoğunlaşmıştır. Hayvansal ruhta tutku, üreme güdülerinde kök 

salar.  

Tasavvuftaki yedi ruh modelinde, kişinin bütün bir insanoğlu olarak gelişmesi 

için bütün ruhların sağlıklı olması gerekir. Hayvansal ruhun, yönetimi elinde 

bulundurması değil, diğer ruhlarla denge içinde olması gerekir. Bu denge 

kazanıldığında, iyi gelişmiş hayvansal ruh, sağlık ve refahımız için paha biçilmez bir 

değer haline gelir. 

Hayvansal ruhları dengesini yitiren insanlar, sıklıkla “hayvan gibi” hareket 

etmeleriyle tanınırlar. Genellikle hemen sağlanabilecek zevkler peşinde koşar ve hemen 

uygulanabilecek cezalardan kaçar. Örneğin bir yıl sonraki on tokadı şimdiki bir tokada; 

şimdiki bir kaşık balı ise bir yıl sonraki bir kilo bala tercih eder. Hayvansal ruh 
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aşamasında motivasyon içgüdüsel tatmine dayalıdır; hiçbir ahlâk ya da şefkat duygusu 

yoktur. Bu aşamada öfkeleri, korkuları ya da tutkularının esiri olan insanlar, vahşi 

hayvanlar kadar tehlikeli olabilir. 

Nefsanî Ruh: Toplam ruhun bir sonraki yüzü kişisel ruh, yani nefsanî ruhtur. 

Kişisel ruh beyinde yerleşiktir ve sinir sistemiyle bağlantılıdır. Kalbin ve dolaşım 

sisteminin gelişmesi, hayvanı bitki âleminden ayırdığı gibi, karmaşık bir sinir sisteminin 

gelişmesi de insanları hayvanlardan ayırır. 

Kişisel ruh ayrıca egonun mekânıdır. Hem pozitif hem de negatif egoya 

sahibiz. Pozitif ego aklımızı organize eder ve benlik duygumuzu verir. Kendine saygı, 

sorumluluk ve dürüstlük için zorlayıcı güç olabilir. Öbür yandan negatif ego benlikçilik, 

kibir, ötekiler ve Allah’tan gayrilik duygusu veren bir güç olabilir. Pozitif ego manevi 

yolda büyük bir müttefik olabilir. Manevi yolda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan iniş ve 

çıkışlar esnasında gerekli olan batini istikrar duygusunu sağlayabilir. Negatif ego ise 

düşmandır. Dünyaya dair idrakimizi saptırır ve dünya ile ilişkilerimizin rengini 

değiştirir. 

Negatif ve pozitif egolar arasındaki temel farklardan birisi; pozitif egonun 

bizim hizmetkârımız olmasına karşın, negatif egonun sürekli olarak efendimiz olmaya 

çalışmasıdır. 

Dengesiz bir kişisel ruhun egemenliği altındaki kişiler, negatif egolarının 

kıskacındadır. Ego, kişisel ruhun özüdür. Kişisel ruhun aşırı uçlarından birinde olanlar, 

yetersiz öz-saygı ve öz-güvene sahiptirler. Bu gibi insanlar yaşamda çok az şeyi 

başarabilirler ve onların en kötü düşmanı kendileridir. Onlar kendilerine inanmadıkları 

için, hiç kimse de onlara inanmaz. Karşılaştıkları her türlü güçlük karşısında 

yenileceklerine dair güçlü inanışları, kendisini gerçekleştiren bir kehanete dönüştürür. 

Karşı uçta ise, ben merkezli, kibirli ve aşırı derecede kendisine güvenen 

insanlar vardır. Bu gibi insanlar tamamen ben-merkezcidir; bütün dünyanın kendileri 

etrafında döndüğüne inanırlar. Hiçbir empati, şefkat ya da vicdana sahip değillerdir. 

İnsani Ruh: İnsani ruh manevi kalpte yerleşiktir. Şefkat, iman ve yaratıcılığın 

mekânıdır. İnsani ruh bir bakıma gizli ruhu ve en gizli ruhu da içerir. Manevi değerleri 
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ve tecrübeleri içinde barındırır. Kişisel ruh düzeyinde gelişen beyin, tıpkı bir bilgisayar 

gibi, daha çok data depolanması ve kullanımı ile uğraşırken, yeni data oluşturmasını 

sağlamaz. Yaratıcılık ve şefkat ilk kez bu ruh düzeyinde ortaya çıkar. 

Eğer insani ruh dengesini yitirirse, kişi aslında bir tür aşırı duygusallık olan 

yanlış yönlendirilmiş şefkat tarafından yanıltılabilir. Bazen karşımızdakinin ihtiyacı 

olan nazik yumuşak bir cevap değildir. 

Gizli Ruh: Yani sırlı ruh Allah’ı hatırlayan yanımızdır. Gizli ruh ve batıni 

bilinç iç kalpte yerleşiktir. Bu ruh nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilen ruhtur. 

Gizli ruhun dengesizlik görünümlerinden birisi materyalizmdir. Birçok insan 

yalnızca maddi dünyayı gerçek ve önemli olarak görür, maneviyatı görmezden gelir. 

Bunun tam aksi yönündeki dengesizlik ise, bir tür tembellik duygusu içinde dünyayı 

reddetmektir. 

Gizlilerin En Gizlisi (Sırrü’l-esrar): Sırrü’l-esrar mutlak aşkın, zaman ve 

mekândan münezzeh olanı içerir. Bu Allah’ın Hz. Âdem’e, yani insanoğluna üflediği 

orijinal ruhtur. O bizim özümüzdedir; ruhun ruhudur 

4.Akıl: Algılama ve idrak kabiliyetidir. Biri eşyanın hakikatini bilmekten 

ibaret olan akıl, diğeri ilimleri kavrayan ve Hz. Peygamberin “Allah’ın yarattıklarının 

ilki akıldır” hadisiyle anlattığı akıldır. Mutasavvıflar genellikle akıl yerine kalp 

kelimesini kullanırlar. Kalp, ruh, nefs ve akıl arasında şöyle bir ilgi vardır: Bir ruhta 

şehvet galip gelirse nefs; ruh, haram şehveti yenince, akıl; ruh, iman özelliklerine sahip 

olunca, kalp adını alır.1 

D)  TASAVVUFİ TERBİYE 

Kâmil insan olma yolu bin yıldan fazla bir zamandır, yüzlerce ciltlik sofi 

literatüründe belirtilmiştir. Kişinin insanlığı sevmesi ve ona hizmet edebilmesi için ilk 

başta kendi yolunu tam olarak bulması gerekmektedir.2 

İnsanoğlunun eğitimi üzerine eğilen, bunun için yeni yollar arayan, değişik 

metotlara başvuran disiplinlerden biri de tasavvuftur. Tasavvufi terbiye baştan sona bir 
                                                 

1  YILMAZ, H.Kâmil; a.g.m., s.32 
2  WILCOX, Lynn; a.g.e., s.33 
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insan terbiyesi, insanın din eğitimi, ahlâk eğitimi, gönül eğitimi1 olduğu 

söylenmektedir. 

Tasavvufun gayesi genel olarak insan-ı kâmil yetiştirmek olarak ifade edilir. 

İman ve İslam’ın esaslarıyla yoğrulan mü’mine tasavvufun ihsanın inceliklerini ve 

sırlarını sunduğu ve Allah’ı görüyormuşçasına coşkun ve tarif edilmez bir hal içinde 

O’na kul olmanın vecdini ve canlılığını yaşatmaya çalıştığı2 kabul edilmektedir. 

Sofi metodunun en önemli ve elzem kaidesi sofinin yolculuğunda ona 

kılavuzluk yapacak, daha önce o yoldan geçmiş olan bir mürşidin varlığıdır. Davranışsal 

ve zihinsel değişim için arayıcıya durumunu hatırlatacak ve yola koyulan kişiye 

talimatlarla değil yaşantılarla yol gösterecektir. Kılavuz öncelikle yola talip olan kişiyle 

bir görüşme yapar. Motivasyon, içsel acı ve ıstırap, rüyalar, geçmiş yaşantılar bu 

görüşmede kılavuzun talipten sorduğu konulardır. Kılavuz onu hemen kabul etmez. 

Sabır, arınma ve iç gözlem tavsiye eder. Kişinin gücü, adanışının yoğunluğu, 

teslimiyetinin samimiyeti türlü denemelerle sınanır. Kılavuz davranışsal ve zihinsel 

değişiklikler için kişiye durumunu gösterecek ve kendisini aşmasına yardım edecek bir 

yoldaştır.3 

Temel olarak sofinin bireyleşme durumuna yükselmek için üç aşamadan 

geçmesi gerektiği belirtilir. Bunlar: 1. İsmin aydınlanması (kültürel ben), 2. Sıfatların 

aydınlanması, 3.Özün aydınlanması şeklinde özetlenebilir. Ancak mürid bu adımları 

atacak nitelikleri kazanmadan önce, yeniden doğuş süreci ve bireyleşme yolu olarak 

adlandırılabilecek içsel ve dışsal, uzun bir alıştırma dönemini geçerek saflaşmalıdır.4 

Bir bireyleşme yolu olan sofizmde yolcunun iki ödevi vardır: Şimdiki durumun 

erimesi, yok edilmesi, fesh edilmesi (=Fena); yeniden bütünleşme, evrensel benlikle 

bütünleşme yani kendi bütünlüğünü kazanma (=Beka). Bilinen benlik fena süreciyle 

fesh edilir ve bekayla kozmik benliğe yeniden doğulur. Fena entelektten, Ben’den 

kurtuluş, beka Ben olma süreci, kişiliğin saklı yanlarına bir ışık tutma halidir. Pratik 

anlamıyla bilinci kurgu, yalan ve idollerden; kalbi hırs kıskançlık ve öfkeden 

                                                 
1  KARA, Mustafa; Gönül Mektupları, Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2000, s.93 
2  KARA, Mustafa; Gönül Mektupları, s.105 
3  SAYAR, Kemal; a.g.m., s.29 
4  ARASTEH, A. Rıza; a.g.m., s.48 
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temizlemektir. Böylece bilinç yahut kalbin, içsel gerçekliğini yansıtan bir ayna niteliğini 

yeniden kazanacağına inanılmaktadır.1 

Bunun için de yapılması gereken nefsi bütün kötü hasletlerden arındırıp 

temizlemektir. Nefs temizlendikçe mürid insan-ı kâmil olma yolunda ilerleyecektir. 

1)  Nefs 

Nefs kavramıyla kelâmdan felsefeye, tefsirden hadise, tasavvuftan psikolojiye 

kadar bütün ilimler uğraşmış ve her biri kendi bakış açılarına göre bu kavramı anlamaya 

çalışmıştır. Fakat bu konuyla en çok ilgilenen tasavvuf olmuştur. 

Sözlükte can, benlik, “öz – kendi” ruh, aşağı duygular, kulun kötü huyları ve 

çirkin vasıfları, kötü his ve duyguların mahalli olan latife- cism-i latif anlamlarına 

gelmektedir. Bu anlamdaki nefs kişinin en büyük düşmanı olduğundan onu ezmek, 

kırmak gerekir.2 

İnsan nefsiyle ilgili en fazla araştırmayı mutasavvıflar yapmıştır. Fakat bazı 

Müslüman ilim adamları psikolojik alanda çeşitli görüşler geliştirmişlerdir. 

Muhasibi nefs kavramını, insan kişiliğinde yer alan içgüdü, istek ve eğilimler 

bütünü olarak değerlendirir. Nefsin sonsuz arzularını yok etmek mümkün değildir ama 

etkisiz hale getirilebilir.3 

İbn-i Sina’nın nefs, akıl ve ruha ilişkin çok detaylı bir kavramlaştırması vardır. 

Nefs, akıl ve ruhun mertebeleri vardır ve bu hiyerarşik sistem kendi içinde bir etkileşim 

silsilesi halinde işler.4 

 Kemal Sayar nefs kavramının psikolojik olarak anlamını kişilik, benlik, 

kendilik veya kişilik gelişiminin aşamaları şeklinde tanımlamanın daha uygun olacağını 

söylemektedir. Sofiler nefs kelimesini yalnız başına kullandıklarında nefs-i hayvanîye 

işaret etmek istemişlerdir. Nefs soyut bir varlık olarak değil somut bir varlık olarak 

algılanmıştır. Tehlikeli bir yılan, köpek, yabani bir at nefsi betimlemek için kullanılan 

                                                 
1  SAYAR, Kemal; a.g.m., s.14 
2  ULUDAĞ, Süleyman; Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul, 1991, s.368 
3  Bkz: HÖKELEKLİ, Hayati; a.g.e., s. 29 
4  SAYAR, Kemal; a.g.m., s.16 
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metaforlardır. Sofiler bu içimizdeki hayvana (nefse) onu öldürmek amacıyla değil,  ıslah 

etmek, enerjisini ruhi/ manevi büyümeye yönlendirmek amacıyla yaklaşırlar. Gelişimin 

özellikle ilk evrelerinde kişi arzu dürtü ve eğilimlerinin sürekli farkında olmalıdır. Bu 

enerjilerin farkına varmak ve içteki hayvanın gücünü yönlendirmek, yolcuya Hakikat 

yolunda daha ileri gitme imkânı verir.1 

Sofi literatürü pek çok yoldan nefsin arındırılması veya dönüştürülmesinden 

söz eder. Bu işlemi anlamanın yolu, onu Allah’ın yarattığı gerçek doğamıza bir 

yolculuk olarak düşünmektir. Sofilere göre bu, Allah’tan gayrı her şeyden yüz çevirip 

Allah’a yönelmekle başarılabilir. Tasavvufun dayandığı işlem budur. Etkin dönüşüm 

metodları şu kavramlara gönderme yapar: Nefsi arındırma, olumsuz şekilde koşullanmış 

davranışlarımızı ortadan kaldırmak, egoyu veya hayvani melekeleri kontrol altına almak 

ve ruhsal uygulamalarla manevi melekelerimizi güçlendirmek. Sofiler nefsi 

arındırmaktan söz ederken Allah’tan başkasına kulluk etmemeyi kast ederler.2 

2)  Nefs Mertebeleri   

Tasavvuf literatüründe nefsin kendine has bir takım sıfatları ve özellikleri 

sıralanmıştır. Sofilere göre ruhî özelliklerin nefse galip gelebilmesi için bu özellikleri 

iyi tanımak gerekmektedir. Bu özelliklerin başlıcaları şu şekilde sıralanmaktadır: 

Şehvet, gazab, heva, kibir ve ucub, sertlik ve katı kalplilik, alaycılık-hafiflik, aç 

gözlülük, hırs, kin ve haset, boş ve gereksiz konuşma, cimrilik, zulüm, ihanet ve 

aldatıcılık.3 Onlara göre bu özelliklerle yaşayan insanların meydana getirdiği toplum 

hiçbir zaman “ temiz toplum” olamaz. Nefis mücadelesi, irade eğitimi ve arınma 

neticesinde bu özellikler yerlerini şu hasletlere bırakırlar: Hayâ, cömertlik,  şecaat 

“cesaret”, tevazu, hilm “yumuşaklık, hoşgörü”, mürüvvet “şahsiyet”, kanaat, sabır, 

şükür.4 

 Tasavvuf yolunda insan nefsinin kötü özelliklerden arındırılıp güzel bir ruh 

haline gelmesi için yapılan seyr-u sülûkte aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe 

                                                 
1  SAYAR, Kemal; a.g.m., s.16 
2  BAHTİYAR, Lale; a.g.e., s. 20 
3  ÖĞKE, Ahmet; Kur’an’da Nefs Kavramı; İnsan Yayınları, İstanbul,1997, s.67–71 
4  RUMİ, Eşrefoğlu; Müzekkin- Nüfus, Merve Yayınları, İstanbul, 1994, s.59; KARA, Mustafa; Gönül 

Mektupları, s.35–36 
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mükemmellik kazanan nefsin yedi mertebesi bulunmaktadır. Bu aşamaların her birinin 

kendine ait bir alemi, seyri, hali, varidi, mahalli, müşahedesi, ismi ve nuru (rengi) 

vardır.1 Bazı mutasavvıflara göre bu makamlar dört tanedir: “nefs-i emmare, nefs-i 

levvame, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne”2 Fakat biz burada nefsin yedi makamını 

ele alacağız. 

Sofiler bütünleşme ve iç evrim yolunda yolcunun geçeceği yedi mertebe 

olduğunu düşünürler. Her aşama kişiliğin daha mükemmel bir seviyeye dönüşümüne 

katkıda bulunur. İnsan gelişiminin yedi aşaması ve eşlik eden kişilik gelişimi düzeyleri 

şu şekildedir: 3 

Tövbe: nefs-i emmare 

Vera: nefs-i levvame 

Zühd: nefs-i mülhime 

Fakr: nefs-i mutmainne 

Sabır: nefs-i raziyye 

Tevekkül: nefs-i marziyye 

Rıza: nefs-i safiye veya kâmile 

Nefsin yedi makamı: 

a) Nefs-i Emmare: Bedenin doğal isteklerine meyleden nefstir. Bu nefs 

dünyevi lezzetleri ve hissi şehvetleri emreder. Kalbi, aşağılık yöne doğru çeker. Bu tür 

nefs tüm şerrin barınağı, kötü huyların kaynağıdır. 

Nefsi emmare derecesi ayrıca “emreden nefs”, “kibirli nefs” veya kötülüğe 

teşvik eden nefs” olarak da adlandırılmaktadır. Zalim nefs insana egemen olmaya, 

düşüncelerini ve eylemlerini kontrol etmeye çalışır. Genellikle de galip gelir. Genel 

olarak neftsen bahseden birçok mutasavvıf nefsin bu en alt düzeyini kasteder.4 

Mehmet Zahid Kotku nefs-i emmarenin zenginleştikçe şımardığını, bilgisi 

arttıkça kibir ve gururunun da arttığını söylemektedir. Nefs-i emmarenin on iki kötü 

huydan oluştuğundan bahsetmektedir. Bunların başı “küfür”, arkası “şirk”, “gaflet”, 

                                                 
1  ULUDAĞ, Süleyman; a.g.e., s.369 
2  Bkz: RUMİ, Eşrefoğlu; a.g.e., s.45-72 
3  SAYAR, Kemal; a.g.m., s.19 
4  FRAGER, Robert; a.g.e., s.73 
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“cehalet” ve bir de esası kendini Allah’a karşı kulluk vazifesi yani ibadeti yapmamak 

olan “büyüklenme” dir.1 

 Frager’e göre bu aşamada bulunan birçok kişi zevkin esiridir. Bu düzeyde, 

kontrol edilmez bir bağımlılığın egemen olduğu inkâra bağımlılık kazanılır. Bir problem 

olduğunu dahi kişi reddeder. Gerçekten nefs-i emmare tarafından kontrol edildiğini ve 

yaşamının aslında kendi kontrolünde olmadığını kabul edene kadar hiçbir değişim 

ümidi yoktur. Bu düzeyin belki de en kötü özelliklerinden birisi, uyuşturucu ve alkolden 

daha tehlikeli olan ve sıklıkla psişede daha derin biçimde kök salan, övülme ve 

dalkavukluğa bağımlılıktır. Zalim nefs genellikle bilinç dışında işler. Bizim sesimizle 

konuşuyormuş ve en içten gelen arzularımızı ifade ediyormuş gibi görünür. Bu nedenle 

ona nadiren direniriz; yalın güce nadiren başvuran bir hükümdar gibidir. Eğer 

hükümdarın otoritesi zaten kabul edilmişse, isyan ihtimali çok azdır. Ona isyan 

düşüncesi asla aklımıza gelmez, onun etkisine karşı mücadele etmeyi bile denemeyiz. 

Çok sayıda insanın yaşamlarının büyük bir kısmını zalim nefsin egemenliğinde 

geçirmesinin nedeni budur. Öfke, gurur, alışkanlıklar ve benzeri duygularla başa 

çıkılabileceği sanılabilir; ancak ani bir olay onları uyandırabilir. Kendini kontrol etmek 

ve zalim nefsin bu aşamasından kaçmak ancak kalp arındırılarak başarılabilir.2 

b) Nefs-i Levvame: Heva, heves hile kendini beğenme v.b. gibi kötü huyları 
kınayan nefstir.3 Yaptığı kötülüklerin akabinde zaman zaman pişmanlık duyan nefstir. 

