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ÖNSÖZ

Din ve kültür insan kişiliğinin şekillenmesinde belirleyici bir et-
kendir. Her kültür, kendi değerleriyle yoğrulmuş ve kimlik kazan-
mış kendi insanını yetiştirir. Bireysel karakter, toplumsal ve kültürel 
karakterden bağımsız olarak var olamaz. Kültürle iç içe ve etkileşim 
halinde bir varlık alanına sahip olan dinlerin inanç ve öğretileri, o 
ortamda yetişen kimselerde bilinçli ya da bilinç dışı derin etkiler 
meydana getirir. Bu yüzden, insan davranışlarını doğru anlamak ve 
yorumlamak için içinde geliştiği dini ve kültürel çerçeveyi dikkate 
almak bir zorunluluktur. Fakat kültürler arası mukayeseli araştırma-
lar henüz istenilen düzeye ulaşmış değildir. İçinde bulunduğumuz 
bilimsel gelenekte, Batı’lı teori ve kavramlar geniş ölçüde iktibas edi-
lerek, diğer din ve kültür mensuplarının dünyası da bu çerçevede an-
laşılır kılınmaya çalışılmaktadır.

İnsanın ruhsal hayatı ve davranışlarının ilmi olan psikoloji, çeşit-
li alt ve yan dallarıyla geniş bir alanda çalışmalarını yürütmektedir. 
Kendi içinde bir birlikten yoksun olan psikoloji bilimi, çeşitli yöntem, 
anlayış ve yorum farklarını içinde taşımaktadır. Fakat bütün bunların 
ötesinde bu bilimde ortak olan bir şey vardır: Modern Batı’lı insanın 
davranışlarını norm olarak ele almasıdır. Her konuda olduğu gibi din 
konusunda da Batı, kendi geleneğini ve değerlerini merkeze alan bir 
bakış açısıyla çalışmalarını yürütmektedir. Bu yüzden modern İnsan ve 
Toplum Bilimleri, Batı dışı toplumları ve özellikle Müslüman bireyleri 
anlamak ve onların kendi özgün dünyalarına nüfuz etmekte son derece 
yetersiz ve sığ kalmaktadır.
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Din Psikolojisi alanındaki uzmanlık çalışmalarımın ilk dönemle-
rinden beri kendi toplumsal-kültür değerlerimizle ilgili bu eksikliği 
hissettim. Kendi inanç ve kültür değerlerimizin imkânlarını açığa çı-
karmak ve günümüze taşımak için gayret gösterdim. Araştırma ve in-
celemelerimin bir bölümünü kendi kaynaklarımıza ve sorunlarımıza 
tahsis etmeye çalıştım. Bu konuda en azından ilgili kimselerde bu yön-
de bir ilgi ve duyarlılık uyandırabilecek bir yol açabildiysem kendimi 
bahtiyar sayarım.

Bu kitapta yer alan yazılar, birisi dışında (K.Kerim’de Dua Psikolojisi) 
diğer hepsi daha önce çeşitli dergilerde yayınlanmış bulunan makale ve 
bildirilerden oluşmaktadır. Gerek şekil ve gerekse içerik olarak gözden 
geçirilen ve bazı düzeltmeler yapılan bu yazıların ortak konusu, İslami 
kaynakların insana bakışı ve Müslüman bireylerin inanç ve davranış 
eğilimleridir. Tarihsel ve kültürel uzantıları yanında, güncel ve uygu-
lamaya dönük bazı konuları da ele alan bu yazılarda, sınırlı belli konu-
lardaki Müslüman zihin dünyasının görünümlerinin bir resmi ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır. Bu kitapta yer alan yazılara tek tek ulaşma 
güçlüğü düşünülürse, bütün bu yazıların bir kitapta birleştirilmesinin 
ilgililer için pratik bir fayda sağlayacağı açıktır Bu alanda ülkemizde 
ve dünyada yapılan yayınların kısırlığı dikkate alınırsa, genç akade-
misyenler için bu yazıların ufuk açıcı olacağını ümit ediyorum. Benzeri 
başka çalışmalarla bu alanın geliştirilmesi ve sağlam bir gelenek olarak 
yerini alması en büyük dileğimdir.

