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ÖNSÖZ 
Gençlik çalışmaları disiplinler arası bir ilgiyi çekmekteyken bu kitap da 

bu ilginin gereği olarak disiplinler arası bakış açısından gençliği farklı açılardan 
ele alma beklentisinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Gençlik çalışmaları 
özelinde dezavantajlı gençler konusuna duyulan bilimsel ilgi, ülkemizde son 
dönemlerde ilgi çekmeye başlamış olan bir alan olarak değerlendirilebilir. 
Dolayısıyla bu alanda daha kapsamlı araştırmaların yapılması ve sonuçlarının 
daha geniş okuyucu kitlelerine ulaştırılması gerekmektedir. Kitabın bu ihtiyaca 
bir nebze olsun cevap verebilmesi, kitapta emeği geçenlerin bilimsel yazın 
alanına olduğu kadar toplumsal sorumluluk çerçevesinde topluma da 
sundukları anlamlı bir katkı olarak değerlendirilebilir.  

Dezavantajlı gençler denildiğinde ilk akla gelen kategoriler suça 
sürüklenenler, bağımlılar ve engelliler olarak değerlendirilebilir. Bağımlılık 
konusunda özellikle madde bağımlılığı alanındaki sorunların güncelliğini hiç 
kaybetmediği ifade edilebilir. Dezavantajlı gençlerin sorunlarının birçok sosyal 
bilim disiplini bakımından değerlendirilmeye açık olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu noktada sosyoloji, sosyal hizmet ve din-ahlak konularını 
araştıran bilimsel alanların bakış açıları dikkatleri çekmektedir. Özellikle 
manevi değerlerin kazandırılmasının ve manevi danışmanlığın önemi gün 
geçtikçe fark edilmektedir. Bu konunun örneklerinin izini İslamiyet’in ilk 
dönemlerine kadar sürebilmek mümkündür. Bu noktada gençlerin eğitiminde 
rol model olan örnek şahsiyetler yol gösterici olmaktadırlar. Genel olarak 
dezavantajlı gençlerin topluma kazandırılması noktasında ise eğitimin gençler 
için önemi konusu her dönemde karşımıza çıkmaktadır.  Bu gerçeklerden 
hareketle kitabın birinci bölümünde Türkiye’de suça sürüklenen gençler 
konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde gençlik ve madde bağımlılığı, önleyici 
sosyal hizmet perspektifinden değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde genç 
engelliler için yaşam tasarımı, bakım verenlerinin deneyimlerinden de 
hareketle ele alınmıştır. Dördüncü bölümde gençlik ve manevi sosyal hizmet 
konusu değerlendirilmiştir. Beşinci bölümde ise gençlik, manevi değerler ve 
maneviyat danışmanlığı bakış açısından ele alınmıştır. Altıncı bölümde 
gençlerin dini-ahlaki eğitiminde rol model örnekler konusu üzerinde 
durulmuştur. Son bölümde ise İslamiyet’in başlangıç döneminde gençlere 
yönelik sosyal hizmetler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.  

Her bir bölüm farklı disiplinlerden bakışla kitaba bir zenginlik katmıştır. 
Kitabın hazırlanmasında farklı disiplinlerden emek veren bölüm yazarlarımıza 
değerli ve anlamlı katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.  
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Bu kitaptaki her bir bölüm kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. 

Hakemlik sürecinde kitabın hazırlanmasında katkı sunan hakem kuruluna 
şükranlarımı sunarım. Her bir hakemin metne yönelik eleştirisi, metinlerin 
gelişimi ve olgunlaşması için önemli katkılar sağlamıştır. Değerlendirmeleriyle 
kitaba değer ve güzellik katan hakem kurulunun isimleri1 şu şekildedir: 

*Prof. Dr. İsmail BARIŞ 
*Prof. Dr. Hasan KAPLAN 
*Prof. Dr. Abdullah KARATAY 
* Prof. Dr. Ali Ulvi MEHMEDOĞLU 
* Prof. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU 
*Doç. Dr. Mehmet ÇAKIR 
* Doç. Dr. Mehmet Emin GÜNEL  
*Doç. Dr. Nebile ÖZMEN 
* Doç. Dr. Mehmet ŞİMŞİR 
*Doç. Dr. Mücahit YÜKSEL 
* Dr. Öğr. Üyesi Halil ORTAKÇI 
Hakemlik süreçleri olumlu sonuçlanan iki yazarımız yazılarını yayın 

aşamasından çok az bir süre önce kendi istekleriyle yayından çektiklerinden 
yazıları bu kitapta yayınlanamasa da bu yazarlarımızın kitap bölümlerine 
hakemlik yaparak vakit ayıran ve değerli katkılarını sunan Prof. Dr. Hamit 
ER’e, Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN’a, Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra ARICAN’a, 
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HİÇDURMAZ’a ve Dr. Öğr. Üyesi İlteriş YILDIRIM’a 
hakemlik sürecindeki katkılarından dolayı teşekkür ederim.    

Bu kitap; pandemi şartları altında kimi zaman yazarların, hakemlerin ve 
editörün de sağlığıyla imtihan olduğu bir dönemde filizlendi ve bu zorlu süreçte 
bütün talihsizlikleri atlatarak kaleme alınmanın gururunu taşımaktadır. Kitabın 
hazırlanmasında emeği geçen her isim bizim için büyük değer taşımaktadır. 
Tüm emeği geçenlere sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Kitabın tüm 
okuyuculara faydalı olmasını temenni ederim.  

 
Dr. Öğr. Üyesi Sadiye KAYAARSLAN 

 
Aralık 2022 

Kırıkkale  
 

 

                                                            
1 Hakem isimleri unvana ve soyisim baş harfine göre sıralanmıştır. 
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GİRİŞ 
Gençlik dönemi, biyolojik değişimlerle başlayıp kendi dönemine özgü 

sosyalleşme ile gelişerek devam eden bir süreçtir. Demografik olarak gençlik 
tanımı, çağ nüfusunun alt-üst yaş aralığı ile ülkelerdeki gelişme ve uluslararası 
tanımlara da uygun olarak farklılık göstermektedir (Doğan, 2014). Birleşmiş 
Milletler ve UNESCO; 12-24 yaş; Avrupa Birliği, 15-25; Türkiye İstatistik 
Kurumu ise 15-24 yaş grubunu, gençlik dönemi olarak ele almaktadır. Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ne göre ise 18 yaşını doldurmamış tüm bireyler çocuk 
olarak kabul edilmektedir.  Türk Ceza Kanunu’na göre 12 yaşından küçük bir 
çocuğun ceza sorumluluğu yoktur. 12 yaşını doldurmuş olup 15 yaşını henüz 
doldurmamış çocukların ceza sorumluluğunun var olup olmadığı yargı 
tarafından tespit edilir. 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını henüz doldurmamış 
çocukların ise ceza sorumluğu vardır. Çünkü birey, işlediği eylemin hukukî 
olarak anlam ve sonuçlarını algılama ve bu eylemle ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneğine sahiptir (TCK, md.31). Bu kapsamda, genç ve suç 
ilişkisinin çeşitli boyutlarda incelenmesini amaçlayan çalışmada, 15-25 yaş 
aralığı “genç” olarak ele alınacaktır. Genç suçluluğuna yönelik olarak; 
kuramsal yaklaşımlar, suçluluğa neden olan faktörler, eğitimin önemi ve 
ülkemizde mevcut olan sosyal hizmet uygulamaları değerlendirilecektir. 

Genç suçluluğu, gelecekte ülkemiz için çok önemli bir problem olma 
niteliği taşımaktadır. Çünkü Türkiye nüfusunun önemli bir çoğunluğunu, genç 
nüfus oluşturmaktadır. 2020 yılı sonu itibariyle, Türkiye'nin toplam nüfusun 
%15,4'ünü, yaklaşık 13 milyon kişi ile 15-24 yaş aralığındaki gençler 
oluşturmuştur (TÜİK, 2021). Genç birey; isteyerek suç işlemez, suça 
sürüklenir. Genç suçluluğu; ailesel, zihinsel, ruhsal ve sosyal tüm olumsuz 
etkenlerin bir bileşkesi olarak meydana gelmektedir (Yörükoğlu, 2019). 
Yapılan çalışmalarda, olumsuz yaşam deneyimleri ve yetersizliklerin gençlerin 
suça sürüklenmesine yol açtığı ortaya konmuştur (Ögel, 2014). Risk 
faktörlerinin tespit edilmesi, suça yönelim ve tekrar suç işlenmesinin önlemesi, 
gençlerin iyilik hali ve sosyal işlevselliklerinin sağlanmasında koruyucu ve 
önleyici sosyal hizmet müdahaleleri, önemli bir role sahiptir. Ülkelerin 
geleceği, sorumluluk sahibi, sağlıklı, nitelikli ve üretken eğitimli gençliğin 
yetiştirilmesine bağlıdır (Tatlılıoğlu, 2014). 
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1.GENÇ SUÇLULUĞU 
Dönmezer (1994) suçu; “en eski çağlardan beri süregelen, zaman ve 

mekâna göre değişiklik gösterebilen, kanunlar tarafından da tehlike arz ederek 
topluma zarar verdiği açıkça kabul edilen eylem” olarak tanımlamıştır. Suç 
olgusu, kanunlar çerçevesinde yasak konulan fiilleri gerçekleştirme sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Kanunlara aykırı eylemleri işleyen kişiye “suçlu” denir. 
Kanunların ihlali, işlenen suça yönelik yaptırımı zorunlu kılmaktadır (Özalp, 
2021). 

Genç suçluluğu, bireylerin riskli davranışlar gösterme ve suça 
yönelmesine neden olan biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenlerin bütüncül bir 
şekilde ele alınmasını gerektiren önemli bir sosyal sorundur. Özellikle, 
gençlerin aile, eğitim, iş yaşamı, sosyal çevre, yakın çevre ilişkileri, sosyal 
destek kaynakları vb. unsurları üzerinde durulmalıdır  (Demirbaş, 2001). 

Genç suçluluğuna dair önem, suç davranışının büyük oranda 15-25 yaş 
grubunda görülmesi sonucu artmıştır (Walklate, 2003). 15-25 yaş aralığının, 
suç davranışına yönelimde bireysel ve çevresel faktörleri kolaylaştırıcı bir 
niteliğe sahip olduğu yapılan çalışmalarla vurgulanmıştır (Soyaslan, 1998). 

Ülkemizde genç suçluluğu üzerine yapılan çalışmaların sayısı oldukça 
azdır. Konuyla ilgili literatür ele alındığında; yaş grubu sınıflandırması 15-24 
ve 15-25 aralıkları olarak karşımıza çıkmaktadır (Demirbaş, 2001; İçli, 1998). 
Bununla birlikte, ülkemizde genç suçluluğunu içeren belirgin bir yasal 
düzenleme mevcut değildir. Çocuk suçluluğuna dair mevcut olan yasalardan 
yararlanılmaktadır (Demirbaş, 2001). Ancak çocuk ve gençler arasında, suça 
dair uygulanacak yaptırım, ceza sorumluluğu, davranışların sapma veya suç 
olarak nitelendirilmesi farklılaşmaktadır. 

Genç suçluluğu, ülkemiz için gelecekte önemli bir sorun olma niteliği 
taşımaktadır. Çünkü ülke nüfusunun önemli bir kısmını genç nüfus 
oluşturmaktadır. 2015 yılında işlediği suç nedeniyle ceza infaz kurumuna giren 
15-25 yaş aralığında olan genç hükümlü sayısı 26.106’dır. 2019 yılında ise 15-
25 yaş aralığında olan genç hükümlü sayısı 38.087’dir. Toplam hükümlü 
sayısına göre bu oran, %13,6’dır (TÜİK, 2020).  Yıllar arası karşılaştırmaya 
bakıldığında, artış açıkça görülmektedir.  

Genç suçluluğunu açıklamada ve suçlulukla mücadelede, gençlerin suça 
sürüklenmelerine yol açan yaklaşımların ve faktörlerin üzerinde durmak 
oldukça önemlidir. 



