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KUR’AN’DAKİ BAZI DEĞERLER BAĞLAMINDA POZİTİF
PSİKOLOJİ
POSITIVE PSYCHOLOGY IN A RELEVANT VALUE IN QUR'AN
Yrd. Doç Dr. İbrahim SÜRÜCÜ
Bitlis Eren Üniversitesi
İslamî İlimler Fakültesi
isurucu65@gmail.com
Öz

Pozitif Psikoloji, psikoloji biliminden farklı olarak bireylerin
hastalık ve ruhsal problemlerinden daha çok onların artı özellikleri üzerinde
durarak bunların güçlendirilmesi için çalışan bir bilimdir. Ruhsal sorunlardan
çok bireylerdeki olumlu değerlerle ilgili olan Pozitif psikoloji kişilerin güçlü
özelliklerini öncelemesi ve desteklemesi yönüyle dikkatleri üzerine çekmiştir.
Artı değerleri öncelemesi yönüyle Kur’an’la yolları kesişen bu bilim, inanç,
cesaret, merhamet, dua, sabır gibi genel insanî özelliklerin bireyleri hangi
oranlarda ve hangi şartlar altında mutlu ettiği üzerinde durur. Bu kabil
değerlerin Kur’an tarafından da öncelendiği bilinen bir durumdur. Biz de bu
çalışmada pozitif Psikoloji ile Kur’an’ın kesiştiği bazı değerlerin insan hayatı
üzerindeki etkilerine değinmeye çalıştık. Bu manada Kur’an bilimi ile diğer
bilimlerin kesişim noktasına dikkat çekmeye gayret ettik.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Pozitif Psikoloji, Mutluluk

Abstract

Positive Psychology, unlike the science of psychology, is a science
that works for the strengthening of individuals and their features and moods,
as well as for their illness and mental problems. Positive psychology related
to the positive values in the individual rather than the mental problems
attracted attention with the direction to support and support the powerful
features of the persons. To give information about the individual
characteristics and types of general human characteristics such as being
lively, courage, compassion, prayer, patience. It is a well-known fact that
your worthy values are also in the Qur'an. We have tried to refer to the vital
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effects of humanity on some values that psychology and the Qur'an have
intersected. In this sense, we tried to pay attention to the intersection points
of the Qur'an's other sciences.
Keywords: Quran, Positive Psychology, Happines

1. Giriş
1.1.
Pozitif psikoloji ve kısa tarihçesi
Başlangıçta insanı bir organizma olarak ele alan psikoloji
bilimi zamanla insanı bağımsız, hür ve mantıklı davranışlar sergileyen
varlık olarak ele almaya başlamıştır. Bu dönüşümde psikopatoloji
odaklı görüşün yerini pozitif odaklı görüş almıştır. Pozitif psikoloji,
doğumdan ölüme kadar bireylerin yaşama bağlanmalarına ve yaşamı
daha olumlu bir noktaya götürmelerine yardımcı olan; yaşamda neyin
olumlu olduğuna ilişkin bilgiler ve bulgular ortaya koyan bir bilimsel
çalışma alanıdır.1
İkinci dünya savaşından önce psikoloji üç temel konu
üzerinde çalışmaktaydı: 1- Akıl hastalığını tedavi etmek, 2- Tüm
insanların hayatlarını daha tatmin edici hale getirmek, 3- İnsan
mükemmelliğini geliştirmek ve tanımlamak. Ne yazık ki, savaştan
sonra psikoloji alanında çalışanlar, sağlık uzmanları gibi görev
yapmaya başladılar. Bu dönemde psikologlar savaşa kurban edilmiş
hayatların psikologları olarak çalıştılar. Bu dönemde yoğun bir şekilde
ruhsal bozukluklarından kaynaklanan rahatsızlıkları tedavi etme
çabası içine girdiler. Adeta bozulan alışkanlıklar, bozulan dürtüler,
bozulan çocukluk ve bozulan beyin tamir edilmeye çalışıldı. Özetle
insanın yıkıcılığının tamir edilmesi psikolojinin temel uğraş alanı
haline geldi. Sonuç olarak patoloji odaklı çalışmalar, bireylerin
yaşama yönelik işlevselliklerini açıklamada yetersiz kaldı2 buna karşın
insanı yetenekli ve dinamikleri kendinden bir varlık olarak kabul edip
bu yeteneklerini geliştirmek; insanları pek çok olumsuz ve negatif
yaşam koşullarına karşı azimle durabilen ve bu olumsuzluklarla başa
çıkabilen birer varlık haline getirebilirdi.3
Pozitif psikoloji, iyi oluş, mutluluk, akış, kişisel güçlü yanlar,
bilgelik, yaratıcılık, hayal gücü ve umut-iyimserlik4 gibi durumların
Alan Carr, Pozitif Psikoloji, Kaknüs yay., İstanbul 2015, s. 12.
D. Terjesen, Matthew Jacofsky, Jeffrey Froh,Raymond Digıuseppe,
“Integratıng Posıtıve Psychology In to Schools: Implıcatıons For Practıce”,
Psychology in the Schools, Vol. 41(1), 2004, s. 163-172.
3 Ali Eryılmaz, “Pozitif Psikolojinin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Alanında
Gelişimsel ve Önleyici Hizmetler Bağlamında Kullanılması”, TheJournal of
Happiness&Well-Being 2013, 1(1), s. 2.
4 Kate Hefferon&IlonaBoniwell, Pozitif Psikoloji, Kuram, Araştırma ve Uygulamalar,
(çev. ed.: Tayfun Doğan), Nobel yay. Ankara 2011, s. 2.
1

2Mark

The Journal of Social Sciences Institute

özellik ve etkilerine odaklanır. Pozitif psikolojinin çekirdek fikri
olarak ‘iyi karakter’i belirleyen Seligman’a göre iyi karakter, irade
gücü ve sorumluluk bilinciyle mükemmeliyete ulaşır. Buna rağmen
Seligman’a göre Pozitif psikoloji, ne doğmalardan ibaret bir
iyimserlikten ne de inanç karışımlı bir hayırsever vurgusu yapar.
Pozitif psikoloji bir bilim olarak vakaları tasvir eder. Bu manada bu
bilimin ana iddiası daha çok iyilikseverlik ve daha çok iyimserlik daha
çok mutluluk olarak geri döner. Bu bağlamda pozitif psikoloji
kuramcıları, pozitif psikolojiye yapılan ‘yanlış yönlendirilmiş’
eleştirilerden biri olan ‘mutlulukla ilgilenen bilim dalı’ yaklaşımını
haksız bulurlar. Zira onlara göre pozitif psikoloji açık bir şekilde
olumsuz duyguların önemini de kabul eder ve onların varlığını inkâr
etmeye kalkışmaz.5
Psikolojinin genel uğraş alanı, büyük ölçüde anormal
davranışlar ve psikolojik ruh sağlığı bozuklukları oluşturmuştur.
Psikoloji bilimi, ruhsal tanımlamalarda bulunarak çoğunlukla bireyin
psikolojik iyi oma durumun belirlemek için psikolojik ölçütler
kullanmış, bireyin olumlu işlevsellikleri yerine daha çok depresyon,
kaygı bozuklukları, umutsuzluk ve hayattan kopma vakalarına
çözümler üretmeye çalışmıştır. Bu nedenle psikoloji bilimi genel
itibariyle problem çözme merkezli bir yöntem izlemiştir. Buna karşın
ruh sağlığı yerinde olan kişilerin bu olumlu ruh sağlığını etkileyen
faktörle veya psikolojik güçlü yönleri üzerinde çalışmamıştır.6 Gerçi
psikoloji tarihi tamamen bu çalışmalardan yoksun olarak gelişti demek
doğru olmaz. Zira psikoloji çalışmaları arasında kurumsal veya
bireysel manada ‘bireylerin olumlu yanlarına’ vurgu yapan araştırma
ve teoremlerde vardır. Özellikle Bu bakış açısının bir uzantısı olarak
1940’lı yıllardan itibaren psikoloji çalışmalarında odak değişmiştir.
Bu tarihten sonra patoloji odaklı çalışmalardan pozitif insan
özelliklerine doğru bir yönelimin olduğu görülür. Bu bağlamda
Abraham Maslow, Carl Rogers ve diğer hümanistik psikologlar klinik
ve davranışçı yaklaşımlara yeni bakış açıları sundular. Doksanlı
yıllara gelindiğinde ise, insanın güçlü yanlarını inceleyen, insanın
organizmasına ve çevresine zarar vermeyecek bir tarzdaki
işlevselliklerini açıklayan yeni bir psikoloji akımı ortaya çıkmıştır.7
Bu yeni akım Pozitif Psikoloji olarak tanınmaya başlamıştır. Çünkü

