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ÖNSÖZ

Gençlik, hayatýn ilkbaharý... Gözün ýþýltýlý, dizin dermanlý,
bileðin bükülmez olduðu çað. Ruhun canlý, damarlardaki ka-
nýn deli olduðu dönem. Onun içindir ki; bir adý da delikanlýdýr
gencin. Bir “Leyla”nýn arandýðý, bir tebessümün, bir bakýþýn
esir ettiði an ve baþýn serazad, duygularýn alabildiðine hoyrat
olduðu zamandýr gençlik.

Sahip çýkýldýðýnda ve iyi yetiþtirildiðinde bir milletin gele-
ceði için ümit tomurcuðudur gençlik. Gençlik, gönlünde
“Gerçek Sevgili”yi hissedebilecek ve tüm yalancý sevgilere
sýrtýný dönecek kadar irade kahramaný olmalýdýr. Bir davanýn
muvaffak olabilmesi için lazým olan eldir. “Bir baþlangýcýn is-
tikbali hakkýnda tahminde bulunmak isteyenler, o davaya
kimlerin omuz verdiðine bakmalýdýrlar. O yükün altýnda genç-
ler varsa, o kervanýn menzile ulaþacaðýndan emin olsunlar.”
veciz ifadesinde kendini bulan baþarý sýrrý. Kâinatýn Efendi-
si’nin etrafýnda halkalanmýþ, eskiye dönmeyi döneklik sayan,
sadakat ve kararlýlýk âbidesi...

Gönül verdiði mukaddesler uðruna; candan, cânandan,
gözünü kýrpmadan, arkasýna dönüp bakmadan vazgeçebile-
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cek kadar fedakârlýk örneði. Varýp hedefe ulaþtýðýnda, muvaf-
fakiyeti Gerçek Sahibi’nden bilip, nefsine pay biçmeyecek
kadar civanmert, vazifesini yerine getirmenin hazzýyla mest u
mamur, namus emanet edilebilecek kadar iffetli, mal mülk
teslim edilecek kadar emin. Hak, boynuna inen bir kýlýç olsa
bile, baþýný uzatmaktan çekinmeyecek kadar hakperest, hak-
sýzlýk karþýsýnda kükreyen bir aslan misal þecaat sahibi... Ký-
rýk bir gönül karþýsýnda gözyaþlarýný ceyhun edecek kadar
hassas ve Rabbine kullukta her gece saatlerle sýrdaþ...

Sahip çýkýlmadýðýnda, terbiyesi adýna bir gayret gösteril-
mediðinde, karanlýk bir âti. Yalancý sevdalara gönlünü kaptýr-
dýðýnda, þehvetine esir... Beraber yürüdüðü hedefe giderken
yarý yolda býrakabilecek bir dönek! Sabýrsýzlýðý, gayretsizliði,
plansýzlýðýyla baþarýsýzlýðýn adresi, sebat etmeyiþiyle ve sö-
zünden dönüþüyle güvensizlik kaynaðý. Geçici zevklerin
mahmurluðuyla serkeþ. Bitmek bilmeyen istekleriyle hýrs kü-
pü. Kendi deðerlerini düþünen bencil. Hep midesi için çalý-
þan þikemperver. Bir kalbinin olduðunu unutmuþ his yoksulu,
gönül dünyasý, yýkýlmýþ mamureler gibi virane. Baþkalarýnýn
namusuna göz dikecek kadar hayâdan uzak. Nerede nasýl
konuþacaðýný ve nerede nasýl davranacaðýný bilmeyen edep-
siz. Haklýnýn deðil de güçlünün yanýnda olan ikiyüzlü. Yaptýðý
her iþi gösteriþ için yapan yapmacýk tavýrlý. Rabbini bulama-
mýþ ve tanýyamamýþ nasipsiz!...

Yýllar var ki gençler þikâyet sebebi; sahipsiz çünkü...
Þikâyet edenlerin de yaptýðý pek bir þey yok. Sahip çýkmak is-
teyenler de engellenmekte. Topyekün gençliðimiz, kendine
uzatýlacak; fedakâr, emin, sadýk, hakperest kýsacasý nefsin
dar cenderesinden kurtulmuþ, kendini aþmýþ kutsîlerin elini
bekliyor... 
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Milletler geleceklerini, iyi yetiþmiþ nesillerle garanti altýna
alabilirler. Geleceðine güvenle bakmak isteyenler, geleceðin
þekillenmesindeki insan faktörünü kesinlikle göz ardý etme-
melidirler. Çocuklarýný hem madden hem manen iyi yetiþtir-
miþ, “Nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Var oluþ gayem
nedir?” sorularýnýn cevabýný bulmuþ, kendinin farkýnda olan
gençler haline getirmiþ toplumlarýn geleceði, cennet misal
güzelliklerle doludur. Tam aksine çocuklarýný sadece dünyevî
yönüyle ya da uhrevî yönüyle yetiþtirmiþ, onlarýn bir yanýný ih-
mal etmiþ, adeta tek kanatlý bir kuþa döndürüp sonra da on-
lardan uçmalarýný bekleyenler, geleceklerinin çok ciddi sýkýn-
týlarla dolu olacaðýný bilmelidirler. 

Elinizdeki kitap, günümüzde ihmal edilmiþ ve problemler
yumaðý haline gelmiþ gençliðe sahip çýkma adýna hazýrlanmýþ
bir eserdir. Ýlk bölümde aile kurmanýn asýl maksadý anlatýlýyor.
Ýkinci bölümde ergenlik çaðýna geniþ bir çerçevede baþlayan
eser, üçüncü bölümde gençlerdeki kiþisel ve ruhsal deðiþimi
tanýtma fýrsatý sunuyor. Ergenlik çaðýndaki ruhsal deðiþimden
haberi olmayan bir anne-baba, elbette evladýyla saðlýklý bir ile-
tiþim kuramaz. Dördüncü bölümde ergenlik çaðýnda deðiþen
ilgiler meslek ve iþ konularý ele alýnýyor. Böylece genci karak-
terine uygun ilgilere yönlendirmenin yolu gösteriliyor. Beþinci
bölümde ergenlik çaðýnda karþýlaþýlabilecek problemler ele
alýnýyor. Bu problemlerin üstesinden nasýl gelinir, tavsiyeleri sý-
ralanýyor. Altýncý bölümde, problemleri halledilememiþ gençle-
ri bekleyen tuzaklar, istatistiklerden de yararlanýlarak izah edi-
liyor. Gençleri þiddete iten sebepler tespit edilerek, bu ortam-
lardan uzak kalmanýn gereði vurgulanýyor. 

Eserin, bu alanda deðeri ölçülemez kýymette olduðu ka-
naatini taþýyorum. Elbette gençlerin problemleri daha fazla.
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Gençlerin problemleri hakkýnda bir fikir vermesi, rehber olma-
sý açýsýndan kitabýmýz bir baþvuru kaynaðý. “Öðretmenden
Öðrencilere ve Velilere Öneriler” kitabýyla çocuk eðitiminde
yapýlmasý gerekenleri öneren ve beðeni toplayan yazarýmýz,
ikinci kitabýyla da önemli bir boþluðu doldurur ümidini taþýyo-
rum. Kendisinden toplumun problemleri ve bu problemlerin
çözüm yollarýyla ilgili nice eserler bekliyoruz...

Þahin DEMÝRCÝ
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TAKDÝM

Bir milletin devamý ve bekâsý iyi yetiþtirilmiþ nesillerle sür-

dürülebilir. Millî varlýðý ve millî ruhu yüksek iyi nesillerle… Mil-

letler, geleceklerini emanet etmek üzere mükemmel bir nesil

yetiþtirmemiþlerse, istikballeri karanlýk demektir. Hiç þüphe

yok ki nesillerin iyi yetiþtirilmesinde birinci vazife anne ve ba-

balara düþmektedir. 

Yoðurdun kaymaðý yoðurt cinsinden, sirkenin kaymaðý da

sirke cinsinden olur. Ebeveynler þahsî yaþantýlarýnda gençlere

çok iyi örnek olmalý. Yeni nesillere aktaracaklarý davranýþlarý

önce kendi vicdanýnda yaþamalý. "Âlim, bilen deðil; bildiklerini

vicdanýnda duyandýr." düsturunu ilke edinmelidirler. 

Bizler, dümeni bizden sonrakilere býrakýrken, onu, fýrtýna-

lý bir denizde bu gemiye su aldýrmadan emin ellere teslim et-

mek istiyorsak, tevazu kanatlarýný açmalý, ben yerine biz ola-

bilmeliyiz. Baþý yerde gönlü göklerde bir nesil için... Plânlarýn

ve tuzaklarýn her türlüsüne raðmen yürüyen, cismânîliðin ver-

diði rehâvetten vazgeçip, mâneviyat ikliminden gelen burcu

burcu havayý iliklerine kadar duyup bulan, doyan ve coþan bir
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nesil için... Bütün zorluklara, yeni fikirlere açýk bir nesil için var
olmalý ve elde bulunan imkânlarý sonuna kadar zorlamalýyýz. 

“Gençlik hali delilikten bir þubedir.”1 Ergenlik çaðýnda ki
gençlere yetiþkin nazarýyla bakýlmasý, onlardan her zaman
mantýklý davranýþlar beklenilmesi yanlýþtýr. Peygamber (sallal-

lâhu aleyhi ve sellem) Efendimizin de ifade ettiði gibi; “Bu çaða
adým atmýþ bir gençte, yeni ve olaðan dýþý davranýþlar olabi-
lir. Ergene sabretmek, doðrularý bulmasýna yardýmcý olmak
gerekir.” 

“Terbiye ile imdadýna koþulacaðý ana kadar GENÇ; yetiþ-
tiði çevre, heves ve zevkin pervanesi; ilim, basiret ve mantý-
ðýn uzaklarýnda dolaþan bir deli ve kanlýdýr. Onu, geçmiþiyle
bütünleþtirip geleceðe hazýrlayacak terbiye verildiði takdirde,
millî duygu ve düþünceyi temsil eden bir delikanlý olur.”2

15 yaþýna gelen bir gence nasýl davranýlmasý gerektiði,
bütün anne ve babalarýn kafasýnda yer eden bir sorudur. Er-
gen anne-babasý olmak gerçekten zordur. Zorluklarý kolay-
laþtýran ise bilgidir, tecrübedir ve muhataba göre uygun yön-
temleri kullanmadýr.

Her nesil kendinden daha iyisini yetiþtirmekle yükümlü-
dür. Bunu yapabilenler sorumluluklarýnýn büyük bir bölümünü
yerine getirmiþ sayýlýrlar. Hz Ali (r.a) isnat edilen bir söz þöyle-
dir: “Çocuklarýnýza içinde bulunduðunuz zamanýn bilgi ve kül-
türünü deðil, daha sonraki devrin adab, erkân ve kültürünü
öðretiniz. Zira onlar, sizin içinde bulunduðunuz zamandan
daha baþka bir zaman için yaratýldýlar.3

Ýyi nesilleri yetiþtirmek için; imkânlarýmýzý en yüksek düze-
ye çýkarmanýn gayreti içinde olmalýyýz.

Bu çalýþmamda; baþta bir editör gözüyle bana yol göste-
ren deðerli eþime, tashih çalýþmalarýnda çok kýymetli zaman-
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larýný esirgemeden, çalýþmamý inceleme nezaketinde bulunan
kýymetli arkadaþým Hasan Çaðlayan Bey’e ve Hatay’da, yaz-
ma þevkimi her hafta kamçýlayan “Bamteli” dergisi yayýn ku-
ruluna teþekkür ederim. 

Abdurrahman DÖNER
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BÝRÝNCÝ BÖLÜM

AÝLENÝN ÖNEMÝ



Ýþitin ey yarenler aþk bir güneþe benzer, 
Aþký olmayan gönül misal-i taþa benzer. 

Yunus Emre



AÝLENÝN ÖNEMÝ

1. Ýyi Fidanlar Ýyi Topraklarda Yetiþir

Günümüzde evlenme çaðýna gelen insanlarýn, evliliðin
asýl mahiyeti dýþýnda ve farklý istekler doðrultusunda aile kur-
duklarý görülüyor. Üniversite bitiren gençler evlilik yaparken
kiþilikten -karakter, dünya görüþü gibi- ziyâde, maddî kazanç
saðlayan mesleklerde çalýþan eþleri tercih ediyorlar. Evlen-
meyi düþünürken; dindarlýk, güzel ahlak, soy seçenekleri ye-
rine “ticari evlilik” adý altýnda “madde” için evlilik tabirleri kul-
lanmaya baþladýlar. 

Evlilik aðacýnýn en güzel meyvesi çocuk sahibi olmaktýr.
Allah, þehvetteki lezzeti de buna ücret olarak vermiþtir. Evlen-
mek dinin emri, peygamberimizin sünneti ve fýtratýn gereðidir.

Hedefi ve gayesi olmayan izdivaçlar, niyetsiz ameller gi-
bi bereketsizdir. Boyuna posuna bakýlarak evliliðe benzeyen
bir araya gelmeler uhrevî derinliðinin olmamasý yanýnda çok
defa uyuþmazlýklar ve geçimsizliklerle sonuçlanýr. “Gayeli iz-
divaç” enine-boyuna düþünülerek, hissin yanýnda aklýn ve
mantýðýn da olduðu izdivaçtýr.4
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Evlilik, sevgi ve þefkat üzerine olmalýdýr. Tek baþýna aþk,
evliliðe yetmeyebilir. Beþerî aþk, ahiret endiþesi taþýmayan
kalplerde oluþan bir fantezi, geçici bir hevestir. Kalbi ve ira-
deyi devre dýþý býrakan bu tür bir aþkta doðrudan duygularýn
hâkimiyeti söz konusudur. Aþk, aklý nefis ve þehvetin esiri ve
hizmetçisi durumuna düþürür. Bu durumda insan fýtratýnýn
dengesi bozulur. Çünkü fýtrat; “aklýn” nefis ve hislere hâkimi-
yeti üzerine kurulmuþtur.

Kur’ân’da Hz. Yusuf (a.s.)’nin kýssasý anlatýlýrken, Hz. Ya-
kup (a.s)’un þefkati üzerine de kýssa anlatýlmaktadýr. Aþk ba-
zen muhatabýný üzer, çile çektirir. Çünkü menfaat bekler. Hz
Yusuf (a.s.) Züleyha’nýn aþkýna karþýlýk vermediðinden dolayý
Züleyha tarafýndan zindana attýrýlmýþtýr. 

Ailede þefkat esas olmalýdýr. “Þefkat çocuðun annesinin
yüzünde okuduðu, sinesinde bulduðu, babasýnýn kucaðýnda
hissettiði cibilli alâkadýr. Bunu vermedikleri takdirde onu baþ-
ka hiçbir fanteziyle tatmin edemezler... Þefkat annenin en
önemli özelliðidir. O, dokuz ay karnýnda gezdirir çocuðunu.
Dünyaya getirir yüz zahmetiyle, bakar büyütür bin meþakka-
tiyle. Gece inlediði zaman hemen kalkýp imdadýna koþar...
Aðladýðýnda da baðrýna basar. Tabiatýndan kaynaklanan bir
iþtiyak ve insiyakla onu yaþatmak için yaþar.”5

Þefkatin çocuk üzerinde tezâhürü, iki yönlü olmaktadýr: Bi-
rincisi; sadece çocuðun dünyada rahat etmesi için bütün fe-
dakârlýklarýn yapýlmasýdýr. Dünyasýnýn mamur edilmesi, daha
iyi beslenmesi, güzel giyinmesi, iyi þartlarda barýnmasý, yeme-
si içmesi gibi yapýlan da bunun içindedir. Bu amaçlarla göste-
rilen þefkat, eksik kalacaktýr. Çünkü bu þefkatte tezatlýk vardýr.
Geçici dünya hayatý için varýný yoðunu feda eden anne-baba,
baki bir hayat için herhangi bir hazýrlýk yapmamaktadýr. Bu
açýdan ebeveynin çocuða gösterdiði þefkat eksik kalacaktýr. 
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Ýkincisi; baki hayata inanmýþ bir kalpten doðan þefkattir.
Yapýlan fedakârlýklarýn mükâfatýnýn yaratandan beklenmesi,
dünyadaki rahatý amaç edinmeyip sonsuza uzanan bir hayatýn
mamur edilmesi için yapýlanlar... Nitekim Bediüzzaman Hazret-
leri: “Ben bu seksen sene ömrümde seksen bin zatlardan ders
aldýðým halde kasem ediyorum ki; en sarsýlmaz ve her vakit ba-
na dersini tazeler gibi merhum validemden aldýðým telkinat ve
manevî derslerdir ki; o dersler fýtratýmda, adeta maddi vücu-
dumda çekirdekler hükmünde yerleþmiþ. Sair derslerimin o çe-
kirdekler üzerine bina edildiðini, aynen görüyorum.”6 diyerek
inanmýþ bir kalpten tezahür eden gerçek þefkati tanýmlamakta-
dýr. “Ýþte bir tarafta kadýn diðer tarafta da erkek, teþkil ettikleri
aile vahdetiyle cennet saraylarýný hatýrlatan öyle bir yuva kurar-
lar ki bu yuvanýn çehresinde öteleri temaþa edebilirler.”

“Canlýlar âleminde ebeveyn-çocuk iliþkisinin ölüme
dek devam ettiði tek canlý, insandýr. Zira insan, yaratý-
lýþ itibariyle acizdir, her zaman, her yaþta þefkate muh-
taçtýr. Ýnsanýn yaþý ilerlese de ebeveyne olan ilgisi azal-
maz, çoðalýr. Genç, ebeveynine kýzsa, hatta onlarý kü-
çümsese dahi tamamen onlardan kopmak istemez.”7
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2. Çocuk, Ailenin Dýþa Yansýyan Aynasýdýr 

Anne ve baba arasýndaki diyaloðu görerek yetiþen çocu-

ðun karakteri geliþir. Bir aile içinde ortaya konulanlar ne ise

etrafýna da o yansýyacaktýr. Babanýn anneye, annenin de ba-

baya hitabý çocuklar için bir ölçüdür. Ýsimlerin önüne saygý ve

sevgi ifade eden kelimeler getirerek aile içinde daha nazik

olunabilir. -Ayþe Haným, caným kýzým, tatlým, hanýmefendi...-

Eþlerin, çocuklarýna yönelik tutumlarýnýn saðlýklý olmasý, büyük

ölçüde onlarýn kendi içlerinde barýþýk, dengeli, huzurlu birbir-

lerine karþý sevgi ve saygýlý olmalarýna baðlýdýr. Eðer eþler,

iliþkilerinde problemler yaþýyorlarsa, bu sýkýntýlarýn çocuklara
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yansýmasý doðal bir sonuçtur. Mutlu yaþamak karþýlýklý anlayýþ
ve kabullenme sonucunda olabilir. 

“Doðru sözün yanýnda doðru hareket çok mühimdir. Ço-
cuk nazarýnda davranýþlarýmýz ve sözlerimiz arasýndaki te-
zat, onun bize olan güvenini sarsar. Hayatta bir kez olsun
yalanýnýzý ya da davranýþ ve söz çeliþkinizi yakalayan çocuk,
bunu zihninde taþýdýðý sürece siz onun nazarýnda güvenil-
mez biri olarak kalýrsýnýz. Ýlerleyen zamanlarda herhangi bir
davranýþýnýz hoþ karþýlanmayabilir. Sonrasýnda ise evladýný-
zýn zihnindeki güvensizlik duygusu gün yüzüne çýkar. Böy-
lece siz artýk onun için hiçbir zaman güvenilecek bir insan
olmayý baþaramazsýnýz.”8 Anne-baba olarak davranýþlarýmý-
zý öyle ayarlamalýyýz ki, onlar bizleri bir arkadaþ, sýrdaþ ve-
ya birer sevgi kahramaný olarak görmeli. Bizlere melek na-
zarýyla bakmalýdýrlar. Bizde ciddiyeti, adaleti, hassasiyeti,
vakarlý olmayý görmeli ve bizlere sonuna kadar güven duy-
malýdýrlar.

“Kendinizi yönetirken kafanýzý, baþkalarýný yönetirken
kalbinizi kullanýn.” (Bussy)

3. Ailede Terbiye

“Her yeni doðan çocuk temiz bir fýtrat üzerine doðar.”9 O,
henüz yazýlar yazýlmamýþ boþ bir kâðýt gibidir. O kâðýda ha-
yata dair desenler, anne rahmine düþtüðü andan itibaren ya-
zýlýp çizilmeye baþlanýr. Aileye düþen görev bu yazý ve nakýþ-
larý mevsimine göre, silinmeyecek þekilde çocuklarýnýn ruhu-
na nakþetmesidir. Ýlk yazýlarýn kalýcýlýðý çok önemlidir. Öyle
derin çizgilerle nakýþlar yapýlmalý ki, dünya ve ukba hayatýna
yön verecek figürler ortaya çýksýn.
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Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadisin-

de: “Bir baba çocuklarýna güzel ahlâktan daha iyi miras býra-

kamaz.”10 buyurmaktadýr. “Ruhlarý aynalar gibi parlak, zihin-

leri fotoðraf makineleri kadar süratli kayýt yapan yavrularýmý-

zýn ilk mektepleri, kendi aileleri, ilk terbiyecileri de ebeveynle-

ridir. Ebeveynlerin kendilerini birer muallim ve terbiyeci olarak

yetiþtirmeleri, bir milletin varlýðý ve geleceði için çok önemli-

dir. Ailenin yerini okul ya da baþka bir müessese asla tam an-

lamýyla dolduramaz. Çünkü; her çocuk yaþadýðý ortama göre

þekillenir. Okul ve arkadaþlarý daha sonra gelir. Ailesinde

saðlam bir terbiyeden geçmiþ çocuklarýn, ileri dönemlerde

ahlakî çöküntüye uðramýþ kiþilerle arkadaþlýk kuramadýklarý

görülür. Bedîüzzaman’ýn; “Gerçek imaný elde eden kâinata

meydan okur.” sözü bunu en güzel ifade eder.

Terbiye konusunda hassas davranmayan, yaþ, baþ, dü-

þünce ufku, ilmi seviye deyip hayatýn her merhalesinde çocu-

ðunu en iyi þekilde besleyip açlýðýný gidermeyenler, ileri dö-

nemlerde aç bir kurtla karþýlaþýrlarsa þaþýrmamalýdýrlar.11

Terbiye, Efendimizin de tespiti ile çocuða sunulmuþ en

büyük armaðandýr. “Çocuklarýnýza ikramda bulunun ve onlarý

en güzel þekilde terbiye edin.”12 Ailesinin ona yatlar, katlar bý-

rakma yerine, ideal bir terbiyeden geçirmesi, çocuðu için bü-

yük kazançtýr. Ahlâksýz bir gence teslim edilen mal, felaketten

baþka bir kazanç saðlayamayacaktýr.

Ýman, insaný fizik âleminin dar, statik ve boðucu sýnýrlarýn-

dan kurtarýp onu kendi dýþýndaki âlemlerle bütünleþtiren, önü-

nü aydýnlatan bir ýþýk kaynaðýdýr. Ýman, kiþiyi bütün varlýðýn

tek sahibi Allah’a muhatap kýlmasý ve O’na baðlanmasý itiba-

rýyla, insana huzur, þeref veren büyük bir güç kaynaðýdýr.13
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Ýman ýþýðýyla aydýnlatýlmayan insandaki hiçbir nakýþ aslýný
gösteremez gölgeden ibaret kalýr. 

Ailede hem kadýn hem erkek çocuklarýný manevî yönden
tatmin etmeli ve kalbî hayatlarýnýn beslenmesine özen göster-
melidirler. Kalbin ve ruhun tatmini Allah’a olan baðlýlýkla saðla-
nabilir. Anne-babalar çocuklarýna Peygamber (sallallâhu aleyhi ve

sellem) Efendimizin yetiþtirdiði o güzel insanlarýn hayatlarýndan
kesitler anlatýlmalý, zengin tarihimizde yaþayan büyüklerimiz
nazara verilerek çocuklarda kulluk þuurunu oluþturmalýdýrlar. 

Çocuk, küçük yaþta inanmanýn, çok önemli olduðunu an-
lamalýdýr. Ebeveynler öyle ibadet etmeliler ki, çocuk duyduðu
Allah kelimesi karþýsýnda ebeveynin davranýþlarýna göre kul-
luk esintilerini duyabilsin. Ve böylece ergenlik döneminde
karþýlaþacaðý muhalif rüzgârlar karþýsýnda; dini, diyaneti adý-
na onun ruh ve manasýnda oluþan hastalýklardan kurtulsun ve
sarsýlmasýn.

“Gençliðin azgýnlýðýna kapýlmadan kendini bütünüyle
ibadete veren ve hiç isyanda bulunmayan gence Allah
hayran olur.” (Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)

4. Ýnsan Üç Merkezli Varlýktýr

Çoðu insan, inançlarý yaþama ve yaþatma adýna fazla has-
sasiyet, gayret ve çaba göstermez. Oysa bir gencin küçük yaþ-
tan itibaren kendi öz kültürünü öðrenmesi gerekir. Deðer yargý-
larýmýzýn gelecek nesillere aktarýlmasý bizim için önemli olmalý-
dýr. Ýnsan üç merkezli varlýktýr. Bu merkezlerden biri; maddî ve
manevî hayatýmýzý yönlendiren aklýmýz, ikincisi; bütün hayýrlarý,
bereketleri insana ulaþtýran maneviyat köprüsü kalbimiz, üçün-
cüsü ise; ebede ayarlý, yaratýcý tarafýndan verilen insan olma
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kaynaðý olan ruhumuzdur. Sadece akýllarýyla düþünenler; her

þeyi madde süzgecinden geçiren, Mevlana’nýn; “Nice insanlar

gördüm üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içinde in-

san yok.” sözüyle ifadesini bulan görüntü insanýný oluþturur. 

Ýnsaný diðer yaratýlmýþlardan ayýran en belirgin özellik dü-

þünebilmesidir. Düþünmek insana ait bir özelliktir. Düþünen

insan da aklýný ve fikrini kullanmak zorundadýr. Aklýn ve fikrin

oluþup boy attýðý yer; kalp ve kafadýr. Gençlik döneminde en

büyük hareketlilik kalpte ve kafada yaþanýr. Baþka bir ifade ile

kalbi ve kafayý tatmin etmek þarttýr.

“Ýlaçlar her zaman þart deðil, ama inançlar her zaman
þarttýr.” (Norman Cousins)

5. Ýbadet Etmenin Önemi, Aile Ortamýnda Geliþir

Gençlerin inanç deðerlerimizi bilmelerine ve yaþamalarýna

zemin hazýrlamak baþta aileye düþer. Günümüzde gençlerin

çoðunluðu Allah’a inanýrlar fakat ibadet etmede zorlanýrlar.

Ýbadet etmek için neyi, nasýl, niçin yapma konusunda bilinç-

lendirme olmalýdýr. Ýbadetler, uygulama gerektirir. Hayata öne-

mi vurgulanarak aktarýlan tabii ihtiyaçlar haline getirilmelidir. 

Baba kaçýrdýðý sabah namazýndan dolayý çok üzgündür.

Bu ruh haliyle de sabah kahvaltýsýna gelir. Genç, babasýnýn

bu halini hisseder ve sorar; 

- Baba bugün seni çok üzgün görüyorum. Dün iþyerinde

kötü bir þey mi oldu?

Baba, bir müddet sessiz kalýr. Sonra da; - Sorma evla-

dým, baban bu sabah Allah’ýn emrettiði buluþma randevusu-

nu kaçýrdý, der.
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Genç, düþünür. Allaha karþý kulluk görevlerini hatýrlar. Bi-

lemedikleri konularý, samimi olduðu yakýnlarýna veya anne-

babasýna sorarak öðrenmeye çalýþýr.

Genelde ebeveynler, Ýslam’ýn þartlarýný ön plana çýkarýr-

ken, imanýn þartlarýný kavratmayý düþünmezler. Ýmanýn þartý

gençte yer etmeden namaz kýlma emri karþýsýnda genç zorla-

nabilir. Çünkü; kime, niçin ibadet edeceðini bilemeyebilir. Al-

lah’ýn nimetlerini ön plana çýkararak küçük yaþta minnet duy-

gusu oluþturulmalý ki, neticesinde genç ibadete yönelebilsin. 

Aile, en önemli manevi deðerlerin verileceði yerdir. Yaþ

ve seviyeye göre, ebeveynler, çocuklarýna Allah’ýn emir ve

yasaklarýný öðretmelidir. Gençler, yaratýcýya olan güçlü baðlý-

lýklarý sayesinde, olumsuz davranýþlarýný baþtan engelleyerek

güzel davranýþlara yönelebilirler. 

Adamýn birinin oðlu dünyaya geldiðinde adeta bayram

yapmýþ ve onun için iki kurban kestirip sadakalar daðýtmýþtý. Hiç

görmemiþ gibi yavrusunun yanýndan ayrýlmýyor, bir þeyler olur

endiþesiyle narin vücuduna dokunmaktan endiþe ediyordu.

Çocuk büyüdükçe adamýn sevgisi de büyüdü ve onu en

iyi þekilde yetiþtirmek, en büyük gayesi oldu.

- Görsünler, diyordu. Görsünler bakalým! Çocuk nasýl ye-

tiþtirilir?

Adam, bu gaye ile büyük gayretler sarf ediyor ve çocuk

terbiyesi ile alakalý kitaplar okuyordu. Bu kitaplardan bazýlarý-

na göre yavrusunu "çaðdaþ" dedikleri sistemlere göre terbiye

etmeli ve hareketlerinde son derece serbest býrakmalýydý. Za-

ten çok meþgul bir insan olduðu için ister istemez böyle ya-

pacaktý. Demek ki; çaðdaþ sistemler, iþ adamlarýný da düþü-

necek kadar mükemmeldi.
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Adam, terbiye sistemini belirledikten sonra, yavrusunun

harçlýklarýný istediði yere sarf etmesine, istediði filmleri seyret-

mesine ve istediði kiþilerle arkadaþlýk etmesine ses çýkartma-

dý. Aksi takdirde çocuk, þahsiyetini bulamaz ve geleceðin bü-

yükleri arasýna giremezdi.

Adam, rüyasýnda oðlunun büyüyüp milletvekili olduðunu

görünce iyice gayrete geldi ve oðlunun üzerine daha fazla

düþmesi gerektiðine hükmetti. Kendisi dindar bir insan olma-

sýna raðmen, zayýflayacaðý korkusuyla çocuðuna oruç tuttur-

maz, sabah namazýna kalktýðýnda uykusuz kalmamasý için

onu uyandýrmazdý. Oðlunun, camiye beraberce gitme teklifle-

rini de, onun iyiliðini düþünüp her seferinde reddetmiþti. Ada-

mýn bu huyu, Kur'ân öðrenmesi için çocuðunu yaz tatillerinde

kurslara göndermesine de mani olmuþ. Öyle ya, oðlu en zor

kolejlerde bütün yýl ömür tüketiyordu. Bir de yazýn çalýþmasý

reva mýydý?

Adam, oðlu için gösterdiði bu fedakârlýklarýn er geç mey-

ve vereceðine inanýyor ve:

- Bir gün beni mutlaka tebrik edecekler, bundan eminim,

diyordu.

Yýllar bu tür uðraþmalarla akýp geçti. Adam yaþlanmýþ,

çocuk ise fakülteyi bitirdikten sonra nedense ailesinden ko-

pup izini kaybettirmiþti. Ancak babasý büyük çabalar netice-

sinde onu bularak ziyaretine gitti ve yýllarýn hasretini yarým

saat içine sýðdýrmaya çalýþtý. Bu süre dolduðunda yanýna ge-

len bir gardiyan ziyaret saatinin bittiðini hatýrlattýktan sonra:

- Sizi tebrik ederim bey amca, dedi. Bu hapishanedeki

mahkûmlar arasýnda; emin olun, oðlunuzdan daha terbiyelisi-

ne rastlamadým.14
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Bir gün Allah Resulü Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)

þöyle buyurdular: Ahir zamanda, babalarýndan ötürü evlatla-
rýn vay haline! Bunun üzerine sahabe þaþkýnlýk içinde sorar;

- Müþrik babalarýndan ötürü onlara kýyýldý da mý heder ol-
dular? 

- Hayýr, mümin babalarý onlara kýydý.
- Nasýl oldu Ya Rasulallah?
- Babalarý onlara dinin temel hükümlerini öðretmedi. Ben

onlardan beriyim onlarda benden beri olsunlar.15

Ne dersiniz yukarýdaki hikâyede anlatýlanlar efendimizin
belirttiklerini açýklamýyor mu? Din eðitimi çocuk için en önem-
li konudur. Genç ihmal edilerek, sadece maddî hayatý nazara
alýnarak, bütün gayretleri o yolda harcamak kalbin ve ruhun
aç býrakýlmasý anlamýna gelir. Yüce yaratýcý bu konuda efen-
dimizi tasdik ederek konuyu ne güzel açýklýyor. Gerçek þu ki:
“Siz peþin dünya hayatýna çok düþkünsünüz.”16
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6. Aile, Gence Hayatý Öðretmelidir 

Bizler dünyamýza, iman, insan ve yaþamanýn gayesin-
den örülmüþ yepyeni bir ruh kazandýrma ve bu esaslar üze-
rinde neþv-ü nema bulmuþ, geliþmiþ bir aðacýn mana kök-
lerinin saffeti ölçüsünde ve o köklerle irtibatlý yeni sürgün-
lere zemin hazýrlama mesuliyeti altýnda olmalýyýz. Þüphesiz
böyle bir sorumluluðun yerine getirilmesi de ancak ülkenin
mukadderatýna, insanýmýzýn, tarih, din, örf, âdet ve bütün
mukaddesâtýna sahip çýkacak kahramanlarýn mevcûdiyeti-
ne vâbestedir.
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Her ebeveyn, bu dünyada yaþamayý en güzel fýrsat ola-
rak deðerlendirmeli, yaþanýlan güzellikleri baþkalarýyla pay-
laþmalý ve mutlu olmayý keþfetmelidir. Çünkü; bu hayat ahiret
hayatýna göre bir rüyadan ibarettir. Gençlik kalýcý deðildir.
Hayat yolunda verilen bir roldür. Zaman ilerledikçe insan de-
ðiþecek, roller farklýlaþacaktýr. Gençlik; insana verilen büyük
bir servettir. Bu servetin gereðini yerine getirmeli. 

Gençlik insan için; bir oyundur, özlemdir, mücadeledir,
inanmaktýr ve yaþamaya deðer bir fýrsattýr. Bediüzzaman þöy-
le anlatýyor: 

Bir zamanlar Eskiþehir hapishanesinin penceresinde
oturmuþtum. Karþýdaki lisenin genç kýzlarý, okulun avlusunda
gülerek raks ediyorlardý. Onlarý, o yalancý cennetlerinde ce-
hennem hurileri hükmünde gördüm. Birden elli sene sonraki
halleri bana göründü. Yani geçmiþi gösteren sinemalar gibi,
manevî ve hayalî bir sinemada onlarýn gelecekteki hallerini
seyrettim. Onlarýn sevinçleri eleme, gülmeleri aðlamaya dön-
müþtü.