7 | DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM 
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR 

 

1.1.Genç Suçluluğuna Dair Kuramsal Yaklaşımlar 
Suç davranışına dair ortaya konan ilk teorilerde, suçu tek bir unsurla ele 

alması söz konusu iken; güncel teori ve yaklaşımlar ise suç davranışını bütüncül 
olarak değerlendirmektedir (Burkay, 2008). Suçun karmaşık bir yapıya sahip 
olma niteliği, suça neden olan etmenlerin doğru tespit edilmesinde çok boyutlu 
ve farklı açılardan değerlendirme yapabilmeyi gerekli kılmaktadır (Dolu ve 
diğerleri, 2012). Genç suçluluğunu ele alan birçok yaklaşım mevcuttur.  

Damgalama (etiketleme) teorisine göre, sosyal çevre tarafından sapma 
davranışı gösteren kişiye uygulanan kural ve yaptırımlar sonucu suç davranışı 
ortaya çıkmaktadır (Dönmezer, 1994). Kısacası, genç birey, toplum tarafından 
“suçlu” olarak adlandırıldığı için suçlu olmaktadır. H. Becker, ilk kez suç 
işleyen kişinin damgalandığını, kişinin yaşam alanlarına olumsuz etki ettiğini 
ve tüm bunlara tepki olarak tekrar suç işleyeceğini ifade etmiştir (Demirbaş, 
2001). 

Alt kültür teorileri, alt sınıfta yer alan genç suçluluğunu özellikle genç 
erkeklerden oluşan çeteleri açıklayabilmek amacıyla ortaya konmuştur.  Cohen, 
suç eylemini bir alt kültür sorunu olarak tanımlamış ve gençlerin suç 
davranışını alt kültür içerisinde öğrendiğini belirtmiştir. Alt kültür, suçun 
meşrulaştırılması ve suça yönelimde önemli bir role sahiptir (Dolu, 2010). 

Sosyal bağ teorisine göre, bireyin topluma olan bağlılığı arttıkça suç 
işleme ihtimali azalacaktır. Topluma olan bağlılık dört unsurla ifade 
edilmektedir. Bunlar; taahhüt, katılım, inanç ve bağlılıktır (İçli, 2004). Çocuk 
suçluluğunun sosyal kontrol teorisini geliştiren T. Hirschi’ye göre, bu 
unsurların kopması ya da zayıflaması sonucunda birey suça yönelmektedir 
(Dolu, 2010).  Genç bireyin, ebeveynlerine olan bağlılığı güçlü olduğu takdirde 
suç davranışına yönelimi azalacaktır (Ünal, 2008). 

Genç çetelerin suçluluğunu açıklamada önemli olan ayırıcı birleşimler 
teorisine göre, birey yakın çevresi tarafından suç davranışına teşvik edilmeye 
maruz kalmakta, suç işlemeye dair teknik ve suçu haklı çıkarıcı gerekçeleri 
öğrenmektedir. Sutherland’e göre; suç, öğrenme sürecinin bir sonucudur. Suç 
eylemi, çocukluk döneminden itibaren başlayıp gelişmeye devam etmektedir 
(Sutherland and Cressy, 1978). 

Taklidin yasaları olarak da isimlendirilen sosyal öğrenme teorisine göre; 
suç eylemi, tüm davranışlar gibi sonradan öğrenilmektedir. G. Tarde’ye göre, 
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suçlu bireyler doğuştan suçlu değildir, suçu yaşam içerisinde davranışları taklit 
ederek öğrenmektedir (İçli, 2004). 

Çözülemeyen çocuk suçluluğu teorisinde ise, suçun biyopsikososyal 
açıdan çok boyutlu ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Glueck çocuk ve 
genç suçlularla yaptığı çalışmalarla, fiziksel etmenlerin suç davranışında tek 
başına etkili olmadığını ve bütüncül bir yaklaşımın geliştirilmesinin önemini 
açıkça ortaya koymuştur (Dolu, 2010). 

1.2.Gençlerin Suça Sürüklenmesine Neden Olan Faktörler 
Farklı kuram ve yaklaşımlarla ele alınan suç: Psikolojik, demografik, 

sosyal, siyasal, yapısal, sosyoekonomik vb. birçok sebeple işlenmektedir. 
Demirbaş (2001)’a göre, bireylerin suça yöneliminin altında iki temel etmen 
mevcuttur:  

a)Suç eylemini gerçekleştiren suçlu bireyin sahip olduğu kişilik yapısı, 
birinci faktörü oluşturmaktadır. Bu kişilik yapısı, suçlunun sahip olduğu 
bireysel özellikleri ile yaşadığı çevresiyle olan etkileşimi sonucu 
şekillenmektedir. Sosyoekonomik durum, aile yapısı, eğitim düzeyi, arkadaş ve 
akran grupları, suçlu bireyin gelişim çevresi olarak ifade edilmektedir. İçinde 
bulunduğu sosyal çevresinde var olan sorunlar, kişiliği etkilemekte ve suça 
yönelime sebep olmaktadır. 

b)Suç eyleminin ortaya çıktığı süreçteki çevre durumu, ikinci faktörü 
tanımlamaktadır. Eylemin oluşmasına yol açan; ekonomik sıkıntılar, tahrik 
unsurları, aile içi yaşanan sorunlar gibi faktörler çevre durumunu 
oluşturmaktadır. 

Gençlerin, suça sürüklenerek suç işlemelerinde çeşitli faktörlerin rolü 
bulunmaktadır. Bu faktörler, suçun ortaya çıkmasında bazen tek başına etkili 
olduğu gibi genellikle birden fazla faktörün bileşiminden kaynaklandığı 
görülmektedir. Yetişme şekilleri ve yaşam biçimlerini etkileyen aile ve akran 
çevresi, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, sosyoekonomik yapı gibi etmenler 
gençlerin suça sürüklenmesinde etkili olmaktadır.  

Gençleri suça iten faktörler, iki ana başlık olarak ele alınabilir: 

1.2.1.Bireysel Faktörler 
Bireysel faktörler, bireyin sahip olduğu psikolojik ve biyolojik özellikleri 

kapsamaktadır: 
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• Biyolojik (Kalıtsal) Faktörler: Lombrosso, suçun kalıtsal olduğunu 
ve suçlu doğan kişilerin, bedensel kusurlar ile ruhsal anormalliklere 
sahip olduğunu belirtmiştir. Anne ve babanın genlerinde mevcut olan 
bozukluklar, birçok ruhsal ve bedensel hastalıkların ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Bedensel engellilik ve eksiklikler, psikopati, zeka 
geriliği, epilepsi vb. hastalıklar örnek verilebilir (Yavuzer, 2016). 
Biyolojik yaklaşıma dair farklı görüşler mevcuttur. Bedensel kusurlara 
sahip gençlerin normal çocuklara göre daha fazla suç eğilimine sahip 
olduklarını ortaya koyan Lombrosso ve Sheldon’un fikirleri, farklı 
uzmanlar tarafında ele alınmış ve bu kapsamda gerçekleştirilen 
çalışmalarda, fiziksel yapının suç eylemine yol açmadığı belirlenmiştir 
(Sevük, 1998).  

• Psikolojik Faktörler: Suçlu gençlerin ruhsal özellikleri ele 
alındığında; sosyopatik, psikotik, nörotik ve şizofrenik bulgulara sahip 
oldukları tespit edilmiştir (Sevük, 1998). Duygusal doyuma sahip 
olamayan, kişilik yapısına dair gereksinimlerini karşılamak için çaba 
gösteren ve bu eksik yönlerini giderme noktasında karmaşa ve 
bocalama yaşayan gençlerin suç eylemine yöneldikleri 
düşünülmektedir (Siegel ve Senna, 1981). 

• Cinsiyet: Yapılan araştırmalarda, erkeklerin kızlardan daha çok suç 
işledikleri ortaya konulmaktadır. Nedenleri ele alındığında, 
sosyalleşme sürecinde erkek ve kadınlara dair farklı rol beklentilerinin 
mevcut olmasıdır. Kadınlardan daha çok beklenen roller koruyucu, 
fedakâr, bağlı, şefkatli ve başkalarına karşı duyarlı olmayı kapsayan eş 
ve anneliktir. Buna karşın, erkeklerin bağımsız, girişimci, rekabetli, 
saldırgan ve hâkimiyet gibi özelliklere sahip olması beklendiği için 
erkekler risk almaya daha eğilimli olarak büyümektedir. Bu durum, 
onların suça daha kolay yönelmelerine neden olmaktadır (Kaner, 
2002). Ayrıca, erkeklerin sapma davranışı gösteren akran grubu 
içerisinde yer alması kızlara oranla daha yüksektir (Delikara, 2002). 

• Yaş: Yapılan birçok çalışmada; cinsiyet ile yaş arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu, suç eyleminin oluşmasında yaşın giderek artmasının 
önemli bir unsur olduğu ifade edilmektedir (Delikara, 2002). Ergenlik 
döneminde birey yeni değerler keşfeder. Bağımsızlık, sorumluluk, 
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özdeşleştirme kavramlarına cevap arar ve böylelikle kişiliğini kazanır. 
Toplumla olan ilişkilerini, toplumdaki yeri ve rollerini şekillendirir 
(Yavuzer, 1981). Ancak, genç birey, kişiliğine dair sınırlarını 
çizemediği takdirde, yaşadığı çevrede suç oranının yüksek ve aile 
desteği yetersiz ise suç teşkil eden sapma eylemlerine yönelmesi daha 
kolay olacaktır (Daner, 2002). 

• Alkol ve Madde Kullanımı: Uyuşturucu kullanan gençlerin, 
kullanmayanlara göre suça yönelim ihtimali beş kat daha fazladır. 
Özellikle 18-30 yaş arasında kullanımı, ciddi bir suçun işlenmesine 
sebep olmaktadır. Bununla birlikte, yine 18-30 yaş arasında yüksek 
miktarda alkol tüketimi de önemli bir risk faktörüdür (Ögel, 2014). 

1.2.2.Çevresel Faktörler 
Birey, çevresi ile sürekli etkileşim içerisindedir. Çevresinden etkilendiği 

gibi çevresini şekillendirir. Dolayısıyla bireyde ortaya çıkan sorunlar, yalnızca 
sahip olduğu bireysel özelliklerden değil, bununla birlikte çevresiyle olan 
etkileşiminin bir sonucudur. Gençlerin suça sürüklenmesinde çevresel 
faktörlerin, bireysel faktörlerden daha fazla etkili olduğu genel olarak kabul 
görmektedir (Konanç, 1993). Çevresel faktörler altı başlık altında 
değerlendirilebilir: 

• Ailesel Faktörler: Yeni nesilleri yetiştirme sorumluluğu olan aile; 
insanı sosyal hayata hazırlayan, bireye toplumun norm, rol ve 
beklentilerine dair düşünce, tutum ve davranışları kazandıran, bireyin 
toplumla bütünleşmesini ve temel gereksinimlerinin karşılanmasını 
sağlayan evrensel bir kurumdur. Ancak aile içerisinde ortaya çıkan 
olumsuz koşul ve durumlar, gençlerin suça yönelmesine neden 
olmaktadır. Bu olumsuz faktörlerin başında; düşük gelir düzeyi, 
demografik olarak kalabalık aileye sahip olma (Avcı, 2009), 
parçalanmış aile içerisinde yetişme (Uluğtekin, 1991), aile içerisinde 
istenmeyen çocuk olma, ailenin düşük sosyoekonomik ve eğitim 
düzeyine sahip olması (Görgülü ve Öntaş 2013; Kızmaz, 2004; 
Soytürk, 2013), olumsuz anne, baba ve çocuk ilişkilerinin varlığı ile 
ebeveynlerin çocuğa yönelik olumsuz tutum sergilemesi (Yavuzer, 
2016), ailedeki diğer üyelerde suç öyküsünün olması (Dönmezer, 
1994), ailede alkol ve madde kullanımı gelmektedir.  
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• Eğitim ve İş: Eğitim düzeyi ile suç arasındaki ilişki ters orantılıdır. 
Eğitim düzeyi arttıkça suça yönelimin azaldığı yapılan birçok çalışma 
ile ortaya konmuştur (Bora, 2014; Soytürk, 2013). Suça sürüklenen 
gençlerin, eğitim olanaklarından yeteri kadar yararlanamadıkları 
görülmektedir (Hancı, 2002). Bununla birlikte, ailenin düşük gelire 
sahip olması ve/veya gençlerin okul başarısızlığı erken yaşta iş 
yaşamına girmelerine sebep olmaktadır. Milyonlarca çocuk suça 
elverişli ortam olan sokaklarda çocuk işçiliğine sürüklenmektedir. 
Gençlerin, kendilerine uygun olmayan koşullarda çalışmalarından 
dolayı bedensel ve ruhsal sağlıkları bozulmakta, aile denetimi ve 
korumasından yoksun kaldıkları süreçte ise madde kullanımı, suça 
sürüklenme riski ile karşı karşıya kalmaktadır (Kunt, 2003). 