Hafferon vd. a.g.e., s. 45.
Martin E. P. Seligman & M. Csikszentmihalyi, Positive Psychology: An
introduction, American Psychologist, 2000, 55, s. 5–14; Fredrike Bannink, Pozitif
Psikoloji Uygulaması, Üsküdar Üniv. Yay. İstanbul 2017, s. 10-11.
7Eryılmaz, a.g.m., s. 3.
5
6
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asıl uğraş alanı sıfırın altında seyreden ruh halleri yerine sıfırın
üstündeki içsel durum ve olumlu iletişimdir.
Humanistik yaklaşımlar kişilerin güçlü yanlarına vurgu
yapmış olsalar da kurumsal olarak bireylerin olumlu taraflarına vurgu
ve bu alanda çalışmalar pozitif psikoloji yaklaşımcıları tarafından
başlatılmıştır. Bu yaklaşım 1998‘de Amerikan Psikoloji Derneği
başkanıyken Martin Seligman ve arkadaşları tarafından ortaya
atılmıştır. Bu anlamda söz konusu Pozitif Psikolojik yaklaşım henüz
çok genç sayılır. Bu kısa süre içinde bu yaklaşımın psikoloji
çevrelerince kabulü ve bu yaklaşımla ilgili eleştiriler azımsanmayacak
dereceye ulaşmıştır. Bununla beraber dünyanın değişik yerlerinde bu
yaklaşım doğrultusunda makaleler ve tezler vücuda gelmiştir.
Mutluluk ve iyi oluş teorileri eski çağlara dayanan bir yapıya
sahiptir. Bu manada Sokrates ve Platon, insanların erdemli bir hayat
sürdürmekle mutlu olabileceklerine inanmışlardır. Daha sonraki
dönemlerde gelen Epicurus gibi hazcı, faydacı kuramcılara göre
mutluluk, olumlu duyguların ve zevk veren durumların fazla
olmasıyla elde edilen bir durumdur.8 Buna karşı pozitif psikoloji
temelli yaklaşımıyla Ryff, hazzın mutluluk için tek başına yeterli bir
done olamayacağını mutluluk için ‘bireyin mükemmele ulaşması ve
potansiyellerinin farkına vararak o potansiyellerini optimal seviyede
işlevsel hale getirmesi için çok çalışmasına’9 bağlar. Pozitif
psikolojinin genel yaklaşımı narsistik ve bireysel faydacı bir bakış
açısıyla kişilerin nasıl daha çok mutlu olacağıyla ilgili değildir. Aksine
pozitif psikoloji bireysel mutluluğu grup düzeyinde gerçekleştirmeye
çalışır.10 Özellikle pozitif psikolojinin bir alt ilgi kategorisi olarak
‘duygusal zekâ’ açısından bireysel psikolojiye baktığımızda kişilerin
durumlarındaki iyimserlik, yardımlaşma, merhamet ve af gibi
duygular daha çok grup düzeyinde ortaya çıkabilecek özelliklerdir ki
kişisel haz ile kıyaslanmayacak derecede bireyde öznel iyi oluş
dolayısıyla da mutluluğa sebep olur. Özellikle pozitif psikolojideki
umut, kararlılık ve yeniden deneme cesareti bireylerde
başarısızlıklarda başkasını suçlama yerine eksikliği kendinde bularak
yılmamayı getirir. Buna karşın bireysel psikolojide, bireysel düzeyde
elde edilmeye çalışılan mutluluk ve kendini gerçekleştirme
atraksiyonları, benmerkezci, suçlayıcı ve hatayı başkasında bulan bir
psikolojidir. Bu ruhsal durum, bireyleri başarılı ve kendini
Heffferon, vd. a.g.e., s. 3.
Ahmet Akın vd., Psikolojide Güncel Kavramlar, Pozitif psikoloji, Nobel yay., 2015,
s. 1 3.
10 Hefferon, vd. a.g.e., s. 2.
8
9
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gerçekleştirmiş diğer bireylere karşı acımasız ve nefretle dolmasına
sebebiyet verebilir.11
Pozitif psikolojinin temel hedefi mutluluk olmasına rağmen
bunun elde edilmesinin sadece huzurlu ruhsal durumlara ulaşmakla
elde edilebileceği fikrine tam destek vermez. Bunlarla beraber
mutluluk ancak kişisel hayatın aynı zamanda ahenkli yaşanmasına da
elde edilebileceğine inanmışlardır. Buna göre pozitif psikoloji ruhsal
dokunuşlardan öte bireyde var olan kişisel güçlerin ortaya
çıkarılmasıyla daha çok ilgilidir. Bu, bazı insanlarda erdemli bir
amaca hizmet bazılarında hayatın daha yüce bir olguya hizmet
etmekle sürdürülmesiyle elde edilebilir.
Pozitif psikoloji, genel psikolojinin bir yardımcı dalı olarak
psikolojik hastalıkları tedavi etme amacı güder.12 Genel psikolojinin
uygulayageldiği farklı bir yöntemle bunu başarmaya çalışır. Genel
psikolojinin üzerinde çalıştığı psişik rahatsızlıklar ve stres kaynakları
yerine pozitif psikoloji bireylerin kişisel güç odaklarına ve belirgin
pozitif niteliklerine eğilir.
Hastanelerde hasta odaklı çalışan psikiyatrinin 1960’lardan
sonra giderek toplum merkezli olması ve kültürel araştırmaların
psikiyatriye çok yeni boyutlar katması sonucu hastalık merkezli ruh
sağlığı tanımları da değişmeye başlamıştır. ‘toplum ruh sağlığı
hareketi’ gibi ilerici ve devrim niteliğindeki anlayışlar, İngiltere ve
Amerika olmak üzere bütün dünya üzerinde etkisini hissettirmeye
başlayınca, buna bağlı olarak da ‘koruyucu ruh sağlığı’ tabiri de
psikolojik hayatımızdaki yerini almaya başlamıştır.13 Bu çerçevede ele
alındığında da pozitif psikoloji, bir nevi koruyucu psikolojik bir etkiye
ve misyona da sahiptir.14
Genel psikoloji, yöntem olarak olumsuz duyguların
iyileştirilmesi üzerinde çalıştığı için doğal olarak olumsuz durum ve
duygulara vurgusu da bu ebattadır. Buna karşın pozitif psikoloji, bu
olumsuz duygulara bir reaksiyon olarak mutluluk ve buna bağlı
duygulara vurgu yapar. Pozitif psikolojinin kurucusu Seligman,
gerçek mutluluğun; en temel ahlakî güçleri belirlemek, geliştirmek ve
her zaman evde, işte, evlilikte, dostluk ve ticarette hatta ebeveynlikte
geçtiğini belirtmektedir. Mutluluğa vurgu yapan Seligman, bazı
11Alfred

Adler, Bireysel psikoloji, (çev.: Cansu Çelebi), Altınpost yay., Balıkesir
2012, s. 16-17.
12 Michael, Utsch, “Pozitif Psikoloji’den Güdüler”, (Çev.: Abdülkerim Bahadır) SÜİF
Dergisi, ss. 25 Bahar, Konya 2008, s. 171.
13 Cengiz Güleç, Pozitif Ruh Sağlığı, Arkadaş yay., (3. Basım), Ankara 2016, s. 9.
14Martin
E. P. Seligman&Csikszentmihalyi, M., Positive Psychology: An
introduction, American Psychologist, 2000, 55, 5–14.
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noktalarda mutluluk ve iyi olma terimlerini birbirinin yerine de
kullanmaktadır. Ona göre toplumdan tecride sebep olan olumsuz
duygular yerine bireylerde var olan olumlu duygu ve davranışların
beslenmesi, güçlendirilmesi ve öne çıkarılması birey üzerinde daha
çok ‘iyi olma hallerini’ yani mutluluğu meydana çıkarır.15
Pozitif psikolojinin bireylere yaklaşımı, psikoloji biliminde
sorulan iki sorudan kendisine uygun olana verdiği cevapta ortaya
çıkmaktadır. 1- ‘bireyler neden kaybeder’; 2- ‘Bazı insanları başarılı
kılan nedir?’.16 pozitif psikoloji hareketinin mesajı, psikoloji sadece
hastalığın, zayıflığın ve zararın incelenmesi olmadığı; aynı zamanda
iyi özelliklerin, güçlü ve erdemli yanların var olduğu ve incelenmesi
gerektiği şeklindedir. Tedavi sadece yanlış olanı onarmak değildir;
ayrıca doğru olanın inşası ve güçlendirilmesidir. Bu manada psikoloji
sadece hastalık ve sağlıktaki ruhsal durumların ötesinde iş, eğitim,
içgörü, sevgi, gelişim ve oyun ile de ilgili olmalıdır. Pozitif psikoloji
iyi olanı bulma serüveninde kendini aldatmaz ve doğruya odaklanır.
Bunu yaparken de bilimsel yöntemler kullanarak bireylerdeki
durumları en iyi olana uyarlamaya çalışır.17
Pozitif psikoloji bireylerdeki olumlu duygularla beraber aynı
zamanda kişilerin güçlü özellikleri üzerine de odaklanır. Bu özellikler
bir bakıma sahibini hem bireysel manada hem de toplumsal manada
ayakta tutar ve psikolojik travmalara karşı korur.18 Sıradan ve
herhangi pozitif bir güçlü özelliğe sahip olmayan veya kendisine
bahşedilen güçlü özelliğini harekete geçirmeyen bir birey, maruz
kaldığı herhangi bir travma sonrasında toparlanma güçlüğü çekebilir.
Buna karşın güçlü kişilik özelliklerine sahip olan bir birey hayatta
karşılaştığı ve onu psikolojik manada hırpalayan acı olaylara karşı
daha güçlü daha dayanıklı ve daha güçlüdür.
Pozitif psikolojinin en büyük başarılarından biri de
bireylerdeki bu güçlü kişilik özellikleri konusunda yaptığı çalışmalar
ve sınıflandırmalardır.19 Bunlar değişik bilim adamlarınca
çoğaltılmakla beraber Seligman ve Peterson20 tarafından meraklılık,
cesurluk, kibarlık, affedicilik, minnettarlık, sabırlılık gibi değişik
Seligman, Positive Psychology, 5-14.
Kate Hefferon, vd. a.g.e., s. 5.
17Martin E.P. Seligman, “Positive Psychology, PositivePrevention, and Positive
Therapy”, Handbook of Positive Psychology, Oxford Universty Press, New York
2002, pp. 3-9.
18 Martin E.P. Seligman, Authentic Happines: Using the New Positive Psychology to
Realize Your Potential, for Lasting fulfilment, New York 2002, pp. 24.
19 Carr, a.g.e., s. 69.
20 Petereson , C., Martin E.P. Seligman, Character Strengths and Virtues: A Handbook
and Classification, Oxford Universty Press, New York 2004.
15
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özellikler bağlamında örneklendirilmiştir. Kişilik özellikleri teorisine
göre pozitif veya negatif kişilik özellikleri bilişi ve duygulanımı
etkileyen kalıcı karakteristiklerdir.21 Bundan dolayı sahip olduğumuz
herhangi bir kişilik özelliği bilişimize daha sonrada davranış şeklimize
etki eden bir boyuta sahiptir. Örneğin merhametli kişilik özelliğine
sahip olan bir bireyin toplumda infiale sebep olacak suçlara bulaşma
ihtimali bu özelliğe sahip olmayan bireylere karşı çok düşüktür. Aynı
zamanda bu özelliğe sahip olan bireylerin insan ilişkileri diğerlerine
göre daha uzun soluklu olabilir.
Pozitif psikolojinin ele aldığı kişilik özelliklerinin çoğu aynı
zamanda çoğu inançta bireysel bir erdem olarak beyan edilmiştir.
Nitekim Kur’an da bu özellikleri hem bir erdem hem de Yaratıcının
hoşnut olduğu bir Mümin Kişilik özelliği olarak ayetleri içinde ele
almaktadır. Biz de bu çalışmamızda bir örneklem olarak birkaç
tanesini ele almak niyetindeyiz.
1.2.
İnanç
Erdemler, genelde sahip olunan inanca göre şekil almalarına
rağmen, aslında semavi veya beşeri boyutuna bakılmaksızın bir inanca
ve görüşe sahip olma, bahşedilen beyin nimeti açısında bir erdemdir.
Bu, bireylerin hayatı anlamlandırmaları noktasında önemli bir
varyanttır. Gerçi anlamlandırma olgusunun daha çok herhangi bir
travmatik vakanın, bireylerin inanç ve hedeflerini tehdit ettiği
ortamlarda ortaya çıktığını söyleyen görüşler olmakla beraber22, din
açısında anlamlandırma, kişide meydana gelen ‘derin tefekkür’ halinin
bir sonucudur ve bu da onu inanca yönlendirmektedir. “Hiç
düşünmezler mi göklerin ve yerin hükümranlığını, o muazzam
saltanatı? Düşünmezler mi Allah'ın yarattığı herhangi bir mahlûktaki
ilahî düzenlemeyi? Onu da düşünmezlerse bari ecellerinin yaklaşmış
olabileceği ihtimalini? O halde buna iman etmedikten sonra, daha
hangi söze inanırlar?”.23 Burada, bireylerin derin tefekkürle varlığa
anlam vermeleri gerekliliğine işaret vardır. Bu anlamlandırma kişileri
hem içsel manada tatmin etmeye hem de mantık açısında inanç sahibi
olmaya yönlendirmektedir.
İslam kelamcılarının ‘nizam delili’ dedikleri kâinatın kusursuz
yaratılışı üzerinde düşünmeye sevk eden başka ayetler de vardır ki
bunlar da yine bu amaca yöneliktir: “Hiç üzerlerindeki göğe