Levvamenin anlamı; günaha karşı direnen ve günah işlediğinin bilincine 
vardığında tevbe edendir. Bu aşamada birey henüz değişme yeteneğine sahip olmasa da 
dünyaya yönelik ben-merkezci yaklaşımın olumsuz etkilerini anlamaya başlar. Bu 
aşamadaki vasıflar nefs-i emmareden daha yumuşaktır. Bu vasıflar: iki yüzlülük, inanç 
katılığı, baştan çıkarıcılık ve dünyevi hazlar peşinde koşmaya düşkünlüktür.4 

Kotku’ya göre on iki kötü huydan ikisi olan “şirk” ve küfür” den kurtulan kişi 
nefs-i levvameye geçer. Fakat diğer on kötü huy devam eder. Bu huyların her birini 
atmak uzun riyazetler, zikirler, ilme devam ve Allah’ın lûtfuna nail olmakla mümkün 
olur.5 

                                                 
1  KOTKU, Mehmet Zahid; Nefsin Terbiyesi, Seha Neşriyat, İstanbul, 1999, s.269 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s.74-83 
3  ÖĞKE, Ahmet; a.g.e., s.86  
4  FRAGER, Robert; a.g.e., s. 86-87 
5  KOTKU, Mehmet Zahid; Nefsin Terbiyesi, s.270 
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c) Nefs-i Mülhime:  İlham ve keşfe ulaşmaya başlayan, neyin hayır neyin şer 

olduğunu idrak edebilme melekesine sahip, şehvet isteklerine karşı kısmen direnme 

gücüne sahip  nefstir.1 Nefs-i Mülhime; ilim, tevazu, sabır, tevbe, şükür, cömertlik, 

kanaat ve tahammül gibi sekiz büyük esasa bağlıdır.2 

 Sofilere göre bu derecede ibadet, tefekkür ve diğer manevi faaliyetlerden 

gerçekten zevk alınmaya başlanır. Bu düzeyin özellikleri arasında cömertlik, küçük 

şeylerle tatmin olma, Hakk’a teslimiyet, tevazu ve tevbe bulunmaktadır. Egoizm, taklit 

ve iki yüzlülük bu aşamada hala tehlikelidir. Nefs-i mülhime kritik bir dönüm 

noktasıdır. Nefs-i emmarenin büyük hataları ve nefs-i levvamenin bitmek bilmeyen 

mücadeleleri sona ermiştir. Ancak yine de güvenli değildir. Negatif ego hala hayattadır 

ve kişiyi yanlış yöne sevk edebilir. Bu aşama nefsin gelişimindeki en tehlikeli aşama 

olabilir. İlk kez manevi tecrübeler ve idrak sergileme yeteneğine sahip olunur. Ancak 

eğer bu tecrübeler ve idrak ego süzgecinden geçerse aşırı derecede kibir oluşur. Bu 

aşamaya özgü bir tehlike de; insanların eğitimlerini tamamladıklarına, daha fazla 

manevi eğitime ihtiyaçları kalmadığına inanmalarıdır.3 

d) Nefs-i Mutmainne: Kötü ve çirkin sıfatlardan kurtulup güzel ahlâk ile 

ahlâklanan nefstir. Bu nefs hiçbir şeyden endişe duymayan zihinsel bir bütünleşmeye 

ulaşmış olarak nitelendirilir.4 

Bu aşamanın özellikleri arasında Allah’a güvenmek, iyi ameller, manevi zevk, 

ibadet, şükür ve rıza bulunduğu söylenir. Ancak bu dereceye ulaşıldığı zaman negatif 

egonun belli başlı çarpıklıkları karşısında güvende olunur. Hatta daha sonraki 

aşamalarda bile negatif ego, anlık bile olsa etkilerde bulunabilir. Daha önceki 

aşamalardaki mücadele genel olarak sona ermiştir. Kişi gafletten kurtulmuştur. Nefs-i 

emmarenin sıfatları artık çok çirkin ve iğrenç görünmektedir. Artık kalpte onlara karşı 

bir arzu kalmamıştır.5 

                                                 
1  TUSİ, Ebu Nasr Serrac; a.g.e., s.555 
2  KOTKU, Mehmet; Nefsin Terbiyesi, s.270 
3  FRAGER, Robert; a.g.e., s.89-92 
4  TUSİ, Ebu Nasr Serrac; a.g.e., s.555 
5  FRAGER, Robert; a.g.e., s.93 
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e) Nefs-i Raziyye: Allah’ın kendisi hakkındaki hükümleri gönül hoşluğu ile 

karşılayan ve kaderden şikâyeti bulunmayan nefstir. Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmış 

nefstir. Bu nefsin başlıca özellikleri keramet, zühd, ihlâs, riyazet, muhabbet, Mevla ile 

dostluk, ilahi huzur, tam bir teslimiyet ve rıza...1 

Sofilere göre nefs-i mutmainne, nefs-i raziyye ve nefs-i marziye birbiriyle 

yakından ilişkilidir. Bu aşamada kişi yalnızca hakkına razı olmakla kalmayıp, yaşamın 

Allah’tan gelen güçlüklere ve sınamalara bile razı olur. Razı olmuş nefs aşaması, 

dünyaya genellikle baktığımız tarzdan çok farklıdır. Sürekli olarak Allah’ın rahmet ve 

inayetiyle çevrili olunduğunu fark etmektir. Sofilere göre Allah’tan gelen en acı şeyler 

bile tatlı gelmeye başladığında nefs-i raziyye aşamasına gelindi demektir. Bu derecenin 

diğer özellikleri istiğna, ihlâs, tefekkür ve zikirdir. Cenab-ı hak bu dereceye ulaşan 

kişilerin samimi dualarına cevap verdiği için, kerametler görülebilir.2 

f) Nefs-i Marziyye: Allah ile kul arasında rızanın müşterek bir vasıf olduğu, 

kulun Allah’tan, Allah’ın kuldan razı olduğu makamdır.3  

İbn Arabî bu aşamanın nefs ile ruhun batıni evliliği olduğuna işaret etmektedir. 

Arapça’da nefs dişil, ruh ise erildir. İbn Arabî bu batıni evliliğin kalpte yerleşik bir 

çocuğu meyve olarak vereceğini belirtmektedir. Ruh benliğin kendisini yüceltmesi için 

ona ilham verir ve sonra kalp onu izler. İçsel ( batini ) mücadele ve çokluk duygusu yok 

olmuştur. Artık maddi arzularla manevi arzular arasında ayrılık kalmamıştır. Bu 

aşamada gerçek bir batıni birlik ve bütünlük gerçekleşir, dünya bütün ve birleşik olarak 

görülür. Bu aşamada bütün hareket gücünün Allah’tan geldiğini, tek başına hiçbir şey 

yapılamayacağı idrak edilir. Artık hiçbir şeyden korkulmaz ve hiçbir şey istenmez. 

Zahir yok edilmiş, ancak batın saraya dönüşmüştür. Kalp vecd içindedir.4 

g) Nefs-i Kâmile: Tam olgunluğa eren nefstir. Perdeler tamamen kalkmıştır. 

Bu makamda salik, bütün marifet makamlarını kazanarak irşad mevkiine yükselir.5 

                                                 
1  ÖĞKE,Ahmet; a.g.e., s.94 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s.97 
3  TUSİ, Ebu Nasr Serrac; a.g.e., s.555 
4  FRAGER, Robert; a.g.e., s.98 
5  TUSİ, Ebu Nasr Serrac; a.g.e., s.556 
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Tasavvuf yolunda bu dereceye ulaşan çok az kişinin, benliği tamamen aştığı 

ifade edilir. Artık geride hiçbir ego ya da benlik kalmamıştır. Yalnızca Allah’a 

kavuşmak vardır. Bu aşama “ölmeden önce ölmek” olarak adlandırılır. Egonun izi bile 

durdukça bu düzeye ulaşılamayacağı söylenir. Kendilikten “ben” atılmak zorundadır; o 

zaman yalnızca Hakk kalır. Bu dereceye ulaşanlar sürekli ibadet halindedir. Bu nedenle 

artık cüz’i iradeleri kalmamıştır. Sofilere göre bu tıpkı mutlak hâkim ve kadir bir 

hükümdarın huzurunda olmak gibidir. En iyi seçenek kendini tamamen o hükümdara 

teslim etmek ve o hükümdara hizmete kendini adamaktır. Böyle bir hikmet ve kudretin 

varlığında kişinin iradesine yer yoktur.1 

Bu son bütünleşme evresine varmış sofiye insan-ı kâmil adı verilmektedir.  Bu 

aşamada kişilik tıpkı saf ve mükemmel bir kristal gibidir ve ilahi varidatı neredeyse 

hiçbir kayıp ya da bozulmaya uğratmadan yansıtır. Nefsin bu nihai dönüşümü aşırı 

derecede nadir görülen bir başarı olup, yalnızca en büyük evliyada ve peygamberlerde 

bulunduğu ileri sürülmektedir.2 

3)  Tasavvufi Terbiyede Temel Esaslar 

Tasavvufta eğitim ve terbiye işi seyr ü sülûk olarak ifade edilmektedir. 

Tasavvufta seyr cehaletten ilme, kötü huydan güzel ahlâka, kulun fani varlığından 

Hakk’ın varlığına yönelmektir. Sülûk, tasavvuf yoluna girmiş kişiyi Hakk’a vuslata 

hazırlayan ahlâki eğitimdir. Seyrin başı yola girmek sonu da Hakk’a vuslattır. Hakk’a 

vuslat Allah’ı görüyormuşçasına kulluk şuuruna ermek, daima Hakk ile beraber 

bulunduğu bilincini yakalamak, O’na teslim olup O’ndan razı olmaktır.3 

 Sofilere göre süluk zahiren kötü sözleri iyi sözlerle, kötü davranışları iyi 

davranışlarla, kötü niyetleri iyi niyetlerle, doğru konuşana, doğru davranana ve doğru 

niyet edene kadar değiştirmektir.4 

Tasavvufi terbiyede nihai hedef olan kâmil insan olma yolunu seçen sofinin, 

kötü vasıflardan arınarak hedefine ulaşması konusunda farklı yollar ve prensipler ön 

görülmüştür. Örneğin Nakşibendî yolunda manevi yolculuğun 11 kaidesi vardır. 
                                                 

1  FRAGER, Robert; a.g.e., s.101 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s.30 
3  TUSİ, Ebu Nasr Serrac; a.g.e., s.456 
4  Es-SUFİ, Abdülkadir; Yüz Basamak, ( Çev: Yusuf Tatlısu ), Yeryüzü Yayınları, İstanbul, 1982, s.7 
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Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:1 

1.Huş der dem: Her alınıp verilen nefeste manen uyanık bulunmak. Salik her 

nefeste Allah’ı akıldan çıkarmayıp, devamlı onunla olarak vaktini boşa harcamazsa; 

Allah’a yakınlık oluşur ve bu durum gafletin sonudur. Bir insanın kalbi Allah ile 

beraberliğin huzuruna erince buna bağlı olarak diğer hal ve tavırlarında düzelme 

görülür. 

2.Nazar ber kadem: Gözün ayakucuna bakması. Yürürken ve her yerde daima 

önüne bakarak havatırdan kurtulmak ve tevazu ile hareket etmektir. Lazım olmayan 

şeylere bakmamak ile perişanlıktan kurtulmaktır. 

3.Sefer der vatan: Her adımda Hakk’a yürümek. Bir mürşid-i kâmile 

varabilmek için çıkılan yolcuğun yanı sıra, salikin kötü ahlâktan ve günahların 

kesafetinden arınıp güzel ahlâk ve latif duygulara yönelmesini ifade eder. 

4.Halvet der encümen: Halk içindeyken bile Hakk ile beraber olmak. Zahiren 

insanlarla ilişki halindeyken ve günlük işleriyle meşgulken bile, batınen Allah ile 

beraber olma dirayetine erişmektir. 

5.Yâd-kerd: Kalbin zakir hale gelmesi: Salik her zaman Allah’ı gönülden 

zikretmesi ve zikirden hiç ayrılmamasıdır. Zira zikri ve fikri Allah ile olan insanın 

merhamet, sabır ve affedebilme gibi ilahi ahlâktan nasipsiz kalması düşünülemez. 

6.Bâz-geşt: İstek ve amacın ancak Allah rızası olmasıdır. Zikirden sonra 

“Yarabbi, maksadım sen, isteğim de senin rızandır.” Sözü ile kendini meşgul etmektir. 

Bu suretle yapılan zikrin manası şuura iyice yerleşip hayata aksedince de artık fani ve 

izafi takıntılar gözden düşüp her şeyde ilahi tecelliler müşahede edilmeye başlanır. 

7.Nigâh dâşt: Nefsanî ve şeytani havatırdan korunmaktır. Gözü uygunsuz 

şeylere bakmaktan, aklı kötü düşüncelere dalmaktan muhafaza etmek, kalbi daima 

kontrol altında tutarak, masivanın orayı ele geçirmesini engellemektir. 

8.Yâd dâşt: Kulun daima Allah’ın manevi huzurunda bulunmakta olduğunu 

hatırda tutması ve bu şuurla hareketlerine dikkat etmesidir. Buna “murakabe” de denir. 
                                                 

1  TOSUN Necdet; Bahaeddin Nakşbend Hayatı Görüşleri Tarikatı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, 
s.334-338; KOTKU, Mehmet Zahid; Nefsin Terbiyesi, s.275-303;  TOPBAŞ, Osman Nuri; a.g.e., 
s.234-240; BURKAY, Hasan; Hakikatten Damlalar, Semih Ofset, Ankara, s.29-38 
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9.Vukuf-i zamanî: Her an kendini yoklamak ve zamanı iyi değerlendirmektir. 

Her geçirilen saati huzur ve gaflet noktasından muhasebeye tabi tutmak ve zamanı iyi 

değerlendirmektir. Salik içinde bulunduğu vaktin kıymetini iyi bilmeli ve lüzumsuz 

şeyleri terk edip zamanını en kıymetli şeye ayırmalıdır. Zamanı ne derecede 

değerlendirebildiği konusunda da sık sık nefsini hesaba çekmelidir. 

10.Vukuf-i adedî: Zikir sayısına dikkat ve riayet etmektir. Her salike verilen 

belli ölçüde zikir vardır. Salikin zikir esnasında dikkatinin dağılıp, gönlünün vesveseye 

düşmemesi için, mürşidin söylediği ölçülere ve verdiği sayıya uymalıdır. Zikirde sayıya 

uymak, belli sayı saymak değil, sayı çerçevesi içinde “kalbî zikri” genişletmektir. 

11.Vukuf-i kalbî: Kalbin daima zikr-i ilahi ile meşgul olması ve zikirde kalbe 

yönelmektir. Salik kalbinde Allah’tan başka hiçbir şeyi tutmamalıdır. Kalbini 

yoklamalı, onun ne halde olduğuna bakmalıdır. Dikkati kalbe yöneltmek zikirde şarttır. 

Zikrin gerçek içeriğini tadabilmek için bütün varlığın tamamen Allah’a yönelmesi 

gerekmektedir. 

Nefs terbiyesinde nefsi arındırmanın bir yolunu da Necmüddin Kübra şöyle 

sıralıyor: 1 

 1.Beden temizliği: Gusül abdestinin gereği ve uzuvlardaki kirleri temizlemek 

demektir. Bu temizlik sürekli olarak yapıldığında akis suretiyle rabbani nurlar 

parlamaya başlar. 

2. Halvet: Halvet, gün ışığının girmediği karanlık bir yerde her şeyden uzak 
kalarak ibadet yapmak demektir. Halvete giren kimse böylece duyu organlarını kapatır. 
Bu kapatma kalbin açılışı için şarttır. 

3.Devamlı susmak: Allah’ın zikri hariç sürekli susmak. Ağızdaki dil konuşunca 
kalp susar. Ancak dil susunca kalp konuşur. 

4.Devamlı oruç: Oruç, vücuttaki su ve toprağa ait parçaların azalmasını sağlar, 
kalbi kir, pas ve bulanıklıktan temizler. 

5.Devamlı zikir: Şeytan zikir karşısında geri çekilir ve zikir nuru kalbi kaplar. 

Böylece kalbi ve kalp gözlerini nurlandırır. Kul zikre devam ettikçe Allah’ın dostu, 

Allah’ta onun dostu olur. 
                                                 

1  KÜBRA, Necmüddin; Tasavvufi Hayat, ( Haz: Mustafa Kara ),2. Baskı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 
1996, s.75–90  
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6.Teslimiyet: Allah’ın kader ve kazasına rıza göstermektir. 

7.Hatıra bir şey getirmemek: Nefs-i havatır, mücahede yolunda olanlar için çok 

zordur. Havatır beş kısımdır: Havatır-ı Hakk, Havatır-ı kalp, Havatır-ı melek, Havatır-ı 

şeytan, havatır-ı nefs. 

8.Kalbi şeyhe rabtetmek: Şeyh tarikat ve yol arkadaşıdır. Şeyh hak bir yola 

sulük eden, bu yoldaki zararlı, korkulu ve tehlikeli hususları tanıdıktan sonra, vakt, 

menzil, hal ve makamlar konusunda müridi bilgi sahibi yapmak suretiyle onu irşad 

eden, faydalı ve zararlı olan şeyleri ona gösteren kimsedir. 

9.Ancak mecburiyet halinde uyumak: Galabe halindeki uyumanın ölçüsü 

müridin yaptığı zikri uykusuzluktan dolayı birbirine karıştırmasıdır. Salik dinlenme ve 

uykuyu terk ettiği zaman toprak, ateş, su, ve hava nevinden olan dört unsurun onun 

üzerindeki hakimiyeti erir, yok olur. 

10.Yeme içmede orta yolu izlemek. Aşırı aç olmamak, fakat doyma 

derecesinden fazla da yememek demektir. 

Wealth of Solouk adlı eserinde S.A. Nadir Şah, nihai gayeye varmak için 

gerekli olan 8 esası şöyle sıralamaktadır:1 

1.Zikir: Her zaman Allah’ı hatırlamak. 

2.Fikir: Hayret halinde olmak. 

3.Seher: Ruhun ve bedenin uyanması. 

4.Açlık: Dış ve iç olarak açlık yaşamak, arayışta sebat etmek. 

5.Sükûnet: Değersiz şeyleri konuşmayı ve düşünmeyi terk etmek. 

6.Oruç: Bedenen ve zihnen oruç tutmak 

7.Halvet: İçsel ve dışsal olarak tek başına ibadet etmek. 

8.Hizmet: Üstadın ve varlığın, Allah’ın hakikati içinde erimesi. 

Bu üç örnekte de görmekteyiz ki insanın kötü huylardan kurtulmasının en 

önemli şartı Allah’ı hiçbir zaman aklından çıkarmamasıdır. Devamlı Allah’ı anarak ve 

hep O’nun huzurundaymış gibi hareket eden insanın yanlış yapma olasılığı 

bulunmamaktadır. Bunu da sofiler gerek zikirle, gerek halvetle gerek tefekkürle 

                                                 
1  Bkz: WILCOX, Lynn; a.g.e., s.41 
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yapmaya çalışmaktadırlar. Bu esaslarda bir de her şeyin fazlasından kaçınarak azını 

tercih etmeyi görmekteyiz. Az yemek, az uyumak, az konuşmak, gözü ve kalbi korumak 

gibi. Sofilere göre bu şartlara uymak nefis terbiyesinde en önemli kaidelerden biridir. 

E)  BENLİK KONTROLÜNDE TASAVVUFUN ROLÜ 

Tasavvufta denge veya orta yolculuk Allah’ın yarattığı Batıni (içsel) doğaya     

(Allah’ın fıtratına) dönüş demektir. Bu doğa, içimizdeki ilahi ruhun tecellisinin, 

potansiyel bir aynası olacak kadar saf olduğumuz doğum anımızda varlık kazanır. 