• Akran Grupları: Birey herhangi bir grupta, o gruba ait nitelikleri 
benimsemesi sonucunda varlığını sürdürebilir. Genç birey, içinde 
bulunduğu grupta çok kısa sürede kabul görmek istemektedir 
(Uluğtekin, 1991). Dolayısıyla, suçlu akran grubuyla beraber olursa 
uyum sağlayabilmek için suç eylemini normal bir davranış olarak 
algılayacak ve suç işleyebilecektir. Bu süreç, çeteleşmeye kadar 
gidebilmektedir. 

• Kitle İletişim Araçları: Kitle iletişim araçlarıyla gençler oldukça fazla 
vakit geçirmektedir. Kitle iletişim araçları ile yapılan algı 
operasyonları sonucunda suç, normalleştirilmekte ve çekici, faydalı 
olarak aktarılmaktadır. Gençler, suç tekniklerini öğrenebilmektedir. 
Tüketim toplumuna yönelik çekilen reklamlar, şiddet içerikli dizi ve 
filmler gençler üzerinde olumsuz etki bırakmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerde, gençlerin; araba, motosiklet ve büyük mağazalardan ürün 
çalarak hırsızlık yapmasında reklamlar önemli bir etmen olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Yavuzer, 2016).  

• Kentleşme, İç Göç ve Gecekondulaşma: Kent nüfusunda artış, doğal 
nüfusta meydana gelen artış ve göç sonucunda gerçekleşir. Kırdan 
kente yapılan göçlerde, bireyler sahip oldukları örf, adet ve 
alışkanlıklardan kopamadıkları için şehrin kültürüne uyum sağlamakta 
oldukça zorlanır. Böylece, kültür çatışması ortaya çıkar. Bireyler 
gecekondu mahallelerinde, oluşturdukları farklı gruplar içerisinde kent 
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kültürü ve değerlerinden uzak kalmakta ve böylelikle çatışma ve 
gerilim ortaya çıkmaktadır (Öter, 2005). Bu uyumsuzluktan en çok 
çocuk ve gençler etkilenmektedir. Ekonomik sıkıntılar, 
gecekondulaşma, yetersiz eğitim ve buna bağlı olarak iş aramaya 
başlanması sonucunda elverişsiz koşullara bağlı olarak suç hayatına 
adım atılmaktadır. 

• Sosyal Politika: Mevzuatın uygulanması hususunda var olan 
eksiklikleri, genç suçluluğuna dair önleyici politika, plan ve 
programların oluşturulmasını kapsamaktadır. 

1.3. Genç Suçluluğuna Dair Bulgular 
Ülkemizde; suçların yaklaşık olarak yarısının, 25 yaş altında yer alan 

çocuk ve gençler tarafından işlendiği, ileri yaşlarda suç işleyen kişilerin ise 
%90’ının çocuk ve gençlik dönemlerinde de suça bulaştığı tespit edilmiş olup 
suç tekrarının yaşandığı vurgulanmaktadır (Köknel, 2001).  

Literatüre bakıldığında; yapılan çalışmalarda, gelir düzeyi arttıkça suç 
oranının azaldığı (Akdeniz ve Üzümcü, 2013; Aksoy, 1982; Göçmen, 2003); 
kentlerde yaşayan gençlerin diğer yaş gruplarından daha fazla suça yöneldiği 
belirtilmektedir (İçli, 2004).  

Yaş faktörü ele alındığında; 15 yaşını dolduran gençlerin suça 
yöneliminin arttığı tespit edilmiştir (Gürler, 2005; Öter, 2005). Cinsiyet faktörü 
ele alındığında; yapılan araştırmalarda suç işleyenlerin çoğunluğunu erkeklerin 
oluşturduğu saptamıştır (Karabulut, 2006; Kozanoğlu, Yavuz ve Özkara, 2004; 
Öter, 2005). Eğitim faktörü ele alındığında; ilkokul düzeyi ve altına indikçe 
suçluluğun arttığı belirlenmiştir (Gürler, 2005; Öter, 2005).  

Suç eylemine bulaşan gençlerin büyük çoğunluğunun, suç işlerken 
arkadaşları ile birlikte (suç ortağı) olduğu tespit edilmiştir (Öztürk, 2005; 
Yavuz, 2003). Madde kullanımı ele alındığında; yürütülen çalışmalarda 
cezaevindeki çocuk ve gençlerin yarısından fazlasının madde kullandığı 
saptanmıştır (Gürler, 2005; Öztürk, 2005). Suça yönelen çocuk ve gençlerin 
büyük çoğunluğunun köyden kente göç ettiği belirlenmiştir (Aslan, Daşkafa, 
Karabulut ve Şahin, 2003; Ataseven, 2006). 

Genç suç davranışları ile ilgili olarak yapılan araştırmalar ve suç 
istatistikleri sonucu evrensel kabul gören kriminolojik bulgular şu şekildedir 
(Ögel, 2014): 
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• Suç işleyenlerin cinsiyeti ele alındığında, büyük çoğunluğu erkektir. 
• Medeni durum ele alındığında, büyük kısmı bekârdır. 
• Yaş dağılımı ele alındığında, çoğunlukla 15-25 yaş aralığındadır. 
• Suçların büyük bölümü kentlerde yaşayanlar tarafından 

gerçekleşmektedir. 
• Suçluların büyük çoğunluğu göç etmiş ya da göç edilen yerde 

yaşamaktadır. 
• Okul devamsızlığı olan gençlerin suça yönelme ihtimali okula düzenli 

olarak devam eden gençlerden daha yüksektir. 
• Akademik ya da iş yaşamına dair yüksek beklentiye sahip olan 

gençlerin suça yönelme ihtimali daha azdır. 
• Okul akademik başarısı yüksek olan gençlerin suç eylemlerinde 

bulunma ihtimali daha düşüktür. 
• Olumsuz ve zayıf aile ilişkileri olan gençlerin suça yönelme olasılığı 

daha yüksektir. 
• Gençlerin suç işleyenlerle ilişki kurması sonucunda, kendilerinin de 

suça karışma ihtimali artmaktadır. 
• Düşük ekonomik düzeye sahip olmak, her türlü suça yönelme 

ihtimalini arttırmaktadır. 
 

2. SUÇ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ 
Eğitim, gençlerin suça sürüklenmesini etkileyen önemli faktörlerden 

biridir. Eğitim olgusunu suç bağlamında gençlerin eğitimi ve ebeveynlerin 
eğitimi olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz. Gençlerin eğitiminde, ailede 
alınan eğitimden sonra okul hayatının, öğrenime devam etmenin suça 
bulaşmada önleyici bir işleve sahip olduğu söylenebilir. 2009-2019 yılları 
arasında ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin eğitim durumuna 
bakıldığında yükseköğretim ve üstü seviyesinde olan kişilerin toplam 
hükümlülerin yaklaşık %8’ini oluşturduğu görülmektedir (TÜİK, 2020). Bu 
oranın düşük olması ve yapılan diğer araştırmalar (Sünger, Balcıoğlu ve Çağlar, 
2015; Yıldız, 2004), gençlerin öğrenim düzeyleri arttıkça suça sürüklenme 
oranlarının düştüğünü ortaya koymaktadır.   
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Öğrenim seviyesinin yükselmesi ile farkındalığın artması, iş bulma 

imkânlarının çoğalması gibi fırsatlar oluşacağından eğitim, gençlerin suça 
sürüklenmesinde koruyucu bir etken haline gelmektedir. İşsizliği önleme, 
kendini ve içinde bulunduğu toplumu tanıma, değerleri öğrenme, hayatı 
keşfetme gibi işlevlerinin yanında eğitim; gençlerin okulda geçirdiği zaman 
bakımından da koruyucu bir nitelik taşır. Okulda geçirilmesi gereken zamanı 
sokakta geçiren bir gencin suçla tanışması daha muhtemeldir (Tauchen, Witte 
and Griesinger, 1994). Ancak öğrenim düzeyinin yüksek olmasının suçluluk 
için tek başına engelleyici bir güce sahip olmadığı da unutulmamalıdır. 

Gençlerin suça sürüklenmesinde bireysel faktörlerin yanı sıra ailesel 
birtakım sebepler de vardır. Ailenin sosyal, ekonomik, kültürel durumu kadar 
eğitim durumu da suçluluğun anlaşılmasında kritik göstergelerdendir. 
Ebeveynler gençlerin yetiştirilmesinden sorumlu kişiler oldukları için onların 
öğrenim düzeyi gençler üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Yetişkin 
suçlulara yönelik yapılan bir araştırmada suçluların ebeveynlerinin de düşük 
öğrenim düzeyine sahip olduğu görülmüştür (Kızmaz, 2004).  

Gençlerin yetiştirilmesinde, sosyalleşmesinde, yaşam becerilerinin 
edinilmesinde özetle büyüme sürecinde sağlıklı bir ebeveyn- çocuk iletişimi 
kurabilmek ve gençleri suça sürüklenmesini engelleyebilmek için anne-babanın 
eğitimi önem arz etmektedir. Burada da öğrenim seviyesinin, suçluluğu azaltıcı 
ya da engelleyici tek faktör olmadığının altını çizmek gerekir. Öğrenim 
seviyesinin yüksek olması, anne-babanın gencin toplumsallaşma sürecinde ona 
daha nitelikli bir şekilde rehberlik edebilmelerine katkı sağlar. Ebeveynlerin 
kendilerine ve çocuklarına karşı tutumlarını, davranışlarını gözden geçirme ve 
kontrol edebilme olanağı verir. Ancak suç gibi ekonomik, sosyal, kültürel, 
eğitsel, siyasal pek çok açıdan ele alınması gereken kompleks bir olguyu tek 
başına önleme gücüne sahip değildir (Kızmaz, 2004). Bu noktada aile 
tutumlarının gence karşı olumlu olması ve açık iletişim imkânlarının varlığı 
önem kazanmaktadır. Özellikle günümüz dünyasında gençler arasında çok 
yaygın olan sosyal medya bağımlılığı gibi durumların genç ile aile arasındaki 
iletişimi olduğu kadar gençlerin sağlığını da olumsuz yönde etkilediği 
(Kayaarslan, 2021) gerçeğinden hareketle öncelikle sağlıklı olmanın değeri ve 
sağlıklı iletişim konularında farkındalık kazanımlarının suç oranlarını da 
dolaylı yoldan azaltabileceği ifade edilebilir. 
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3.GENÇ SUÇLULUĞUNA DAİR SOSYAL HİZMET 
UYGULAMALARI 

Gençlerin suça sürüklenmesini önleyebilmek adına devlet tarafından 
koruyucu, önleyici ve rehabilite edici birçok mekanizmalar oluşturulmaktadır 
ve böylece gençlerin, cezalandırılmasından ziyade korunması amaçlanmaktadır 
(Erdoğan, 2011). Bu doğrultuda ortaya konulan adalet sisteminin iki temel 
amacı vardır. Birincisi, suça sürüklenmiş gençlerin, adli süreç içerisinden en az 
zarar görerek çıkmasının sağlanması ve üstün yararının gözetilmesidir. İkincisi 
ise, suça bulaşmış gençlerin ve ailesinin sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda 
gerekli olan sosyal hizmet uygulamalarını etkin bir şekilde sürdürmektir 
(Karataş ve Mavili, 2019).  

Çocuk adalet sistemi içerisinde, sosyal çalışmacılar tarafından suça 
sürüklenen gençlere yönelik adli sosyal hizmet müdahaleleri; koruyucu-
önleyici, değiştirici-geliştirici, iyileştirici-rehabilite edici müdahaleler olmak 
üzere üç ana başlık altında yürütülmektedir. Henüz ortaya çıkmadan sorunu 
önlemek, bu mümkün olmadığı takdirde soruna en hızlı şekilde müdahale 
ederek müracaatçıların psikososyal işlevselliklerini yeniden sağlamak, sosyal 
hizmetin en temel amaçlarındandır. Gençler, suça sürüklenmesine neden olan 
riskler karşısında ancak koruyucu ve önleyici yapıların güçlendirildiği sistemler 
aracılığı ile korunabilir (Karataş ve Mavili, 2019). 