Carr, a.g.e., s. 70.
Crystal L. Park, Din ve Anlam, Phoenix, İstanbul 2013, s. 36.
23 A’raf, 7/185.
21
22
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bakmazlar mı? Bakıp da Bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi,
onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi?”.24
Pozitif psikoloji kuramcıları, bireyleri mutlu eden kişilik
özelliklerini sayarken bu özellikler arasında ‘insanın iyi oluşuna etki
eden faktörler’ arasında inancı dile getirmektedirler. Bu manada
inanç, tıpkı sabırlı bir insanın olaylar karşısındaki dayanıklılığı gibi
bireyi olaylar karşısında pozitif davranış sergilemeye yönelten bir
boyuta sahiptir. Bu noktada sorulması gereken temel soru şudur:
Hangi inanç bizi mutlu eder? Nitekim etrafımızda gördüğümüz her
inançlı görünen kişiyi ‘mutlu’ kabul etmemiz gerekecektir ki bu
durum realiteye aykırı görünmektedir.
Psikologlar ve din bilginleri, insana pozitif manada etki eden
iman’ın mahiyeti üzerinde durarak her iman ettim diyen ve dindar
görünen kişinin bu iman ve dindarlığından dolayı bir haz duyduğunu
kabul etmezler. Zira onlara göre dindarlık ve inanç genel manada iki
kısma ayrılır: İçsel dindarlık/inanç ve dışsal dindarlık/inanç. Bu
yaklaşıma göre görüntüde dindar ve inançlı görünen bireylerin ana
amacı seküler dünyaya ait menfaatler olduğu için sürekli bir
tedirginlik içindedir ve bundan dolayı asla istediği düzeyde pozitif iyi
oluşa ulaşamamaktadır. Buna karşın içsel dindarlığa sahip olan
bireylerde amaç dünya metaından çok ahirete ait getirilerdir içsel
dindarlığa sahip bireylerin huzur ve mutluluk durumu bu özelliklere
sahip olmayan bireylere göre daha belirgindir.25
Psikologların bu yaklaşımlarını teyit eden Kur’an, “Öyle
insanlar da vardır ki "Allah'a ve âhiret gününe inandık." derler; Oysa
iman etmemişlerdir”26 şeklinde bu duruma işaret etmektedir. Ayeti,
içerisinde nifak tohumları taşıyan kişilik yapıları noktasında ele alan
İslam Bilginleri, ‘Yüce Allah, kâfirlerin durumunu beyan ettikten
sonra görünüş itibariyle iman ettiklerini söyleyen münafıkları
gündeme getirdi. Bunlar ağızlarıyla-dilleriyle inandık deyip de,
kalpleriyle içtenlikle iman etmemiş olan yamuk ve ikiyüzlü
kimselerdir. İşte bunlar kâfirlerin ya da inkârcı olanların en iğrenç ve
en korkulacak olan tipleridir. Çünkü bunlar kâfirliklerinin yanında bir
de küfürlerine istihzayı, alaycılığı ve inadı karıştıranlardır.
Mü'minlerle eğlenip oyun oynayan kimselerdir’ şeklinde izah
ederler.27
Kaf, 50/6.
Allport G.W., ve Ross, J.M., “Personal, religious orientation and prejudice,”,
Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432-433.
26 Bakara, 2/8.
27 Nesefî, Ebu’l Berekat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud Hafızu’d-Din, Medariku’tTenzil ve Hakaiku’t-Te’vil, (Thk.: Yusuf Ali Bedyuvî), Daru’l Kelimi’t-Tayyib,
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Bunun dışında gerçek/içsel bir dindarlığa sahip olan bireyler
inancın pozitif etkilerini her zaman hissetmişlerdir. Özellikle
Diener’in tespitlerine göre maneviyat sahibi olma kişilerin öznel iyi
oluşlarında pozitif bir etkiye sahiptir. Bu manada maneviyat sahibi
insanların iyilik hal düzeyleri aynı konumda bulunan insanlara karşı
daha yüksektir. Yine Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre, ahiret
inancı, dua etme, dinsel tören gibi herhangi bir dinsellik ritüel veya
inanca sahip olan ve kendilerini dinî bir dairenin içinde sayan
bireylerin mutluluk puanları diğerlerine göre daha yüksek çıkmıştır.
Kültürlerarası etkisinde değişim meydana gelmeyen bu araştırmanın
değişkenlik düzeyi sadece inanılan inancın bazı özgün unsurlarından
ve onların kaygı, suçluluk ve baskı ile kaynaklandığını
yordamaktadırlar.28
Bununla beraber özellikle 1960’larda öznel iyi oluşla alakalı
yapılan bir çalışmaya29 göre mutlu bir birey için genç, sağlıklı, iyi
eğitim almış, dışa dönük, iyimser gibi on beşe yakın özellik içinde
dindarlık ta sayılmıştır.
İnsanın en çok korktuğu kavramlardan biri olan ölüm, pozitif
psikoloji yaklaşımıyla ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede
gelecekle ilgili girişilen bilinçli beklenti ölüm hakkında kaygıyı
azaltıcı bir etki göstermiştir. Bu bağlamda ölümle alakalı düşüncelerin
pozitif veya negatif olmalarına göre insan üzerinde de o doğrultuda
etki ettiği tespit edilmiştir. Ölümü kucaklayarak daha otantik
yaşayabilen insanlar diğerlerine göre kendilerini daha iyi
gerçekleştirmişlerdir. Dini açıdan meseleye yaklaştığımızda, kişilerde
bulunan ahret inancı, ölümün bir yok oluş olmadığı düşüncesi insanlar
üzerinde pozitif bir etki bırakmaktadır ki en büyük etkisi de ölümü
hayatın bir parçası ve doğası olarak algılamalarıdır. Kanaatimize göre
bu inaçlı görünmesine rağman bazı bireylerdeki bu huzursuzluk hali
ve kaygı Kur’an’ın da değinmiş olduğu ihlâslı Mü’min olamama
durumundan kaynaklanmaktadır. İmanın içine tam olarak yer etmediği
bu tip kişiliklerin en büyük kaygısı başta ölüm korkusu ve daha sonra
inancının gereğini yerine getirememenin verdiği psikolojik rahatsızlık
olarak ortaya çıkmaktadır. Buna karşın tam manada iman etmiş
bireylerde hem ahiret inancının verdiği huzur hem de inandığı gibi

Beyrût, 1998; Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerir, Camîu’l Beyan an Tevîli’l Ayi’l
Kur’ân, Müessesetu’r-Risale, Beyrût, 1994; Razî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer
b. Hasan b. Hüseyin Fahreddîn, Mefatihu’l Ğayb, Daru Turasi’l Arabiyye, Beyrût,
1420; Bakara, 2/8
28 Hafferon, vd., a.g.e., s. 86.
29 Wilson, W.R, “Correlatesof Avowed Happiness”, Psychlogical Bulletin, s. 294.
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yaşamanın verdiği haz bireyi iyi pozitif psikoloji bağlamında oluşa
sevk etmektedir.
Bilimsel çalışmalar bireylerde ölüme karşı üç tutum tespit
etmişlerdir. a.) Ölümü yaşamın bir parçası görme yani ölümün doğal
kabulü, b.) bu doğal süreci reddetme, c.) son olarak ölümden sonra
yaşama yani ahiret inancına sahip olarak ölümü bir son olarak
görmeme.30 Bu kabul durumlarının ilkinde hayatı dolu dolu yaşama,
ikincisinde bunalımla hayata son verme ihtimali vardır. Ama son
tutumda ölüm korkusunu yenmemize neden olan inanç hem dünyada
iken belli ahlak ilkelerine göre yaşamamıza neden olur hem de
ölümün bir son olmadığı, aksine asıl vatana bir göç olması düşüncesi
elbetteki kişinin kendini gerçekleştirmesindeki etkisi daha çok olur.
Bu son yaklaşım aynı zamanda Kur’an’ın da genel yaklaşımıdır. Buna
göre ahret inancına sahip bireyler hem dünyada iyi işlerde bulunur
hem de ahrette nimetlere kavuşacaklarına dair ümit içindedirler.
İnançlı olma, özellikle ahret inancına sahip olmanın iyi oluşa etkisi
Kur’an açısından sadece Müslümanlara yarar sağlayan bir durum
değildir. Nitekim ayete göre Hristiyan, Yahûdi ve Sabiîler de inançlı
olmanın huzurundan istifade etmektedirler: “İman edenler, Yahudiler,
Hıristiyanlar, Sabiîler... Her kim Allah'a ve âhiret gününe (gerçekten)
iman eder ve amel-i salih işlerse, elbette onların Rab'leri yanında
mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi
kendilerini üzecek bir şey de yoktur.”31
Kur’an ayetleri, inanç olarak dünyayı geçici bir durak olarak
telakki ettiği için mutluluğu baskın olarak ahirete hasrederek ele alır.
Ama bu, dünyaya ait mutlulukların anlatılmadığı anlamında
gelmemektedir. Kurʼânʼda geçen ifadeler, onun, insanlığın sadece
uhrevi mutluluğunu temin etmek için gönderilmiş bir kitap olmadığını
da açıkça ortaya koymaktadır. Uhrevi mutluluğa götürecek olan
yaşam tarzını öğretirken aynı zamanda içinde yaşanan hayata dair hem
amelî hem de ahlâkî prensipler ortaya koyarak insanın dünya hayatını
nasıl daha mutlu bir şekilde yaşayacağını da göstermektedir. Bu
nedenledir ki Kurʼân, kendisini, ‘gönüllere şifa’ 10/Yunus, 57-58,
‘karanlıkları aydınlatan bir nur‘5/Mâide, 15-16, ‘Allahʼtan gelen bir
rahmet’ 17/İsrâ, 82, ‘bir öğüt ve en doğru yaşam tarzına ileten bir
rehber’ 7/Aʻrâf, 157, olarak tanıtmaktadır. Bu ayetler, ahiret hayatına
ait genel mutluluk ve huzur haline işaret etmekle beraber aynı
zamanda dünya hayatına yönelik huzur ve pozitif duygu durumuna
işaret eder.
30
31