Bu kitabın bu hale gelmesinde ve yayınlanmasında emeği ve katkı-
sı olan başta Dr. Celal ÇAYIR ve Öğretim Görevlisi Akif HAYTA olmak 
üzere herkese teşekkürlerimi bildiriyorum. Bu çalışmanın dinî ve millî 
kültürümüzün gelişmesine küçük de olsa bir katkısı olması temennisi 
ile...

04 Şubat 2009- Bursa



I.

İSLAM GELENEĞİNDE PSİKOLOJİ KÜLTÜRÜ

GİRİŞ 

Bugünkü anlamıyla psikoloji modern bir bilimdir ve başlangıcı 19. 
yüzyılın son çeyreğine dayanır. Fakat psikolojinin konusu olan insanın 
ruhsal hayatı ve davranışlarını anlamaya yönelik çabaların tarihinin 
insanlık kadar eski olduğu söylenebilir. Ruh, rüya, ölüm, ölüm sonrası 
hayat, ölmüş kişilerle iletişim, akıl hastalığı, insanın çeşitli korkuları ve 
ihtirasları hakkında çok eski zamanlardan beri sorular sorulduğu ve 
bazı açıklamalara girişildiği bilinmektedir. Bütün bu olgu ve olayların 
tabiatüstü güçlerle (cinler, periler, iyi ve kötü ruhlar. . vb.) açıklandı-
ğı bir dönemin varlığına işaret edilmektedir.1 Bunun yanında, insanın 
ruhsal yetileri, duyu, hayal, idrak ve düşünme yetkinlikleri hakkında 
sistemli gözlem ve teoriler ile doğal nedensel ilişkilere dayalı kavram-
laştırma ve açıklamaların ilk olarak antik Yunan’da başladığı ileri sü-
rülmektedir. 

İslam’ın kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerim, okuyucuların dikkatini 
üç ana bilgi kaynağına çeviriyordu. Bunlar, insanlığın geçmiş tarihi, 
tabiat olayları ve insanın iç dünyası ve davranışlarıdır. Dolayısıyla 
dikkatli bir Kur’ân okuyucusunun psikolojik olaylar konusunda il-

1 Bkz. Feriha Baymur,, Genel Psikoloji, İnkilâp ve Aka Kitabevleri, 4. bas. İstanbul 1978, 
s. 287–288; Frank J. Bruno, Psikoloji Tarihine Giriş (çev. Nesrin Hisli) Ege Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yay. , İzmir 1982, s. 1. 
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gisiz ve duyarsız kalması düşünülemezdi. Bu yüzden, çok erken dö-
nemlerden itibaren Müslüman araştırmacı ve düşünürlerinin gerek 
Kur’ân âyetleri ve gerekse yabancı kültür ürünlerinin uyandırdığı 
ilgi ve merak çerçevesinde psikolojik olgu ve olayları anlamaya yöne-
lik çabalarının hiç eksik olmadığını görüyoruz. Bilinç halleri, akıl ve 
düşünme, arzu ve dürtülerin etkinliği, niyetli davranış..gibi konuları 
özgün bir yaklaşım ve Kur’ânî kavramlar eşliğinde ele alan Hâris el-
Muhâsibi’nin (165/ 781-243/857) İslam dünyasında ilk olarak insanı 
iç açıdan inceleme ve anlamanın yolunu açtığı söylenebilir. Bu çizgi 
daha sonra genel olarak tasavvufi eğilim taşıyan yazarlar tarafından 
geliştirilmiş ve devam ettirilmiştir. 