Adli sosyal hizmet alanı, suça sürüklenen gençleri değerlendirirken 
“çevresi içinde birey” yaklaşımından yola çıkar. Sistem kuramı ve ekolojik 
yaklaşım kapsamında; genci aile, yakın ve sosyal çevresi ile birlikte 
değerlendirir. Çünkü suçlu genç yoktur. Genç bireyi, suça sürükleyen ya da 
suça yönelten etmenler mevcuttur (Zorbaz ve Bilge, 2019). Bu doğrultuda 
mikro, mezzo ve makro boyutta gençlere yönelik çeşitli sosyal hizmet 
uygulamaları gerçekleştirilmektedir. 

Suça sürüklenmiş ya da sürüklenme ihtimali bulunan çocuk ve gençler 
için onların doğru davranışlara sahip olmalarını sağlama yolunda bazı örnek 
uygulamaların faydalı olduğu ifade edilebilir. Bu noktada özellikle devlet 
koruması altında bulunan çocuk ve gençlerin her birinin farklı özel durumlara 
sahip olmasından dolayı kurum dışındaki sosyal yaşantıya tam bir esneklikle 
karışabilmelerinin sakıncaları olabileceğinin altını çizen Kayaarslan (2020b), 
rol model kavramının önemine işaret etmiştir. Bu bağlamda suça sürüklenen ya 
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da bu riski taşıyan çocuk ve gençlerin, kendilerine davranışlarıyla örnek 
olabilecek bireylerle etkileşimde bulunarak sosyal hayatı tanımalarının daha 
sağlıklı bir uygulama olabileceğini ifade etmiştir. 

Gençlerin suça sürüklenmesini engelleyici tedbirlerin alınması 
gerekliliği ve bu konuda devletin sorumlu olduğu anayasanın 58. maddesinde 
açıkça belirtilmiştir (T.C. Anayasası, 1982). Bu madde ve diğer hukuki 
dayanaklar çerçevesinde ülkemizdeki bazı kurum ve kuruluşlar gençlerin suça 
sürüklenmesine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmetler ile iyileştirmeye yönelik 
hizmetler sunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ve bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Kızılay’ı bu 
kurumlardan bazılarıdır. Bu kurum ve kuruluşların hizmetleri şu şekildedir: 

3.1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Bakanlığın, çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmet çalışmalarını 

şekillendiren yasal çerçeve 2005 yılında yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk 
Koruma Kanunu’dur. Bu kanun kapsamında, korunma ihtiyacı olan veya suça 
sürüklenen çocuk ve gençlere yönelik usûl ve esaslar düzenlenmektedir. Bu 
kanun ile korunma ihtiyacı olan çocuk ve gençler için sağlık, eğitim, 
danışmanlık ve bakım tedbirleri tanımlanmıştır. İlgili mahkemelerce verilen 
tedbir kararlarının uygulanmasına ilişkin inceleme ve takip sosyal çalışmacılar 
tarafından yürütülmektedir (Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu 
ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik, 
2006). 

Sosyal ve ekonomik imkânların kısıtlılığı, suça sürüklenmede risk 
faktörlerindendir. Bu risk faktörünü azaltmayı amaçlayan bir uygulama olarak 
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti hayata geçirilmiştir. Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti 
(SED) ile çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere çocukların 
bakımı ve ihtiyaçları için kendi kendilerine yeterli hale gelinceye kadar 
ekonomik ve psikososyal destek sunulmaktadır (http:/www.aile.gov.tr). Bu 
hizmeti çocuk ve gençler özelinde daha etkin hale getirebilmek adına “SED 
Hizmetinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi” yürütülmektedir. “Proje ile 23 ilde 
SED hizmetinden yararlanan çocuk ve gençlerin; ailelerinde onların adına 
farkındalık geliştirilmesi, akranları ile eşit olanaklara sahip olması, okul dışında 
kaliteli zaman geçirebilecekleri ortam ve fırsatların oluşturulması, kültürel, 
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sosyal, akademik ve sportif faaliyetlerle risk faktörlerine karşı korunmaları 
amaçlanmaktadır.” Bu proje ile gençlerin, yalnızca ekonomik sebeplerle 
ailelerinden ayrılmamaları ve kurum bakımına alınmadan sosyal, eğitsel ve 
kültürel imkânlara erişebilmeleri hedeflenmektedir (Türkiye’de Çocuklara 
Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu, 
2017).  

Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerde yetişen gençlerin, suça 
sürüklenme oranları daha yüksektir. Sosyal ve ekonomik imkânların sınırlılığı; 
suça iten diğer ailesel, bireysel ya da toplumsal faktörlerle bir araya geldiğinde 
suça yönelimin artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, gençlerin 
yararlanabileceği sosyal ve ekonomik olanakların artırılması, suça dair 
koruyucu-önleyici unsur olarak büyük önem taşımaktadır (Fergusson, Swain 
and Horwood, 2004). 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde suça sürüklenen, suç 
mağduru olan ya da sokakta sosyal tehlikelerle karşı karşıya kalan çocuk ve 
gençlere yönelik “Çocuk Destek Merkezleri” bulunmaktadır. Bu merkezlerde, 
haklarında bakım tedbiri veya koruma kararı verilen çocuk ve gençlere yönelik 
bakım ve korumanın yanı sıra ihtiyaç duyulan psikososyal destek hizmetleri 
sağlanmaktadır. Çocuk destek merkezleri; çocuk ve gençlerin mağduriyet, suça 
yönelim, yaş ve cinsiyet durumuna göre ayrı bir şekilde gruplandırıldığı ve o 
doğrultuda hizmetlerin verildiği sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Her on çocuğa bir 
sosyal çalışmacının bulunması gereken bu merkezlerde sosyal çalışmacı; 
gence, aile ve sosyal çevresine dair sosyal inceleme yapmak, rapor hazırlamak 
ve mesleğine yönelik müdahaleleri program dâhilinde planlayarak 
gerçekleştirmekle yükümlüdür (Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği, 2015). 

Çocuk koruma sisteminden ayrılan gençlerin topluma yeniden 
kazandırılmaları noktasında süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Kayaarslan (2020a)’ın tespitleri şu şekilde özetlenebilir: Çocuk koruma sistemi 
içerisinde gelişimine devlet tarafından katkı sağlanılan korunma ihtiyacı 
bulunan çocuklar 18 yaşına geldiklerinde eğer yükseköğrenime devam 
etmiyorlarsa kurum bakımından ayrılmaktadırlar… Kurum bakımından ayrılan 
bu gençler hayatta kimseleri ve kalacak yerleri bulunmadığı durumda birçok 
dezavantaja sahip olarak yaşam mücadelesi vermek durumunda 
kalmaktadırlar… Kurum bakımından ayrılan gençlere, zorlu yaşam 
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dönemlerinde yardımcı olunması ve anlayışla yaklaşılması daha büyük 
sorunların önüne geçilmesinde kolaylık sağlayabileceğinden önemlidir. Bu 
sorumluluk tüm toplumun omuzlarındadır. 

3.2. Adalet Bakanlığı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 19/3 maddesinde tutuklamanın bazı 

zorunlu durumlarda olabileceği belirtilmiştir (T.C. Anayasası,1982). Çocuk ve 
gençler için ise tutuklama süresinin mümkün olan en kısa süreye indirilmesi ve 
genci toplumla yeniden bütünleştirmesi amaçlanmalıdır (Erbay, 2017).  

Çocuk ve gençlerin yaş grubuna göre tutuklu bulunduğu farklı kurumlar 
vardır ve bu kurumlarda gençlerin suçlarının cezasını çekmekten öte yürütülen 
uygulamalar ile psikolojik, sosyal, eğitsel yönden gelişimleri desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. Adli sosyal hizmet alanında ele alınan tüm bu süreçlerde 
sosyal çalışmacılar aktif olarak yer almaktadır. Adli sosyal hizmet Tomanbay 
(1999)’a göre “cezaevinde bulunan hükümlülerin bedensel, ruhsal ve sosyal 
sağlıklarını yeniden kazanmaları, korumaları, geliştirmeleri ve toplumdan 
kopmamaları amacıyla, cezaevi içinde sosyal çalışmacı tarafından hükümlülerle 
yapılan dizgeli, düzenli çalışmaların tümü” şeklinde tanımlanmıştır. Adli sosyal 
hizmet bağlamında sosyal çalışmacılar, gençlere yönelik suçu önleme ve ıslah 
çabalarının önemli bir parçasıdır. Aile mahkemelerinde, çocuk 
mahkemelerinde, denetimli serbestlik uygulamalarında, kolluk kuvvetlerinin 
çocuk şube müdürlükleri gibi alanlarda çalışarak ceza adalet sisteminin farklı 
basamaklarında kendilerine yer bulmaktadır (Gökçearslan Çiftçi, 2014). 

Adalet Bakanlığı bünyesindeki farklı birim ve kurumlarda, gençlere 
yönelik suçu önleyici ve ıslah edici adli sosyal hizmet uygulamaları 
yürütülmektedir. Başlıca kurumlar; Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı birim ve kurumlar, Çocuk Mahkemeleri ve Aile Mahkemeleridir: 

• Çocuk Mahkemeleri: Çocuk mahkemeleri bünyesinde 18 yaşına 
kadar olan suça sürüklenmiş gençlerin yargılama ve ceza infaz 
işlemleri görülmektedir. Sosyal çalışmacılar çocuk mahkemelerinde 
aktif olarak görev yapar. 

• Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları: Gençlerin ceza adalet sistemi 
içinde farklı yaş gruplarına ayrılmış farklı yapılandırmaları mevcuttur. 
15-18 yaş aralığındaki gençler yasalara göre çocuk ergin dahi olsa 
çocuk kabul edildiğinden (TCK) 6/1-c md. ve ÇKK 3/1-a md.) çocuk 
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kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılır. Adalet Bakanlığı’nın ilgili 
kanun ve tüzüklerinde belirtildiği üzere “Gençlik kapalı ceza infaz 
kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş olup da 
yirmi bir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim 
ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik 
görevlileri bulunan kurumlardır. Genç hükümlülerin iyileştirilmelerinde, 
çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı 
engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum 
görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlar ise gençlik açık ceza 
infaz kurumlarıdır.” (Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, 2006). Gençler, bu tarz 
kurumlarda barındırılamadığı durumlarda yetişkin ceza infaz 
kurumlarının çocuklar için ayrılmış bölümlerinde kalmaktadır. 

• Çocuk Eğitimevleri: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun’a göre, çocuk eğitimevleri; çocuk ve genç 
hükümlüler hakkında verilen cezaların uygulandığı, hükümlülerin 
eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleşme 
amaçları ile oluşturulan tesislerdir. Ülkemizde; Ankara, Elazığ, 
İstanbul, İzmir ve Urla olmak üzere beş çocuk eğitimevi 
bulunmaktadır. 12-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin kaldığı 
eğitim evlerinde, bireyler 18 yaşını doldurduğunda kurum içinde ya da 
dışında eğitimine devam ediyorsa 21 yaşına kadar kurumda kalmaya 
devam edebilmektedir. Ceza infaz kurumlarında, mesleki ya da farklı 
alanlarda eğitim alan ve belirli bir iyileştirme, rehabilitasyon 
sürecinden geçen gençlerin tekrar suça yönelmesini engellemek bu 
kurumların temel amaçlarından biridir. Her ne kadar bir eğitim ve 
iyileştirme sürecinden geçmiş olsa da gencin geri döndüğü sosyal 
çevresi, ilişkileri, karşılaştığı ekonomik, sosyal, kültürel zorluklar 
gencin tekrar suça yönelmesine sebep olabilecek risk faktörlerini 
barındırıyor olabilir. Bu gençlerin ceza infaz kurumlarından ayrıldıktan 
sonra da takibinin yapılması, suçu ortaya çıkarabilecek risk 
faktörlerinin gencin hayatında olup olmadığının saptanması için 
elzemdir. Çoban’a göre (2015) ceza infaz kurumlarından salıverilen 
çocuk ve gençler için bir takip sisteminin mevcut olmaması, özellikle 
çocuk adalet sisteminin reformuna dair çalışanlar için önemli bir sorun 
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teşkil etmektedir. Gençlerin, suçlu olarak etiketlenmeleri ve toplumdan 
dışlanmalarını önlemek için bağımsız bir mekânın varlığı 
gerekmektedir.  