Hafferon, vd., a.g.e., s. 86.
Bakara, 2/62.
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Başka bir ayeti kerimede dünya huzur ve mutluluğunun hatta
dünya güzelliklerinin dua olarak istenmesi de beyan edilmiştir:
“Bazıları da, "Ey bizim (Yüce) Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve
güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver, Ve bizi cehennem
ateşinden koru!" derler.”32 Ayetin tefsirini bir sonraki ayetle yapan
bazı Tefsir Âlimlerine göre Yüce Allah, bireylerin dünyaya ait
güzellikleri istemesini ahirete engel bir amel olarak görmemektedir.
Nitekim sonraki ayette Yüce Allah “İşte bu kimselerin,
kazandıklarından payları vardır” denilerek hem dünya hem de ahiret
isteyene Allah’ın her ikisini de verebileceğini beyan etmektedir.33
Ayeti siyak sibak açılarıyla ele alan Allame Razî ise, bir
önceki ayette (2/200) Hac esnasında insanların sadece dünyaya ait
isteklerde bulunduğunu ama Yüce Allah’ın bundan hoşnut olmadığını
açıklamıştır. Razî’ye göre duanın nasıl yapılması gerektiği sadedinde
olduğumuz ayette açıklanmıştır. Bu ayete göre insanların ahiret
sevabıyla beraber dünyalık metaı istemesi tavsiye edilmektedir.34
Nitekim sonraki ayette, dünya ve ahirete ait mutluluğu beraber
isteyene bunun verileceği belirtilmiştir. Daha sonra bu tür duanın
cevazeti üzerinde de duran Razî, ‘Cenâb-ı Hâk, dua edenlerin iki
kısım olduğunu beyân etmiştir: a) Duaları sadece dünyayı istemeye
yönelik olan kimseler, b) Duaları hem dünyayı, hem âhireti istemeye
yönelik olan kimseler. Bu iki kısmın dışında, duaları sadece âhireti
istemeye yönelik olan bir üçüncü kısım daha vardır. Fakat âlimler bu
şekilde dua etmenin meşru olup olmadığı hususunda ihtilâf
etmişlerdir. Çoğunluk sadece ahiretin istenildiği bir duanın meşru
olmadığı görüşündedirler. Çünkü insanoğlu başkasına muhtaç ve zayıf
olarak yaratılmıştır. O, tek başına dünyanın elemlerine ve âhiretin
meşakkatlerine katlanamaz.35
Kur’an, ilahî bir kitap olarak insanların hayat mutluluğuna
vurgu yaparken iyi olma halini geçici zevk ve eğlenceye bağlamaz.
Çoğu filozofun da öngördüğü bu mutluluk yaklaşımına göre
mutluluktan bir ruh memnunluğu ve iç hoşnutluğundan ibarettir. Bu
ruh memnunluğu geçici bir zevk olarak algılanmamalıdır. Belki bu
mutluluk daha çok devamlı ve tadını fiziki bedenimizden çok
ruhumuza veren bir hazdır.36 Bu, tıpkı muhtaç birine yardım ederken
hissedilen içsel ve derin huzur gibidir.
Bakara, 2/201.
Nesefî, a.g.e., ****
34Razî, a.g.e.,
35Razî, a.g.e., ay.
36Nigel Warburton, Felsefenin Kısa Tarihi, (Çev.: Güçlü Ateşoğlu), Alfa Yay.,
İstanbul 2017, s. 210.
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Tarih boyunca geliştirdikleri kuramlarda zevki ve anlık pozitif
duygu durumları öne çıkaran düşünce adamı çoktur. Bunlar arasında
en meşhuru Jeremy Bentham’dır. Bu filozofa göre mutluluk, bir
olguyu nasıl hissettiğimizle alakalıdır. Buna göre dünyada bize yol
gösterecek iki done vardır, acı ve haz. Öyleyse biz ne kadar acıdan
uzak durup hazza yaklaşırsak o kadar mutlu oluruz. Bu düşünceyi
ahlakın temellendirmesinde de kullanan Bentham’a göre eğer yalan
söylemek bizi daha mutlu edecekse yalan söylemek daha doğru bir
davranıştır. Çünkü bu davranış beraberinde mutluluk gibi bir faydayı
getirir.37 Buna karşı Bentham’ın şakirdi olan John Stuart Mill,
Kur’an’ın da yaklaşımına yakın bir şekilde bedensel hazlar ile ruhsal
hazlar arasındaki durumu bir derecelendirmeye tabi tutar. Buna göre
insanlar farklı boyutlardaki hazlarla karşılaşabilir. Aşağı derece bir
hazzın miktarı çok büyük olsa da üst seviyedeki hazzın yanında ufak
sayılır. Örneğin bir hayvanın ot yerken aldığı haz büyük olsa da asla
zihinsel bir hazla boy ölçüşemezdi.38
Zihinsel bir haz olması bakımından inanç, Kur’an’da deruni
bir değer atfedilerek ele alınmıştır. İnanç yerine ikame edilebilecek
anlık ve fani olan aynı zamanda bireyler üzerinde pozitif bir etkiye
sahip olan dünyalık lezzetleri helal dairesi içinde hoş görür. Ama
Kur’an, aynı zamanda bu gelip geçici zevklerin verdiği hazzı asıl
hazzın yanında oyun ve elem bırakan bir durum olarak beyan eder.
“Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder
ve sakınırsanız Allah size mükâfatınızı verir. Ve sizden mallarınızı
(tamamen sarfetmenizi) istemez.”.39
Dinlerin bu yaklaşımlarını sadece ahreti ilgilendiren şartlara
münhasır kılmak doğru olmasa gerek. Zira bazı Hint ve Uzak Doğu
dinleri hariç genel bütün dinlerin özellikle semavî dinlerin tek amacı
ahret mutluluğu değildir. İman, inanç ve buna bağlı amellerin getirisi
dinî vecibeleri yerine getirme rahatlığıyla beraber aynı zamanda kişiyi
içinde bulunduğu durumla alakalı coşkunluk/akış; gelecekle alakalı
emellerinde ümit ve iyimserlik verebilir. Bu da pozitif psikolojinin
öncelediği bir güçlü kişilik özelliği olarak karşımıza çıkar.
1.3.
Umut
Kur’ân-ı Kerim’de genelde umma anlamında kullanılan bu
kelime, daha çok insanların uğraşıp ulaşamadıkları ama buna rağmen
beklenti içinde oldukları olaylar için kullanılmıştır. Bu genel
Henry Hazlitt, Ahlakın Temelleri, (Çev.: Mehmet Aydın), Liberte yay., İstanbul
2006, s. 22.
38 Warburton, a.g.e., s. 211.
39 Muhammed, 47/36.
37
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anlamıyla beraber Kur’an, değişik ayetlerde değişik kelimelerle umut
olgusuna dikkat çekmekte ve her seferinde de umudun farklı bir
veçhesine ve fonksiyonuna değinmektedir. Bu manada Kur’an,
‘umutlu olma’ kavramına, kişilerde yerleşmesi gereken bir kişilik
özelliği olarak yaklaşır. Yani Kur’an, umutlu olma durumunu genlerle
gelen bir kişilik özelliğinden öte; olmaması durumunda çabayla
kazanılması veya bu duygunun harekete geçirilmesi olarak niteler.
Kur’an ayetleri, umutlu olmayı teşvik eder ve bireylerin en
sıkıntılı zamanlarında bile umutlu olmalarını emreder. “O, (insanlar)
umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her tarafa
yayandır. O, hakiki dosttur, övülmeye lâyık olandır.”40 Bu âyetlere
bakılınca, Allah'ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek
derecede geniş olduğunu41 en açık bir şekilde ortaya koyan ilâhî
müjde42 olarak değerlendirilir. Ayetin dile getirilen ‘O, (insanlar)
umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her tarafa
yayandır’ cümlesi, birey için umutsuzluğun zirve yaptığı anlarda bile
her zaman bir çıkışın olabileceğine dair bir işaret taşır.
Umudun kaybedilmemesi mefhumu, aynı zamanda Pozitif
Psikoloji’nin güçlü kişilik özellikleri bağlamında vurgu yaptığı bir
durumdur. Özellikle yapılan istatistiki araştırmalara göre en zor
zamanlarında bile umudunu diri tutabilen kişilerin sıkıntılı durumlara
karşı mukavemeti daha ilerde olmuştur.
Ye’s/ümitsizlik halini nefsî ve rûhî bir sorun olarak
değerlendiren bilginlere göre bu durum, kişide her şeyin boş
görünmesine, ümit halinin tamamen yok olmasına sebep olan ruhsal
bir hastalıktır.43 Mü'minin böyle bir duruma düşmemesi için Kur’ân,
bütün umut kapılarının açık olduğunu, şirkten başka bütün günahların
bağışlanabileceğini özellikle vurgular. Bu, her ne kadar günah
kavramı bazında ele alınmış olsa da genel anlam sair olaylar
karşısında da bireyin umudunu yitirmemesi gerekliliğine dair tavsiye
içerir. Zira Kur’an bu ayette umudun yitirilmemesi gereken en sıkıntılı
durumu örnek verir ki bu da insanın irtikâp ettiği günahlar dolayısıyla
ahretini kaybetme tehlikesidir. Bunun dışında kalan daha az sıkıntılı
durumlarda umudun yitirtilmemesi gerekliliği de ayetin bir dil sanatı
olarak telmihen işaret ettiği bir mevzudur.
Şura, 42/28.
Karaman, vd., Kur’an Yolu., DİB yay., IV/546.
42İbn Manzûr, Cemalûddin Muhammed b. Mukerrim, Lisanu’l Arab, (I-XV), Daru’l
Fikr, 3. Bsm., Beyrut, 1994.
XI/319.
43 Hayrani Altıntaş, “Psikoloji Sözlüğü Üzerine Deneme”, A.Ü.İ.F Dergisi, 31,
Ankara, 1989, s. 36.
40
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"Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz;
bundan başka (günahları) dilediği kimseler için bağışlar..."44
Kur'ân'da, ye’s/umutsuzluk aynı zamanda kâfirlerin bir
özelliği olarak zikredilmektedir:
"İnsana tarafımızdan bir rahmet tattırıp da sonra bunu
kendisinden çekip alıversek o, ümidini kesen bir adam, bir nankör
olur."45
Bu âyette geçen nankörlük, n-k-r kökünden geldiğinden aynı
zamanda küfür anlamında da kullanılmış ve sahibi ümitsiz46 olarak
nitelendirilmiştir. Zira ümitsizliğin bir küfür eylemi olduğu başka
âyetlerde açık bir şekilde ifade edilmektedir: 'Allah'ın rahmetinden,
sapıklardan başka kim ümit keser?"47
Bir başka ayette Yüce Allah, "Ey inananlar, Allah'ın
kendilerine gazapettiği; kâfirlerin mezarlık halkından umudunu kestiği
gibi âhiretten umudunu kesmiş olan bir topluluk ile dostluk etmeyin."48
Burada da ye’s, âhirette makamı belli olup gerçeklere şahit
olmuş, âhiretin kalıcı nimetlerinden mahrum olup, azabını tatmış ve
artık kurtuluş ümidi kalmamış kimsenin ümitsizliği49 gibi ifade
edilmiş ve bununla da onlardaki umutsuzluğun şiddeti vurgulanmıştır.
Nitekim bu âyette kâfirler âhiretten o kadar ümitsiz olarak
tasvir edilmişler ki, bir ölünün mezardan kalkıp geri gelmesi nasıl
umulmazsa, öylesine umutsuz oldukları ifade edilmiştir. Buna
mukabil Kur’ân âyetleri, ye’s’in bir hastalık, buna mukabil kurtuluşun
da ümit etmekte olduğunu bildirmektedir.
Genel manada, ümitsizliğin zıddı olan durumu ifade eden
reca/umut kavramı, daha çok, istek ve arzu duyulan bir şeye ilişkin
insanın iç dünyasında ortaya çıkan mücadeleyi anlatır. Bu manada
ümit, bir konuda hırslı, istekli ve beklenti içerisinde olmaktır. Bu,
insanın iyiliğine kavuşabileceği50 düşüncesine sahip olması halidir.
Türkçeye, umut, ümit, umulan şey, ummanın verdiği rahatlık,
ummaktan doğan duygu ve güven duygusu gibi anlamlarda kullanılan
reca, ümit beslemek, bir şeyin olabileceğine inanmak veya
Nisa: 4/48
Hûd, 11/9
46 Aydın, a.g.e., s. 162-165.
47Hicr, 15/56.
48Mümtehine, 60/13.
49Ebû’s-Su’ûd, Muhammed b. Muhammed el-İmadî, İrşâdu’l-Aklı’s-Selîm İlâ
Mezâya’l-Kur’âni’l-Kerim, Kahire, ts.
VII/241.
50İbn Manzûr, a.g.e.,VIII/239-240; er-Râgıb el-İsfahanî, el-Müfredât fî Garîbi’lKur’ân, s. 307; Ebü’l-Abbâs ŞihâbüddînAhmed b. Yûsuf b. İbrâhîm (Abdiddâim) elHalebî (ö. 756/1355), Umdetü’l-Huffâz fî TefsîriEşrefi’l-Elfâz, Beyrût, 1993, II/481.
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gerçekleşebileceğini beklemektir.51Reca, aynı zamanda sonunda
kavuşma duygusu olan bir şeyin meydana gelmesini gerekli gören
zandır.52
Psikoloji açısından umut/reca, ‘iyi olma duygusu 'veren ve
kişiyi harekete geçmek için güdüleyen bir özellik, bir hedefi başarmak
konusunda sıfırdan daha büyük bir beklenti, olumlu gelecek
beklentilerinin olumsuz gelecek beklentileri üzerinde hâkim olması’53
şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamalarda kavramın üzerinde
şekillendiği ana mihver, insana sağladığı pozitif ruh hali durumudur.
Bu da kavramın yüklenmiş olduğu ‘insanoğlunun hayatta kalmasını
sağlayan, iyilik halini güçlendiren ve ruh sağlığını destekleyen
süreçlerde aktif olarak rol oynayan’54 boyutuyla alakalıdır.
Ruh sağılığına pozitif etki eden genel kişilik özellikleri aktif
ve görülebilirlikleriyle ön plana çıkarlar. Bu manada dışa vurumu
gerçekleşmeyen herhangi bir haslet veya kişiliğe ait güçlü yönün
olumlu duygulanım üzerindeki etkisi tartışmaya açıktır. Buna karşın
insan hayatında aktif bir görünürlüğe ve kullanıma sahip olan hasletler
kişiyi daha çok ayakta kalmaya etki etmektedir. Örneğin içsel
duyguları yönüyle insancıl olan bir bireyin bu hasletinden pozitif
geridönüt alması ancak bunu aktif olarak uygulamasıyla mümkündür.
Aksine kişiyi sosyalleştirip seven-sevilen bir konuma getirebilecek
böyle bir hasletin kişinin olumlu duygulanımı ve uzun vadede iyi
oluşu üzerindeki etkisi görülmeyecektir.
Yukarıdaki örnekte tavzih edildiği yaklaşımla umut olgusuna
yaklaşan İslam âlimleri umut duygusunu aktiflikten uzak ve pasif bir
bekleyiş olarak yorumlamamış. Gazali umudu/reca’yı, insanın gücü
yettiğince ibadetlerini yerine getirdikten sonra Allah’tan ümit
kesmemesi olarak tarif etmektedir. Ona göre daima ümit içinde olmak
gereklidir. Ümit duygusu olan insanın Allah’ın yasaklarından uzak
durması gerekmektedir. Hem günah işleyip hem de ümit dolu olmak