İslam’ın doğuşu ve çok kısa bir zamanda yayılışı ile birlikte yaban-
cı kültür ve medeniyetlerle ilişki içerisine girmesi sonucunda, bu eski 
geleneklerin mirasını devraldığı bir gerçektir. Helenistik dönem bilim 
ve felsefe geleneği ile tanışması II/VIII. yüzyıla kadar uzanan İslam 
toplumunda bir süre sonra Yunanlı bazı filozofların görüşleri tanınma-
ya ve tartışılmaya başlandı. Eflâtun’un ruh hakkındaki görüşlerini içe-
ren Phaidon, Timaios ve Politeia gibi III/IX. yüzyılda Arapçaya çevrilen 
diyalogları yanında, Aristo’nun psikolojiye dair De Anima’sını Kitâbu’n-
Nefs adıyla, Parva Naturalia başlığı altında toplanan psikoloji alanındaki 
diğer kısa yazılarını da el-His ve’l- Mahsûs diye anılan tercümeleri vası-
tasıyla tanınmaya başlandı. Bunun dışında daha başka birkaç kaynak-
tan da söz edilebilir.2 Eski Yunan mirası olan bu psikolojik bilgilerin 
aynen kopya edildiğini söylemek doğru değildir; büyük ölçüde İslâmi 
inanç ve öğretilerle uzlaştırılıp kaynaştırılmış olarak geliştirilmiştir. 
Aristo’nun De Anima’sında, “güç halinde canlı olan tabiî bir cismin ilk 
yetkinliği (entelekhia)” şeklindeki ruh tanımı, hem İslam hem de Hı-
ristiyan ilâhiyatçı ve düşünürlerince, bedenle birlikte ruhun da öleceği 
fikrine yol açtığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Vahiy, nübüvvet, ölümden 
sonra ne olacağı gibi konularda açık ve kesin bir görüş belirtmeyen 
Aristo düşüncesi yerine, Müslüman düşünürler Eflâtun’un görüşlerine 
daha yakın bir ruh görüşü geliştirmişlerdir. Ruhsal yetiler konusunda 
benimsenen görüşler ise büyük ölçüde Aristo’nun görüşleriyle para-
lellik göstermektedir. Felsefi geleneğe, çeşitli yönleriyle dini inanç ve 

2 İlhan Kutluer, “İlmü’n-Nefs”, DİA, XXII, s. 148. 
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öğretilere aykırı olduğu gerekçesiyle ciddi eleştiriler yöneltmiş olan 
Gazzâli, psikoloji ile ilgili bilgilerin dine aykırı bir tarafı olmadığını, 
bunları kullanmanın bir sakıncası bulunmadığını dile getirmiştir. Çün-
kü ona göre bunlar gözlem yoluyla bilinen gerçeklerdir. Allah kanu-
nunu bunlara göre icrâ etmektedir.3 Gazzâli’nin bu görüşü bir bakıma 
tarih içerisinde Müslümanların psikoloji biliminin ele aldığı konulara 
yaklaşımını özetler nitelikte olduğu gibi, onu meşrulaştırıcı bir işlev de 
görmektedir. 

A. DİNÎ KAYNAKLAR

Kur’ân-ı Kerim insanın psikolojik varlığından söz ederken en çok 
“Nefs” kavramını kullanmıştır. Sadece birkaç yerde geçen “ruh” kavra-
mı ise, kullanıldığı yerlerin hiçbirinde insan kişiliğini niteleyici bir an-
lama sahip değildir.4 Belki de bu yüzden İslam toplumunda psikolojik 
güçler ve olayların bilgisi için İlmü’n Nefs deyimini kullanmak, günü-
müze kadar genel kabul gören bir adlandırma olmuştur. Bazan Kitabu’r 
Ruh ya da Kitabu’r-Ruh ve’n-Nefs veya Ahvâlü’n-Nefs, İlmu Ahvali’r-Ruh 
gibi kitap başlıkları ya da bölümlerine rastlamak da mümkündür. Bu 
tür kitapların genelde dinî kaynakların yanı sıra felsefî ve tasavvufî 
anlayışlara da yer veren sentetik çalışmalar olduğu görülür. Zaten 
Kur’ân-ı Kerim‘deki nefs ile ilgili bölümlerin geçmişte, tek başına ve 
yeterli sayıda sistemli araştırma ve düzenlemelere konu olduğunu söy-
lemek zordur. Bunun belki de en önemli sebebi, geçmiş dönemlerde-
ki ilim anlayışıdır.5 Bu yüzden İlmü’n Nefs başlığı altında yer verilen 
konuların büyük ölçüde felsefi geleneği aksettirdiğini, Kur’ân’a dayalı 
yaklaşımların ise başta tasavvuf ve ahlâk olmak üzere çok değişik ilim 
ve düşünce eserleri içerisinde serpiştirilmiş olarak yer aldığını söyle-
mek mümkündür. 