O gülen altmýþ kýzdan ellisi toprak olmuþ, kabirde azap
çekiyordu. On tanesi yetmiþ yaþýna gelmiþ, çirkinleþmiþti. Fa-
kat en yakýnlarý dâhil herkes hayatlarýný sefil bir þekilde yaþa-
mýþ olduklarý için onlara adeta tiksinerek, nefretle bakýyorlar-
dý. Belki de onlarda kendi hallerini görüyorlardý. Ben onlara
aðladým.17

Gençliðin verdiði rahatlýkla insan ne kadar rahat hareket
ediyor. Bu dünyada hiç ihtiyarlamayacaðým sanýyor. Ýnsana
elli, altmýþ sene sonraki hali gösterilse, yarýnki haline oturup
þimdiden aðlayacak, belki de bir gecede ihtiyarlayýp þakak-
larý aðaracaktýr. “Akýbeti unutmak bahane deðildir, bu gün-
den iyi hazýrlanýlmalý.”
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“Çocuklarýmýzýn karýnlarýný ve zihinlerini doyurduðumuz
kadar, ruhlarýný da beslemeliyiz.” (Michael Marshall)

Genç nesillerine deðer veren her millet yükselmiþ, onlarý
gençlik heveslerini akýþýna terk edenler ise bu ihmallerinin acý-
sýný çok aðýr olarak çekmiþlerdir. Þayet bu gün çevremiz iha-
netlerle kaynayýp duruyor ve nesiller her gün biraz daha az-
gýnlaþýyorsa, bu tamamen bizim ihmallerimizin neticesidir.18
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM

ERGENLÝK ÇAÐI



Ýnsan doðumu ile ölümü arasýnda, biri öbürüne basamak teþkil
eden farklý dönemlerden geçer. Bu dönemlerden biri var ki... “Onda
upuzun bir hayatýn saadeti veya sefaleti gizlidir.” Bütün bir geleceðin
temelleri o dönemde atýlýr. Saadet hülyalarý, enerji potansiyelinin iyiye,
güzele yönlendirilmesiyle gerçekleþir. Sonsuza açýlan kapýlar bataklýk-
lar yerine, gül Nebi’nin yurduna açýlýr, hamlýklar bu sayede olgunlaþýr.



ERGENLÝK ÇAÐI

1. Ergenliðin ve Gençliðin Tanýmý

“Ýnsan hayatý genel olarak; çocukluk, gençlik, yetiþkinlik,
yaþlýlýk ve ihtiyarlýk olmak üzere beþ evreye ayrýlýr”19 Bu dö-
nemler bulunduðu yaþa, beden yapýsýna, iklim ve beslenme
þartlarýna göre, farklý özellikler gösterir. 

Ergenlik; insanýn eriþkinliðe adým attýðý, içinde adeta fýrtý-
nalarýn koptuðu, sosyal, psikolojik, fiziksel deðiþimlerin bir
arada yaþandýðý bir dönemdir. Gençlik, çocukluk ve eriþkinlik
arasýnda yer alan geliþme, ruhsal olgunlaþma ve baðýmsýz
yaþamaya hazýrlanmayla birlikte; bedensel, toplumsal ve zih-
ni olgunlaþma dönemi diye adlandýrýlabilir. 

Konunun uzmanlarý, ilk ergenlik (Erinlik) çaðýnýn kýzlarda
10 ile 12, erkeklerde ise 11 ile 13 yaþlarý arasýnda gerçekleþ-
tiði; ikinci ergenlik çaðýnýn ise, kýzlarda 13 ile 15, erkeklerde
14 ile 15 yaþlarý arasýný kapsadýðýný belirtmektedirler.

Ergenlik çaðýnýn baþlangýç ve bitiþ aþamasýnýn çok net sý-
nýrlarý olmamakla birlikte genelde 12 ile 15 yaþ aralýðý ergen-
liðin baþlangýç aþamasýný, 15 ile 24 yaþ arasý da geliþme ve
tamamlama aþamasýný oluþturmaktadýr.20
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Gençlik dönemi, genel devre olarak tanýmlandýðýndan er-
genlik çaðýný da içine alýr. Konunun uzmanlarý belirli bir yaþ
aralýðý vermemekle birlikte genel olarak 15 ile 30 yaþ aralýðý-
ný gençlik dönemi olarak adlandýrmaktadýrlar. 

Genellikle gençlik çaðý en saðlýklý yaþam dönemidir. Ço-
cukluk hastalýklarý geride kalmýþtýr. Hastalýklardan ileri gelen
ölüm oranlarý 10 yaþýndan sonra birden düþmektedir. Gençlik
döneminde görülen ölümlerin en çok iki nedeni vardýr; trafik
kazasý ve intihar. 

Gençlerde bu dönemlerin baþlayýp bitmesi, toplumun ya-
þadýðý iklim ve coðrafi koþullarla birlikte, bireylerin ruhsal, be-
densel ve duygusal geliþimine, toplumun kültürüne, karakter
yapýsýna ve yaþadýðý coðrafyaya göre deðiþebilir.

Önemli olan, ergenlerin bu dönemlerini daha saðlýklý ge-
çirmeleri için, öncelikle ne gibi deðiþimler yaþayacaklarýnýn
bilinmesidir.

Bir gezgin uzak ülkelerin birisinde yolculuk ederken, bir
aðacýn altýnda oturmakta olan bir bilgeye rastlamýþ. Bilge
kucaðýnda bir torba, anlamlý bir þekilde gülümsüyormuþ. 
- Niye gülümsüyorsunuz? diye sormuþ gezgin. 
- Muzlar sayesinde hayatýn anlamýný keþfettim de ondan,
diye cevaplamýþ bilge.
Bunu söylerken yanýndaki torbasýný açmýþ ve çürümüþ bir
muzu çýkarýp elinde tutmuþ. Ve þöyle demiþ:
- Bu vaktini tamamlamýþ bir hayatý simgeliyor. Zamanýnda
kullanýlmamýþ ve onun için artýk çok geç.
Daha sonra torbasýndan yemyeþil bir muz çýkarýp gezgine
göstermiþ ve þöyle demiþ:
- Bu da henüz vakti gelmemiþ bir hayat ve doðru zamaný
bekliyor.
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Son olarak da olgun bir muz çýkarmýþ, soymuþ ve gezgin-
le paylaþmýþ:
- Bu da içinde bulunduðumuz zamaný simgeliyor. Ýnsan
onu yaþamasýný, onun için þükretmesini iyi bilmeli.21 demiþ.

2. Ergenliðe Ýlk Adým

Çocukluk döneminden sonra belirli bir kiþilik geliþimi gös-
teren gencin, hayatta kendi ayaklarý üzerinde durma provala-
rý, 11-12 yaþlarýndan sonra baþlayacaktýr. Gençler, güç, kuv-
vet ve zekâ fidanlýðýdýr. Yetiþtirilme þekline göre de þekil alýr.
Çocukluk devresinde öðrendiði davranýþlara göre gönüllere
aydýnlýk vadeden bir heraklit olabileceði gibi, bazen de haya-
tý asýp kesmekten ibaret bir câni olabilir. Bu yönüyle genç;
kendisini farklý hissetmesine, beden ve akýl yönüyle durgun,
sinirli ve kaygýlý bir kiþiliðe bürünmesine sebep olabilir. 

Bu dönemde kiþilik ve davranýþlarýnda gözlenen özellikle-
ri þöyle sýralayabiliriz: Tedirginlik, kuruntulu olma, çabuk tepki
gösterme, duygularda ve onlarýn ifadesinde iniþ çýkýþlar gös-
terme, çabuk sevinme ve üzülme, kararsýzlýk, derslere ve sü-
rekli çalýþmaya ilginin ve dikkatin azalmasý, isteklerin artmasý,
bencil davranýþlarýn artmasý, yasaklara tepkiler, otoriteye tep-
kiler, kural ve sýnýrlama çokluðundan yakýnmalar, öðütlere ve
eriþkin uyarýlarýna tepkiler, evden kaçma ve kopma eðilimleri,
evden çok dýþarýda kalma isteðinin ve özleminin artmasý ve
bunun zaman zaman eyleme dönüþmesi, savurganlýk ve da-
ðýnýklýk, gittikçe; süse, giyime ve farklý görünüm saðlamaya
düþkünlük. “Ýlgilerin yayýlmasý, akranlarý ile yakýn kaynaþmalar,
spor etkinliklerine artan ilgi ve baðlýlýk, arkadaþlarý ile kendisi-
ni karþýlaþtýrma, algýlamaya baþlama, akranlarý ile ortak bir
dünya yaþamý benimseme ve deneme, konuþmanýn, dilin de-
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ðiþtirilmesi, arkadaþlarýna benzeme, dil geliþimi, müzik, eðlen-

ce ve yaþam biçimini vurgulama, yaþýtlar grubuna katýlma, on-

larla beraber olma istek ve uygulamalarýnýn artmasý ve güçlen-

mesi, taklitten çok özdeþleþme ile davranýþ geliþtirme.”22

Gencin yukarýdaki davranýþlarý sergilemesinin baþlýca se-

bepleri; çevresi tarafýndan fark edilmeyi istemesi, kendisine

deðer verilmesini arzu etmesi olabilir.

Bedîüzzaman, ergenlik çaðýnýn psikolojisini farklý bir ba-

kýþ açýsýyla þöyle tarif eder: “Gençlik damarý, akýldan ziyâde

hissiyâtý dinler. His ve heves ise kördür, akýbeti görmez; bir

dirhem hazýr lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir

dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis

elemlerini çeker. Bir saat sefahat keyfiyle, bir namus mesele-

sinde, binler gün hem hapsin, hem düþmanýn endiþesinden

sýkýntýlarla ömrünün saadeti mahvolur.”23

Ergenlik, oldukça fýrtýnalý bir dönemdir. Bu dönemde er-

gen kendi kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir savaþ içinde

görülür. Psikoloji açýsýndan çeliþki ve davranýþ özellikleri bu

dönem için olaðan sayýlýr. Ancak kimi gençte bu dönem çok

gürültülü geçer. Bazýlarýnda daha sessiz atlatýlýr. 

Ebeveynler, çocuklarýna kazandýrýlmasý gereken güzellikle-

ri ergenlik çaðýndan önce kazandýrmalýdýrlar. Genel olarak ço-

cuklar 0-6 yaþlarý arasýnda öðrenir. 6-12 yaþlarý arasýnda öð-

rendiklerini kiþiliklerine aktarýrlar. On iki yaþýndan sonra da kiþi-

lik geliþiminde karakter haline gelen davranýþlarý sergilerler. 

Çocuk, anne-babasýndan daha aktif ve üretken olabilme-

si için kazandýðý davranýþlarý uygulamalý, kendisinin de bazen

yanýldýðýnýn farkýna varmalýdýr. Baþka bir ifade ile deneme-ya-

nýlma yoluyla öðrenmelidir. Böylece gence araþtýrma aþký,
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okuma þevki verilerek hakikate açýlan kapýlarý keþfetmesine
zemin hazýrlanmalýdýr.

Ergenlik çaðýna adým atan genç kendini arayan bir birey-
dir. Bu nedenle ebeveynler; beklemeli, sabretmeli, doðru
yaklaþýmlarla genci anlamaya çalýþmalýdýrlar. 

Gencin davranýþlarýna katlanamayanlar, küçük engelleri
aþamayanlar, dar bir dairede boðulanlar, gençlik meyvesin-
den mahrum yaþayanlardýr.

Küçük þeyleri mesele yapanlar, büyük þeyleri kaybederler.

3. Gençlerle Ýletiþim Nasýl Kurulmalýdýr?

Ýletiþim, gönderici ve alýcý olarak adlandýrýlan iki insan ya
da insan grubu arasýnda gerçekleþen bir duygu, düþünce,
davranýþ ve bilgi alýþveriþi olarak tanýmlanabilir. Bütün iletiþim
biçimleri doðumdan ölüme kadar hayatýn önemli parçalarýný
oluþturur. Ýletiþim; düþünce ve görüþlerin sözlü olarak karþýlýk-
lý alýþveriþidir. Baþka bir tanýma göre: Bizim baþkalarýný baþ-
kalarýnýn da bizi anlamasý sürecidir. Ýki birim arasýnda karþýlýk-
lý iliþkili mesaj alýþveriþidir.

Ýletiþim sözlü, yazýlý, görsel, iþitsel nitelikleri ne olursa ol-
sun ebeveyn ve genç arasýndaki bilgi alýþveriþi olarak düþü-
nülebilir. Ýletiþimde önemli olan bilgi aktarýmýnýn iki yönlü ol-
masýdýr. Bilgi aktarýmý tek yönlü ise bilgilendirme, çift yönlü
ise iletiþim olarak adlandýrýlýr. Dolayýsýyla bireyler arasýndaki
her konuþma iletiþim olarak tanýmlanamaz. 

Anne babalar, gençlerin tepkilerini dikkate almadan birta-
kým emirlerle iletiþim kurmaya çalýþýrlar. Ýletiþim kurarken ikaz,
hatýrlatma, yargýlama gibi pek çok iletiþim engellerini dikkate
almazlar. Bu durumda genç; duyulmamýþ, anlaþýlmamýþ ve
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kendisi ile ilgilenilmemiþ kanaatiyle iletiþimi keser. Her zaman

mesajlar gönderildiði gibi anlaþýlmaz. Sýk sýk yanlýþ anlamalar

ortaya çýkabilir. Örneðin baba, bir arkadaþýnýn yanýnda, görü-

þünü almak ya da konuþma fýrsatý vermek için oðluna soru so-

ruyor. Fakat oðlu sorulan soruya cevap veremiyor ve üzülüyor.

Oðlu, babasýnýn kendisini küçük düþürmek için soru sorduðu-

nu düþünüyor. Genç babasýnýn duygu ve düþüncelerini anla-

yamadýðý için, mesajý yanlýþ anlýyor. Bu da, baba-oðul arasýn-

da etkili iletiþim kurulamamasýna neden oluyor.

Peygamber efendimize on sene hizmet eden Enes bin

Malik: “Hz Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e on sene hiz-

met ettim; yapmadýðým bir iþten ötürü ‘niçin yapmadýn?’ Yap-

týðým bir iþten ötürüde ‘niçin yaptýn? dediðini hatýrlamýyorum.

Bana hiç itapta bulunmadý.”24 diye efendimizin aþkýn iletiþim

yöntemini belirtmektedir. 

Ýletiþimin saðlýklý olabilmesi için, bireylerin karþýlýk bekle-

meden; sevgi, saygý, anlayýþ ve kabullenme göstermeleri

esas olmalýdýr. 

4. Sözle Verilen Mesajlar...

Ebeveynin ne söylediði deðil, söylenenlerden gencin ne

anladýðý önemlidir. Verilen mesajla anlaþýlan mesajýn önemi

büyüktür. 

a) Alýnan ve Verilen Mesajlar

1. “Ailene karþý saygýlý olmaný istemek çok þey mi iste-

mektir.” Verilen mesaj; sen çok saygýsýzsýn. Anlaþýlan mesaj;

suçlama.
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2. “Bir defa olsun doðru bir seçim yap.” Verilen mesaj;
sen aptalsýn doðru bir seçim yapacaðýna inanmýyorum. Alý-
nan mesaj; alçaltma, utandýrma ve küçük düþürmedir. 

3. “Hayret! Gerçekten evdeki iþini yapmýþsýn.” Verilen
mesaj; senin tek baþýna bir iþi yapabileceðine inanmýyorum.
Alýnan mesaj; utandýrma alçaltma ve dýþlamadýr.

4. “Her ailede buna benzer sivri zekâlýlar vardýr.” Verilen
mesaj; sen deðersizsin, geri zekâlýsýn ve kabul edilemezsin.
Alýnan mesaj; reddetme, küçük düþürme dýþlama ve utandýr-
madýr.

Ýletiþimi kurarken verilmek istenen mesajýn gencin benliði
üzerine deðil davranýþý üzerine yoðunlaþýlmasýna dikkat edil-
melidir. 

Cesaret kýrýcý mesajlar yerine güven verici mesajlar su-
nulmalýdýr. 

BBiirr ddee þþuu iiffaaddeelleerrii kkuullllaannaallýýmm:: 
1. “Yavrucuðum ailene karþý biraz daha saygýlý olamaz

mýsýn?” Verilen mesaj; annen senden daha çok saygý bekle-
meyi hak ediyor. Alýnan mesaj; aileme kaþý daha saygýlý olma-
lýyým.

2. “Bu konuda istersen daha doðru seçim yapabilirsin.”
Verilen mesaj; senin daha doðru bir seçim yapacaðýna inaný-
yorum. Alýnan mesaj; cesaretlendirme, güvenme. 

3. “Çok güzel. Bak, gördün mü? Ýþlerini tek baþýna da ya-
pabiliyorsun.” Verilen Mesaj; Ýstersen baþkalarýndan yardým
almadan da baþarabilirsin. Alýnan mesaj; cesaret, özgüven.

4. “Her zaman istediðin gibi baþarýlý olmayabilirsin.” Veri-
len mesaj; hayatta yanýlgýlara da hazýrlýklý olmalýsýn. Alýnan
mesaj; daha çok çalýþmalýyým, tekrar denemeliyim. 
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b) Ýletiþimde Alýcý Verici Dengesi

Ýletiþimin etkinliðinin ölçütü, bir iletiþim sürecinde karþý-
mýzdakine ya da hedef kitleye yönelttiðimiz bilginin karþýlýðýn-
da, amaçladýðýmýz sonucun alýnýp alýnmamasýdýr. Bu etkinin
saðlanabilmesinin: 

a. Ýletinin alýcýnýn dikkatini çekecek biçimde kodlanmasý
ve açýk olmasý, 

b. Ýletiyi sunan simgeler konusunda alýcý ve vericinin or-
tak bilgisinin bulunmasý,

c. Ýletinin alýcýnýn gereksinimlerine cevap verecek nitelik-
te olmasý,

d. Alýcýnýn temel deðerlerinin, tutumlarýnýn tanýnmasý gibi
bazý koþullarý vardýr. 

Karþýmýzdaki insanla iyi iliþkiler içinde olduðumuz oranda
onu etkileme, eðitme ve birlikte çalýþma konusunda daha ba-
þarýlý olabiliriz. Birbirlerine güvenen ve sevgi baðý olan kiþiler
mesaj alýþ veriþlerinde kendilerini korumak için deðiþik rolle-
re girmeyecek ve karþýsýndakini atlatmaya çalýþmayacaktýr.
Birbirlerine sert davranmalarýna ve abartýlý kiþiliklere bürün-
melerine gerek kalmayacaktýr.

Yetiþkinler gençlerin problemleri karþýsýnda alternatif çö-
zümler üretebilmelidirler.

“Bir gün, iki çocuklu bir aile gezintiye çýkarlar. Çocuklar-
dan biri yorulur ve babasýnýn kendisini kucaðýna almasýný
ister. Baba da yorgun olduðunu söyler. Çocuk aðlamaya
baþlar. Baba bir tek kelime söylemeden aðaçtan bir dal
keser, dalý býçakla düzeltir ve oðluna verir;
- Al oðlum sana güzel bir at, der. Çocuk sevinçle ata bi-
ner ve sýçrayarak, ata vurarak evin yolunu tutar. 
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Baba gülerek kýzýna döner;
- Ýþte hayat budur kýzým. Bazen zihnen veya bedenen ken-
dini çok yorgun hissedeceksin. Ýþte o zaman kendine
deðnekten bir at bul ve neþe ile yoluna devam et. 
Bu at bir arkadaþ, bir þarký, bir þiir, bir çiçek, bir çocuðun
tebessümü olabilir, der. Etrafa bakýp da böyle bir atý, ara-
yan herkes bulabilir. Þunu daima hatýrlayýnýz ki, hayatýn ne
kadar zor olduðunu düþünürseniz, hayat bir o kadar
imkânsýzlaþýr...”

5. Ýletiþim Kurmada En Etkili Yöntem: Dinleme

Bir gence ulaþmanýn en güzel yolu onunla konuþmaktýr.
Dikkate alýndýðýný hissettirmektir. Ergenlik çaðýna gelen her
çocuk, ebeveynleri tarafýndan büyüdüðünün bilinmesini ister.
Talimatlar yerine ailede sözleþme yapýlarak düzenin saðlan-
masýný ister. Çünkü; sözleþme yetiþkinlere özgü bir uygula-
madýr. Aile içinde anne-baba gibi eþit þartlarda kabul görme-
leri onlarý daha mutlu ve huzurlu kýlar.

Gençlerin; sözlerini, duygularýný, kalbî heyecanlarýný, din-
leme sayesinde, olumlu yönlere çevirebilirsiniz. Evlerde haf-
talýk yapýlan aile toplantýlarýnda samimi sohbetler onun kiþili-
ðinin geliþmesini, öðrendiði manevî duygularýn pekiþmesini
saðlar. Gençte edep anlayýþý, edepli kiþilerin bulunduðu or-
tamlarda geliþir. Problemlerini baþka birine veya baþka za-
mana havale ederek “þunun sorusuna cevap verin” “þimdi sý-
rasý deðil sonra konuþuruz” diye geçiþtirirseniz, genç sizinle
iletiþimi keser.

Ebeveynler baþta kendi kendilerine zaman ayýrarak, haf-
tada veya en az ayda bir kendilerini sorgulamalýdýrlar. Acaba
ben ne yapýyorum? Ýþimi ailemden öncelikli mi düþünüyorum?
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Ailemin daha mutlu olmasý için seçeneklerim var mý? Nasýl

daha huzurlu bir hayat sürdürebilirim? gibi sorularla kendi

kendilerini sorgulamalýdýrlar. 

Anne-baba kendi tecrübelerini hesaba katarak ergenliði-

ni düþünmeli, ergenlik çaðýna gelen çocuklarý için neler yapa-

caðýný plânlamalýdýr. 

‘Birlikte sesli düþünme’ toplantýlarý yaparak, çocuklara

olumsuz davranýþlara baþvurmanýn zararlarýný gösterebilmeli,

aile toplantýlarýyla bireyler arasýndaki duygu, düþünce ve is-

tekleri makul ortamlarda tartýþabilmeli ve aile içinde kararlar

alýnýrken gençlerin fikirlerine baþvurabilmelidirler. 

Ayrýca ergenliðe adým atan gençle ortak zaman paylaþý-

mý yapýlmalýdýr. Hasta ziyareti, örnek þahsiyetleri ziyaret etme,

camiye gitme, balýk tutma, maça gitme, beraber film izleme,

arabayý yýkama, evi boyama... vb. uygun zamanlar paylaþýl-

malýdýr.

Pasif dinleme yoluyla, genç, duygularýný ailesine iletir.

Gencin normal zamanlarda söylemek istemediði ve kendisini

rahatsýz eden problemleri, dikkatli bir ebeveyn pasif dinleme

sýrasýnda öðrenebilir.

Anne-babanýn çocuklarýný dinlemesi aile otoritesinin kay-

bolmasýna neden olmaz. Tam aksine daha da saðlamlaþma-

sýna yardýmcý olur. Ailede karþý tarafý anlama, anlaþýlmayý ge-

tirir. Sevgiler, üzüntüler paylaþýlýrsa aile içinde huzur hüküm

sürer. Kendini karþýdakinin yerine koyma anlayýþýný (empati yak-

laþýmýyla) benimseyen bireylerin birbirlerini dinlemeleri, iletiþimi

kolaylaþtýrýr. 

Anne-baba katýlýmlý dinlemeyle arada bir gençlerin halini

hatýrýný sormalýdýr. Bu uygulamalar emir ifade etmemeli herhan-
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gi bir konu için bilgi istenmemelidir. Her fert için edebe muha-

lif olmamak kaydýyla, þartsýz ifade özgürlüðü tanýnmalýdýr.

Geliþimlerinden kaynaklanan nedenlerden dolayý genç-

lerde aþýrý eðilimler görülebilir. Bu konuda Hz. Peygamberimi-

zin (sallallâhu aleyhi ve sellem) çevresindeki gençlerden birisi ile

görüþmesi, onu dinleyerek öðütler vermesi bu konuya güzel

bir örnektir.

Bir gün Kureyþ kabilesinden bir genç Hz. Peygamberin

(sallallâhu aleyhi ve sellem), huzuruna gelerek: 

- Ey Allah'ýn elçisi, bana zîna etmem için izin ver, dedi.

Orada hazýr bulunan bir sahabe: “Sus, sus” diye genci azar-

ladý. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), son derece sakin bir

þekilde delikanlýya: 

- Yanýma gel otur, diye yer gösterdi. Sonra onunla sohbet

etmeye baþladý:

- Söyle bakayým, senin annene bir baþkasýnýn böyle bir

þey yapmasýný ister misin? diye sordu. Delikanlý:

- Yoluna feda olayým, hayýr kesinlikle istemem, dedi.

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):

- Zaten hiç kimse annesine böyle bir þey yapýlmasýný iste-

mez, buyurdu. Sorusuna devamla: 

- Bir baþkasýnýn senin kýzýna böyle bir þey yapmasýna râzý

olur musun? diye sordu. Delikanlý yine:

- Hayýr, uðrunda öleyim ey Allah'ýn elçisi, râzý olmam, de-

di. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):

- Zaten hiç kimse kýzýna böyle bir þey yapýlmasýna râzý ol-

maz, buyurduktan sonra, kýz kardeþi, halasý ve teyzesiyle zîna

edilmesine razý olup olmayacaðýný sordu. Delikanlý hep: 
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- Yoluna feda olayým; hayýr, diye cevap veriyordu. Artýk
hatasýný anladýðýný görünce Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve

sellem) elini bu gencin omzuna koyarak:
- Allah'ým! Bunun günahýný affet, kalbini temiz ve uzuvla-

rýný günah iþlemekten koru!” diye dua etti. Bu duadan sonra
genç iffet abidesi haline gelmiþ ve bir daha böyle þeylerle il-
gilenmemiþtir.25

· Eðer gençlerin fikirlerini dinlemez; onu öfkeyle, aþaðýla-
yarak susturursanýz, aradaki kapýlarý kapatmýþ olursunuz. Ka-
palý kapýlarýn ardýnda hangi dünyalarýn kurulduðunu da anla-
mak mümkün olamaz. 

· Eðer aile içinde anlayýþ yoksa gizlilik, adalet yoksa kýs-
kanma, paylaþma yoksa bencillik, kabullenme yoksa çekiþme
ve kavga ortaya çýkabilir.

· Eðer siz ailenizi hayatýnýzýn ilk sýrasýna koymuyorsanýz,
aileniz sizin için birinci sýrada önem ifade etmiyor demektir. 
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a) Gençleri Nasýl Dinliyoruz?

Birçok ebeveynin, gençlerin baþarýlý birer yetiþkin olmala-

rýna ihtiyaç duyduklarý zamanlarda, onlara fazla destek olma-

dýklarýný görüyoruz. Ergenlik çaðýna ulaþan çocuklar farklý

rehberliðe ihtiyaç duyarlar. Onlara rehberlik yapma yerine,

onlarý kontrol altýna almaya çalýþmamýz bizden uzaklaþmalarý-

na neden olur. Yakýnlarý tarafýndan yeterli ilgi bulamamasý,

gencin baþka gruplara yönelmesine sebep olur. Kötü arka-
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daþ, kahvehane, sokak vb. uygun olmayan ortamlarla tanýþ-

ma zeminleri oluþabilir. 

Öncelikle davranýþlarýmýzla, karþýmýzdaki kiþiyi dinlemeye

hazýr olduðumuza inandýrmalýyýz. Elindeki gazeteyi karýþtýran,

televizyonun kumandasý elinde sürekli kanal deðiþtiren ya da

bir þeylerle meþgul olan birine kim problemlerini anlatmak is-

ter ki…

Dinlediðiniz kiþiyi göz temasý kurarak, yüz yüze gelerek,

içtenlikle, dinlemelisiniz.

Bir bakýþ, bazen sözlerden daha etkili olur. Gencin bu

sözsüz mesajý algýlayabilmesi, onu fevkalâde rahatlatýr.

b) Gençleri Dinlerken Hangi Ýletiþim Hatalarýný Yapýyoruz?

Öðüt verme: Þöyle yapma, böyle yap...

Yönlendirme: Üzüleceðine, otur da ders çalýþ.

Yargýlama: Sen zaten hep kolaya kaçarsýn.

Eleþtirme: Bu kadar basit problemi ilkokul öðrencisi bile

çözer, çocuk gibi davranýyorsun.

Ad takma: Geri zekâlý, beceriksiz, aptal!

Soru sorma: Neden? Niçin?

Araþtýrma: O sana ne dedi? Neden bu kadar çok konuþu-

yorsun?

Ýnceleme: Hanginiz önce söyledi?

Teþhis: Aslýnda sen öyle demek istemiyorsun...

Onun yerine düþünmek: Ben senin aslýnda neden öyle

yaptýðýný biliyorum.

Tahlil etme: Onunla konuþurken baþka niyetlerin var. As-

lýnda senin derdin baþka... 
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Teselli etme: Boþ ver, düzelir caným, dert etme geçer,
üzülme.

Konuyu deðiþtirme: Baþka þeylerden bahsedelim, gibi. 
Yukarýda sayýlan sebeplerle gencin; savunmaya geçme-

sine, haksýzlýða uðradýðýný hissetmesine, sinirlenmesine, di-
renmesine, anlaþýlmamasýna vb. duygularý yaþamasýna se-
bep olabiliyoruz.

Aslýnda gencin öncelikle dinlenilmeye, kabul edildiðini
hissetmeye ihtiyacý vardýr. Ebeveynler kendi düþüncelerine
göre çözüm getirme yerine genci sessizce dinleseler, genç-
te belli bir rahatlama olduðu görülecektir. 

Aktif dinleme ile ondan alýnan bilgileri paylaþýp ortak ça-
reler aranýrsa “dinleniliyorum, kabul ediliyorum” mesajý gence
verilmiþ olur. Probleminin çözüm yollarýný ararken kendisini
keþfetmesine zemin hazýrlanmýþ olur. 

Kabul edildiðini, anlaþýldýðýný, koþulsuz sevildiðini bilen
biriyle iletiþim kurmak hiç de zor olmayacaktýr. Dolayýsýyla
problemler; isyana, kavgaya, çaresizliðe dönüþmeden rahat-
lýkla çözülecektir. 

“Genç bir adam cezaevini boylamak üzereymiþ. Yargýç
onu çocukluðundan beri tanýyormuþ ve ünlü bir yazar olan
babasýyla da tanýþýyormuþ.
Sulh yargýcý:
- Babaný hatýrlýyor musun?
- Onu oldukça iyi hatýrlýyorum.
Suçlunun vicdanýný yoklamaya çalýþan yargýç þöyle de-
miþ:
- Mahkûm edilmek üzereyken ve þu anda mükemmel bir
insan olan babaný düþünürken, onun hakkýnda net olarak
ne hatýrladýðýný anlatýr mýsýn?
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Bir sessizlik olmuþ. Daha sonra yargýç beklenmeyen bir
cevap almýþ:
- Öðüt almak için yanýna gittiðimde, yazdýðý kitaptan basý-
ný kaldýrarak bana baktýðýný ve “Çek git baþýmdan, çok
meþgulüm.” dediðini hatýrlýyorum. Ona arkadaþlýk etmek
için yaklaþtýðýmda bana dönerek: “Çek git baþýmdan oð-
lum! Bu kitabý bitirmeliyim.” derdi. Sayýn yargýcým! Siz onu
büyük bir insan olarak hatýrlarsýnýz; fakat ben onu kaybe-
dilmiþ bir baba olarak hatýrlýyorum.
Yargýç kendi kendine söylenmiþ:
- Yazýk! Kitabý bitirdi; ama çocuðunu kaybetti.”26

“Susma, dayanýlmasý çok güç bir hazýr cevaptýr.” 
(G. K. CHESTERON)

6. Disiplin Anlayýþý

Disiplin deyince akla, ceza veya dayak gelmektedir. Bir-
çok disiplin çeþidi vardýr. Zaman disiplini, okuma disiplini iþ
disiplini… Disiplin; kavramlardan oluþan düzen saðlayýcý ku-
rallardýr. Disiplin kavramýnýn birçok tarifi yapýlmýþtýr. Konunun
uzmanlarý disiplini; fertlerin içinde yaþadýklarý toplumun genel
düþünce ve davranýþ ahlakýna uymalarýný saðlamak amacýyla
alýnan önlemler ve kurallar bütünü olarak tanýmlýyorlar. Disip-
lin, gençler ya da çocuklar için geliþtirilen kurallar deðildir,
toplum içinde yaþayan fertlerin tümünü ilgilendirir.

Bir ailede uyulmasý gereken kurallar mutlaka olmalýdýr. Bu
kurallar çocuklarýn ebeveynlerin her dediðini yapmasý anla-
mýnda olmamalý, her konuda gence kendisini ifade etme fýr-
satý verilmelidir. Maalesef toplumumuzda otoriter, yýkýcý disip-
line dayalý yaklaþýmlar çok görülmektedir. Aile içinde disiplin
gencin kiþiliðine saldýrý mahiyetinde olmamalý, tamamen ba-
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þýboþluk ve serbestliðe de dönüþmemelidir. Disiplin kurallarý,
aile içinde küçük-büyük her ferdin ortak katkýlarýyla oluþturul-
malýdýr. 

Evde kurallar konulduktan sonra, bu kurallara önce ebe-
veynler uymalý, sonra çocuklardan da gereði istenmelidir. Er-
gen madem ki tek baþýna yaþayacak kadar kendisini geliþti-
rememiþ, birçok yönden ailesine baðýmlýlýðý -maddi manevi
yönden- devam etmektedir. O halde ailenin kurallarýna uymak
durumundadýr. Aile içinde her istediðini yapmak özgürlük de-
ðil, diðer bireylerin haklarýný gasp etmektir. 

Disiplin kurallarý; gençlerin davranýþlarýný sýnýrlamadan
çok, onlarýn güzel davranýþlar kazanmasýna zemin hazýrlama-
ya yönelik olmalýdýr. Disiplin cezasý gerektiren her davranýþ
sonucunda ceza tercih edilmemeli, genç, sabýrla dinlenilme-
li, çözüm yollarý aranmalýdýr. 
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Ýnsanlar, yaþadýðý zamanla beraber, geçmiþten gelen hü-
zünler ve geleceðe ait kaygýlardan etkilenir. Tüm insanlarýn fýt-
ratýnda bu özellik vardýr. Geçmiþten gelen hüzünler ve gele-
cekten gelen endiþeler yaþadýklarý hayatý zorlaþtýrýr. Geçmiþle-
rinde güzel örnekler býrakanlar, geleceðe de umutla bakabilir.

Ergenlik çaðýna gelen genç, kendisini tatmin edecek, ru-
hundaki boþluðu dolduracak þeylere ihtiyaç duyar. Ýhtiyaçla-
rýný gidermek için de çeþitli yollara baþvurur. Genç, bu ihti-
yaçlarýný karþýlarken doðru yönlendirilirse kendisine hakikate
açýlan kapýlar bulur. Aksi taktirde karanlýk yollarda kaybolur. 
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Vicdanî duygulardan yoksun bir gençte, parayla her þe-

yin halledileceði kanýsý ‘özellikle günümüzde’ geliþebilir. Bu

da genci kýsa yoldan para kazanmaya sevk edip yüz kýzartý-

cý iþler yapmaya itebilir; yaptýðýnýn kendisine kâr kalacaðýný

düþünebilir. Uyuþturucu tüccarlarýnýn eline düþebilir, yaþaný-

lan hayata karamsar bakabilir.