• Denetimli Serbestlik Birimleri: Denetimli serbestlik; çerçevesi 
yasalarca belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında 
mahkemeler tarafından verilen ceza ve tedbirlerin uygulandığı; onların, 
toplum içinde denetleme ve takibinin yapıldığı, hayat koşullarının 
elverişli hale getirilmesi ile toplum içerisinde aktif yer alabilmesi için 
gerek duyulan politika, hizmet, program, kaynak ve fırsatların etkin 
şekilde sunulduğu bir sistemidir (https://cte.adalet.gov.tr). Suça 
sürüklenmiş gençlerin topluma uyumu çerçevesinde sosyal hizmet 
uygulamalarının yürütüldüğü birimdir. Denetimli serbestlik 
uygulamalarında hükümlü gençler için bir yandan cezanın infazı 
gerçekleştirilirken öte yandan suç işlemeyi önleyici ve topluma 
yeniden kazandırmayı amaçlayan rehberlik ve iyileştirme çalışmaları 
yürütülür. Bu iki süreç birlikte yürütülmektedir. Sosyal çalışmacılar ise 
28578 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetimli Serbestlik 
Hizmetleri Yönetmeliği’nin 24. maddesi çerçevesinde denetimli 
serbestlik uzmanı olarak isimlendirilir. Bu kapsamda sosyal çalışmacı; 
yükümlüler ile bireysel görüşmeler yapar, özel hayatın gizliliği 
bağlamında gençlerin okul, aile ve iş gibi sosyal çevreleri ile iş birliği 
yapar ve çeşitli müdahale programları düzenler (Denetimli Serbestlik 
Hizmetleri Yönetmeliği, 2013). 

• Psikososyal Yardım Servisi: Adalet sisteminde cezalandırıcı bir 
tutum yerine onarıcı ilkeler esas alındığından çocuk ve gençlik ceza 
infaz kurumlarında çocukları suçtan uzaklaştırmayı, toplumsal yaşamla 
bütünleşmeyi amaçlayan iyileştirici programlar yürütülür. Psikososyal 
yardım servisi söz konusu programların sosyal çalışmacı, psikolog gibi 
meslek elemanlarınca yürütülmesinde görevlidir. Bu servis, kurumda 
görevli ve hükümlülerin ruhsal ve bedensel sağlığına dair hizmetleri 
araştırır, uygular ve gerekli olduğu takdirde tedavi sürecine dâhil olarak 
psikososyal destek ve müdahaleler gerçekleştirir. Hükümlülerin 
bireysel ve sosyal özelliklerini, sosyal çevre ve desteklerini, hayat 
koşullarını ve suça yönelme sebeplerini tespit ederek onların 
sorunlarının çözülmesi ve işlevselliklerini yeniden kazanmaları için 

https://cte.adalet.gov.tr/Home/BirimDetay/16
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yardımcı olur. Ayrıca psikososyal yardım servisinin belirtilen görev ve 
işlevleri yerine getirebilmesi için gerektiğinde sosyal çalışmacı ve 
diğer servis personelinin, kurum müdürünün izin ve bilgisi dâhilinde, 
aile ve yakın çevreyle görüşmeler yapabileceği ilgili kanun 
maddelerinde belirtilmiştir. Psikososyal yardım servisi tarafından 
kurumlarda bulunan çocuk ve gençlere, ailelerine ve infaz memurlarına 
yönelik çeşitli psikososyal destek ve müdahale programları 
düzenlenmektedir (https://cte.adalet.gov.tr). Genel Bilgiler ve 
Yaklaşım İlkeleri, Kişisel Gelişim, “Buradayım” Güvenli Davranış, 
Aile Eğitimi, İyiye Doğru Öfke Kontrol, Cinsel İstismara Yaklaşım, 
İnfaz ve Koruma Memurlarına Yönelik Psikososyal Destek 
Bilgilendirme Programı, Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı 
adı altında 8 ayrı psikososyal destek ve müdahale programı 
geliştirilmiştir ve bu programların Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda devamlı kullanılabilecek programlar 
olması için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. 

• Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS): BİSİS, her çocuk ve 
gencin ayrı ayrı ele alındığı vaka yönetimi mantığıyla kişiye özgü 
iyileştirme süreçlerinin uygulandığı bir sistemdir. “Hükümlünün 
kuruma kabul edilmesi, inceleme ve sınıflandırma yapılması, kurum 
süreci, iyileştirme hizmetleri, ailenin sürece dâhil olması, yönetime ait 
uygulamalar, tahliye süreci BİSİS programına göre yapılır. Ayrıca 
BİSİS kapsamında bir grup liderliği modeli de uygulanmaktadır. Bu 
modele göre, pedagojik eğitim almış bir infaz memuru sorumlu olduğu 
çocuk ve gençlerle vaktinin tamamını geçirir ve onların çeşitli yaşam 
becerilerini edinmelerinde rol oynar. “Söz konusu memur, sorumlusu 
olduğu çocuklara yaşam becerileri edindirme, eğitim ile sosyokültürel 
etkinliklere, bireysel ve grup psikososyal destek faaliyetlerine 
katılımını sağlamak gibi eğitim ve iyileştirme görevleriyle birlikte 
çocuk ve gençler arasında ortaya çıkabilecek istismar eylemlerinin 
(akran zorbalığı vb.) önlenmesine dair sorumluluklarını da 
gerçekleştirir” (http:/www.cte.adalet.gov.tr). 
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3.3. İçişleri Bakanlığı 
Gençlerin, suça sürüklenmesini önlemek ve suç işlendiği takdirde 

soruşturmasını yapmak üzere gençler ile doğrudan muhatap olan bir kurum 
olarak İçişleri Bakanlığı da suçluluk bağlamında söz edilmesi gereken 
aktörlerdendir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alan Çocuk Şube 
Müdürlükleri 18 yaşına kadar olan gençler için hizmet vermektedir. Korunma 
ihtiyacı olan, suç işleyen veya suça yönelen çocuk ve gençlerin, suça 
sürüklenmesine yol açan faktörlerinin tespiti için sosyal çalışmacılar 
aracılığıyla inceleme yapılmasını sağlamak, Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki 
çocuk biriminin görevidir ve ilgili yönetmelikte bu ve suça itilmiş çocuklara 
dair diğer sorumluluk ve müdahale alanları açıkça belirtilmiştir (Emniyet Genel 
Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği, 2001).  

Ayrıca çocuk ve gençlerin, alkol, madde bağımlılığı vb. kötü 
alışkanlıklara karşı korunabilmesi için okul, park bahçe gibi alanlarda 
denetimlerin yapılması, bu konuda koruyucu-önleyici çalışmaların yürütülmesi 
de Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğundadır. 

3.4. Türk Kızılayı 
Suça sürüklenmiş gençlere yönelik çalışmalar yürüten kurumlardan biri 

olarak Türk Kızılayı, “Toplum Merkezleri Projesi” ile pek çok bölgede aktif 
olarak yer almaktadır. Gençlere ve ailelerine yönelik eğitimler, psikososyal 
destek çalışmaları, okul hayatından mahrum kalan çocuklar için okullaştırma, 
suça sürüklenmiş çocukların vaka takibi gibi çeşitli alanlarda hizmet 
vermektedir (https://www.kizilay.org.tr). 

SONUÇ 
Sosyal bir sorun olma niteliği taşıyan genç suçluluğu, bireysel ve 

çevresel birçok olumsuz faktörün bileşkesi olarak ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla, gençlerin günlük yaşamları ile sahip oldukları olanak ve 
koşulların, suç davranışıyla yakın ilişkisi olduğunu ifade edebilmemiz 
mümkündür. Gençlerin gelişimsel ve psikososyal açıdan değerlendirmesinin 
yapılmış olması, suça sürüklenmenin önlenmesinde alınacak tedbirlere güç 
katmaktadır. 

https://www.kizilay.org.tr/
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Gençlere yönelik ceza adalet sisteminin her bir aşamasının; gencin 
korunmasına, üstün yararına, rehabilitasyonuna, eğitilmesine yönelik 
müdahaleler şeklinde sağlanması, gençlerin suça sürüklenmesinde ve suçun 
tekrar işlenmesinde önleyici bir faktör olabilir. 

Çocukların, toplum tarafından işlemiş oldukları kanun tarafından suç 
sayılan fiillerden dolayı “suçlu” ilan edilmemeleri için toplumsal 
bilgilendirmelere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Yine gençlerin, eğitimleri ile alakalı suça sürüklenmelerinin, önleyici 
programlarla desteklenmesi gerekmektedir. Gençlerin suça sürüklenmesi ve 
tekrar suç işlemelerinin önlenmesinde eğitimin rolü büyüktür. Onların iyi ve 
nitelikli bir eğitim almaları, ileride başarılı bir meslek hayatına adım atmalarını 
ve suç ortamından uzaklaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Okullarda başlatılacak 
olan okul sosyal hizmet uygulamaları aracılığı ile gençlerin yaşadığı sorunlar 
tespit edilerek suça dair risk faktörleri önlenebilir. Ayrıca, gençlerde madde 
bağımlılığı ile mücadele de bu süreçte oldukça önemlidir. 

Son olarak ülkemizde genç suçluluğu ile ilgili araştırmalar oldukça az ve 
yasal düzenlemeler yeterli düzeyde değildir. Bu alanda gerçekleştirilen 
araştırmaların arttırılması, genç suçluluğu olgusunu daha belirgin bir hale 
getirecektir. Sınırları belirlenmiş, yeterli mevzuat ve uygulamaları içeren yasal 
düzenlemeler de genç bireylerin daha adil bir sistem içerisinde yargılanmasına 
imkân sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 
Bağımlılık bir maddenin, tekrarlayan bırakma girişimlerine ve zarar 

verici etkisine rağmen kullanımına devam edilmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Preyde & Adams, 2008). Bu yönüyle bakıldığında, insanlar neredeyse her şeye 
karşı bağımlılık geliştirebilmekte ve bağımlılık davranışları 
sergileyebilmektedirler. Ancak bazı şeyler, diğerlerinden daha fazla bağımlılık 
geliştirme potansiyeline sahiptir. Beyin yapısı üzerinde çeşitli etkileri olan 
maddeler bunlara örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla çeşitli maddelerin 
kullanımının neden olduğu bağımlılık, diğerlerinden daha kolay bir şekilde 
gelişebilmektedir. Madde bağımlılığının gelişmesi, birtakım semptomların 
kişide görünür hale gelmesini sağlamaktadır ve bunların varlığı üzerinden 
bağımlılık sürecine ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu 
değerlendirmeler ise bağımlılığın doğasında bulunan bazı bileşenlerin tespitine 
dayanmaktadır (Ögel, 2017).  

