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Giriş 
Mütefekkir Cemil Meriç “Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim” dediği kitap 

Jules Payot’un “İrade Terbiyesi” isimli kitabıdır. İnsanlar eğitimin önemine inanırlar. Bunun 
okuma ve öğrenme gayreti ile olduğuna da inanırlar. Bunu çocuklarına ve başkalarına da 
telkin ederler. Ne ki, bunu hep başkalarından beklerler. Kendileri bu kadar önemli olan 
okumayı ve öğrenmeyi önemsemezler. Hatta bunu bir ihtiyaç olarak görüp ihtiyaç listesine 
ilave dahi etmezler.  

Eskiden camilerde ve okullarda verilen “Dini eğitim ve telkinler” insanların eğitim ve 
ahlakına büyük katkı sağlıyordu. Sonra okullar bunun yerini aldı. Ancak son zamanda 
İnternet’in keşfi ile “Sosyal Medya” gençlerimizin hayatını şekillendirmeye başladı. Artık 
gençlik her şeyi sosyal medyadan ve internetten almaya, okumaya ve öğrenmeye başladı. Bu 
sebeple ne ailesini ne de hocasını önemsemez oldu. 

Günümüz gençlerinde daha ziyade his hâkim olmaktadır. Zira sosyal medya genellikle 
hisse hitap etmektedir. Gerçekte ise hissiyat ilmin, aklın ve iradenin emrinde olmalıdır. Ne var 
ki ilim, akıl ve irade zorlayıcı değildir; ama hissiyat insanı zorlar. Nasıl ki acıkma hissi insanı 
yemeğe zorluyorsa, öfke ve şehvet hissi, eğlenceye düşkünlük ve kötü alışkanlıklar da insana 
baskı uygulamakta ve kendisine ait olan yapmaya zorlamaktadır. Onlara karşı koymak aklın 
gereği, dinin emri, ilmin telkinidir; ancak bunu iradenizle yapacaksınız. İradesi güçlü olmayan 
veya güçlü bir irade ile hissiyatına karşı çıkmayan aklın, ilmin ve dinin gereğini yapamaz.  

İnsan nefsanî ve şehvanî duygulara yatkın olduğu gibi tembelliğe de meyyaldir. Hayırlı 
ve faydalı şeyler ise güçlü bir irade ister. İradesizlik genellikle hekimlerin de ilgisini 
çekmiştir. İrade akıldan ziyade düşüncelerimizi etkisi altındadır. Nasıl ki cimri paraya olan 
sevgisinden parayı kazanma isteğini bilinçli bir şekilde en üst boyutta tutar ve bunun için 
küçük zevklerinden kendisini mahrum bırakır. Midesinden kısar, arkadaşsız kalmayı göze alır. 



Karakterimiz ve düşüncelerimiz de irademizi bu şekilde etkiler. Bunun için ilk yapacağımız 
şey düşüncelerimizi ıslah etmek ve onları düzeltmektir.  

Düzeltmemiz gereken birinci husus, huylarımızın ve ahlakımızın değişmeyeceği 
düşüncesidir. İkincisi irademizin hür bir şekilde iyi ve faydalı olan şeylere yönlendirmemiz 
gerektiğidir. Bir hürriyetimizi kendi irademizi yönlendirme konusunda kullanmalıyız. İnsan 
bilgi ile aklını güçlendirdiği gibi, telkinlerle ve düşünceleriyle iradesini güçlendirebilir. Bunu 
yaparken bazı temel prensipleri kendisine rehber edinmelidir.  

Biz burada bunlar üzerinde duracağız.  
 
Birinci Bölüm: İsteksizlikle Mücadele 
Bütün başarısızlıklarımızın sebebi isteksizlik ve irade zafiyetidir. Çaba ve gayret 

göstermeden, özelikle süreklilik ve devamlılık gerektiren meşguliyetlerden bıkkınlık ve usanç 
duyarız. Rahata düşkünlüğümüz, tembelliğimiz, tenperverliğimiz “yer çekimi kanunu” gibi 
nefsanidir. Nefis rahatlığa düşkündür. Bunun için bir şeyi kolay elde edebiliyorsa onun için 
çaba sarf etmeyi asla istemez. Hırsızlığın sebebi budur. 

Kararlı bir iradenin karşısında ancak devamlı bir güç durabilir. Alışkanlıklarımız ise 
tabiatı gereği geçicidir. Takıntılarımız ise düzenli bir çabanın yerini tutmaz, irademizle 
bunlardan kurtulabiliriz. Ancak hantallık, rehavet, tembellik ve aymazlık süreklilik arz eder. 
Bunlarla düzenli mücadele etmezsek başarılı olamayız, mağlup oluruz. Bu sebeple düzenli, 
kararlı ve devamlı mücadele etmemiz gerekir ve irade bunun için vardır. 

İnsan hayatında düzenli ve uzun soluklu zorlama ancak ihtiyaç anında ortaya çıkar. 
İhtiyaç ve mecburiyet insanı bunu aşmaya zorlar; zira başka seçenek yoktur. Ama böyle bir 
ihtiyaç yoksa insan kendisini zorlamaz ve tembelliğe atar. Düzenli çalışmaya zorlanan bir 
çocuk isteksizdir. Arkadaşlarından daha fazla çalışmak isteyen bir köylü ve bir işçiyi de 
bulamazsınız. Spencer “Birçok insan aklını en az bir şekilde kullanarak ömrünü geçirir” der. 
Öğrencilik hayatımıza bakalım. Öğrencilerden kaçı çalışkandır. Nerede ise bütün öğrenciler 
en az çalışma ile sınıflarını geçmek isterler. Hatta çalışmadan geçtikleri bir sınavı büyük bir 
başarı gibi anlatırlar. Okudukları kitaplardaki bilgileri düşünerek üzerinde yorum yapmak 
yerine düşünmeden ve anlamaya çalışmadan ezberlemek daha kolay görünür ve öğrenciler bu 
sebeple düşünme ve muhakeme yapmaya ihtiyaç duymazlar.  

Üniversiteye giren öğrencilerin hedefinde itibarlı olması gerekmeyen, sabit maaşlı, 
geleceği olmayan üzerinde yaşlanacağı bir devlet dairesi koltuğudur. Bütün hayali 
emekliliğinde bir ev ve araba sahibi olup rahat, kafasını dinleyeceği ve hiçbir şeyle meşgul 
olmayacağı bir hayatı hedeflemektir. Allah’ın kendisine verdiği yetenekleri kullanmak ve 
geliştirmek için hiçbir çaba harcamasın, beynini yormasın ve devlet garantisinde rutin bir 
hayatı olsun. İşini garantiye alma duygusu onu harekete geçmekten alıkor. Böylece bütün 
kabiliyetlerini köreltir.  

Gençlerimizde en çok rastlanan zaaf uyuşukluk ve “canım istemiyor” durumudur. 
Saatlerce uyumayı sever, uyuşuk şekilde uyanır, halsizlikten ve yorgunluktan kurtulamaz. 
Hiçbir şeye karşı ilgi duymaz. Her şeyi yavaş ve neşesiz yapar. Yaptığı işinde şevk ve 
heyecan duymaz. Hareketlerinde itina göstermez, dikkatsizdir. İsteksiz davrandığı için yaptığı 
şeyi düzgün yapamaz ve çoğu zaman yapıyorum derken yıkar ve kırar. Sonra da “Benim bu 
konuda kabiliyetim yoktur” der kendisini tembelliğe atar. Onun yapması gereken şeyler hiçbir 
çaba gerektirmeyen işlerdir. Bununla beraber herkesin kendisine saygı duymasını ve 
kendisinden övgü ile bahsetmesini ister ve sever. Buna hakkı olmadığı ve hak etmediği için 
kendisini tenkit edenlerden nefret eder. Okumak, çalışmak ve birine yardımcı olmak hiç 
sevmediği şeydir. Çünkü bunlar çaba gerektiren işlerdir. Saint Jerome böylelerini elinde kılıcı 
olan ve havada tutan ve hiçbir zaman indirmeyen gravür heykel askerlerine benzetir.  

  Tembellik anlık enerji patlamalarına engel değildir. İhtiyacın şiddetli olduğu zaman 
gayrete gelerek kendisine verilen işi ve görevi yapar; ama bu devamlı değildir. Medeni 



toplumlar ile tembel toplumları birbirinden ayıran şey anlık çalışmalar ve başarılar değildir. 
Sürekli ve devamlı gayret ve sürdürülebilen başarıdır. Az da olsa düzenli ve sürekli olan 
çalışmalar semere verir, kalıcı olur ve medeniyet böyle çalışmaların ürünüdür. Tembel olanlar 
ise anlık ve kısa süreli büyük çabalar sonunda uzun dinlenmeleri tercih ederler. 