Hayatımız daha sonra batıni bir içsel yolculuk, Allah’tan başka bir varlığa işaret eden 

vasıflardan sıyrılma çabası olarak devam eder. Batıni (içsel) yolculuk eğitim sürecinin 

getirdiği sınırlamalar ve engellerle doludur. Eğer bu deneyimlerin tümü Allah’ın 

yarattığı doğamızı desteklemiyorsa, o zaman her bir olay saf benlik aynası üzerinde bir 

toz ve pas işlevi görür. Zamanla bu ayna toz ve pasla dolar, öyle ki artık Allah’ın 

verdiği özgün fıtratımızı yansıtamaz olur.1 

Frager’e göre birçok kötü huylar ve özellikler geliştiririz ve bunlarla mücadele 
etmeyiz. Bütün benliğimiz artık isteklerimizin elindedir. Arzularımızı ve tutkularımızı 
tatminden başka bir şey düşünmeyiz. İşte bu nefs-i emmare seviyesidir. Bundan 
kurtulmak isteyen, kötü özeliklerden arınarak Allah’ın razı olduğu kul seviyesine 
gelmek isteyen ve bu yolla tasavvufa yönelen insanlara tasavvuf verdiği eğitimle bir 
kontrol mekanizması kazandırır. Sofi psikolojisinde benlik ya da nefis, psişemizin en 
kötü hasmı olarak başlayan, ancak paha biçilmez bir alete dönüştürülebilecek bir 
unsurdur. Nefs-i emmare düzeyi kişiyi manevi yoldan ayırmaya çalışan içindeki negatif 
güçlerin birleşiminden ibarettir. Tasavvuf bu zalim nefsin anlaşılması ve dönüşümü için 
güçlü ve etkili araçlar sağlar. Bu araçlar arasında nefs muhasebesi, öz-denetim (kendini 
kontrol) ve başkalarında kendini görme yer alır.2 

Nefs-i emmare düzeyinde saptırıcı içgüdüler, negatif egolar gibi kötü dürtülerin 
farkında olunmadığı gibi onların faaliyetleri de fark edilemediği belirtilir. Belli oranda 
kendini kontrol ve sezgi gücünü kazanan birçok kişi hala kör noktalara sahip olabilir. 
Belli düğmelere basıldığında, örneğin öfke ya da tutkunun esiri olabilirler ve anında 
nefs-i emmare düzeyine düşerler.3 

                                                 
1  BAHTİYAR, Lale; Bir Melek Olmak, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 30–31 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s.29 
3  FRAGER, Robert; a.g.e., s.29 
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Kişi kendini kontrol etmeyi ve zalim nefsin bu aşamasından kaçmayı nasıl 

öğrenebilir? Negatif karakteristiklerini pozitif niteliklere nasıl dönüştürebilir? Sofilere 

göre bunun yolu mutlaka kalbi arındırmak ve açmaktır. Bu ise kanaat etme ve zikirle 

yapılabilir. İlgiyi sürekli Allah’a çevirmek müridin nefsi sıfatlarının zamanla ilahi 

sıfatlara dönüşmesini sağlar. Kalbin ayrıca şefkat ve hizmet ve kişinin şeyhine bağlılığı1 

ile açılacağı belirtilmektedir. 

Gazali de insanın kötü huylara karşı kendisini kontrol etmesi gerektiğini 

söylemektedir. Kalp parlak bir ayna gibidir. Kötü ahlâk ise aynanın parlaklığını gideren 

leke ve is gibidir. Onu karartır. Bu karartı sebebiyle Allah’ın gösterdiği yolu göremez ve 

önüne engeller çıkar. Güzel ahlâk ise, kalbe ulaşan nur gibidir, onu günah lekelerinden, 

karartılarından temizler.2 

Gazali ahlâkı düzeltmenin yolunu şöyle vermektedir:  Kötü bir huyu kendinden 

atmak isteyen, o huyun yapmak istediği her şeyi yapmamalı ve ona muhalefet etmelidir. 

Çünkü her şeyi zıttı kırar. İyi işleri yapmayı adet edende, iyi huylar meydana gelir. 

Güzel ahlâkın üç sebebi vardır: 

1.Fıtrattır. Bu Allah’ın ihsanı ve fazlıdır. Bir kimse aslında güzel huylu ve 

alçak gönüllü yaratılmış olur. 

2.Zorla iyi işler yaparak onları adet haline getirmek. 

3.İşleri ve ahlâkı iyi insanlarla devamlı görüşmek ve onlarla arkadaşlık 

yapmak. Böylece güzel huyları benimser. 

Bu üç saadete kavuşan en yüksek derecelere kavuşur. Bu üçünden mahrum 

kalan ise asilik ve kâfirlikte en yüksek derecede olur.3 

İnsan yedi ruhunu kontrol etmeyi öğrenip onları uyumlu hale getirerek dengeyi 

yakalayabilir. Sağlam bir yapı geliştirebilmek için bütün ruhlara ihtiyaç vardır. Fakat bu 

ruhların hepsi kontrol altında ve belirli bir uyum içinde yer almalıdır. 

                                                 
1  FRAGER, Robert; a.g.e., s.83 
2  GAZALİ, Ebu Hamid Muhammed; Kimya-yı Saadet, (Tercüme: A.Faruk Meyan), Bedir Yayınevi, 

İstanbul, 1981, s.24–25 
3  GAZALİ, Ebu Hamid Muhammed; a.g.e., s.381-382 
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Madeni ruh insana güçlü bir temel, yaşamda destekleyecek sağlam bir içyapı 

kazandırır. Dengesini yitirdiğinde bir yandan katılık ve atalete neden olurken, diğer 

yandan gevşeklik, kararsızlık nedeni olur. Bitkisel ruh bedeni sağlıklı tutmaya yarar. 

Hayvansal ruh bize tutku ve dünyada ki değerli hizmetleri başarma güdüsü sağlamak 

için vardır. Kişisel ruhun amacı bize rehberlik etmek, kendimizi anlamamız ve 

etrafımızdaki dünyayı kavramamız için gerekli zekâyı sağlamaktadır. İnsani ruh, şefkati 

ve kalbin derin zekâ ve yaratıcılığını temin eder. Gizli ruh gerçek Batıni irfanı 

sağlayabilir.1 

Frager’e göre sadr nefsin pozitif ve negatif eğilimlerinin savaş meydanıdır. 

Kalbin daha derin düzeyleri nefsin pozitif eğilimlerinin müttefikleridir ve bu düzeylere 

ne kadar çok temas edilirse, onlardan nefsi dönüştürecek daha fazla güç gelir. Nefs-i 

emmarenin özellikleri sadrdaki pozitif özeliklerle çatışır sadr kapandığı ve kalpten gelen 

hiçbir ışık bulunmadığı zaman, nefs-i emmare düzeyine saplanılır. Kalpten gelen nur 

sadrı aydınlattığında levvame aşamasına geçilir. Kişi yaptığının farkına varır ve pişman 

olur. Kalbin nuru daha fazla ulaşıp Batıni kalpten gelen aydınlanma ile birleştiğinde 

Batıni irfan ve ilham artar böylece nefs-i mülhime aşamasına geçilir. Bu aşamada 

negatif ve pozitif eğilimler arasındaki mücadele artık pozitifin lehine dönmüştür. Ancak 

nefsin hala biraz hilesi –özellikle yeni kazanımlardan duyulan gurur- kalmıştır. Bu 

nedenle bu aşama bazı şeyhler tarafından en tehlikeli aşama olarak değerlendirilmiştir. 

Nefs-i mutmainne aşamasında iken Batıni kalbin irfan ve zenginlikleri daha iyi 

kavranır. Batıni nur ve irfana erişim derinleştikçe nefs-i raziye aşamasına geçilir.  Nefs-i 

marziyye aşamasında nihayet pozitif ve negatif eğilimler arasındaki mücadele tamamen 

aşılır. En iç kalbi engelleyen tek perde olan “ben” duygusu safi nefs düzeyinde 

tamamen yırtılır. Bu nihai aşamada en iç kalpteki kutsalla tamamen bütünleşilir.2 

                                                 
1  FRAGER, Robert; a.g.e., s.139 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s.218-219 
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F)  TASAVVUFTA MANEVİ REHBER: MÜRŞİD (ŞEYH) VE EĞİTİM 

METODLARI 

Sözlükte rehber, delil, kılavuz, yol gösteren, sırat-ı müstakim’i gösteren, 

dalaletten önce hak yola ileten, şeyh, veli, er, eren, pir anlamlarına gelmektedir.1 

Sofi için içsel yolculuk zor bir zihinsel yolculuktur. Çünkü her düşünme ve 

arınma eyleminde yanılsamaya düşme tehlikesi vardır. O yüzden sofi bu yolculukta 

kendisine bir kılavuz ister. O bu yolu bilen, daha önce bu yaşantıdan geçmiş birisidir. 

Kılavuz davranışsal ve zihinsel değişiklik için kişiye durumunu gösterecek ve kendisini 

aşmasına yardım edecek bir yoldaştır.2 

Sofilikte kılavuzun öğrencisiyle olan ilişkisi Kohut’çu kavramlaştırmalardaki 

terapist-hasta ilişkisine benzerlikler göstermektedir. Kılavuz öğrencinin gelişim 

düzeyini saptar, mevcut zorluklarını ve gündelik yaşam sorunlarını teşhis eder ve bu 

noktadan çalışmaya başlar. Pir veya kılavuz daha önce benzeri yaşantılardan geçmiş ve 

aynı sıkıntılara göğüs germiştir.3 

Tasavvuf yolunda mürşid müridi kendi çabası, tecrübesi ve gelişimiyle bilgi ve 

anlayışa sahip olacak şekilde yönlendirir. Bu bakımdan analiste benzer. O müridin 

zihnini okur, bilincin ve bilinç dışının hareketlerini gözler, teşhis eder, rüyalara ve bütün 

batini tecrübelere dikkat eder, onları anlamaya yardım eder.4 

Onlara göre sofizmin özlü araştırması ne düşünce ne de kelimeler yoluyla 

gerçekleşir, onlar doğruyu örter. Işığa yolculukta doğru sözler, saf bir kalp, samimi 

niyet, onurlu yaşam, metanet ve dürüstçe bağlılık gereklidir. Sadece Allah’ın rahmetiyle 

latif ilahi hakikatler şeksiz ve şüphesiz müride içsel olarak ifşa edilir. Yolculuğun 

engellerini aşmak için pirin kılavuzluğuna ihtiyaç olduğu, çünkü bu yolculuğa kendi 

başına devam edenler benliğin serabına kapılacağı5 söylenir. 

Sofi için şeyh hem özünde hem de vasıflarında mükemmel bir kişidir, şeyhi; 

iyilik, güvenirlilik, vefakârlık, sabır, bencil olmama, dürüstlük, doğruluk, önyargıdan 

                                                 
1  ULUDAĞ, Süleyman; a.g.e.,s. 354 
2  SAYAR, Kemal; a.g.m., s.26 
3  SAYAR, Kemal; a.g.m., s.30 
4  DORST, Brigitte;  “Üstad, Mürid,  ve Sufi Grubu: Günümüz Sufi İlişkileri”, Jung Psikolojisi ve 

Tasavvuf, İnsan Yayınları, 2.Baskı, İstanbul, 1997 
5  WILCOX, Lynn; a.g.e., s.237-238 
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uzaklık, yardımseverlik, cömertlik ve her şeyden önce sevgi gibi tüm insani faziletlere 

sahip olan bir kişi olarak nitelendirmektedir. Ona göre şeyh ahlâki doğru ve manevi 

fikirle ilişkili vasıfları açıkça belirtirken doğasının içinde bu vasıflara sahiptir. O, sadece 

gerçekliğin gereksinimlerine uymaz, örneğin; gerçeklik onun kendisinin içindedir.1 

Sofi metodunun en önemli ve elzem kaidesi mürşidin varlığıdır. Mürşidler 

ayna görevi görürler, salikin her şeyini içten ve dıştan yansıtırlar, böylece salik kendini 

görebilir ve temizlenerek arınabilir.2 

Arınma görevi öylesine tehlikelidir ki sofiler empatik olarak saliklere gerekli 
deneyimlerden geçmiş ve yolu bilen pirler bulmalarını tavsiye ederler. Sofilere göre bu 
kılavuz gereklidir. Çünkü hiç kimse kendi davranış, eylem ve hislerini ölçebilecek 
gerçek mihenk taşına sahip değildir. Yine herkes tutkusuz edemez ve bir şekilde kendi 
yaptıklarına hayranlık besler. Zorluk kendi kusurlarımızı objektif olarak ölçümlemedeki 
yeteneksizliğimizden doğar. Böylelikle her davranışsal ve zihinsel değişim için sofiye 
halinin farkına vardıracak ve kendisini aşmasını sağlayacak daimi bir refakatçisi 
olmalıdır. Böylesi bir kılavuz müridin düşünce dalgalanmalarını anlayabilir ve ona 
sembolik olarak yardım edebilir.3  

Şeyh kişisel tamamlanma ve mistik birleşim rehberliğinde müridin doğal 
kararsızlığını, direnişlerini ve eğilimlerini tanır ve yönetir. Örneğin mürid değişim ister 
ama aynı zamanda ondan korkar.4 

Sofilere göre şeyh farklı müridler için farklı yöntemleri kullanmaktadır. 
Genelde eğitimi için ortam olarak müridin yaşamı civarındaki durumlarını kullanır. Bir 
faaliyet gününün normal yönünde sofi yolunun vecizelerine başvurmak için kendini 
keşif ve gelişme amacıyla birçok fırsat doğar.5 

İslamiyet’te diğer büyük dinlerdeki gibi ruhbanlık geleneği yoktur. Müridin 
yaşamındaki durumu, kendisi için, mükemmel bir eğitim alanıdır. Eğer bağımsızlığı, 
dünya varlıklarına kayıtsızlığı öğrenecekse, sürekli denemek ve prensibi uygulamak için 
toplumun ortasından daha iyi bir yer yoktur.6 

                                                 
1   ROYSTER, James E., “Sufi Shaykh as Psychotherapist”  Department of Religious Studies, Ceveland 

State University, Cleveland Ohaio 44115, U.S.A, Psychologia, 1979, 22,  s.226 
2  WILCOX, Lynn; a.g.e., s.40 
3  ARASTEH, A. REZA; a.g.m., s.51 
4  ROYSTER, James E., a.g.m., s.230 
5  ROYSTER, James E., a.g.m., s.232 
6  ROYSTER, James E., a.g.m., s.231 
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Her mürşidin müridini eğitmede farklı teknikler kullandığı belirtilmektedir. 

Burada birkaç tanesine kısaca değinmeye çalışacağız.   

Zikir: Anmak, hatırlamak, unutmamak demektir. Allah’ı her an hatırda 

tutmak, O’nu unutmamak, O’nun isimlerini çeşitli şekillerde ve belli sayılarda söylemek 

tasavvufun esas unsuru olan zikrin temelidir.1 

Tasavvuf yolunda insanın Allah’a olan kulluk idrakini daima canlı ve zinde 

tutabilmesi için her şeyden önce zikre ihtiyaç vardır. Zira tekrar edilen şey yerini 

kuvvetlendirir. Allah’ı zikretmek “Allah” lafzının sadece kelime olarak tekrarlanması 

değil, O’nu kalbe yerleştirmektir.2 

Sofilere göre nefsi bastırmanın en etkili yolu insanın kendisine sürekli olarak 

Allah’a kul olduğunu hatırlatmasıdır. Bu ise ibadet ile mümkündür. İbadet nefsi 

zayıflatmak ve onu teslim almak için tek yoldur. Ayrıca insanların nefislerini terbiye 

etmek için şeyhe de ihtiyaçları olduğu dile getirilmektedir. Söylem düzeyinde nefsin 

panzehiri olarak ibadet söz konusu edilirken pratikte nefsin gücünü kırmanın ve ruhu 

tatmin etmenin en etkili yolu olarak zikir yapmak, özellikle de kelime-i tevhid zikri 

önerilir.3 

Tasavvufta zikrin büyük önem taşımasının ardında, bu yolla sofinin İslam’ın 

asıl amacına ulaşıyor olduğu düşüncesi yatmaktadır. Bu “nefsin fethi”dir. Şeyh ve 

müridlerin her fırsatta ifade ettikleri gibi zikir bir insanın nefsinin tahripkâr ve hastalıklı 

etkilerinden kaçınabilmesini sağlamak için “tek” pratik yoldur.4 Allah’a giden yolda 

temel şart zikirdir. Sadece devamlı yapılan zikirle Allah’a ulaşılabilir.5 

Hizmet: İnsanlara hizmet etmenin fazileti üzerinde önemle duran ve 

çevrelerinde bulunan kişileri hizmete teşvik eden sofiler bu konuda bazı hadislere 

dayanırlar. Bu hadislerden birine göre Hz. Peygamber ramazan ayında seferde iken bazı 

sahabeler oruç tutmuş, bazıları ise tutmayıp oruçlu olanlara hizmet etmiştir. Bu durumu 

                                                 
1  KARA; Mustafa;Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi., s.58 
2  TOPBAŞ, Osman Nuri; a.g.e., s.193 
3  ATAY, Tayfun; Batıda Bir Nakşi Cemaati Şeyh Nazım Kıbrısî Örneği, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 1996, s. 166–167 
4  ATAY, Tayfun; a.g.e., s.155 
5  KUŞEYRİ, Abdulhekim; Kuşeyri Risalesi, Haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, 3. Baskı, 

İstanbul, 1999 s.301 
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öğrenen Hz. Peygamber, “Bugün oruçlu olmayanlar oruçlu olanlardan daha çok sevap 

aldı” demiştir (Müslim, Sıyam, 100–102).  Tasavvufun temeli şeyhlere saygı ve ihvana 

hizmet olduğu için sofilerin sohbetlerine katılmaya başlayan ve mürid olmayı arzu 

edenlerin işe hizmetle başlamaları istenir. Kuşeyri’ye göre mürid dervişlere sabırla 

hizmet etmeli, onlardan gelecek eziyetlere gönül rızasıyla katlanmalı, kendini kusurlu 

görüp özür dilemeli ve hizmetini daha da arttırmalı, hatta gerekirse hizmet için canını 

bile vermelidir.1  

Sofiler için tasavvufi terbiyede hizmetin yeri çok büyüktür. Sofiler hizmeti 

amel-i salih arasında saymışlardır. Hizmet yüce derecelere ulaştıran yollardan biri, 

sahibine güzel huylar ve üstün halleri kazandıran bir davranış kabul edilmiştir.2 Onlara 

göre gönüllere tevazu, mahviyet ve şefkat duygusunu yerleştirmenin en tesirli yolu 

hizmetten geçer. Bu bakımdan bütün mürşid-i kâmiller, saliklerin terbiyesinde hizmeti 

mühim bir araç telakki etmişlerdir.3 

İhvan: Sözlükte “erkek kardeş, arkadaş, yoldaş, ortak” gibi anlamlara 

gelmektedir. Sofiler ilk dönemlerden itibaren kendi aralarında farklı gruplar 

oluşturmaya, birbirine kardeş gözüyle bakmaya başlamışlardır. Tasavvufun giderek 

tarikat şeklinde kurumsal bir yapı kazanmasıyla birlikte bu durum daha da gelişmiştir. 

Birçok eserde ihvan arasındaki sevginin sırf Allah için olduğu, maddi çıkar, itibar veya 

şöhret arzusunun söz konusu edilmeyeceği, ihvanın her zaman birbirini hayırla 

andıkları, karşılık beklemeden birbirlerine hizmet ettikleri, kardeşinin hatalarını 

görmezlikten gelip ezalarına katlandıkları, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıkları, daima 

saygılı, hoşgörülü davrandıkları, her zaman kardeşlerini haklı, kendini kusurlu 

bildikleri, insaflı olup insaf beklemedikleri, birbirinin sevinç ve üzüntülerini 

paylaştıkları, bir sıkıntıyla karşılaşanın yardımına koştukları, vefalı olmayı ve 

sadakatten ayrılmamayı görev bildikleri anlatılmaktadır.4 

Tasavvufun kardeşlik düşüncesini benimseterek insanların muhtaç oldukları 

desteği birbirlerine vermelerini sağladığı ileri sürülmektedir. Böylece sofi nefsini 

                                                 
1  ULUDAĞ, Süleyman; “Hadim”,  DİA, c.25, s.23 
2  SÜHEVERDİ, a.g.e., s.143-144 
3  TOPBAŞ, Osman Nuri; a.g.e., s.264 
4  ULUDAĞ, Süleyman; “İhvan”, DİA, c. 21,  İstanbul, 2000 s.580 
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kontrol etmede ihvandan büyük destek almaktadır. Kısaca onlara göre bazı şeylerin 

görerek ve bizzat tecrübe edilerek yaşanması ihvan içinde gerçekleşmektedir. 