Bağımlılık bileşenlerinin tespit edilebilmesi adına çeşitli unsurların 
değerlendirilmesi gerektiği bilinmektedir (APA, 2013).  Kişinin zarar 
göreceğini bilmesine rağmen kullanımı sürdürmesi bağımlılığa ilişkin önemli 
işaretler arasında yer almaktadır. Madde kullandığı için hayatında; ekonomik, 
sosyal ve psikolojik açıdan birçok sorun yaşamasına rağmen madde kullanımını 
sürdürmek bu kapsama girmektedir. İş yerinde sorun yaşamasına ve verimli 
çalışmasına engel olmasına rağmen madde kullanımını sürdürmek buna örnek 
olarak verilebilir. Sosyal anlamda sorun yaşamak ve kişilerarası ilişkilerin 
bozulması gibi bir durum da madde kullanımıyla bağlantılı şekilde ortaya 
çıkıyorsa, bağımlılık konusunda bir diğer işaretçinin de varlığından söz 
edilebilmektedir. Sosyal geri çekilme yaşamak, sağlıklı arkadaşlık ilişkilerinin 
yerini zarar verici arkadaşlık biçimlerinin alması (kullanım arkadaşlığı vs.), 
ilişkileri sürdürmekte ve yeni ilişki kurmada zorluklar buna örnek olarak 
verilebilir. Bir diğer bağımlılık belirtisi ise istenilenden/planlanandan daha çok 
ve uzun süreli madde kullanımı olarak belirtilebilir. Madde kullanan kişinin, 
kullanmayı planladığı madde miktarından daha fazla kullanması ve kullanmayı 
planladığı süreden daha uzun süre kullanması buna örnek olarak verilebilir. 
Madde ile ilgili süreçlere çok fazla vakit ayırmak (maddeyi düşünmek, temin 
etmek, kullanmak vs.) bağımlılığa ilişkin bir diğer işaretçidir. Madde 
kullanımına karşı yoğun seviyede istek duymak bağımlılığın en önemli 
belirtileri arasında yer almaktadır. Bu durum alan yazında aşerme olarak 
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tanımlanmaktadır. Kişinin bağımlılığı değerlendirilirken, bağımlılığın tam 
merkezinde yer alan aşerme, bağımlılığın önemli unsurları arasında yer 
almaktadır. Çeşitli sosyal alanlardaki rollerin ve sorumlulukların yerine 
getirilememesi madde kullanımının, bağımlılık derecesinde ciddi bir sorun hale 
geldiğini gösterebilmektedir. Eğitim hayatını ihmal etmek, iş yerinde sorunlar 
yaşamaya başlamak, evdeki sorumlulukları yerine getirememek bunlar arasında 
sayılabilir. Tehlikeli olabilecek durumlarda madde kullanmak bağımlılığın 
diğer işaretçileri arasında yer almaktadır. Örneğin güvenilirliğin yüksek 
düzeyde olması gereken bir işte çalışıyorken madde kullanmak ya da sağlığın 
zarar görme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda madde kullanmak buna 
örnek olarak verilebilir. Yine buna benzer bir şekilde, kişinin madde 
kullanımının tekrarlayıcı bir şekilde bedensel veya ruhsal sorunların 
doğmasına ve bunların seviyesinin giderek artmasına neden olan şeyin madde 
kullanımı olduğunu bilmesi ancak yine de kullanımı sürdürmesi, bağımlılık 
açısından önemli bir göstergedir. Bağımlılık sürecinin en temel yapı taşını ise 
tolerans gelişimi şeklinde belirtmek mümkündür. Nitekim bu durum bağımlılık 
meselesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu kavram ile kişinin 
kullandığı maddeden zamanla aldığı hazzın düşmesi ifade edilmektedir. 
Örneğin, kişi daha önce bir birim madde kullanıyor ve bu seviyedeki kullanım, 
istenilen hazza ulaşmayı sağlıyorsa bir süre sonra bu bir birim aynı hazzı almak 
için yeterli gelmeyecektir. Kişide tolerans gelişmesi durumunda iki farklı 
davranış ortaya çıkabilir. Bunlardan birincisi, kişinin kullandığı maddeyi daha 
yüksek dozlarda kullanmaya başlaması, ikincisi ise kişinin farklı maddeleri 
kullanmaya başlamasıdır. Böylelikle tolerans gelişimi, kişinin madde kullanım 
davranışını ciddi manada etkilemekte ve bağımlılık sürecinin derinleşmesine 
neden olabilmektedir.  

Bağımlılığın önemli işaretlerinden bir diğeri de kişinin tekrar eden 
bırakma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasıdır. Madde kullanıcısı, 
yaşadığı sorunlardan dolayı maddeyi bırakmaya karar verir ancak bu kararı 
uygulamaya koymak veya uygulamaya başladıysa sürdürmek noktasında ciddi 
problemler yaşayabilmekte ve yeniden madde kullanımına başlayabilmektedir. 
Dolayısıyla kişinin başarısız bırakma girişimlerinin olması yani bırakamaması 
da madde bağımlılığını değerlendirmeye yönelik önemli bir etkene karşılık 
gelmektedir.  Bağımlılık gelişime yönelik olarak dikkate alınması gereken son 
nokta ise kişide yoksunluk belirtilerinin varlığıdır. Madde kullanımı 
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sonlandırıldığında ya da kısa süreli de olsa kesildiğinde veya birkaç saat geç 
kullanıldığında, kişide fiziksel ve psikolojik olarak bazı belirtilerin ortaya 
çıkması durumunda bağımlılıktan bahsedebilmek için önemli bir değişkenin 
varlığı onaylanmış olur. Yoksunluk belirtileri, yalnızca fiziksel olarak değil, 
psikolojik olarak da ciddi sorunlara neden olabilmektedirler (Hasin & ark., 
2013).  

 
1. GENÇLER NEDEN BAĞIMLI OLUR? 
Gençlerin neden bağımlı olduklarına ilişkin net bir açıklama yapmak 

çoğunlukla mümkün değildir. Zira birçok nedene bağlı olarak bağımlılık 
gelişebilir ve her kişide farklı bir neden bağlamında kendini gösterebilir. Bu 
sebeple, literatürde insanların neden bağımlı olduklarına yönelik olarak çeşitli 
açıklamalar yapılmıştır. Bunların her biri, bağımlılığın gelişimini bazı unsurları 
odağa alarak açıklamaya çalışmaktadır.  

Alkol ve madde bağımlılığının nedenlerine ilişkin yapılan açıklamalar, 
açıklamaların yapıldığı teorik zeminden bağımsız değerlendirilmemelidir. 
Aşağıda gösterilen Şekil 1.’de bağımlılığın nedenlerine ilişkin literatürde 
verilen açıklamalar yer almaktadır (Ogborne, 2004; Tosun, 2008; Ögel, 2010; 
West & Brown, 2013; Ouzir & Errami, 2016). 
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Tablo 1. Bağımlılığın Nedenlerine İlişkin Kategorik Açıklamalar 
 
1.1.Sosyokültürel Faktörler 
Bağımlılık sürecinde aile önemli bir yere sahiptir. Aile, yalnızca 

bağımlılığa neden olabilecek etkenleri barındırması yönüyle değil, 
bağımlılıktan etkilenmesi açısından da tüm sürecin odağında yer almaktadır. 
Bu sebeple hem bağımlılığın gelişiminde hem de bağımlılığın seyri ve 
tedavisinde aileye ilişkin koruyucu faktörleri ve risk faktörlerini anlamak kritik 
bir öneme sahiptir (Myers & ark., 1997). Aileye ilişkin risk faktörleri arasında 
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ihmal ve istismarı da kapsamakta olan çocuklukta kötü muameleye maruz 
kalmak (Tonmyr & ark. 2010), ailede madde kullanımının olması (Hops &  ark. 
1996; Duncan & ark., 2005), ailenin eğitim düzeyi, çocuk ebeveyn 
etkileşiminin kalitesi ve ailenin madde kullanımına bakışı, boşanmış 
ebeveynler, ailede işsizlik, ebeveynlerin kontrol ve ödüllendirme konusunda 
yetersizlikleri olarak gösterilebilir (Muchiri & Santos, 2018; Singh & ark., 
2011).  

Arkadaş grubu madde kullanımının başlamasında önemli bir etkiye 
sahiptir. Özellikle ergenlerin alkol ve madde kullanımına başlaması veya ilk 
kez denemesinde arkadaş çevresinin teşvik veya baskısı söz konusu 
olabilmektedir (Sani, 2010; Satan, 2011). Lundborg (2006) tarafından yapılan 
bir araştırmada 12-18 yaş arasındaki gençlerin yoğun alkol, sigara ve madde 
kullanmasının akran etkisiyle pozitif ilişkisi olduğu ortaya koyulmuştur. 
Kawaguchi (2004) de yaptığı araştırmada benzer şekilde akran etkisi ile madde 
kullanımı arasında önemli bir ilişkinin varlığına rastlamıştır. Barnes ve 
arkadaşları (2006) tarafından yürütülen bir diğer çalışmada ise etkili ebeveynlik 
ve suç ilişkisi bulunan arkadaş çevresinden uzak durmanın ergenlerde suç ve 
madde kullanımı gibi istenmeyen davranışların önüne geçebileceği 
belirtilmiştir.  

Kişinin sosyal çevresinde yer alan diğer faktörler de madde ve alkol 
kullanımı üzerinde etkilidir. Örneğin, çevrenin alkol veya madde kullanımına 
karşı bakışının davranış üzerinde pekiştirici ve söndürücü bir etkisi 
olabilmektedir. Kişinin yaşadığı çevrede alkol veya madde kullanımı bir sorun 
olarak görülmüyorsa ya da çevre yoğunlukla alkol veya madde kullanımı olan 
kişilerden oluşuyorsa bu durum kişinin de kullanımını destekleyici nitelik 
taşıyabilmektedir (Ouzir & Errami, 2016). Bu konuda önemli bir değişken de 
fiziksel çevrenin madde ve alkole erişiminin kolaylığıdır. Kullanılan maddenin 
kolayca ulaşılabilir ve satın alınabilir olması ve çevresel kabul bağımlılık ve 
madde kullanım sürecinde negatif destek mekanizması olarak işlev 
görebilmektedir (Ögel, 2010). 

Bağımlılığın gelişmesinde ve sürdürülmesinde okul ile ilgili yaşanan 
sorunların etkisi oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Okul, eğitim olduğu kadar 
sosyalizasyon için de oldukça kilit bir rol oynamaktadır. Madde kullanmaları 
veya başka nedenlerle okuldan ayrılan, okuldan uzaklaştırılan bir şekilde okul 
sisteminin dışına itilen gençler, okul ile ilişkisinin sona ermesinden sonra 
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hızlıca problemli bir yaşama doğru gitmeye başlamaktadır. Buradaki öykü 
genellikle benzer seyretmektedir. Okuldan sonra niteliksiz bir işe girmek 
(tekstil, hamallık vs.), ardından bu işten ayrılmak ve sokağa dâhil olmak, illegal 
yollar ile para kazanmaya başlamak ve herhangi bir suç sebebiyle ceza almak 
şeklinde bir döngünün varlığı söz konusudur (Yaman, 2016). Okullar, madde 
kullanım potansiyeli olan gençleri fark edebilmek ve bu gençlerle ilgili önleyici 
çalışmalar yapmak adına önemli imkânlar barındırmaktadırlar. Bu sebeple 
okullar bağımlılığın ilk çıkış noktaları veya bunun önlendiği, engellendiği 
yerler olma niteliği taşımaktadırlar (Council on School Health and Committee 
on Substance Abuse, 2007; Townsend & ark., 2007).  

 

1.2.Biyolojik Faktörler 
Bağımlılığı herhangi bir parçayı görmezden gelerek anlamak çoğu 

zaman mümkün değildir. Biyolojik faktörler bağımlılık konusunda önemli bir 
yer tutmaktadır. Bağımlılığa yatkınlığa neden olan genetik faktörler bunların 
başında gelmektedir. Bağımlılığın genetik geçişinin olduğu görüşü uzun süre 
geçerliliğini korusa da burada ihmal edilmemesi gereken nokta aile içerisinde 
alkol madde kullanımının öğrenme kuramlarıyla açıklanabilecek çeşitli 
öğrenmelere neden olması ve çocukta da benzer davranışların ortaya 
çıkabilmesidir (Coşkunol & Altıntoprak, 1999). 

Beyin mekanizmasındaki bazı unsurlar da bağımlılığın gelişmesi 
noktasında önemli bir yere sahiptir. Yapılan araştırmalarla birlikte beynin 
davranışsal aktivasyon ve davranışsal inhibasyon olmak üzere iki farklı bölüm 
olduğu ve bu bölümlerin kişiden kişiye işlerliklerinde değişiklik olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu bölümlerdeki farklıklar kişilerin ödüle karşı duyarlı olmasına 
veya cezaya karşı duyarlı olmasına neden olabilmektedir (Genovese & Wallece, 
2007). Urošević ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan bir araştırmada göre 
ödül duyarlılığı yüksek olan ergenlerin madde kullanımına başlama ve yoğun 
alkol kullanımı riskleri oldukça fazla bulunmuştur. Genovese & Wallece (2007) 
tarafından yapılan bir çalışmada ise ödül duyarlılığı yüksek ve ceza duyarlılığı 
düşük olan ergenlerin madde kullanımı açısından yüksek risk taşıdığı ve bu 
sonuçların önceki çalışmalarla uyumlu olduğu vurgulanmıştır.  
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1.3. Psikolojik Faktörler 
1.3.1. Psikodinamik Faktörler 
Psikodinamik yaklaşıma göre insanların bağımlılık davranışları 

geliştirmesi, gelişim evrelerinde karşılanmayan ihtiyaçların bir tezahürüdür. Bu 
nedenle de bireyin geçmiş yaşamında karşılayamadığı bazı ihtiyaçlarını, madde 
kullanımı yoluyla karşılama çabasına gidebileceği düşünülmektedir (Beşirli, 
2007). Gönüllü ve arkadaşlarına (2002) göre “kontolsüz ve hassas kendilik” 
bağımlılıktaki temel problemi teşkil etmekte ve madde kullanımı bireylerin ego 
yetersizlikleri, nesne ilişkileri gibi unsurların oluşturduğu acıyı hafifletme 
görevi görmektedir. Treece ve Khantzian (1986) psikodinamik faktörlerle 
bağımlılığı açıklamaya çalışırken duygu yönetimi, narsizim, nesne ilişkileri, öz 
bakım gibi unsurlara vurgu yapmaktadır. Khantizan’a (2012) göre bağımlılık 
bir öz denetim sorunudur. Ona göre insanlar bağımlı olurlar çünkü duygularını 
düzenlemede, benlik saygısında ve kişilerarası ilişkilerde problemleri 
bulunmaktadır. Bağımlılığın bozulan ego fonksiyonlarını yansıttığına ilişkin 
söylemler de literatürde yer almaktadır (Tosun, 2008). 