Öğrenciler sınavlar yaklaşınca kırbaçlanmış gibi çalışırlar ve sınavları geçerler; ama 
aylarca, yıllarca düzenli çalışmadıkları için hayatta başarılı olamazlar. Başarının temelinde 
iradeli ve sürekli bir çaba vardır. Gerçek verimli çalışma enerjisi az ama düzenli bir eforla 
yapılan çalışmadır. Böyle değilse bu tembel işidir. Düzenli çalışma tek bir hedefe uzun süreli 
kilitlenmeyi ve az da olsa devamlı çalışmayı gerektirir. İradeli olan ve irade gerektiren 
çalışma budur.  

Sıklıkla karşılaşılan bir tembellik örneği de bir kişinin gün boyunca boş durmadığı 
halde değişik alanlara el atmasıdır. Bu kişinin çalışkan gibi görünmesi arkadaşlarının 
hayranlığını kazandırır; ama verimsiz olduğu için biz buna tembellik deriz. Bu nevi çalışmalar 
iradî olmaktan ve devamlılıktan uzaktır. Farklı alanlardaki bu nevi çalışmalar irade zaafından 
başka bir şey değildir. Buna bir nevi “maymun iştahlılık” da denebilir. Buna dağınık türdeki 
bir tembellik denilmektedir. Bu Fransız yazar Pierre Nicol’e göre “şuraya buraya konan 
sinek” benzetmesini andırır. Yine yazar La Mothe Fenelon’a göre de “rüzgârlı odada yanan 
bir muma” benzer. Bu dağınık eforun en kötü yönü hiçbir kalıcı tesir bırakmamasıdır.  

Bu tembellik maalesef öğretim görevlileri ve akademisyenlere sirayet etmektedir. Tabii 
ki bahsettiğimiz tembelliğin çok iş yapmış olmakla ilgisi yoktur. Bahsetmek istediğimiz 
nicelik değil, nitelik; çokluk değil kalitedir. Çoğu zaman miktar, çokluk kaliteyi de bozar. 
Üniversite öğretim görevlileri tekrara dayalı dersler yaparlar. Derslerini sabit ve belli 
materyallerle destekledikleri için düşünmeye ve yeni şeyler üretmeye ihtiyaçları yoktur.  

Günümüzde gazete ve dergilerde her gün yüzlerce makale, yayınevlerimizde de her yıl 
binlerce kitap yayınlanmaktadır ve bunlar kütüphanelerimizi doldurmaktadır. Halk 
kütüphanelerinde milyonlarca kitap vardır. Bunların çoğu geleceği olmayan ve geçmişte 
kalmış işe yaramayan kitaplar ve makalelerdir. Günümüz problemlerine kalıcı çözüm üreten 
kaç makalemiz ve kitabımız vardır. Çoğu yapılanların yanlış olduğunu eleştiren yazılardan 
ibarettir. Çözüme dönük kalıcı fikir veren kaç eserimiz vardır? Tarih bunların çoğunu bize 
unutturacaktır. 

İradeli ve akılcı çalışmalar problemlere çözüm üreten ve geleceğe dönük yeni şeyler 
ortaya koyabilen, emek mahsulü, araştırmaya ve gerçek verilere dayanan çalışmalardır. 
Lüzumsuz detaylar gerçekleri gizlerler ve çok uzun gereksiz bilgiler de içimizdeki tembellik 
olup gözümüzü boyar.  

Zihnî tembellik ne yazık ki bizim öğrenme ve düşünme mekanizmamızı ağırlaştırır. 
Öğrencilerimizin yükümlü oldukları derslerin çeşitliliği gerçeğin kıyısından geçmelerine 
sebep olmakta ve bir konuda detaya girerek iyi öğrenmelerine engel olmaktadır. Bu sebeple 
eğitim sistemimiz gençlerimizin becerilerini köreltiyor ve kabiliyetlerinin gelişimine engel 
oluyor. Bu sebeple okuduklarından zevk almamakta, kitapları okumaktan sıkılmaktadırlar. 
İlaveten modern hayat şartları ruh dünyamızı yok etmeye ve zihnimizi boş şeylerle meşgul 
etmeye devam etmektedir. Okumaya zaman bulamıyoruz, düşünmeye hiç vaktimiz olmuyor. 
Coşkulu, ama bir o kadar da boş bir hayat yaşıyoruz.  

Maalesef irademizi güçlendirmek için yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Beynimizi 
boş şeylerle doldurmaya çalışıyoruz. Bu sebeple gençlerimiz bugünün ötesini göremiyor. Ne 
gariptir ki bu söylediklerimize herkes katılıyor, hak veriyor; ama düzeltmek için adım 
atmıyoruz. Bu sebeple gençlerimiz de ne yapacaklarını, akıllarını ve iradelerini nasıl 
kullanacaklarını bilmiyorlar. Bu konuda yol gösterici çalışmalara da pek rastlamıyoruz. Bu 
sebeple içimizden çalışma isteği de gelmiyor. Mevcut duruma teslim olup, kendilerine 
emredilen ve kendilerinden istenen şeyleri istemeyerek de olsa yapmaya devam ediyorlar. 
Boyun eğiyorlar ve düşünmemeye çalışıyorlar. Zaten büyüklerimiz de “Düşünmeyin kafayı 



yersiniz.” “Fazla okumayınız aklınızı oynatırsınız” gibi çok yanlış ve saçma şeyleri 
gençlerimize telkin ederek onların düşünme yeteneklerini de öldürüyorlar. Gençler ne yapsın? 
Bilgisayardan, internetten kafalarını kaldırmıyorlar. Boş kaldıklarında da kahve, bar, oyun ve 
eğlence ile vakitlerini geçiriyorlar.  

Zaman hızla akıp gidiyor.  
 

 
 
 
İkinci Bölüm: Amacımızı Unutmayalım 
Çalışmak için gösterdiğimiz çaba irademizin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Zayıf 

iradeli insana kimse güvenmek istemez. Çalışmayı sevmeyiz; ama sabah saat beşte 
kalktığımızı ve ne kadar çok çalıştığımızı abartarak anlatmayı severiz. Nasıl olsa saat beşte 
sizi kimse kontrol etmez. Diyelim ki sekizde sizi yatakta gören birisi olsa hemen akşam çok 
çalıştığınızı ve geç yattığınızı söyleyerek uydurma bahanelerle kendimizi savunuruz.  

Öğrenciler arasındaki yaygın sohbetlerden biri de bu abartılı çalışma muhabbetleridir. 
Çalışmalarını abartmayan, kendi kapasitesi hakkında hayal görmeyen genç neredeyse yoktur. 
Talebeye göre sınavlar çok zordur ve öğretmenler talebelere büyük haksızlıklar yapmaktadır. 

İrade gücümüze yönelik eleştiriler bizi çok üzer. Çalışmaya karşı isteksizliğimize 
getirilen bu eleştirileri kabul etmek irade zaafımızı kabul etmek anlamına geldiği için kabul 
etmek istemeyiz. Zihnî çalışmadan kastımız hem fennî bilimleri hem de başkalarının 
çalışmalarını izlemek ve incelemek şeklinde olmalıdır. Verimli olabilmek ve ortaya bir ürün 
koyabilmek için inceleme ve araştırma yapmak, başkalarının yaptığı çalışmaları gözden 
geçirmek, daha sonra tüm zihnimizi ve aklımızı yapacağımız işe odaklamamız gerekir.  

İşin en zor tarafı dikkatli olmak, odaklanmak ve konsantre olmaktır. Kısacası çalışmak 
dikkat kesilmek demektir. Ne var ki dikkatli, istikrarlı, devamlı ve uzun süreli çalışmak 
zordur. Dikkat gergin bir yaya benzer. Çalışmak siperde düşmanı gözlemek gibi dikkat 
gerektirir. Canlılık, heyecan, şevk ve dikkat gayret ve çaba gerektirir. Bu da devamlılık arz 
eder. Fakat düzenli bir görüntü sergileyen bu devamlılık günde birkaç saat sürer. 

Çalışmalarımızın gayesi düzenli ve sebat gerektiren bir dikkate odaklanmalıdır. 
İrademize hâkim olmanın ve güçlendirmenin yolu kendimize günlük vazifeler belirlemekten 
geçer. Her gün belli saatlerde çalışmayı alışkanlık haline getirmenin size ne gibi kazanç 
sağlayacağını tahmin bile edemezsiniz.  

Dağınık ve düzensiz çalışmanın yoğun olmasının size hiçbir faydası olmaz. Sarf edilen 
çaba tek bir neticeye yönelik olmak zorundadır. Bir fikrin ve duygunun içimizde canlanması 



ve yerleşmesi için samimi, devamlı ve tekrar etmesi gerekir. Bir fikir ve duygu yavaş yavaş 
ama sebatkar bir şekilde etkisini artırır ve bir değer yargısı haline gelir. Fikirler o güne kadar 
ulaşan her şeyden beslenerek güçlenir. Bir anı, bir vecize, bir hikâye, irticalen söylenen bir 
söz ve bereketi anlaşılmayan bir fikre kaynak oluşturur. İşte Gothe “Faust” eserini oluşturmak 
için tam otuz sene böyle çalıştı. 