Gençlerin davranýþlarýnýn doðru yönde geliþmesini saðla-

malýyýz. Bu nedenle yapmalarýný istemediðimiz davranýþlarýn

sebeplerini mutlaka anlatmalýyýz. Allah, emir ve yasaklarýný

bildirirken hikmetlerini açýklamaktadýr. En büyük terbiye edici-

nin terbiye sistemini baþta ebeveynlerin bilmesi gerekli deðil

mi? Allah, “Akletmez misiniz?” sorusuyla aklý ön plana alýr.

Emir ve yasaklarýný hikmetleri ile birlikte açýklar; daha sonra

da insaný özgür iradesi ile serbest býrakýr. Her hatada hemen

ceza vermez; sabýrla kulunun tövbe etmesini, doðruyu bul-

masýný bekler. Uyarýr, tevbe kapýsýný asla kapatmaz. Ýyiye teþ-

vik, kötüden sakýndýrmayý önerir, ama sonuçta yine de seçimi

insana býrakýr.

Bir zamanlar, her þeyden sürekli þikâyet eden; Allah’ýn her
günü, hayatýnýn ne kadar berbat olduðundan yakýnan bir
kýz varmýþ. Hayat, ona göre çok kötüymüþ ve sürekli sa-
vaþmaktan, mücadele etmekten yorulmuþ. Bir problemi
çözer çözmez, bir yenisi çýkýyormuþ karþýsýna.
Genç kýzýn bu yakýnmalarý karþýsýnda, mesleði aþçýlýk olan
babasý ona bir hayat dersi vermeye niyetlenmiþ. Bir gün
onu mutfaða götürmüþ. Üç ayrý cezveyi suyla doldurmuþ
ve ateþin üzerine koymuþ. Cezvelerdeki sular kaynamaya
baþlayýnca, bir cezveye bir patates, diðerine bir yumurta,
sonuncusuna da kahve çekirdekleri koymuþ. 
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Daha sonra kýzýna tek kelime etmeden, beklemeye baþla-

mýþ. Kýzý da hiçbir þey anlamadýðý bu faaliyeti seyrediyor

ve sonunda karþýlaþacaðý þeyi görmeyi bekliyormuþ. Ama

o kadar sabýrsýzmýþ ki, sýzlanmaya ve daha ne kadar bek-

leyeceklerini sormaya baþlamýþ. Babasý onun bu ýsrarlý

sorularýna cevap vermemiþ.

Yirmi dakika sonra, adam, cezvelerin altýndaki ateþi kapat-

mýþ. Birinci cezveden patatesi çýkarmýþ ve bir tabaða koy-

muþ. Ýkincisinden yumurtayý çýkarmýþ, onu da bir tabaða

koymuþ. Daha sonra son cezvedeki kahveyi bir fincana bo-

þaltmýþ.

Kýzýna dönerek sormuþ:

- Ne görüyorsun?

- Patates, yumurta ve kahve, diye alaylý bir cevap vermiþ

kýzý.

- Daha yakýndan bak bir de demiþ baba, “patatese dokun.

Kýz denileni yapmýþ ve patatesin yumuþamýþ olduðunu

söylemiþ.

- Ayný þekilde, yumurtayý da incele.

Kýz, kabuðunu soyduðu yumurtanýn katýlaþtýðýný görmüþ.

En sonunda, kýzýnýn kahveden bir yudum almasýný söyle-

miþ. Söylenileni yapan kýzýn yüzüne, kahvenin nefis tadýy-

la bir gülümseme yayýlmýþ ama yine de bütün bunlardan

bir þey anlamamýþ:

- Bütün bunlar ne anlama geliyor baba? diye sormuþ.

Babasý; patatesin, yumurtanýn ve kahve çekirdeklerinin

ayný sýkýntýyý çektiðini yani kaynar suyun içinde kaldýklarý-

ný anlatmýþ. Sonra da her birinin bu sýkýntý karþýsýnda fark-

lý tepkiler verdiðini söylemiþ.

Patates daha önce sert, güçlü ve tavizsiz görünürken,

kaynar suyun içine girince yumuþamýþ ve güçten düþmüþ.
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Yumurta ise çok kýrýlganmýþ; dýþýndaki ince kabuðu için-
deki sývýyý koruyormuþ ama kaynar suda kalýnca, yumurta-
nýn içi sertleþmiþ, katýlaþmýþ.
Ancak, kahve çekirdekleri bambaþkaymýþ. Kaynar suyun
içinde kalýnca, kendileri deðiþtiði gibi suyu da deðiþtirmiþ-
ler ve ortaya tamamen yeni bir þey çýkmýþ sonra kýzýna:
“Sen hangisisin?” diye sormuþ. “Bir sýkýntý kapýný çaldýðýn-
da nasýl tepki vereceksin? Patates gibi yumuþayýp ezile-
cek misin? Yumurta gibi, kalbini mi katýlaþtýracaksýn? Yok-
sa, kahve çekirdekleri gibi, baþýna gelen her olayýn duyu-
larýný olgunlaþtýrmasýna ve hayatýna ayrý bir tat katmasýna

izin mi vereceksin?”27

7. Artýk Ben de Babam Kadar Biliyorum

Her çocuk, ergen olana kadar kendisini çok güçsüz, ba-
kýma muhtaç görür. Bu dönemin -genel olarak- en belirgin
özelliði gencin kendini yeterli görmesi, her þeyi kendisinin bi-
leceði fikrine inanmasýdýr. 

Genç için, anne baba bilgili olmaktan çýkar artýk. Gençte
onlarýn bilgilerinin eskidiði anlayýþý hâkim olur, anne baba
suçlu gibi görülebilir. Hatta bu dönemde birçok genç, anne
ve babasýný “anlayýþsýz, bilgiçlik taslayan, dar görüþlü...” ola-
rak görebilir. 

Gençlerle tartýþmak yerine “Benim de senin yaþlarýnday-
ken ailemden farklý düþüncelerim vardý. Seni anlýyorum, za-
manla bu fikirlerinin deðiþeceðini sanýyorum.” gibi onu ciddi-
ye alarak kýrmadan yumuþatmalý ve anlamaya çalýþmalýdýr. 

Kýz çocuklarýnýn en belirgin özellikleri; beðenilme ve dik-
kat çekme arzularýdýr. Bu arzularý onlarý süslenmeye, güzel gi-
yinmeye, dikkat çekici davranýþlar sergilemeye sevk edebilir.
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Abartýlý gülme, aþýrý hareketlilik, aðlama ve çabuk kýzma...
davranýþlarý da bu tür özelliklerdendir. 

Erkeklerde, ayný davranýþlarý sergilemekle birlikte, kendi-
sini farklý görerek daha çok zamanýný aynalar önünde geçire-
cek, saçlarýný sürekli tarayacak; bulabildiði her çeþit saç bo-
yasýný, þampuaný deneyecektir. Bir sanatçýdan, futbolcudan
veya öðretmenlerinden kendisi için örnek seçerek onu taklit
etmeye çalýþacaktýr. Hayal kurmalar, yapýlanlarý beðenmeme-
ler, deneme yanýlmalar da bu dönemde baþlayacaktýr.

Genç, gelecek adýna ilk hedefini, hayalî de olsa, bu dö-
nemde seçer. Çoðu hedefler ulaþýlamayacak hedefler olur. 

Meslek seçimi kararý genellikle bu dönemde netleþir.
Meslek seçiminin on sekiz yaþýndan sonrasýna ertelenmesi,
kiþilik geliþiminin gecikmesine yol açabilir. Geliþmemiþ ülke-
lerde bu durum daha çok görülür. Oysa geliþmiþ ülkelerde
gençlerin erken yaþlarda meslek seçimine teþvik edilmesi
Meslek eðitiminin liseden itibaren dallara ayrýlmasý plânlý ola-
rak yapýlmaktadýr. Bu nedenle ebeveynler gençleri zorlama-
dan, kabiliyetlerini göz önüne alarak konuþmalý ve yönlendir-
melidirler. Bu konu III. bölümde ayrýntýlarýyla ele alýnacaktýr.

“Küçük iþleri yapmak, büyük iþleri daha iyi yapabilme-
ye giden yoldur.” (Anonim)

8. Ýtaatsiz Genç 

Hýzlý beden geliþimiyle birlikte gelen cinsel uyanýþ genci
hazýrlýksýz yakaladýðý için bazen genç bunalabilir. Çünkü; be-
densel geliþim hýzlanýrken, ruhsal olgunlaþma geride kalmak-
tadýr. Tepkilerindeki iniþ, çýkýþlar, davranýþlarýndaki tutarsýzlýk-
lar, duygularýndaki deðiþiklik hep bu uyum çabasý ile açýkla-

56

E r g e n l i k  D ö n e m i  Yo l  H a r i t a s ý



nabilir. Genç içten gelen saldýrganlýk ve cinsel dürtülerin bas-
kýsý altýnda kalarak bocalar. Ýlerleyen zamanda kendisi için
farklý ve yeni olan bu duygularýný bir düzene sokmaya çalýþa-
caktýr. Bu zaman içinde genç genellikle itaatsizdir. Sürekli
saldýrgan tavýrlar sergiler.

Gençlerin büyüdüðü, ebeveynler tarafýndan da kabul
edilmelidir. Gençler bu çaðý bir bakýma baðýmsýzlýk çaðý ola-
rak algýlarlar. Anne-baba etkisinden kurtulmaya çalýþýrlar. On-
larýn gözünde anne-baba hiç yanlýþ yapmayan deðildir artýk.
Sanki anne ve babadan öðrenecek bir þeyleri kalmamýþtýr.
Anne-babanýn öðütleri, uyarýlarý onu kýzdýrýr. Bu kýzgýnlýklar
bazen çok acýmasýz olabilir. Zamanýnda kazandýrýlamamýþ
davranýþlar için mutlaka bir üçüncü þahýs devreye girmelidir.
Bu kiþi, arkadaþ, öðretmen veya aile dostu olabilir.

Üniversite gençliðinin, en sorumsuz, en haylaz olduðu ül-
kelerden biriyiz. Oysa ayný gençleri ilkokul, hatta lise yýllarýn-
da; hayli uslu, efendi, terbiyeli çocuklar olarak görüyoruz. Bu-
nun en büyük sebebi aile içinde saygý, sevgi eksikliði ve ile-
tiþim kopukluðudur. 

Üniversitede, anne baba denetiminden uzak, özgür bir
ortamla tanýþan genç, bu ortamý kontrolsüz bir þekilde deðer-
lendirebilmektedir. Uslu çocuk bir anda yaydan fýrlarcasýna
belirsiz bir hedefe gidebilmektedir. 

Böyle bir gençliðin yetiþmesinde çevre, okul ve daha çok
ebeveynler sorumludur. Fakat ergenlik döneminde aile ve eði-
timin yanýnda, ekonomik problemler, yanlýþ politikalar ve otori-
ter tutumlar da gençleri, üniversite özgürlüðünün verdiði ra-
hatlýkla zararlý ve yanlýþ düþüncelerin kurbaný edebilmektedir.

Birçok aile, gence baský uygulayarak; “Ya benim dediði-
mi yap, ya da çek git” diyerek, üçüncü bir seçenek hakký ta-
nýmýyor. Böylece gençle ipler koparýlmýþ oluyor. 
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Genç niçin itaat etmez? Tanýmadýðýndan, sevmediðin-
den, deðer vermediðinden, büyüklüðünü kabullenmediðin-
den... Gençlere bize itaatinden önce bütün kusurlardan mü-
nezzeh, her zaman sevgi ve saygý duyulmaya lâyýk, hiçbir
zaman onu reddetmeyen, her an onu bilen, iþiten, yargýlama-
dan kalbinden geçenleri duyan, dertlere derman olabilen ya-
ratýcýyý önce tanýtmalý, sonra ona itaat edilmesi gerektiðini
öðretmeliyiz. O zaman bütün problemleri çözmek çok daha
kolay olacaktýr. 

Hayatýmýzý yaratýcýmýzýn istediði gibi plânlamalýyýz. Yap-
týklarýmýzdan hesaba çekileceðimiz gerçeðini hiçbir zaman
unutmadan evlatlarýmýza ssoorruummlluulluukk,, ööllüümm vvee hheessaapp dduuyygguu-
ssuunu mutlaka aþýlamalýyýz. Bu duygulardan uzak yetiþmiþ bir
genç, ne hak tanýr, ne hukuk; ne büyük tanýr, ne küçük; ne
anne tanýr, ne baba. O, artýk duygularýný tatmin edememiþ bir
insan olarak hem ailesi, hem de toplum için problemler yu-
maðýdýr.

Gencin ebeveyne karþý gelmesi, haklý sözlerine itiraz et-
mesi karþýsýnda, anne-baba sabretmeli, gencin anlayabilece-
ði þekilde çözümler sunarak, onun seviyesinde problemlere
yaklaþmalýdýr. 
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Gençleri; iyiye, güzele teþvik etmeli ve gençlere zorla-
ma yapýlmamalý. Dayatma emirler genci ikiyüzlülüðe
götürür.

9. Ergen ve Sorumluluk 

Sorumluluk; baþkalarýnýn haklarýna saygý göstermek ve
kendi davranýþlarýnýn sonucunu üstlenmektir. 

a) Sorumluluk Kazandýrmada Ailenin Rolü

Sorumluluk duygusu konusunda yapýlan son araþtýrma-
lar, ana rahmindeki embriyonun, annenin duygularýný hissetti-
ðini ve bu durumlarý paylaþtýðýný gösteriyor. Buna göre, irade
dýþý ana rahmine düþmüþ bir embriyo, annenin hamileliði ar-
zu edip etmediðini hissedebilir.

Sorumluluk üç-dört yaþlarýndan itibaren; çocuðun yaþýna,
cinsiyetine ve geliþim düzeyine uygun görevler vermekle ge-
liþmeye baþlar. Mesela, üç yaþýndaki çocuðunuz mutfak iþin-
de size yardýmcý olmak isterken, 13-14 yaþlarýnda ki genç bu
iþleri asla yapmak istemeyebilir. Bu yüzden bu deneyimi eð-
lenceli hale getirerek ona, yardým etmeyi öðretebilirsiniz. 

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) sorumluluk konusunda
aileye çok önemli görevler düþtüðünü þu ifadesiyle belirtiyor:
“Her doðan Ýslâm fýtratý üzere doðar. Sonra ebeveyni onu Hý-
ristiyanlaþtýrýr, Yahudileþtirir veya Mecusileþtirir.”28 Yazýlma-
mýþ boþ bir defter gibi, her þey yazýlmaya müsait olan çocuk-
larýmýza ilk desenleri ebeveynler çizmektedir. “Dünyaya getir-
diðimiz çocuklarýmýzý kendi ruh ve mana köklerimize göre þe-
killendirmezsek ayrý bir kalýbýn insaný olarak yetiþmesi kaçýnýl-
mazdýr... Öyle ise mevsiminde kendi ruhumuzun özünü onla-
ra aþýlamalýyýz. Olumlu müdahale olmazsa kokuþurlar. Baþka-
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larýnýn elinde de fesada uðrarlar. Her iki halde de bize rað-
men bir çizgi takip ederler.”29

b) Sorumluluk Sahibi Gençler: 

a) Kendi kararlarýný verebilen,
b) Karar alýrken ellerindeki kaynaklarý kullanabilen,
c) Deðer yargýlarýný gözeten,
d) Baðýmsýz davranabilen,
e) Kendine güvenen,
f) Baþkalarýnýn haklarýný çiðnemeden kendi ihtiyaçlarýný

karþýlayabilen kiþilerdir.

c) Sorumluluk Kazandýrmada Süreç:

Sorumluluk kazandýrmanýn belli bir yaþý yoktur; ama çocu-
ðun kendi baþýna bir iþi yapmaya istekli ve hazýr olduðu zaman-
lar vardýr, bu zamanlarda ona gerekli imkânlar hazýrlanmalýdýr. 

Çocuðunuzun yaþý kaç olursa olsun sorumluluk almayý
öðrenmesi, kabul edilebilir davranýþlar sergilemesi anlamýna
gelir. Bu davranýþlar;

1. Kurallara uyma,
2. Saðduyu kullanma,
3. Baþkalarýna ve onlarýn sahip olduklarýna karþý saygý ve

özen göstermektir.
Bu dönemde gençlere sorumluluk verilmelidir. Sorumlu-

luðunu yerine getirip getirmediði takip edilmelidir. 
Ev iþleri, pazardan meyve-sebze alma, fatura ödeme gibi

basit görevler vermekle gencin öz güveninin artmasýna katkýda
bulunmuþ oluruz. Gömlek, çorap, kazak... gibi ihtiyaçlarýný ken-
disinin beðenmesi, karar verme yeteneðinin geliþmesini saðlar. 
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Gençlerin yapmasýný istediðiniz görevleri fýtratýna mâl
edemediðiniz takdirde, istenilen sorumluluða þartlan-
dýrmýþ olamazsýnýz.

Onun için ayýrdýðýmýz odasýna sürekli müdahale etmeme-
liyiz. Genç odasýný bir kale gibi görür. Odasýný bizim zevkimi-
ze göre deðil kendi zevkine göre düzenlemesine izin verme-
liyiz. Gencin kendi odasýný kendisinin düzenlemesi, planlama
kabiliyetinin geliþmesini saðlayacaktýr.

Odasýnýn temizliðini, düzenini yapmasý gencin sahiplenme
duygusunu geliþtirebilir. Kendisine ait bir odasýnýn ve eþyalarýnýn
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olmasý ve aile fertlerinin buna saygý göstermesi gençte, anne-
baba ve kardeþlerinin özel eþyalarýna karþý saygýsýný geliþtirir. 

Sorumluluk þuuru geliþen bir genç; hayatýný baþkalarýyla
paylaþmaktan zevk duyar.

“Yaþlý adam, þehir içindeki bir sokakta aðýr adýmlarla yürü-
yordu, ara sýra dinlenip tekrar ilerliyordu. Gençlik yýllarýnda
tamamen düz zannettiði bu yolun hafif bir yokuþ olduðunu
son yýllarda anlamýþ, ihtiyarlýðý bu yüzden kabul etmiþti.
Adamcaðýz, biraz sonra aniden durdu. Gözleri, bir teker-
lekli sandalyeyi itmeye çalýþan küçük bir kýza takýlmýþtý.
Hem de yukarý itiyordu.
Ýhtiyar adama göre, sandalyenin boþ olmasý lâzýmdý ama
yakýna gidince þaþkýna döndü. Sandalyede, felçli olduðu
anlaþýlan ve hiç kýmýldamadan duran bir adam vardý.
Yaþlý adam, küçük kýzla konuþmaya baþladý. Sandalyede
oturan, biricik babasýydý. Annesiyle birlikte onu gezdirirler-
ken, kadýncaðýz bir anda fenalaþmýþ, aceleyle en yakýn ec-
zaneye koþmuþtu. Babasý da elbette, küçük kýza kalmýþtý.
Ýhtiyar adam, kýzýn hâlâ sandalyeyi ittiðini görünce:
- Benim melek yavrum! diye seslendi. Senin gücün onu it-
meye yetmez! Küçük kýz:
- Bunu ben de biliyorum! diye atýldý ama babam için, bir
þeyler yapmalýyým.
- Peki, dedi ihtiyar. Mademki biliyorsun, o zaman itme!
Küçük kýz:
- Babam için bir þey yapmam gerekir, diye tekrarladý.
Onun sandalyesini itemesem de, geriye doðru kaymasýný
engellerim ya!” (Cüneyt Süavi)

“Ayakkabým yok diye üzülüyordum, ta ki ayaksýz bir
adam görene kadar.” (Arap Özdeyiþi)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KÝÞÝLÝK VE RUHSAL GELÝÞÝM



Bu bölümde, gençlerin karþýlaþtýðý ruhsal problemlerle birlikte,
ailenin rolü, arkadaþlýk, kaygý ve istismarlar gibi kiþiliði etkileyen ruh-
sal içerikli konularý ele almaya çalýþalým. Her þeyden evvel toplumun
saðlam kiþilikli olmasý fertlerin daha saðlýklý, madden ve manen den-
geli olmasýna baðlýdýr. “Ferdin sýhhati, onun akidesinin saðlamlýðý,
amel-i salihaya baðlýlýðý ve muamelatýnýn þer’-i þerife (yaratanýnýn
emirlerine) uygunluðu ile ölçülür.”30



KÝÞÝLÝK VE RUHSAL GELÝÞÝM

1. Kiþilik 

Kiþilik; insaný diðerinden farklý kýlan, kendisi ve çevresinde-
kilere bakýþ açýsý, onlarla kurabildiði iliþki düzeyi ve tepkisini
kapsayan, çeþitli ortamlarda kendini gösteren bedensel, düþün-
sel ve ruhsal özelliklerdir. Bu özelliklerin kiþinin çevreye uyumu-
nu ve günlük hayatýný bozmasý gibi, kendinde gerilim-kaygý ha-
li oluþturup, davranýþ bozukluðunun süreklilik taþýmaya baþla-
masý durumlarýnda kiþilik bozukluðundan bahsedilir. 

Kiþilik bozukluðu; kendisini, baþkalarýný ve olaylarý algýla-
ma biçimiyle; öfke, heyecan, aþýrý isteklerin, dürtülerin kontrol-
lü olamamasýndan kaynaklanýr. Bu duygularýn en az ikisinde
kendini gösterir. Baþlangýcý ergenlik ya da genç eriþkinlik hat-
ta bazen daha küçük yaþ gruplarýna dek uzanýr. Bu durum
baþka bir ruhsal, fiziksel hastalýðýn ya da bir maddenin etkile-
rine baðlý olarak geliþen bir durum deðildir. Daha çok duygu-
sal bir bozukluktur.

Uzman psikolog Özden Dandul kiþilik geliþimini; “Çocu-
ðun kiþilik algýsý ilk olarak, var olduðunu fark etmesi ile baþ-
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lar. Doðduðu andan itibaren dünyayý keþfetmeye ve baþta
annesi ile iliþki kurmaya baþlayan bebek, kendi yaþam alaný
içinde, deðiþtirip, kontrol edebilme gücünü de daha güçlü bir
þekilde hisseder.” diye belirtiyor. 

O halde kiþilik; sorumluluk alabilmek, söz sahibi olmak,
kendi baþýna karar verebilmek, istemediði bir teklifle karþýlaþ-
týðýnda ‘hayýr’ diyebilmek, adam yerine konmaktýr. Kiþinin
kendisine saygýsýnýn ve özgüveninin olmasý, sevildiðini,
önemsendiðini bilmesi de kiþilik geliþimi için çok önemli bir
rol oynar. “Sorumluluk” ile kiþilik birbirini tamamlayan iki özel-
liktir. Kiþilik sahibi olunmadan sorumluluk kazanýlamaz.

2. Kiþilik Geliþiminde Psikolojik Etkenler

Ergenlik çaðýna gelen gençlerde psikolojik yönden belli
baþlý istekler ortaya çýkar. Bu isteklerin dýþa vurmasý ergene
göre deðiþebilir. Bu istekler þunlardýr:

1- Büyüme isteði,
2- Olgunlaþma isteði,
3- Baðýmsýz olma isteði,
4- Baþarý ve güven kazanma isteði,
5- Beðenilme, takdir edilme isteði,
6- Sosyalleþme isteði,
7- Mutlu olma isteði, gibi.
Her genç hayatýný yukarýda belirtilen istekler doðrultusun-

da yönlendirmek ister. Ýleride bu istekler ergenin kiþilik ve
benlik kavramlarýnýn oluþmasýna katkýda bulunur. 

Gencin çevresini deðiþik algýlamasý, farklý tepkilerde bu-
lunmasý, karakterinden kaynaklanabilir.

Bireyin kiþiliðinin oluþmasýnda, genetik ve biyolojik etken-
lerle birlikte çevresel faktörler de etkilidir. Gencin yaþadýðý or-
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tam, toplumun kültürel deðerleri ve bireyin içinde bulunduðu
sosyal etkenler çevresel faktörleri oluþturur.

3. Ruh Saðlýðý

Ergenliðin ilk yýllarýnda, birey ne çocuktur ne de gençtir.
Kiþi bu dönemde çeliþkili ve tutarsýz davranýþlarda bulunur-
ken, ergenliðin son dönemlerinde tutarlý ve belirgin davranýþ-
lar geliþtirir. 
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11-12 yaþlarýndan baþlayarak kendi cinselliði ile ilgili öz-
deþimi; anne-baba modellerine ve onlarla olan iliþkilerine gö-
re biçimlendirmiþtir.

Gencin, sýcak ve tutarlý iliþki kurabilen bir anne-babayla ile-
tiþim kurmasý daha kolay olmaktadýr. Evde küçümsenen, iyi mu-
amele görmeyen bir çocukta özdeþim kusurlu olur. Kadýn ve er-
kek rollerinin kesin sýnýrlarý belli olan ailelerde, kiþinin kendi cin-
siyeti ile ilgili davranýþlar geliþtirmesi daha saðlýklý olmaktadýr. 

Evde kendi cinsinden bir büyük kardeþinin olmasý, olum-
lu yönde geliþme saðlayabilir. Erkek çocuðu olan bir ailenin -
kýz evlat isteðiyle- karþý cinsten duyduðu evlat edinme özle-
mini sözlerine ve çocuðun dýþ görünüþüne (kýyafetlerine) yansýt-
masý cinsel kimliðin geliþimini olumsuz yönde etkiler.

Kiþi; bebeklik çaðýndan baþlayarak, ergenlik yýllarýna ka-
dar geliþen kiþilik yapýsýnda, temel güven duygusu yerine; te-
mel güvensizlik, baþarýsýzlýk, suçluluk ve yetersizlik duygula-
rýyla yoðrulmuþ bir benlik geliþtirilmiþse ergenlik döneminde
problemli olur.

“Derinlerde yüzmesini bilenler, yüzmenin zevkini alan-
lardýr. Sýð sularda yüzmeye çalýþanlar yerlere çakýlýrlar.” 

4. Ruhsal Özellikler

Ergenlik, fizikî deðiþimle birlikte yeni haller ve davranýþ
özellikleriyle kendini gösterir. 11 yaþýna kadar dengeli ve
uyumlu olan çocuðun yerini; tedirgin, zor beðenen ve çabuk
tepki gösteren bir genç almýþtýr. Ergenin duygularý hýzlý iniþ çý-
kýþlar gösterir. Tepkileri önceden kestirilmez. Derslerine ilgisi
azalmýþtýr. Dikkati daðýlmýþtýr. Evde durmak istemez, önerile-
re aldýrmaz, beslenmesi düzensizdir.
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Gençlerin bu karmaþýk duygular içinde bulunmasý, kendi

kendileriyle çatýþmalarý, karmaþýk ruh hali içinde olmalarý, ba-

zý ruhsal hastalýklarýn oluþmasýna zemin hazýrlar. 

Bu dönemdeki çeliþkili davranýþ özellikleri, normal karþý-

lanmalýdýr. Bazý gençler çalkantýyý daha az hissedip çabucak

uyum saðlayabilir. Bazýlarý ise ileri derecede uyumsuzluklar

gösterir ve bu tür davranýþlar 18 yaþýna kadar devam edebilir. 

Aniden hýzlanan büyüme genci zamansýz yakalamýþtýr.

Cinsel dürtüler hissedilmekle birlikte ergen yeni deðiþikliklere

ruhsal yönden hazýr deðildir. Ergenliðin ilk dönemlerinde ççoo-

ccuukkssuu ddaavvrraannýýþþllaarrýýyyllaa bbiirrlliikkttee bbüüyyüümmee iisstteeððii bazen dengesiz

davranýþ belirtilerini ortaya çýkarabilir. 

Bu dönemde ebeveynler, genci yetiþkin gibi düþünmeli

fakat onlardan sürekli olgun davranýþlar beklenmemelidir.

Genç kendi mantýðýna uygun karakteri bulabilmek için birçok

kapýlarý açarak, deneyerek yeni davranýþlar öðrenir. Halk ara-

sýnda “maymun iþtahlý” olarak tabir edilen durum ebeveynler

tarafýndan yadýrganmamalýdýr. 

Genç; bu dönemde her þeye, olur olmaz karþý çýkarken

kendi mantýðýna göre eleþtiri ve yorumlar yapabilir. Problem-

leri bir anda düzeltecek kolay çözümler arayabilir. Olaylarý

sembollerle ifade edebilir. Varlýklarý soyut düþüncelerle des-

tekleyebilir. Hayallere dalma sýk görülebilir. Çok çabuk yön-

lendirilebilir. Çabuk yönlendirilmesi sonucu; olumlu davranýþ-

larla birlikte, olumsuz -kendisi ve toplum için zararlý olacak-

davranýþlara da yönelebilir.

Genç, bu dönemde çok fazla enerjiye sahiptir. Enerjisini;

ailesiyle yaptýðý etkinliklerde, okulunda ve arkadaþlarý ile pay-

laþtýðý zamanlarda boþaltýr.
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Dolup taþan enerjisini en iyi deðerlendirme yolu spor ola-
bilir. Spor yaparken ayný zamanda, kendisini yaþýtlarý ile karþý-
laþtýrma fýrsatý bulur. Yaþýtlarýnýn da benzer problemlerinin ol-
masý gençler arasýnda gruplaþmalara yol açar. Bir grup içinde
olmak gence güven verir. Onaylamasa bile grubun bazý davra-
nýþlarýna katýlýr. Gençler için en büyük tehlike, içinde bulundu-
ðu grubun kötü alýþkanlýklarýnýn olmasýdýr. Bu konuda anne ba-
baya düþen görev, genci evde fazla sýnýrlamamak olmalýdýr.
Çünkü evde bunalan genç, dýþarýda daha etkin arkadaþlarýnýn
peþinden gidebilir. Evinde kabul görürse delikanlý zamanla ai-
lesine daha kolay baðlanýr. Gencin spor yapmasý deþarj olma-
sý açýsýndan çok önemlidir. Spor yardýmýyla gencin, yeni arka-
daþlar tanýmasý ve onlarla iletiþim kurmasý daha kolay olur. 

Hayat yolunda yetiþkinliðe yelken açan gençte ergenlik
dönemi deðiþiklikleri baþlarken küçük yaþta kazandýðý davra-
nýþlar kiþilik geliþimini etkiler. Aile, okul ve arkadaþ grubu ara-
sýnda yaþadýðý olumlu veya olumsuz olaylar ruhsal yapýsýna
yansýr. Örneðin; kavgalý bir ailede çocukluk devresini geçiren
genç duygu ve düþüncelerini ifade ederken kavgaya baþvura-
bilir. Manevî deðerleri yaþayan bir aile ortamýnda yetiþen genç;
huzurlu, kendine güvenen, sabýrlý, hakperest, saðlam kiþilikli
olur. Hayatýn manâsýný kavrar. Yaþadýðý olumsuzluklardan ne-
gatif yönde fazla etkilenmez. Çünkü; “Olur ki hoþlanmadýðýnýz
bir þey sizin için hayýrlý olur. Olur ki sevip arzu ettiðiniz bir þey
sizin için þerli olur. Doðrusunu Allah bilir, siz bilmezsiniz.”31

ayetinde olduðu gibi “Her iþte bir hikmet vardýr.” ilkesinin ma-
nasýný düþünür, yani hadiselerin iki yönü olduðunu kavrar.

Dünyaya neden, niçin geldiðinin farkýna varan genç, ya-
ratýlýþ gayesine uygun yaþamaya yönelir. Hayatý, bakýþ ufku-
nun geniþliði ölçüsünde görür, anlar ve yaþar.
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“Her rüzgârda sallanacak olursan, dað kadar da olsan
bir ota deðmezsin.” (Hz. Mevlana)

5. Ergende Ruhsal Problemler

Ergenlik döneminde ruhsal problemlerin olmasý bir dere-
ceye kadar normaldir. Ergenlik çaðýnda gençlerin çoðunun
bedensel ve duygusal yönden uyum problemleri yaþadýðý bi-
linmektedir. Söz konusu uyumsuzluklar bu dönem davranýþla-
rýnýn aþýrýya götürülmesi ile ortaya çýkar. Örneðin; baðýmsýzlýk
isteði, gencin ailesinden kopmasý ile sonuçlanabilir.

Ebeveynleri tarafýndan, anlaþýlamama, aþýrý baskýlar gör-
me gibi durumlardan sýkýlan genç bunalabilir, depresyona gi-
rebilir. Sonuçta kendisine yönelen kötü bir söz veya davranýþ,
intihar giriþimine neden olabilir. Tabii ki her intihar giriþimi,
gencin depresyon içinde olduðunu göstermez fakat intihar
giriþiminin tekrarlanmasý gencin ruhsal yönden desteklenme-
si gerektiðinin belirtisidir. Aksi halde strese girmesine, ruhsal
hastalýða yakalanmasýna, kendisine veya çevresine zarar
vermesine sebep olabilir.

Ailesinin kendisine güvendiðini hisseden bir genç, kendi-
sinden kaynaklanmayan durumlar dýþýnda asla onlarý hayal
kýrýklýðýna uðratmayacaktýr. GGeennççlleerrii kkoorruummaannýýnn eenn iiyyii yyoolluu oonn-
llaarraa ssaaððllaamm bbiirr aahhllââkk aannllaayyýýþþýýnnýýnn kkaazzaannddýýrrýýllmmaassýýddýýrr.. Gençlerin
duygularýna hakim olduklarý ölçüde deðer kazandýklarýný an-
latmak çok önemlidir. Bunun yanýnda gençlere kendilerini ko-
ruma bilincini de aþýlamak gerekmektedir.

Ailede anne- babanýn, her ikisinin veya birisinin görevini
yerine getirememesi genci farklý arayýþlara yöneltebilir. Bu
nedenle bazý gençler cinsel kimliðinin gerektirdiði karakterle-
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ri kazanmakta zorluk çekebilir. Bu durum geçici olabileceði
gibi kalýcý cinsel problemlere de neden olabilir. 

“Hoþlanmadýðýnýza sabretmedikçe, hoþlandýðýnýza
ulaþamazsýnýz.” (Hz. Ýsa)

6. Ergende Baba Rolünün Etkileri

Gencin kiþiliði ilk önce, anne ve babayý taklit ederek orta-
ya çýkar. Kendine uygun kiþilik kazanabilmesi için, aile içinde
rolünü kabullenmiþ ve konumunu belirlemiþ bir babaya ihti-
yaç vardýr. Ailede baba rolü çocuðun kimlik kavramý ve ruh-
sal geliþimi için çok önemlidir. 

“Baba erkek çocukla, anne de kýz çocukla ilgilenmeli.”
düþüncesi yanlýþtýr. “Kýz çocuklarý ergenlik yaþlarýna kadar
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babalarýný gözlemleyerek ve onunla etkileþime girerek karþý
cinse nasýl tepkide bulunacaðýný ve nasýl davranacaðýný öð-
renirler.”32 Yani erkekler kadar kýzlar da babalarýna ihtiyaç
duyarlar. 