3 Gazzâli, Tehâfüt el-Felâsife/ Filozofların Tutarsızlığı (çev. Bekir Karlığa), Çağrı Yayınları, 
İstanbul 1981, s. 172. 

4 Bkz. Mu’cemu elfâzı’l-Kurân, 2. bas. , Mısır 1390/1970, I, 521–522; İbnu’l Kayyım el-
Cevziyye, er-Ruh, 3. bas. , Mısır 1386/1966, s. 153–154. 

5 Yakın zamanlarda bu konuda yapılmış tek çalışma (, Ahmet Ögke, Kur’ân’da Nefs 
Kavramı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997) olmakla birlikte, daha çok tasavvufi anlayış 
ve yorumlara yer verilmiştir. 
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Sözlük anlamı bir şeyin tamamı, hakikatı, zâtı, özü ve cevheri de-
mek olan nefs kişi, zât, kendi, kendilik, benlik gibi anlamlara gelir.6 
Nefs kavramı Kur’ân’da en çok bedensel ve ruhsal boyutuyla bir bütün 
olarak insan benliğinin eğilimlerini, ruhsal hayatın bütününü ve beşeri 
kişiliği ifade ve ihtiva etmektedir. Denebilir ki nefs, kendilik bilincine 
sahip canlı özneyi ifade ve işaret eden psikolojik bir kavramdır.7 Ruhsal 
hayatın temel ögesi ve kaynağı olan nefs algıların toplayıcısı, eylemin 
ve ilişkilerin merkezidir. Öte yandan nefs, insanı iyi ya da kötü, hayır 
ya da şer türünden eylem ve davranışlara güdüleyici bir güçtür.8 Nefs, 
bedenle ruhun birliği olan ve içsel olarak benlik algımızın, dışsal olarak 
kişiliğimizin kendisi ve merkezi olan ruhsal bir yapıdır. Böylece ben-
lik ve kişiliğimizi oluşturan tüm yapılar, yeti ve yetenekler, fonksiyon 
ve süreçler nefs kavramına dâhildir. Kur’ân’ın verdiği bilgilere göre, 
ruhsal etkinliklerimizin hem kaynağı hem de bütünü olarak nefs, ku-
tupsallıklar içeren karmaşık bir sistemdir. Bir yanda nefste tabiî, beşerî, 
dürtüsel bir boyut, diğer yanda ise aklî, manevî ya da ülküsel bir boyut 
vardır.9 İki farklı tabiat aynı anda etkin durumdadır. Ancak bunlar bir-
birinden büsbütün kopuk ve bağımsız iki ayrı kategori olmayıp, birbiri 
içine geçmiş, birbirine eklemlenmiş, biri diğerinde tezâhür eden tek bir 
bütünün iki boyutudur. İnsan nefsi, tensel ve tinsel güç ve yeteneklerin 
bir sentezidir. Bu yüzden insan sürekli ve kaçınılmaz bir dengesizlik 
durumu içindedir; tatminsiz ve tutarsız bir tabiata sahiptir.10 Bu yüz-
den çelişkiler içinde uyumunu bulma, her yeni duruma kendini ayar-
lama, zor ve sıkıntılı bir hayatla başa çıkma durumundadır.11 Denge ve 
uyum arayışı insan hayatının bütününe yayılan bir süreç olarak yaşan-
maktadır. Ulaşılan her aşama yeni bir tatminsizlik ve hoşnutsuzlukla 
sonuçlanır. Nefsin bu gerilimli ve çatışmalı tabiatı, benlik algısındaki 
değişmelerin başlıca kaynağıdır. Nihâyetsiz güçsüzlük ve her şeyin öl-
çüsü olma, her şeye güç yetirme, “büyüklenmeci kendilik duygusu” 
ile, ümitsizlik ve karamsarlık, “ olumsuz kendilik duygusu” uçları ara-
sında insanın denge ve arayışı sürüp gider.12 