Rabıta: Kelime anlamı bağ, ilgi birlik ve cemiyet olan rabıta tasavvuf 

düşüncesinde müridin dünya ve dünya ile ilgili şeyleri kalbinden çıkarıp, şeyhinin 

şahsını gönül gözünün önüne getirmesi, kalbini bağlaması demektir.1 

 Bu manevi bağ sayesinde mürid devamlı şeyhin kontrolü ve koruması altında 

olduğu,  yararlı ve zararlı olan şeyleri müridine gösterdiği ileri sürülür.2 

Rabıta-i mevt: Sofilere göre insan, hayatı içinde yaşama sevinci ve ölümden 

ürperiş gibi iki müthiş zıtlığın içinde çalkalanır. Hayat ve ölümün manaları idrak 

edilmeden, yaratılış sır ve hikmeti ile insanın gerçek mahiyeti de kavranamaz.3 

Halvet: Halvet insanlardan ayrı yalnız yaşamak demektir.4 Zahid ve 

mutasavvıfların en belirgin özelliklerinden biri yalnız yaşamayı tercih etmeleri ve 

Hak’la olmak için halktan ayrı kalmaya önem vermeleridir. Başlangıçta, toplum 

hayatını terk edip evinin bir köşesinde inzivaya çekilen veya ıssız yerlerde yaşamayı 

tercih eden zahidler daha sonraki dönemlerde de bu adetlerini sürdürmüşler, bazı 

mutasavvıflar bu yolda onları takip ederek halveti tasavvufi hayatın bir unsuru haline 

getirmişlerdir. Mutasavvıflar, halvetin dini hayat açısından önemini göstermek için Hz. 

Peygamber’in halvetten ve yalnızlıktan hoşlandığını, zaman zaman Hira mağarasına 

çekilip burada inziva hayatı yaşadığını ve itikâfa girdiğini ifade ederler.5 

Mutasavvıflar kırk gün süreyle ihlâsla ve boş mide ile nefsini kontrol ederek 

Allah’a tam olarak yönelen insanın nefsin kötü huylarından ve ayıplarından 

kurtulacağını6 söylemektedirler.  

Tasavvufta halvet kadar sohbet ve hizmet de önemlidir. Sohbet ve hizmet için 

insanların arasında ve toplumun içinde bulunmak gerekir. Bazı zahidler halvet hayatını 

tercih etmelerine karşılık bazıları tercih etmemiştir. Bazı mutasavvıflar da hayatlarının 
                                                 

1  KARA, Mustafa; Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s.238 
2  KÜBRA, Necmüddin; a.g.e., s. 87-88 
3  TOPBAŞ, Osman Nuri; a.g.e., s.206 
4  KARA, Mustafa; a.g.e., s.106 
5  ULUDAĞ, Süleyman; “Halvet”,  DİA, c.15, s.386 
6  SÜHREVERDİ, Ebu Hafs Şihabüddin Ömer; a.g.e. s.263-265, KUŞEYRİ, Abdulhekim; a.g.e., s.197-

200 
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bir bölümünü halvette geçirmişler, bir bölümünü de sohbet ve hizmete ayırmışlardır. 

Tekke mensuplarından kimi halvet, kimi sohbet, kimi hizmet ehlidir. Bu zümreler aynı 

tekkede aynı zamanda birlikte yaşar. Böylece halvetten, sohbetten ve hizmetten 

beklenen fayda hâsıl olur.1 

G)  TASAVVUF VE KÖTÜ HUYLARLA MÜCADELE 

İslam dini ahlâkın güzelleştirilmesine büyük önem vermektedir. Hz Peygamber 

kendisinin güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildiğini ifade etmiştir.  

Tasavvufun da en önemli amaçlarından biri nefsi kötü huylardan arındırarak iyi 

huylar kazandırmaktır. İnsanın mükemmelleşmesi ancak kötü huylarından tamamen 

kurtulması ile mümkündür. Böylece insan Allah’a layık bir kul olma yolunda büyük bir 

adım atmış olacaktır. 

Tasavvuf yoluna giren kişi için temel manevi süreçlerden biri de nefsin 

temizlenmesi ya da değiştirilmesidir. Kişi kendisini açıkça görüp, kendi eğilimlerinin 

farkına varırsa bu süreç o kadar iyi işler. Nefsin kötü huylardan temizlenmesi farklı 

aşamalarda farklı uygulamalar gerektirir.2 

Sadece İslam dininde değil diğer ilahi dinlerde de kötü huylarla mücadele söz 

konusudur. Bütün ilahi dinlerde kötü huylar ve bunlar karşısında elde edilmesi gereken 

iyi huylara çok geniş biçimde değinilmektedir.  

Hıristiyanlıkta yedi öldürücü günah olarak kabul edilen tembellik, oburluk, 

açgözlülük (hırs), şehvet, kıskançlık, öfke ve kibir genelde İslam’ın özelde de 

tasavvufun mücadele ettiği kötü huylardan birkaçıdır. Tasavvuf ve ahlâk üzerine 

yazılmış birçok kitapta*   kötü huylara uzun uzun değinilerek onlarla nasıl mücadele 

edileceği anlatılmaktadır. 

Biz burada batıda da problem olarak görülen bu yedi kötü huya tasavvufun 

bakışını ve onlarla mücadele edilmesinde ön gördüğü yollara değineceğiz. 

                                                 
1  ULUDAĞ, Süleyman; “Halvet”,  s.387 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s.225 
*  Örneğin:, Mehmet Zaid KOTKU; Tasavvufi Ahlâk, 5 Cilt, Bahar Yayınevi, İstanbul, 1976; Gazali; 

Kimya-yı Saadet; Eşrefoğlu Rumi; Müzekkin Nüfus 
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Tembellik: Ku’ran terminolojisinde kesl kavramıyla ifade edilir.1 Huy ve 

amellerde, ibadetlerde, hayırlarda ve hayırlı işlerde tembellik etmek, ağır davranmak, 

aldırış etmemek sadece İslam’ın değil insanlığın sevmediği kötü bir huydur. Bu insanlar 

işlerinde başarılı olamadıkları gibi topluma da faydalı olamazlar. Hatta bazı zayıf 

insanlara etki edip onlarında tembellik etmelerine, ağır davranmalarına sebep olurlar.2  

Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya göre üç şey kalbe sıkıntı verir. Çok yemek, çok 

uyumak ve çok konuşmak. 3 Bunlar da tembelliğe sebep olmaktadır. 

Tembellik tokluğun mirasıdır ve tedavisi açlıktır.4 

Yeme ihtiyacı bitkisel ruhun bir özelliğidir. Bitkisel ruh, bedeni sağlıklı ve 

güçlü tutmaya yarar. Dengesini yitirdiğinde tembelliğin ya da hiperaktifliğin kaynağı 

olabilir. Dinlenme, iyileşme ve düzelme doğal süreçleri, tembellik ya da hiperaktifliğe 

dönüşebilir.5 Bu yüzden bitkisel ruh ne yok sayılmalı ne de aşırı öne çıkmalıdır. Dengeli 

bir şekilde işlevini görmelidir. 

Oburluk: Kur’an ve hadisler tarafından yerilen oburluk, beden bakımından 

birçok hastalığa yol açmakla birlikte, manevi bakımdan da, birçok hususa ket 

vurmaktadır. Nitekim oburluk, insanın hareket kabiliyetini noksanlaştırmasına karşılık, 

açlık vücudun hareket kabiliyetini arttırdığı için nefs ve akıl terbiyesinde büyük rolü 

olan riyazet, açlık ile yapılmaktadır. Oburluk zekâ ve düşünceyi köreltir. İçkinin 

sarhoşluk etkisini beyine gönderdiği gibi yemek de beyne bir etki gönderir; bu etki 

yemeğin fazla alınması halinde düşünce merkezini içine alacak şekilde büyük olur. Bu 

durumda beynin düşünce sahasında faaliyeti ağırlaşarak intikal sürati olan özeliğini 

kaybetmektedir. 6 

Gazali’ye göre mide bütün arzu ve isteklerin merkezidir. Çok yemek insanın 

arzularının uyanmasına neden olur. Mideyi doldurmak bütün günahların aslıdır. Emir 

altına alınıp açlığı adet edinmek ise bütün hayırların başıdır. Gazali az yemenin kalbin 

                                                 
1  AYDIN, Hayati; Kur’an’da İnsan Psikolojisi, 3. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2001, s.161 
2  KOTKU, Mehmet Zaid; Tasavvufi Ahlâk, 5. Cilt, s.112 
3  HAKKI, Erzurumlu İbrahim; a.g.e., s.350 
4  ATEŞ, Süleyman; “Nefsin Kusurları ve Bunların Tedavisi”, A.Ü.İ.F.D., c.XVI, 1968, s.235 
5  FRAGER, Robert; a.g.e., s.139 
6  AYDIN, Hayati; a.g.e., s.55 
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saf ve nurlu olmasına sebep olması, gafletten uzak olunmasını sağlaması, nefsi kontrol 

altına almaya yardımcı olması, vücudun daha sağlıklı olması, gibi birçok faydalarından 

bahsetmektedir.1 

Bitkisel ruhun özünde pozitif olan özellikleri, dengesiz ve aşırı olduğunda 

negatif etkiler haline dönüşebilir. Sağlıklı beslenme süreci bir yandan gıda bağımlılığı 

ve oburluğa dönüşebileceği gibi, diğer yandan da yemeyi reddetme, hazımsızlık ya da 

kötü beslenmeye dönüşebilir. Bitkisel ruh açken oldukça açıktır. Örneğin yemeği daha 

geç yemeğe karar verebiliriz; ancak bu dürtü tıpkı annesine sızlanan çocuk gibi 

kendisini tekrarlayıp duracaktır. Bir kez yemeğe karar verdiğimiz zaman bu kez dürtü 

başka şeyler isteyecek ve sonunda istekleri ihtiyaca dönüşecektir. Oruç bu dürtülerle 

mücadele etmenin mükemmel bir yoludur. İlk dürtü reddedildiği zaman, yiyecek talebi 

artmayacaktır. O zaman, dürtüyü kontrol etme, iradenin oldukça doğrudan kullanımı 

haline gelecektir.2 

Açgözlülük (Hırs): Sözlükte “bir şeyi şiddetle arzu etme, ona aşırı derecede 

tutkun olma, şiddetli ve sonu gelmeyen istek, taşkın arzu, aç gözlülük gibi anlamlara 

gelen hırs İslam literatüründe genellikle mal, mevki, şöhret, ilim gibi maddi ve manevi 

imkanları elde etme yahut daha genel olarak belli bir amacı gerçekleştirme hususunda 

kişinin bütün benliğini saran tutkular için kullanılır; sadece mal tutkusu için kullanıldığı 

da görülür.3 

Kur’an hırsın çok aşırı olan şeklini “hele ve ceza” ile ifade etmektedir. Hele, 
şiddetli hırs, hüzün veya bolluk ve darlıkta sabır göstermeyerek her iki durumda da, 
saygısız davranmayı, huysuzlukta bulunmayı ifade etmektedir. Ceza ise asıl itibarıyla 
ipi ortasından ikiye bölmeyi ifade etmekle birlikte, insanı gama sevk ederek hedefinden 
alı koyan şiddetli hüzün demektir. Aç gözlülük hırsa neden olduğu gibi, engellemeler de 
hırsa kaynaklık etmekte ve onu tahrik etmektedir. Ancak bu duygu, dinde hoş 
görülmeyen hırs ve dinde hoş görülen ve övülen hırs şeklinde iki kısma ayrılmaktadır 
İlki insanı Allah’tan alıkoyan şeylere karşı gösterilen aşırı sevgiyi; ikincisi ise dinin 
emrettiği şeyleri daha iyi yapmak konusunda gösterilen çabayı ifade emektedir.4 

                                                 
1  GAZALİ; Kimya-yı Saadet, s. 398–403, GAZALİ, Ebu Hamid Muhammed; İhyau ‘Ulumi’din, 

Cilt.3(Tercüme: Mehmet Müftüoğlu), Tuğra Neşriyat, İstanbul, 1993, s.183–211 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s. 210 
3  ÇAĞRICI, Mustafa; “Hırs”, ” DİA, c.17, s.383 
4  AYDIN, Hayati; a.g.e., s.172-175 
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 Mehmet Zahid Kotku’ya göre bugünün insanı, dünyanın bitmez tükenmez, 

yeni icatları karşısında zayıf ve aciz kalır ve bunlara imrenir. Kendisini ağır yüklerin 

altına sokarak cemiyete ayak uydurmaya, kendisinden yükseklerin gidişine benzeme 

yarışına kalkar. Buna ya gücü veya ömrü yetmez. Hâlbuki kanaat, tükenmez bir 

hazinedir. Bir insanda kanaat olduktan sonra, ne dünyada ne de ahirette hiçbir 

müşkülatla karşılaşmaz.1 

Ahlâk ve tasavvuf kitaplarında hırs kelimesi, zühd ve kanaatin zıttı olarak daha 

çok para ve mal düşkünlüğünü ifade etmek üzere kullanılmış; dini, ahlâki ve psikolojik 

zararları üzerinde durulmuş; kaderci bir yaklaşımla herhangi bir şeyi şiddetle arzu 

etmenin o konudaki ilahi takdiri etkilemeyeceği belirtilmiştir. İnsanın haris ve tamahkâr 

bir tabiata sahip olduğuna delil olarak gösterilmiş, bu duygunun dizginlenmesinin 

gerekliliği üzerinde ısrarla durulmuştur. Bilhassa tasavvuf literatüründe hırsın ahlâki ve 

manevi hayat üzerinde meydana getireceği tahribata ağırlık verildiği görülür.2 

Gazali’ye göre hırs kötü ahlâktandır. Birçok kötü ahlâkta bundan doğmaktadır. 

İnsan haris yaratılmıştır ve kanat etmeden hırstan kurtulamaz. İnsan amel, gelecekle 

ilgili uzun ümitlere kapılmamak, ahiret fikri ile mal ve paranın zararlarını düşünerek bu 

huydan kurtulmalıdır.3 

Hırs hayvansal ruhun aşırılıklarından biridir. Hayvansal ruhun dürtüleri çok 

daha karmaşıktır. Sofi psikolojisine göre insanların büyük bir kısmı insan gibi görünür; 

hâlbuki içleri tıpkı hayvanlarla dolu bir hayvanat bahçesi gibidir. Hayvansan ruhun 

dürtüleri üç sınıfa ayrılabilir. Birincisi; pozitif ve zevk veren şeylere (tutkular) yönelme 

eğilimidir ki, aşırı boyuta vardığında açgözlülük ya da şehvete dönüşür. İkincisi; 

negatiften (korkular) uzaklaşma eğilimidir ki, bu da korku ya da kaygıya dönüşebilir. 

Üçüncüsü; negatifi (öfke) uzaklaştırma eğilimidir ki, bu da öfke ya da nefrete 

dönüşebilir.4 

Tutkular, birçok insanın önünde ana engeldir. Tüketim kültürü, yaygın reklâm 

ve pazarlama yoluyla tutkularımızı beslemektedir. Hakikate ve sağlıklı faaliyetlere 

                                                 
1  KOTKU, Mehmet Zaid; a.g.e., s.170 
2  ÇAĞRICI, Mustafa; “Hırs”,  s.383 
3  GAZALİ; Kimya-i Saadet s.471–481, İhyau ‘Ulumi’din, s.517–522 
4  FRAGER, Robert; a.g.e., s.210-211 



 65

duyduğumuz tutkular yararlı olmakla birlikte, sıklıkla tutkular sapar ve bizde sağlıklı 

olmayana bağımlı hale geliriz veya yalnızca zevk vereni ararız. Bütün dürtülerde itidal 

en iyisidir. Motive ediliciliğini kaybetmemesi ya da kontrol edilemez açlık ya da 

bağımlılık haline gelmemesi kaydıyla, tutkular yaşamın normal, sağlıklı parçasıdır. 

İdeal olanı, zamanla bu dünyaya ait şeylere duyduğumuz tutkuyu Allah’a karşı tutkuya 

dönüştürmektir.1 

İnsanların modern toplumda her şeye bu kadar çok sahip olma istemeleri onları 

daha aç gözlü yapmakta olduğunu görmekteyiz. Özellikle günümüzde insanın hırslarını 

yenmesi çok önemli olmakla beraber bir o kadar da zor görünmektedir.  

Öfke: Kur’an’da öfke ve kızgınlığı direk ifade eden kelimeler gazap ve 

gayzdır. Vücudun muhafazası için verilen üç temel duygudan biri şehvet, biri öfke, 

diğeri ise akıldır. Şehvet vücuda yararlı olan şeyleri cezp eder; öfke zararlı olan şeyleri 

defeder. Akıl ise iyi ile kötüyü birbirinden ayırır. Öfke tefrit, ifrat ve vasat olmak üzere 

üçe ayrılır. Her şeyden korkma şeklinde olan tefrit mertebesine, korkaklık denilir, meşru 

hakların savunulmasında kahramanlık kabul edilen vasatına şecaat, hiçbir şeyden 

korkmamak şeklinde ifrat mertebesine ise tehevvür denilmektedir. İfrat mertebesi, 

insanda mevcut olan şuuru yok etmekte ve kontrolü kaybettirmektedir. Öfke kendi 

kendinden hoşlanan, kendi kendini şişiren bir hırs olup uzun süreli olması kin denilen 

ruhsal zaafı doğurmaktadır.2 

Tasavvufta öfke enerjilerinin arındırılması için düzenli ibadet ve nefsi 

denetleme uygulamaları3 gibi çeşitli pratikler geliştirilmiştir. 

Gazap gücünden kaynaklanan dengesizlik, kişiyi kontrolsüz öfke, suçlama ve 

şiddete sürükleyerek ahlâki kargaşaya neden olabilir.4 

Gazali’ye göre, kızgınlığın galip olması kötü bir huydur. Kızmaktan kurtulmak 

tamamen mümkün olmadığına göre yenmeye çalışılmalıdır. Gazali bunun için iki yol 

önermektedir: İlki kalpte kızgınlığa sebep olan kibir, ucub, şaka, kötülemek ve 

ayıplamak, mal ve makam için olan hırs gibi hususlardan kurtulmaktır. Eğer bunlar 
                                                 

1  FRAGER, Robert; a.g.e., s.211 
2  AYDIN, Hayati; a.g.e., s.113-115 
3  BAHTİYAR, Lale; a.g.e., s.27 
4  FAHRİ, Macid; a.g.e., s.147 
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tamamen söküp atılamıyorsa ikinci yol olarak ilim ve amel yardımıyla öfke 

yatıştırılmaya çalışılmalıdır.1 

Hayvansal ruhun dürtüleri negatiften uzaklaşma eğilimi gösterirse korku ya da 

kaygı oluşur. Negatifi uzaklaştırma eğilimi gösterirse bu da öfke ya da nefrete dönüşür. 

Bu hayvansal dürtüler bizi kötülüğe sevk edebilir. Korku ve kaygı çok yaygındır. 

Birçok insanın yaşamı sürekli düşük yoğunluklu kaygının kötü bir şeyler olacağı 

yolunda odaklanmamış bir korkunun egemenliğindedir. İnsanlar bunlardan kurtulmak 

için hobi, iş ya da diğer oyalayıcı şeylere bağımlı hale gelebilirler. Öfke de bizi 

kötülüğe sevk eder. Birçok insan öfke bağımlısıdır ve düzenli olarak öfke ve şiddet 

patlamaları yaşarlar. İnsanların kalplerini yaralamak kişinin kalbinin katılaşmasına ve 

kapanmasına neden olur.2 

Şehvet: Şehvet hayvani nefs tarafından bir fayda kazanmak yahut da bir tat 

almak için yürekte meydana gelen harekete denir. Şehvet kuvvetinin isteği ve sanatı adı 

geçen faydayı temin etmek ve arzusuna nail olmaktır. Bunun orta ayarı iffettir. Bu 

vasıfla dine ve insanlığa yakışan istek ve işlere girişilmiş olur. İffet güzel ahlâktandır. 