Kýzlarýn ruhsal ve duygusal geliþimlerinin oluþmasýnda
babanýn çok büyük etkisi vardýr. Öte yandan erkekler de kiþi-
sel özellikleri açýsýndan anneye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle
aile bir bütündür. Annenin veya babanýn görevini yerine geti-
rememesi problemli gençlerin oluþmasýna neden olabilir.

Bazý ebeveynler, gençlerin baba otoritesinden olumsuz
yönde etkilendiklerini savunur. Ancak gencin sosyalleþmesi
ve kiþilik kazanmasýnda baba otoritesi çok önemli rol oynar.
Ailede sýnýrsýz isteklere karþý, kurallarýn uygulanmasýnda ba-
ba otoritesi devreye girmelidir. Bu rolü baba yapmadýðý za-
man anne üstlenecektir. Babanýn görevini yapamadýðý aileler-
de gençlerin kiþilik problemleri olabilir. Bir amirinin karþýsýnda
ezilip büzülen, “þey efendim” diye kendini ifade edemeyen
gençler buna iyi bir örnektir. Öz güven, cesaret ve liderlik gi-
bi karakteri oluþturan davranýþ biçimleri, aile içindeki baba
faktörüyle doðrudan ilgilidir.

Aile içinde baba, evlatlarýna zaman ayýrmayý ihmal etme-
melidir. Ailesine ayýracak zamaný olmayan bir babanýn, sevgi
sözcükleri her zaman kuru bir ifade olarak kalacaktýr. Saygý
ve sevgi uygulama gerektirir.  

Ýþimizi ailemize daha iyi ortam saðlamak için geliþtirmeli-
yiz. Eþimizle ve çocuklarýmýzla daha az görüþmek için deðil… 

Siz iffetli olun ki, hanýmlarýnýzda iffetli olsunlar. Baba-
larýnýza saygýlý olun ki, oðullarýnýz da size saygýlý ol-
sun.33
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“Altý yaþýndayken oturduðumuz þehirde geceleri kapýlarý-
mýzý kilitler ve sürgülerdik. Arka kapýdan çýkmak içinse sa-
dece içeriden kullanýlabilen bir anahtar vardý ve o da ba-
bamda dururdu.
Bir gece aniden þimþek ve gök gürültüsü sesiyle uyan-
dým. Bardaktan boþanýrcasýna yaðmur yaðýyordu. Kork-
muþtum, koridordan anne-babamýn odasýna doðru koþ-
tum, ama koyu bir duman ve alev dalgasý durdurdu beni.
Evimize yýldýrým düþmüþtü ve þimdi yanýyordu.
Evden çýkmam gerekiyordu, ama nasýl? Ön kapýya alevler
yüzünden ulaþamýyordum. Arka kapý da kilitliydi. 
O panik halinde, babamýn sýmsýcak elini hissettim. Beni
koridordan geçirdi, arka kapýya getirdi, oradan da bahçe-
ye çýkardý. Ben sel gibi akan yaðmurun altýnda dururken,
elimi býraktý ve gitti. Korkmuþtum, tekrar eve doðru dön-
düm. Annem evin önündeydi ve beni çaðýrýyordu.
“Buradayým!” diye seslendi. Bana koþtu ve birlikte ön bah-
çeye gittik. Babam küçük kardeþimle birlikte oradaydý.
“Kurtuldun kýzým!” diyerek iç geçirdi babam, bana sarýldý.
Sonra da, bana ulaþmaya çalýþtýðýný, ama alevler yüzün-
den eve giremediðini söyledi. Beni koridordan geçirme-
miþti! Arka kapýdaki sürgüyü açmamýþtý!
Bu olay oniki sene önce olmuþtu. Ama aradan geçen se-
nelere raðmen beni kurtuluþa götüren o elin sýcaklýðýný hiç
unutmadým.”34

7. Ergenlerde Kaygý 

Genellikle nedeni belli olmayan, kiþiyi tedbir almaya sevk
eden, endiþe ya da korkulara kaygý diyoruz. Kaygý, var olan
bir deðerin kaybedilmesi durumudur. Kaygýnýn aþýrý olmasý
psikolojik ve zihinsel bozukluklara yol açar. Bununla birlikte
kýsa süreli, “stresli” durumlara uygunluk gösterme, kaygý ola-
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rak adlandýrýlmaz. Belli bir derecede kaygý her zaman gerek-
lidir. Çünkü az miktarda olan kaygý, kiþiyi tedbirli olmaya sevk
eder. 

Korku ile kaygý genellikle birbirinin yerine kullanýlýr. Korku;
bir tehdit anýnda, bedensel tepkilerin yaný sýra hissedilen duy-
gusal tepkidir. Tehditlere göre azalýp çoðalabilir. Kaygý ise ta-
mamen farklýdýr. Tehditten baðýmsýz olarak da devam edebi-
lir. Buna en güzel örnek gençlerin sýnav kaygýsýdýr. Fazla ders
çalýþmanýn, stres oluþturduðu düþüncesi bir hayli yaygýndýr.
Fazla ders çalýþýp yorulan öðrenci kýsa bir rahatlama, egzer-
sizden sonra dinlenebilir. Kaygýyý asýl oluþturan sýnavdan ba-
þarýsýz olunacaðý ve beklentilerine cevap alamayacaðýdýr. 

Stres; organizmanýn bedensel ve ruhsal sinirlerinin tehdit
edilmesi ve zorlanmasýyla ortaya çýkan bir durumdur. Kiþinin
isteklerinin engellenmesi, kendisine olan saygýsýnýn zarar gör-
mesi ile ortaya çýkabilir. Kiþi kendisine yapýlan saldýrýlar karþý-
sýnda ya kendisini savunacak veya karþý koymadan bulundu-
ðu yerden gidecektir. Bu durumda benliðin yenilgiyi kabulle-
nememesi, bireyin stres oluþturmasýna sebep olabilir. Bu du-
rumda gencin kendisine güvenememesine, çevresinin bek-
lentilerine cevap verememesine ve kaygý düzeyinin yüksel-
mesine neden olabilir. 

Sosyal ortamlarda endiþe hissini arttýran ve gençlerin ra-
hatsýzlýk duymasýna yol açan sosyal kaygý ve fobi, sýnavda
performans düþüklüðüne neden olabilir. Ayrýca sýnav kaygýsý,
hastalanmaya, unutkanlýða neden olabilir. 

Aþýrý stres, sinirlilik, gerginlik, kalp çarpýntýsý, aþýrý hare-
ketlilik... þeklinde kendini gösteren kaygý, bazen hafif olarak
atlatýlýrken bazen de insaný ruhsal bunalýmlara sürükleyebilir.
Belli yerlere gitmekten kaçýnan, aniden hareketsiz kalan, bil-
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diði halde konuþamayan, sýnav zamanýnda panikleyen, aþýrý
karýn aðrýsýyla doktora götürülen, dikkatini yoðunlaþtýramayan
birçok kiþiyle karþýlaþmýþsýnýzdýr. Kaygý bozukluðunun belirti-
leri bedensel ve ruhsal kaynaklýdýr. Ve bu dengesiz etkilenme
þeklinde görülebilir.

aa)) BBeeddeennsseell BBeelliirrttiilleerr:: Bazen üzüntü verici bir haber kar-
þýsýnda titreyen insanlar görebilirsiniz. Kalbi sýkýþan, kalp atýþ-
larý hýzlanan, aniden terleyen, nefes alamayan, yutkunma
güçlüðü, baþ dönmesi, baþ ve göðüste aðrý, sindirim sistemi
problemleri gibi belirtiler bu türdendir.

bb)) RRuuhhssaall BBeelliirrttiilleerr:: Kötü haber alacaðý beklentisi, endiþe,
korku, sinirlilik, irkilme vb. durumlarda kiþilerde görülen, kayna-
ðý gerçek dýþý beklentiler olan; aklýný kaybetme hissi, dýþ dünya-
ya uyum saðlayamama, bedeninde bulunan organlarýn görev-
lerini yapamayacaðý hissi, kontrolünü kaybetme hissi ve ölüm
korkusu... vb. düþünceler ruhsal kaynaklý kaygý belirtileridir. 

cc)) BBeeddeennsseell vvee RRuuhhssaall AAnnkkssiiyyeettee (dengesizlik) BBoozzuukklluuððuu::
Bireyde görülen bedensel ve ruhsal dengesizliktir. Bazen
ruhsal belirtilerin hafif olduðu bir kaygýnýn bedensel yönden
çok þiddetli þekilde ortaya çýktýðý görülür. Kiþiyi olumsuz etki-
leyen bir tek belirtisi olduðu için normalmiþ gibi gözükebilir.
Geçerli bir sebep yokken okulda baþarýsýz olacaðý endiþesi
bu konuya örnek verilebilir. 

dd)) KKaayyggýý BBoozzuukklluukkllaarrýýnnaa NNeeddeenn OOllaann EEttkkeennlleerr::
Anne-baba tutumlarý; aþýrý koruyuculuk, baský, çocuklar

önünde dengesiz davranýþlar sergilenmesi, çocuklarýn yaþ
veya zekâsýndan fazla beklentiye girilmesi, bedensel ve duy-
gusal istismarlar, doðal afetler, kazalar, kavgalara þahit olma,
ruhsal boþluklar, inançsýzlýk, batýl düþünceler, geleceðe ait
endiþeler, hastalýklar, yakýnlarýný kaybetme, ölümü kabullene-
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meme, beslenme ve uyku bozukluklarý, yalnýzlýk korkusu... vb.
durumlar kaygýlanmalara neden olmaktadýr. 

Kaygýyý en az seviyeye veya verimli hale getirmenin en
birinci yolu; gencin “tevekkül ve duayý” hayatýnýn her anýnda
önemli bir baþvuru kaynaðý olarak bilmesidir. 

Gençlerimize sebepler plânýnda yapýlmasý gerekenleri
belirtmeli, sonra da duanýn gücünü öðretmeliyiz. Gencin ken-
di gücünün bilincine varmasý, kendisinden daha güçlü olan
Yaratan’ýn önünde diz çökmesiyle gerçekleþir. 

Kiþilerde oluþabilecek davranýþ kalýplarýna baðlý olmadan
geliþen kaygý, aþýrýlýða ulaþmadan doðal yöntemlerle azaltýla-
bilir. Stres, korku veya farklý nedenlere baðlý oluþacaðýndan
teþhis çok önemlidir. Teþhis yapýldýktan sonra duygu, düþün-
ce ve davranýþ kalýplarýný deðiþtirmeye yönelik tedaviler kulla-
nýlabilir. Tedavi, psikoterapi veya ilaçla olur. Kiþide oluþan et-
kenlerin giderilmesinde deðer yargýlarý önemlidir. 

Aþaðýdaki hikâye hâdiselere olumsuz bakan, karþýlaþtýðý
problemleri kaygýya dönüþtüren bir gence sunulan tedavi ör-
neðidir.

“Çocuk üzüntülü bir yüz ifadesiyle mutfaða girdiðinde,
anneannesi pasta yapýyordu. Torununun mutsuzluðunu
hemen hisseden yaþlý kadýn, küçük sorularla onun içini
dökmesini saðladý. Minik delikanlýya bakýlýrsa, her þey çok
kötü gidiyordu. Okulu, anne-babasý, saðlýðý, hava þartlarý,
arkadaþlarý, daha neler neler... Anneanne torununa yaptý-
ðý pastadan biraz isteyip istemediðini sordu. Delikanlý el-
bette istiyordu.
“Buyur?” dedi anneanne, “Sana biraz margarin yaðý.” 
“Çok kötü” diye çýkýþtý torun.
“Çið iki yumurtaya ne dersin” 

77

K i þ i l i k  v e  R u h s a l  G e l i þ i m



“Korkunç bir þey, anneanne!”
“O zaman sana biraz un vereyim mi? Ya da bir avuç ka-
bartma tozu?”
“Ama anneanneciðim, bunlarýn hepsi çiðken yenilemeye-
cek kadar kötü þeyler!”
Anneannenin verdiði cevap, hem o çocuða hem de her
yaþtan insana bir ders niteliðindeydi:
“Haklýsýn, bütün o þeyler kendi baþlarýna kötü görünüyor-
lar. Ama doðru þekilde bir araya getirildiklerinde lezzetli
mi lezzetli bir pasta haline geliyorlar!”
Çocuk anneannesinin sözlerini dinlerken bir taraftan da
onlarýn anlamýný düþünüyordu. Anneannesi devam etti:
“Yavrum, Yaratýcýmýz da bize ayný þekilde davranýyor.
Çoðu kez O’nun baþýmýza neden bazý kötü veya zor
olaylarý getirdiðini merak ediyoruz. Hâlbuki Allah her þe-
yi bir düzen içinde yaratýyor ve sonuçta hep güzel þey-
ler çýkýyor ortaya. Týpký deminki malzemelerden harika
bir pastanýn çýkmasý gibi.”
“Yani?” diye ýþýldayan gözlerle soran torununa bir dilim
pastayý uzatan anneanne sözlerini bitirdi:
“Yani, yapmamýz gereken O'na güvenmemiz ve bizi son-
suz derecede çok sevdiðini unutmamamýz. Her bahar bi-
ze binlerce çiçeði hediye gönderdiðini, her sabah bizim
için güneþi doðdurduðunu ve her þeyle bize olan sevgisi-
ni ilan ettiðini hatýrlamamýz gerekiyor. O kötü gibi gördü-
ðün olaylar da, Onunla konuþman, dua etmen için birer
fýrsat. O hep seni dinliyor, rahmetiyle ve sevgisiyle kuþat-
mak için seni bekliyor. Ýþte o zaman, baþýna gelen her þe-

yin bir dilim lezzetli pastaya dönüþtüðünü göreceksin.”35

Mutluluk yolundaki en önemli adýmlardan birisi, irade-
nizin dýþýndaki þeylere üzülmemektir.

78

E r g e n l i k  D ö n e m i  Yo l  H a r i t a s ý



8. Ergene Uygulanan Ýstismarlar 

aa)) BBeeddeennsseell ÝÝssttiissmmaarr::

Ergenin ebeveynler tarafýndan bedensel olarak örselen-
mesidir. Bu türdeki istismarlar duygusal problemleri ortaya çý-
karýr. Þiddet, öfke ve saldýrganlýk, davranýþlarýný fiziksel ceza-
larla (dayak, hýrpalama) bastýrmak bedensel istismarlardandýr.
Gence istenilen davranýþlarýn zorla kabul ettirilemeyeceði çok
iyi bilinmelidir. Uzun süre fiziksel istismara uðramalarý genç-
lerin, yetiþkinlik dönemlerinde davranýþ bozukluklarýna ve su-
ça yönelmelerine neden olmaktadýr.

Ailelerin parçalanmasý, gençlerin ebeveynlerinden biri ta-
rafýndan terk edilmesi, istismarý artýrabilir. Anne-baba adayla-
rý deneyimsizse, anne-baba olmaya hazýr deðillerse bu istis-
marlar daha da çoðalabilir.

Toplumumuzda genç kýzlarý korumak için aileler baský ve
tehdit yoluna baþvurmaktadýr. Oysa gayrý ahlakî yollara dü-
þen kýzlarýn çoðunluðu baskýcý veya ilgisiz ailelerden çýk-
maktadýr. Öfkelenme, kýzma yerine; gençlerin ahlâkî deðer-
leri benimsemesi saðlanarak, ona güven duyulduðu hissetti-
rilmelidir. 

Ebeveyni bedensel davranýþa iten sebep o konuda aciz
kalýþýnýn emaresidir. Acizliðini güç kullanarak bastýrmaya ça-
lýþýr. Allah karþýsýnda acizliðini kabullenen ebeveyn bunu kul-
lanmayacaktýr. Çünkü; o Yarataný karþýsýnda küçüklüðünü bi-
liyordur. Her problemi çözmeye gücünün yetmeyeceðini bil-
diði için Allah’a havale eder, yalvarýr, rahatlar.

bb)) DDuuyygguussaall ÝÝssttiissmmaarr::

Duygusal istismar ergenin duygularýný ifade edememesi
ve rencide edilerek dýþlanmasý anlamýna gelir. Ergenlerin sýk-
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lýkla eleþtirilmeleri, yaþlarýnýn üzerinde beklentilere girilmesi,

kardeþ kýskançlýklarý; ailenin çocuklara eþit davranmayarak

birine ötekinden daha çok deðer vermesi gibi durumlarda or-

taya çýkmaktadýr. Bu da duygusal istismarý oluþturur.

Daha önce de ifade edildiði gibi her çocuk farklý zaman-

larda ilk ergenlik çaðýna girebilir. 12-15 yaþýna geldiði halde fi-

ziksel ve duygusal açýdan geliþmemiþ bir kýz çocuðuna, yaþý-

na bakarak, birtakým bilgilerin verilmesi doðru deðildir. Çocuk

duygusal olarak hazýr olmadýðýndan sarsýlabilir. Bu nedenle

cinsiyet eðitimi acele edilmeden aþamalý olarak verilmelidir.

Zaten çocuklar ilk ergenlik dönemlerinde cinsel konulara me-

rak ve ilgi gösterirler. Bu ilgilerine kayýtsýz kalýnmamalý, bu du-

rum kesinlikle ayýplanmamalýdýr. Aileler duygusal istismarlar

oluþturmamak için bu dönemi iyi deðerlendirmeli. Gençlerin

sorularýna uygun ve tatmin edici cevaplar vermelidir.

Terk etme, reddetme, aþaðýlanma, yalnýz býrakýlma, kor-

kutulma, yýldýrýlma, alay edilme, lakap takýlma, duygusal yön-

den ihtiyaçlarýný karþýlayamama, aþýrý baský ve otorite anne-

babanýn baþlýca yanlýþ tutumlarýdýr. 

Þiddet, öfke ve saldýrganlýðýn altýnda yatan sebeplerin

çoðunluðunun duygusal istismarlara dayandýðýna aþaðýdaki

araþtýrma bir ýþýk tutabilir:

Ýstanbul’da bir lisenin her üç sýnýfýnda okuyan 392 ergenle

ilgili bir araþtýrma yapýlmýþ. Algýladýklarý duygusal istismarýn ken-

dilerini kabul düzeyine etkisi incelenmiþ. Ergenlerin algýladýklarý

duygusal istismar düzeylerinin azalmasýyla kendilerini kabul dü-

zeylerinde anlamlý bir artýþ görüldüðü tespit edilmiþ. Bu araþtýr-

mada tek çocuk olarak yetiþenlerin, kardeþi olan çocuklardan

daha fazla duygusal istismara uðradýklarý görülmüþ.36
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cc)) CCiinnsseell ÝÝssttiissmmaarr::
Yetiþkinler tarafýndan cinsel kimliklerinin görmezlikten ge-

linerek, uygun muamele görmemeleri ve gerekli cinsel eðitim
alamamalarý, aile içinde özdeþim kurabileceði þahsiyetlerin
olmamasý gençlerin sýk karþýlaþtýðý problemlerdir.

Kýz çocuklarýna en büyük destek annelerinden gelmelidir.
Bu nedenle öncelikle annelerin bilgilenmeleri gereklidir. Eðer
ebeveynler çocuðu aydýnlatamamýþlarsa, genç yanlýþ bilgiler
edinebilir. Bu da gencin endiþelenmesine, korkmasýna hatta
onda ruhsal problemlerin oluþmasýna sebep olabilir. 
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Arkadaþý tarafýndan; adet gördüðü zaman çocuðunun ola-
bileceði söylenen bir öðrencimiz üç gün okula gelmemiþti. Reh-
ber öðretmeniyle görüþtüðünde H’nin; “öðretmenim ilk adet
gördüðümde çocuðum olacak diye korktum; evden çýkama-
dým; anneme de söyleyemedim. Hasta olduðumu sanýp dokto-
ra götürürler diye utandým.” diyor. “Birçok genç kýzýn ilk adet
gördüðü zamanlarda annesinden azar iþittiði, tokat yediði ve er-
ken adet gördükleri için suçlandýklarý belirtilmektedir. Bu tip
davranýþlar telâfisi çok güç olan problemlere neden olabilir.”

Cinsel kimlik bozukluðu yaþayan gençler, aslýnda büyük
bir yalnýzlýk ve sevgi açlýðý içindedirler. Ailede anne ve baba
çalýþýyorsa, ebeveynler yoðun iþ ortamýndan oluþan yorgun-
luk nedeniyle çocuklarýný ihmal edebiliyor, iþten eve gelip gi-
derken onlarý hiç hatýrlamamýþ, bu gün neler yaptýn sorusunu
belki de hiç sormamýþ olabiliyorlar. Böylece çocuklar, hadise-
leri kendi bakýþ açýlarýyla deðerlendirdiklerinden anne ve ba-
banýn gün içinde yaþadýðý olaylarý anlayamayarak, anlaþýla-
mama, gibi farklý iletiþim problemleri yaþayabiliyorlar.

Cinsel tablolarýn günlük hayatta televizyon kanallarý ve
yazýlý medya tarafýndan gündemde tutulmasý, gençliðin ka-
býndan taþmasýna, cinsel arzularýna gem vuramayýþýna ayrýca
toplum içinde cinsel tacizlerin artmasýna sebep olmaktadýr. 

Ýstismarýn önlenmesi için yetiþkinlerin, ahlâkî deðerlerimi-
zi yaþayýp anlatmalarý, gençleri manevî deðerlere yönlendir-
meleri ve bu konuda hangi davranýþlarýn istismar niteliði taþý-
dýðý konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

9. Ergendeki Deðiþmeler

Çocukluk çaðýndan yetiþkinliðe adým atan bir ergenin be-
deninde önemli deðiþmeler olmaktadýr. Beden deðiþmeleri-
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nin büyük bir kýsmý ergenlik devresinin ilk yýllarý olan 11-13
yaþlarý arasýnda oluþur. Daha sonraki beden geliþmeleri ya-
vaþ cereyan eder. 

aa)) SSeesslleerriinn KKaallýýnnllaaþþmmaassýý::
Ergende, ses, kalýnlaþmaya baþlar. Çocukluktaki ince se-

siyle yeni oluþan kalýn ses çatallaþýr. Ergen ses tonunu ayar-
layamaz. Ýlk üç ay gibi kýsa sürede ses tonu olgunlaþýr. Ses
telleri geliþmesini tamamlar. 

bb)) YYüüzzddeekkii SSiivviillcceelleerriinn AArrttmmaassýý vvee DDeeððiiþþmmeelleerr::
Derideki yað bezlerinin fazla çalýþmasý sonucu salgýlanan

yaðlar bez kanallarýný týkar. Yüzde siyah noktalar oluþturur.
Yüzün yaðlanmasýyla birlikte hormon seviyesindeki artýþtan
dolayý yüzlerde sivilceler görülür. Ten parlaklaþýr. Yüzün þek-
li deðiþir. Bu dönemde hýzlý geliþmeden dolayý kol ve bacak-
larda aðrýlar hissedilir.

cc)) VVüüccuuttttaa KKýýllllaannmmaa::
Ergenlik döneminde, yüzde erkek çocukta býyýk ve sakal-

lar çýkar. Önce býyýklar belirgin hale gelir, sonra sakallar gö-
rülmeye baþlar. 

Bu dönemin baþlangýcýndaki deðiþikliklerden biri de, hi-
pofiz bezinin salgýlarý ile koltuk altý ve üreme organlarý bölge-
sindeki kýllanmadýr. Vücutta tüylenme baþlar.

dd)) TTeerr BBeezzlleerriinniinn ÇÇaallýýþþmmaassýýnnýýnn AArrttmmaassýý::
Özellikle erkeklerde koltuk altý ile kasýklarda ter bezleri

daha fazla çalýþýr. Sýk terleme sonucu tüm vücutta kirlenme
de hýzlanýr. Bu kirliliði önlemek için vücut temizliðine dikkat et-
mek gereklidir. Haftada en az iki kere banyo yapýlmalý vücut-
taki kýllar belirli aralýklarla temizlenmelidir. Cinsel olgunluða
ulaþan her ergende bir koku belirginleþir. Bu vücut kokusu
karþý cinsi çeker. 
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ee)) GGýýrrttllaakkttaakkii KKýýkkýýrrddaakkllaaþþmmaa::
Yine hipofiz hormonu salgýsý ile ergenlik döneminin baþ-

langýcýnda erkek çocuklarda gýrtlaðýn çene altýna rastlayan
bölgesinde bir kýkýrdaklaþma belirir. Daha sonra bu boðum
büyüyerek sertleþir.

ff)) GGööððüüsslleerrddee DDüüððüümmccüükklleeþþmmee,, BBüüyyüümmee::
Göðüsler büyür. Gövde irileþir ve hatlar yuvarlaklaþýr. Bu

büyüme erkeklerde genellikle 14-16 yaþlarý arasýnda olur.
Göðüslerin her ikisinde veya birinde aðrýlý büyüme ve sertleþ-
me olur. Bu durum vücuttaki hormonlarla ilgilidir. 6 ay ile 3 yýl
arasýnda iyileþme görülür. Kýzlarda hýzlý kilo artýþýný genellikle
regl izler. Aybaþý kanamasý olabilmesi için vücutta belirli mik-
tarda yað depolanmasý gerekir. Bu sebeple genç kýzlarýn bu
dönemde kilo almalarý normaldir.

ðð)) AAyy HHaallii::
Bilimsel araþtýrmalarda bu durum olgunlaþmýþ yumurtala-

rýn vücuttan atýlmasý, üremenin gerçekleþmesi ve devamý için
sürekli yenilenme olarak açýklanýr. Ay halinin erinlik çaðýnýn
baþýnda görüldüðü ve bu olayýn kýzlarda erinliðin ilk belirtisi
olduðu ifade edilmektedir. 

hh)) AAkkýýll DDiiþþii::
Gençler, ergenlik devresine girdikten sonra çene kemiði-

nin yetiþkinlik standartlarýna gelmesiyle birlikte halk arasýnda
“akýl diþi” diye bilinen, aðzýn arka kýsmýnda iki adet diþ çýka-
rýrlar. Akýl diþinin çýkmasýný erinlik baþlangýcý olarak görenler
olmuþtur. Ancak erinlik devresinin baþlangýcýný gösteren sað-
lam bir iþaret deðildir. 

II)) EErrggeennlliikk DDöönneemmiinnddee GGöörrüülleenn CCiinnsseell RRüüyyaallaarr::
Daha çok erkeklerde görülen rüyalar sonucu vücutta üre-

tilen fazla sperm dýþarý atýlýr. Bu olaya halk dilinde “rüyalan-
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ma” veya “ihtilam olma” denir. Ergen, bu rüyalar sebebiyle ra-
hatlamýþ görünse de aslýnda bu durum onun kaygýlanmasýna,
tedirgin olmasýna sebep olur. Ayrýca bu durum çocuðun er-
genlik çaðýna girdiðinin belirtisi olmayabilir. “Rüyalanma” da-
ha çok ergenlik çaðýnýn ortalarýna doðru baþlar. Ebeveynler
bu dönemde ilmihal ve eðitici kitaplar yardýmý ile gencin nasýl
davranacaðýný öðretmelidir. Çünkü; bu dönemde vücut te-
mizliði nedeniyle, sýk banyo yapmasý önemlidir. Gencin bu
dönemde gusül abdesti almasý; dinî bir vecibe olduðu gibi
saðlýk açýsýndan da son derece önemlidir. 

Din adamlarý, ihtilam olan gencin ergenlik çaðýna girmiþ
olduðunu belirtiyorlar. Dolayýsýyla genç dinî yükümlülükleri bu
dönemden sonra yapmalýdýr. Aksi halde mesul olacaðý ebe-
veynleri tarafýndan anlatýlmalýdýr.

“Kadýnlarýn en þerlisi açýlýp saçýlan ve böbürlenendir.
Onlar münafýk sýfatý taþýrlar. Onlardan cennete ancak
çok azý girecektir.” (Hz. Muhammed)38

10. Arkadaþlýk

Ergenlik çaðýnda bireyin bedensel, zihinsel, duygusal
geliþimi ile birlikte hayatýna yön veren en önemli bir geliþim
de “sosyal geliþim” sürecidir. Ýnsanýn deðiþmeyen ihtiyaçla-
rýndan biri kuþkusuz sosyalleþmesidir. Ergenlik çaðýnda birey
kendini anlayan bir sýrdaþ, bir arkadaþ arar. Bu durum genci,
etrafýyla irtibat kurmasý için yeni arayýþlara iter. Gencin etrafý-
ný tanýmasýnýn en etkili yolu arkadaþ ortamýdýr. 

Birey arkadaþ grubu sayesinde kendi karakterine uygun
fikir ve davranýþlar edinir. Kiþiliðine ve fikirlerine yön verecek
modeller öðrenir. Öðrendiði modellerle eksikliklerini giderir
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veya yanlýþlarýný düzeltme yoluna gider. Ailesi dýþýnda dýþa
dönük tavýrlar sergiler. Ailesiyle paylaþamadýklarýný arkadaþ
ortamýnda dile getirir. Yeni öðrendiði davranýþlarý inceler. Ar-
kadaþ çevresi, gencin gelecekte kendisini ifade etme yolun-
da kalýcý etkiler de býrakabilir.

Ergenlik çaðý yeni sesleniþler ve yakýnmalarla geçen za-
manlarý da beraberinde getirir. “Özel” ve “kýskandýran” arka-
daþlýklar bu dönemde belirir. “Sýrlarýný paylaþtýðý, dost arka-
daþlýðý” ergenlik döneminde ortaya çýkar. Arkadaþlarýnýn fark-
lý duygu ve düþünceleri gencin sosyalleþmesini saðlar. Ken-
di doðrularýnýn dýþýnda arkadaþlarýnýn doðrularýný görür. Ka-
rarlarýnda arkadaþlarýndan etkilenir. Arkadaþ grubundaki fert-
lerin fazla oluþu çok þey ifade etmeyebilir. Ancak kurulan ar-
kadaþlýklarýn gencin paylaþacaðý zaman dilimiyle birlikte
maddî, manevî olarak belirlenen ölçütlere göre olmasý önem
arz eder. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz: “Kiþi
sevdiðiyle beraberdir.”39 diye buyurur. Öyle ise gençler sev-
dikleri, dost edindikleri arkadaþlarýný çok iyi seçmelidirler.
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Ailelerin sahip olduðu imkânlar, hayat tarzlarý, gayeleri,
gençlerden beklentileri ve inançlarýný çocuklarýna yansýtmala-
rý çok önemlidir. Her insan ayný þeylerden hoþlanmayabilir.
Bazý gençler grup içinde kendisini rahat ifade ederken, bazý-
larý da gurup içinde etkisiz kalýr. 

Arkadaþlýk iliþkilerinde, kýrma endiþesiyle hayýr diyeme-
me problemi olabilir. Bazen gencin yapmak istemediði þeyle-
ri, arkadaþlarýndan çekindiði için yaptýðý görülür. Böyle du-
rumlarda kiþi arkadaþlarý içinde, prensiplerini ve sýnýrlarýný be-
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lirlemiþse kendisine uygun olmayan isteklere “hayýr” diyebilir.
Kararlý kiþiler olumsuz tekliflere “hayýr” diyebildikleri zaman-
larda zorluklarla daha kolay baþ edebilirler.

Ergenlik döneminde kiþinin özgüveninin, arkadaþ grubu
tarafýndan desteklenmesi gereklidir. Dýþ görünüþte farklýlaþ-
ma olacaðýndan kiþiler çok çabuk kýrýlabilir, arkadaþ gurubu
tarafýndan boyunun kýsalýðýndan, uzunluðundan; þiþmanlýðýn-
dan, zayýflýðýndan dolayý alay edilmesi gencin çok çabuk yýp-
ranmasýna ve psikolojik rahatsýzlýklar yaþamasýna hatta dep-
resyona girmesine böylece kendisinden nefret etmesine ne-
den olabilir. Kendisiyle barýþýk olmasý için ebeveynlerin yar-
dýmcý olmasý gereklidir.

Bu dönemde kýzlar, arkadaþlýk iliþkilerinde genellikle ken-
dilerini tamamlayýcý arkadaþlar edinirler. Ýki arkadaþtan daha
çok biri baskýn, diðeri silik olur. Aile arkadaþ seçiminde kýzla-
rýný iyi takip etmelidir. Ergenlik çaðýna erken giren kýz çocuk-
larý kendilerinden daha büyük yaþlardaki kýzlarla arkadaþlýk
etme eðiliminde olurlar. Bu da genç kýzýn tehlikeli þeylere ma-
ruz kalmasýna sebep olabilir. Mesela; daha büyük yaþtaki ký-
zýn erkek arkadaþý varsa, kendisi de bir erkek arkadaþ edin-
mek isteyebilir. Kýzlar ilk ergenlik dönemlerinde daha çok
hemcinsleriyle arkadaþlýk etmekten hoþlanýrlar. Erkek arka-
daþlarýyla bir arada bulunmaktan kaçýnýrlar. Fakat ileri ergen-
lik döneminde (14-15 yaþ) durum farklýlaþýr. Genellikle bu yaþ-
larda ilk kez âþýk olurlar. Bu dönemde ki sevgiler cinsel mahi-
yet taþýmaz. Fakat aileler her halükârda duyarlý olmalýdýrlar. 

Gençler, arkadaþlýk iliþkilerini; iffetli, namuslu ve ahlâkî
deðerlerine sahip kiþilerden seçmeye özen göstermelidirler. 

Gençlere iyi ortamlar oluþturulmalýdýr. Aileler belki gencin
arkadaþlarýný anlayamayabilirler, ancak onlarý tanýma gayreti
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içinde bulunmalýdýrlar. Baþlangýçta gencin arkadaþlarýna ebe-
veynler saygý duymalýdýr. Arkadaþ grubuyla ilgili kaygýlar yaþa-
nýyorsa, gencin arkadaþlýðýný hemen engellemek yerine, önce
arkadaþý ile ve gerekirse ailesi ile tanýþýp, eve davet edebilir,
gencin arkadaþýnýn evine gidebilirler. Genç tek bir arkadaþýna
göre deðil de dört-beþ kiþilik veya grup arkadaþlarýna göre de-
ðerlendirilmelidir. Onun bir arkadaþýný kabullenip diðer arka-
daþlarýný görmezlikten gelmeniz genç için problem oluþturabilir.
Eðer kaygýlar devam ediyorsa gençle mutlaka konuþulmalýdýr. 

Çocukluk devresinden ergenliðe kadar her zaman, arka-
daþ çevresinin nasýl ve nerede olduðunu, kimlerle dolaþtýðýný
ve yakýnlýk kurduðunu öðrenmeye çalýþmak gerekmektedir.
Genç; baþka bir þehirde bulunuyorsa, sizin gözetiminiz altýn-
da deðilse ggüüvveenniilliirr bbiirr aarrkkaaddaaþþ ggrruubbuuna teslim edilmelidir.