Fikir sadece içimizden geçip giderse hiçbir değeri olmaz. Fikre düzenli itina, hassasiyet, 
samimi bir dikkat göstermek gerekir. Yaşayabilmesi için sahiplenmek, özel ilgi göstermek ve 
saklamak gerekir. Onu uzun süre zihinde canlı tutmak ve ara sıra üzerinde düşünmek gerekir. 
Bu tüm fikirler için geçerli bir kuraldır. 

Fikirlerin veya hislerin organize olması yavaşça, sabırla ve derin tefekkürle olur. 
Newton yerçekimi kanununu sürekli düşünerek keşfetti. İlim uzun bir sabır gerektirir. 
Düşünürken ve okurken her zaman direkt gördüğümüz ve görebileceğimiz meseleleri tercih 
etmek gerekir. Zihni kullanarak çalışanlar için isteyerek iradî bir dikkat ve sebat göstermek 
gerekir. Bu sebat harcadığımız efora, tek hedefe kitlenmeye, heyecanla ve şevkle bir hedefin 
peşinde koşmaya bağlıdır. İnsan nefsi fıtratı gereği tembelliği bizi emellerimize ulaşmaktan 
alıkoymaya çalışacak; ancak irademiz bu tembelliği aşmasını bilecektir. 

 
Üçüncü Bölüm: İrademizi Etkileyen Cesaret Kırıcı Teoriler 
“Karakter değişmez” iddiasını ortaya atan Alman filozoflardan Kant (1724-1804) ve 

Schopenhauer (1788-1860) ve İngiliz Herbert Spencer (1820-1903) kediyi fare kovalamaktan 
alıkoyamayacağımız gibi huyun da değişmeyeceğini iddia etmişlerdir. Ancak Spencer hayat 
şartlarının zamanla karakteri değiştireceğini kabul etmiştir.  

Karakterin değişmeyeceğini iddia eden filozoflara göre yirmi yıllık eğitimin irade 
terbiyesine pratikte bir fayda sağlamayacağını söylerler. Onlar karakter değişseydi insanın 
yaşlandıkça daha olgun ve erdemli olması gerekirdi. Gerçek ise çoğu zaman bunun tersi 
olmaktadır. Bizim peşin hükümlerimiz vardır ve buna göre hayatında bir defa hata yapmış bir 
insana karşı güvenimizi yitiririz. Bu da bizim kalıcı karaktere inanmamızdan kaynaklanır.  

Bu iddiaların sebebi insanın sorgulamadan ve düşünmeden modayı takip etmesidir. 
Toplumdaki insanların çoğu hayat mücadelesi ve geçim derdi ile meşguldür ve önüne konan 
ne ise onu algılar ve bu algıya göre hareket eder. Bencil ve egoist olan insanın en değerli şeyi 
kendi hayatıdır.  

Eskiden çocuklar zorluklarla devamlı mücadele etmeden, sıkıntılara katlanmadan sabır 
ve sebat etmeden bir şeyi başaramayacağı konusunda eğitilirlerdi. Başarının ancak yedi sekiz 
sene sabırla ve devamla çalışmaya bağlı olduğuna inandırılırdı. Onlar da bu sebeple 
zorluklarla mücadele etmeyi öğrenirler ve böylece güçlü irade ve karaktere sahip olurlardı. 

“Büyük Türkiye” demekle Türkiye büyük olmaz. Bunun için barajlar, yollar, fabrikalar, 
enerji üretim tesisleri yapılmalı, ziraat, ticaret ve sanata önem verilmeli, Üniversiteler adam 
dünya çapında adam yetiştirmelidir. Osmanlı Devleti atalarımızın yüz yıllarca çalışması ve 
mücadelesi ile ancak Kanuni Sultan Süleyman zamanında dünyaya hükmeden muhteşem bir 
devlet olmuştur.  

Başarının bir bedeli vardır. Çalışmaya ve başarılı olmaya odaklanan sağlam iradeli ve 
mücadeleci ruha sahip insanlar başarıyı yakalayabilirler. Peygamberimiz (asm) ve sahabelerin 
büyük mücadelesi, Bedir, Uhut, Hendek, Hudeybiye, Tebük gibi büyük mücadeleler sonucu 
İslamiyet yayılmıştır.  

Dünya üzerinde tüm değerler gibi doğruluk, adalet ve hakkaniyet gibi ahlâkî değerler, 
hürriyet gibi siyasi değerler büyük çaba ve savunmayı gerekli kılar. Hürriyeti hak etmeyen hiç 
kimse hür olamaz. Hürriyet, hürriyet mücadelesinin sonucu kazanılır ve dünyada böyle 
kazanılmıştır. Dünyada canlıların büyümesi ve gelişmesi için güneş ne kadar gerekli ise 
hürriyet de insanlığın gelişmesi için o derece gereklidir. Ona ulaşamayan bütün hayırlardan 



mahrum kalır. Ya mutluluğu elde etmek öyle kolay mıdır? Mutluluk büyük çabalar sonunda 
elde edilen başarının meyvesidir. Dünyada en bedbaht ve mutsuz insan tembel insanlardır. 

Hürriyetten kast ettiğimiz nedir? Hürriyeti insanın iradesini hür bir şekilde kullanması 
ve doğru bir şekilde kontrol edebilmesidir. İradesi başkasının elinde olan ve aklı başkasının 
güdümünde olan bir insan hür olabilir ve kendi kabiliyetini geliştirecek faaliyetleri hür bir 
şekilde yapabilir mi? Tutsaklık ve kölelik gerçekte irademize sahip olmamaktır. 

Şurası bir gerçektir ve hayat tecrübeleri de ispat etmektedir ki, başarı büyük gayretlerin 
ve çabaların sonucudur. Bizim ayağa kalkmamız ancak sabırla ve gayretle olacaktır. Hayatta 
ne istediğimiz ne olacağımız ve hayatta oynayacağımız rol kendi nefsimize ve irademize 
hâkim olmaya bağlıdır. Cahiller ve kendini beğenmişler asla başarılı olamaz. Uzun soluklu bir 
işi isteksiz olarak, sevmeden yapmak baştan kaybetmek demektir. Başarmak için işimize 
saygı duymamız ve sevmemiz gerekir. Atalarımız “Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur” 
demişlerdir. Karıncaya yem olacak bir tohum kendisini toprak altına atarak kimyasal 
reaksiyona girmekle, sabırla ve sebatla kışlara ve fırtınalarla mücadele ederse kasırgalara kafa 
tutan büyük bir meşe ağacına dönüşebilir.  

Hürriyetimizi ve irademizi garantiye almak için yapılması gereken tek şey hayata dair 
bir planımızın olmasıdır. İrade terbiyesi yolunda bize engel teşkil edecek teorilerden de 
kurtulmamız ve yanlış telkinlere tembellik ve rahatlık duygularıyla kulak vermememiz 
gerekir. Bunun için “Zahmette rahat, rahatta zahmet vardır” denilmiştir. 

 
Üçüncü Bölüm: Düşmanlarımıza Galip Gelmek 
Mücadele edilmesi gereken iki düşmanımız vardır; tembellik ve bencillik. Tembellik 

insanı sıkıntıya, sıkıntı sefahate, yani şehvete iter. Ahlâkî çöküntü de insanı tembelliğe iter. 
İhtiraslarımız ve hayvanî dürtülerimizin coşmasına, gözün kör olmasına ve aklımızın 
uyutulmasına sebep olur. İnsanda öfke ve şehvet hâkim olunca aklın muhakemesini dinlemez; 
alelamya, körü körüne nefsin isteğini yerine getirmeye çalışır, bundan kendisi zarar görür. 
Atalarımız “Öfke baldan tatlıdır, onu zehirden acıdır.” “Öfke ile kalkan zararla oturur” 
demiştir. Şehvet de böyledir. 

Biz aklımızla öfkemize ve şehvetimize hâkim olarak bu duygularımızı lehimize ve 
faydamıza çevirmeliyiz. Tembelliğe sebep olan güçler bize zarar verirken, tembelliğin karşıtı 
olan güçler de bize fayda sağlayacaktır.  

Gençler genellikle pembe hayallere kapılarak en verimli olacak zamanlarını boşa 
harcarlar. Peki ama kaç genç bu pembe romantik hayalleri gerçekleştirebiliyor? Hayallere 
kapılmaya gerek yoktur, hayatın gerçekleri acıdır ve bununla yüzleşmek gerekir. Bu durumda 
akıllıca yapılacak olan şey evlilik hayatına atılmadan önce bir iş ve meslek dalında ihtisas 
sahibi olup kendi işini kurması ve ona odaklanmasıdır. Çalışma insanı boş hayaller peşinde 
koşmaktan alıkoyar, faydalı ve saygın bir insan haline getirir. Boş hayaller zararlıdır ve işe 
verilmesi gereken çok değerli zamanlarımızı ve bilhassa ömrümüzün en verimli çağlarını 
tüketir. Atalarımız “Gençliğinde bir ağaç diken yaşlandığı zaman gölgesine sığınacağı bir 
ağaca sahip olur” demişlerdir. Şairin dediği gibi “İnsanoğlu hakkını vermez çabasız / 
Edinemez huzurlu hayatı tasasız.” 