6 İbn-i Manzûr, Lisânü’l-Arab VI, 233–236. 
7 Bkz. Ögke, Kur’ân’da Nefs Kavramı, s. 13–40. 
8 Mâide 5/30; Yusuf 12/53; Kâf 50/16; Kıyâmet 75/2.
9 Bakara 2/30–32; Şems 91/7–8.
10 Meârıc 70/19.
11 Beled 90/14.
12 İsrâ 17/83; Fussilet 41/49–51.
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Kur’ân’ın anlatımlarına göre nefs, kendi içinde dinamik bir geliş-
me gücüne sahiptir. En başta dürtüsel tabiatın hâkim olduğu, ben-mer-
kezci ve hazcı bir bilinç yapılanması vardır. Bu Nefs-i Emmâre düzeyidir 
(Yusuf 12/53). Aklî ve manevi boyutun etkinlik kazanması, vicdan ge-
lişimi eşliğinde kendini sorgulama ve değerlendirme basamağı yaşanır. 
Nefs-i Levvâme (Kıyamet 75/2) olarak nitelendirilen bu aşamada ciddi 
değişim ve dönüşümler yaşanır. Dinî ve ahlakî değerlerle tam uyumlu 
duruma ulaşıldığı, dürtüsel eğilimlerin bütünüyle kontrol altına alındı-
ğı, davranışlarda uyum, kararlılık, içsel doygunluk ve olgunluğun ya-
şandığı en üst gelişim basamağı Nefs-i Mutmaine (Fecr 89/27–28) dir. 

Kur’ân’ da çeşitli psikolojik işlev ve süreçlerle ilgili olarak çokça 
kullanılan kavramlardan birisi de kalbdir. Bir şeyi bir yerden diğer 
bir yere çevirmek, sağını sola döndürmek, içini dışına çıkarmak, altını 
üstüne getirmek, bir şeyi başka bir şeye değiştirmek ve dönüştürmek 
gibi anlamlara gelir.13 Kalb nefsin, insan kişiliğinin içsel merkezi; çeşitli 
duygu ve heyecanların, inançların, aklî etkinliklerini kısacası bütün psi-
kolojik işlevlerin yeri ve kaynağıdır. Düşünme ve akıl yürütme, hidâyet 
ve itmi’nân, acıma ve esirgeme, manevi olarak arınma ve temizlenme, 
korku ve ürküntü, sıkıntı ve bunalma, hasret ve hiddet, iman ve takvâ, 
şüphe ve kuşku, nifâk ve inkâr. .gibi süreçler kalpte yaşanır.14 Râzi’nin 
ifade ettiği gibi, benlik idraki ve bilinci de kalb de ortaya çıkmaktadır.15 
Benlik bilincinin çok farklı derinlik dereceleri Kur’ân’da sadr, kalb, 
fuâd, lübb, nühâ gibi kavramlarla dile getirilmiştir. Bu kavramlar özel-
likle sûfi yazarlar tarafından ele alınarak dinî tecrübe ve bilincin farklı 
şekilleri açısından tanımlanmış ve değerlendirilmiştir.16

Kur’ân insan psikolojisinin bazı en tipik özellikleri ve davranış 
eğilimleri hakkında dikkat çekici vurgulara yer verir. Bu bilgiler ışı-
ğında denebilir ki, kendi doğal eğilimleri içerisinde insan benliği çök-
me ve dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan zayıf bir yapıdır. Genel 