Gençle konuþurken, ilk cümlenin söyleniþ tarzý çok önem-
lidir. Emir, yasaklama ve tehditler içeren sözler söylememeye
dikkat etmeli ve genci dinledikten sonra düþüncenizi belirt-
melisiniz. Bu þekilde çocuðun arkadaþ seçimine müdahale
etmemiþ ve ona uygun bakýþ açýlarý sunmuþ olursunuz. Gen-
cin arkadaþlarýný tanýma sürecinde, arkadaþlarýný evinize da-
vet edip onlar için programlar yapmanýz, gencin özgüvenini
ve size olan bakýþ açýsýný olumlu yönde etkileyecektir. 

Aile, gence sabýrla yaklaþýrsa, onun penceresinden haya-
ta bakabilir. Gencin duygularýný anlayabilir. Onunla ortak pay-
dalar bulabilir. Tecrübelerini aktarabilir ve gencin bu çalkantý-
lý dönemini saðlýklý bir þekilde atlatmasýna yardým edebilir.

Arkadaþ insaný bazen üzer, bazen en acýlý anýnda teselli
eder; yol gösterir, rahatlatýr. Kötü arkadaþ çevresinde olanlar,
ailenin huzur perdesini yýrtar ve toplum bünyesindeki ahengi
bozar. 
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Bu konuyu dramatize eden yaþanmýþ korkunç bir arka-
daþlýk hikâyesi okumuþtum. Hikâye þöyle anlatýlýyordu:

“Bir genç, arkadaþlarýnýn organize ettiði partiye gider. Çok

eðlenir. Partide herkes içki içmektedir. Gencin aslýnda böy-

le bir alýþkanlýðý yoktur. Zaten kendisine sunulan içkiyi de

önce reddeder. Ama onu partiye çaðýran arkadaþlarýnýn:

- Sen ne anne kuzusuymuþsun böyle, demek ki hala süt

içiyorsun ha! Büyü biraz bebek!

Gibi alay edici, küçük düþürücü söz ve tavýrlarýyla karþýla-

þýnca biraz tereddüt eder. Buna bir de arkadaþ grubun-

dan dýþlanma endiþesi eklenince, içki kadehini aðzýna ka-

dar doldurur ve bir dikiþte içer. 
Bu genç kýsa bir süre sonra, neredeyse bilincini kaybede-
cek dereceye gelir. Bu sýrada yanýna karþý cinsten biri
yaklaþýr ve gençle tanýþýr, gence çok ilgi gösterir. Daha
önce böyle bir tecrübe yaþamayan genç, alkolün de etki-
siyle onun etki alanýna girer. 
Bu yeni arkadaþ, genci baþka bir partiye davet eder.
Kendisine gerçekten ilgi gösterildiðini zanneden genç
de bu daveti kabul eder. Birlikte oradan ayrýlýp diðer
partiye katýlýrlar. 
Gence burada sigara içine konularak uyuþturucu verilir.
Genç ondan sonra hiçbir þey hatýrlamamaktadýr. Belli bir
zaman sonra kendini izbe bir evde, pis bir banyo küveti-
nin içinde bulur.
Genç, buzla doldurulmuþ bir küvette çýrýlçýplak uzanmak-
ta olduðunu fark eder. Hala içki ve uyuþturucunun etkisin-
dedir. Etrafýna baktýðýnda yalnýz olduðunu anlar. Bu sýra-
da göðsünde bulunan küçük bir kâðýt parçasý dikkatini
çeker. Bütün enerjisini toplayýp baktýðýnda kâðýtta bir yazý
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olduðunu görür. Biraz daha gayret edip yazýyý okumaya
çalýþýr. Kâðýtta: 
“112’yi ara yoksa öleceksin!” yazmaktadýr.
Küvetin yakýnýnda bir telefon bulunmaktadýr. Genç hemen
telaþla 112’yi arar; telefondaki görevliye, nerede olduðu-
nu, baþýndan nelerin geçtiðini, ne içtiðini, kimlerle olduðu-
nu bilmediðini söyler. 
Görevli ona hemen küvetten çýkmasýný ve banyodaki ay-
nanýn karþýsýna geçmesini söyler. Genç, zorlukla ayaða
kalkar ve aynanýn karþýsýna dikilir. Ýlk bakýþta vücudunda
bir anormallik fark etmez.
Görevli, yan dönerek sýrtýna bakmasýný ister gençten. Bu-
nun üzerine genç, sýrtýnda iki tane yarýk olduðunu fark
eder. Þok olmuþ þekilde gördüklerini anlatan gence tele-
fondaki ses tekrar buz dolu küvete dönmesini ve orada
ambülânsý beklemesini söyler.
Genç, bir süre sonra gözlerini hastanede açar. Hastane-
de yapýlan incelemeden sonra, gencin iki böbreðinin de
çalýnmýþ olduðu anlaþýlýr.
Böbrekler kara borsada yüksek fiyatla alýcý bulmaktadýr.
Yapýlan araþtýrmada gencin gittiði ikinci partinin aslýnda
böbrek mafyasý tarafýndan düzenlenen bir tuzak olduðu
anlaþýlýr.”40
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ÝLGÝ, MESLEK VE ÝÞ

Bu bölümde, gençlerde oluþan ve gelecekleriyle ilgili ha-
yatlarýný þekillendiren ilgi, iþ ve meslek edinme konularýný ele
alacaðýz.

1. Ýlgi Nasýl Geliþir?

Ýlgi; ferdin özel bir çaba harcamadan, istek duyarak ve
zevk alarak bir eyleme yönelmesidir. Ýlgiyi, gencin çevresi ve
öz benliði tarafýndan onaylanan davranýþlar olarak da açýkla-
yabiliriz. Yani ilgi iç ve dýþ etki ile oluþur diyebiliriz. Bir etkinli-
ðe sevgiyle, belli bir süre baðlanma da ilgidir. Kitap okuma,
müzik dinleme, futbol oynama vb. etkinlikler olarak deðerlen-
dirilebilir.

Ýlgiler birçok sebebe baðlý olarak, fertten ferde deðiþiklik
gösterebilir. Bunlarý sebebi; bireyin içinde bulunduðu çevre,
cinsiyet, yaþ, kabiliyetler, zekâ düzeyi, bedensel yetenekler,
duyularýný etkin kullanma, bulunduklarý sosyal ortam, aile ya-
pýsý ve kültürel faktörler vs. olabilir.

Ýnsanlarýn yýllar boyunca farklý ilgileri olduðu öteden beri bi-
liniyor. En çok deðiþim ergenlik yýllarýndadýr. Ergenlik yýllarýnda,
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vücudu ve yaþý ile birlikte kararlarýnýn da sýk sýk deðiþtiði göz-
lenir. Örneðin; gencin birkaç gün önce beðenerek dinlediði bir
sanatçýyý artýk beðenmediði görülebilir. Ergenlik, olgunluk dö-
nemine kapý araladýðýndan gencin bu deneyimle birlikte zihin-
sel yönü de geliþir. Görev ve sorumluluk alma isteði artar. Ça-
lýþtýðým okulda yapýlan bir veli anketinde ilköðretim birinci ka-
deme (1-5 sýnýflar) öðrencilerinin %95’i okula oynamak için gelir-
ken, lise öðrencilerinin %93’ünün gelecekte iyi bir üniversite
kazanmak amacýyla okula geldikleri geldiklerini söylemiþlerdi. 

Ýlgiler zaman içinde farklýlýk gösterebilir. Kýzlarýn ilgileri er-
keklere göre her yaþta daha farklýdýr. Bunun nedeni; biyolojik
yönüyle kýzlar erkeklere benzemediði gibi ruhsal yönden de
erkeklerden daha erken olgunlaþýrlar. Kýzlarýn ilgi alanlarýnýn
belirginleþmesinde kültürel sebeplerin yanýnda deðer yargýla-
rýnýn da etkisi büyüktür. Ayrýca ilgi, anne ve babanýn aile için-
de örnek davranýþlar göstermesiyle de yakýndan alakalýdýr.
Örneðin; evin kýzý, anneyi örnek alarak ev iþleriyle ilgilenir. Er-
kek çocuk ise babasýnýn tuttuðu takýmý tutar.
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Ailenin ekonomik durumuyla birlikte, anne-babanýn bek-
lentileri de gençlerin ilgilerini etkileyebilir. Müzisyen bir ailede
yetiþen ergenin ilgisinin müzik aðýrlýklý olmasý kuvvetlidir.

“Gideceðiniz yeri bilmiyorsanýz, vardýðýnýz yerin öne-
mi yoktur.” (P. Drucker)

2. Ýlgi Çeþitleri

Ýlgiyi üç baþlýk altýnda inceleyebiliriz:
aa)) KKiiþþiisseell ÝÝllggiilleerr:: Bireyin kendi tercih ve alýþkanlýklarýný

kapsar. Saçýn, yüzün, vücudun dýþ görünüþü; giyim kuþamla
ilgili alýþkanlýklar, konuþma, eðlenme gibi ilgilerdir. Gençlerin,

97



özellikle ergenliðin ilk dönemlerinde kýyafetlere olan ilgileri
üst seviyededir. Sýk sýk elbise almak isterler. Farklý görünmek,
baþkalarý tarafýndan fark edilmek isterler. Bu nedenle ebe-
veynlerle çatýþmalar kýlýk kýyafet nedeniyle olabilir. 

bb)) SSeerrbbeesstt ZZaammaann ÝÝllggiilleerrii:: Ergenin boþ zamanýnda yap-
maktan hoþlandýðý etkinliklerden oluþan ilgilerdir. Kitap oku-
ma, müzik dinleme, spor yapma gibi. Ancak bu ilgiler her dö-
nemde deðiþebilir. Lisede sürekli müzik dinlemekten hoþla-
nan gencin üniversite de kitap okumaktan hoþlanmasý gibi.
Ergenliðin ilk dönemlerinde birçok gençte þiir yazma, þarký
söyleme, hatýra defteri yazma, günlük tutma gibi ilgiler görü-
lür. Bu ilgiler cinsiyete baðlý olarak farklýlýk gösterebilir. 

cc)) MMeesslleekk ÝÝllggiilleerrii:: Gençler meslek konusunda ergenliðin ilk
dönemlerinde kararsýz olurlar. Kararlarý sürekli deðiþir. Fakat el
becerileri, uðraþlarý, kabiliyetleri doðrultusunda fikirleri netleþe-
bilir. Ergenliðin ilerleyen zamanlarýnda gelecekte hangi mesle-
ði seçecekse o meslekle ilgili temel düþünce belirgin hale ge-
lebilir. Meslek konusunda daha çok maceracý olabilirler.

“Genç bir adam, deðerli taþlara ilgi duyarmýþ ve mücev-
her ustasý olmaya karar vermiþ. “Bu mesleði yapacaksam,
iyi bir mücevher ustasý olmalýyým” diye düþünmüþ ve ülke-
deki en iyi mücevher ustasýný aramaya baþlamýþ. Sonun-
da bulmuþ, yanýna varmýþ, bir süre bekledikten sonra us-
ta tarafýndan kabul edilmiþ. “Anlat, dinliyorum” demiþ us-
ta. Genç adam anlatmaya baþlamýþ; taþlara ilgi duyduðu-
nu ve iyi bir mücevher ustasý olmaya karar verdiðini heye-
canla anlatmýþ. 
Yaþlý usta sesini çýkarmadan genç adamý dinlemiþ, sözle-
ri bitince de ona bir taþ uzatmýþ, “Bu bir yeþim taþýdýr” de-
dikten sonra genç adamýn avucuna taþý býrakmýþ ve avu-
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cunu kapatmýþ. “Avucunu aynen böyle kapalý tut ve bir yýl
boyunca hiç açma. Bir yýl sonra tekrar gel. Haydi, þimdi
güle güle” demiþ ve þaþkýn genç adamý öylece býrakýp,
odadan çýkmýþ.
Genç adam evine dönmüþ, kendisini merakla bekleyen
annesiyle babasýna neler olduðunu anlatmýþ. Anlattýkça
da kendisine çok anlamsýz gelen bu hareketi ve soðuk ko-
nuþmasý nedeniyle kýzdýðý ustaya olan öfkesi artýyormuþ.
Günler geçmeye baþlamýþ. Genç adam sürekli söyleniyor
ama avucunu hiç açmýyormuþ.
“Nasýl böyle budalaca bir þey yapmamý ister. Bir de ülke-
nin en iyi mücevher ustasý olacak. Bu saçmalýða bir yýl bo-
yunca nasýl katlanacaðým, böyle bir eziyetle nasýl yaþarým.
Bu ne biçim ustalýk? Ustalýk kaprisi yapacaksa, bari ba-
þýndan yapmasaydý.” diye devamlý söyleniyor, her önüne
gelene ustadan yakýnýyor ama avucunu hiç açmýyormuþ. 
Avucu kapalý uyuyor, bütün iþlerini diðer eliyle yapýyor-
muþ ve bu duruma da giderek alýþmaya, diðer elini çok
rahat kullanmaya baþlamýþ. Uyurken de yanlýþlýkla avucu
açýlýp taþ düþmesin diye hep yarý uyanýk uyuyormuþ.
Böylece bir yýl geçmiþ, her günü zorluklarla dolu, her ge-
cesi de yarým uykuyla yaþanmýþ bir yýlý tamamlamýþ ve o
gün gelmiþ. Genç adam tam bir yýl sonra, büyük ustanýn
karþýsýna çýkmýþ. Usta bir süre beklettikten sonra yanýna
gelince, genç adam ne kadar saçma bulursa bulsun, bu
sýnavý baþarýyla tamamlamýþ olmanýn verdiði gururla elini
uzatmýþ, avucunu açmýþ.
“Ýþte taþýn” demiþ, “Bir yýl boyunca avucumda taþýdým,
þimdi ne yapacaðým?” Yaþlý usta sakin bir sesle cevap ver-
miþ: “Þimdi sana bir baþka taþ vereceðim, onu da ayý þe-
kilde bir yýl boyunca avucunda taþýyacaksýn.” Bu söz üze-
rine genç adam bütün sükûnetini kaybetmiþ, baðýrýp çaðýr-
maya baþlamýþ. 

99

Ý l g i ,  M e s l e k  v e  Ý þ



Yaþlý ustayý bunaklýkla, delilikle suçlamýþ, mücevher usta-
lýðýný öðrenmek için gelen genç bir insana böyle eziyet et-
tiði için, hasta olduðunu baðýra çaðýra söylemiþ. Genç
adam baðýrýp çaðýrýrken, yaþlý usta ona hissettirmeden bir
taþý avucuna sýkýþtýrmýþ. Öfkeden yüzü kýpkýrmýzý genç
adam, bir yandan baðýrýp çaðýrýrken avucundaki taþý his-
setmiþ. Durmuþ, taþý biraz daha sýkmýþ ve heyecanla ko-
nuþmuþ: “BU TAÞ, YEÞÝM TAÞI DEÐÝL USTA!”” 
Öðrenmek için zaman gerekir, sabýr gerekir, ustalarý izle-
mek gerekir. Dünya hýzlandýkça zaman kýsalabilir ama öð-
renmenin esasý deðiþmez.41

3- Ergenlik ve Meslek

Meslek; bireyin hayatýný devam ettirebilmesi, aile bütçesi-
ne katkýda bulunmasý, toplumsal alanda bir yer edinebilmesi,
ideallerini gerçekleþtirebilmesi ve kendini ifade edebilmesi
için gerekli olan bir ihtiyaçtýr. Her yapýlan çalýþma meslek ol-
mayabilir.

Gelip geçici uðraþlara meslek denmez, iþ denir. Mesle-
ðin haz alarak yapýlmasý, toplum tarafýndan kabul görmesi
gereklidir. Meslek, bireye kazanç ve maddî-manevî doyum
saðlamalýdýr. 
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Meslek seçimlerini ergenlik dönemlerinde yapmalarý,
mesleklerine uygun okul seçmeleri, seçtikleri mesleði sevme-
leri önemli bir konudur. Nitekim üniversite öðrencilerinin kari-
yer yapmada zorlanma sebeplerinin “öðrencilerin istediði bö-
lüme yerleþememesi” sonucunda olduðunu yazýlý ve görsel
medyadan öðreniyoruz. 

Meslek seçimi gencin gelecekteki hayatý açýsýndan bir
dönüm noktasýdýr. Ergenlik döneminde, gençlere meslek se-
çimi konusunda ilgileri, yetenekleri ve kiþiliklerine göre çok
yönlü rehberlik yapýlmalýdýr.
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4- Gençleri Mesleðe Yönlendirme

Okullarýmýzda meslek bilgisi verilirken, öðrencilerin kabi-
liyetleri dikkate alýnmalýdýr. En iyi yönlendirme bu þekilde ya-
pýlabilir. Gençlere ilköðretimin ikinci kademesinden itibaren;
öðrenci, aile ve öðretmenin ortak düþüncesiyle meslek seçi-
mi konusunda yardýmcý olunabilir. Öðrenciler meslek seçimi-
ni tek baþlarýna yaptýklarýnda yanýlabilirler. Ailede, anne veya
baba, genç için kendilerinin sevdiði mesleði kabiliyetini, ilgi-
sini düþünmeden dayatabilir. Bu konuda gencin sýnýf öðret-
meninin de fikrine baþvurulmalýdýr.

Çocuk, seçeceði mesleðe yetenekleri doðrultusunda
yönlendirildiði takdirde ileri dönemlerde kendi mesleðini ka-
bullenir ve sever. Böylece, önceden kazandýðý becerilerini
mesleðine aktarabilir. Mesleðini deðiþtirme ihtiyacý duymaya-
bilir, çalýþtýðý meslekte uzmanlaþabilir. Gençler, kabiliyetlerine
göre yetiþtirildiklerinde, son derece mükemmel iþler yapma-
larý ve baþarýlý iþler icra etmeleri kaçýnýlmazdýr.

Okulun amaçlarýndan birisi çocuðu hayata ve mesleðe ha-
zýrlamadýr. Yaþýna, zihinsel olgunluðuna, özel yeteneklerine gö-
re; okul, aile ve çevre, genci mesleðe yönlendirir. Yönlendirme-
ler, anasýnýfýndan yüksek öðretime kadar devam eder. Okulun
seviyesi ve türüne göre yönlendirme farklýlýk gösterir.

aa)) ÝÝllkkööððrreettiimmddee yyöönnlleennddiirrmmee::

3-6 yaþlarýndaki çocuklarýn becerilerine bakýlarak, oyunlarý
takip ederek belirli kararlar alýnabilir. Çeþitli roller verilerek hangi
mesleðe daha uygun olduklarý konusunda fikir edinilebilir.

Gençlerin mesleklere olan ilgileri dikkate alýnarak, yön-
lendirilmeleri gerekir. Ýstedikleri meslek hakkýnda araþtýrma
yapmaya teþvik edilebilir. Bir meslekte amacýn sadece para
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kazanmak olmadýðý, mesleðin hayatýn bir parçasý olduðu an-

latýlarak öðrencinin daha önceden öðrendiði bilgiler doðrul-

tusunda yönlendirme yapýlabilir. 

Ergenin çalýþma hayatýný tanýyabilmesi için, okullarda bel-

li meslekler hakkýnda bilgiler verilerek gideceði yeni okullar

konusunda yardýmcý olunmalýdýr. Öðrencilerle birlikte ilköðre-

timin 7. sýnýfýndan itibaren, deðiþik meslek kuruluþlarýna (fabri-

kalara ve sanayi sitelerine) geziler düzenlemesi, çevrede bulunan

baþarýlý iþ adamlarý ile görüþülüp onlardan bilgiler alýnmasý

çok yararlý olacaktýr.

bb)) OOrrttaa ÖÖððrreettiimmddee YYöönnlleennddiirrmmee::

Kabiliyetlerine uygun bölümler seçilerek, yüksek öðretim-

de okuyacaðý programlara dikkatleri çekilebilir. Yüksek öðre-

tim konusunda rehberlik yapýlabilir. Okul olarak ya da ebe-

veynler üniversite gezileriyle bilgilendirilebilir. Lisede okuduk-

larý bölümlere göre tercih yapmalarý saðlanabilir.

Hayatýn her alanýnda sorulmasý gereken soru: Ne elde
ettik deðil, ne yaptýk’týr.

5. Meslek Seçiminde Neler Etkili Oluyor?

Meslek seçiminde; yetenek, zekâ, kiþilik, cinsiyetle birlikte;

aile, arkadaþ grubu, çevre ve mesleklere ait özellikler etkili ol-

maktadýr. Bu kavramlarý kýsaca açýklayarak örneklendirelim:

aa)) YYeetteenneekk:: Bir etkinliði yapabilme konusundaki doðuþ-

tan gelen beceriler ve yatkýn olma, öðrenme ile kazanýlmýþ ka-

biliyetlere denir. Çocuðun sözel yeteneði iyi ise; Türkçe ve

hukuk, gibi bölümleri seçmesi, mesleðinde daha baþarýlý ol-

masýna katkýda bulunur.
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bb)) ZZeekkââ:: Prof. Gardner'ýn “Çoklu zekâ kuramý”na göre se-
kiz çeþit zekâ vardýr. Kaza ya da hastalýk sonucu hasar gör-
müþ beyinleri inceleyen Prof. Gardner, bir bölümü hasar gör-
düðünde çoðu kez tümüyle saðlýklý kalacak þekilde birbirin-
den baðýmsýz çalýþan ayrý ayrý yetenekler gözlemlemiþtir. Ýn-
san beyninin farklý bölümlerden oluþtuðu ve her bir bölümün
özel iþlevlere sahip olduðu gerçeði ortaya çýkmýþtýr. 

Prof. Gardner zekâyý yeniden tanýmladý. Ona göre zekâ;
deðiþen dünyada yaþamak ve deðiþimlere uyum saðlamak
amacýyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve
beceriler bütünüdür, yaþadýðýmýz toplumda faydalý þeyler ya-
pabilme kapasitesidir. Ona göre insanlarýn sahip olduklarý
çoklu zekâlarýn her biri yaþamak, öðrenmek ve insan olmak
için kullanýlan etkili birer araçtýrlar. 

Ancak insan zekâsýnýn, sekiz çeþitle sýnýrlý olmadýðý kana-
atindeyiz. “Ýnsan yaratýlýþý gereði yüksek duygularla donan-
mýþ, fazilete istidatlý, ebediyete meftun bir varlýktýr.” 

Bu zekâ gruplarýnýn kýsaca temel özellikleri þöyledir:

1. Sözel Zekâ 

Sözcüklerin sýrasýný ve anlamýný anlayabilme, (Anlam bi-

limi ve söz dizimi.)

Açýklama, öðretme ve öðrenme,
Sözcükler yoluyla güldürme,
Bir iþin akýþýnda diðerlerini ikna edebilme, (Ýkna edici ko-

nuþabilme ve yazabilme.)

Hatýrlayabilme ve çaðrýþým yapabilme,
Daha ayrýntýlý dil analizleri yapabilme, (Dilin kendisiyle ilgi-

li araþtýrmalar yapma.) Sözel zekâ dille yaptýðýmýz her türlü çalýþ-
mayla ilgilidir. Gazete, kitap ya da satýn aldýðýmýz çeþitli ürün-
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lerin üzerindeki etiketleri okuyabilme yeteneði, düz yazý, þiir,
rapor ve mektup yazabilme yeteneði, dinleyiciler önünde ko-
nuþma yapabilme ya da bir arkadaþýnýzla sohbet edebilme
yeteneði gibi. “Baþka birinin konuþmasýný dinleyebilme ve
hem ne söylediðini hem de ne gibi bir mesaj vermek istediði-
ni anlayabilme de sözel zekânýn ilgili olduðu alanlardandýr.”

2. Matematiksel Zekâ

Soyut modelleri tanýyabilme,
Tüme varýmsal sonuç çýkarmalar,
Tümden gelimsel sonuç çýkarmalar,
Ýliþkileri ve baðýntýlarý fark edebilme,
Karmaþýk hesaplamalar yapabilme,
Bilimsel düþünebilme ve araþtýrma yapabilmeye denir.

3. Görsel Zekâ

Etkin hayal gücü,
Görüntüleri hayalinde oluþturabilme, (Görselleþtirebilme.)

Boþlukta yolunu bulabilme,
Grafiksel gösterim, (Resim ya da çizim yapma, heykeltýraþlýk.)

Uzaydaki nesneler arasýndaki iliþkileri algýlayabilme,
Nesneleri zihinden kullanabilme,
Farklý açýlardan doðru algýlamadýr.

4. Ýçsel Zekâ 

Düþüncelerini yoðunlaþtýrabilme,
Dikkatini verebilme,
Biliþ ötesi, (Düþünme hakkýnda düþünebilme.)

Farklý duygularýn farkýna varabilme ve onlarý ifade ede-
bilme,

Kendi kiþiliðinin tüm boyutlarýný hissedebilme,
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Daha karmaþýk düþünebilme ve sonuç çýkarabilmektir.

5. Bedensel (kinestetik) Zekâ 

Ýstemli bedensel hareketlerin kontrolü,
“Önceden programlanmýþ” bedensel hareketler, 
“Farkýnda olma durumunu” bedenin tüm birimlerine

yayma. 
Zihin-beden baðlantýsý,
Taklit yetenekleri,
Geliþtirilmiþ bedensel iþlevler. 

6. Sosyal Zekâ

Etkili, sözlü ya da sözsüz iletiþim,
Diðer kiþilerin ruh hallerine, hislerine, mizaçlarýna ve

motivasyonlarýna karþý duyarlýlýk,
Grup içinde birlikte çalýþma,
Baþka birini iyi dinleyebilme ve görüþ açýlarýný anlaya-

bilme,
Kendini baþka birinin yerine koyabilme,
“Sinerji” yapabilme ve muhafaza edebilme, sosyal

zekânýn özellikleridir.

7. Doðaya Dönük Zekâ 

Doðayla paylaþým,
Yaþayan canlýlara özen gösterme, onlarý ehlileþtirme

ve onlarla etkileþimde bulunma,
Doðadaki “bitki örtüsüne” duyarlýlýk,
Türlerin üyelerini tanýyabilme ve sýnýflandýrabilme,
Bir þeyler yetiþtirme ya da besleme,
Doðanýn kendi üzerindeki ya da kendinin doða üzerin-

deki etkilerini idrak edebilme.
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8. Müzik Zekâ 

Müzik ve ritim yapýsýný beðenme/deðerlendirebilme,
Müziði duyma þemalarý ya da kareleri algýlama,
Seslere ve titreþimsel motiflere duyarlýlýk,
Ses, ritim, müzik, ton ve titreþimleri tanýyabilme, yeni-

den üretebilme,
Ton ve ritimlerin kendilerine has kalitelerini deðerlendi-

rebilmedir.
Zekâ, çeþidine göre öðrenme hýzýný belirleyen bir faktördür.

Ergenin seçeceði meslek ne kadar zor ve karmaþýk ise o mes-
lekte çalýþan insanlarýn seviyeleri o oranda yüksek olacaktýr. Ki-
þi zekâ çeþidine göre, daha karmaþýk mesleklere yönelebilir. 

cc)) KKiiþþiilliikk:: Ferdi diðer insanlardan farklý kýlan, kendine öz-
gü karakter, huy ve tüm özellikleridir. Her insan kiþiliðine gö-
re farklý isteklerde bulunabilir ve baþkalarýna farklý tepkiler
gösterebilir. Çevrelerindeki kiþiliklere özgü davranýþlar sergi-
leyebilir ve onlara uyum saðlayabilir. Genel olarak insanlar ki-
þilik yapýlarýna uygun olan meslekleri seçerler. III. Bölümde
bu konuda ayrýntýlý bilgi verildiði için bu kadarla yetiniyoruz.

dd)) CCiinnssiiyyeett:: Meslek seçiminde en çok etkili olan faktör-
dür. Kýzlarýn veya erkeklerin neler yapacaklarýna dair toplum-
sal faktörler her iki cinsin meslek seçmelerini etkileyebilir. 

ee)) AAiillee:: Ailenin ekonomik durumu bireyin meslek seçimini
etkileyen, aileye ait, en önemli özelliklerdendir. Aileler bulun-
duklarý ekonomik duruma göre ileriye yönelik farklý beklentile-
re sahip olabilirler. Bu konuda Ankara’da üç ayrý lisenin öð-
rencileriyle yapýlan anket sonuçlarýndan, bireylerin sosyal ve
ekonomik seviyesi ile mesleklere atfedilen nitelikler arasýnda
çok anlamlý iliþkilerin olduðu bulunmuþtur.42
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ff)) AArrkkaaddaaþþ ggrruubbuu:: Ergenler meslek tercihlerini yaparken

akranlarý hangi mesleði tercih etmiþlerse kendileri de o mes-

leðe yönelebiliyor. Arkadaþ gruplarý her konuda olduðu gibi

meslek seçimi konusunda da çok etkili oluyor.

Her meslek önce hayalde baþlar. Aþaðýda anlatýlan ya-

þanmýþ bir hikâye bunu çok güzel anlatmaktadýr.

“Öðretmen ilköðretim okulunun 7. sýnýfýnda okuyan çocuk-
lardan “Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?” konulu bir
kompozisyon istedi.
Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliðine sahip
olmayý hedeflediðini anlatan 7 sayfalýk bir kompozisyon
yazdý. Hayalini en ince ayrýntýlarýyla anlattý. Hatta hayalin-
deki 200 dönümlük çiftliðin krokisini de çizdi. Binalarýn,
ahýrlarýn ve koþu yollarýnýn yerlerini gösterdi. Krokiye, 200
dönümlük arazinin üzerine oturacak 1000 metrekarelik
evin ayrýntýlý planýný da ekledi.
Ertesi gün hocasýna sunduðu 7 sayfalýk ödev, tam kalbi-
nin sesiydi... Ýki gün sonra ödevi geri aldý. Kâðýdýn üzerin-
de kýrmýzý kalemle yazýlmýþ kocaman bir “0” ve “Dersten
sonra beni gör.” uyarýsý vardý.
- Neden “0” aldým?” diye merakla sordu hocasýna, çocuk:
- Bu senin yaþýnda bir çocuk için gerçekçi olmayan bir ha-
yal, dedi hocasý...
- Paran yok, gezginci bir aileden geliyorsun, kaynaðýnýz
yok. At çiftliði kurmak büyük para gerektirir. Önce araziyi
satýn alman lazým. Damýzlýk hayvanlar da alman gerekiyor.
Bunu baþarman imkânsýz” dedi ve ekledi:
- “Eðer ödevini gerçekci hedefler belirledikten sonra yeniden
yazarsan, o zaman notunu yeniden gözden geçiririm.” Ço-
cuk, evine döndü ve uzun uzun düþündü. Babasýna danýþtý.
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- Oðlum, dedi babasý. Bu konuda kararýný kendin vermeli-

sin. Bu senin hayatýn için oldukça önemli bir seçim.

Çocuk bir hafta kadar düþündükten sonra ödevini hiçbir

deðiþiklik yapmadan geri götürdü hocasýna...

- Siz verdiðiniz notunuzu deðiþtirmeyin, dedi... Ben de ha-

yallerimi... O, ilköðretim 7.sýnýf öðrencisi, bugün 200 dö-

nümlük arazi üzerindeki 1000 metrekarelik evinde oturu-

yor. Yýllar önce yazdýðý ödev þöminenin üzerinde çerçeve-

lenmiþ olarak asýlý. 

Öykünün en can alýcý yaný þu:

Ayný öðretmen, geçen yaz 30 öðrencisini bu çiftliðe kamp

kurmaya getirdi, çiftlikten ayrýlýrken eski öðrencisine:

- Bak, dedi. “Sana þimdi söyleyebilirim. Ben senin öðret-

meninken, hayal toplayýcýsýydým. O yýllarda öðrencilerim-

den pek çok hayal kaptým. Allah' tan ki, sen, hayalinden

vazgeçmeyecek kadar inatçýydýn...”

“Hayallerinizi kovmayýnýz, çünkü onlar gittiler mi bel-
ki siz kalýrsýnýz, fakat artýk yaþamýyorsunuz demektir.”
(Mark Twain)

Ergen ve Ýþ

Bireyin ihtiyaçlarýný karþýlamak, para kazanmak amacýyla

emeði karþýlýðýnda yaptýðý faaliyetlere iþ diyoruz. Ýþsizlik ise;

iþi olmayan, iþe baþlamaya hazýr olan ve iþ arayýp da bulama-

yan kiþilerin durumudur. 

Uluslar arasý çalýþma örgütü (ILO)’nün yayýnladýðý iþsizlik

tarifine göre; 

Belirli gün ya da hafta zarfýnda, belirli yaþ kümesinin üzerin-

de bulunan aþaðýdaki kategorilere giren kiþiler iþsiz kabul edilir: 
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a. Ýþ akdi sona erdiðinden ya da iþyeri geçici olarak tatil
edildiðinden dolayý istihdama elveriþli konuma giren, herhan-
gi bir iþe sahip olmayan ve ücretli bir iþ arayanlar, 

b. Daha önce hiçbir zaman istihdam edilmemiþ olan ya
da önceki statü durumu itibariyle baðýmlý olmayan veya
emekli edilmiþ ancak belirli bir dönem için çalýþmaya elveriþ-
li olan kiþiler, 

c. Belirli bir döneme nazaran gelecek bir tarihte yeni bir
iþe baþlama konusunda anlaþma yapmýþ olup da, halen bir
iþe sahip olamayan ve çalýþmaya elveriþli olan kiþiler, 

d. Geçici ve belirsiz bir süreyle ve kendilerine herhangi
bir ödeme yapýlmadan tensikata tâbi olan kiþilerdir. 

2004 yýlýnýn ikinci yarýsý itibariyle Türkiye'de iþsizlik oraný-
nýn % 9,3 olarak gerçekleþtiði belirtiliyor. Ancak bu oran ka-
yýtlý iþsizlerdir. Ýþ-Kur’a kayýtlý olmayan binlerce iþsiz olduðu
da bilinen bir gerçektir.43

Günümüzde, istihdam problemi, ülkelerin sosyo-ekono-
mik geliþmiþlik düzeylerine baðlý olarak nitelik farklýlýklarý gös-
terse de, hâlâ tüm ülkelerin gündeminde bir numaralý prob-
lem olarak varlýðýný sürdürmektedir. Ýþsizlik; kiþilerde korku, fi-
ziksel ve ruhsal saðlýðýn ayný zamanda toplumsal dayanýþma-
nýn bozulmasý, toplumun deðer yargýlarýnýn yitirilmesiyle;
ümitsizlik, yoksulluk gibi sonuçlarýn ortaya çýkmasýna sebep
olmaktadýr. 

Türkiye’de ise, hýzlý nüfus artýþýna ve kitleler halinde köy-
lerden büyük kentlere göçlere baðlý olarak ve sanayileþme
yönündeki yapýsal deðiþmenin, hýzlý ve dengeli bir biçimde
gerçekleþtirilememesinin sonucunda, temelde yapýsal bir iþ-
sizlik problemi vardýr. Bu tam süreli iþsizlerin yaný sýra, daha
önemlisi, “istihdam içinde iþsizler, diyebileceðimiz kýsa süreli
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ya da eksik istihdam tipleri ülkemizdeki iþsizlik probleminin
asýl aðýrlýðýný belirlemektedir.” 