Şehvetin aşırısına şeref denilir ki, onunla dine ve insanlığa aykırı iş ve isteklere girişilir, 

bu da kötü huylardan biri sayılır.3 

İnsanda dizginlenmesi en zor olanı şehvet kuvvetidir. Çünkü şehvet kuvveti 
varlık bakımından insandaki en eski, en öncelikli, en etkin, en atak, en köklü kuvvettir. 
İnsanla birlikte doğar, ölünceye dek ondan ayrılmaz. İnsan ancak hayvani şehvetlerini 
öldürmekle, tümden öldüremezse en azından kontrol altına almakla hayvanlardan ayrılır 
ve hevasının esaretinden kurtulur. Zira şehvet kuvveti insana zarar verir, onu aldatır, 
başka yollara sapmasına, yolda kalmasına, hiç değilse oyalanmasına neden olur. Ama 
ne zaman insan onu tümden öldürür ya da kontrol altına alırsa işte o zaman her türlü 
kirden arınmış, bağdan ve yükten kurtulmuş, özgür, hatta ilahi, rabbani bir varlığa 
dönüşmüş olur. Bu şekilde kemale eren kimsenin dünyevi ihtiyaçları azalır, başkalarının 
elinde olana ihtiyaç duymaz, kendi kendine yeter duruma gelir. Elinde olanı vermede 
mert, insanlarla ilişkilerinde muhsin bir kimse olur.4 

                                                 
1  GAZALİ; Kimya-i Saadet, s.447–450 
2  FRAGER, Robert; a.g.e., s. 211-212 
3  HAKKI, Erzurumlu İbrahim; a.g.e., s. 167 
4  İSFEHANİ, Ragıb; İslamın Ahlâki İlkeleri ( Ez-Zeria ila Makamiş-Şeria ), ( Tercüme: Abdi 

Keskinsoy) Beşikçi Yayınevi, İstanbul, 2003, s.75–76 
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İnsandaki şehvet kuvveti insanın ihmalkârlığı yüzünden ifrat derecesine varıp 

ondaki diğer kuvvetlerin tümüne egemen olacak derecede güç kazanması halinde 

yerilmiştir. Sahibi onu eğitip terbiye ederse, o zaman şehvet felakete götüren bir unsur 

değil, saadete ve Allah’a yaklaştıran bir vasıtaya dönüşmüş olur.1 

Şehvetlerine düşkünlük ve bu suretle kişini mahvolmasının tedavisi nefsi 
isteklerinden menetmek, hoş görmediği şeylere zorlamaktır. Çünkü bu, onun 
şehvetlerini öldürür.2 

Hazza yönelmenin temel işlevi bedensel ihtiyaçları gözetmek ve haz veren 
şeylerin peşine düşmektir. Kişi haz veren şeyleri isteme konusunda nefsin taleplerine 
karşı bünyeyi korumak zorundadır. Hazza düşkünlük genelde şehvet olarak bilinir. 
Hazza yönelmek acıdan sakınmak ve bilişle kontrol edilebilir. Hazza düşkünlük onlarla 
kontrol edildiğinde, bilinç doğru yargıda bulunma yetisini kullanıp yanlış olanın 
gelişmesine engel olabilir. Aksi halde yanlış yargıda bulunur ve doğrunun gelişmesine 
engel olur, bu da dengesizliği doğurur.3   

İbn Adi’ye göre de her türlü kötülüğün hatta ahlâki vasıflardaki her türlü 
farklılığın kaynağı nefsin şehvet gücünün durumu ve onun öfke ve akıl gücüyle olan 
ilişkisidir. Bu güç kontrol altına alındığı müddetçe fail iffetli, kontrol altına 
alınmadığında ise iffetsizdir.4 

Akıl benliğin içindeki öfke güdüsüne hâkim olur ve öfke enerjileri de doğal 
şehvet enerjilerine baskın çıkarsa dengeli bir hal tesis edilmiş olur. O zaman kişi yeme, 
içme, giyinme, barınma, evlenme gibi ihtiyaçlarını tatmin etmek için şehvet enerjilerini 
uygun bir şekilde kullanmayı başarabilir, öyle ki bunlar ne akıl yürütme yetisiyle çatışır 
ne de işleyen öfkesini engeller. Böylece şehvet duygusunun yeniden tesisi başarılmış 
olur.  Birey şehvet enerjilerinin dengesizleşmesinden sakınırken, öfkesinin hayatında 
orta kararda seyretmesine izin verir. Şehvet enerjilerinin itaat etmesi için çeşitli pratikler 
geliştirilmiştir. Bunun için farz olan orucu tutmak ve günahların affı için iyi amellerde 
bulunmak gibi pratikler salık verilmiştir. 5 

Şehvette hayvansal ruhun dürtülerinden biridir ve aşırılıklarından korunmalıdır. 

                                                 
1  İSFEHANİ, Ragıb; a.g.e., s.76 
2  ATEŞ, Süleyman; a.g.m., s.237 
3  BAHTİYAR, Lale; a.g.e., s.25-26 
4  FAHRİ, Macid; a.g.e., s.146 
5  BAHTİYAR, Lale; a.g.e., s.26-27 
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Kıskançlık (Haset): Başkasının sahip olduğu maddi veya manevi imkânların 

kendisine intikal etmesi veya kıskanılan kişinin bu imkânlardan mahrum kalması 

yönündeki istek ve niyeti ifade eder. İslam ahlâkçıları başkalarının maddi ve manevi bir 

nimete sahip olması karşısında insanın başlıca üç tepki gösterdiğini ileri sürerler. 

Başkasının bir nimete kavuşmasını çekemeyip ondan mahrum kalmasını temenni 

etmeye haset, böyle bir kötü niyet taşımadan o nimetin benzerine kendisinin de nail 

olmasını arzulamasına gıpta, bu arzuyu gerçekleştirme yönünde çaba göstermeye ve 

olumlu bir rekabet içine girmeye münafese denilmiştir. Gıpta ve münafese meşru kabul 

edilmekle birlikte, insanların bir rekabet anlayışı içinde yaptıkları işlerin hükmüne göre 

münafesenin de vacip, müstehap, mubah veya haram olabileceği belirtilir. Hasedi gıpta 

ve münafeseden ayıran en önemli fark hased kavramının “bencillik ve çekememezlik” 

anlamına gelmesinden kaynaklanmaktadır. 1 

Gazali’ye göre kinden kıskançlık doğar ve hasette insanı helak eden 

şeylerdendir.  Kıskançlığın tedavisi ise hasedin dünya ve ahirette kendine zararlı 

olduğunu, faydasının ise dünya ve ahirette haset ettiği kimseye olacağını bilmek ve 

mücahede ile kökünü kalpten kazımaktır.2 

Tasavvufi Ahlâk adlı kitabında Kotku hasedin zarından başka karı olmadığını, 

kıskanç kimsenin rahat ve huzur bulmayacağını,  kıskançlığın cahilliğin belirtisi 

olduğunu ve hasetten kaçınarak iyi ahlâklı olunacağını ifade etmektedir.3   

 İnsanın kişisel ruhunun bir aşırılığı olan hasedin Sülemi’ye göre tedavisi 

hasetçinin, Allah nimetinin düşmanı olduğunu bilmesidir.4 

Kibir: Sözlükte büyüklük anlamına gelen kibir, tevazuun karşıtı olarak 

“kişinin kendini üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda 

bulunması” demektir, ancak kelimenin daha çok birinci anlamda kullanıldığı, 

büyüklenme ve böbürlenme şeklindeki davranışların ise bu huyların dışa yansımasından 

ibaret olduğu belirtilir.5 

                                                 
1  ÇAĞRICI, Mustafa;  “Haset” DİA, c.16, s.378–379 
2  GAZALİ; a.g.e., s.456-459 
3  KOTKU, Mehmet Zaid; a.g.e., s. 132-133 
4  ATEŞ, Süleyman; a.g.m., s.237 
5  ÇAĞRICI, Mustafa;  “Kibir” DİA c.25, s.562 
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Kibir büyüklük ululuk taslamaktır. Kibiri ucubtan ayıran husus, ucubda insan 

kendisine verilen bir nimetten ötürü bunun Allah’ın bir nimeti olduğunu unutarak, 

başkasına üstünlük taslamayacak şekilde onunla övünmesidir. Verilen nimet ile 

başkasına övünüldüğünde ise, bu kibir olmaktadır. Kur’an’da kibir üç şekilde ele 

alınmaktadır: 1 

1. Allah’a karşı kibir: “Rabbiniz dedi ki: Bana dua edip yalvarın ki kabul edip 

karşılık vereyim. Doğrusu Bana kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenler, zillete 

uğrayıp aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.” (40/46) Bu tür kibir en büyük kibir 

olarak nitelendirilmektedir.  Kur’anda ayetlere karşı kibirlenmek de bu türe girmektedir. 

2.Resullere karşı kibir: Bu tür kibir kâfirlerin, insan olmaları sebebiyle 

peygamberlerin peygamberliklerini kabullenmeme şeklinde olduğu gibi peygamberliğin 

kendi aralarında yoksul kişilerden değil de sayılı ve zengin kişilerin hakkı olduğunu 

iddia etmeler hususunda olduğu dile getirilmektedir. 

3.Kullara karşı kibir: kullar üzerine tekebbür, kendi nefsini büyük görmek, 

başkalarına hakaret gözüyle bakmaktır. 

Kur’an, büyük oranda mal çokluğu ve sıhhatin kibirlenmeye sebep olduğunu 

ifade eder.* Kibir insanları din ve toplum nezdinde hoş karşılanmayan bir takım 

davranışlara zorlar. Bu davranışlar şunlardır: Başkalarını küçük görme, alay etme, 

ayıplama, kaş göz işaretlerinde bulunma, dil ile incitme, kötü lakap takma, başa kakma.2 

Gazali’de Kimya’da kibiri kötü bir sıfat olarak nitelemektedir. Ona göre kibrin 

hakikati kendini başkalarından üstün görmek ve iyi bilmektir. Kendini büyük gören 

kimse, kendinde bulunan bir kemal sıfatın başkasında bulunmadığını bilerek kendini 

büyük görür. Bunun yedi sebebi vardır: 3 

                                                 
1  AYDIN, Hayati; a.g.e., s. 244-248 
*  Kasas: 28/76,78; Kehf: 18/34–42 
2  AYDIN, Hayati; a.g.e., s.249-257 
3  GAZALİ; a.g.e., s.530-541 



 70

1. İlimle kendini büyük görür. Âlim kendini ilimle süslü görünce başkalarını 

kendine göre hayvan gibi görür ve bu görüş onda kuvvetlenir. 

2. Zühd ve ibadette kibirdir.  

3. Nesebiyle kibir etmektir. 

4. Güzellik ve süslenme ile kibirlenmektir. 

5. Zenginlik ile kibirlenmektir.  

6. Zayıflara karşı kuvveti ile kibirlenmektir. 

7. Birinin maiyetinde olmak veya talebesi, hizmetçisi, müridi olmak gibi nimet 

saydığı şeylerle övünmek kibir olur. 

Gazali’ye göre kibrin ilim ve amelden oluşan bir kısa tedavisi bir de uzun 

tedavisi vardır. Kısa tedavide ilimle tedavi Allah’ı tanımak, Kibriya ve azamete O’ndan 

başkasının layık olmadığını bilmekle ve kendini tanıyıp, kendinden aşağı, hakir, zelil, 

insaniyetsiz hiçbir şey olmadığını anlamakla olur. Ameli ilacı ise her işte ve her 

harekette tevazu sahiplerinin yaptıklarını yapmaktır.1 

Kibir tevazu ile kırılmalıdır. Kendisinin de diğer insanlar gibi kul olduğunu 

düşünmelidir. Üstünlük güzel ahlâktadır. Kibir ise kötü ahlâktır. Tevazu yani kendini 

aşağı görmek olmadıkça kibir yok edilemez.2 

Uzun tedavi yolu ise ne ile tekebbür ettiğine dikkat etmesidir. Eğer nesebi ile 

kibirleniyorsa kendi nesebinin toprak olduğunu bilmelidir. Güzelliği ile kibirleniyorsa 

içine bakması, kuvveti ile kibirleniyorsa bir damarı kopsa ondan daha acizinin 

olmadığını, zenginlik ile övünüyorsa bunları Allah’ın verdiğini düşünmesi yeterlidir.3 

Bitkisel ve hayvansal ruhların içgüdüsel dürtülerine ilave olarak, nefs-i 

emmarede kişisel ruhun kibri ve benlikçiliği de barınmaktadır. Güdüler gibi, ego da 

özünde sağlıklıdır. Ne çok güçlü ne de çok zayıftır. Zayıf bir ego ya da kendine saygının 

yokluğu, insanı değerli hedefler belirleme ve ona yönelik çalışmadan yoksun bırakır. 

Güçlü bir ego ise kibir ve bencilliği sonuç verir.4 

                                                 
1  GAZALİ; a.g.e., s.541-543 
2  GAZALİ; a.g.e., s.448 
3  GAZALİ; a.g.e., s.545-547 
4  FRAGER, Robert; a.g.e., s.212 
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İnsan bütün ruhlarını özellikle de bitkisel ve hayvansal ruhlarını emri altına 

alıp onları ifrat ve terfide kaçmadan itidal ölçüsünde ihtiyaçlarını karşılamakta kullanır 

ve nefsini arındırmaya çalışırsa bu kötü huyları değiştirebilmektedir. Bu kötü huylar 

nefs-i emmarenin huylarıdır ve nefis bunlardan arınarak saflaşmaya çalışmalıdır. Eğitim 

faaliyetiyle içindeki hayvani enerjileri kontrol altına alarak olumsuz alışkanlıkları ve 

huyları ortadan kaldırmayı amaçlayan mürid, bunu tek başına değil bir mürşidin 

gözetimi altında ve onun göstereceği eğitim rehberliğinde başarmaya çalışmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

A) METOT 

Tasavvufun kötü huylardan kurtulmada benlik kontrolünü güçlendirici 

etkisinin araştırıldığı bu çalışmada mülakat metodu kullanılmıştır. Öncelikle bu konu 

çerçevesinde bir soru listesi hazırlanmıştır. Bu sorularla belirlenen konulara sofilerin 

cevap vermesi sağlanmıştır. Fakat sorular bağlayıcı olmamıştır. Görüşülen sofiler 

istedikleri konularda detaya girmişlerdir.  

Mülakat sorularının ilk bölümünde sofilere kişisel bilgiler sorulmuş daha sonra 

tasavvuf ve kendini kontrol ile ilgili sorulara geçilmiştir. 

 Mülakat 40 kişi ile yapılmıştır. Bunların 36 tanesi kadın, 4 tanesi erkektir.  

Hepsi Nakşibendî tarikatına mensuptur. Daha sonra elde edilen sonuçlardaki ortak 

noktalar birleştirilip yorumlanmaya çalışılmıştır. Oluşturulan tablolar SPSS programıyla 

hazırlanmıştır. 

Sorulan sorulara verilen cevaplar bağlamında konu açıklanmıştır. 

Tablolaştırma imkânı bulunan sorular tablolaştırılırken, çok fazla değişik cevap verilen 

sorularda önce verilen cevaplar sıralanmış daha sonra kişisel yorumlara yer verilmiştir.  

Sadece görüşülen 40 sofinin cevaplarının yanı sıra araştırmaya örnek teşkil edecek daha 

önce yayınlanmış farklı mülakatlar da kullanılmıştır.* 

                                                 
*  Bkz. BAHTİYAR, Lale; a.g.e., KÖSE, Ali; Neden İslam’ı Seçiyorlar? T.D.V. Yayınları, İstanbul, 

1997;  ATAY, Tayfun; a.g.e. 
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B)  ÖRNEKLEMİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN DAĞILIMI 

1)  Cinsiyet Dağılımı 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Bayan 36 %90 

Erkek 4 %10 

Toplam 40 %100 

Mülakat yapılan sofiler 36 tanesi bayan 4 tanesi erkek olmak üzere toplam 40 

kişidir. Bayanlar araştırma grubunun %90’lık bölümünü oluştururken erkekler ise 

%10’luk bir paya sahiptir. 

Genel olarak sofiler onlar için özel olduğunu ifade ettikleri bu konu ile ilgili 

görüşme yapmayı pek fazla kabul etmek istememektedirler. Bu nedenle mülakat sayısı 

40 kişiyi geçememiştir. Ayrıca görüşülen erkek sayısının az olmasının sebebi ise 

diyalog kurma güçlüğüdür. 

2)  Yaş Dağılımı 

Yaş Frekans Yüzde 

20–30 10 %25 

30–40 12 %30 

40–50 12 %30 

50 ve üstü 6 %15 

Toplam 40 %100 

Bu araştırmaya katılan sofilerin 10 tanesi 20 ile 30 yaş arasındadır. Bu toplam 

sayının %25’lik bölümünü oluşturmaktadır. 30–40 yaş aralığında olan 12 kişi mevcuttur 

ve  %30’luk bir paya sahiptir.  12 kişi 40 ile 50 yaş arasındadır. Bu grup da %30’luk bir 

paya sahiptir. 50 yaş ve üstünde ise 6 kişi bulunmaktadır. Bu grup ise genel toplamın 

%15 ini oluşturmaktadır.  
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3) Medeni Durum 

Medeni Durum Frekans Yüzde 

Bekâr 8 %20 

Evli 32 %80 

Toplam 40 %100 

Görüşme yapılan sofilerin 8 tanesi bekâr geriye kalan 32 tanesi ise evli olduğu 

görülmektedir. Yani görüşme yapılan sofilerin %80 i evli %20 si ise bekârdır. 

4)  Eğitim Durumu 

Eğitim Seviyesi Frekans Yüzde 

İlkokul 11 %27,5 

Ortaokul 4 %10 

Lise 11 %27,5 

Üniversite 14 %35 

Toplam 40 %100 

Bu araştırmaya katılan sofilerin 11 tanesi ilkokul, 4 tanesi ortaokul, 11 tanesi 

lise ve 14 tanesi de üniversite mezunudur. Üniversite mezunları %35 ile en yüksek paya 

sahiptir. Onları %27,5’lik pay ile lise ve ilkokul mezunları izlemektedir. En az paya 

%10 ile ortaokul mezunları sahiptir. 

5)  Meslek 

Meslek Frekans Yüzde 

Ev Hanımı 24 %60 

Serbest Meslek 6 %15 

Öğretmen 7 %17,5 

Emekli 3 %7,5 

Toplam 40 %100 

Sofilerin meslek dağılımına baktığımızda onları şu şekilde sınıflandırabiliriz. 

Ev hanımı olan 24 kişi bulunmaktadır. 6 kişi serbest meslek ile uğraşmaktadır. 7 kişi 

öğretmen ve geriye kalan üç kişi ise emeklidir. En yüksek yüzdeye %60 ile ev hanımları 
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sahiptir. Öğretmen olanlar %17,5, serbest meslek sahipleri %15 ve en son olarak da 

emekliler %7,5 oranıyla gruba katılmaktadır. 

6)  Tasavvufa Giriş Süresi 

Süre Frekans Yüzde 

1-5Yıl 12 %30 

5-10Yıl 19 %47,5 

10-20Yıl 5 %12,5 

20 ve Üzeri 4 %10 

Toplam 40 %100 

Görüşme yapılan sofilerin tasavvufa giriş sürelerine baktığımızda 12 kişinin 1 

ile 5 yıldır tasavvufun içinde oldukları görülmektedir. 5 ile 10 yıldır tasavvuf yolunda 

olan 19 kişi bulunmaktadır. 10 ile 20 yıldır sofi olan 5 kişi ve 20 yılın üstünde bu yolun 

içinde olan 4 kişi saptanmıştır. 1–5 yıldır tasavvufa girmiş olanlar %30, 5–10 yıldır 

tasavvufta olanlar %47,5 giriş süreleri 10–20 yıl olanlar %12,5 ve son olarak 20 yılın 

üstünde bulunanlar %10’luk bir paya sahiptir. 

C)  BULGULAR: 

1)  Mülâkat yapılan sofilerin tasavvufa yönelme sebepleri:  

Sofilere tasavvufa niçin yöneldikleri, niçin tasavvuf yolunu seçtikleri sorusu 

yöneltildiğinde çeşitli çok çeşitli cevaplarla karşılaşılmıştır. Bu cevaplar birbirleriyle 

aynı ve benzer olanlar gruplandırıldığında aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

- Allah’ın rızasını kazanma  

- Kötü hallerden arınarak nefsi terbiye etmek suretiyle ahlâken olgunlaşmak  

- Daha ihlâslı bir hale gelmek ve ibadetleri daha bilinçli bir şekilde yapmak 

- Anlam arayışı sürecinde manevi boşluğu doldurmak 

- Kendini gerçekleştirmek 

- Dini eksiklikleri tamamlayarak dini daha iyi yaşamak 

- Dünya ve ahiret hayatını düzene koymak 

- Kalbi tatmin etmek 
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- Büyüklerin model alınarak onların yolunda gitme arzusu 

- İyi bir insan olup cenneti kazanma 

 Genel olarak alınan cevaplara bakıldığında tasavvufa yönelme sebebi dini ve 

ahlâki bakımdan daha iyi hale gelme olarak özetlenebilmektedir.  