MEB, Örnekleriyle Türkçe Sözlük, İstanbul, 2000, IV/2975-2975-3011; Türkçe
Sözlük, TDK, Ankara, 1998, II/2282-2308.
52 Abdurrahman Kasapoğlu, “Kur’ân’da Ümit-İman İlişkisi”, Tasavvuf Dergisi, VIII,
2007, s. 156.
53 Frank J. (1968): "The Role of Hopein Psychotherapy" International Journal of
Psychiatry' ,5, 5, 383.395; Snyder, C. R. (1995). Conceptualizing,
measuringandnurturinghope. Journal of Counseling& Development, 73, 355-360;
54 Sinem Tarhan, Hasan Bacanlı, “Sürekli Umut Ölçeği’ninTürkçe’ye Uyarlanması:
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, The Journal of Happiness&Well-Being, 2015,
3(1), 1-14.
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ahlakî açıdan doğru görülmez.55 Allah’ın merhameti de ancak
sakınarak rahmetini umanlara olacaktır: “Benim merhametim her şeyi
kuşatmıştır. Onu sakınıp zekât verenler, âyetlerimize inananlar için
göstereceğim.”56
Bununla beraber ümit ismi ancak içinde tereddüt olan şeye
verilir. Zira kesin olan bir şeye bu isim verilmez. Çünkü malum olan
şey umulmaz. Güneşin doğuş zamanında güneşin ‘doğuşunu ümit
ediyorum’, batış zamanında da ‘batışını ümit ediyorum’ denilmez.
Çünkü doğuş ve batış kesindir.57
Bu nedenle ümit, ancak gerçekleşmesi için kulun ihtiyarına
giren bütün sebepleri hazırlanmış, geriye sadece kulun ihtiyarı altına
girmeyen sebepler kalmış olan bir isteğin gelmesini beklemeye denir
ki, artık onun gerçekleşmesi engellerin bertaraf edilmesinden sonra
Allah’ın bir lütfudur. Hakiki bir ümit, ölünceye kadar mağfiret
sebeplerini tamamlamaya, imanın gereklerini yapıp, o yolda devama
bir saiktir.58 Kur’ân’da da ümitli olmanın ancak gerekli sebepleri
yerine getirdikten sonra kayda değer bir anlamı olacağına dikkat
çekilmektedir: “Ancak iman edenler, Allah yolunda hicret ve cihatta
bulunanlar Allah’ın rahmetini ümit(yercûne) ederler.”59
Buna göre ümitli olmak hak edilecek bir duygudur. Allah’ın
kitabını okumak, namazı dosdoğru kılmak ve kendisine verilenlerden
yardımda bulunmak güzel şeyler umabilmek60 için gerekçelerdir.
Çünkü Allah Teâla günahkâr kavmin tevbe etmesi için rahmetini
azabına aşkın şeklinde murad buyurmuştur.61 Ümit ettiği şeyin
gereklerini yapmayan insanın istekleri ise boş bir temenniden başka
bir şey değildir.
Dikkat edilirse Pozitif Psikoloji kuramcalırının umut
duygusuna yaklaşımları Gazali’nin asırlar önceki yaklaşımından
fazlaca fark göstermemektedir. Nitekim Snyder ve arkadaşlarına göre
umut iki yaklaşımla ele alınmalıdır. Birincisi ‘hedefi elde etme isteği
ve hedefi elde edebilmek için bireyin kendisinde güç ve istek
hissetmesi’ ikinci boyutta ise ‘hedefi elde etmede yollar ve araçlar
55Hüccetü’l-İslâm

Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed
el-Gazzâlî et-Tûsî (ö.505/1111), Zübdet’ül-İhya, (Thk.: Muhammed Cemaleddin elKasımî-Çev.: Ali Özek), İstanbul, 1973, s. 161.
56Â’raf, 7/156.
57Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ elBegavî (ö. 516/1122), İhyau’t-TurasMealimu’t-Tenzîl fi Tefsiri’l Kur’an,
(Thk.:Abdurrezzak el-Mehdî), Beyrût, 1420, II/238; Gazâlî, İhya, V/525.
58 Gazali, a.g.e.,V / 5 2 5 .
59 Bakara, 2/218.
60Fâtır, 35/29.
61A’râf, 7/156.
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bulabilme becerisidir.’62 Burada Snyder ile Gazali’nin kesiştiği nokta
umma pozisyonunda olan bireyin pasif bir bekleyiş sergilememsi
gereğidir.
Umut içinde bulunmayı sadece içsel bir duygu olarak ele
almayan Kur’an, özellikle Yusuf Suresinde bu durumu kıssanın
diyalogları arasına serpiştirmektedir. Nitekim Hz. Yakub Hz. Yusuf’u
aramak için diğer çocuklarını gönderirken onlara şöyle söylemektedir:
“Oğullarım, gidin de Yusuf ve kardeşinden bir haber getirin ve
Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan
başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez."63 Burada Hz. Yakub hem
diğer çocuklarına umutlu olmayı tavsiye etmekte hem de umut
etmekle beraber onları Hz. Yusuf’u aramaya göndermektedir.
Umut, hedeflere ulaşmada sadece bir yolun var olabileceğini
düşünmeden değişik yol ve yöntemleri de kullanmayı öngörür. Bu
manda umutta eylemlilik durumu beraberinde değişik hamlelerle
hedefe gitmeyi de öğretir. Bu, umudun aynı zamanda ulaşılabilir ve
önemli amaçlar için mücadele etmenin enerjisi64 olduğunu da ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla umut düzeyi yüksek olan insanların
ulaşabilecekleri hedefleri belli bir plan dâhilinde ve amaçlarına uygun
olarak ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Nitekim bu tür bireyler
amaçları alt amaçlara bölerek gerçekleştirmeye çalışırlar.65
Bu çalışma azminin geriye ket vurmadan yürütülmesi için
hedeflerin gerçekçi olma şartı vardır. Çünkü geri bildirimlerin
olumsuz olduğu durumlarda bireylerdeki gayret azalır.66 Bunu içindir
ki Kur’an, insanların güç yetiremeyecekleri işlerin altına girmekten
Allah’a sığınmayı tavsiye etmektedir.67 Dolayısıyla altından
kalkılmayan işler, bireylerde zamanla özgüveni zedeler. Bunun
sonucunda bireyler, hem maddi hem de manevi anlamda pozitif duygu
durumlarını kaybedebilirler.
Gerçekçi olmayan hedeflerin insanı umutsuzluğa götürmesi,
Pozitif Psikolojinin kurucusu kabul edilen Martin Seligman’ın da
değindiği ‘öğrenilmiş çaresizlik’ sendromuna benzemektedir. Nitekim
bu yaklaşıma göre organizma bazı davranışlar sergileyerek ilerleme
kaydetmek istemektedir. Lakin gerçekçi olmayan hedefler veya
62Snyder

C. R., Harris, C., Anderson J.R. et. al. (1991) ''TheWillandtheWays:
DevelopmenandValidation of an IndividualDifferencesMeasure of Hope" Journal of
PersonaltyandSocialPsychology 60, 4, 70-585.
63 Yusuf, 12/87.
64Hafferon vd.,a.g.e., s. 108.
65Hafferon vd., a.e., a.y.
66 Tarhan, Değerler Psikolojisi ve İnsan, Timaş yay., İstanbul 2016.
67 Bakara, 2/286.
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engellenen durumlar karşısında organizma ‘asla başaramayacağına’
kendini inandırmaya başlar ki bu da umutsuzluğun zirve yaptığı
zamanlardır.
Umutsuzluk ve buna bağlı gelişen depresif ruh halleri Kur’an
açısından üstesinden gelinebilecek zorlu yük konumundadırlar.
Kur’an’ın bu tür bilişsel seviyedeki duygu durum bozukluklarına ilk
müdahalesi, o duyguyu bilişsel anlamda beyne kerih göstermek
şeklindedir. Nitekim Kur’an, inançlı bir gönlün maruz kaldığı bu
umutsuzluk hastalığını bünyeye ‘uzaklaşılması gereken bir haram’68
olarak tanıtmaktadır. Bundan sonraki süreç artık aktif mücadeleyi
gerektirir bir tarza bürünür.
Klinik deney ve görüşmelerde tespit edilen bazı vakalar
umutsuzluğun ciddi bir intihar isteğinin belirmesinde en önemli etken
olduğunu ortaya koymuştur. Umutsuzluk böyle durumlarda bireyi
kendine çeken ve kaçışı imkânsız bir girdaba dönüşmektedir.69 Bu
girdaptan çıkışın reçetesi olarak psikologlarca ileri sürülen ana
argüman yine ilk etapta bilişsel manada iknadır ki bu da genel de
‘intiharın sorunlara çözüm olmadığı’ tezi üzerine kuruludur. Bu
bilişsel müdahale az önce değindiğimiz Kur’an’ın bilişsel
yaklaşımıyla aynı paraleldedir ki Kur’an müktesebatına göre de
intihar, beraberinde dünyadaki sıkıntılardan daha çok sıkıntı doğurur
ki o da intiharın uhrevi cezasıdır.
Son tahlilde umutsuzluk sadmesine karşı umut aşılama hem
psikolojinin hem de dinin kesişim noktasında yer alır. Ama
umutsuzluğa karşı umut çalışması bilimsel ve modern manada Pozitif
Psikoterapi adı altında Pozitif psikolojinin ilgi alanında yer
almaktadır. Kur’an ile Pozitif Psikolojinin buradaki ortak noktası
müdahalenin bilişsel manada olduğu düşüncesi zikredilebilir.
En sıkıntılı zamanları en hasarsız geçiren bireylerin güçlü
kişilik özelliklerin biri olan umutlu olma aynı zamanda Kitab-ı
Mukaddes’in de ayetleri arasında yer almaktadır. En dikkat çeken
somut örneğini İncil’deki Hz. Eyyüb kıssasında70 gördüğümüz bu
durum, istenilen ve kazanılması gerekli olan bir özellik olarak dualar
arasında da zikredilmiştir. Sana umut bağlayan hiç kimse utanca
düşmez; Nedensiz hainlik edenler utanır. Ya Rab, yollarını bana öğret
yönlerini bildir. Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; çünkü
beni kurtaran Tanrı sensin.”71
68Yusuf,