Üniversite gençliðinin hazýrcýlýðý, her þeyi devletten bek-
lemesi, giriþimcilik ruhunun okullarýmýzda verilmeyiþi ve mes-
leki yönlendirmenin yapýlamayýþý büyük problem oluþturmak-
tadýr. Diplomalý iþsizlerin oraný her gün artmakta; okuyan
gençlik hýrçýn, kaygýlý, tedirgin ve ümitsiz olmaktadýr.

Sen çalýþ ben yiyeyim mantýðý, kýsa yoldan para kazanma
hýrsý, gençlerimizi farklý arayýþlara itmektedir. Gençlere ebe-
veynler, yapacaklarý iþler konusunda hedef göstermelidirler.
Bu konuda Peygamber Efendimiz iþsiz birine dua etmeyi tav-
siye ederken, bakýn ona nasýl hedef gösteriyor: 

“Allah Rasulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir gün mescidde
Ebû Ümâme el-Bâhilýyi, gayet sarsýk þekilde otururken gö-
rür. Sebebini sorduðunda “fakirlik” cevabýný alýr. Bunun
üzerine Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) ona þu
duayý öðretir: “Allah'ým tasadan ve hüzünden, tembellik-
ten ve acizlikten, korkaklýktan ve cimrilikten, borç altýnda
ezilmekten ve insanlarýn bana galebesinden Sana sýðýný-
rým.” Bu cümleleri tek tek ele alýrsak, fakirlikle olan ilgisini
ve Peygamberimizin insanlara gösterdiði hedefi anlarýz.
“Allah'ým tasadan, gamdan, hüzünden Sana sýðýnýrým.”
Þimdi tasa, gam ve hüzünden Allah'a sýðýnan bir insan,
‘afedersiniz’ gidip yan gelip yatar mý? Tasa ve hüzne sevk
edecek þeylere kendini hiç kaptýrýr mý? Aksine kalkar,
bunlardan kurtulmanýn yollarýný mý araþtýrýr?
Ýnsanýn fakirliðini kabul edip bir kenara çekilip oturmasý
tamamen tembellik ve acizliktir.
“Korkaklýktan ve cimrilikten sana sýðýnýrým” ve son olarak
“borç altýnda kalmaktan ve insanlarýn baskýsýndan (galebe-
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sinden) Sana sýðýnýrým.” Görüldüðü gibi bu duanýn bütün
öðeleri, fakirlikten mescide sýðýnan bir insana, ondan kur-
tulma yollarýný göstermenin yanýnda ayný zamanda hedef
de gösteriyor. Artýk bu safhada kula düþen dua ettiði þey-

leri fiiliyata dökmekten ibarettir.”44

6. Gençlerin Ýþsiz Kalmasýnýn Nedenleri

aa- ÖÖzz ggüüvveenn eekkssiikklliiððii::

Güven; korku, çekinme, kuþku duymadan inanma ve

baðlanma duygusu ve itimat olarak tanýmlanýr. Özgüven ise,

insanýn kendine güvenme duygusudur. 

Güven duygusunun karþýlanamamasý sonucu kiþi yaptýðý

iþe odaklanmakta zorlanýyor; kendisini gergin, huzursuz ve

adeta diken üstünde hissediyor. Ýþsizlik ve iþten çýkarmalarýn

artmasý da, çalýþanlarýn güvensizliðini etkiliyor. Bireyler, sahip

olduklarý yerlerden emin olamýyor, geleceklerini göremiyorlar.

Böyle bir ortamda da çalýþanlardan yüksek ve nitelikli perfor-

mans beklemek hata olacaktýr. Güvenden yoksun kalmak, ki-

þinin öz güven ve özdenetimini de zayýflatacaktýr. 

bb- ÇÇaallýýþþmmaa ÞÞaarrttllaarrýýnnýýnn ZZoorrllaaþþmmaassýý::

Þirketlerin ek istihdam yerine, mevcut çalýþanlarýn mesai

saatlerini ve iþ yüklerini arttýrmasýnýn ardýnda üç temel neden

olabileceðini belirten Necdet Kenar, “Öncelikle bu yöntem da-

ha az maliyetli. Ýkincisi, þirketlerin talep artýþýnýn sürekliliði ko-

nusunda endiþeleri var, bu nedenle ek istihdamda isteksizler.

Bir de tabii öteden beri ileri sürdükleri istihdam üzerindeki ver-

gi, sosyal güvenlik primi, kýdem tazminatý gibi ücret dýþý yük-

lerle ilgili þikâyetleri devam ediyor.” Krizler sonrasý, iþini kay-

bedenler kadar kaybetmeyenler de bir belirsizlik ortamý oluþ-
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turur oldu. Ýþini kaybetmeyenlerin yaþadýðý en büyük zorluklar-
dan biri, maddî imkânlar ve sosyal haklardaki daralmadýr.

Öte yandan nefis asla doymaz. Ona sabretmeyi öðretme-
liyiz. Çevrede nice iþ sahipleri görürsünüz. Fakat borçtan
þikâyet eder. Öyleyse gençlerimize nefislerini asla doyurama-
yacaklarýný öðretmeliyiz. Bu konuda Resulullah (sallallâhu aleyhi

ve sellem) Efendimiz: “Âdemoðlu için iki vadi dolusu mal olsay-
dý, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Âdemoðlunun iç boþluðu-
nu ancak toprak doldurur...”45 diye buyurmaktadýr.

cc- YYaabbaannccýý DDiill EEkkssiikklliiððii::
Küreselleþen ve bilgi ekonomisine giden bir dünyada re-

kabet, her alanda olduðu gibi, iþ gücü piyasasýnda da varlý-
ðýný hissettirmektedir. Dil bilen iþçi, çalýþanlar arasýnda en
önemli avantaja sahip olmaktadýr. Bireylerin bilgiye ulaþmala-
rý için yabancý dil bilmeleri þarttýr. Turizm ve sanayide ulusla-
rarasý iliþkilerin ve ticaretin artmasý, AB süreci gibi etkenler,
yabancý dil bilmeyi avantajlý hale getirmektedir. 

dd- KKaarriiyyeerr vveeyyaa UUzzmmaannllaaþþmmaa::
Geleceðe ait endiþeler uzmanlaþmayý doðrudan etkileye-

biliyor. Ülkemizin eðitim gerçeðinde maalesef birçok eksiklik-
ler var. Gençler okullardan mezun olduktan sonra diplomay-
la iþ kuramýyor. Nitelikli ve kiþilikli iþçiler aranýyor. Oysa öðren-
me sürekli olmalýdýr. Ýnsan kendini her an yenilemeli ve geliþ-
tirmelidir. Allah (c.c.) “De ki, bilenlerle bilmeyenler bir olurlar
mý?”46 Bu konuda Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) efendi-
miz de: “Hikmetli söz (ilim) mü’minin yitiðidir. Onu nerede bu-
lursa, hemen almaya ehaktýr.”47 buyurur. Bilgi hazinedir.
Onun anahtarý ise sormak, araþtýrmaktýr. Dünyada ve sonsu-
za uzanan hayatý kazanmanýn en kestirme yolu, kiþinin kullu-
ðunu yaptýktan sonra; öðrenmesi ve öðretmesidir.
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ee- SSaaddaakkaatt BBaaððllaarrýýnnýýnn ZZeeddeelleennmmeessii::

Bu konuda iþverenlere önemli görevler düþüyor. Ýþsizliðin

ve iþten çýkarmalarýn olduðu bir ortamda, çalýþanla iþveren

arasýndaki güven ve baðlýlýk duygularýnýn da zedelenmemesi

mümkün deðil. Bu duygu çalýþanlarýn iþyerine baðlýlýðýný, do-

layýsýyla performans ve verimliliðini azaltýyor. Ýþ yerine baðlýlý-

ðý azalan iþgücüne, iþyeri eðitim yatýrýmý yapmak istemiyor.

Hâlbuki iþgücünün istihdamdaki sürekliliði, þirketin yatýrým

yapmasýný teþvik eden en önemli unsurdur. 

Ýnsanlarýn sadakat baðlarýnýn zayýflamasýnda en büyük

etken inançtýr. Vicdanýnýn sesini dinlemeyen insan, gününü

kurtarmaya çalýþýr. Allah’a inanan her genç, kazandýðýnýn

hakkýný vermek ister. Vicdaný, onun dürüst ve çalýþkan olma-

sýný ister. Ýþinde olumlu yönde motive eder. 

Ýþsizlik, az geliþmiþ ülkelerin yaný sýra, geliþmiþ ve sanayi-

leþmiþ ülkelerin de en önemli sorununu oluþturmaktadýr. Ancak

aralarýnda bazý farklýlýklar gözlenmektedir. Bu farklýlýklar, iþsizli-

ðin ya da çalýþanýn yetersizliðinden olabileceði gibi kentleþme

sürecinin niteliðine ve sanayileþme hýzýna baðlý olabilmektedir.

Ýþsizlik, sadece ekonomik bir problem deðil toplumsal ve

kiþisel konularý da kapsayan çok yönlü bir olgudur. Aþýrý iþsiz-

lik gelir akýþýný engellemekte, günlük aktivitelerin akýþýný boz-

makta, aile ve toplumu etkileyerek ekonomik ve sosyal yaþa-

mý olumsuz yönde etkilemektedir.

“Uzaklarda küçük bir kasabada genç bir adam kendi iþini
kurdu. Bu, iki caddenin köþesinde bir perakendeciydi.
Adam dürüst ve dost canlýsýydý. Ýnsanlar onu çok seviyorlar-
dý. Ondan alýþ veriþ yapýyorlar ve onu arkadaþlarýna tavsiye
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ediyorlardý. Adam, kýsa zamanda, bir marketten, ülkesinin
bir ucundan diðerine uzanan marketler zincir oluþturdu. 
Bir gün hastalanýp hastaneye kaldýrýldý. Doktorlar az zama-
ný kaldýðýndan endiþe ediyorlardý. Üç yetiþkin çocuðunu ya-
nýna çaðýrdý ve onlara bir görev verdi. Ýçinizden biri yýllar
boyu uðraþarak kurduðum þirketin baþýna geçecek. Hangi-
nizin bunu hak ettiðine karar vermek için her birinize birer
lira vereceðim. Þimdi gidip bu birer liraya ne alabiliyorsanýz
alacaksýnýz, ama bu akþam geri döndüðünüzde paranýzla
aldýðýnýz þey hastane odamý bir uçtan bir uca doldurmalý.
Çocuklar bu baþarýlý þirketi yönetme fýrsatý karþýsýnda heye-
cana kapýldýlar. Üçü de þehre gidip parasýný harcadý.
Akþam geri döndüklerinde babalarý sordu: “Birinci çocu-
ðum bir lirayla ne yaptýn?” çocuk cevap verdi: “Arkadaþý-
mýn çiftliðine gittim bir liramý verdim iki balya saman al-
dým. Sonra odadan dýþarý çýktý saman balyalarýný getirdi.
Açtý ve havaya savurmaya baþladý. Oda bir anda saman-
larla dolmuþtu. Ama biraz sonra samanlarýn tamamý yere
indi. Ama babanýn söylediði gibi odayý bir uçtan bir uca
dolduramadý.
Adam sordu: “Peki ikinci çocuðum sen paranla ne yap-
týn?” Yorgancýya gittim. Ýki tane yastýk aldým. Bunu söyle-
yen çocuk yastýklarý içeri getirdi, açtý ve tüyleri bütün oda-
ya daðýttý. Zaman içinde bütün tüyler yere düþtü, bu þekil-
de oda yine dolmamýþtý.
Sen üçüncü çocuðum, sen paranla ne yaptýn? Diye sordu
adam. Liramý cebime koyup senin yýllar önceki dükkânýn
gibi bir dükkâna gittim. Dükkânýn sahibine parayý verdim
ve bozmasýný istedim. Liramýn 50 kuruþunu Kur’ân da ya-
zýldýðý gibi çok deðerli bir þeye verdim. 20 Kuruþunu þeh-
rimizdeki yardým kurumuna baðýþladým. 20 kuruþunu da
camiye verdim. Böylece bir onluðum kaldý. Bununla iki
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þey aldým. Çocuk elini cebine attý ve bir kibrit kutusu ve bir
mum çýkardý.
Iþýðý kapatýp mumu yakýnca oda mumun yandýðý ýþýkla dol-
muþtu. Oda saman veya tüyle deðil bir uçtan öbür uca
ýþýkla dolmuþtu. Baba memnundu. Çok iyi oðlum, bu þir-
ketin baþýna sen geçeceksin, çünkü hayat hakkýnda çok
önemli bir þeyi, ýþýðýný yaymayý biliyorsun. Bu çok güzel,
dedi.48



BEÞÝNCÝ BÖLÜM

GENÇLÝÐÝN PROBLEMLERÝ



Toplumun; sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi problemleri genç-
lerin tutum, davranýþ ve beklentilerini etkiliyor. Bu nedenle gençlerin
problemlerini toplumun sorunlarýndan baðýmsýz olarak düþünmek hata-
lý olur. 

Ýngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde yapýlan araþtýrma so-
nuçlarý 1980 ile 2004 yýllarý arasý gençliðinin birçok yönden deðiþtiðini
göstermektedir.49

Ülkemizde deðiþen deðer yargýlarýyla birlikte gençliðin çok farklý
problemleri ortaya çýkmýþtýr. Bu problemlerin bir kýsmý zaman içinde
farklýlýk gösterse de bazýlarýnýn kalýcý olduðu görülmüþtür.



GENÇLÝÐÝN PROBLEMLERÝ

1. Kuþak Çatýþmasý

Hesiod adýnda bir düþünür: “Günümüz gençleri öyle
umursamaz ki ilerde ülke yönetimini ele alacaklarýný düþün-
dükçe umutsuzluða kapýlýyorum. Bizlere, büyüklere karþý say-
gýlý olmayý öðretmiþlerdi. Þimdi gençler kurallara boþ veriyor-
lar, çok duyarsýzlar ve beklemesini bilmiyorlar.” diyor.

Yaþlýlar, kendi aralarýnda: “Nerede bizim gençliðimiz, nere-
de þimdiki gençlik?” diye dertleþirler. Oysa kendileri de genç-
liklerinde bir önceki kuþakla benzer çatýþmalar yaþamýþlardý.

Ataerkil aile yapýlarýnýn da etkisiyle, geçmiþten gelen oto-
riter yaptýrým anlayýþlarýný deðiþtiremeyebiliyorlar. Kültür yapý-
mýzý, geleneklerimizi anlayamayan kesimler tarafýndan oluþtu-
rulan; otoriter toplum yapýsý, otoriter aile yapýsý ve otoriter eði-
tim sistemlerinden kaynaklanan problemler gençleri anlaþýl-
mamaya yönlendiriyor. 

Eski kuþaklar anlayýþlarýna sýmsýký tutundular. Çocuklarý-
ný kendilerinin bir uzantýsý olarak kabul ettiklerinden, kendile-
rine ters gelen davranýþlarý “baþ kaldýrý” olarak kabul ettiler.
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Ancak gençlerin ergenlik döneminde ortaya çýkan, baþ kal-
dýrý ve baðýmsýzlýk istekleri eski insanlarýn tüm deðerlerini hi-
çe saymalarýna neden oldu. Haksýzlýða katlanamayýþlarý ça-
buk ve büyülü çözümler ardýnda koþmalarý, eski kuþakla ara-
larýný iyice açtý. 

Bu kültürel çatýþmanýn nedenlerinden en önemlisi dünkü
yargýlarýn bugün geçersiz olmasý veya farklýlaþmasýdýr. Eðitim
ve kitle iletiþim araçlarý (internet, medya) gençlerin bakýþ açýlarý-
ný, uyanýþ ve bilinçlenmelerini hýzla artýrdý. Bunlarýn sonucu
olarak, eriþkin kuþakla gençlik arasýnda var olan ayrýlýk gittik-
çe büyüdü ve ciddiye alýnabilecek kuþak çatýþmalarý oluþtu.

Deðer yargýlarýnýn hâkim olduðu toplumlarda para, birin-
ci sýrada mutluluk kaynaðý deðildir. Hedefe ulaþmanýn bir
ödülüdür. Meslek ve eðitim sadece para kazanma aracý ola-
rak görülmez. Toplumda mutluluk için para en üst seviyede
deðer deðildir. Fakat toplumlarýn ihtiyaçlarýnýn artmasýyla bir-
likte deðer yargýlarýnda da bazý deðiþiklikler oldu. Böylece ký-
sa yoldan zengin olmanýn plânlarý yapýlmaya baþlandý. 

Politikacýlarýn para kazanma hýrslarý, toplum için kötü ör-
neklerin medya tarafýndan abartýlarak verilmesi… gibi prob-
lemler kuþak çatýþmalarýný daha da artýrabilir.

Bugünün insaný, gençlerle büyükler arasýnda olan iletiþim
kopukluðundan söz etmektedir. Gençler, kendinden büyükle-
ri anlamýyor, büyükler de gençlerin psikolojisine göre davra-
nýþ sergileyemiyorlar. 

Deðiþen deðerlere göre gençler daha demokratik bir or-
tam ve özgürlük istemektedir. Fakat özgürlük, günümüz top-
lumunda oldukça yanlýþ algýlanmaktadýr. Baþkalarýnýn deðer-
lerine saygý gösterilmeden uygulanan yaptýrýmlarýn adý ne
olursa olsun, özgürlük deðildir.
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“Küçük bir çocukken oynayarak camiye gitmiþtim. Rah-
metli babamýn yanýnda namaza durdum. Arkadan sert bir
el;
“Evlat burada büyükler namaz kýlar. Büyü de ön safa öyle
gel!...” diyerek beni en arkaya hýzlýca itti. Babam hiç ses-
lenmedi. Çünkü; o adam babamdan yaþlý idi. Herkes bu
kaba adama nedense saygý duyuyordu. Oysa ben o gün-
den sonra üniversiteyi kazanana kadar namazý sevme-
dim. Camiye gitmek istemedim. Belkide en büyük sebep
bu davranýþ biçimiydi!...
Aradan epey zaman geçmiþti. Ruhumdaki boþluk beni sü-
rekli okumaya zorluyordu. Çevremde bulunan arkadaþla-
rýmýn etkisiyle sürekli gösteriþli kitaplar okudum. Fakat ra-
hat deðildim.
Üniversiteyi kazanýnca bir evde kaldým. Okumalarým de-
vam ediyordu. Arkadaþlarým Ýslam’ýn beþ þartýný ezberlet-
meden iman etmenin gereðini anlattýlar, imanýn þartlarýný
kavrattýlar. Peygamberimizi (sallallâhu aleyhi ve sellem) sev-
dirdiler. Ondan sonra Ýslam’ýn beþ þartýnýn manalarýný,
Kur’ân okumanýn ve namaz kýlmanýn gereðini öðrendim.” 

2. Gençlerle Çatýþmalarý Nasýl Önleyebiliriz?

Eski kuþaklarla yeni kuþaklarýn birbirinden kopmamasý
için en önemli yöntem onlarla iletiþim kurmaktýr. Ýletiþim kop-
tuðu zaman, çalkantý ve kargaþa sürer gider. Ýletiþimi baþlat-
mak zor olsa bile bunun sorumluluðu yetiþkinlere düþer. Ýleti-
þim olmadan, gençlerin atýlganlýðýný ve baþkaldýrýsýný yumuþa-
týp olumlu yöne çevirmek oldukça zor olur. Örneðin; oðlunun
davranýþlarýný beðenmeyen baba, oðluyla oturup konuþmak
yerine anneyi aracý kýlar. “Kendine çeki düzen versin, yoksa
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karýþmam.” buna benzer tutumlar, genci babaya yaklaþtýr-
maz, aksine babadan uzaklaþtýrýr.

Kendi kendisiyle de savaþan bir gence, en iyi yaklaþým,
anlayýþlý ve tutarlý davranmaktýr. Durmadan karar deðiþtiren
anne-baba, gencin daha çok bocalamasýna neden olabilir. 

Kararlý, kurallar konusunda tutarlý, tatlý sert bir yaklaþým
çoðu kez gence karþý olan davranýþta etkili olur. Tökezleme-
leri ve yanýlgýlarý karþýsýnda alaycý tutum genci evden soðutur.
Olumlu davranýþlarý övülmeli ama göklere çýkaracak kadar da
büyütülmemelidir. Baþarýsýzlýklarýnda anlayýþlý olunmalýdýr,

Gençlerle sadece problemleri olduðu zaman görüþmek
yetmez, sýk sýk anne-baba ve büyükleri ile dertleþme imkâný
bulmalarýna fýrsatlar verilmelidir.

Her genç aile içinde kendine deðer verildiðine, önemli bir
rolünün olduðuna inanmak ister. Ailesi tarafýndan deðerli gö-
rülen genç mutlu olur, onlara güvenir.

Hiç akrabasý olmayan bir yetim kýz, kendini çok ama çok
üzgün ve yalnýz hissettiði bir gün, çayýrda yürürken, bir ça-
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lýya küçük bir kelebeðin takýldýðýný görür. Kendini kurtar-
mak için çabaladýkça, dikenler onun narin bedenini daha
çok hýrpalar. Küçük yetim kýz dikkatle kelebeði kurtarýr.
Uçup gitmek yerine, kelebek güzel bir meleðe dönüþür.
Kýz gözlerine inanamaz.
Melek, kýza: “Senin bu eþsiz ve iyi kalpli davranýþýn için,
sana bir dilek dileme hakký veriyorum.”der.
Kýz bir an düþünür, sonra “Mutlu olmak istiyorum” der.
Melek “Peki” der, ona doðru eðilir ve kulaðýna fýsýldar.
Sonra da ortadan kaybolur.
Zaman geçer durur ama ondan daha mutlu kimse yoktur.
Herkes ona mutluluðunun sýrrýný sorar. O ise gülümser ve “Sýr-
rým, küçük bir kýzken iyi kalpli bir meleði dinlemiþ olmamdýr”
der.
Yaþlanýp, ölüm döþeðine düþtüðünde, komþularý etrafýna
toplanýrlar. Sýrrýnýn da onunla birlikte yitip gitmesinden
korkmaktadýrlar. “Lütfen bize söyle” diye yalvarýrlar, “Me-
lek sana ne dedi?”
Sevimli yaþlý kadýn gülümser ve “Bana þöyle söyledi” der:
“Ne kadar güvende, ne kadar yaþlý ya da genç, zengin ya

da fakir olursa olsun herkesin sana ihtiyacý var.”50

3. Modernleþme Problemi

Eþyadan davranýþ tarzýna, kelimelerden seslere, tabiat
dokusundan meskenlere, insan iliþkilerinden düþünceye ka-
dar iradî tarzda þekil verdiðimiz her þey medeniyet kavramý-
na girer. Eþyalara ve kavramlara vermek istediðimiz biçimi,
büyük oranda benimsediðimiz inanç sistemini ve ondan kay-
naklanan dünya görüþü ile yerli kültürümüzü oluþtururuz.

Modern yaþamanýn zararlarý bilim adamlarýnca tartýþýlsa
da insanlýk için birçok yararlarýnýn olduðu bilinen bir gerçek-
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tir. Zamaný iyi kullanma, çeþitli iletiþim araçlarýyla haber aðý-
nýn mükemmelliði, ulaþým imkânlarý, saðlýk, bilgi teknolojileri...
vb. imkanlar, hayatý kolaylaþtýran birçok mekanik araçlar... 

Modernleþmeyi problem haline getiren insandýr. Örneðin;
genç bilgisayar baþýnda saatlerce oturuyor, zamanýný kontrol
edemiyorsa, bu bilgisayarýn kötü bir araç olduðunu göster-
mez. Gencin bilgisayarý yerine göre kullanamamasýndan do-
ðan problemi gösterir.

Günümüzde modern insanýn temel problemi, moderniz-
min ürünü olan yaþama biçiminin onu esir almasýdýr. Adýna
“refah toplumu” ismini verdiðimiz ve insanýn maddi tatminine
yönelik modernizmin ona gerçekten refah saðlayýp saðlama-
dýðý, bir kýsým insanlarýn sorgulamasýna muhatap olmuþtur. 

Modernizmi doðuran süre içinde, insanlar sahip olma
duygusunu geliþtirdi. Daha fazlasýna sahip olma duygusu da
insanýn bencilleþmesini beraberinde getirdi. Oysa insanýn
mutlu olmasýnýn tek nedeni zenginlik deðil, insanýn kendisi ol-
masý, bedenen ve ruhen kendisini rahat hissedebilmesiydi.
Bu da beraber yaþamayý, sosyal ortamlarý paylaþmayý, birey-
sellik yerine toplum içinde yaþamayý gerektiriyordu. Moder-
nizm adýna günümüz insanýnýn çoðu kendi olmaktan çýkýp ya-
pay ve benmerkezci kiþilik geliþtirmeye baþladý.
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“Batý insaný 18. y.y. endüstrileþmesiyle baþlayan ve þehir-
de yaþamayý gerektiren modernizm kültürünün de geliþmesi-
ne, geleneklerinin ve inançlarýnýn da deðiþmesine yol açtý.
Kültürel deðiþme, ekonomik deðiþmenin bir sonucuydu.”51

Ýnsanlar camide namaz kýlarlarken sosyal gurup oldukla-
rýný anlarsýnýz. Ýnsanlarýn namazda omuzlarý omuzlarýna de-
ðer. Selamlaþmalarýnda el sýkýþýrlar. Bu durum onlarýn enerji
alýp vermelerini ve daha samimi duygularla birbirlerine bað-
lanmalarýný saðlar. Manevî baðlarýný güçlendirir. Oysa batý
toplumunda arkadaþ olan gençler vb. dýþýnda genellikle in-
sanlarla fiziki temas kurmak çok zordur. 

O halde refah toplumunda modernizm ve onun getirdiði
düzene gençliðimiz hem ihtiyaç duyuyor hem de onun esiri
olmaktan kurtulamýyor. Sokaktan geçerken selamlaþmayýþý-
mýz, apartmanda bulunan komþularýmýzýn dahi isimlerini bile-
meyiþimiz modernizmin bir göstergesi olabilir mi? 

“Kardeþine yapýlan iyilik güler yüzden ibaret dahi olsa
küçümseme.” (Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem)
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4. Birlikte Yaþama ve Meþveret

Paylaþma, gençlerin; gelecekte yan yana, omuz omuza
birlikte çalýþma düþüncesini destekler. Birlikte yapma þuuru,
paylaþmanýn oluþmasý, gençlerin giriþimci ruhu yakalamasý
ve sosyalleþmesi adýna önemli bir kavramdýr. Birlikte yaþama
istiþareyi gerektirir. 

Allah bizzat, insanýn yaratýlýþý esnasýnda meleklerle istiþa-
rede bulunarak, istiþarenin daha ilk insandan itibaren uygu-
lanmasýna teþvik etmiþtir.52 Yani Cenâb-ý Hak, insanýn yaratý-
lýþýnýn gündeme geldiði ilk anda, insanda görmek istediði iþ,
hizmet ve faaliyet disiplini ve usûlünün temelinde “istiþare”nin
olmasýný murat etmiþ ve hiç mecbur olmadýðý halde, bizzat
kendi Zât-ý Âlîsi uygulamýþtýr. 

Ýstiþare bu yönüyle insaný ilgilendiren bir Ýlâhî emirdir. Bu
emir Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafýndan
da uygulanmýþ, Ýlâhî duyarlýlýk korunmuþ ve gösterilmiþtir. Ni-
tekim Bedir, Uhud ve Hendek savaþlarýnda, savaþtan önce,
savaþ esnasýnda ve savaþtan sonra her zaman istiþareye
azami önem vermiþtir. Bedir’de karargâhýn yerleþtirilmesi sý-
rasýnda Allah Resulü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ashabýyla istiþa-
relerde bulunmuþ ve istiþare sonucuna riayet etmiþtir. Kendi-
leriyle istiþare edilen Ashabý da rahatlýkla fikirlerini beyan et-
miþlerdir: 

Bedir’de ilk karargâh kurulan yerde Hubab b. Münzir
(r.a.): “Ya Rasulallah! Buraya karargâh kurmak Allah’ýn emri
midir? Yoksa sizin reyiniz midir?” diye sordu. Allah Resulü
(sallallâhu aleyhi ve sellem): “Benim reyimdir.” deyince Hubab:
“Ya Rasulallah, biz savaþçý kimseleriz. Burasý karargâh kur-
mak için pek muvafýk yer deðildir. Kureyþ kavminin konacaðý
yerin yakýnýndaki subaþýna gidip konalým. Ben orayý bilirim.”
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diye fikir beyan edince, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi

ve sellem) bu görüþü beðendi ve karargâhýn oraya kurulmasýný
emir buyurdu.53

Ýnsan en iyiyi ararken, bazen iyiyi de kaybedebilir. Yani in-
san fikri, kendi baþýna karar vermekten çoðu kez aciz kalabi-
lir. Çünkü önünde hep birçok ihtimaller ve seçenekler sýralan-
mýþtýr. Hepsi de birbirinden iyidir; hepsinin de tercihe þayan
yanlarý vardýr. Hepsini birden yapmaya kadir olamaz. Birisini
tercih ettiði zaman, diðer menfaatlerden uzak bulunmasý veya
daha iyinin diðer tercihler içinde olma ihtimali insan fikrinin da-
ðýlmasýna ve içinden çýkýlmaz kararsýzlýklara yol açar. 

Üstadýn ifadesiyle meþveret-i þer’iye, fikirlerin daðýnýklýðý-
ný giderir; görüþlere belli bir hedef çizer, istikamet verir; po-
tansiyel gücün en faydalý biçimde kullanýlmasý böylece temin
edilmiþ olur.”

Bazý gençler, dayanýþma içinde olmalarý gerekirken bi-
reysel hareket ediyorlar. Gelecekte bu toplumu oluþturacak
kiþiler gençler olacaksa, “istiþare” eksikliði yarýnlar açýsýndan
önemli bir problem olacaktýr.
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Ýnsafsýz yargýlamalar son yýllarda gençler üzerinde psiko-
lojik baskýlar oluþturuyor. Toplumsal-ekonomik bunalým ve
çalkantýlarýn, siyasal terörün sorumluluðu çoðu kez genç ke-
sime yüklenmek istenmiþtir. Gençler denetim altýna alýnmaya,
yetiþkinlerin de uygulamakta zorlandýðý yöntemler ve ilkeler
doðrultusunda yönlendirilmeye çalýþýlmýþ, duygu ve düþünce-
de seçme hakký tanýnmayarak yetiþtirilmek istenmiþtir. 

“Kendi akýllarýna güvenip baþkalarýnýn düþüncelerine
müracaat etmeyenler, dâhi de olsalar, muhakemeye
önemli bir derinlik kazandýran meþvereti terk ettikle-
rinden dolayý akýlsýz sayýlýrlar.” (M. Fethullah Gülen)

5. Gençliðin Eðitim Problemi

Eðitimin amacý; fertleri kendilerine, ailelerine, topluma ve
çevreye faydalý bireyler olarak yetiþtirmektir. Kendisi, ailesi ve
çevresi ile barýþýk, baþkalarý ile iyi iliþkiler kur’ân, iþ birliði için-
de çalýþan, hoþgörülü ve paylaþmayý bilen kiþiler olmasý için
eðitim metotlarý geliþtirilir. Nesilleri; dürüst, ahlâklý, manevî
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deðerlere saygýlý, erdemli, iyi ve mutlu yurttaþlar olarak yetiþ-
tirmek ancak eðitimle olabilir.

a) Gençleri hangi eðitim problemleri beklemektedir
Gençliðin deðiþmeyen problemlerinden en baþta geleni

eðitim problemidir. 
Hazýrcýlýða, ezberciliðe dayalý eðitimler, gençlerin ufuklarýný

daraltarak, baþkalarýný taklit etmeye yöneltiyor. Ýnsaný bütün ola-
rak algýlayan (kalp, kafa ve ruh) bir eðitim modeli uygulanmalýdýr. 

Üniversite gençliðimizin çoðunluðu, özgür kalmanýn ver-
diði rahatlýkla þirazeden çýkmaya, disiplinsiz davranýþlar ser-
gilemeye baþlýyorlar. Bu gençler cilâlý, gösteriþli yaþamýn ar-
kasýnda mutsuz, umutsuz, sorumsuzdurlar. Bu gençlik ruhla-
rýndaki susuzluklarýný gidermek þöyle dursun, dünya hazlarý-
ný, tuzlu su içmiþ gibi, kendilerini tarif edemeyecek kýsýr dön-
güler içinde bocalamakta ve ruhlarýndaki boþluklarý gün geç-
tikçe daha da artýrmaktadýrlar. 

Öte yandan her okur-yazar, nitelikli insan olamýyor. Nite-
kim çeteleri kur’ân, ülkeleri soyan, bankalarý boþaltan, þirket-
leri dolandýran birçok diplomalý insan var.

Eðitimdeki alt yapý yetersizliði, kaynak yetersizliði, yön-
tem eksiklikleri, plânsýzlýk bugün de tartýþma konusudur. 

1990 verilerine göre ülkemizde ortalama öðrenim süresi
3,6 yýldýr. Öte yandan okullaþma oraný, batýda yükseköðretim-
de %45-50’ler civarýnda iken Türkiye’de bu oran %20’lerde
kalmaktadýr.54

Yanlýþ yönlendirmeler, verilen fiziksel cezalar, yanlýþ eði-
tim-öðretim, gençliði suç oranýnýn yüksek olduðu bir kesim ol-
maya zorluyor. Gençlerin deðer yargýlarýna ters hareket eden
aile veya çevre gibi kurumlar, bozuk toplumsal koþullar,
gençliði suça iten ortamlar oluþturuyor. 
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bb)) ÇÇöözzüümm ÖÖnneerriilleerrii
Eðitimin kalitesi, eðitim elamanlarýnýn iþe sahip çýkmasýy-

la artýrýlabilir. Onlarýn samimi, ihlâsla iþlerine sarýlmalarý, insan
yetiþtirme inceliðinin kavramalarýyla saðlanabilir.

Fen ilmiyle manevî ilmi bir arada verebilen; kalp, kafa ve
ruh izdivacýný saðlayan; gençliðe aþk verecek, onlarýn hisset-
meleri gereken duygularý sunacak, bir eðitim kadrosuyla ve
modeliyle gençliðimizi kurtarabiliriz.

Rekabet unsuru kullanýlabilir. Özel okul açýlmasýna imkân-
lar saðlanarak kalite yükseltilebilir. Kaliteli eðitimcilerin bu ku-
rumlarda görev almasý, eðitimde rekabet gücünü artýrmasý yö-
nüyle tüm okullarý baþarýlý olmaya zorlayacaktýr. Nitekim Ana-
dolu’nun ve dünyanýn birçok yerinde açýlan özel okullarda ye-
tiþen gençler ülkemizde ve tüm dünyada, bilim olimpiyatlarýn-
da ve sýnavlarda baþarýdan baþarýya koþmaktadýrlar.

Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendinin teþvikleriyle açý-
lan özel okullardaki baþarýlarýn altýnda yatan asýl faktör sanýrým;
fedakâr eðitim kadrosu ile güzel ahlâkýn ortaya koyulmasýdýr. 