 
1.3.2. Bilişsel ve Davranışsal Faktörler 
Bağımlılığın bilişsel ve davranışsal yönleri oldukça kuvvetli bir yapıya 

sahiptir. Bu faktörler, bağımlılığın nasıl ortaya çıktığına ilişkin görüşler 
doğrultusunda şekillenmektedir. Bu görüşler arasında öğrenmeye vurgu yapan 
ve bağımlılığın öğrenilen bir davranış olduğu temelinde ifade edilen sosyal 
öğrenme önemli bir yer tutmaktadır. Bireyler davranışları; toplum, aile, arkadaş 
grubu veya medya, okul gibi unsurlardan etkilenerek öğrenmektedirler. Buna 
göre bağımlılık deneyimler ve gözlemler aracılığı ile öğrenilen bir davranıştır 
(Bandura & Walters, 1977). Ergenlerin arkadaş grubu içerisinde benzer 
davranış kalıplarının sergilenmesi, benzer tutumlara sahip olunması sosyal 
öğrenme için örnek olarak verilebileceği düşünülmektedir (Miller & ark., 
2008).  

Bireylerde belirli davranışların, belirli ve istenilen sonuçlara neden 
olacağı beklentisi madde kullanımına başlama ve madde kullanımı sürdürmede 
etkili olabilmektedir. Bu durum sosyal öğrenme ilkeleriyle açıklanabilmekle 
beraber beklentilere göre davranış sergilemek her zaman olumlu sonuçları göz 
önüne almak anlamına gelmemektedir (Leventhal & Schmitz, 2006). Örneğin, 
madde kullanan bir kişi çok yoğun stres yaşadığı dönemlerde kullandığı 
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maddenin kendisini rahatlatacağı beklentisiyle madde kullanımını 
sürdürebileceği gibi kendisine belirli bir an ve dönemde kendisine zarar 
verebileceği beklentisiyle kullanımı erteleyebilir veya bırakabilir. Burada iki 
yönlü bir akış söz konusudur. Bu beklentiler kullanım sonrasında arzulanan 
durumla ilişkilidir. Bireylerde bu beklentilerin gelişmesinde ebeveynler, akran 
grupları ve medyanın önemli bir yeri olduğu bilinmektedir (Brown & ark., 
1987; Christiansen &  ark., 1989). 

Zorlayıcı bir davranış örüntüsü izleyen bağımlılıkta kompulsiyonlar 
bağımlılığın bir bileşeninden çok bağımlılığın doğasında yer alan bir parça 
niteliği taşımaktadır (O’Brien & ark., 1998). Alkol bağımlılığı konusundaki ilk 
kavramsallaştırmalar sırasında öne çıkan terim “kontrol kaybı” iken zaman 
geçtikçe bu kavram “kontrol bozukluğu” olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu 
geçiş, bağımlılık davranışının bir kompulsiyon olabileceğine ilişkin bazı 
fikirler vermektedir. Bununla beraber madde kullanım davranışı bir 
kompulsiyon ifade ediyor olabilir zira bağımlılar, madde kullanma konusunda 
güçlü bir arzu ve zorlayıcı bir istek yaşamaktadırlar (Caetano, 1985). Pickard 
(2012) bağımlılığı tanımlarken kompulsif bir bozukluk olduğuna ve kişinin 
kontrolünün az olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu tanımlamada kompulsiyonları 
öne çıkaran Pickard’a, Dingel ve arkadaşları (2012) tarafından bir eleştiri 
getirilmiş, kompulsif davranış tanımlamasının bilimsel kanıtlarının güçlü 
olmadığı ve bağımlıların kendi iyileşmelerinin sorumluluğunu almalarını 
engelleyebileceğini belirtilmiştir. Kompulsif davranış örüntülerine bağımlılık 
sürecinde sıklıkla rastlanıyor olsa da bağımlılığın bundan ibaret olmadığı ve 
bireylerin otokontrol sistemlerinin ve seçimlerinin de sürecin içerisinde aktif 
olarak yer aldığı literatürde tartışılagelmektedir (Holton & Berridge, 2013). 

Risk alma ve heyecan arama davranışı genellikle ergenlik döneminde 
görülen ve o dönemde şekillenen bir özellik olarak ele alınmaktadır. Risk alma 
davranışı, potansiyel negatif sonuçlara rağmen pozitif çıktıların etkisiyle 
davranışın şekillenmesidir. Bireyler olumsuz sonuçların varlığını bilmelerine 
rağmen elde edilebilecek muhtemel kazançların varlığı sebebiyle davranışta 
bulunabilmektedirler (Gullone & Moore, 2000). Heyecan arama davranışı ise 
toplum içerisinde kabul gören ancak riski yüksek davranışlar olarak 
tanımlanabilmektedir. Tehlikeli sporlar yapmak, riskli cinsel birliktelikler 
yaşamak bunlara örnek olarak verilebilir (Zuckerman, 2007). Yapılan 
çalışmalar heyecan arama davranışının ergenlerde madde kullanımını 
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açıklamada önemli bir değişken olduğunu ortaya koymuştur (Wood & ark., 
1995; Teichman & ark., 1989). Feldstein ve Miller (2006) tarafından yapılan 
çalışmada ergenlerde madde kullanımının yüksek riskli ve korunmasız cinsel 
ilişkiye girmek, suçluluk, okul ve evde sorunlar yaşamak gibi unsurları da 
içeren riskli davranışlarla bağlantılı olduğu belirtilmiştir. Risk alma davranışı 
ile ilgili olarak Dever ve arkadaşları (2012) tarafından yürütülen bir çalışmada 
ise ergenlerle risk alma davranışının madde kullanımına neden olabileceği 
ancak ebeveynlerin gözetimi ve okulla olan ilişkinin madde kullanım riskini 
azalttığı ifade edilmiştir.  

 
1.3.3. Psikiyatrik Faktörler 
Madde ve alkol kullanımı beraberinde pek çok psikiyatrik tablonun 

görünmesine neden olabilmektedir. Ögel (2010) madde ve alkol kullanımına 
eşlik eden psikiyatrik durumları; “şizofreni, depresyon, bipolar bozukluk, 
anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu (DHEB), intihar, disosiyatif bozukluklar, çocukluk çağı ihmal ve 
istismarı, travma sonrası stres bozukluğu” şeklinde sıralamıştır. Burada bu 
durumların hepsini ele almak yerine bağımlılığa neden olabilecek bazı 
bozukluklara değinilecektir. Bunlar arasında özellikle çocuk ve ergenlerde 
yaygın olarak görülmekte olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
madde ve alkol kullanımında önemli bir rol oynayabilmektedir. Wilens ve 
arkadaşları (2011) tarafından yürütülen 10 yıllık takip çalışmasında çocuklarda 
dikkat eksiliği ve hiperaktivite bozukluğunun ileriki yaşlarda madde kullanım 
bozukluklarına neden olabileceği belirtilmiştir. Türkiye’de dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan ve olmayan madde bağımlıları ile 
yapılan bir çalışmada DEHB tanısı almış erişkinlerin madde kullanımına daha 
erken yaşta başladığı ve çoğul madde kullanımının daha yoğun olduğu, madde 
kullanımı bozukluğu ve DHEB tanısını alan kişilerde başka psikiyatrik 
bozuklukların daha yüksek oranda görüldüğü bulunmuştur (Erdoğan & Delibaş, 
2019). 

Bağımlılık konusunda dikkate alınması gereken bir diğer faktör 
dürtüselliktir. Dürtüsellik temel olarak içsel ve dışsal uyaranlara karşı negatif 
sonuçları düşünmeden hızlı, ani ve plansız şekilde zayıf değerlendirme 
yapılarak verilen davranışsal yanıtlar olarak tanımlanmaktadır (Moeller & ark., 
2001). Dürtüselliğin madde kullanımı için önemli bir risk faktörü olması, 
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dürtüsellik ile ilişkilendirilebilen çocukluk çağı rahatsızlıklarının çoğunun 
madde kullanımı gelişmesinde etkili olabilmesiyle açıklanabilmektedir. 
Bununla beraber bağımlıların daha dürtüsel olduğu da bildirilmektedir. Tedavi 
süreci açısından bakıldığında ise dürtülsellik üzerine çalışmanın, madde 
kullanımında azalmaya neden olduğu bilinmektedir (Moeller & Dougherty, 
2002). De Wit (2008) tarafından yürütülen bir çalışmada dürtüselliğin madde 
kullanımına neden olabilen bir faktör olduğu kadar aynı zamanda madde 
kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek bir davranış özelliği olduğunu ifade 
edilmiştir.  

Madde kullanımının başlaması ve bağımlılığın gelişmesi noktasında 
ergenler risk altındaki gruplardan birisidir. Özellikle antisosyal eğilimler ve 
saldırganlık ergenler için madde kullanımı açısından önemli bir risk faktörü 
olarak değerlendirilmektedir (Durant & ark., 1997). Madde kullanımı ile 
antisosyal eğilimler ve saldırgan davranışlar arasında direkt bir ilişki kurmak 
çoğu zaman mümkün değildir. Ancak ergenlik döneminde madde kullanımı 
açısından önemli bir risk faktörü olarak değerlendirebileceğimiz çocukluk 
çağlarındaki saldırganlığın, ilerleyen dönemlerdeki antisosyal davranış 
eğilimlerinin temelinde yatan unsur olarak ele alındığı bilinmektedir (Block & 
ark., 1988).  Adalbjarnardottir ve Rafnsson (2002) tarafından ergenlerde 
antisosyal davranışlar ve madde kullanımı üzerine yürütülen bir çalışmada 
erken ergenlik döneminde madde kullanımı olmayan ancak antisosyal eğilimler 
gösteren bireylerin geç ergenlik döneminde madde kullanmaya başladıkları 
belirtilmiştir. 

 
2.TÜRKİYE’DE GENÇLER ARASINDA MADDE 

KULLANIM YAYGINLIĞI  
Türkiye’de madde kullanım yaygınlığını konu edinen yerel ve ulusal 

düzeyde yürütülmüş birçok çalışma bulunmaktadır. Madde bağımlılığı 
açısından riskli bir dönem olan gençlik dönemi, bu prevalans araştırmalarının 
önemli temalarından biridir. Bu konuda Yaman (2021) Türkçe literatürde 
cumhuriyet tarihi boyunca gençlik ve bağımlılık temalı hazırlanan tüm 
çalışmaları derlediği bibliyografik çalışmasında, 2020 yılı itibariyle 712 esere 
ulaşabildiğini aktarmaktadır. Aynı çalışmada 712 eser arasında gençlerde alkol 
ve madde kullanımının yaygınlığını araştıran çalışmaların, gençlik ve 
bağımlılık temalı literatürün yaklaşık %26’sına karşılık geldiği belirlenmiştir. 
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Yine bu çalışmaların yaklaşık %54’ü son 10 yılda literatüre kazandırılmıştır 
(Yaman, 2021). Dolayısıyla Türkiye’de gençlik ve bağımlılık temalı olarak 
yürütülen her 4 akademik araştırmadan biri, gençlerde madde kullanım 
yaygınlığını belirlemeye yönelik yürütülen tespit çalışmaları iken son yıllarda 
konuya ilişkin çalışma eğilimi artış göstermektedir.    