12/87.
David Burns, İyi Hissetmek, s. 372.
70 İncil, Eyüp, 17/1-16.
71Mezmurlar, 25/3-4-5.
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Kur’an’ın umutsuzluğu inkâr ile eş tutarak yermesi gibi Kitabı Mukades de umudun ancak öldüğünde bitebilecek bir duygu
olduğuna vurgu yapar. “…kişi öldüğünde umutları yok olur, güvendiği
güç de biter”.72
1.4.
Dua
Arapça bir kelime olan ‘dua’ lügatte, çağırmak, seslenmek,
yalvarıp yakararak Allah'tan hayır istemek, ibadet etmek, tapınmak,
özendirmek, yönlendirmek, aracı olmak, da'vet, yardım istemek,
Allah'a yönelmek, Allah'a yakarılan söz, isim ve isim koyma 73
anlamlarına gelir.
Birey psikolojisi açısından dua, ‘bireyin kainatta tek
olmadığının farkına varması ve yüce bir varlığa yani bir Kadir-i
Mutlaka yönelerek varlığından sarsılmaz bir güven duygusu alması’74
şeklinde özetlenebilir.
Pozitif Psikoloji açısından dua, hayata anlam katma, gelecekle
ilgili iyimserlik, umut, sevinç, huşu, sevecenlik ve aşkınlık gibi
duyguların yaşanmasında etkin75 bir ritüeldir. Aynı duygu durumlarını
ortaya çıkaran ana etmen inanç olmakla beraber dua, içten olması ve
daha çok çaresiz durumlarda ortaya çıkması yönüyle gösterişten daha
uzaktır. Dua, bireyle bireyin inandığı varlık arasında bir bağ
oluşturması yönüyle sair ibadetlere karşı ehemmiyeti büyüktür. Çünkü
bu ibadet yer ve mekâna bakılmaksızın icra edilebilen bir veçheye
sahiptir. Ayrıca yapılması herhangi ek bir ritüel ve şekle bağlı
olmaksızın tamamen fıtridir. Ani korku ve sıkıntı durumlarında en
inatçı inançsızların dahi icraya yeltendiği bir yöne sahip olan dua,
sessiz, içten, riyasız, bireyle tanrı arasında en kestirme ve en içten
iletişimin adıdır.
Duanın bu boyutu psikologların dikkatinden kaçmamış; dua,
birey psikolojisine etkisi yönüyle incelenmiştir. Özellikle gençler
üzerinde yapılan anket çalışmalarında ergenlerin %96’sının dua
etmenin onların psikolojilerine olumlu etki ettiğini ifade etmişlerdir.
Bunun yanı sıra bilişsel gelişimi eşit olan bireyler üzerinde yapılan
araştırmalarda, karakter ve ahlakilik değerlerin ara sıra dua eden
bireylerde bile hiç dua etmeyen bireylere oranla daha yüksek olduğu
saptanmıştır. Bu bağlamda dua, bireyde zihinsel, manevi güçlerin
İncil, Süleyman, 11/7.
Manzur, a.g.e., XIV/257; İsfahanî, a.g.e., s. 244; Ebu Muhammed Abdullah b.
Müslim bin Kuteybe, Edebu'l-Katib, Beyrût 1985, s. 546-581; Asım Efendi, Kamus
Tercümesi, Matbaa-i Osmaniye, 1305, III/81; Yazır, a.g.e., IV/2968.
74 Nevzat Tarhan, İnanç Psikolojisi, Timaş yay., İstanbul 2014, s. 101.
75Carr, Pozitif Psikoloji., s. 35-36.
72
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daha iyi kullanılıp ümit ve inancın canlanmasına, stres ve kaygıların
yatışmasına, kişiliğin bütünleşmesine yardımcı olan bir etkiye
sahiptir.76
Dr. C. Byrd Randolph, Kaliforniya Üniversitesi Tıp bölümü
ve San Francisco Genel Tıp Merkezinde görevli araştırmacı. Bu
araştırmacı ‘dua’nın hastalara etkisi’ çerçeveli bir araştırması
konumuzla alakası yönüyle ilginç sonuçlar içermektedir. Çalışması
boyunca genel bir hastanenin kardiyoloji ünitesindeki hastaları ve
duacıları organize ederek şu iki sorunun cevabını aramış: 1- JudeoChristıyan bir Tanrıya dua hastaların medical şartlarını etkileyecek
mi? 2-Eğer mevcutsa, bu etki nasıl tanımlanabilir? Çalışmaya Ağustos
1982 ve Mayıs 1983 tarihleri arasında giriş yapan 393 hasta dâhil
edilmiş. Hastalardan 57 si şahsi nedenler ve dini inançları gereği
muvafakatname imzalamayı reddederek çalışmanın dışında kalmış.
Hastalara çalışmanın mahiyeti tümüyle anlatılmış. Dua alacak ve
almayacak olan hastalar yine random usulüyle belirlenmiş. Hastalar,
yardımcı sağlık personeli ve bizzat Dr. Randolph çalışma boyunca
tarafsız kalmışlar. Peşin hüküm veya tarafgirliği önlemek için hastalar
da birbiriyle temas etmemiş. Dua ediciler günlük yaşamda aktif dini
hayata sahip olanlardan seçilmiş. Hastaların her biri tesadüfi bir
şekilde 3-7 duacıya verilmiş. Hastane haricindeki duacılara hastanın
adı, teşhisi, genel durumu ve süre boyunca şartlardaki değişimler
iletilmiş. Duacılar hasta taburcu olana kadar duaya devam etmişler.
Sonuç olarak çalışmanın başlamasından sonra analiz edilen olaylar
dua edilen gruptakilerin daha az konjestiv kalp bozukluğu yaşadıklar,
müdahalelere daha az gereksinim duydukları, antibiyotik tedavisinin
daha az uygulandığı, daha az pnömoni vakasına rastlandığı, daha az
intube edildikleri ve oksijen verildiği görülmüştür. Rakamlara
bakıldığında dua edilen hastaların her bakımdan daha iyi bir tablo
gösterdikleri tespit edilmiş.77
Bu durum, dua’nın metafizik etkisi noktasında ilginçtir.
Pozitif Psikoloji açısından dua, insanın temel psikolojik istekleri
arasında yer almaktadır. Bu anlamda Spritüel (manevi) ihtiyaçlar,
psikoloji alanında çalışan bilim insanlarınca ele alınan ihtiyaçlardan
bir tanesidir. Kapsamında derin düşünme, meditasyon, dua etme,
ibadetler, ruhsal odaklanma, yaşamda bir anlam ve amaç bulma gibi
konuları barındırır.78
Mustafa Koç, “Din Psikolojisi Açısından Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet
Psikolojisinin Gelişimi”, EKEV Akademi, Yıl: 9 Sayı: 25.
77http://www.sahife.net/?&Bid=241393, Erişim tarihi: 09.04.17.
78http://www.tayfundogan.net/2016/10/28/insan-ne-ister-psikolojik-ihtiyaclar, erişim
tarihi: 09.04.17.
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Kur’an, Yüce Yaratıcının yarattığı kullarına bir mesajı ve
dünya ahret mutluluğu için bir rehber olması dolayısıyla insanların
hem maddi hem de manevi açıdan rehberidir. Bu anlamda Kur’an,
tavsiye ettiği emirleri arasına serpiştirdiği bazı ibadet şekilleri ve
ritüeller aynı zamanda psikolojik bir etkiye de sahiptir. Çoğu zaman
bilimsel tespitlerden sonra farkındalık yaşadığımız bu ibadetler
bidayetten beri bireyler üzerindeki pozitif etkilerini devam
edegelmişlerdir.
Kur’an birçok ayetinde dua ve dua’nın gerekliğinden
bahseder. Ama psikoloji bilimi açısından en dikkat çeken ayetler daha
çok ‘gizli ve içten’ dua etmeye çağıran ayetlerdir. Buna bir örnek
olarak Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Rabbinize için için
yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten O,
haddi aşanları hiç sevmez.”79
Ayeti duanın adabı ve bu adaptaki hikmeti çerçevesinde ele
alan Seyyid Kutub, ‘Bu ayette, salih bir nefis, ona en uygun gelecek
bir dua ve yakarış haline yöneltiliyor. Bağırıp, çağırarak değil, gizli,
içten ve biçare bir şekilde! Gizli ve içtenlikli yakarış, Allah'ın
yüceliğine en lâyık ve kul ile mevlası arasında irtibatı sağlamada en
uygun durumdur’ şeklinde yorumlamaktadır. Yine müfessire göre
duadaki bu sessiz yöntem Allah'ın yüceliğine ve yakınlığına ilişkin
inançlı bir duygudur. Bu duyguyu, burada Kur'an yöntemi
desteklemekte ve dua esnasında alınması gereken tavır olarak ilân
etmektedir. İşte, Allah'ın yüceliğinin tam anlamıyla bilincine varan
kişi, duasında bağırıp çağırmaktan hayâ eder. Allah'a yakın olduğunun
gerçekten şuuruna varan kişi, böyle bağırıp çağırmaya bir gerekçe
bulamayacaktır.80
Pozitif Psikolojinin yaklaşımıyla dua dinî bir ritüel olması
hasebiyle bireylerin iyi oluşları üzerinde pozitif bir etkiye sahip ve
ileriye ait umut duygularına olumlu etki yapıyorken 81 İslam
Bilginlerine göre de dua kul ile yaratıcı arasında bir gizli ve hikmetli
yol olması itibariyle bireylere azim ve olaylara karşısında mukavemet
kazandırır. Öyleki Yüce Allah bireylerde bu mukavemetin
kaybolmaması için kendisiyle mülaki olmak isteyen kulları için
sürekli ‘hazır’ olduğunu belirtmektedir. “Kullarım Ben'i senden
soracak olurlarsa, bilsinler ki Ben pek yakınım. Bana dua edenin
duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da dâvetime icabet ve Bana

Araf, 7/55.
Kutub, Fi Zilali’l Kur’an, III,1298.
81Hefferon vd.,a.g.e., s. 60.
79

80Seyyid
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hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki doğru yolda yürüyerek selâmete
ersinler.”82
Başka bir ayette Kur’an, duanın insanın içsel tereddütlerine
karşı yine duayı dolayısıyla Yüce yaratıcıyla mülaki olmayı tavsiye
etmektedir. “Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa,
hemen Allah'a sığın! Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi
bilir.”83
Kitab-ı Mukaddeste özelliklere peygamberlere ait birçok dua
bulunmaktadır. Zor ve sıkıntılı zamanlarda yapılan bu dualar,
inananlar açısından örnek dua şekilleri ve edepleri mesabesindedir.
Nitekim Hz. Eyyüb, Hz. Süleyman ve diğer peygamberlerin duaları,
inanan ehl-i kitaba bu anlamda somut birer örnek teşkil etmektedir.
“Halkın, düşmanlarına karşı gösterdiğin yoldan savaşa giderken
sana, seçtiğin bu kente ve adına yaptırdığım bu tapınağa
yönelip dua ederse, dualarına, yakarışlarına göklerden kulak ver ve
onları kurtar. göklerden, oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına
kulak ver, onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını
bağışla. Şimdi, ey Tanrım, bizi gör ve burada edilen duaya kulak
ver.”84
Sıkıntı ve sarsıcı durumlarda duanın gücüne vurgu yapan bazı
ayetler de vardır ki bu ayetler dua etme ve isteme yetisine sahip olan
bireylerin bu sıkıntı zamanlarında dua ile kurtulabileceklerine işaret
edilmektedir.
“Sana
seslenince
yanıtla
beni,
Ey Adil Tanrım! Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde, lütfet bana,
kulak ver duama.” “Esenlik içinde yatar uyurum, çünkü yalnız sen, ya
Rab, Güvenlik içinde tutarsın beni.”85
Genel felsefesi İyi düşününce, iyi konuşma ve iyi yapma
üzerine kurulu olan Mazdeizme göre dua, dar zamanlarda kurtulmanın
en sağlam yoludur. Bu inanca göre iyi düşünce, iiyi hareket ve iyi
söyleme kavuşmak için Tanrıya yalvarmak gerek. Ki insan ancak bu
dua sayesinde huzura erebilir.86 Kişinin muvazenesini kaybetmesi
durumunda da dua yapmayı salık veren bu kitap tabilerine şöyle
seslenmektedir: “…kurbanla, duayla, kefaret ve şükretmeyle teskin ol
huzuru yakala…”87