Müesseselerde görev alan öðretmenler çok fedakâr, sa-
mimi ve ihlâsla iþe sahip çýkýyorlar. Para kazanma asýl hedef-
leri deðil. Belli bir çýkardan ziyade ebedî hayata uzanan ga-
ye birliði etrafýnda toplanmýþlar. Devletimizin de bu eðitim
müesseselerini destekleyerek tüm özel okullarýn artýrýlmasý
için zemin hazýrlamasý, neslimiz ve tüm dünya insaný için kur-
tuluþ ümidi olacaktýr.
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Ahlaklý, kiþilikli, üretken, fedakâr ruhlu; yemeyip yediren,
giymeyip giydiren, hakka aþina nesillerle milletler plânýnda
var olacak ve geleceðe kendini aþan nesiller yetiþtireceðiz..

Nesiller kendilerine verilen ulvî ideallerle ve gösterilen
yüksek hedeflerle canlýlýklarýný korurlar. Her çeþit hamlenin
baþarýya ulaþabilmesinin temeli gayedir. Gaye; sýçramaya
araç olan bir kamçýdýr. Ýnsanýn yükseklere sýçramasý, idealin
yüksekliði nispetinde olur. Gelecek için gayesi olmayan bir
gençliðin elbiseler giymiþ insan iskeletinden farký yoktur. 

Bugün en ciddi, en derin, en büyük meselelerden daha
büyük, daha hassas bir mesele varsa o da; “kökleri maziye,
dallarý âtiye uzanan” genç nesillerin yýllar yýlý kaybettiði aþk ve
iman gücüne, metafizik güce ve bu güçleri kendisine kazan-
dýracak emin ellere muhtaç olma meselesidir.55
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Genç nesilleri belli bir gaye ve ideal istikametinde eðiti-
me tâbi tutmayan ve onlarý ihmal eden milletler uzun süre
egemenliklerini devam ettirememiþlerdir. 

Neslimiz ilimle barýþtýrýlacaðý günlerin hayalini kurmakta-
dýr. Bu da bahtiyar ebeveynlerin ve öðretmenlerin maddî-ma-
nevî ilimlerle mücehhez olmalarýyla gerçekleþebilir. O bahtiyar
ebeveyn ve öðretmenler; gençliðin aydýnlýk yarýnlarýný ilim ve
inançla barýþtýrarak, yeni ufuklar sunacaktýr. Aksi takdirde ima-
nýn ve vicdanî muhasebelerin olmadýðý yerde idealden, idealin
olmadýðý yerde baþarýdan ve baþarýnýn olmadýðý yerde de ge-
lecekten ümit etmek sadece hayal kurmaktan ibaret olur.

“Hakikat aþký olmadan ilim, ilim aþký olmadan da araþtýr-
ma aþký olmaz.”56

Geleceðin bahtiyar nesilleri; zamaný deðerlendirmesini
bilen, düþünürken çalýþmayý, çalýþýrken okumayý, okurken de
idealleri uðrunda hizmet etmeyi ihmal etmeyen, daima canlý,
daima renkli nesiller olacaklardýr.57

“Harun Reþit, Baðdat’ýn dýþýndaki bahçelerde gezerken,

ihtiyar bir Arap’ýn hurma fidaný diktiðini görüp, yanýna gi-

der:

- Ya Þeyh, der, hurma aðacýnýn kýrk senede meyve ver-

diðini söylerler. Sen ise ihtiyarsýn. Ýstifade edemeyece-

ðin aðacý dikip ne yapacaksýn?

Ýhtiyar:

- Bu aðaçlarý, bizden önce gelenler, sýrf bizim için dik-

miþler. Ben de bunu kendim için deðil, benden sonra

gelecekler için dikiyorum, cevabýný verir.

Padiþah, bu cevaptan hoþlanýp adama ihsanda bulunur.

Ýhtiyar, parayý aldýktan sonra elleriyle sakalýný sývazlayýp:
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- Elhamdülillah, der. 

Harun Reþid:

- Niçin hamd ediyorsun? diye sorunca ihtiyar:

- “Herkes, diktiði aðacýn meyvesini kýrk senede aldýðý

halde ben, bugün diktiðim aðacýn meyvesini yine bugün

alýverdim; onun için hamd ettim.” der.

Harun, tekrar ihsan eder. Ýhtiyar da tekrar hamd ederek:

- Baþkalarý aðaçlarýnýn mahsulünü senede bir kere alýr-

ken, ben bir günde iki kere alýyorum. Bu seferki hamdi-

min sebebi de budur, der.

Harun Reþid, ihtiyarýn edep ve zarafetini takdir ederek

oradan ayrýlýr.

Nesil yetiþtirmek, mahsulü uzun süre sonra toplanacak

bir gayret gibi görünse de, manaya açýk olanlar, onun

hem anýnda ve hem de birçok mahsulü birden verdiðini

görürler.

Evvela, nesle yatýrým milletlerin istikbaline yatýrýmdýr ki,

ilk meyvesini ülkelerine ve insanlýða yaptýklarý hizmetler-

le verirler. On-yirmi sene milletlerin tarihi için uzun bir za-

man deðildir.

Ýkinci meyveyi, bunu hayýr hasenat adýna yapanlar mana

âleminde anýnda toplar ki, o andan itibaren ahiretlerine

azýk olur ve gittiklerinde yeþerip, dal budak salmýþ, ol-

gunlaþýp meyve vermiþ bir halde karþýlarýna çýkar. O ne-

sillerin adýmlarýndaki, aylarýndaki, günlerindeki hasenat

aynen tohum atanlarýn defterine geçer.

Bu zarafetten ve bereketten zarif insanlar anlar.58

“Bilginin efendisi olmak için çalýþmanýn uþaðý olmak
þart.” (BALZAC)
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6. Televizyon ve Ýnternet’in Gençler Üzerindeki Etkileri 

Günlük hayatýn vazgeçilmezleri olan televizyon ve inter-
net karþýsýnda çok fazla zaman geçiren çocuklarda obezite
ve konsantre güçlüðü oluþuyor.

Günümüzde televizyonun çocuklar için eðitici olma özel-
liði giderek azalýyor. Daha bundan 10 yýl öncesine kadar ço-
cuklara okumayý, sayý saymayý ve hatta sosyalleþmeyi öðre-
ten programlar vardý. Özellikle tüm dünyadaki resmî televiz-
yon kanallarý buna imkân saðlýyordu. Ancak yeni nesiller bu
programlara yetiþemedi. Çocuklar artýk sabahtan akþama ka-
dar -belki de onlarý hiç ilgilendirmeyen- o kadar çok program
izliyor ki, hem beyinleri hem de vücutlarý televizyon karþýsýn-
da uyuþuyor. 

Þimdi de gençler sokaða çekilmek isteniyor. Bazý provo-
katörler gençliðin enerjilerini kullanarak toplumda kargaþa or-
tamý oluþturmak istiyorlar. Televizyon kanallarý bu oyunlara
alet olmamalýdýr.

Herald Tribune'de yayýnlanan habere göre saatlerce tele-
vizyon veya bilgisayar karþýsýnda oturan çocuklar kilo prob-
lemlerinden, okuma ve konsantre olamamaya kadar pek çok
sorunla karþý karþýya kalýyor. Bu sorun bütün dünyada gide-
rek büyüyor. Örneðin Amerika'da çocuklar günde ortalama
dört saati televizyon izleyerek geçiriyor. Amerika'da yapýlan
araþtýrmaya göre 8-16 yaþ arasýndaki çocuklarýn yüzde
60'ýnýn kendi odasýnda televizyonu var. Bu durumun çocuklar
üzerindeki etkisi ise tartýþýlmaz bir gerçek. Olumsuz etkilerin
baþýnda çocuðun televizyon karþýsýnda çok az hareket etme-
si geliyor. Hazýr satýlan ürünler yemeleri sonucu ortaya saðlýk-
sýz bir nesil çýkýyor. Dr. William Dietz'e göre gençlerin pek ço-
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ðunun kilolu olmasý da normal. Çocuk ergen psikiyatrisi Ah-

met Çelikaslan da çocuklarýn pasif alýcý olduðu televizyon iz-

leme veya bilgisayar oyunlarýnýn onlarý obez yapmasýnýn do-

ðal olduðunu söylüyor. Araþtýrmalara göre haftada 10 saatten

fazla televizyon izleyen çocuklarýn, daha az televizyon izleyen

çocuklara oranla daha fazla okuma güçlüðü çektiði kanýtlan-

dý. Yoðun þekilde televizyon izleyen çocuklar arasýnda en faz-

la konsantrasyon sorunu yaþayanlar ise yedi yaþ gurubu ço-

cuklardýr. Nöroloji konusunda çalýþanlara göre günde iki sa-

atten fazla televizyon izleyen çocuklarýn beyninde ciddi hasar

oluþuyor. Ayrýca þiddet görüntülerini izleyen çocuklarýn hare-

ketlerinde agresiflik olduðu da savunuluyor. San Diego'daki

Çocuk Saðlýðý Merkezi'nde yapýlan bir araþtýrmanýn sonuçla-

rýna göre 10 ile 15 yaþ arasýndaki, günde 5 saatten fazla te-

levizyon izleyen çocuklarýn, günde 2 saatten az izleyen ço-

cuklara oranla ileriki yaþlarda sigara içme ihtimali 6 kat daha

fazla. Dr. Çelikaslan bunun pek çok zararlý alýþkanlýðýn birbi-

rini tetiklediði gerekçesine baðlýyor.59

Ayný araþtýrmada, günde 5 saatten fazla televizyon izle-

yen çocuklarýn ileriki yaþlarda sigara içme ihtimali yüksek ol-

duðu bildiriliyor. Haftada 10 saatten fazla televizyon karþýsýn-

da oturan çocuklarýn ise okuma güçlüðü çektiði ve baþ aðrý-

larýnýn arttýðý belirtiliyor.

Program yapýmcýsý, televizyon müdürüne telefon ederek: 

- Üst kuruldan aradýlar efendim, dedi. Þu anda oynayan

filmin müstehcen olduðunu belirtip uyarýyorlar. Bir diyece-

ðiniz var mýydý?

Müdür: 
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- Üst kurulu býrak yahu! diye gürledi. Koltuðuna kurul da,

bu filmi seyret. Kiþisel haklarýmýza karýþmasýnlar. 

Program yapýmcýsý filmin ortalarýnda tekrar telefon ederek:

- Bazý vakýflardan aradýlar efendim! dedi. Oynatmakta ol-

duðumuz filmin gençlerin ahlâkýný bozduðunu ve onlarý

kötü yola ittiðini söylüyorlar. Bir diyeceðiniz var mýydý?

- Kiþisel haklarýmýza karýþmasýnlar be kardeþim! diye tek-

rarladý. Bizimde çocuklarýmýz var. Hatta kýzým, þu anda er-

kek arkadaþýyla seyrediyor bu filmi.

Adam filmin sonunda bir daha telefon ederek:

- Karakoldan aradýlar efendim! dedi. Kýzýnýz erkek arkadaþý

tarafýndan tecavüze uðramýþ. Bir diyeceðiniz var mýydý?”60

7. Gençlerde Saldýrganlýk

Ruhsal ve duygusal problemlerini yaþýtlarýyla paylaþama-

yan ve çevresiyle uyumlu iletiþim kuramayan çocuklara sal-

dýrgan nazarýyla bakýlýr.

Ergen, geliþim dönemi nedeniyle sabýrsýzdýr. Önündeki

yýllarý beklemeye tahammül edemeyebilir. Ýsteklerini zorla el-

de etmeyi deneyebilir. Bu istekler þiddet kullanmayý zorunlu

hale getirebilir. 

Küçük bir çocuk dahi istediðini elde edemezse, þiddete

baþvurur; aðlar, baðýrýr, kýrar, daðýtýr, çevresindekilere vurma

eðilimi gösterir. Bir isteðe; þiddet kullanma yerine zor da olsa

emek sarf ederek ulaþma bilinci aþýlanmalýdýr. Ýsteklerini alýn

teri ile elde etmenin güzelliðini öðrenmeleri için eðitim ve de-

neyim gereklidir. Hazýrcýlýða alýþtýrýlmýþ, eðitimsiz, deneyimsiz

gençlerin, þiddeti kullanmalarý son derece normaldir. “Ebe-

veynlerinin kesesinden beslenen gençlerin, yetiþkinlik döne-
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mine gelene kadar karþýlayamadýklarý ihtiyaçlarýný genellikle
þiddet kullanarak elde etme yolunu seçtikleri görülmüþtür.

SSaallddýýrrggaannllýýððýýnn NNeeddeennlleerrii::
- Dayak, 
- Ailede öfke, þiddet uygulanmasý,
Dýþtan gelen baský ve kýsýtlamalar, 
Ýlgisizlik, 
Temel güven gereksiniminin azlýðý, 
Psikolojik ihtiyaçlarýn doyurulmamasý, 
Ailedeki eðitim ortamýnýn yetersizliði, dengesizliði, 
Gevþek disiplin, 
Kurallar nedeniyle çocuðun kendi öz benliðini denetleye-

memesi, 
Anne-baba ile saðlýklý diyaloðun olmamasý, 
Organik bir rahatsýzlýk, beyin zarý yangýsý ve doðum sýra-

sýndaki beyin örselenmeleri sonucunda da saldýrganlýk olabilir.
Bazý aileler gençler için çözüm yollarý ararlarken sonuçla-

ra bakýyorlar. Oysa sonuçlarý ortaya çýkaran sebeplere baký-
larak çözümler üretilmelidir. Olmuþ bir olaydan sonra prob-
lemler anlaþýlýyor. Gencin psikolojik durumu anlaþýlmadan ce-
zalar veriliyor. Bu durum gençlerle ebeveynler arasýndaki me-
safeleri biraz daha açýyor. Probleme çözüm yolu üretilirken
problem daha karmaþýk hale geliyor. Dolayýsýyla gençler bü-
yüklerine inanmýyor, güvenmiyor ve böylece ailede iletiþim
saðlanamýyor. Aile, kavgalý ortamlara sürükleniyor ve þiddet
kullanýlýyor.

Öfke, her insanýn fýtratýnda vardýr. Önemli olan onu kon-
trol altýnda tutabilmek, iyiye, güzele ulaþabilmek için kullan-
maktýr. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) öfkeyi
tarif ederken, öfkenin dindirilmesi için farklý bir çözüm yolu
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önerir: “Öfke þeytandandýr, þeytan ise ateþten yaratýlmýþtýr,
ateþ ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince
hemen kalkýp abdest alsýn”61 buyurmaktadýr. Burada asýl öf-
kelenen kiþinin farklý bir harekete yönelmesi tavsiye edilmek-
tedir. Özellikle suyun rahatlatýcýlýðýnýn yanýnda öfkenin ateþe
benzetilmesinde çok anlamlý bir mana bulunmaktadýr. Çünkü
ateþ yakýcýdýr. Düþtüðü her ortamý yok eder, yakýp yýkar. Öf-
kelenen kiþi de etrafýnda bulunanlarý yakýp yýkacak davranýþ-
larda bulunur, ne yaptýðýný bilemez. Etrafýnda bulunanlarý ký-
rar, üzer. Aklý ile hareket edemez. Öfkesi geçene kadar suya
yönelerek, öfkesini durdurup durgun hale gelmesini bekle-
melidir. Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) baþka bir hadisle-
rinde: “Biriniz ayakta ise öfkelenince hemen otursun. Öfkesi
geçerse ne ala geçmezse yatsýn.”62 yukarýdaki beyaný des-
tekleyerek öfkenin kiþiye sonradan piþman olacaðý makul ol-
mayan bazý davranýþlarý yapmamasý için bulunduðu konum-
dan farklý bir konuma geçmesi tavsiye edilmektedir. Öfkeli ki-
þinin faaliyetten kaçýnmasý, oturmasý veya yatmasýnýn emre-
dilmesi; yatma veya oturma halinde piþman olabileceði dav-
ranýþýndan uzaklaþmasý belirtilmektedir. 
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Gençlerin þiddet kurbaný olmamalarý için sabýrlý olmalarý

çok önemlidir. Yapýlan araþtýrmalardan þiddete ve saldýrgan-

lýða yönelik davranýþlarýn hayatýn erken dönemlerinde öðre-

nildiði bilinmektedir. Ayný zamanda araþtýrmalar, yetiþen

gençliðin þiddet kullanmadan kendilerini ifade edebilmeleri

için ebeveynlerin büyük yardýmý olabileceðini de göstermek-

tedir. Bu konuda gençliðe hedef belirterek, yapýlacak yanýlgý-

larýn sonuçlarý hatýrlatýlmalýdýr. Bediüzzaman, gençliðin bu

hatalarýnýn cezalarýný þu sözlerle özetler: “Nasýl bir dakika iþ-

lenen hiddet yüzünden bir katl, (suç) milyonlarca dakika hapis

cezasýný çektirir; öyle de, birkaç dakikalýk gayri meþru genç-

lik keyifleri ve lezzetleri milyonlarca sene kabir ve ahiret aza-

býný çektirir. Hatta o fani lezzetin içinde dahi, lezzetinden faz-
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la elem olduðunu akýlý baþýnda her genç anlar. Buna meyha-
neler, hastaneler hapishaneler ve kabristanlar þahittir.”63

Anne-babalar bazen farkýnda olmadan, aile içinde, þid-
det dolu davranýþlarý teþvik edebilirler. Hatta bazý ebeveynler,
erkek çocuklarýnýn kavga etmeyi öðrenmelerini, büyüdükle-
rinde kavganýn gerekli olabileceðini ileri sürerler. Bu telkinler
çok yanlýþtýr. Çocuðunuzun eline verdiðiniz bir silahý size kar-
þý doðrulttuðu aný hiç düþündünüz mü?

Gençlere problemlerini tehdit, yumruk ya da silah kulla-
narak deðil; sakin bir þekilde konuþarak, ikna ederek çözme-
lerini öðretmeliyiz. Gencin büyüdüðünde bize nasýl davran-
masýný istiyorsak çocukluk çaðýnda onu öðretmemiz gerekli
deðil mi?

Çocuklarýmýzý yetiþtirirken birçoðumuz nedense ciddi
araþtýrmalar yapmýyoruz. Bir araba almak için birçok dergi
karýþtýran, internet sitelerini dolaþanlar, çocuk yetiþtirme ko-
nusunda duyarlý davranmýyorlar. Oysa çocuk yetiþtirmek
dünyanýn en zor, en karmaþýk iþidir. Nasýl ki bir demirci, ör-
sünde demiri kýzdýrýp sabýrla demire þekil verir; aile de evin-
de çocuða öyle sabýrla þekil vermelidir. 

Her genç 0-6 yaþlarýnda belleðine iþlenen motifleri ergen-
lik çaðýna geldiðinde sergilemektedir. Bu davranýþlarý çocuk
sonradan kazanmamýþtýr. Ailesi küçük yaþta hangi rolü öðret-
miþse gençlik çaðýnda o rolü oynamaktadýr. Ebeveynlerin asýl
görevi, ilk doðduðu Ýslâm fýtratýný bozmamasý ve onu iyiye gü-
zele yönlendirmesi olmalýdýr. 

Ergeni en iyi anlayan anne-babadýr. Çünkü ergenlik ça-
ðýna kadar birlikte yaþamýþtýr. Çocuðunun yaþama evreleri-
ni gözlemlemiþtir; problemlerini doktorlardan bile çok daha
iyi bilen ebeveynlerdir. Bu nedenle; problemler karþýsýnda
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bir pedagog gibi genci dinlemeli, psikolog gibi çözüm yol-
larý üretmeye çalýþmalýdýr. Ergenlik çaðýnda her gençte az
veya çok problem olabileceði bilinmelidir. Önemli olan
ebeveynlerinin problemlere yaklaþýrken çözmeye istekli ol-
malarýdýr. 

“Görmeyi seçtiðiniz yol sizin tutumunuza baðlýdýr. 
Bugün hava biraz bulutlu mu yoksa biraz güneþli mi? 
Güllerin dikeni mi vardýr, dikenli dallarýn gülleri mi? 
Bardaðýn yarýsý boþ mudur, yarýsý dolu mu? Yoksa bardak
olmasý gerekenin iki katý büyüklükte midir?
Seçim size ait...”

Çocuðunuzun isteklerine tepki göstermeden önce, duru-
mu onun bakýþ açýsýndan deðerlendirin. Öfke dolu sözler ve
þiddet içeren davranýþlar sergilemeyin ve sabýrlý olun. Sabýr
en tesirli ilaçtýr. 

Bilinçli aileler çocuklarýnýn karakterli bir yetiþkin olabilme-
si için, onlarý küçük yaþlardan itibaren uygun telkin ve doðru
yönlendirmelerle desteklerler. Çünkü; her genç çocukluk dö-
neminde ailelerine muhtaçtýr. Araþtýrmalar, zamanýnda yapýcý
yönlendirmelerden yoksun çocuklarýn daha fazla davranýþ
bozukluðu yaþadýðýný ortaya çýkarmaktadýr.

“Öfkeliyken uygulanan cezalar, hatanýn tamiri için de-
ðil, intikam almak için verilir.” (Montaigne)

Yaþlý adam kulübesinin önünde torunuyla oturmuþ, az öte-
de birbiriyle boðuþan iki köpeði izliyorlardý. Köpeklerden
biri beyaz diðeri siyahtý ve on iki yaþýndaki çocuk kendini
bildi bileli o köpekler dedesinin kulübesi önünde boðuþup
dururdu. 
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Dedesinin sürekli göz önünde tuttuðu, yanýndan ayýrmadý-
ðý iki iri köpekti bunlar. Çocuk, kulübeyi korumak için biri
yeterli gözükürken niye ötekinin de olduðunu, hem niye
renklerinin illâ da siyah ve beyaz olduðunu anlamak isti-
yordu artýk. O, merakla sordu dedesine. 
Yaþlý reis, bilgece bir gülümsemeyle torununun sýrtýný sý-
vazladý.
- Onlar, dedi benim için iki simgedir evlat.
- Neyin simgesi, diye sordu çocuk.
- Ýyilik ve kötülüðün simgesi, aynen þu gördüðün köpekler
gibi, iyilik ve kötülük sürekli içimizde mücadele eder du-
rur. Onlarý seyrettikçe ben hep bunu düþünürüm. Onun
için yanýmda tutarým onlarý.
Çocuk sözün burasýnda, mücadele varsa, kazananý da ol-
malý diye düþündü ve her çocuða has bitmeyen sorulara
bir yenisini ekledi:
- Peki, sence hangisi kazanýr bu mücadeleyi?
Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktý torununa: 

- Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o!64

8. Problem Çözmede Ýki Yaklaþým

Evinizin faturalarýný genellikle siz yatýrýyorsunuz, fakat bir
gün acil bir iþiniz çýktý. Bir hafta süreyle iþiniz icabý eve gele-
meyeceksiniz. Eve gelen faturalarý yatýrmasý için sýkýca oðlu-
nuzu tembihliyor ve evden ayrýlýyorsunuz. Bir hafta sonra ge-
liyorsunuz, telefon faturasý yatýrýlmamýþ. Oðlunuz unutmuþ.
Bir ay içinde ödemezseniz hak etmediðiniz halde faiz ödeye-
cek, hem de telefonunuz kesilecek. Bu durumda iki yaklaþým-
dan birisini uyguluyorsunuz:

aa)) BBiirriinnccii YYaakkllaaþþýýmm (Reaktif YYaklaþým):: Geriye dönersiniz, çok
kýzgýnsýnýz, daha öncede buna benzer hatalar yaptýðýný hatýr-
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latýr, faturayý sallayarak oðlunuza öfkelenir, “söz vermiþtin ha-
ni; yine faturayý ödemeyi unutmuþsun.” 

Unutmayýnýz ki, dünün güneþiyle bu gün yýkanan çamaþýr
kurutulamaz. Geçmiþ zamana yönelenler düne ait hatalarý tek-
rarlayarak bu günün problemlerini çözemezler. Sadece olayýn
pekiþtirilmesini saðlarlar. “Bu faturayý ödemedin. “Daha önce
de ödememiþtin. Hep böyle yapýyorsun. Sen ihmalkârsýn. Sen
iþe yaramazsýn. Problem faturanýn yatýrýlmasý deðil; senin kiþili-
ðin.” Hatadan, kiþiliðin sorgulamasýna kayýlýyor. Oðlunuzun ken-
disini savunmasýna zaman vermeden konuþmayý sürdürüyorsu-
nuz. Yoksa saldýrý menzilinden çýkar, öfkeniz kendisine hedef
bulamaz. Size göre faturanýn zamanýnda ödenmesinden daha
önemli bir þey olamaz. Derslerin yoðunluðu, yazýlý sýnavlar, za-
manýn olmayýþý ve unutma, faturanýn ödenmesine engel deðil. 

Bu durumda oðlunuzun kaçacaðý hiçbir yer yok artýk. Kö-
þeye sýkýþtýrdýnýz. Bu fatura ödenmeliydi derken evde kontro-
lün sizde olduðunu nasýlda ilan ediyorsunuz. Kendinizi bir
yoklayýn “bu evde ben ne dersem o olacak” demek istemiyor
musunuz? Aslýnda oðlunuz iþittiði bu sözlerden sonra ezilmiþ
bir durumda faturanýn belki de on katýný ödemiþtir. Çalýþýp di-
dinse, faturayý ödese bile; artýk onu sizin için ödemeyecektir.
“Öfkeyle kalkan zararla oturur” denir bir atasözünde. Bu hal-
de zarardasýnýz.

bb)) ÝÝkkiinnccii YYaakkllaaþþýýmm (Proaktif YYaklaþým):: Geleceðe yönelir,
problemin çözümü yoluna gidersiniz. “Bu fatura unutulmuþ fa-
kat en kýsa zamanda ödenmesi lazým. Acaba otomatik ödeme
talimatý mý versek? Ýþlerin yoðunluðundan bu faturalarý ödeye-
miyoruz.” Sorunu görüyor ve çözüm önerileri arýyorsunuz. Ge-
leceðe gönderme yapmanýz çözüm için iyi niyetli olduðunuzu
gösteriyor. Ailenin diðer bireylerini de problemin çözümü için
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yardýma çaðýrýyorsunuz. Geriye gönderme yapmadan “zararýn
neresinden dönersek kârdýr” diye düþünüyorsunuz. 

Problem oðlunuz deðil, ödemediði faturadýr. Olumlu yak-
laþýmla; “Evin iþlerini bazen senin üzerine yýkmam derslerini
aksatýyor olabilir.” diyerek çocuðunuzu anladýðýnýzý ifade edi-
yor, kiþiliðine de olumlu mesaj veriyorsunuz. Bu nedenle oð-
lunuz daha dikkatli olmaya çalýþacaktýr. 

Tam sorun çýkmasý gereken yerde sevgi hâkim oldu. Bu
durumda faturayý cezalý ödediniz. Fakat kazancýnýz aileniz
için bedeli kýyaslanmayacak kadar büyüktür. Oðlunuzu fatu-
rayý yatýrmasý için sevmiyorsunuz. Yani evinizde þartlý sevgiye
meydan yoktur. 

Hayata olumlu yaklaþýmlarla bakarsanýz ödenemeyecek
fatura yok gibidir. 

Karamsar olmak zor deðildir; zor olan çýlgýn bir fýrtýnadan
sonra gökkuþaðý gibi gülümseyebilmektir. 
Gövdesini kucaklayamayacaðýmýz kadar büyük aðaçlar
bir tohumla baþlar.
En uzun yolculuklar bir adýmla baþlar.
Gerçek sevgiler ise bir tebessümle baþlar.
Annem her fýrsatta güneþe doðru zýplamamýzý öðütlerdi.
Güneþe ulaþamazdýk ama hiç olmazsa ayaklarýmýz yer-
den kesilirdi.65

“Ateþe ateþle karþýlýk verenlerin ellerinde kalan genel-
likle küldür.” (A.V. BUREN)
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ALTINCI BÖLÜM

ERGENLÝK VE MADDE BAÐIMLILIÐI





ERGENLÝK VE MADDE BAÐIMLILIÐI

Sigara, alkol, uyuþturucu ve benzeri alýþkanlýk veya ba-
ðýmlýlýk yapan, keyif verici herhangi bir maddeyi kullanmaya,
alýþmaya, olmadýðý zaman onu arzu etmeye, onun yokluðun-
dan kaygý duyma haline madde baðýmlýlýðý denir. 

Anayasanýn 58. maddesi “Devlet; gençleri alkol düþkün-
lüðünden, uyuþturucu maddelerden; suçluluk, kumar ve ben-
zeri alýþkanlýklardan ve cehaletten korumak için tedbirler alýr.”
denmektedir. Yerel yönetimlerin de en önemli görevlerinden
birisi kuþkusuz uyuþturucu maddelerin zararlarý konusunda
halký uyarmaktýr. 

Yaratýcý tarafýndan beynimize yerleþtirilmiþ merkezler var-
dýr. Onlardan biri de zevk ve keyif alma merkezidir. Bu mer-
keze salgýlanan kimyevî maddelerden en önemlisi dopamin-
dir. Dopamin molekülünün sentezi ile baðlantýlý olarak iþ gö-
ren opioidler insanda zevk ve haz duygusunu “hoþlanmayý”
kiþinin beyninde üretir. Bireyin zevk ve keyif almasýný hareke-
te geçirir. Ancak kiþinin alacaðý zevk ve keyfin fýtrî sýnýrlarý
vardýr.66

147



Kiþinin ödül sistemini yoðun olarak kullanmasý belirli bir
müddet kendisini iyi hissetmesini saðlar. Ayrýca dýþarýdan ha-
zýr olarak alýnan maddeler beyinde bulunan zevk ve keyif sis-
temini devre dýþý býrakýr. Ýnsanýn sürekli zevk ve keyif almasý
alýnan maddenin bir öncekinden fazla olmasýný gerektirir.
Madde baðýmlýlarý bu nedenle aldýklarý uyuþturucunun dozu-
nu ayný oranda kullanýrlarsa zevk alamazlar. Sürekli arttýrmak
durumundadýrlar.

Belirli zaman sonra bu merkez iflas eder. Kiþiyi mutsuzlu-
ða iter. Strese girmesine, sinir sisteminin yýpranmasýna; arka-
sýndan da ümitsizliðe düþmesine, yaþamayý anlamsýz olarak
görmesine sebep olur. 

Madde baðýmlýlýðý bir devletin problemi olmaktan çýkmýþ,
uluslararasý bir problem olmuþtur. Alkol ve madde baðýmlýlýðý
araþtýrmasý, ülkemizin karþý karþýya kaldýðý tehlikeyi gözler
önüne seriyor. Araþtýrmaya göre; Türkiye’de en çok esrar ve
uçucu madde kullanýlýyor. Bunlarý eroin ve diðer uyuþturucu-
lar izliyor. Yatýþtýrýcýlar ve Ectasy daha çok kadýnlar tarafýndan
kullanýlýyor. Araþtýrmanýn en kötü sonuçlarýndan biri uçucu
madde kullaným yaþýnýn ülkemizde dünya ortalamasýnýn da
altýnda 11 yaþlarýna kadar inmesidir. Gençler arasýnda hýzla
yayýlan Ectasy kullanýmýnýn da 16-17 yaþlarýna kadar düþtüðü
belirtiliyor.67

“Baðýmlýlarýn büyük bir bölümü uyuþturucu bulamadýðý
için suç iþliyor. Araþtýrmada; lise çaðýndaki 16 yaþ gurubu öð-
rencilerinin yaklaþýk yarýsýnýn sigara ve alkol kullandýðý tespit
ediliyor.”68

Ýnsanlar, bu dünyada zevk ve haz almak için yaþamak
isteseler de yaratýlýþ gayeleri buna uygun deðildir. 
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1. Uyuþturucu Baðýmlýlýðý

Uyuþturucu baðýmlýlýðý; bireyin tabii veya sentetik yolla el-
de edilen bir maddeyi sürekli almak zorunda kalýþý olarak ta-
rif edilir. Baþka bir tanýmda, maddenin kiþi tarafýndan devam-
lý veya periyodik olarak kullanýlmasýyla ortaya çýkan durum
olarak belirtilir. 

Gençliðimizi, dolayýsýyla geleceðimizi tehdit eden en bü-
yük problem uyuþturucu baðýmlýlýðýdýr. Dünyada ortalama
uyuþturucu kullanýmý yaþýnýn gençlik çaðýnýn da altýna indiði-
ni öðreniyoruz. Bu; düþünülmesi, acil çözüm üretilmesi gere-
ken bir konudur. Bir milletin geleceðini oluþturacak genç be-
yinlerin uyuþturucu bataklýðýna saplanmasý, üzerinde ciddi
durulmasý gereken bir konudur. 

Ulusal bir gazetemizde insaný ürperten itiraflarýn sýralan-
dýðý bir haber dikkatimi çekti. Bazý itiraflarý misal olmasý baký-
mýndan aynen aktarýyoruz.

“Ben, on üç-on dört yaþlarýndayken ilk uçucu madde ile
tanýþtým ve on yedi buçuk yaþlarýna kadar hastanelerde
geçti ömrüm. Þu an halen tedavi görmekteyim. Ailemin
maddi durumunun iyi olmasý gerekçesi ile sanýrým, bir þey
yapmýyorum. Yedi aydýr esrar içiyorum. Aslýnda niye içti-
ðimi bilmiyorum. Ailemin öðrenmesi söz konusu olursa in-
tihar etmem ya da beni öldürmeleri þart. Hayatýmý yaþaya-
madým. Küçükken girdim bu iþlere, gençliðimi yaþayama-
dým ve birçok sorunla karþýlaþtým. Madde kullanmak bu
sorunlarýn katlanmasýna sebep oldu. 
Bir yýldýr esrar içiyorum. Açýkçasý baðýmlýlýk olayý yaþama-
dým diye düþünüyorum. Bulursam içiyordum fakat bulmak
için öyle ekstra çaba sarf etmiyordum. Fakat bir þeyi fark
ettim ki, esrar kullanmadan önce nasýl mutlu olduðumu
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unutmuþum. Kullanmadýðým zamanlarda hayat çok bunal-
týcý ve aðýr geliyor. Ýnsanlar ve olaylar anlamsýz gelmeye
baþladý. Bunun için bir çözüm yolu arýyorum. “Esrarý bý-
rak!” diyorum kendime; ama bunu yapmam hiç de kolay
deðil.69

Uyuþturucuya baþlayanlarýn anlattýklarý gösteriyor ki bun-
lardan büyük bir çoðunluðu psikolojik olarak kendilerini boþ-
lukta hissettikleri bir anda arkadaþlarýnýn; “ben içiyorum, sen
de dene” söylemi ile “bir kereden bir þey olmaz” diye yola çý-
kýyor. Fakat sonuç hiç de öyle olmuyor. “Bizim çocuðumuz
asla uyuþturucu kullanmaz” deyip hareket edenlerin yanýlgýya
düþtükleri anlatýlan örneklerden görülüyor. 

Madde kullanan gençlerin benzer özellikleri arasýnda ai-
le içi iletiþim eksikliði ve baskýcý, ilgisiz aile tipleri sýralanýyor.
Ailelerin özellikle çocuklarýnýn arkadaþ seçimlerine dikkat et-
mesi gerektiðini söyleyen Zafer Ercan, her içicinin potansiyel
bir satýcý adayý olduðunu ve para bulma uðruna etrafýndaki in-
sanlarý madde ile tanýþtýrdýðýný, bu gerçeðin de arkadaþ seç-
menin önemini ön plana çýkardýðýný ifade ediyor. 