İnsanın duyguları yanında çevre faktörü ve arkadaşlar da onu etkiler. Vasat, karaktersiz, 
enerjisi düşük, ahlâkî değerleri zayıf arkadaşlara takılmak son derece tehlikeli ve zararlıdır. 
Ama ne ki dünyanın her yerinde işe yaramaz öğrenciler mevcuttur. İnsanın akıl sağlığına 
zarar veren en büyük etken yanlış arkadaşların kendi öfkesini ve nefsânî duygularını 
canlandırmasıdır. Sevgi ve aşk diye yücelttiğimiz hayvanî ve nefsani duygular insanı büyük 
felaketlere atan tuzaklara dönüşebilir.  

Gençlerimizin hayal ve şehvet peşinde koşmak yerine duygularını frenleyerek bir amaca 
ve ideale odaklanarak veya bir işe kendisini vererek başarılı olmak için çaba sarf etmesi ona 



zihinsel dinçlik ve harika bir enerji verir. Bağımlılık yapan zevklerden kendimizi alıkoymak 
bizi daha güçlü yapmaz mı? 

Nefsanî arzularımızla baş etmemiz elbette kolay değildir. Ancak gerçek güç ve kuvvet 
kendisini, öfkesini ve şehvetini kontrol edebilmesi ve bunu kendisini başarıya götürecek 
faydalı hizmetlere yönlendirmesidir. Peygamberimiz (asm) “Güçlü güreşte insanları yenen 
değil, öfke halinde nefsine hâkim olandır” buyurmasının hikmetini düşünmek gerekir. 
Tutkularımızın ve duygularımızın akılla kontrol edilmesi ve aklın yönetiminde olması gerekir.  

Genel kural şudur: Cinsel arzularımıza direkt baş etmeye çalışmak tehlikelidir. Zira ona 
karşı koymak için olsun düşündükçe onu güçlendiririz. Akıllıca savaşmak ise onun yerine 
bize gerekli olan başka şeyleri düşünmek ve düşüncelerimizi işimize, amaçlarımıza ve 
derslerimize vermektir. Cinsel içerikli resimlere ve filmlere bakmaktan sakınmak gerekir. Zira 
bunların akıldan çıkması zordur. Cinsel konuları konuşan ortamlardan da uzak durmak 
gerekir. Bunun için tembel olmamalı, çalışkan olmalı ve kendimizi çalışmaya ve işe 
odaklamalıyız. Akıllıca davranmak budur. Tembel ve haylazlar akıllarını boş bırakmaları 
sonucu heyecanlı eğlencelere ihtiyaç duymaları sebebiyle cinsel arzularının kurbanı olurlar. 
Bu heyecanı iş ortamına aktarmamaları durumunda feci son kaçınılmaz olur.  

Aklın verimli bir şekilde kullanılması için bir işe ve amaca odaklanmak şarttır. Dağınık 
işlerle meşguliyet başarısızlığa, o da iş hayatından ve çalışmaktan bıkkınlığa sebep olur ve 
çalışmaktan zevk alınamaz. Bu da sonuçta kişiyi tembelliğe iter ve yeniden bir kısır döngü 
içine sokar.  

İşimizden yorulduğumuz ve sıkıldığımız zaman dinlenmek ve nefes almak için hayırlı 
işlerin peşinde koşmak, tabiata, dağa, ormana gitmek, sanata, müziğe, edebiyata ve tarihe 
yönelmek yeterli olacaktır. Hayatta mutlak başarı her zaman söz konusu olmasa da verilecek 
mücadele sonunda kalbin rahatlaması başarı adına yeterlidir. 

Kendini beğenmişlik, kendini gösterme peşinde olmak eziklik ve aşağılık kompleksinin 
sonucudur. Çalışarak başarmanın verdiği onurun yerini hiçbir şey dolduramaz. Öğrencilerin 
kızlı erkekli eğlenceleri aslında son derece monoton, verimsiz, faydasız, içi boş aptalca 
işlerden ibarettir.  

Tüm kötülüklerin sebebi aklın boşta kalmasıdır. Aklı meşgul etmek gerekir. Toplumun 
içine karışarak, çevremize yardımcı olarak, hayırlı faaliyetlerde yer alarak bedenimizi meşgul 
etmeliyiz. Veyahut bir işe ve hizmete kendimizi vererek enerjimizi akıllıca yönlendirmemiz 
şarttır. Nefis köpeğe benzer, havladığı zaman onunla ne kadar meşgul olursak o kadar daha 
fazla havlar. Şunu unutmamak gerekir ki tüm ahlaksızlıkların sebebi aklın aylak kalması 
sonucu nefsanî duyguların harekete geçmesidir. Bunun ilacı da aklımızı kullanarak metotlu, 
verimli, mutlu ve enerjik bir çalışma hayatıdır. 

 
Dördüncü Bölüm: Kötü Arkadaşlarla Mücadele 
Çalışmayı tehdit eden engellerden ve düşmanlarımızdan birisi de kötü arkadaştır. 

Arkadaş dediğimiz figürün arkasında geleceğimizin en azılı düşmanı olabilir. Bilhassa maddi 
durumu çok iyi olan ailelerin çocuklarına dikkat etmek lazım. Onların gelecek kaygıları 
olmadığı için ailelerinin ve okulun kendilerine iyi bir değerler eğitimi vermediği için 
gençliklerini boşa harcarlar ve yaşları ilerledikçe çalışanların işleriyle alay ederek onları 
küçümserler. Bunlarla genellikle en iyi okul olarak bilinen kolejlerde karşılaşırız. Bir kısmı da 
baştan yenilgiyi kabul eden, işten kaçan pesimistlerdir. Tüm ezikler gibi kıskanç, kendini 
beğenmiş, kötümser ve hasetçidirler. Bu davranışlarında sabırlıdırlar ve durumları süreklilik 
arz eder. Sanki umut kırmak için yaratılmışladır. Gerçekte bu kendilerine büyük zarar verir ve 
eksikliklerini fark ettikleri için başkalarının da çalışmasına engel olurlar. 

Bir diğer tür tembellerdir. Arkadaşlarını barlara davet ederek eğlenceye yönlendirip 
işlerinden alıkor ve alkol tüketmeye alıştırırlar. Bunlar hürriyeti sınırsız özgürlük zanneden ve 
kendilerine özgüveni olan tiplerdir. Büyük şehirlerde yalnız kalmaları da onları çeşitli kötü 



alışkanlıklara, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıklara alıştırmıştır. Güçsüz karakterleri 
etkilerler ve onlara lider olma gibi bir çabanın içine girerler. Otoriteleri kendilerine körü 
körüne uyan aptal öğrencilerden kaynaklanır. Kendilerine hâkim genç bunların arkadaşlık 
tekliflerinin tehlike içerdiğini bilir, kibarca ve kararlı bir şekilde taleplerini reddeder.  

Öğrencinin arkadaş gruplarına karşı tavrı sempatik ve sevecen olmalıdır. Onlar yurtta 
veya kütüphanede kalıp çalışmak yerine kafelere takılsınlar. Yavaş yavaş onlara uyanlar tıpkı 
Gulliver’in Lilliputlular tarafından yere çakılan minik kazıklara iplerle bağlanması gibi 
bağımlılık yapar. Kısa zamanda tembelliğe başlarlar.  

Diğer bir tehlike de dikkatin dağılmasına ve gücün tükenmesine sebep olan gereksiz 
gazete ve dergilerdir. İşe yaramadığı gibi zararlı fikir ve düşünceleri vermekle sizi hem 
yanlışa sevk ederler hem de amacınızdan ederler. Sizi zihinsel yorgunluğa iter ve verimli 
ciddi çalışmalarınıza engel olurlar. Bundan daha tehlikelisi bağımlılık yapan İnternet 
oyunlarıdır. Bunlar artık cep telefonlarına indiği için her öğrenci ister istemez bu oyunlara 
kendisini kaptırır. Hatta bu oyunlara bağımlı olanların okullarını zamanında bitiremedikleri ve 
dört yıllık bir fakülteyi sekiz senede bitirdiklerini düşünürsek ne kadar büyük kaybın 
olduğunu anlarız. Fakülteyi bir sene geç bitiren bir senesini kaybetmiş demektir. Bu bir yıllık 
maaş ve sigorta kaybı demektir. Bunun dört yola çıktığını düşünebiliyor muyuz? Ne kadar 
büyük bir kayıp… 

Gençlerin elbette oyuna ve eğlenceye de ihtiyacı vardır. Akıllı bir genç bunu faydalı 
oyunlar ve güzel öğütleyici ve öğretici muhabbetler yapabilir ve bunlara katılabilir. Faydalı 
sohbetler, kültürel faaliyetler, geziler ve sportif faaliyetler gençler için çok faydalıdır. Hatta 
bir spor salonuna abone olup haftada birkaç gün devam ederek vücudunu geliştirebilir, zinde 
ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilir. Böylece kendisini aşırı kilolardan kurtarıp onlardan 
kaynaklanan hastalıklardan da korumuş olur.  