Bakara, 2/186.
Araf, 7/200.
84Kitab-ı Mukaddes, Tarihler, 2/32-40.
85Kitab-ı Mukaddes, Mezmurlar, 4/1,2,8.
86Awesta, Yasna, 44/1.
87Awesta, Heft Amahraspand Yaşt, 1/5.
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1.5.
Şükür/Minnettarlık
Arapçada ş-k-r/ شكرkökünden gelen bu kelime, nimeti
zikretme, yapılan iyiliğin makbule geçtiğini dile getirme, iyiliği
yapanı övme, nankör olmama, nimetin kıymetini bilme88 anlamlarında
kullanılır. Genel itibariyle iyiliği anıp sahibini övmek, iyiliğe karşı söz
ve davranışlarla minnettarlık göstermek, iyiliğe iyilikle karşılık
vermek89 anlamlarında da kullanılmaktadır.
Pozitif Psikoloji açısından şükür, daha çok sıkıntılı durumlar
ve olaylar karşısında bir başa çıkma aracı veya yöntemi olarak
değerlendirilmektedir. Bu noktada şükrün bir başa çıkma aracı olarak
telakki edilmesi tamamen bilişsel bir süreci kapsamaktadır.90 İçsel
olarak kişinin kendisini sahip oldukları noktasında şanslı görmesi ve
kendisinden daha kötü durumda olanlarla kıyas yaparak minnettarlık
duyması bireyin iyi oluşuna olumlu etki edebilmektedir.91
Dindarlık ve maneviyatın ruh ve beden sağlığına etkileri
günümüze kadar hep araştırıla gelmiştir. Yapılan araştırmaların dinin
ve dine bağlı ritüellerin etkisini pozitif anlamda yordadığı tespit
edilmiştir. Bu kapsamda hayatlarında sıkıntılı olaylarla karşılaşan
insanlar için yüzyıllardır dinin salık verdiği kaynaklarla ayakta
kalmaya çalışmışlardır.92
Bu genel düşünceye karşı çıkan Freud’a göre din, tehlikeli ve
kontrol altına alınamaz güçlerle dolu dünyada çocuğun hissettiği
çaresizlik hissinden kaynaklanmaktadır.93İnsan beyninin kaotik
ortamlarda yeni bir yol bulma yeteneğinin olduğu bilinen bir gerçektir.
Ama tanrı’nın varlığı gerçeği, Freud’un zannettiği gibi aklın bir çıkış
denemesinden ileri gelmemektedir. Zira akıl aynı zamanda fıtrî olana
karşı meyil içindedir ki bu durumda aklın korku faktörüne karşı Tanrı
fikrini geliştirdiğinden çok, ifsad edilmediğinde aklın normal olanı
bulma yeteneğinin olduğu fikrini öne çıkarır. Öyleki son dönemlerde
yapılan bilimsel çalışmalar dinin doğasının bir savunma
mekanizmasından öte olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle
bireylerde anlam oluşturma, başa çıkma, kaygı giderme, kutsal olanın
ardına düşme gibi. Bunların bize verdiği asıl mesaj da aslında dinin
İbn Manzûr, a.g.e., VI/92.
el-Kamusu’lMuhît, ‘şkr’ mad.; Uludağ, a.g.e., s.460; Ateş, a.g.e, s.309.
90 Ali Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür Ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi”, Din
Bilimleri Akademik araştırma Dergisi, c.12, s. 2., İstanbul.
91Carr, a.g.e., s. 90.
92Kenneth I. Pargament vd., Başa Çıkmanın Dinî Boyutu, (Çev.: Çiğdem damla
Balaban), Din ve Maneviyat Psikolojisi (Derleyen: Raymond F. Paloutzian-Crystal L.
Park), Phoenix yay., Ankara 2013, s. 378.
93 Sigmund Freud, Bir Yanılsamanın Geleceği, Uygarlık, Din ve Toplum içinde, (çev.:
Selçuk Budak), Öteki Yay., Ankara 1995, s. 175–237.
88

89Fîrûzâbâdî,
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gücünün bir kısmı çok çeşitli ihtiyaçlara yetme yeteneğinden ileri
geldiğini ortaya koymaktadır.94
Dinin başa çıkma noktasında geliştirdiği yeteneklerden biri de
hiç şüphesiz şükür olgusudur. Kur’an şükür konusuna her şeyden önce
kul açısından bir imtihan olarak yaklaşmaktadır. “Ama nezdinde,
kitaptan ilim olan bir zat da:"Ben, sen gözünü açıp kapamadan onu
getirebilirim" der demez, Süleyman, Kraliçenin tahtının yanıbaşında
durduğunu görünce: "Bu, Rabbimin lütuflarındandır. Bu şükür mü
edeceğim, yoksa nankörlerden mi olacağım? diye beni sınamak
içindir. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük
eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstağnidir, şükrüne
ihtiyacı yoktur, ihsan ve keremi boldur."95
Bu ayette yapılan yorumlar ve bazı hadisler ortaya
koymaktadır ki Yüce Allah kimsenin şükrüne muhtaç değildir.
Nitekim Mevdûdî, ‘Allah (c.c.), kimsenin şükrüne ve hamdine muhtaç
değildir. Ulûhiyeti, bir kimsenin nankörlüğü ya da şükran
duygusundan yoksunluğu yüzünden ne bir damla eksilir, ne de bir
damla artar. O, bizatihi kendi öz gücüyle her şeye hükmedendir. O'nun
hâkimiyeti, yaratıkların O'nu tanımasına veya inkâr etmesine bağlı
değildir’96 demektedir. Aynı husus Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın
dilinden de ifade edilmiştir: "Siz ve yeryüzünde bulunanlar hep
nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah mustağnîdir, (sizin şükrünüze
muhtaç değildir, O zatında) övülmüştür."97
Burada dikkat çeken husus, şükür, verdiği yarar itibariyle
bizatihi bireye yöneliktir. Şükrün Yüce Allah açısından istiğna edilen
bir konumda olması, yararının bireye yönelik olduğunu ortaya
koymaktadır ki bu durumda verilen nimetleri hatırlama veya daha
beterinden sakındırdığı için Yaratıcıya teşekkür etme bireyi içsel
huzura kavuşturmaktadır.
İbrahim, 14/8 ayetinden bir önceki ayet de şükür yoluyla kul
ile Yaratıcı arasında meydana gelen iletişim ve bağa işaret etmektedir.
“Ve düşünün ki: Rabbiniz şöyle ilan buyurdu: "Eğer şükrederseniz,
Ben nimetlerimi daha da artırırım…"98 Razî, şükrü eda şeklinin
sadece dil ile olmayacağına işaret ederek ayetten kastedilmek isteneni
şöyle dile getirir. ‘Şükür, iman ve salih amelle olur. Yani; -Eğer iman
edip salih amellerde bulunursanız, nimetinize nimet katarım. Yok,

94Kenneth

I. Pargament vd.,a.g.e., s. 380.
27/40.
96Taberî, a.g.e., ; Mevdûdî, Tefhim, IV, 210.
97 İbrahim, 14/8.
98 İbrahim, 14/7.
95Neml,
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eğer nankörlük yaparsanız ve iman etmez, salih amellerde bulunmazsanız, iyi bilin ki azabım çok şiddetlidir’.99
Kur’an’ın genel yaklaşımına bakıldığında anlaşılmaktadır ki
Kur’an, bu kabil kavramlara pasif bir tavır sergilenerek
yaklaşılmasından yana değildir. Kur’an’ın getirdiği sistemin aksiyon
ve hareket kabiliyetini önceleyen bir din olduğu gerçeğini göz önünde
bulundurduğumuzda bu kavramların sadece dil ile ikrar edilen bir
seviyede ele alınması sığ bir yaklaşım olarak kalmaktadır. Nitekim
Kur’an’ın genelinde geçen şükür ile alakalı ayetler şükrün sadece bir
dil vecibesi olduğu düşüncesini nakz etmektedir. Bununla alakalı
olarak Yüce Allah Ali İmran Suresinde şöyle bulunmaktadır.
“Gerçekten, sizler birkaç biçare iken, Bedir'de Allah size yardım
etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş
olasınız!”100
Müfessirlerin bu ayet muvacehesinde şükür kavramına
yaklaşımları şükrün sadece dil ile yapılmasından ibaret olmadığı
şeklindedir. Nitekim bu ayet sadedinde varid olan genel yorumlar
‘Müminlerin Bedir savaşında ortaya koydukları itaat, sebat ve
Allahtan sakınma bir nevi fiilî şükür’101 olarak yorumlanmıştır. Bu
durum şükrün aynı zamanda bilişsel manada bireyin Yüce Allah’a
minnet duyması anlamına da gelmektedir. Çünkü iç huzur her ne
kadar yapılan fiili davranışlar sayesinde edinilebilen bir durum olsa da
şükrün tam olarak eda edilmesi, bireyin kendisini içsel olarak şükre
ikna etmesine ve bundan tatmin olmasına bağlıdır.
Pozitif Psikoloji yaklaşımı ve son dönem klinik psikolojik
yaklaşımlar da bunu destekler mahiyettedir. Öyleki mutluluğun en
belirgin içsel etkeni zengin-fakir, sosyal mertebe, erkek-dişi veya
herhangi bir ırka mensup olma durumları fark etmeksizin daha çok
duyulan şükür/minnettarlıkla ilgili görülmüştür.102 Nitekim şükür
üzerinde yapılan tanımlamalar şükür ile sevinci bir arada zikreden bir
bağlama sahiptir. Yani şükür, ister dille ister fiilî olsun, şükreden
kişiye içsel huzur ve sevinç kazandırabilir.103
Şükür, modern psikolojinin ilk dönemlerinde bireylerin iç
dünyalarına yönelik bir duygu olarak ele alınmasına rağmen şükür,
daha sonra bireyde var olan ve bireyde ‘şükre meylin varlığına’ delalet