Uyuþturucu madde baðýmlýsý olan ergen -uyuþturucunun
etkisiyle- belirli bir zaman sonra kendi iradesinin tamamen or-
tadan kalkmasýna ve yeni bir kiþiliðin ortaya çýkmasýna sebep
oluyor. Uyuþturucu, kiþide daha önce olmayan yeni bir tutum
ve davranýþýn oluþmasýna sebebiyet veriyor. Bu durum bire-
yin gerek içten gelen duygu ve düþüncelerine gerekse çev-
resiyle uyumsuz davranýþlar sergilemesine yol açabiliyor.
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2. Uyuþturucuya Baþlama Nedenleri

1. Ýnanç deðerlerinden yoksun olmalarý,
2. Gencin; merak, dayanýksýz ve güçsüz bir kiþilik yapýsý-

na sahip olmasý ve kaygýlardan kaçmasý, öz güven eksikliði,
yaþamanýn getireceði yüklerden korkma,

3. Gencin alkol ya da uyuþturucuyu rahatlama ve stres-
lerden kurtulma aracý olarak görmesi,

4. Kendisini deðersiz hissetmesi,
5. Kötü arkadaþ çevresi ve arkadaþlarýnýn etkisinde kala-

rak kendisini denetleyememesi, 
6. Ailede otoriter, ilgisiz veya tutarsýz tutumlar sebebiyle

ergenlerin ev dýþýnda olumsuz çevreler edinmesi,
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7. Ebeveynleri tarafýndan ilgi ve sevgiyi bulamayan genç-
lerin, gereksinimlerini baðýmlýlýk yapan maddelerin vereceði
geçici zevklerle gidermeye çalýþmasý, 

8. Duygusal bakýmdan olgunlaþamama,
9. Haz alma duygusuna maðlup olmasý.

3. Uyuþturucu Baðýmlýsýnda Tespit Edilen Özellikler

1- Ýrade ve mantýk ile önlenemeyen uyuþturucu kullanma
isteði. 

2- Uyuþturucu maddeye, giderek daha fazla ihtiyaç duy-
masýna engel olamamasý,

3- Bireyin uyuþturucuya fizikî ve ruhî olarak tam baðýmlýlýðý,
4- Þahsiyetini tamamen kaybediþi.
5- Bedeninde ve ruhunda meydana gelen tahribat, haya-

ta mal olabilen baðýmlýlýk, görülen bazý davranýþ bozukluklarý-
dýr.

Uyuþturucu alan gençlerde; bilinç alanýnýn daralmasý so-
nucu; mantýklý kararlar verememesi, dikkatinin daðýlmasý ve
þaþkýnlýk gibi durumlar tespit edilmiþtir. 

Bilincinin kaybolmasý durumunda birey; çevresine þaþ-
kýn, donuk ve duygusal olmayan kaba ve uyumsuz davranýþ-
lar sergileyebilir. 

Bilincinin tamamen devre dýþý kalmasý durumunda; ba-
ðýmlýnýn sadece bedensel uyarýlara cevap verdiði, sistem dý-
þý hareketler yaptýðý görülür. Daha sonraki aþamalarda ba-
ðýmlýnýn komaya girmesi kaçýnýlmaz olduðu gibi, ölüm bekle-
nen doðal bir netice olur.

Yukarýda örneklerle de belirtildiði gibi, uyuþturucu müpte-
lasý gençler; uyuþturucuyu fazla alýnca bilinç kaybýna uðrar.
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Normal bir dozda alsa da zamanla ihtiyacý artacaðýndan pa-
ra uðruna her türlü suçu iþleyebilir. Farkýnda olmadan kendi-
sine zarar verebilir. Yüz kýzartýcý davranýþlar sergileyebilir. 

4. Uyuþturucu Tedavisi 

Uyuþturucu baðýmlýlarýnýn tedavisi, müptelâ olduðu uyuþ-
turucunun özelliðine göre deðiþir. Ancak bu tedavi ayakta
deðil gözetim altýnda bulundurularak yapýlýr. Týbbî tedaviler
vakanýn düzeyine göre yürütülebilir. Uyuþturucu maddelerin
yerine verilen ilaçlar son zamanlarda geliþtirilmiþtir. 

Afyon, morfin, eroin ve diðer uyuþturucu madde kullanan-
lar bu maddenin tutsaðý olduklarýný kabullenmelidirler. Ba-
ðýmlýlarýn birçoðunun baðýmlý olduklarýný kabul etmemesi se-
bebiyle tedavi güçleþmektedir. Hiçbir baðýmlý kendi isteði ol-
madan tedavi edilemez. 

Baðýmlýnýn, maddenin yokluðundan oluþabilecek gergin-
liklere hazýr olmasý, kendisini ilerideki saðlýklý hayat için sürek-
li motive etmesi söylenmelidir. Tedavi sonrasý, baðýmlýlarýn
yeni arkadaþ gurubu oluþturmasý, eski arkadaþlarýyla baðlan-
týlarýný kesmesi çok önemlidir. 

Gençlere kötü örnek olabilecek kiþiler aile tarafýndan uya-
rýlmalýdýr. Genç alkol kullananlardan uzak tutulmalýdýr. Aksi
halde gençler uyuþturucu bataklýðýndan kurtulduktan sonra
yine uyuþturucu kadar kötü bir alýþkanlýk olan alkol bataklýðý-
na sürüklenebilir. 

Uyuþturucu maddelerle ilgili medya kuruluþlarýna çok bü-
yük iþler düþmektedir. Ýçki kadehleri nazara verilerek yapýlan
filimler yerine madde baðýmlýlýðýnýn kötülüðünü anlatan filmler
hazýrlanarak, resimler ve makaleler yayýmlanarak gençlere
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mesajlar verilmelidir. Okullarda ve evlerde bu maddelere yö-
nelik caydýrýcý bilgiler verilmelidir.

Gençlerin, sosyal becerilerinin arttýrýlmasý saðlanmalý ve
uyuþturucuya karþý tutumlar sergilenerek gençliðimizi bu ba-
taklýklardan kurtarma çareleri aranmalýdýr.

Ebeveynler çocuklarýyla maddî-manevî çok iyi iletiþim
kursa bile çevreden gelen tehlikeler nedeniyle gençler mad-
de baðýmlýlýðýna yönelebilir. Arkadaþ çevresi, gencin dünya-
sýnda çok önemli bir yeri doldurmaktadýr. 

Aile içinde anlaþýlan, kararlarýna deðer verilen genç, ilk
etapta ailesine karþý çýksa da, makul olan davranýþlar karþý-
sýnda sýkýþtýðý zamanlarda ailesinden yardým almayý deneye-
cektir. Aile tarafýndan bu fýrsatlar çok iyi deðerlendirilmelidir.
Karakterli genç çok zor þartlarda dahi özündeki güzellikler
sayesinde kendini koruyacaktýr. Altýn çamura düþmekle de-
ðerinden hiçbir þey kaybetmez. 

“Ýyi bilinen bir konuþmacý, seminerine 50 liralýk bir bank-
notu göstererek baþladý. 200 kiþiyi bulan dinleyicilere, bu
parayý kim ister diye sordu ve eller kalkmaya baþladý. 
Ve konuþmacý; 
- Bu parayý sizlerden birine vereceðim fakat öncelikle ba-
zý þeyler yapacaðým dedi. Parayý önce buruþturdu ve din-
leyicilere; 
- Hala bu parayý isteyen var mý? Diye sordu, eller yine ha-
vadaydý. Bu sefer, konuþmacý; 
- Peki, bu paraya þunlarý yaparsam? Dedi ve 50 lirayý yere
attý onun üstüne bastý, ezdi, pisletti ve para þimdi pis ve bu-
ruþuktu, fakat eller yine havadaydý ve o parayý herkes isti-
yordu. 
Konuþmacý þöyle dedi: 
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- Arkadaþlarým burada çok önemli bir þey öðrendiniz. Bu-
rada paraya ne yaptýysam hiç önemli deðil onu yine de is-
tiyorsunuz. Çünkü benim ona yaptýðým þeyler onun deðe-
rini düþürmedi. O hala 50 lira. Hayatýmýzda çoðu kez ver-
diðimiz kararlar veya hayat þartlarý nedeniyle hýrpalanýr,
canýmýz acýtýlýr, yerden yere vuruluruz. Kendimizi kötü his-
sederiz. Hiçbir zaman deðerimizi kaybetmeyiz. Temiz ya
da pis, hýrpalanmýþ ya da kýrýlmýþ, bunlarýn hiçbiri önemli
deðildir. Seni sevenler senin ne kadar deðerli olduðunu
her zaman bileceklerdir...”

5. Alkol Baðýmlýlýðý

Alkol; bileþiminde çeþitli oranda etil alkol bulunan ve içil-
diði anda geçici keyif ve sarhoþluk veren, zamanla vücutta
zehirleyici tesir yapan ve birçok insanda alýþkanlýk oluþturan
içkilerdir. Alkolsüz edememe durumuna düþenler beden ve
ruh saðlýðýný, aile, sosyal ve iþ uyumunu bozacak derecede
alkol alanlar alkolik olarak tanýmlanýrlar. Ýçkinin beden ve ruh
saðlýðýný etkilediði zaten herkes tarafýndan bilinmektedir. Ýçki
olarak genellikle etil alkol kullanýlmaktadýr. 

Alkol almaya baþlama birçok sebepten olabilir. Fikir ver-
me açýsýndan dört baþlýk altýnda inceleyelim. 

Biyolojik nedenler; annenin hamilelik döneminde alkol
kullanmasý, sinir sistemi bozukluðu nedeniyle dengesiz kiþilik
yapýsý gösterenler alkolik olmaktadýrlar. 

Çevresel nedenler; sürekli alkol kullanýlan bir çevrede ya-
þayan gençler, etraflarýnda bulunan kiþilerden ya da ebe-
veynlerinden etkilenerek alkol kullanmaya baþlayabilirler.

Psikolojik nedenler; toplumun deðer yargýlarýný hiçe sa-
yan ailelerin çocuklarýna örnek olamamalarý en büyük etken-
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lerdendir. Alkolü özenti haline getiren bilinçsiz ebeveynlerin

bu tutumlarý da önemli bir etken kabul edilebilir. 

Toplumsal nedenler; manevî duygularý yüksek, din ve tö-

relerine baðlý toplumlarda alkolizm yok denecek kadar azdýr.

Refah durumu, kentleþme, sanayileþme ve toplumsal çalkan-

týlar gençlerin alkolik olmalarýnda etkili olmaktadýr.

Dünya saðlýk örgütünün otuz ülke içinde (Ülkemiz de bu 30

ülke içindedir.) yaptýðý araþtýrmaya göre alkol baðýmlýlýðý; Cina-

yetlerin %85’ine, trafik kazalarýn %61’ine, ýrza tecavüzlerin

%80’ine, þiddet olaylarýnýn %50’sine, yangýnlarýn %16’sýna

sebebiyet vermektedir. 

Ayný araþtýrmada; alkolik olanlarýn alkol almayan insanlara

göre 16 kat fazla düþtüðü, 30 kat fazla zehirlendiði, 58 kat faz-

la intihar giriþiminde bulunduðu verilerine rastlanmýþtýr. Akýl has-

tanelerinde yatanlarýn %40 ile %50 arasýnda genel tutuklanma-

larýn %50 sinde alkolün temel sebep olduðu öðrenilmiþtir.

Alkol kullanan aileler yeni nesillere büyük zarar vermekte-

dirler. Bu konuda da dünya saðlýk örgütü tarafýnda yapýlan

araþtýrmaya göre alkol alan bir kadýnýn doðacak çocuðunda;

normalden küçük doðum %98, dudak ve parmaklarda bo-

zukluk %95, ruhsal problemler %89, konuþma bozukluðu

%80, doku bozukluðu %80, saldýrgan tavýrlar %72, hormonal

ve cinsel bozukluk %46, duyma bozukluðu %41, Ortopedik

arýza %33, cilt ve týrnak arýzalarý %30, kalp zafiyeti %29, göz

bozukluðu %25 olarak açýklanmýþtýr.70

Yukarýda belirtilen arýzalarýn toplamý 930’dur, bu durum-

da hamilelik döneminde içkiye devam eden 100 kadýndan

93’ünde arýza olabilmektedir. Bu durum doðacak bebekler

açýsýndan korkunç bir rakamdýr.
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Alkol kullanýmýnýn kalp ve damar hastalýklarýna iyi geldiði-
ni savunanlara Amerika’nýn Baltimore eyaletindeki Johns
Hopkins Üniversitesi’nde görevli Doktor Jingzhong Ding ve
ekibi, bin dokuz yüz dokuz kiþi üzerinde yaptýklarý deneyler-
de, belirli aralýklarla deneklerin beyin MR’lerini çekerek alko-
lü azda olsa tüketenlerin beyinlerinde, ilerleyen zamanda kü-
çülme meydana geldiðini ispatlamýþlardýr. Az miktarda içilen
alkolün sanýldýðý gibi felç olma riskini azaltmadýðýný, tersine
artýrdýðýný belirtmiþlerdir.71

“Ýnsaný insan yapan akýldýr, aklý olmayanýn dinide yok-
tur.” (Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)
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Hz Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) içkinin vasfýný ya-
ni bütün fenalýklarýn anasý olma durumunu zihinlerde can-
lý tutmak için bir temsil anlatýr. Ýslâm ediplerine mühim bir
ilham kaynaðý olan ve hadislerde deðiþik þekillerde gel-
miþ bulunan temsili hikâyenin bir þekli þöyle:
“Kötülüklerin anasýndan sakýnýn. Zira sizden önce yaþayan-
lar arasýnda çok dindar bir zat vardý. Hep ibadet eder, bu
maksatla insanlarý da terk ederdi. Bir kadýn ona musallat ol-
du. Bir hizmetçisini yollayarak: “Bir hususta þahitlik yapmak
üzere bana bir uðrayýver” diye kendisine haber yolladý.
Adam kabul ederek kadýnýn evine girdi. O eve girince ka-
dýn bütün kapýlarý kapattýrarak odasýna aldý. Adam bir de ne
gürsün, karþýsýnda kendisini beklemekte olan çok güzel bir
kadýn var. Kadýnýn yanýnda bir çocuk ve içerisinde içki bu-
lunan bir de kap vardý. Adama: “Seni buraya þahitlik falan
için çaðýrmadým, (Allah’ý inkâr etmen veya) bu çocuðu öldür-
men veya bu þaraptan içmen veya benimle yatman için ça-
ðýrdým, itiraz edecek olursan imdat diye çýðlýk atýp seni re-
zil edeceðim” der. Adamcaðýz meselenin ciddiyetini anla-
yarak bunlardan birini yapmaktan baþka çýkar yol olmadýðý
kanaatine varýr. Belayý en ucuz atlatma yolu olarak þarap-
tan içmeyi tercih etmektir. Kadýna: “Bir kadeh þarap ver”
der. Kadýn verir. Adam “Bir kadeh daha” der. Derken sar-
hoþ olarak kadýnla temasta bulunur (kendisini küfre atan söz-

ler sarf eder) ve çocuðu da öldürür. (Sonra kadýn ona: “Kasem

olsun sarhoþ olunca önceden yapmam diye reddettiðin bütün tek-

liflerimi eksiksiz yaptýn” der.)72

6. Alkol Tedavisi

Alkol almaya neden olan bireylerin daha önceki saðlýðýný

ve becerilerini kazanmasý, alkol nedeniyle kaybettiði toplum-
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sal rolüne ve konumuna ulaþmasý için her çeþit tedavi yön-
temlerinin uygulanmasýdýr.

Tedavinin gayesi alkolün tamamýyla býrakýlmasýdýr. Teda-
vinin istenilen sonuca ulaþabilmesi, baðýmlýnýn istekli olmasýna
baðlýdýr. Bu vesileyle tedaviye baþlayacak bireylerin tedavi
süresinin baþlamasýndan itibaren alkol almamalarý gereklidir.

aa- AAnntteebbuuss TTeeddaavviissii:: Baðýmlýya antebus veya bazý ilaçlar
verilerek hastada geçici kriz oluþmasýna, tansiyonun düþme-
sine, terlemelerine, ateþin yükselmesine, vücudun bazý bö-
lümlerinin kýzarmasýna ve kalp atýþlarýnda hýzlanmalara sebep
olunur. Bu tedavide kýsaca ölüm provasý yapýlmaktadýr. Alkol
alma isteði kayboluncaya kadar bu tedavi uygulanabilir.

bb- NNeeffrreett TTeeddaavviissii:: Baðýmlýya bazý ilaçlar verilerek bulan-
tý oluþturulmasýna, alkol verilerek istifra etmesine ve içkiye
karþý nefret hissinin uyandýrýlmasýna çalýþýlýr.

cc- PPssiikkoolloojjii TTeeddaavviissii:: Alkolik, alkolün zararlarýna karþý uya-
rýlýr. Bunlardan kurtulmanýn alkol almamaya baðlý olduðu dü-
þüncesi oluþturulmaya çalýþýlýr.

Bu tedavi yöntemlerinden baþka, hipnoz ve sosyo teda-
viler de kullanýlmaktadýr. Alkolü býrakma kiþinin kendi azmiyle
çözeceði bir problemdir.

Ümmü Seleme’nin -Allah ondan razý olsun- anlattýðýna gö-
re kýzý Zeynep bir gün hastalanýr. Zavallý Zeynep’in yüzü
ateþler içinde kavrulmaktadýr. Annesi Ümmü Seleme bir
kaba hurma ve biraz su ilave ederek güneþe koyar…
Güneþin altýnda belli bir müddet kaldýktan sonra suyun
içindeki hurmalar köpürmeye baþlar. Ümmü Seleme kabý
alarak evin içinde soðuk bir yere koyar ve bekletir. Bir sü-
re sonra soðuyan hurma suyunu Zeynep’e içirir…
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Peygamber efendimiz Ümmü Seleme’nin evinin önünden
geçerken Zeynep’in hasta olduðunu öðrenir. Peygambe-
rimiz çok sevdiði sevimli kýza yaklaþýr. Ona: “Geçmiþ ol-
sun” der. Kaptaki hurma suyunu görünce, Ümmü Sele-
me’ye Dönerek:
- Bu ne Ümmü Seleme? diye sorar.
Ümmü Seleme:
- Zeynep’in ateþini biraz olsun düþürmek için güneþe bi-
raz hurma koymuþtum. Hurma suyu ey Allah’ýn Resulü, di-
ye cevap verir.
Bunun üzerine peygamberimiz “Yüce Allah size yasakla-
dýðý þeylerde þifa býrakmadý.” buyurur.
O zamanlarda Araplar, hurmayý suyun içinde, güneþin al-
týnda býrakarak þarap yapýyorlardý. Zararlarýndan dolayý
Allah içkiyi yasaklamýþtý. 
Peygamberimizin bu uyarýsýný duyar duymaz Ümmü Sele-
me kaptaki hurma suyunu yere dökmüþ.73

7. Sigara Kullanýmý

Sigara kullanýmý çok eski yýllara dayanmaktadýr. Milattan
önce bazý bitkilerin yakýlmasýyla meydana gelen dumanýn
koklanmasýndan keyif alýndýðý bilinmektedir. Tütün dumanýnýn
insanlarýn hayat serüvenine katýlmasý ve onlarýn saðlýklarýnda
meydana getirdiði bu menfî yanký, týbbî, ekonomik ve sosyo-
kültürel zararlarýna raðmen günümüze kadar artarak gelmiþ-
tir. Sigara fabrikalarýnýn kurulmasýyla baþlayan salgýn;
1920’lerde kadýn ve çocuklarýn da sigara içmeye baþlamasýy-
la önü alýnamaz kara bir salgýn olarak insanýmýzý sarýp sarma-
lamýþtýr, 

Sigara, sadece tiryakiyi deðil, ayný yerde bulunan kiþileri
ve ev hayvanlarýný bile ölümün kucaðýna atar. Sigara üretimi
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pek çok ziraat mahsulünün üretimine engel olmaktadýr. Tütün
topraðýn imbat kuvvetini, verimliliðini hýzlý bir þekilde düþür-
mektedir. Yeþil tütün yapraklarýnýn güzel kokulu olmasý için ký-
sa sürede 70 derece sýcaklýkta fermente edilmesi gerekir. Bu
iþlem esnasýnda tonlarca orman yok edilmektedir. Sigara
kâðýdý için kesilen aðaçlarsa baþka bir konu.75

Sigara baðýmlýlýðýna neden olan madde nikotindir. Bu
madde eroin, alkol ve kokain gibi vücutta baðýmlýlýða neden
olur. Sigarayý alýþkanlýk haline getiren birinin býrakmasý, alko-
lik birinin alkolü býrakmasý kadar zordur. 

Sigarayý içen, ilk nefesi çekince nikotin birkaç saniyede
beyne ulaþýr ve bazý merkezleri uyarýr. Bu durum insanda geçi-
ci bir rahatlama kaslarda gevþeme, endiþe ve sýkýntýlarýnýn hafif-
lemesi ve zihninin daha hýzlý çalýþmasý gibi durumlar olarak algý-
lanýr. Fakat iþ aslýnda düþünüldüðü gibi olmamaktadýr. Kiþideki
rahatlama sigaranýn oluþturduðu etkiden kaynaklanmamakta-
dýr, vücudunda yokluðunu hissettiði, kiþinin aradýðý nikotine ka-
vuþmasýndan kaynaklanan bir rahatlama etkisidir. Ancak nikotin
vücudun bazý bölümlerini etkisi altýna alarak organlarý sürekli
yýpratmaktadýr. Gencin bu durumun ilk etapta farkýna varmasý
mümkün deðildir. Çünkü o sürekli kýsa süreli rahatlamalarýn et-
kisi ile sigaranýn faydalarýný göz önüne getirmektedir.

Nikotin alan birisi bu maddeyi kestiði zaman 24 saat için-
de mutlaka tekrar almak zorunda kalýr. Aksi halde vücutta da-
yanýlmaz bir istek uyanmaktadýr. Kiþi sigara içmediði zaman;
dikkatini toplayamaz, huzursuzluk, kýzgýnlýk ve endiþelenme
gibi belirtiler oluþur. Ýþtahýnýn artmasý, baþ aðrýlarý; hatta kalp
atýþýnýn azalmasý gibi sonuçlar ortaya çýkabilir.

Genellikle çocukluk sonlarýnda ve ergenlik dönemi baþ-
langýcýnda sigara alýþkanlýðý ortaya çýkmaktadýr. 
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Sigaraya baþlama nedenleri; gencin ruhsal sorunlarýyla
birlikte toplumun yapýsý ve maalesef özenti ile aile tutumlarýn-
dan kaynaklanan problemler olarak sýralanabilir. 

Resim 22: 12-13 yaþlarýnda bir çocuk elinde tesbih, að-
zýnda sigara, kabadayýlara özenti, anne çaresiz bakýyor. 

8. Bu Alýþkanlýða Baþlama Nedenleri
Merak, 
Sýkýntý,
Anlaþýlamama,
Toplumdan kaçma eðilimi,
Ailesi ile zýtlaþma,
Öfke, þiddet ve saldýrganlýk davranýþlarýný bastýrma,
Özenti, büyük görünme isteði, büyüklere benzeme bü-

yükler gibi davranma, 
Çevre baskýsý, arkadaþlarýna hayýr diyememe, arka-

daþlarý arasýnda üstünlük, kendini kanýtlama ve kendini kabul
ettirme gibi davranýþlar,

Eðlence aracý olarak kullanma,
Ailesinin yaný sýra etrafýndaki örnek þahsiyetlerin de si-

gara içmeleri etkili olmaktadýr.
Sigara tüketimi son yýllarda sürekli artmakta ve yaygýn olarak

kullanýlmaktadýr. Araþtýrmalara göre bu alýþkanlýðýn giderek yaþ
ortalamalarýnýn düþtüðü, ilköðretim çaðý öðrencilerine kadar indi-
ði görülmektedir. Lise öðrencilerinde %25 iken üniversite öðren-
cilerinde bu oranýn %40 civarýnda olduðu tespit edilmiþtir.75

9. Sigarada Bulunan Maddeler ve Zararlarý

Yapýlan araþtýrmalarda sigara dumanýnda insan saðlýðýna za-
rarlý (4000) dört binden fazla madde bulunduðu tespit edilmiþtir.
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Bu zehirli maddeler insaný öldürecek güçtedir. Ýçilen bir sigarada
on adet kanser yapýcý tanecik bulunduðu ve on adet gaz madde
bulunduðu tespit edilmiþtir. Bu tanecikler insan vücudunda ölüm-
cül hastalýklarýn oluþmasýnda en büyük sebeplerden biridir. 

10. Sigara Tiryakilerinde Görülen Baþlýca Hastalýklar

1- Kanser; akciðer, aðýz ve gýrtlak, pankreas, böbrek, id-
rar yollarý kanseri.

2- Kalp ve damar hastalýklarý; Göðüs aðrýlarý, Bacak ar-
terleri hastalýklarý. (Bu hastalýk %95 sigara içenlerde görülmektedir.)

3- Bronþit ve amfizem hastalýklarý.
4- Mide ülseri.
5- Cilt eskimesine neden olan hastalýklar.
Hamile kadýnlarda; düþük yapma, çocuðun rahimde ge-

liþmemesi gibi durumlar görülmüþtür. 
Sigara içenlerin baþarýsý herhangi bir konudaki baþarýsý

içmeyenlere göre daha düþüktür. Dikkatleri çok daðýnýktýr. Bir
noktaya yoðunlaþamamaktadýrlar. 

Bunlarýn yaný sýra maddî açýdan büyük zararý olmaktadýr.
Örneðin bir paket sigara ortalama 2,5 YTL’dir. Günlük bir pa-
ket sigara içen bir adam bir ayda 30x2,5=75 YTL bu rakam
bir yýlda 75.x12=900 YTL gibi büyük bir rakamdýr. Sigaraya
verilen bu parayla bir insan neler alabilir bunu siz düþünün.

Sigara tiryakilerini en çok yanýltan þey sigaranýn hemen
deðil de uzun bir süre sonra zarar vermesidir. Oysa tiryaki,
zararýný görmeye baþladýktan sonra iþ iþten geçmiþ olur. Ül-
kemizde ortalama 17 milyondan fazla sigara içicisi olduðu bi-
linmektedir. Her yýl bu insanlardan yüz bin kiþi sigaraya bað-
lý hastalýklar sebebiyle ölmektedirler. Sigara almak için Türk
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halký her gün 17 milyon dolar harcamaktadýr. Ülkemizde siga-
raya verilen yýllýk para altý buçuk milyar dolarý bulmaktadýr. Bi-
limsel bir çalýþmaya göre sigara tiryakilerinin 4 milyonu haya-
týndan 7 yýl, 4 milyonu ise 22 yýl kaybederek öleceklerdir.76

Gelecek otuz yýl içinde sigaradan; AÝDS, tüberküloz, cina-
yetler, intiharlar ve anne ölümlerinin toplamlarýndan daha fazla
kiþi ölecektir. Bunu böyle gördüðünüz zaman bir toplumu çö-
kertmek için gerçek bir alt yapýyla karþý karþýya kalýyorsunuz.
Ekonomik açýdan sigara içmek, hem bireylere hem ülkelere
çok ciddi kayýplar verdirten bir maddedir. Ve kitlesel olarak alý-
nýp satýlýyor. Bu durumda en önemli kitle imha silahý sigaradýr.
Atom bombasý atsanýz kaç kiþiyi öldürebilirsiniz? Oysa sigara
bir milletin eriþkin nüfusunun %50 sini etkilemektedir.77

11. Sigarayý Býrakma ve Tedavi

Tiryakilerin öncelikle sigaranýn kendilerine, ailelerine ve
çevrelerine çok zararlarý olduðunun bilincinde olmasý gerekir.
Sigarayý terk etmek için birey iradesini kullanmaya istekli ol-
malýdýr.

Sigaraya gerek duyulduðunda sýk sýk hafif yemek, þeker,
leblebi... vb. yiyecekler yenmeli veya çeþitli bitkisel içecekler-
den içilmelidir. Tiryaki meþgul olabileceði bir uðraþ bulmalý-
dýr. Bu uðraþ iþi olacaðý gibi, meþgul olabileceði herhangi bir
araç; anahtarlýk, tesbih... vb olabilir. Sigara içilen yerlerde
kalmamaya özen göstermeli, açýk havada yürüyüþ ya da ko-
þu yaparak solunum yollarýný açacak hareketler yapmalýdýr.
Beden eðitimi ve sporla ilgilenmelidir. 

Sigara tiryakileri için en zor vakitler akþam yemeðinden son-
raki vakitlerdir. Bu vakitlerde aðýr yemekler yememeli. Uygun
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programlar varsa televizyon izlemeli; bilgisayarý tercih etmeli; ki-
tap veya gazete okuyarak meþgul olmalýdýr. Bu faaliyetler bir haf-
ta, on beþ gün devam ettirilmelidir. Eðer sigarayý býrakmaya ye-
terli istek duymuyor ve sigarayý terk edemeyeceðinden korku-
yorsa týbbi ve psikolojik tedavi yöntemleri kullanmalýdýr.

12. Sigarayý Býrakma Yöntemleri

1- Aniden býrakma,
2- Azaltarak býrakma,
3- Düþük nikotinli sigara, sakýz veya özel sigarayla býrak-

ma,
4- Psikolojik tedavi ile býrakma,
Sigarayý býraktýktan sonraki ilk iki-üç ay en zor dönemdir.

Bu zamanlar da sigara içenlerin yanýnda bulunmamaya dik-
kat etmelidir. Dünya saðlýk örgütü araþtýrma kaynaklarýna gö-
re; sigarayý býrakanlarýn %58’inin iki-üç ay içinde tekrar siga-
raya baþladýðý tespit edilmiþtir.

5- Koþullandýrmaya yönelik tedavi ile býrakma,
6- Hipnoz tedavisi ile býrakma,
Sigarayý býrakma yöntemlerinden baþka, çevresel uyarý-

cýlarý sýnýrlayarak, hayalî senaryolar ve akupunktur gibi tedavi
çeþitleri de vardýr.

“Atýn ölümü arpadan olsun.” diyerek insan, iradesine ye-
nik düþmemelidir. Bize bahþedilen saðlýk nimetini itinalý bir
þekilde muhafaza etmeli, kendimiz için hoþlanmadýðýmýzý bir
baþkasý için de istememeliyiz. Her an iyilik ve güzellik soluk-
lamalýyýz ki, istifade ettiðimiz bu atmosferde iyilik ve güzellik-
ler bizi çepe çevre sarsýn...

Aþaðýdaki olayý bir kitaptan okumuþtum:
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Trende yan yana oturduðumuz adam, karþýmýzda ki deli-
kanlýya nutuk çekiyor ve:
- Sigara efkâr daðýtýr! diyordu. Yak bi tane! Çocuk, ada-
mýn kendisine uzattýðý sigarayý kibarca reddederek:
- Sað olun efendim! dedi. Kullanmýyorum.
- Amma yaptýn ha! diye atýldý adam. Yoksa annen mi ký-
zar?
Bu laflar, çevremizdeki yolcularýn gülüþmelerine yol aç-
mýþ, benimse fena halde canýmý sýkmýþtý. Uyumak niyetiy-
le kapattýðým gözlerimi aralayarak delikanlýya baktým. Bir
üniversite öðrencisi olmalýydý. Tertemiz yüzü, adamýn söy-
lediklerinden sonra hafifçe kýzarmýþtý.
Adam:
- Herhalde sen aslan sütü de kullanmazsýn, diye devam
etti. Kullanmazsýn deðil mi?
Delikanlý, onun içkiden bahsettiðini anlamýþtý. Bu sefer
susmayarak:
- Bira dâhil bütün içkiler haramdýr! dedi. Birbirinden güzel
yüzlerce çeþit içecek varken, niçin onlarý kullanayým?
Konuþmalarý, benim olduðu kadar ayakta seyahat eden
yolcularýn da dikkatini çekmiþti. Herkes kulak kesilmiþ, on-
larý dinliyordu.
Adam:
- Peki, milli piyangoya ne dersin? dedi. Hani þu televizyon-
da reklâmlarý olan.
- O da ayný þey! diye cevap verdi delikanlý. Yani o da bü-
tün kumarlar gibi haramdýr.
Adam, alaycý bir tavýrla:
- Amma tutucu bir insansýn be kardeþim! dedi. O haram,
bu haram. Milli piyangonun milli takýmdan ne farký var ki?
Çocuk yine susmayý tercih etti. Ancak sýkýldýðý, her halin-
den belliydi. Adam ise, aklý sýra onu köseye sýkýþtýrmýþ ve
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periþan etmiþti. Sigarasýnýn dumanýný çocuða doðru bir
kahraman edasýyla üflerken:
- Cehennem korkusundan dünyanýn bütün zevklerinden
mahrum kalýyorsunuz, dedi. Ýþ mi sizin yaptýðýnýz?
Dayandýðým yerden doðrulup adama baktýðýmda, bana
dönerek:
- Ne dersin dostum? dedi. Haklý sayýlmaz mýyým? Hepimiz
az çok yanmayacak mýyýz? Üstelik hep beraber olduktan
sonra, ne var korkacak?
Sinirlerim iyice tepeme çýkmýþtý. Ama yine de sakin görün-
meye çalýþarak:
- Gerçekten cesur bir insanmýþsýnýz, dedim. Sahi, yan-
maktan korkmuyor musunuz?
- Pek korktuðumu söyleyemem, diye cevap verdi. Elle ge-
len düðün bayram deðil mi?
Böyle diyerek koltuðuna biraz daha gömüldü ve cam ke-
narýndaki sigarasýna doðru uzandý. Paketin yanýnda duran
çakmaðý ondan önce alarak ateþledim ve:
- Buyurun! dedim. Yakýn!
Paketten büyük bir pozla çýkarttýðý sigarasýný, çakmaktan
adeta fýþkýran aleve doðru uzatýrken:
- Hayýr! dedim. Sigaranýzý deðil, parmaðýnýzý uzatýn.
- Anlayamadým, dedi. Neden parmaðýmý uzatacakmýþým?
- Cehennemde yanmaktan korkmadýðýnýzý bundan daha
iyi nasýl gösterebilirsiniz? dedim. Doðrusu hepimiz çok
merak ettik.
Adam ne diyeceðini þaþýrmýþ ve iki saattir iþleyen çenesi
adeta tutulmuþtu. Yerinde bir müddet kývrandýktan sonra,
“ineceðim istasyona geldim” diyerek ayaða kalktý ve kala-
balýðý yararak gözden kayboldu.
Çakmaðýn bende kaldýðýný, adam gittikten biraz sonra fark
ettim. Bunu karþýmdaki delikanlý da görmüþ ve gülmeye
baþlamýþtý.
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Çakmaðý ona doðru uzatýrken:
- Sigara içmiyorsun ama çakmak sende kalsýn, dedim. Ar-
týk onu nerede kullanacaðýný çok iyi biliyorsun.78
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