 Bu bağlamda yapılan görüşmelerin birinde 26 yaşında web tasarımcısı olan bir 

sofi tasavvufa yönelme sebebini şöyle dile getiriyor: “Tasavvuf insanın kalbine hitap 

ediyor. Kalbi yumuşatarak kötü düşünceleri engelliyor. İnsanın kötü şeyler yapmasını 

engelliyor” 

38 yaşındaki bir bayan ise tasavvufa yönelmesinin sebebini şöyle açıklıyor: 

“Maddi şeylerin verdiği geçici hazlardan sıkılmıştım. Beni huzura sokacak ve hayatımı 

düzenleyecek bir disipline girmem gerekiyordu çünkü bunu tek başıma yapamıyordum. 

Kendimi tek başıma kontrol edemiyordum bir desteğe ihtiyacım vardı.” 

  38 yaşında bir başka bayan: “ İnsanın kendi kendisini belli bir eğitime alıp 

kendini disipline etmesi çok zor. Çünkü dünyadaki her şey insana çekici geliyor. İnsan 

özü gereği hata yapmaya ve yanılmaya müsait bir varlık. Duygu ve düşüncelerimizi, 

hareketlerimizi, isteklerimizi dizginlemek tasavvuf ile mümkün. Herkesin kendine göre 

doğruları vardır. Ama bizim doğru sandığımız şeyler aslında yanlış olabilir. Gerçek 

doğruya tasavvuf sayesinde ulaşılabilir.” diyerek tasavvufa yönelme sebebini açıklıyor. 

Bu ifadelerde de görüldüğü gibi görüşülen sofilerin ana amacının daha 

mükemmel bir insan olmak düşüncesi ve kendilerini bulundukları kötü durumdan daha 

iyi bir hale getirmek olduğu görülmektedir. Kötü özelliklerden kurtulmada tasavvufun 

kendilerine destek sağlayıp yol göstererek bu yolda ilerlemelerini sağladığı ifade 

etmektedirler. 



 77

2)  Tasavvuftan Beklentiler 

Beklentiler Frekans Yüzde 

Dini Bilgilerdeki Eksikleri Tamamlama 13 %32,5 

İbadetleri Düzenli Yapabilme 5 %12,5 

Ahlâken Olgunlaşma 20 %50 

Diğer 2 %5 

Toplam 40 %100 

Tasavvufa girerken ne gibi beklentileriniz vardı? sorusu sofilere yöneltilmiş ve 

verdikleri cevaplar doğrultusunda yukarıdaki tablo oluşturulmuştur. Buna göre 13 kişi 

dini bilgilerindeki eksiklikleri tamamlama beklentisi ile tasavvufa girdiğini dile 

getirmiştir. İbadetlerini daha düzenli yapma düşünce 5 kişide bulunmaktadır. Ahlâken 

olgunlaşma şeklinde cevap veren 20 kişi bulunmaktadır. Bunların dışında farklı 

cevaplar veren 2 kişi mevcuttur. 

 Örneğin 24 yaşında öğretmenlik mesleğinin ilk yılında olan genç bir bayan 

öğretmen tasavvufa giriş sebebini şöyle dile getiriyor: “ Tasavvufun edeb yönü ilgimi 

çekti. Daha edeb ve ahlâk sahibi bir insan olmak için tasavvufa girdim.” 

Tasavvuftan beklentileri ile ilgili en belirgin cevap ahlâken olgunlaşmadır. 

Sofiler kendilerinde eksik buldukları ve düzeltmeye güçlerinin yetmediğini ifade 

ettikleri ahlâki eksikliklerini düzeltmek için tasavvufa girdiklerini ifade etmektedirler. 

Tasavvufun kendilerini kuvvetlendirici, destekleyici, yönlendirici ve kontrol edici yönü 

sayesinde tek başlarına yapamadıkları değişimi bu yoldaki destek ile yapmaya 

çalıştıklarını belirtmektedirler. Tasavvufu kendilerini geliştirmede, ahlâken daha olgun 

bir hale gelmeye yardımcı ve yol gösterici olarak gördüklerini ifade edebiliriz. 

Nitekim Mehmet Türkmen’in çalışmasında yer alan sofiler böyle bir hayat 

modelini seçmelerinin nedenini dini- ahlâki bakımdan gelişme ve mükemmelleşme 

arzusu olarak ifade ettikleri görülmektedir.1 

                                                 
1  TÜRKMEN, Mehmet; a.g.t., s.48 
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3)  Tasavvuftan Önceki Ahlâki Hayat Durumu 

Ahlâki Hayat Frekans Yüzde 

Büyük bir ahlâki çöküntü içindeydim 3 %7,5 

Yanlışlarım doğrularımdan çoktu 16 %40 

Zaman zaman bazı yanlışlar yapıyordum 9 %22,5 

Uygulamada istikrarsızlıklarım vardı 11 %27,5 

Diğer 1 %2,5 

Toplam 40 %100 

Tasavvuftan önceki ahlâki hayatlarını nitelemelerini istediğimizde sofilerin 

verdikleri cevapları şu şekilde sınıflandırabiliriz. Sofilerin 3 tanesi büyük bir ahlâki 

çöküntü içinde olduklarını belirtmişlerdir. Yanlışlarının doğrularından çok olduğunu 

söyleyen 16 kişi bulunmaktadır. 9 kişi zaman zaman bazı yanlışlar yaptığını 

söylemekte, 11 kişi uygulamada istikrarsızlıklarının bulunduğunu söylemekte ve 

bunların dışında farklı cevap veren 1 kişi bulunmaktadır. 

Görüşme yapılan bütün sofiler ahlâki durumlarının tasavvuftan önce çok iyi 

olmadığını dile getirirken hepsi yukarıda belirtildiği gibi farklı derecelerde bunu 

belirtmiştir. 46 yaşında 10 yıldır tasavvufun içinde olduğunu belirten bayan öğretmen 

ahlâki durumunu şöyle belirtiyor: “ Kendime göre ahlâken birçok olumsuz 

davranışlarım vardı tasavvuftan önce, fakat tasavvuf benim bakışımı değiştirdi. 

Dünyaya bakışım daha güzelleşti. Daha olgun davranmaya başladım. Bir yanlış 

yaptığım zaman bir şekilde bu bana gösteriliyor ve ikaz olunuyorum. Düzeltme yolunda 

çaba harcıyorum. Böyle olumsuz davranışlarımda iyiye, güzele doğru yönelmeler 

oldu.” 

Bu ifadeden de anlaşılmaktadır ki sofiler tasavvuftan önceki ahlâki durumlarını 

değerlendirdiklerinde birçok eksik ve hatadan bahsetmekte ve önceki ahlâki 

durumlarının kendilerine göre iyi olmadığını ifade etmektedirler.  
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4)  Tasavvuftan Sonraki Ahlâki Hayat Durum 

Ahlâki Hayat Frekans Yüzde 

Ahlâki durumumda çok az değişiklik oldu 2 %5 

Yanlış davranışlarım azaldı 24 %60 

Uygulamada istikrarsızlıklarım sona erdi 11 %27,5 

Ahlâken çok iyi bir duruma geldim 3 %7,5 

Toplam 40 %100 

Tarikata girdikten sonraki ahlâki durumlarını değerlendirmeleri istendiğinde 

ahlâki durumunda çok az değişme olduğunu 2 kişi dile getirmiştir. 24 kişi yanlış 

davranışlarının azaldığını söylemiş, 11 kişi uygulamadaki istikrarsızlıklarının bittiğini 

dile getirirken ahlâken çok iyi duruma geldiğini söyleyen 3 kişi bulunmuştur. 

32 Yaşında ve 9 senedir tasavvuf yolunda olan bayan tasavvuftan önce 

hoşgörülü bir insan olmadığını, bazı ahlâki zayıflıklarının bulunduğunu söylemekte ve 

tasavvuftan sonra ise birçok yanlış davranışının azaldığını ve daha hoşgörülü bir insan 

olduğunu ifade etmektedir. 

 Tasavvuftan sonra sofilerin büyük bir kısmı ahlâki yanlışlarını azaldığını ifade 

ederek tasavvufun dönüştürücü etkisi belirtmektedirler. Mehmet Türkmen de yaptığı 

araştırmada alkol-kumar gibi kötü alışkanlıklar, yalan söyleme, ibadetsizlik, sinirlilik 

v.b. daha önce yüksek oranda olan olumsuz davranışlar büyük ölçüde ortadan kalktığını 

tespit etmiştir.1 Aynı şekilde Lale Bahtiyarın görüştüğü sofi bayanlar da tasavvuftan 

sonraki ahlâki değişimlerinden bahsetmektedirler.2  

 5)  Sofilere göre tasavvufun en önemli özelliği 

Bu araştırmaya katılan sofilere  “Size göre tasavvufun en önemli özelliği nedir? 

şeklinde bir soru yönelttiğimizde verdikleri cevapları aşağıdaki şekilde sınıflandırıp 

sıralayabiliriz: 

- İnsanın kendisini tanımasını sağlaması 

- Ahlâken ve manen olgunlaştırması 

                                                 
1  TÜRKMEN, Mehmet; a.g.t., s.55 
2  BAHTİYAR, Lale; a.g.e., s.69 
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- Allah’a yaklaştırması 

- İçsel bir kontrol sistemi geliştirmesi 

- İnsanı dönüştürebilmesi 

- Kâmil insan yetiştirmesi ve iyi bir eğitim sistemi olması 

- Nefis terbiyesi sağlaması 

- Sabır, paylaşma, diğer gamlık, tevazu, edeb, sevgi gibi güzel ahlâki nitelikler 

kazandırmak suretiyle insan ruhunu güzelleştirmesi 

- İnsanın hatalarını görüp düzeltmesini sağlaması 

- Allah ve peygamber sevgisi kazandırması 

- Takva, tevekkül ve teslimiyet duygularını geliştirmesi   

Sofilerin görüşlerine yer verdiğimizde örneğin 10 yıldır tasavvufun içinde 

olduğunu söyleyen 43 yaşında bayan bir sofi tasavvufun en önemli özelliğini şöyle dile 

getiriyor:“ Değişim, değiştirebilme gücü, kötüyü iyiye dönüştürebilmesi; var olan iyiyi 

ortaya çıkarıp işleme, kişiden topluma uzanan bir doğrultuda iyiye, güzele doğru bir 

akım yaratma.” 

Yine 32 yaşındaki bayan sofi: “Allah’a giden yolda doğru bir şekilde 

ilerlememizi sağlaması, hatalarımızı daha kolay tespit edip düzeltmemizi 

sağlamasıdır.”diyerek tasavvufun ona göre en önemli özelliğini dile getirmektedir. 

22 yaşında bayan öğretmen:  “ Bence tasavvufun en önemli özelliği kâmil insan 

yetiştiriyor olması. Bir eğitimci olarak tasavvufu çok iyi bir manevi eğitim sistemi 

olarak görüyorum.” diyerek tasavvufun eğitim yönüne dikkat çekiyor. 

 Bu cevaplardan da anlaşıldığı gibi sofiler tasavvufun en önemli özelliğini 

belirtirken tasavvufun içsel bir kontrol mekanizması oluşturmasına, insanı dönüştürücü 

etkisinin bulunduğuna ve hataların fark edilip düzeltilmesini sağladığına dikkat 

çekmektedirler. 

6)  Sofilere göre tasavvufi yaşayışın istek ve arzuları kontrol etmedeki rolü 

Kendileriyle mülakat yaptığımız sofilere “Sizce tasavvufi yaşayışın istek ve 

arzularınızı kontrol etmedeki rolü nedir? Bunu nasıl yapıyor?” şeklinde bir soru 

yönelttiğimizde sofilerin hepsi tasavvufun istek ve arzuların kontrol edilmesinde büyük 
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rolü olduğunu söylemişlerdir. Bunu nasıl yaptığı, hangi yönüyle etkilediği sorulduğunda 

ise verdikleri yanıtları şu şekilde özetleyebiliriz: 

- Nefsi dizginlemenin yollarını göstermesi ile 

- İnsanı dengede tutması ile 

- Yanlışa yöneldiği takdirde insan üzerinde uyarıcı bir etkiye sahip oluşuyla 

- İnsanı hayatının her alanında kontrol altında tutmasıyla 

- Her an Allah gözetiminde olduğu hissi vermesiyle 

- Verdiği eğitim ile bunu sağlamasıyla 

Bu yanıtlarda görülmektedir ki tasavvufun gerek eğitimi gerekse uyarıcı 

yönüyle istek ve arzular kontrol altında tutulmaktadır.  

26 yaşında başka bir sofi tasavvufun istek ve arzularını kontroldeki etkisini 

şöyle dile getiriyor: “Çocukken nasıl yaramazlık yapınca azar işitme korkusu 

duyuyorduysak şimdi de sanki kötü bir şey yaparsak cezalandırılacağımızı düşünmek 

insanı dengede tutuyor. Davranışların, yapılan hareketlerin ne kadar Allah rızası için, 

ne kadar nefs için yapıldığını hatırlatma gibi bir rol üstleniyor tasavvuf.”şeklinde 

soruyu yanıtlıyor. 

38 yaşında evli bir sofi ise: Tasavvufun bu konudaki rolü çok büyüktür. Şöyle ki 

insanın istek ve arzuları sonsuzdur. Bu da nefsin terbiye edilmemesinden kaynaklanır. 

Nefis sürekli ister. Ona neyi verip neyi vermeyeceğimiz bizim elimizdedir. Tasavvufi bir 

terbiye alarak nefsini tanıyan insan istek ve arzularına gem vurmasını bilmelidir. Aksi 

takdirde nefsin arzuları peşinde koşan kişi tasavvufi eğitime ters düşmüş olur. Bu da 

olgunlaşmayı geciktirir. Hatta yoldan sapmaya bile neden olur.”şeklinde cevap veriyor. 

32 yaşında bayan: “Biz biliyoruz ki nefse hoş gelen her şey aslında kötüdür. Ne 

kadar nefsin arzu ve isteklerine karşı durabilirsek o kadar yol kat ederiz. Ayrıca iyilik 

de kötülük de Allah’ın bilgisi dâhilinde ise bu isteklerimizi kontrol etmeliyiz.”diyor. 

 20 yaşında ve 4 yıldır tasavvuf yolunda olan bir öğrenci: “Tasavvuf kişiye azla 

yetinmeyi öğretir. Allah’ın istediği gibi bir mü’min olmak için kişinin vazgeçmesi 

gereken şeyler vardır. Nefsin istek ve arzuları bunların başında gelir. Tasavvuf yolcusu, 

nefsin isteklerini kontrol etmeden Allah’ın istediği bir mü’min kıvamına 
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gelinemeyeceğinin bilincindedir. Yaşamını bu temeller üzerine oturtmaya çalışır.” 

şeklinde soruya cevap veriyor. 

37 yaşında bayan: “Tasavvufun en önemli özeliklerinden biri de zaten istek ve 

arzuları kontrol etmektir. Tasavvuf ilmi hayata geçirildiği takdirde zaten kontrol tam 

anlamıyla yapılır. Kişinin dünyevi istek ve arzularını hayır yoluna ve diğer insanlara 

yönlendirerek kontrol altına alıyor.”diyor. 

24 yaşında bayan ekonomist: “ Tasavvuftan sonra istek ve arzularım değişti. 

Bir şeyi istediğim zaman önce Allah’ın rızasını düşünüyorum. Önceden bunu 

düşünmüyordum. Tasavvuf bana istek ve arzularımın kontrolünü öğretti. İfrat ve tefrit 

yok her şey itidal üzerine olmalı. Denge var.”demektedir. 

Sofiler nefsin isteklerinin farkına varılarak kontrol altına alınması gerektiğine 

dikkat çekmektedirler. İstek ve arzuların ancak Allah yoluna yönlendirilerek kontrol 

altına alınabileceğini söylemektedirler. 

7)  Sofilere göre tasavvufi yaşayışın diğer insanlarla iyi ilişkiler kurma 

hususundaki katkısı 

Sofilere “Tasavvufi yaşayışınızın diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmanıza bir 

katkısı var mı? Varsa bunu nasıl yapıyor?” sorusu sorulduğunda hepsi tasavvufun bu 

konuya etkisini büyük olduğunu söylemiştir. Bunu nasıl yaptığı sorusuna verilen 

cevapları şu şekilde toparlayabiliriz:  

- İnsanları sadece Allah rızası için sevmeyi öğretmesi 

- İnsanlara hüsn-i zan beslemeyi öğretmesi 

- “Birbirinizi sevmedikçe salih mü’min olamazsınız” düsturunu insanın rehberi 

haline getirmesi 

- Sabır ve sevgi duygularının gelişmesi 

- Tasavvuf büyüklerinin örnek alınmasını sağlaması 

43 yaşındaki bir sofi şöyle diyor: “ Mutlaka başka türlüsü düşünülemez. Derdi 

kendisi olan bir insan hatalarını peşinen kabul etmiş demektir. Bunları düzeltmekteki 

gayreti ve becerisi oranında başka insanlarla ilişkilerini geliştirecektir. Tasavvuf başta 

Hz. Peygamber olmak üzere model gösterdiği örnek şahsiyetlerle ulaşmanız gereken 
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hedefleri belirler. Bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı, yollarda nelerle karşılaşacağınızı 

öğretir.” 

20 yaşındaki bayan : “ Tasavvufta önce insanları sevmek vardır. Tasavvufta 

çok önemli olan hizmet de insanları sevmeden yapılamaz. Zaten tasavvufa giren insan 

zamanla gönül insanı olur. Yapıcıdır yıkıcı olmaz.” şeklinde kendi düşüncesini ifade 

ediyor. 

38 yaşında ev hanımı olan bir başka sofi şöyle dile getiriyor: “İnsan 

ilişkilerinde tasavvufun çok önemli rolü vardır. İnsanları Allah rızası için sevmeyi 

öğretir. Tasavvufa giren kişiler tek başlarına değil cemaat içinde eğitilirler. Kendimiz, 

ailemiz ve çevremizle ilişkilerimizi düzene koymada büyük rolü vardır. Şöyle ki: insan 

bencildir, kıskançtır. Böyle kötü hasletler taşıyan bir kişinin diğer insanlarla iyi 

geçinmesi söz konusu olamaz. Tasavvuf bu yolda doğru bir terbiye verir.” 

Lale Bahtiyar’ın görüştüğü sofi kadınlardan biri tasavvufun diğer insanlarla iyi 

ilişkiler kurmasındaki rolünü şöyle dile getiriyor:1 “Sevginin- temiz, sağlıklı, koşulsuz 

insani sevginin- ne olduğunu şimdi anlamaya başlıyorum. İnsanları sevmeye 

başladığımı hissediyorum. Dedikodu yapmaya ve başkalarını yargılamaya son verdim. 

Daha fazla dinlemeyi öğreniyorum. Özen göstermeyi öğreniyorum…” 

Bu yorumların hepsi göstermektedir ki insanlarla ilişkilerin iyi olması özellikle 

sofilerin önem verdikleri bir durum olarak ifade edilmektedir. Kendilerini diğer 

insanlara iyi örnek olma konusunda sorumlu hissetmekte, bu nedenle insan ilişkilerinde 

çok iyi olmaları gerektiğini ve birbirini sevmeyenin gerçek mü’min olamayacağı 

düşüncesi ile hareket ettiklerini belirtmektedirler. 

8)  Sofilere göre tasavvufi yaşayışın duygu, düşünce ve davranışları 

kontroldeki rolü 

“Tasavvufi yaşayış duygu, düşünce ve davranışlarınızı kontrol etmede ne 

ölçüde etkili oldu? Ne yaparak bunu sağlar?” sorusuna verilen cevapları aşağıdaki 

şekilde maddeleştirebiliriz: 

                                                 
1       BAHTİYAR, Lale; a.g.e., s.55 
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- Allah ile beraber olmayı düşündürür. 

- Sorumluluk duygusu geliştirir. 

- İnsanı dengede tutar. 

- Kişinin Allah’ın gözetiminde olduğu hissini pekiştirir. 

- Mürşidin gözetiminde olma düşüncesi kişiyi kontrol altında tutar  

- Yapılan her şeyin hesabının verileceği düşüncesini pekiştirir. 

- Tarikatta uygulanan program, hayatı planlı ve programlı yaşamaya sevk eder.  