99Razî,

Mefatihu’l Ğayb, V,521.
Ali İmran, 3/123.
101 Zuhaylî, Tefsir, II, 311.
102 Martin Seligman, Gerçek Mutluluk, (Çev.: S. K. Akbaş) HYB. Yay., Ankara 2002.
103Gülüşan Göcen, Şükür, Pozitif Psikolojiden Din Psikolojisine Köprü, Dem yay.,
İstanbul 2014, s. 32-33.
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eden bir güçlü kişilik özelliği olarak beyan edilmiştir.104 Bu manada
şükreden bireye yararı bakımından çift yönlüdür. Çünkü şükür, iyilik
yapılan açısından iyiliğin sebebi olma duygusu; iyiliği yapan
açısından da yapılan iyiliğin yapılan kişiye değer bir davranış
olduğunu ortaya koyar.105
Şükrün sadece bir duygu olarak ele alınmasının verdiği
anlamsızlık onun varoluşsal, dinî ve ahlakî olarak temellendirilmesiyle
aşılmaya çalışılmıştır.106 Buna karşın yapılan çalışmalar şükür
olgusunun kişiliğin güçlü bir özelliği olarak bireyleri daha üretken,
daha mutlu, enerjik, bilgili ve özgüven sahibi yaptığı ortaya
konulmuştur.107
1.6.
Sabır
Arapça ‘ر-ب-ص/s-b-r’ kökünden gelen bu kelime, dayanma,
dayanıklılık, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme,
elem ve belalara karşı şikâyeti terk etme 108 manalarına gelir. Bununla
beraber kök itibariyle sabır, darda tutmak, engellemek, hapsetmek,
sızlanmamak, kendini acındırmamak, birisinden öç almak, birine kefil
olmak, toplamak, eklemek, şiddetli olmak109 Gibi anlamlarda
kullanılmaktadır.
Istılah olarak daha ziyade kulun, başına gelen musibetlerden
dolayı Allah'tan başka kimseye şikâyetçi olmadan, sızlanmadan,
yakınmadan ve kendine acındırmadan, karşılaştığı sıkıntı ve belaların
verdiği üzüntüyü sadece Allah'a arzetmesi ve sadece O'nun inâyetini
istemesi110 olarak tanımlanmıştır.
Sabır konusundaki algı ‘kişinin şikâyetçi olmadan halini
Allah’a arz etmesi veya bir şey yapmadan beklemesi’ gibi bir yanlış
bina üzerine kurulmuş olmasına rağmen sabır meselesine İslam
Aimlerinin yaklaşımı daha farklıdır. Tanımlar doğası gereği ‘efradını
camî’ ve ağyarını mani’ olması hasebiyle detayların anlatıldığı
platform değildir. Bundan dolayı sabır konusunda yapılan tefsirî
Göcen, a.g.e., s. 34.
R.A., Mutluluğun Anahtarı: Şükretmek, (çev.: Neslihan Kül), İstanbul
2009, s. 15.
106Göcen, a.g.e., s. 36.
107 Göcen, a.g.e., ay.
108 Uludağ Süleyman, Tasavvuf Tarihi Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1991, s.408.
109Cevherî, İsmâil b. Hammâd, es-Sıhâh: Tâcü’l-Luga ve Sıhâhu’l-Arabiyye, (nşr.
AhmedAbdülgafûrAttâr), Beyrut: Dârü’l-İlm, 1979, II, 706; İbnManzûr, Cemâlüddin
Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-‘Arab, (nşr. Ali Şîrî), Beyrut 1992, IV, 438;
Zebîdî, Muhammed Murtazâ, Tâcü’l-ArûsminCevâhiri’l-Kâmûs, Beyrut 1306, III,
324–325.
110 et-Tûsî, a.g.e., s. 48.
104
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tanımlarda değinilenler kısa tanıtım niteliğindedir. Bundan dolayı
sabırla alakalı yapılan tanımlamalarda sabrın bize bakan bazı tarafları
ilk etapta sezinlenmeyebilir.
İslam Bilginlerine göre sabır, başa gelen herhangi bir müsibet
veya olay karşısında halinden razı olarak kabullenme olmakla birlikte;
hiçbir şey yapmayarak bekleme şeklinde bir razı oluş değildir. Aksine
sabır, içinde bulunulan durum karşısında ortalığı velveleye vermeden
ortamın gerektirdiği şekilde çözüm yollarına başvurmaktır.
Dolayısıyla sabır beraberinde pasif davranışı değil; aksiyonu ve gereği
gibi davranmayı getirir.111
Psikologlar tarafından daha çok olaylar ve sıkıntılar karşısında
sızlanmadan, şikâyet etmeden katlanabilmek ve tahammül
gösterebilmek olarak tanımlanan sabır, zorluklar karşısında gamsızlık,
vurdumduymazlık ve pasif bir bekleme olarak ele alınmamıştır.
Vurdumduymazlık; duygusuzluk, tükenmişlik, bir çeşit yenilgiyi
kabul etmektir veya tembelliktir.112 Sabır ise kişinin, içten gelen bir
şeyle (sabırla) ne olursa olsun davasından vazgeçmemesini sağlayan
kararlılıktır. Ruhen belâlar ve acılar karşısında itidâli muhafaza ve her
türlü zorluğun orta yerinde kişinin davasının bayraktarlığını yapmakta
sebat etmesidir.113
Râzi’ye göre sabır, bedene güç şeyleri yüklemek ve bunlara
katlanmak anlamına gelen bedenî sabr ve nefsi şehvet gereği arzu
duyulan şeylerden alıkoymakla gerçekleşen manevî sabır olmak üzere
iki kısma ayrılır. Ona göre manevî sabır, cinsî arzulara karşı olursa
iffet, bir musibete karşı olursa sabır, bolluk içinde yaşamaya karşı
olursa zühd, savaşın sıkıntılarına karşı olursa şecaat, öfke ve kızgınlığı
bastırma hususunda olursa hilm, sır saklama konusunda olursa kitmânı nefs, malın ve servetin azlığına karşı olursa kanaat, zenginlik
hususunda olursa kendine hâkim olma gibi değişik isimler alır.114
Razî’nin ayet üzerinde yaptığı bu yorum aslında sabırdan
anlaşılması gereken mananın ne olduğu konusunda bilgi vermektedir
ki bu da her durumun gerektirdiği bir sabır vardır ve bu sabır da belli
bir aksiyonun göstergesidir. Buna göre her biri ayrı bir kişilik özelliği
ve erdem olan iffet, zühd, hilm, kanaat, şecaat gibi özelliklerin aslında

a.g.e., IX,434.
Nevzat Tarhan, “Stres ve Sabır”, Kur’an mesajı İlmî araştırmalar Dergisi, V,
1998, s. 46; Mebrure Doğan, Sabır Psikolojisi, Çamlıca Yay., İstanbul 2016, s. 19.
113Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar, (Çev.: Süleyman Ateş),
İstanbul,ts., 147.
114 Râzî, a.g.e., IV, 86.
111Elmalılı,
112
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rahatlıkta ve darlıkta, keder, tasa ve daha başka durumlarda getirilen
sabrın aksiyon durumunun dışa vurumu gibidir.
Sabırsızlığı güçlü kişilik özelliklerine engel olan bir bir özellik
olarak değerlendiren psikologlar bu ruh haletinin insanların
mutsuzluğuna etki eden yönüne dikkat çekmektedirler.115 Nitekim
1970’lerde Stanford üniversitesinde profesör olan Walter Mischel
ünlü Marshmallow deneyinde çocukları odasına çağırarak onlara
süslenmiş ve yenmeye hazır bir tabak marshmallow gösterir. Bu
marshmallowu yiyebileceklerini ya da eğer biraz beklerlerse bundan
bir yerine iki tane yiyebileceklerini söyler. Bu deneyin sonunda
çocukların %30’u bu doyumu erteleyemeyip sabredememişlerdir.
Yıllar sonra aynı denek grubuyla iletişime geçen Profesör Mischel,
artık birer delikanlı olan bu denekler arasında cazibeli bir şeye karşı
gösterdikleri direnç ile hayattaki başarıları arasında bir ilişki tespit etti.
Özellikle marshmallowa karşı fazla dirnç gösteremeyen çocuklarda
sonraki hayatlarında artmış davranış bozuklukları, düşük akademik
başarı ve sosyal ilişkilerde problemler gözlemiştir.116
Kur’an, sabrın bireye kazandırdığı veya kazandıracağı
yararlardan bahsettiği gibi bazı ayetlerde de sabrın sevap ve aksiyon
olarak değerine değinirken sabır ile cihadı aynı değerde ele
almaktadır. Bu manda Kur’an adeta bireyleri sabır eğitimine tabi
tutarak bu sabrın bireyin hayatlarındaki başarılarına etkisini
vurgulamaktadır. “Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır
gösterenleri ortaya çıkarmadan, kolayca cennete girivereceğinizi mi
zannettiniz?”117 Nesefi, ‘cihad edenler’ ile ‘sabredenler’ kelimelerinin
birbirleriyle atfedilerek gelmiş olmalarına vurgu yaparak aralarındaki
müsavata dikkat çeker. Bu bağlamda Nesefî, ayete ‘siz
savaşmadığınız, sabretmediğiniz müddetçe…’ tefsirini yapar.118
Dolayısıyla Cennete gitme durumunda olacak iki unsurdan biri olan
‘sabredecek olanlar’ ‘cihad edenlerle’ aynı seviyede zikredilmişlerdir.
Bu da Kur’an açısından sabrın değerini ortaya koymaktadır.
Sabrın dayanma gücüne etkisini de ele alan Kur’an, “Câlût ve
askerleriyle savaşa tutuştuklarında: Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla
doldur; bize direnme gücü ver; kâfir kavme karşı bize yardım et,
dediler.”119
Görülüyor ki, bu şekilde ortaya konulan sabır, kişinin inandığı
değerler uğruna mücadele ederken karşılaştığı engeller karşısında,
Tarhan, a.g.m., s. 45.
a.g.e., s. 156.
117 Ali İmran, 3/142.
118Nesefî, a.g.e., III/142.
119 Bakara, 2/250.
115

116Hafferon,

The Journal of Social Sciences Institute

ruhen çöküntüye uğramasını engelleyen bir hal olmakta ve kişiyi
dinamizme sevk etmektedir. Bilhassa kişinin, düşmanın bitmek
bilmeyen taarruzları karşısında gerçek inançta sebat etmek yolundaki
bükülmez kararlılığını ifade etmektedir.120
Sonuç
Kur’an, diğer münzel kitaplar gibi hem bir hidayet rehberi
hem de insanlara iki cihan mutluluğunun yolunu göstermek için
gönderilmiş bir kitaptır. Son kitap olması hasebiyle evrensel mesajlar
içerdiği gibi aynı zamanda insanların genel iç huzuru ve mutluluğu
için her zaman ve asırda kullanılabilecek davranış şekilleri ve evrensel
değerler getirmiştir. Bu değerler bazen çalışma hayatıyla alakalı
olabileceği gibi bazen toplumsal hayat bazen de bireysel hayatla ilgili
olabilmektedir. Hepsindeki ortak nokta değerin kazandırdığı ahlakî ve
psikososyal yarardır.
Son dönemlerde psikolojinin bir alt disiplini veya yardımcısı
olarak ortaya çıkan Pozitif Psikoloji kuramı, kişilerin ruhsal
sorunlarından çok onların pozitif değerleriyle ilgilenmekte ve bu
arenada bu değerleri geliştirerek adeta onları ruhsal rahatsızlıklar
öncesi oluşabilecek travma ve psikolojik rahatsızlıklardan korumaya
çalışmaktadır. Öncelediği değerler ve sunduğu öneriler bağlamında
Kur’an’la yolları kesişen bu bilim adeta Kur’an’ın asırlar öncesinde
ele aldığı bazı toplumsal ve bireysel hasletleri, bireylerin ruhsal
hastalıklara yakalanmamalarına yarayan bir koruyucu kişilik özelliği
olarak sunmaktadır. Bu manada merhametli olma, şükretme, sabırlı
olma, inançlı olma ve inancının gereği gibi yaşama bu hasletlerden bir
örneklem olarak sunulabilir.
Bu çalışma, Kur’an’da bazı değerleri Pozitif Psikoloji
yaklaşımıyla ele alarak hem bu bilimin kuramcıları hem de Kur’an
yorumcularının bakışçısıyla incelemeye çalışmıştır. Bunun sonucunda
Kur’an’ın emrettiği veya tavsiye ettiği bazı davranış şekillerinin
bilimsel karşılığının da olduğu vurgusunu yapmaya çalışmıştır.
Nitekim Kur’an sadece bir bilim, tarih, hukuk kitabı olarak
tanımlanamaz. Ama sair ilimlerle alakalı izler taşır ve bu ilimlerle
alakalı kilometre taşları bırakır. Bu çalışma, Kur’an’ın Pozitif
Psikoloji ile bazı kesişim noktalarına işaret etmeye çalışmaktadır.

Önal, “Kur’an’da Îmânî Ve Ahlâkî Bir Tavır Olarak Sabır”, C.Ü. İlahiyat
Fakültesi Dergisi XII/2 - 2008, 439-466.
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