13 Bkz. İbn Manzûr, Lisânü’l Arab, “klb” md. 
14 İlgili âyetler için bkz. Mû’cemu elfâzı’l-Kur’ân, II, 415–416. 
15 Fahreddin er-Râzi,, Kitâbü’n Nefs ve’r-Rûh ve şerhu kuvâhümâ, İslamâbad/ Pakistan 

1388/1968, s. 61.
16 Bkz. HâkimTirmizî, Hatmü’l-Evliyâ, Beyrut 1965, s. 130, 269, 270; 374. a. mlf. , Kitâbü’l 

fark beyne’s-sadr ve’l-kalb ve’l-fuâd, ve’l-lübb, Kahire 1954. 
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bir zayıflık ve yetersizlik onun varlığının temel özelliğidir.17 Yapıcı ve 
yaratıcı yönünü geliştiremediğinde yıkıcı güçlerin etkinliğinden ken-
disini kurtaramayacak durumdadır.18 Aceleci tutarsız ve kırılgan ya-
pısı onun kendisini yönetme ve denetim altında tutmada başarısızlığa 
ve çok kolay hatalar yapmaya sürükler.19 Dar görüşlü, saplantılı ve 
rahatına düşkün olması20 kendisi açısından esasen çok iyi ve hayırlı 
olacak müdâhele, rehberlik, telkin ve irşad çabalarına karşı koyma ve 
direnme davranışı göstermesine yol açar. Zayıflığından kaynaklanan 
güvensizlik duygusu, her şeye sahip olma, ihtiyacından çok fazlasını 
biriktirme, kendisinden başka kimseye bir şey koklatmama eğilimini, 
cimrilik tutumunu güçlü bir şekilde besler.21 Kendisine yapılan iyi-
liklerin çoğu zaman farkına varmayan ya da çok kısa sürede unutan, 
sahip olduğu şeyleri sadece kendi bilgisi, becerisi ve başarısına bağla-
yıp iyilik sahibine minnet duymayan çoğu insanın nankörlük eğilimi 
pek belirgindir.22 Eğitim ve iyileştirilmeye muhtaç bütün bu kusurlu 
yapısı insanı çoğu zaman isabetsiz, haksız, yanlış, adalet ve insafa 
aykırı işler yapmaya, altından kalkamayacağı sorumluluklar yüklen-
meye, ilâhî sınırları aşmaya, kendine ve başkalarına zulmedici davra-
nışlarda bulunmaya yöneltir.23 Dolayısıyla Nefs, doğal eğilimlerinden 
uzaklaştırılması, temizlenip arındırılması, eğitilip dönüştürülmesi ve 
geliştirilmesi gereken bir yapı olup bu da ancak Allah’ın rehberliği ve 
yardımı ile mümkündür.24

Kur’ân’da belki de en dikkate değer ve en çok yer tutan bilgiler 
iman ve inkâr psikolojisi çerçevesi içerisinde dile getirilen ifadeler-
den oluşmaktadır. Kişiden kişiye değişen çeşitli sebepleri ve sonuçları 
yanında bir grup ortamında ortak bir tutum olarak şekillenen, farklı 
tarihsel dönemlerdeki benzer davranış eğilimlerini gözler önüne se-

17 Nisa 4/28.
18 Bakara 2/30.
19 İsrâ 17/11) Meâric 70/19–21; Haşr 59/9; Teğabün 64/16.
20 Bakara 2/70; Mâide 5/104; A’raf 7/28; Zuhruf 43/21–24; Şuara, 26/71–74.
21 Tevbe 9/75–76;İsra 17/100; Fecr 89/20;Âdiyat 100/8.
22 Zümer 39/49; Fussilet 41/49–51; (İbrahim 14/32–34;Hacc 22/ 65–66; Hûd 11/ 9; 

Şûrâ 42/ 48.
23 İbrahim 14/34;Ahzâb 72;Talak 65/1; Nisâ 4/10; Âl-i İmran3/117.
24 A’lâ 87/14-15;Şems 91/9.