Öğrenci toplulukları yüksek karakterlerin ve şahsiyetlerin buluşmaları sebebiyle 
benzerlikler ve zıtlıklar oluşturur. Bu öğrencinin eğitim hayatında büyük önem arz eder. Aklın 
ve karakterin, faydanın ve ahlakın hâkim olduğu ortamlar en iyi ortamlardır. Hastalık gibi 
aptallık da bulaşıcıdır ve gençlerin bundan kesinlikle sakınması gerekir.  

Gençlerin sakınması gereken en önemli şeylerden birisi de siyasi partilere alet 
olmamaktır. Özellikle ideolojik partiler gençleri boş hayallerle avuturlar. Onlara pek çok boş 
vaatlerden bulunurlar, mitinglerinde gençleri kullanırlar. Bilhassa siyasi parti adı altında 
örgütlenen yıkıcı ve bölücü, anarşiye sebep olan sosyalist gruplardan uzak durmak gerekir. 
Demokrat olmayan; ama demokrat olduğunu iddia eden, ırkçı ve ideolojik ve dini siyasete alet 
eden akımlardan uzak durmak gerekir. Onlar siyaseti ülkeye ve topluma hizmet yerine kendi 
ırk ve ideolojilerini dayatmak ve kendi baskıcı yönetimlerini hâkim kılmak için gençleri alet 
ederler. Toplumdaki anarşi ve terörün sebeplerinden birisi de budur.  

Ülkeye hizmet etmek isteyen bir genç öncelikle akıllı ve bilgili olmalıdır. Bunun için 
okumalı ve iyi bir eğitimle beraber meslek edinmeli ve bu mesleğinde başarılı olmalıdır. 
Ülkeye hizmet hayallerle ve sloganlarla olmaz. Bir ülkenin kalınması ziraat, sanat ve ticaretin 
geliştirilmesi ile, bu da kaliteli kalifiye elemanlarla olur. Zenginlik refah kaynakları Allah’ın 
insanlara nimet olarak sunduğu, hava, su, toprak, madenler, ormanlar ve güneşten istifade 
etmektir. Eğitimin amacı ham maddeyi mamul madde haline getirerek üretimi artırmakla 
mümkündür. Siyasiler ancak bu konuda faydalı projeler ortaya koyarlar ve vatandaşlarını 
çalışmaya ve üretime teşvik ederlerse ülkeye hizmet ederler. Çalışıp üretecek olan 
vatandaşlardır. Siyasiler onların önlerini açmalı, devlet de vatandaşların güvenliğini 
sağlayarak, haksızlıkları önlemek için adalet mekanizmasını çalıştırmalıdır. 

Sadece seyreden, düşünmeyen ve üretmeyenlerin gelecekleri olmaz. Gençler hayallerini 
gerçekleştirmek istiyorlarsa bilgi peşinde koşmalı beceri sahibi olmak için ümitle ve şevkle 
çalışmalıdır. Başarıya götürecek şeylerle ilgilenmelidir. Asrımızın “Bilgi Çağı” olduğunu 
unutmamalıdır. 



 
 
Beşinci Bölüm: Çalışmanın Verdiği Mutluluk 
Zaman çok çabuk geçer. Hayat dediğimiz hâlât bulunduğumuz andır. Ânı değerlendiren 

zamanı değerlendirmiş olur; yoksa zaman su gibi akar gider. Saatlerin, günlerin ve yılların 
aktığını bilemeyiz. Vaktini boşa harcayan ve ömrünü boş işler peşinde kaybeden kişi, yaş 
kemâle erdiği zaman şöyle dönüp geriye doğru baktığı zaman herhangi bir eser 
bırakmadıklarını görünce bir garip olurlar. Yıllar verimsiz geçmiştir, elinde pişmanlıktan 
başka bir şey geçmez.  

Geçmişin kötü hatıraları da onun gelecek konusundaki ümitlerini söndürür. Daha acısı 
bugün de anlamını yitirmeye başlar. İnsan fıtratının gereği tembelliğe meyyal olduğu için, 
kendilerini sosyal hayatın akışına bırakıp çaresizlik duygusuna kapılırlar. Bunların durumu 
hızlı bir trene hapsedilmiş bir tutsak gibidir. 

Zaman geçtikçe faydalı çalışmalar yapmamış olanlar, herhangi bir iz bırakmış 
olmayanlar varlığın bir anlamı olmadığı gerçeğini göremedikleri sürece işleri zordur. Bu 
durum tembeller için kaçınılmaz bir durumdur. Bu durumdan kurtuluşun tek bir yolu vardır; o 
da yavaş yavaş bir gayeyi hedefleyerek çalışmak, çaba göstermektir. Çiftçi ektiğini biçmek 
için aylarca çalışması ve ürününü koruyarak olgunlaşmasını beklediği gibi tüm çalışanlar da 
emeklerinin karşılığını hemen beklememelidirler. Çalışan insanın hayatı tembellerinkinden 
çok açık bir şekilde farklıdır. İnsan ancak çalışmakla ve emeğinin karşılığını görmekle mutlu 
ve mesut olur.  

Çalışkan bir insan hayatın zorluklarından şikâyet ediyorsa onu işsiz bırakın. İşsizliğin 
daha can sıkıcı ve zor bir durum olduğunu anlayacaktır. Zira en bedbaht, en muzdarip ve en 
sıkıntılı işsiz adamdır. Tembel insan kendi kendisinin celladıdır. Tembellik kadar insanın 
kendisine, bedenine ve aklına zarar veren en büyük hastalıktır. Tembel Allah’ın kendisine 
verdiği kabiliyetlerini köreltir. Bir Fransız Atasözü der ki: “Şeytan tembellikten beslenir.”  

Faydalı bir meşguliyeti olmayan zihin bir müddet sonra gereksiz şeylerle ilgilenmeye 
başlar. Doğru şekilde kanalize edilmeyen enerji faydalı amaçlar uğruna harcanmadığı ve 
verimli kullanılmadığı zaman kötü niyetli hislerimizin kurbanı olurlar. Kişilik sorunları ortaya 
çıkmaya başlar, günlerimiz ve uykularımız zehir olur. Boş ve monoton bir hayat istenilecek 
bir hayat değildir. Bu durumda zevkler bile eziyete dönüşür ve insana yaptığı hiçbir şey keyif 
vermez. Tembellik bedene de sirayet eder, beslenme düzenimiz ve sağlığımızı bozar. Akıl 
durağanlaşır, boş ve yorucu işlerle uğraşır ve yorulur. 

Gerçek zevk ve mutluluk çalışmada ve çabada gizlidir. Çalışmak da kolay değildir ve 
zordur; ama insan zorlukların üstesinden geldiğini ve başardığını gördükçe mutlu olur. 
Çalışmak devamlılık, süreklilik gerektiren bir çabadır. Bu da irademizi terbiye etme açısından 
çok değerlidir. İnsan kendisini iş hayatı içinde geliştirir, tanınır ve saygınlık kazanır. İnsanlara 
faydalı oldukça değeri artar ve saygı duyulan, kendisinden övgü ile bahsedilen bir insan olur. 



Beden ve zihin çalışmakla dinç kalır, gelişir ve sağlıklı olur. Bu sebeple şevkle çalışan ve 
çalışmadan zevk alan insanlar hem mutlu hem de uzun ömürlü olurlar.  

Ne var ki tembeller tarafından çalışmak, eziyet, yorgunluk ve acı gibi ifadelere konu 
edilir. Bu ise gerçeğe tamamen terstir ve insanların çoğunun buna inanması üzücü bir 
durumdur. Aşırıya kaçmamak şartıyla düzenli çalışmaların insana mutluluk verdiği psikolojik 
bir gerçektir.  

Montaigne şöyle der: “Erdemin en belirgin özelliği sürekli olmasıdır. Erdemli insanlar 
daima huzurlu ve sakindirler. Erdem ulaşılmaz, Kaf Dağı’nın arkasında değildir. Tıpkı verimli 
güzel kırlardaki çiçekler gibi ona yaklaşan onu tutar. Yürümesini bilen için hayat yolu daima 
çiçekli ve ağaçlı gölgelik bir yoldur. Erdemden ve ahlaktan uzak olanlar için ise ulaşılmaz, 
korkutucu ve tehlikeli bir yoldur. Öyle düşündüğü ve zannettiği için ceza olarak aynısını 
görür.” (Michel de Montaigne, Denemeler, 1580.)  