 Kişisel ifadelere baktığımızda 32 yaşında bir bayan sofi : “Tasavvufi yaşayış 

duygu ve düşüncelerimi her zaman kontrol altında tutmamı sağlıyor. Her davranışımda 

“Bu Allah’ın rızasına ne kadar uygun ne kadar değil” diye düşünmeye başladım. 

Böylece daha ölçülü davranarak yanlış düşüncelerimi daha kolay tespit edebiliyorum.” 

diyerek duygu, davranış ve düşüncelerini kontrolde Allah rızasını ön plana aldığını 

belirtmektedir. 

  43 yaşında bayan, tasavvufun kendisinde nasıl bir kontrol mekanizması 

oluşturduğunu şöyle dile getiriyor: “ Her sözde, her fiilde bunda Allah rızası var mı yok 

mu diye düşünüyorsunuz. Bu oto kontrolü sağlıyor. Hasedin, gıybetin, öfkenin sizi kat 

ettiğiniz yollardan nasıl hızla geri döndürdüğünü izliyorsunuz. İlim, amel, ihlas 

üzerinde çalışırken ihlası başka ne öğretebilir ki? Tabii ki tasavvuf.” 

 38 yaşında bayan sofi: “ İnsanın kendi kendisini belli bir eğitime alıp kendini 

disipline etmesi çok zor. Çünkü dünyadaki her şey insana çekici geliyor. İnsan özü 

gereği hata yapmaya ve yanılmaya müsait bir varlık. Duygu ve düşüncelerimizi, 

hareketlerimizi, isteklerimizi dizginlemek tasavvuf ile mümkün. Herkesin kendine göre 

doğruları vardır. Ama bizim doğru sandığımız şeyler aslında yanlış olabilir. Gerçek 

doğruya tasavvuf sayesinde ulaşılabilir.”diyor. 

24 yaşında 5 yıldır bu yolda olan bayan ekonomist şunları söylüyor: “ Tasavvuf 

benim içsel oto-kontrolümü değiştirdi. Sizin içinizde bir kontrol mekanizması 

oluşturuyor ve bu mekanizma artık otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Benim hayatıma 

bir kesinlik getirdi. Artık her türlü soruma kesin cevaplarım var. Acaba yok. Tasavvuf 

beni hep kontrol ediyor. Bir hareket, iş yaparken Müslüman misyonumun yanında 



 85

derviş misyonum var. Derviş daha ince düşünmeli. Kendini daha fazla kontrol altında 

tutmalı” 

Sofiler tasavvufun kendilerinde yaptıkları her şeyden önce “Bunda Allah’ın 

rızası var mı yok mu?” şeklinde bir içsel kontrol mekanizması oluşturduğunu ifade 

etmekte ve bu sayede duygu, düşünce ve davranışlarını denetlediklerini 

belirtmektedirler. 

9) Tasavvufun Kötü Özelliklerle Mücadeledeki Rolü 

Hıristiyanlıkta yedi öldürücü günah olarak isimlendirilen tembellik, oburluk, 

açgözlülük, öfke, şehvet, kıskançlık ve kibir bir Müslüman’ın da mücadele edip 

kurtulması gereken kötü huylardır. Sofilere teker teker bu özellikler verilmiş, bu 

özelliklerin kendilerinde bulunup bulunmadığı, eğer var ise tasavvufun etkisiyle ne 

ölçüde değişip değişmediği sorulmuştur. Verilen cevaplara göre tablolar 

oluşturulmuştur. 

a) Tembellik 

Tembellik Frekans Yüzde 
Çok fazla değişti 16 %47,1 

Biraz değişti 12 %35,3 

Kararsızım 1 %2,9 

Az değişti 4 %11,8 

Hiç değişmedi 1 %2,9 

Böyle bir sorunum yoktu 6 %15 

Toplam 40 %100 

Sofilerin 16 tanesi kendilerinde daha önce tembellik huyunun bulunduğunu, 

tasavvufa girdikten sonra ise bunun çok fazla değiştiğini dile getirmiştir. Tasavvuftan 

sonra bunun biraz değiştiğini söyleyen 12 sofi, kararsız olan 1 sofi, değişmediğini 

söyleyen 1 sofi ve böyle bir problemle uğraşmamış olduğunu söyleyen 6 sofi 

saptanmıştır. Görüldüğü gibi tasavvufi eğitim ile bu huyunun değiştiğini söyleyen 

sofiler %47,1 lik oranla yarıya yakın bir paya sahiptir. 

 40 yaşında ve 5 yıldır bu yolda olan erkek bir sofi tembelliği Allah yolunda 
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çalışmaya dönüştürdüğünü şöyle dile getiriyor: “ Önceden başkalarının işlerine yardım 

etmekten üşenirdim. Görev almaktan pek hoşlanmazdım. Ama tasavvuftan sonra 

hizmetin, Allah yolunda yapılan yardımın önemini öğrendikten sonra hiçbir konuda 

tembellik yapmamaya çalışıyorum. Tembel, miskin insanı Allah’ta sevmez, kul da”  

Yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre ahlâki olarak hoş görülmeyen 

kötü bir özellik olan tembellik tasavvuf yolunda da yenilmesi, yok edilmesi gereken bir 

huy olarak görülmektedir.     

b) Oburluk 

Oburluk Frekans Yüzde 

Çok fazla değişti 3 %7,5 

Biraz değişti 5 %12,5 

Kararsızım 4 %10 

Az değişti 5 %12,5 

Hiç değişmedi 3 %7,5 

Böyle bir sorunum yoktu 20 %50 

Toplam 40 %100 

Oburluk ile ilgili herhangi problem yaşayıp yaşamadıkları sorulan sofilerden 3 

tanesi böyle bir problemle savaştıklarını ve tasavvuf sayesinde bunun çok fazla 

değiştiğini, 5 tanesi biraz değiştiğini dile getirmiştir. 4 kişi bu konuda kararsız olduğunu 

söylerken, hiç değişmediğini söyleyen 3 kişi vardır. Geriye kalan 20 sofi ise böyle bir 

sorunlarının bulunmadığını söylemiştir. 

Sofiler bu soruya genellikle az yemek az uyumak az konuşmak düsturuyla 

cevap veriyorlar. Tasavvufun bu konudaki yorumunun bu olduğunu ileri süren bir sofi 

şöyle diyor: “ Az yersen az uyursun az konuşursun ve daha zinde olursun. Böylece bir 

problem kalmaz. Yemek yerken hep aklıma bunu getiriyorum. Yetecek kadar yemek…” 

Fazla yemenin nefsi beslediğini, insanı miskinleştirdiğini ve daha açgözlü hale 

getirdiğini de belirtmektedirler. Bu nedenle görüşülen tüm katılımcılar, fazla yemenin 

kötülüğü ve olumsuzluğundan bahsederek, tasavvufi terbiye ile bu kötü huydan 

vazgeçilebileceğini ifade etmektedirler. 
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 c) Açgözlülük (Hırs) 

Açgözlülük Frekans Yüzde 

Çok fazla değişti 17 %42,5 

Biraz değişti 6 %15 

Kararsızım 1 %2,5 

Az değişti 1 %2,5 

Hiç değişmedi 0 %0 

Böyle bir sorunum yoktu 15 %37,5 

Toplam 40 %100 

Yedi kötü günahtan biri olan açgözlülük (hırs)  ile ilgili görüşleri alınan 
sofilerden 17 tanesi kendilerinde bu huyun tasavvuftan önce bulunduğunu, tasavvufa 
girdikten sonra ise bu tip davranışlarının çok fazla değiştiğini ifade etmişlerdir. Biraz 
değiştiğini ifade eden 17 sofi, az değiştiğini söyleyen 1 sofi ve böyle bir kötü huyu 
olmadığını söyleyen 15 sofi bulunmaktadır. 

42 yaşında ve 7 yıldır Nakşibendî yolunda olduğunu söyleyen bayan şunları 
söylüyor: “Çok hırslı bir insandım. O olsun bu olsun. Eksik kalmasın. Hep bir sıkıntı 
içinde idim. Her zaman bir şeyler eksikti. Elimdeki ile hiç yetinmiyordum. Sahip olmak 
istediğim şeyler hiç bitmiyordu. Biri bitince diğeri başlıyordu. Devamlı bir doyumsuzluk 
vardı. Hiçbir şeyden memnun olmuyordum. Şimdi elhamdülillah, bu huyumdan büyük 
ölçüde kurtuldum. Bana verdiği her şey için Allah’a şükrediyorum ve elimdekinin 
kıymetini biliyorum. Artık açgözlü bir insan olmadığımı zannediyorum. Ben çalışıyorum 
Rabbim istediği karşılığı verir.” 

Lale Bahtiyar’ın Amerika’da görüştüğü sofi kadınlardan Hatice kendisindeki 
değişimden şöyle bahsediyor: 

“Yeterli paraya ve maddi şeylere niye sahip olmadığımı kafama takardım. 
Eğer şunu yaparsam veya kocam ancak falanca şeyi yaparsa her şeyin yoluna 
gireceğini düşünürdüm. Tasavvuftan sonra her şeye Allah’ın gücünün yettiğini ve 
işlerin benim değil de onun takdiriyle yürüdüğünü artık biliyorum. Yalnızca inan ve 
teslim ol. Yapabileceğim şeyin Allah’a güvenip başkalarına iyilikte bulunmak olduğunu 
öğrendim.”1 

                                                 
1  BAHTİYAR Lale; a.g.e., s.54 
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Yine Amerikalı bir sofi olan Muhyiddin Şekur kendi ortamını şöyle anlatıyor: 

“Amerika, bizim maneviyata ulaşmak istediğimiz şeylerin tam zıttıdır. Amerika 

maksimum derecede dünyadır. Benliğin oyun ve oyalanma yeridir. Haddini aşan arzu 

ve isteklerin arenasıdır. Tüketicilik dinine mensup olan, mümkün olan en fazla şeye 

sahip olmayı hayat gayesi edinen, fakat bu gezegende yaşayan bir varlık olarak kendi 

kabiliyetlerinin hiçbir zaman farkına varmayan insanların sultalığıdır. O yüzden böyle 

bir yerden geliyor olmayı kendi adıma büyük bir lütuf görüyor ve bir vaha, bir çıkış 

yolu bulmamdan dolayı kendimi talihli sayıyorum.”1 

Bizim görüştüğümüz sofilerin yanı sıra yukarıdaki diğer örneklerden de 

anlaşılmaktadır ki açgözlülükle mücadelede tasavvufun olumlu yönde bir etkisi 

bulunmaktadır. 

d) Öfke 

Öfke Frekans Yüzde 

Çok fazla değişti 19 %47,5 

Biraz değişti 14 %35 

Kararsızım 1 %2,5 

Az değişti 4 %10 

Hiç değişmedi 0 %0 

Böyle bir sorunum yoktu 2 %5 

Toplam 40 %100 

Tasavvuftan önce öfkeli olup olmadıkları sorulan sofilerden 19 tanesi 

tasavvufa girmeden önce öfkeli olduklarını, ancak tasavvufi hayatları başladıktan sonra 

bu davranışların çok fazla değiştiğini dile getirmişlerdir. Biraz değişiklik olduğunu 14 

kişi dile getirirken kararsız olan 1 kişi, az değiştiğini söyleyen 4 kişi vardır. 2 kişi ise 

böyle bir öfkeli olmadıklarını dile getirmiştir. 

53 yaşında erkek bir sofi öfke ile ilgili şunları söylüyor: “ Önceden çok 

öfkeliydim. İşyerinde kızınca kimse yanıma yaklaşamazdı. Ama şimdiye bakınca hele 

hacda yaşadıklarıma bakınca öfke hiç kalmadı. Elhamdülillah. Eskiden gurur, benlik 

vardı. Artık sadece kendimi değil başkalarını düşünmeye başladım.”  
                                                 

1  ŞEKUR, Muhyiddin; “Batının Maneviyata Dönüşü”, Doğudan-Batıdan Konferanslar Dizisi II, 
İstanbul Büyükşehir Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 1997, s.12 
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24 yaşında bayan ekonomist ise şu ifade bulunuyor : “  Öfkemle çok uğraştım. 

Öfkemi Allah yoluna kanalize etmeye çalıştım.” 

Öfke insanların hoşlanmadığı ve yenilmesi gereken bir özelliktir. Tasavvuf 

yolunda da hem kişinin kendisine hem de çevresindeki insanlara zarar veren öfke gibi 

kötü bir huydan kurtulmak önem arz etmektedir.  

e) Şehvet 

Şehvet Frekans Yüzde 

Çok fazla değişti 10 %25 

Biraz değişti 5 %12,5 

Kararsızım 1 %2,5 

Az değişti 2 %5 

Hiç değişmedi 0 %0 

Böyle bir sorunum yoktu 22 %55 

Toplam 40 %100 

Şehvet konusunda çok fazla değiştiğini söyleyen 10 sofi, biraz değiştiğini 

söyleyen 5 sofi, kararsız olan 1 sofi, az değiştiğini söyleyen 2 sofi, böyle bir problemi 

olmadığını söyleyen 22 sofi bulunmaktadır. Görüşme yapılan sofiler bu konuda çok 

fazla açıklamada bulunmamışlardır. 

f) Kıskançlık 

Kıskançlık Frekans Yüzde 

Çok fazla değişti 21 %52,5 

Biraz değişti 4 %10 

Kararsızım 2 %5 

Az değişti 1 %2,5 

Hiç değişmedi 0 %0 

Böyle bir sorunum yoktu 12 %30 

Toplam 40 %100 

Kendilerinde kıskançlık bulunup bulunmadığı sorulan sofilerin 21 tanesi 

tasavvufa girmeden önce çok kıskanç olduklarını fakat tasavvufi eğitimden sonra bu 

davranışlarının çok fazla değiştiğini ifade etmişlerdir. Biraz değiştiğini söyleyen 4 kişi, 



 90

kararsız olduğunu söyleyen 2 kişi mevcuttur. Az değiştiğini söyleyen 1 kişi bulunurken 

böyle bir sorunu olmadığını söyleyen 12 kişi bunmaktadır. 

22 yaşında bayan öğretmen bu konu ile ilgili şunları söylüyor: “ Önceden sahip 

olduğum şeylerin Allah tarafından verildiğini düşünmediğim için bana ait hiçbir şeyi 

paylaşamazdım. Ama artık her şeyin Allah rızası için olduğunu düşündüğüm için 

ihtiyacım olduğu halde paylaşmayı, vermeyi öğrendim. Hem de gönül rahatlığı ile.” 

43 yaşındaki bir bayan sofi ise: “ Her sözde, her fiilde bunda Allah rızası var 

mı yok mu diye düşünüyorsunuz. Bu oto kontrolü sağlıyor. Hasedin, gıybetin, öfkenin 

sizi kat ettiğiniz yollardan nasıl hızla geri döndürdüğünü izliyorsunuz. İlim, amel, ihlâs 

üzerinde çalışırken ihlâsı başka ne öğretebilir ki? Tabii ki tasavvuf.” şeklinde fikrini 

ifade ediyor. 

Yapılan görüşmelerde görülmektedir ki sofilerin büyük bir kısmı bu huy ile 

mücadele etmiş veya etmektedir. Öfkenin onların manevi ilerlemelerinde engelleyici bir 

set olduğunu ifade etmektedirler. Öfkeleriyle ilgili devamlı imtihan edildiklerini ve bu 

huydan kurtulmak için çok uğraştıklarını söylemektedirler.  Bilinmektedir ki öfke her 

insanın az veya çok sahip olduğu ve kolay kolay söküp atılamayacak, tamamen 

kurtulması çok çaba ve zaman gerektiren bir huydur. 

g) Kibir 

Kibir Frekans Yüzde 

Çok fazla değişti 20 %50 

Biraz değişti 5 %12,5 

Kararsızım 4 %10 

Az değişti 1 %2,5 

Hiç değişmedi 0 %0 

Böyle bir sorunum yoktu 10 %25 

Toplam 40 %100 

Kendilerine kibirli olup olmadıkları sorulduğunda 20 sofi tasavvuftan önce 

kibirli olduğunu fakat tasavvufa girdikten sonra bu davranışlarının çok fazla değiştiğini 

dile getirirken biraz değişiklik gösterdiğini söyleyen 5 sofi, kararsız olan 4 sofi, az 
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değişiklik olduğunu söyleyen 1 sofi, böyle bir huyunun olmadığını söyleyen 10 sofi 

tespit edilmiştir. 

42 yaşında bayan sofi kendindeki gelişimi şöyle ifade ediyor: “Kendini 

beğenmiş ve kibirliydim. Fakir insanlardan tiksinirdim aynı sofraya oturmak 

istemezdim. Şimdi herkesi seviyorum. Bütün ihvan kardeşlerim bana çok güzel geliyor. 

Tasavvufun bu huyumu terbiye ettiğinin farkındayım. Kayınvalidemi pek sevmezdim. 

Fakat oda aynı tarikata girdi şimdi onu öncelikle ihvan kardeşim olarak görüyorum ve 

çok seviyorum. Aramızdaki ilişki çok düzeldi.” 

30 yaşında olan bayan sofi : “ Tasavvufa girmeden önce Allah’ın bana ihsan 

ettiği nimetleri kendimden biliyor ve içten içe kibirleniyordum. Mesela aklım. Birçok 

insana göre daha akıllı olduğumu düşünüyor bazen de diğer insanları aşağılıyordum. 

Tasavvufa girdikten sonra bu kibirlenmelerim çok aza indi.” diyor. 

Başka bir çalışmada ise Raşide isimli sofi kadın tasavvufun farklı insan 

tabakalarını bir araya getirip kibri kaldırmasını şöyle dile getiriyor: 

“ Tasavvufun ortak ve bireysel manevi gelişmemiz açısından neler yaptığını 

gördüğümde çok şaşırıyorum; çok farklı insanlara ulaşabilmesi, çok farklı insanların 

kalbine dokunabilmesi… Hayatın her kesiminden çok zengin, çok fakir, Afrikalı, 

Avrupalı, Asyalı v.b. insanın bir tarikat altında buluşup sevgi ve saygıya, bilgi ve irfana 

dayalı bir cemaat oluşturduğunu görünce, İslam’ın gerçek ruhunu somut bir şekilde 

görüyorsunuz.”1 

Kibir insanların kendinde olduğunu kolay kolay kabul etmediği, içten içe 

insanın içinde gelişen ve her zaman ortaya vurulmayan bir özelliktir. İnsanların kibirli 

olduklarını ifade etmeleri ve bundan kurtulmaya çalışmaları gerçekten önem arz 

etmektedir. Tasavvuf yolunda ise kibre kesinlikle yer verilmemekte ve Allah’a şirk 

koşmak gibi anlaşılacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle bu huydan kurtulmak tasavvuf 

yolunda olanlar için daha önemli olduğu ifade edilmektedir. 

                                                 
1  BAHTİYAR, Lale; a.g.e., s.82 
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10)  Kötü Huylardan Kurtulmada Etkili Olan Bazı Faktörler 

a) Şeyh 

Şeyh Frekans Yüzde 

Çok fazla etkili 35 %87,5 

Biraz etkili 4 %10 

Karasızım 1 %2,5 

Toplam 40 %100 

  Mürşidin kötü huylarla mücadelede sağladığı yardım sorulan sofilerden 35 

tanesi mürşidlerinin çok fazla etkisinin olduğunu söylemiştir. Biraz etkili olduğunu 

söyleyen 4 sofi, kararsız olduğunu belirten 1 sofi bulunmaktadır. 

45 yaşında erkek bir sofi : “Tasavvufa giren kişi farz ve nafilelerin dışında 

mürşidinin kendisine verdiği dersleri (tespihat) de yapar. Manen sürekli mürşidi ile 

irtibat halindedir. Dolayısıyla yaşantı ve düşüncelerini sorgulayarak yanlışını 

bulabiliyor. Ola ki yanlış yapsa bile tevbe ile o yanlışı bir daha yapmamaya karar 

verebiliyor.” şeklinde görüşünü ifade ediyor. 

  Genç bir Kıbrıslı türk mürid şu yorumu yapıyor:1 “ Mesela diyelim fizik 

öğrenmek istiyorsun. Bir fizik kitabı alıp onu okuyarak fizik öğrenmeye çalışmazsın. 

Onun yerine sana kitabı anlamanda yardımcı olacak, kendi çabanla okuyarak 

anlayamadığın noktaları sana açıklayacak, böylece sana fizik öğrenmende yol 

gösterecek bir öğretmen bulmaya çalışırsın. Aynı şey İslam’ı ve Kur’an’ı öğrenmek için 

de söz konusudur. Onu hakkını vererek öğrenmen ve yaşaman için sana yardım edecek 

bir öğretmene ihtiyacın vardır.” 

Lale Bahtiyar’ın görüştüğü sofi kadınlardan biri şunları söylemektedir: “Bizler 

aslında bu dünyadaki insanlar gibi davranmıyoruz. Basit akıl ve davranışlardan 

yoksunuz. Allah’ın şeyhleri bize yardımcı olmaları için gönderdiğini biliyorum…” 

Mehmet Türkmen de araştırmasında görüştüğü sofilerin şeyhin sohbetlerinden 

ve örnek davranışlarından olumlu yönde etkilendiklerini belirtmektedir.2 

                                                 
1  ATAY, Tayfun; a.g.e., s.105-106 
2  TÜRKMEN, Mehmet; a.g.t. s.61 
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Mürşidin varlığı, onun manevi kontrolü, gerek kötü huylarla mücadelede 

gerekse duygu, düşünce ve davranışları kontrolde çok etkili olduğu tüm sofilerce 

belirtilmektedir. Bilmedikleri bir yolda, daha önce o yoldan geçmiş ve tamamlamış bir 

kılavuz eşliğinde yaptıkları içsel yolculuklarında söz konusu kılavuzun etkisinin çok 

büyük ve önemli olduğunu söylemektedirler. 

b) İbadet 

İbadet Frekans Yüzde 

Çok fazla etkili 32 %80 

Etkili 7 %17,5 

Az etkili 1 %2,5 

Toplam 40 %100 

Farz ibadetlerin yanında yapılan nafile ibadetlerin etkisi sorulan sofilerden 32 

tanesi ibadetlerin mücadelede çok fazla etkili olduğunu söylerken, etkili olduğunu 7 

kişi, az etkili olduğunu 1 kişi dile getirmiştir. 

32 yaşında bir bayan sofi: “Yapılan dersler, ibadetler ve zikirler sayesinde 

tasavvuf kendimizi kontrolde bize büyük bir yarar sağlıyor. Öğrendiğimiz güzel 

özellikleri hayatımıza geçirmeye çalışırken istek ve arzularınızı daha çok kontrol etmeye 

başlıyorsunuz.” şeklinde yorumda bulunuyor. 

30 yaşındaki bayan sofi tasavvufun rolünü şöyle dile getiriyor: “ Tasavvufta 24 

saate dağıtılmış düzenli bir ibadet planı var. İnsan bu zamanı iyi kullanarak kendini hep 

Allah’ın huzurunda buluyor. Duygu düşünce hep O oluyor.” 

İbadet tasavvufta çok önemli bir yer tuttuğu, yapılan farz ibadetlerin dışında 

yapılan çeşitli nafilen ibadetlerin insanı dönüştürücü etkisinden sofiler büyük bir 

önemle bahsetmektedirler. Yapılan bu ibadetler ile Allah’ın hatırdan hiçbir zaman 

çıkarılmadığını ve yapılan her şeyde O’nun izni ve rızasının düşünüldüğünü ifade 

etmektedirler. 
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c) Zikir 

Zikir Frekans Yüzde 

Çok fazla etkili 34 %85 

Biraz etkili 4 %10 

Karasızım 2 %5 

Toplam 40 %100 

Tek başına ya da toplu olarak yapılan zikirlerin kötü huylarla mücadeledeki 

etkisi sorulduğunda 34 kişi çok fazla etkili olduğunu söylemiştir. Biraz etkili olduğunu 

söyleyen 4 sofi,  bu konuda kararsız olan 2 sofi bulunmaktadır. 

53 yaşında olan bir erkek sofi zikir ile ilgili şunları söylüyor: “ Kalbi 

yumuşatıyor. Kalbi kötü düşüncelerden temizliyor. Akabinde kötülüğe çok az yer 

kalıyor. Böylece çok fazla mücadeleye gerek kalmıyor.” 

24 yaşında bayan ekonomist ise: “ Zikir zihnimi temizliyor. Dünyevi isteklerim 

azalıyor.” demektedir. 

Yine bir mürid olan Geoege zikirle ilgili şu yorumda bulunuyor: “Ben zikri bir 

temizlenme metodu olarak görüyorum. İçinde sigara içilen bir oda düşünün. Odaya 

girip oturuyorsunuz. Koku üzerinize siniyor ve bu kokudan temizlenme ihtiyacı 

hissediyorsunuz. Bana göre bu dünyada günlük hayatınız, çalışmanız v.b. sizi bu hale 

getiriyor. Dünya, yani günlük hayat sizin de içinde bulunduğunuz sigara dumanıyla 

dolu bir oda gibi. İşte zikir, insanı hayatın kokusundan, dumanından temizliyor.”1 

Zikir tasavvuf yolunun çok önemli bir kaidesi olarak belirtilmekte ve zikir 

yolu ile kalbin temizlendiği ileri sürülmektedir. Bu konu ile ilgili bizim görüştüğümüz 

bütün sofiler zikrin kötü huylarla mücadelede ve içsel kontrol mekanizmalarının 

gelişiminde çok büyük etkisinin olduğunu belirtmişlerdir.  

                                                 
1  KÖSE, Ali; a.g.e., s.131 
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d) Hizmet 

Hizmet Frekans Yüzde 

Çok fazla etkili 31 %77,5 

Biraz etkili 8 %20 

Hiç etkili değil 1 %2,5 

Toplam 40 %100 

Hizmet konusunda 31 kişi kötü huylarla mücadelede çok etkili olduğunu 
söylemektedir. 8 kişi biraz etkili derken, bir kişi etkisinin bulunmadığını dile getirmiştir. 

53 yaşında erkek sofi şöyle diyor: “ Hizmet himmeti gerektirir. Hizmet nefsi 
aşağıya çekiyor. Gururu yok etmenin en iyi yolu hizmettir. Çünkü gururlu insan hizmet 
etmek istemez.” 

Şeyh Nazım’ın kızı olan Nezihe hizmet konusunda annesinin yaptıklarını ve 
ondan öğrendiklerini şöyle dile getiriyor:“ Çok genç yaşlarımda annemden sabrı 
öğrendim. Çünkü o çok sabırlı biriydi. Evinde her gün yüzlerce insanı doyururdu. 
Sabah namazından önce kalkardı. Namazdan sonra insanları doyurmak için yemek 
yapmaya başlardı. Camide kalan misafirler için, büyük teknelerde giysileri elleriyle 
yıkardı. Anneme yardım ederdim. Tüm bunlar Allah rızası için yapılırdı.”1 

Hizmet tasavvufta çok önem arz eden ve kişisel eğitimde faydalanılan bir 
eğitim yolu olarak bilinmekte ve başkalarına yapılan hizmetin kişinin nefsini 
köreltmesinde önemli olduğu söylenmektedir. Nitekim Muhyiddin Şekur da kitabında 
kendi gelişiminde hizmetin rolünü birçok olay ile anlatmaktadır.2 

e) İhvan 

İhvan Frekans Yüzde 
Çok fazla etkili 34 %85 
Biraz etkili 5 %12,5 
Etkili değil 1 %2,5 
Toplam 40 %100 

İhvanın, ihvan içindeki ilişkilerin, verilen ortak görevlerin yukarıda bahsedilen 

kötü huylarla mücadeledeki etkisi sorulan sofilerin 34 tanesi çok etkili olduğunu 
                                                 

1  BAHTİYAR, Lale; a.g.e., s.86 
2  ŞEKUR, Muhyiddin; Su Üstüne Yazı Yazmak, 3. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1998  
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söylerken, 5 sofi biraz etkili olduğunu, 1 kişi ise etkili olmadığını söylemiştir. 

22 yaşında bayan öğretmen: “ İnsan ilişkilerim tasavvuftan sonra değişti. 

İnsanlara kırılmamayı öğrendim. İnsanlara yardım etmeyi, onları Allah rızası için 

sevmeyi öğrendim.”diyerek ihvanın kendi gelişimdeki önemini anlatmaktadır. 

24 yaşında bayan ekonomist ise zikrin içsel gelişimini sağladığını, ihvanın ise 

insan ilişkilerini geliştirdiğini şu sözlerle dile getiriyor: “ İhvan ahlâki yönden gelişmede 

çok önemli. Zikir kendi sorunuma odaklanmamı sağladı. İhvan ise ilişkilerimi 

düzenlemede çok büyük bir etki sahibi.” 

Ali Köse’nin görüştüğü kişilerden biri olan Kevin bir müridin zikir 

toplantılarına daveti üzerine bu toplantılara katılmaya başlar. Bu arada gruptaki manevi 

atmosferden ve insanların yakınlığından etkilenir. Birkaç ay sonrada İslam’a ve 

tasavvufa girer. İhvan kendisine bir kimlik ve mensubiyet hissi kazandırmıştır. Onun en 

muhtaç olduğu kardeşlik duygusunu, başkalarının kendisine değer vermesinden haz 

alma hissini ilk defa Şeyh Nazım ve grubunda yaşamıştır. “Kazandığın en önemli şey ne 

oldu?” sorusuna bütün bunların uzantısı olarak “Artık hayatımı kontrol edebiliyorum” 

cevabına vermektedir.1 

Toplumda iyi bir rol almak, kabul görmek için insan kendini daha iyi 

geliştirmekte, eksik veya yanlış yönlerinin farkına daha iyi varabilmekte ve düzeltmeye 

çalışmaktadır. Elde edilen bilgilerden anlaşılmaktadır ki sofinin beraber yolculuk 

yaptığı insanlardan oluşan ihvan da kişinin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır.  

f) Rabıta 

Rabıta Frekans Yüzde 

Çok fazla etkili 31 %77,5 

Biraz etkili 8 %20 

Etkili değil 1 %2,5 

Toplam 40 %100 

Kötü huylarla mücadelede rabıtanın etkisi sorulan sofilerin 31 tanesi çok etkili 

olduğunu söylerken, biraz etkili olduğunu söyleyen 8 kişi, etkili olmadığını söyleyen 1 

kişi mevcuttur. 

                                                 
1  KÖSE, Ali; a.g.e., s.139-140 
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 Görüştüğümüz sofilerden 24 yaşındaki bayan rabıtanın önemini şöyle dile 

getiriyor: “Rabıta dünyaya bağlanmamı engelledi. Bana her seferinde dünyaya 

bağlanmamam gerektiğini telkin ediyor. Bunun sayesinde kararlarımı hem dünya hem 

de ahiret hayatını gözeterek vermeyi öğrendim.” 

Rabıtanın manevi bir şekilde kişinin kontrol gücünü arttırdığı sofiler 

tarafından söylenmektedir. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Batıda akla verilen aşırı önem insanları manevi yönden çökertmiş bunalıma ve 

depresyona sürüklemiştir. Batı psikolojisi insanlardaki bu anlamsızlık hastalığına kendi 

yöntemleriyle cevap bulamayınca hakikate manevi yollarla ulaşılabileceğini savunan 

doğuya yönelmiş batının aklı ile doğunun bilgeliğini birleştirmeye çalışmışlardır. 

Gerek transpersonel psikolojini çalışmaları, gerek batılı diğer psikologların 

çalışmaları ilgi alanının doğuya kaymasına ve buna bağlı olarak,  tasavvufa da ilgi 

gösterilmesine neden olmuştur. Batıda Müslüman olanların kişilik gelişimlerini, 

tasavvufa yönelişlerini ve hatta halvet deneyimleri anlatan birçok çalışma 

yapılmaktadır. Son yıllarda bu çalışmalar ülkemizde de yayınlanmakta ve büyük ilgi 

toplamaktadır. 

Benlik kontrolü kişinin kendi davranışlarına hükmedebilme, dürtülerini 

engelleyebilme, çeşitli kötü alışkanlıklardan kurtulabilme gücünü ifade etmektedir. Kişi 

benlik kontrolünü kuvvetlendirerek, kendinde istemediği bütün olumsuz davranışlardan 

kurtulabilmektedir. Bu kontrol mekanizmasının çok çeşitli yollar ile geliştirilebileceği 

ileri sürülmektedir. 

Benlik kontrolünü geliştiren insanlar ahlâken daha olgun hale gelen insanlardır.  

Çünkü benlik kontrolü sayesinde kişi istek ve arzularını dizginleyebilmektedir. Mistik 

dindarlar da istedikleri amaçlara erişme yolunda gerekli saflığa erişmek için kötü 

huylarından kurtulmayı amaçladıklarını ifade etmektedirler. Tasavvuf yolunda olan 

insanların da en büyük amaçları istek ve arzularını dizginlemek, nefislerini kontrol 

altına alarak Allah’a ulaşmak olduğu belirtilmektedir. Bu yolda ilerlerken kendilerinde 

bulunan kötü huylardan kurtulmak da onlar için önemlidir. Bu konuda benlik 

kontrolünü sağlamada tasavvuf nasıl etki etmektedir? 
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Bu doğrultuda tasavvufun, tembellik, oburluk, açgözlülük, şehvet, kıskançlık, 

öfke ve kibir gibi ahlâki kusurların kontrolü bağlamında benlik kontrolündeki rolünün 

incelendiği bu araştırmada mülakat metodu kullanılmıştır. Yapılan mülakatlarla 

tasavvufun benlik kontrolünü güçlendirmedeki etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Nakşibendî tarikatına mensup 40 kişi ile yapılan görüşmelerde elde edilen bilgiler 

çözümlenip konu çerçevesinde yorumlanmaya çalışılmış ve yer yer sofilerin kendi 

ifadelerine yer verilmiştir. 

Tasavvufa yönelme sebebi olarak sofiler, Allah’ın rızasını kazanmak, ahlâken 

olgunlaşmak, kendini gerçekleştirmek, içlerindeki manevi boşluğu doldurmak, dünya ve 

ahiret hayatını düzene koymak, kendini gerçekleştirmek, kalbi tatmin etmek, iyi bir 

insan olmak… gibi birçok değişik cevaplar vermişlerdir. 

Tasavvuftan beklentileri sorulduğuna % 50 ile en büyük beklentinin ahlâken 

olgunlaşma olduğu görülmüştür. 

 Tasavvuftan önceki ahlâki durumları ile ilgili hemen hemen hepsi hoşnut 

değilken tasavvuftan sonra bunun farklı düzeylerde değiştiğini söylemişlerdir. 

Tasavvufun en önemli özelliği olarak, insanın kendisini tanımasını sağlaması, ahlâken 

ve manen olgunlaştırması, nefis terbiyesi sağlaması, kâmil insan yetiştirmesi ve iyi bir 

eğitim sistemi olması… gibi birçok farklı cevap vermişlerdir. İnsanlarla iyi ilişkiler 

geliştirmede tasavvufun rolünün büyük olduğunu, insanlara hüsn ü zan beslemenin 

önemini belirten yanıtlar vermişlerdir. Tasavvufun istek ve arzuları kontrol etmede 

önemi olup olmadığı sorulduğunda, hepsi çok önemli olduğunu ve tasavvufun kendine 

özgü metotları ile bunu sağladığını söylemiştir. Duygu ve düşüncelerini de kontrol 

etmede tasavvufun büyük etkisinden bahsetmişlerdir. Tasavvufun içsel kontrol 

mekanizmasını geliştirerek insanın duygu, düşünce, istek ve arzuları kontrolde etkisi 

olduğu belirtilmiştir. Gitmek istedikleri amacın Allah’a ve O’nun rızasına kavuşmak 

olduğunu söyleyen sofiler, bu yolda tüm kötü özelliklerden ve nefsin isteklerinden 

kurtulmak gerektiğini ve bu nedenle tasavvuf yolunu seçtiklerini belirtmişlerdir.  

Hıristiyanlıkta yedi öldürücü günah olarak isimlendirilen tembellik, oburluk, 

açgözlülük, öfke, şehvet, kıskançlık ve kibir gibi huylarla mücadelede tasavvufun etkisi 

sorulan sofiler tasavvuf yoluna girmeden önceki ve sonraki durumlarını bu huylar 

bağlamında değerlendirmişlerdir. Az veya çok ölçüde kendilerinde bulunduklarını 
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düşündükleri kötü huyların düzeldiğini ifade etmişlerdir. Bu kötü huylarla mücadelede 

şeyh, ibadet, zikir, hizmet, ihvan, rabıtanın etkisi sorulduğunda bunların büyük etkisi 

olduğunu söylemişlerdir. 

Buna göre, elde edilen sonuçlar, benlik kontrolünün geliştirilmesi söz konusu 

olduğunda tasavvufun, sahip olduğu temel esasları, kendine has metot, yöntem ve 

hedefleri ile nefsi kontrol altına almaya çalışarak benlik kontrolünü sağlamada olumlu 

bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyar niteliktedir.  

Nitekim Lale Bahtiyar görüştüğü bayanların, egolarını tasavvuf sayesinde 

hizaya getirdiklerini, neyin doğru, neyin yanlış olduğu noktasında belli bir kararlılıkla 

bilinçlerinin kendilerine yol gösterdiğini ifade etmektedir. Bu araştırmada da tasavvufun 

dönüştürücü etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yine benzer bir şekilde Mehmet Türkmen yaptığı araştırmada iyi niyetli, 

samimi bir bireyin, ehliyetli bir şeyhin rehberliğinde tam bir teslimiyet halinde 

bulunursa, kendisini toplumsal, çevresel problemlerden sıyırıp eğitim ve terbiyeye 

teslim ederse köklü bir karakter ve kişilik değişimine uğrayacağı sonucuna varmıştır.  

Gerek tasavvuf ve gerekse benlik kontrolü din psikologlarınca incelenmesi 

gereken konulardandır. Mistik dindarların psikolojik yapısını analiz ederek tasavvuf 

psikoloji ile ilgili daha geniş bilgilere ele edilebilir. Benlik kontrolü ile ilgili yapılan 

çalışmalara ülkemizde pek rastlanamamaktadır.  Bu konu ile ilgili yurtdışında teorik ve 

deneysel çerçevede birçok çalışma yapılmakta ve değişik sonuçlar elde edilmektedir. Bu 

çalışmalar dilimize çevrilerek yorumlanmalı ve ülkemizde de bu konu ile ilgili 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Tasavvuf psikolojisi ile ilgili daha net açıklamalar ve daha doğru yorumlar 

yapılması için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çok dar bir örneklem grubu ile 

ve çok genel olan bu çalışmanın ardından daha geniş gruplarla ilgili ve daha detaylı 

yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek farklı tarikatlar üzerine yapılan 

çalışmalara gerekse farklı cins, sosyal sınıf, yaş, eğitim düzeyine sahip sofilere üzerinde 

yapılacak farklı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Her yapılan çalışma konu ile ilgili 

daha bilimsel veriler elde etmemize yardımcı olacaktır.  
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EK 

Sofilere Yöneltilen Sorular: 

1. Cinsiyetiniz: 

2. Yaşınız: 

3. Medeni Durumunuz:  

4. Öğrenim Durumunuz: 

5. Mesleğiniz:  

6. Tasavvufa gireli ne kadar süre oldu? 

7. Hangi tarikata mensupsunuz? 

8. Tasavvufa yönelmenizin sebebi nedir? Neden Tasavvuf? 

9. Tarikata girerken ne gibi beklentileriniz vardı? 

10. Tasavvufa girmeden önceki ahlâki hayatınız nasıldı? 

11. Tasavvufa girdikten sonra ahlâki hayatınızda nasıl bir değişme oldu? 

12. Size göre tasavvufun en önemli özelliği nedir?  

13. Sizce tasavvufi yaşayışın istek ve arzularınızı kontrol etmedeki rolü nedir? 

14. Tasavvufi yaşayışınızın diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmanıza bir etkisi var mı? 

Bunu nasıl yapıyor? 

15. Tasavvufi yaşayış duygu düşünce ve davranışlarınızı kontrolde ne ölçüde etkili 

oldu? Anlatır mısınız? 

16. Tasavvuftan önceki hayatla sonraki hayatınızı karşılaştırdığınızda aşağıdaki 

huylardan herhangi bir değişme oldu mu? ( olumlu yönde bir gelişme 

gösterdiniz mi? ) 

            Tembellik, Oburluk, Açgözlülük, Öfke, Şehvet, Kıskançlık, Kibir                      

17. Bu kötü özelliklerden kurtulmada (Şeyh, İbadet, Zikir, Hizmet, İhvan, Rabıta, 

Halvet) ‘in etkileri ne ölçüde oldu? 

18. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?  

 