Yunan filozofu Epiktetos olayları ikiye ayırır. Bizden kaynaklananlar ve bizden 
kaynaklanmayanlar ve bizden kaynaklanmayanlar. Bizden kaynaklanmayanların da 
acılarımızdan ve hayal kırıklıklarımızdan kaynaklandığını söyler. Tembellerin mutluluğu 
başkalarına bağlıyken, çalışmaya alışık olanlar işiyle meşgul olarak mutlu olurlar.  

Zihnen çalışan insanların genelde mesut bir hayatı vardır. Hayatı mutlu kılan hem 
bedenin hem de zihnin çalışmasıdır. Tembellerin sandığı “hayat bir hayalden ibarettir” fikrini 
aklından siler gerçek hayatta gerçeklerle yüzleşerek onları hayatın bir parçası haline 
getirmiştir. Çalışma insana zenginlik, refah ve mutluluk getirir. Çalışan insanlar başkalarına 
faydalı olan insanlardır. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. 

 

 
 
 
Altıncı Bölüm: Tefekkür ve Eyleme Geçmek 
Tefekkür, zihnî düşünceden farklıdır. Tefekkür hayal kurmak ve günlük olayların 

zihinde düşünülmesi değildir. Tefekkür düzenli ve sistemli düşünmedir. Bu da bilgi edinmeye 
yönelik eğitimlerden farklı olarak aklı çalıştırmak ve varlıkların fayda ve hikmetleri üzerinde 
düşünerek sebepten sonuca ve sanattan sanatkara, fiilden faile intikal yoluyla yapılan mantıklı 
düşüncedir. Tefekkürün amacı fayda sağlamaktır. 

Faydalı duygular ve fikirler için içimizde “damıtma işlemi” yapmak soyut olanları 
hassas ve canlı duygulara çevirmek gerekir. Tefekkür ruhumuzda güçlü duygular ve tepkiler 



uyandırdığı zaman amacına ulaşmış ve görevini yapmış olacaktır. Bizi harekete geçirecek 
olan duygusal hallerimizi geliştirmeye çalışmalıyız.  

Kimyada billurlaşma denen bir durum vardır. Birçok farklı maddelerin bulunduğu bir su 
kabı içine bir kristal koyarsanız karışımda bulunan moleküllerden kristalle aynı türden olanlar 
ilginç bir çekim gücüyle yavaş yavaş kristal etrafında toplanmaya başlar. Bir müddet sonra 
laboratuvardan muhteşem kristaller ortaya çıkar. Psikolojide de durum buna benzer. Bilinçli 
bir şekilde bir meseleyi sürekli aklımızda tutarsak benzer ruh halleri ve fikirler ilginç bir 
şekilde o mesele etrafında toplanır. Zamanla kalıcı hale gelir. Fikir akımlarını, dini akımları, 
sefil ve utanç dolu hisleri, paraya tapan tipleri oluşturmak bu şekilde mümkün olmaktadır. 
Ama ne var ki bu sessiz kristalizasyonu rahat bırakan insan veya genç çok azdır. 

Öğrenci için hayat çok kolaydır; özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde hareketlidir. 
Dış tahrikler öğrencinin aklını çeler. Farklı düşünceler peş peşe gelir sarar. Bu duygu seline 
binlerce hisler yerleşir. Ders kitapları, gazeteler, fikir akımları, ideolojiler, siyasi partiler, dini 
gruplar ve muhabbet gruplarını da buna ekleyebiliriz. Bütün bu çeşitlilik içinde sakince içinde 
kapanıp bunlardan uzaklaşıp geleceğini düşünenlerin sayısı çok azdır. Dış olaylara kapılan ve 
kendisini kontrol edemeyen, ilgisiz alakasız, tıpkı rüzgârda savrulan yaprak gibidirler. 
Tecrübelerinden de koca bir hiç elde ederler. 

Tefekkürün kendimizi aşmada büyük rolü vardır. Bunun için kendimize yarayacak 
materyalleri bulmak ve faydalı tecrübeleri bilmek önemlidir. Derin bir tefekkürün amacı 
ruhumuzdaki nefret ve şefkat duygularını harekete geçirmek, davranışlarımızı düzenlemek, 
güzel kararlar almayı sağlamak, iç ve dış kaynaklı fırtınalı ruh hallerinden kurtulmak 
olmalıdır. 

Verimli bir tefekkürün ve faydalı düşüncelerin yapısını tahlil ettiğimiz zaman görürüz 
ki, biz kelimelerle düşünürüz. Derin tefekkür kelimelerden ziyade kavramlarla düşünmektir. 
Derin tefekkür, başağı döverek buğdayın düşmesini sağlamak gibidir. Kargaşadan uzak 
durmak, tefekkür etmek, içimizi dinlemek, faydası olacak kitapları okumak, notlarımızı tekrar 
tekrar okumak, hangi davranışımızın nasıl bir sonuç doğurabileceğini düşünmek akıl 
yürütürken ve düşünürken bize yardımcı olacak en önemli adımlardır. 

Okumalarımızı not tutarak yapmak ve bu notları zaman zaman gözden geçirmek çok 
önemlidir. Bilgi birikimini bu şekilde sağlarız. Daha sonra bu notlarımız düşüncelerimizle 
desteklenerek makalelere ve kitaplara dönüşebilir. Yazılarımızı geliştirmenin yolu notlar 
halinde biriktirmek ve uzun süre sonra tekrar gözden geçirmektir. 

 
 

 
Yedinci Bölüm: Hissiyatımızı Harekete Geçirmek  
Çalışma isteğimizi artırmaya yönelik irademizi güçlendirmeye yarayacak olan 

amacımızı belirledikten sonra tüm duygu ve düşüncelerimizi dış etkenlerden korumak 
zorundayız. İçimizdeki güçler arasında amacımızla çelişenleri ayıklayıp unutmamız lazımdır. 
Başarının sırrı amacımıza hizmet edecek güçleri bir araya toplamak ve hedefimiz için faydalı 
olan her şeyden istifade etmektir. Düşüncelerimizi bu noktaya odaklamak ve derin bir 
tefekkürle bunları düşünmek gerekir. 

Bu konuda Bediüzzaman Said Nursi’nin (ra) talebesi Zübeyir Gündüzalp’in şu tespitleri 
çok önemlidir. 

1. Aklımıza faydalı bir düşünce geçtiği zaman onun üzerinde durmak ve unutmamak 
için işe yarayacak benzer düşüncelerle takviye ederek ondan azami derecede faydalanmalıyız. 

 
 
 
 



 
 
2. Şuurlu çalışmalı ve düşünerek okumalıdır. Böyle zihnî eksersizler, idmanlar, 

münazaralar yapmalı. Zihni inkişaf ettirmeli, hafızayı kuvvetlendirmeli. 
Takip edilecek gaye ise, kesif ve devamlı cehtleri temin etmekten ibarettir. Zihnî 

terbiyede esas, her gün bu kabil zor ve devamlı cehtleri kemal-i cesaretle tekrar etmeye 
alışmaktır.  

3. Cehtlerimizin aynı gaye ve istikamete doğru teveccüh etmiş olması lazımdır.  
4. İrade kudreti çok cehd sarfından ziyade, zihnin bütün kuvvetlerinin aynı gayeye ve 

aynı istikamete doğru sevk edilmesi ile izah edilebilir.  
5. Zihnen çalışmak dikkatli olmaktır. Tefekkür etmek, dikkatin bir noktaya teksif ve 

temerküzünden başka bir şey değildir. Görülüyor ki, zihnî faaliyetin her ikisinde de dikkat 
mevzuu bahistir.  

6. Tabiatımızın, mânevî bünyemizin ilmi, teferruatına varıncaya kadar bize yabani 
olmamalıdır. Zihnî ve nefsî hasselerimizin ve arzularımızın sebepleri bizce mâlum olmalıdır. 

7. Fikirler kuvvetlerini hislerden, teesürî hallerden alırlar.  
8. Fikirler hisler ile beslenir, kuvvet bulur. Fikir kendi başına bir kuvvet değildir. His ve 

heyecan, onun mücadele için, muvaffak olabilmesi için muhtaç olduğu kuvvet menbaıdır. 
Fikrin mücadelede muvaffak olabilmesi için iki kuvvete ihtiyacı vardır. O da his ve 
heyecandır.  

9. Fikirler tahkikî imandan gelen aşk ve kuvvetle kuvveden fiile çıkarlar.  
10. Fikrin hareketlerimiz üzerindeki tesiri zayıf olabilir. Fakat his ve heyecanın kuvvet 

ve tesiri büyüktür.  
11. İrademi kuvvetlendirmekten ibaret olan gayem bir defa vâzıh surette meş'ur oldu 

mu, bilhassa çalışmak hususunda iradem şuurlaştı mı, bütün haricî âlemden, ahvalden ve 
bütün intibalardan his ve fikrimi çekip kurtarmalıyım.  

12. İnsanın yapmadığı işler, yapmak istemediği ve yapamayacağına inandığı işlerdir.  
13. Müsbet bir şeyi devam ettirmek, insandaki istidatları kemale ulaştırır.  
14. Her şeye el atan, her şeyi terk eder.  
15. Bir şeyi halledip bitirmeden veya bir eseri anlayarak okuyup tamamlamadan 

diğerine başlamak unutkanlığa sebep olur.  
16. Sürekli ve iradî dikkat cehdleri sarf etmeye kendimi alıştırmalıyım.  
17. Okunan ilmî ve imanî meseleyi zihnen tekrar etmeli, sonra sesli olarak okumalı, 

sonra kelimelerle anladığını yazmaya çalışmalı, şuurlu çalışmalı, düşünerek okumalıdır.  
18. İmanî bir fikrin kendimize mal edilmesi için, onun aklımızda kalması gerekir. 

Bunun için, şuurlu olarak daimî tekrarlar, eksersizler yapmak gerekir.  
19. İnsanın düşünce ve niyeti ne ise, o insan, ancak onlara göre bir insandır.  



20. Gayeme muvafık bir his şuurumdan geçtiği vakit, onun sür'atle gitmesine mani 
olmalıyım. Onun üzerine dikkatimi teksif etmeliyim. Başka muvafık ve ulvî his ve fikirleri 
uyandırması için, o hissi icbar etmeliyim.  

21. Eğer arzu ettiğim bir his bende yok ise ve uyanmıyorsa, onun hangi fikirlerle 
veyahut hangi gurup fikirlerle alâka ve rabıtası olduğunu tetkik etmeliyim ve onları şuurumda 
kuvvetle tutmalıyım. Bu şekilde, istediğim fikri veya hissi uyandırmalıyım.  

22. Eğer süflî ve lüzumsuz bir fikir şuuruma gelir ve beni meşgul ve rahatsız ederse, ona 
dikkat sarf etmekten vazgeçmeliyim. Zihnimi dağıtmamak için, gayem dışındaki lüzumsuz 
şeylerle oynamamalıyım. Vakit zayi etmemeliyim. Zamanımı israf eden münakaşa ve 
sohbetlere katılmamalıyım. Kendi nefsime inayet-i Hakla, himmet-i Nurla hakim olmaktan, 
tasarruf etmekten mütevellid bir şükür ve şeref duymamalıyım ve başkalarının tâbi oldukları 
cereyanlara kendimi katîyyen kaptırmamalıyım.  

23. Nefse hakimiyete muvaffak olmak için en müessir vasıtalar, ruhta şiddetli sevgiler 
veyahut sert ve şiddetli def'î kuvvetler-nefret gibi- doğuranlardır. Nura sevgi, zulmete nefret... 

24. Güzel bir şeyi veya fikri tefekkür ettiğim zaman, kelimelerle düşünmek yerine, 
düşündüğüm şeyleri gayet vâzıh bir surette görmek istemeliyim. Veya ifade ettikleri mânâları 
düşünmeliyim. 

25. Umumî bir göz gezdirmek, tembel ruhların usulüdür. Mütekâmil ruhlar, zihninde 
tefekkürün muhtelif noktalarının damla damla takattur etmesine ve bal gibi süzülmesine 
imkân verirler.  

26. Zihnî faaliyet için takip edeceğim gaye iradî dikkat cehtlerinden ibarettir.  
27. İmanı kurtarmak Kur'ân'a ve Nura hizmet gibi mukaddes ve asîl bir dâvâ uğrunda 

hayatımı fedadan çekinmeyeceğim.  
28. Yeknesak dünyevî meşguliyetler, insanın mahiyetindeki ulvî melekeleri körletir. 

Manevî terakkiyata medar olacak yüksek istidatları söndürür. Kabiliyetleri verimsiz kalır.  
29. Tenbelliğe, basit ve mânâsız zevklerime karşı müsaade etmeyeceğim.  
30. Yüksek bir gaye, ebedî canlı ve cazip bir maksat... İşte bütün sıcak heyecan ve 

fikirlerimizi bunun üzerine çevirebilmeliyiz. Böylece hedefe varabiliriz.  
31. Gayr-i meşrû veya lüzumsuz arzularıma mukavemet ve muhalefet etmeliyim.  
32. İşimizin kutsiyetine ve yüksekliğine karşı bir his husule mi geldi? Hemen iş başına! 

İşi hoş ve cazip kılan zihnî ve bedenî bir kuvvet mi hissettik? Çabuk kitap başına! Derhal iş 
başına!  

33. Tembel bir hayat seyrinin vicdan azabından azade kalması kabil değildir.  
34. Nur-u Kur'an'la meşguliyet insanda yüksek hazlara, ebedî saadete ve bâkî şereflere 

karşı yüksek hisler husule getirir.  
35. Zihnen çalışan insanlar, yalnız arzu ettikleri şeyleri hatırda tutmaya muvaffak 

olurlar.  
36. Biz dikkatimize büyük mikyasta hâkim olabiliriz, mevzuumuzu tekrarlamak 

suretiyle.  
37. Şehevî temayülleri uyandıran, tahrik eden ve bizi müphem hayallere müsait kılan, 

tembelliğe teşvik eden kitapları okumamalıyız. Bunlardan nefret etmeliyiz. Kur'anî ve imanî 
hakikatlerle saadet anahtarları veren eserleri okumalıyız.  

38. Fikirleri ve hareketleri hoş ve meşru olmayan; hayal tarzları İslâmiyete muvafık 
gitmeyen ve vaki sebeplerle tenbelliği mâkul ve meşrû gösteren arkadaşlardan büyük bir 
soğuklukla uzaklaşmalıyım.  

39. Tabiatımızın, mânevî bünyemizin ilmi, teferruatına varıncaya kadar bize yabanî 
olmamalıdır.  

40. Zihnî ve nefsî hâsselerimizin ve arzularımızın sebepleri bizce mâlum olmalıdır. 
41. Tahkikî iman dersleri ile tenevvür eden bir kimsede sefil hisler yerlerini âlî 

duygulara terk ederler.  



42. Nazarlarımı haricî âlemden kendi nefsime iradî bir surette çevirmeliyim. Hâricî 
vak'a ve hâdiselere tâbî olmadan, kudsî hizmetime ve ulvî meşguliyetime devam etmeliyim.  

43. İrademi kuvvetlendirmekten ibaret olan gayem bir defa vazıh bir surette meş'ur oldu 
mu, bilhassa çalışmak hususunda iradem şuurlaştı mı, bütün haricî âlemden ahvalden ve bütün 
intibalardan his ve fikrimi çekip kurtarmalıyım.  

44. Gaye ve maksatta muvaffak olmanın sırrı şudur: Maksat ve gayeye faydalı olan bir 
şeyden istifade etmektir. Onun haricindeki şeylerde meşguliyeti mâlâyani addetmek, 
lüzumsuzluğuna inanmaktır. 

Nefse hâkim olmanın en doğru yolu ruhunda yüce duygular uyandırmak ve erdemli 
kararlar almak olacaktır. Bir meselede sadece göz gezdirmek tembel ruhların bakış açılarıdır. 
Tefekkür ise aklın bal arısı gibi fikrini damla damla takattur ettirmesidir. 

Herkesin bildiği gibi çalışmak insanı mutlu eder. Öncelikle insana gurur verir. İnsanın 
ailesine sunacağı en derin mutluluk da budur. İnsanın kendisini mutlu hissetmesi beden 
sağlığına ve ömrün saadetine, geç yaşlanmaya ve yaşlılıkta da mutlu olmaya vesile olur. 
Aileniz sizden gururla bahsedecek ve herkes size gıpta ile bakacaktır.  

Genç bir insan en evvel hayata atılmayı öğrenmelidir. Tehlikelerle baş edebilmek için 
hayat tecrübesi edinmelidir. Bu çok önemlidir. Bu sebeple Üniversitede okuyan gençlerin 
okulları yanında kendi harçlıklarını çıkarmaları ve okuduğu bölümle ilgili pratik bilgi 
edinmesi ve staj yapması için en azından tatillerde bir iş yerinde çalışması çok önemlidir. Bu 
şekilde hem tecrübe kazanma hem bilgiyi pratiğe yansıtma hem sosyal hayata adapte olma 
hem hayata bir an önce atılma gibi birçok faydayı içine alan önemli bir faaliyette bulunmuş 
olur. İş hayatını bir an önce öğrenmiş olur. Böyle olunca mezun olunca çalıştığı yerde iş 
bulma imkanını elde eder. Ama ne var ki gençlerin çoğu hiçbir işe yaramayan geçici 
heveslerin, boş işlerin peşinde koşturuyor olmaları ne acıdır! 

Genç insan zihnine hâkim olduğu sürece gerçek kişiliğine kavuşur ve kendisine layık 
güzel bir ortam oluşturur. Bunun için kendisini yalnızlığa terk etmesi yerine faydalı çalışmalar 
içine girerek sosyal hayata ve iş hayatına bir an önce atılması onu daha akıllı, düşünceli, olgun 
ve saygın birisi haline getirecektir. 

 

 
 
Sekizinci Bölüm: Aklı Kullanma ve Aklın Gücü 
İnsanın kendisini keşfetmesi ve irade terbiyesinde en önemli husus davranışlarla 

düşünce arasındaki bağı güçlendirmektir. Düşünce aklımıza geldiği anda fiilin de aynen güçlü 
bir şekilde düşünceye eşlik etmesi gerekir. Bu da ancak güçlü duygularla ortaya çıkar. 
İçimizde çalışma isteği belirdiği zaman sıcağı sıcağına harekete geçilirse fikirle eylem 
arasındaki bağ sağlanmış demektir. 



Eğitimin görevlerinden birisi de çocuklara güçlü duyguları kullanarak düşünme 
alışkanlığı kazanmalarını sağlamaktır. Yani fikirlerle duygular arasında, fikirlerle eylemler 
arasında bağ kurmalarını ve harekete geçmelerini sağlamaktır.  

Dini duygular, derin inanç ortamlarında duygularımız daha da güçlenir. Hukuk 
yasalarında cezalar vardır ve insanı korkutma amacına yöneliktir. Dinde ise hem ceza hem 
mükafat vardır. Günah işleme korkusu yanında cennet ve saadet-i ebediye gibi mükafatlar da 
vaat edilmiştir. Bu da insanları itaate ve ibadete yönelme konusunda yoğun bir duygu 
oluşturur. Bu sebeple inancın insan üzerinde büyük etkisi vardır. Allah korkusu ve sevgisi bu 
duyguların en güçlüsüdür. 

Akıl hakkında yapılan tariflerin en anlamlısı şudur: “Akıl zatıyla maddeden mücerret, 
fiiliyle madde ile alakadar bir cevherdir.” Tıpkı elektrik gibi… Elektrik ile çalışan bir 
makinada elektrik zatıyla yoktur; ama etkisiyle o makineyi çalıştırır. Bu sebeple makinaya 
dokunduğunuz zaman sizi çarpmaz. Akıl ile beyin arasında da benzer bir ilişki olmalıdır. 

Akıl anlama âletidir. Meselâ, okuduğumuz bir kitaptaki harfleri göz görür, kelimeleri 
dilimiz okur; ama manalarını aklımız anlar. Kelimelere anlam veren akıldır. Akıl bir âlet 
olunca onu biz kullanırız. Hayatı sorgulayan ve hayata anlam katacak olan da aklımızdır. Ben 
kimim? Dünya nedir? Bu dünyada varlık sebebimiz ve amacımız nedir? Ölüm nedir ve 
öldükten sonra hayat var mıdır?” gibi soruları soran ve anlamlı cevaplar verecek olan akıldır. 

Yüce Allah insanın aklına büyük değer vermiş ve akıllı insanlara hitap etmiştir. 
Yarattığı varlıklar ve eşyalar üzerinde düşünmeyi ve aklı ile onların özelliklerini ve 
faydalarını keşfederek kendi faydasına kullanmasını istemiştir. “Aklını kullanmayanları 
rezillik içinde bırakacağını da bize haber vermiştir.” (Yunus Suresi, 10:100.) 

 
Aklımızı Nasıl Kullanmalıyız? 
Bazı insanlar vardır, gerçekten de çok akıllıdırlar. Çok hızlı kavrayabilme, konuların 

girift noktalarını hemen fark edebilme, bir olayın küçük bir parçasından bütününü görebilme 
gibi önemli yeteneklere sahiptirler. Ama, insan ne kadar akıllı olursa olsun, ‘aklın iyi 
kullanılabilmesi’ de, en az ‘akıllı olmak’ kadar önemli bir konudur. Ancak bazı insanlar, bu 
detay gibi görünen, ama aslında çok önemli bir ahlak özelliği olan konunun tam olarak 
farkında değillerdir. Halbuki eğer insan, aklını nasıl kullanması gerektiği konusunda özel bir 
özen göstermezse, ortaya ‘düz akıl’ olarak tanımlanabilecek bir akıl şekli çıkar. Düz akıl 
akılları gelişigüzel kullanmaktır. 

Akıl tek başına ne kadar güzel bir erdem olursa olsun, yine de aklın diğer güzel ahlak 
özellikleriyle birleştirilmesi gerekir. İnsanın sadece ‘doğruları-yanlışları’ görebilmesi, 
problemlerin çözümlerini bulabilmesi, isabetli teşhisler yapabilmesi ‘güzel bir ahlak için’ 
yeterli değildir. 

Akıllı bir insanın en önemli özelliklerinden biri ise, ‘her gördüğünü, her bildiğini, her 
teşhis ettiğini ve her doğruyu düşünmeksizin dile getirmemesidir. Akıllı insan, ‘ne zaman, 
nerede, ne şekilde konuşması gerektiğini en iyi bilen insan’ olmalıdır. Söylenecek her sözün, -
ne kadar doğru ve önemli olsa da- insanlar üzerinde yapacağı etkiyi hesap edebilmelidir. 
Akıllı bir insan her sözünü, sahip olduğu aklın süzgecinden geçirip eleyerek konuşmalıdır. 
Her kelimenin, her vurgunun, her ses tonunun insanlar üzerinde nasıl etkileri olacağını hesap 
ederek ilerlemelidir. 

Meselâ, bir doktor, uzman olduğu konuda yaptığı teşhislerden de emindir. Ama bunu 
dile getirirken bu doktorun, muhatap olduğu hasta olan kişiye karşı belirli bir insaniyet, 
nezaket ve akılcılıkla yaklaşma sorumluluğu da vardır. Sözgelimi bu hasta kanser tedavisi 
görmektedir ve birkaç haftalık ömrü kalmış olabilir. Ama herkesin çok iyi bildiği gibi, bu 
gerçeği dile getirecek olan insanın, hastalığı teşhis edebilecek yeteneklerinin yanında, pek çok 
insani özelliğe de sahip olması ve hastaya durumunu, olabilecek en insaniyetli üslupla 
aktarması gerekir. Dolayısıyla, bir şeyi iyi bilmek ya da doğru olanı fark edebilmek, kişiye, 



onu en düz ve özgür şekilde ifade etme ya da her aklına geleni konuşma özgürlüğü de 
getirmemelidir. 

Asıl akıl alameti, insaniyet, merhamet, itidal, hoşgörü, sevgi, saygı gibi ölçüler 
içerisinde, pek çok detayı bir arada düşünerek konuşmaktır. Gerçek anlamda akıllı insan da 
işte aklını, bu detaylarla birlikte kullanabilen insandır. Akıllı bir insan edepli ve ahlaklı, 
büyüklerine saygılı ve küçüklerine şefkatli insandır. Bu sebeple Hz. Ali (ra) “Edebi 
olmayanın aklı yoktur” demiştir. 

Sonuç: Peygamberimiz (asm) “Kişiyi ayakta tutan aklıdır; aklı olmayanın dini de 
yoktur” (Camiu’s-Sağir, H. No:6159.) buyurmuşlardır. 

 

 
 
Hikâye: 
Kızılderili baba, evlerinin önündeki küçük kulübede bir beyaz, bir siyah kurt besler. 

Oğlu bir gün sorar: “Baba, bizim evi korumak için bir kurt yeter. Neden iki kurt besliyoruz?” 
Bilge Kızılderili baba cevap verir: “Oğlum, bunlar semboldür bizim için. Biri iyiliği biri 

kötülüğü temsil eder.” 
Çocuk sorar: “Baba, bu iki kurt da iyi kurt ve kötü kurt olarak bizim içimizde var mı?” 
Bilge Kızılderili cevap verir: “Evet, oğlum.” 
Çocuk: “Peki, hangisi kazanır baba?” 
Bilge Kızılderili tarihî cevabı yapıştırır: “Hangisini beslersen o kazanır oğlum.” 
Allah, bizim içimizde iyiliği, güzelliği, şefkati, yardımseverliği, imrenmeyi, sevgiyi de 

yaratmıştır. Kötülüğü, öfkeyi, hasedi, kıskançlığı, şiddeti de yaratmıştır. Kul, irade-i cüziyesi 
doğrultusunda kendi seçimini iyi kurttan yana da kötü kurttan yana da yapabilir. 

İyi kurttan yana yaparsa içiyle dışıyla, evrenle, yaratıcısı ile uyumlu, huzur ve neşe 
insanı olur. Kul, seçimini iradesi doğrultusunda kötü kurttan yana yaparsa nefretin, 
huzursuzluğun, hasedin, kötümserliğin zindanında bir ömrünü tüketir. 

 