Ülkemizde madde kullanımıyla ilgili durumu ortaya koyan en kapsamlı 
veriler Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 
(TUBİM) tarafından derlenmekte ve her yıl raporlanmaktadır. TUBİM 
raporlarında yer alan bu veriler, Türkiye’nin bağımlılıkla mücadele sürecinde 
başvurulan önemli referanslardır. Bu raporlardan ulusal düzeyde yürütülen en 
kapsamlı araştırmaya göre Türkiye’de tütünü ilk deneme yaş ortalaması 17,85 
ve alkolü ilk deneme yaşı 19,94 olarak belirlenmiştir. Diğer yandan genel 
nüfusta yaşam boyu en az bir kere madde kullanma oranı %3,1 olarak 
belirlenmişken bunlar yaş gruplarına göre incelendiğinde 15-24 aralığı %35,4 
oran ile en riskli yaş grubu olarak belirlenmiştir (EGM, 2019). En kapsamlı 
ikinci rapor olarak ifade edebileceğimiz 2012 yılı raporu verilerine göre ise 
genel nüfusta yaşam boyu en az bir kere madde kullanma oranı %2,7 olarak 
belirlenirken bunlar arasında en riskli yaş grubu 15-34 yaş aralığı olarak 
aktarılmıştır (EGM, 2012). Bu verilere göre Türkiye’de son yıllarda yaşam 
boyu en az bir kere madde kullanım oranı artış göstermekle birlikte 15-24 yaş 
aralığı bu oranın en yüksek olduğu yaş dönemi olarak dikkat çekmektedir.   

Ulusal çapta yürütülen prevalans çalışmalarının yanı sıra gençlerde 
madde kullanım yaygınlığını yerel düzeyde, kesitsel olarak araştıran birçok 
çalışma bulunmaktadır. Türkiye’de gençlik ve bağımlılık konulu olarak yapılan 
araştırmaların yaklaşık %65’i okul merkezli olarak yürütülmektedir (Yaman, 
2021). Buradan hareketle gençlerde madde kullanım yaygınlığına ilişkin güncel 
araştırmalardan bir derleme yapıldığında da okul merkezli çalışmaların belirgin 
biçimde öne çıktığı fark edilmektedir.  

Üniversite çalışmalarına göz atıldığında öne çıkan kimi çalışmalar şu 
şekildedir: Mercan ve arkadaşlarının (2018) çalışmasında araştırmaya katılan 
öğrencilerin %34’ü tütün ve tütün mamullerini, %24’ü alkolü ve %1,6’sı 
bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmaktadır. Çalışmada kullanıcıların 
%17’sinin tütün ve tütün mamullerini; %19’u ise alkolü bırakmayı 
düşünmediklerini ifade etmiştir. Bir başka çalışmada Demirci ve Eker (2017) 
üniversite öğrencilerinde yaşam boyu bir kez esrar deneyen öğrencilerin oranını 
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%11, yaşam boyu en az bir kez ekstazi deneyen öğrencilerin oranını %3, yaşam 
boyu en az bir kez kokain deneyen öğrencilerin oranını %2 ve yaşam boyu en 
az bir kez eroin deneyen öğrencilerin oranını %1.8 olarak belirlemiştir. Seva ve 
arkadaşlarının (2019) çalışmasında ise üniversite öğrencilerinin %67,7’sinin 
tütünü, %56,3’ünün alkolü ve %3,7’sinin yasa dışı bir maddeyi denediği 
aktarılırken madde türleri içerisinde %96,7 oranla kenevir ve türevlerinin 
kullanıldığı aktarılmıştır. Aynı çalışmada evde tek başına ya da arkadaşıyla 
kalmanın, aileyle genelde anlaşamamanın, okulda kavgaya karışmanın ve alkol 
kullanmanın, öğrencilerde bağımlılık yapıcı maddeleri kullanma riskini 
arttırdığı belirlenmiştir. Güner’in (2019) çalışmasında ise araştırmaya katılan 
öğrencilerin %49,5’inin alkol; %7,5’inin bağımlılık yapıcı madde kullandığı 
belirlenmiştir. Aynı çalışmada bağımlılık yapıcı maddeler içinde %56 oranla 
esrar en sık kullanılan madde olarak belirlenmişken sırasıyla kokain ve 
ekstazinin de en sık kullanılan diğer maddeler olduğu aktarılmıştır. Bir başka 
araştırmada Atlam ve Yüncü (2017) üniversite öğrencileri arasında yaşam boyu 
en az bir kez sigara deneyimini %29,5; yaşam boyu en az bir kez alkol 
deneyimini %55,6 ve yaşam boyu en az bir kez yasadışı madde deneyimini 
%13,4 olarak saptamıştır. Yasadışı maddeler arasında esrar (%12,5), ekstazi 
(%29), kokain, (%0,6) ve eroin (%0,1) ile öne çıkmıştır. Aynı çalışmada 
erkeklerde, üst sınıflarda okuyan öğrencilerde ve ailede madde kullanan birinin 
bulunduğu öğrencilerde maddeyi deneme riskinin yükseldiği aktarılmıştır. Son 
olarak Coşkun ve arkadaşlarının (2019) kampüs genelinde ilk ve son sınıf 
üniversite öğrencilerini karşılaştırmalı inceliği çalışmada tüm sınıflarda erkek 
öğrencilerin %56,8 oranla alkolü ve %8,6 oranla bağımlılık yapıcı bir maddeyi; 
kız öğrencilerin ise %44 oranla alkolü ve %2,1 oranla bağımlılık yapıcı bir 
maddeyi yaşam boyu en az bir kez denediği belirlenmiştir. Sınıf düzeyleri 
açısından yapılan karşılaştırmalarda ise ilk sınıf öğrencilerinin %43,2’si alkolü 
yaşam boyu en az bir kez denerken son sınıf öğrencilerinin %65,5’i alkolü en 
az bir kez denemektedir. Yine bağımlılık yapıcı maddeler açısından ilk sınıf 
öğrencilerinin %4,6’ının yaşam boyu en az bir kez bağımlılık yapıcı madde 
denediği saptanmışken son sınıf öğrencilerinde bu oran %8,3 olarak 
belirlenmiştir. Dolayısıyla çalışma sonucunda üniversite yaşamanın alkol ve 
madde kullanımını arttırıcı bir etkisi olduğu ifade edilmiştir.  

Lise öğrencileriyle yürütülen çalışmalarda ise öne çıkan kimi çalışmalar 
şu şekildedir: Mete ve arkadaşlarının (2020) çalışmasına katılan lise 
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öğrencilerinde sigara kullanım yaygınlığı %15,8; bağımlılık yapıcı madde 
kullanım yaygınlığı %5 olarak belirlenmiştir. Çalışmada bağımlılık yapıcı 
madde kullanım riski sigara içenlerde içmeyenlere kıyasla 8 kat; erkeklerde 
kadınlara kıyasla 2,5 kat yüksek bulunmuştur. Bir başka çalışmada Karaca ve 
arkadaşları (2016) öğrencilerin yaşam boyu en az bir kez esrar kullanma oranını 
%3,6; yaşam boyu en az bir kez uçucu madde kullanma oranını %3,5 ve yaşam 
boyu en az bir kez ekstazi kullanma oranını %1,6 olarak belirlemiştir. Aynı 
çalışmada erkeklerde, Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan öğrencilerde ve 12. 
Sınıfta bulunan öğrencilerde madde kullanım riskinin daha yüksek olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca madde kullanıcısı arkadaşa sahip olma, okul başarısının 
düşük olması, devamsızlık yapma, disiplin cezası alma, polisle başı derme 
girme durumlarının madde kullanım riskini yükselten etmenler olarak 
belirlenmiştir. Benzer minvaldeki bir diğer çalışmada Taylan ve Genç (2017) 
lise öğrencileri arasında sigara kullanım oranını %28,2; alkol kullanım oranını 
%18,1 ve uyuşturucu, uyarıcı, uçucu madde kullanım oranını %3,6 olarak 
belirlemiştir. Kullanılan maddeler arasında esrar, bonzai ve ekstazi gibi 
maddelerin öne çıktığı saptanmıştır. Diğer yandan erkek öğrencilerin ve geniş 
ailede yaşayanların madde kullanım riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Bir başka çalışmada Çakıcı ve arkadaşları (2017) lise öğrencilerinin yaşam 
boyu en az bir kez sigara kullanma oranını %33; yaşam boyu en az bir kez alkol 
kullanma oranını %70,7 ve yaşam boyu en az bir kez yasadışı madde kullanma 
oranını %5,2 olarak belirlemiştir. Araştırmacılar ulaştıkları sonuçları, aynı veri 
toplama aracıyla 1996, 1999, 2004 ve 2011 yıllarında yürütülen diğer 
araştırmalarla kıyasladıklarında lise öğrencilerinin sigara ve alkol kullanım 
oranlarında bir düşüş tespit ederken yasadışı madde kullanım oranında yaklaşık 
2,5 kat artış saptamıştır. Bunun yanında yasadışı madde kullanımında erkek, 17 
ve üzeri, okulda sene kaybı olan, sigara ve alkol kullanımı bulunan öğrencilerin 
daha riskli olduğu belirlenmiştir.  

 
3.MADDE BAĞIMLILIĞI VE GENÇLERE YÖNELİK 

ÖNLEYİCİ SOSYAL HİZMET  
Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu’na (akt., Thompson, 

2013) göre sosyal hizmet bireysel ve toplumsal iyilik hâlini arttırmak amacıyla 
sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve 
özgürleşmeye katkı sağlayan; bu amaçla insan davranışı ve sosyal sistem 
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teorilerini kullanarak insanların çevreyle kurdukları etkileşime müdahalede 
bulanan bir meslektir. Yine 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda (Resmi 
Gazete, 1982) sosyal hizmetler “kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre 
şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal 
yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal 
sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat 
standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve 
programlı hizmetler bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Mesleğin doğası 
gereği uygulamaların odağı birey ve çevre arasındaki etkileşim sürecidir. Bu 
yaklaşım gereği sosyal hizmet mesleği bireyin yaşadığı sorunu ve bu süreçte 
etkili olabilecek çevresel faktörleri aynı anda değerlendirmekte; bu yönüyle 
uygulamalarında bütüncül bir yaklaşımı benimsemektedir (Barber, 1995). 
İnsanı biyopsikososyal bir varlık olarak kabul edip hizmet sunum sürecinde 
bireyin tüm boyutlarını değerlendiren yaklaşımıyla, diğer disiplin ve 
mesleklerle yürütülen ekip çalışmalarına önemli katkı sunmaktadır. Sahip 
olduğu eklektik bilgi temeli ve multidisipliner müdahale yaklaşımıyla 
bağımlılık alanında gerek koruyucu önleyici düzeyde gerekse tedavi ve 
rehabilitasyon aşamalarında aktif rol almaktadır (Oral & Tuncay, 2012).  Bu 
yaklaşım gereği sosyal hizmet uzmanlarınca bağımlılık alanı fiziksel, 
psikolojik ve sosyal boyutları aynı anda barındıran kompleks bir çalışma sahası 
olarak görülmektedir. Dolayısıyla bir bağımlılık vakasında sosyal hizmet 
uygulaması planlanırken bağımlılığın kişisel düzeydeki fiziksel ve psikolojik 
etkilerinin yanında sorunun sosyal ve çevresel tüm etkileri aynı anda 
değerlendirilmektedir (Barber, 1995).  

Sosyal hizmet mesleği bağımlılık alanında önleme ve tedavi 
aşamalarında aktif rol almaktadır. Mesleğin tedavi aşamasında aldığı rol, tüm 
müracaatçı gruplarına yönelik olurken önleyici alanda yürütülen çalışmalar 
çoğu kez çocuklara ve gençlere yöneliktir. Zira bağımlılık gelişiminden sonra 
bireylerin yaşam dinamikleri bağımlılık sorununun “getirdiği” şekilde 
geliştiğinden, tedavi aşamasındaki başat uygulamalar her grupta bağımlılığın 
tedavi dinamiklerinin gerektirdiği şekilde planlanmaktadır. Önleyici boyuttaki 
uygulamalar ise bağımlılık gelişiminden önceki yaşam sisteminin korunması 
veya zarar görülmeye başlandı ise bunun azaltılması üzerine planlandığından, 
bu düzeydeki uygulamaların öncelikli hedef grubu çocuk ve gençlerdir (DiNitto 
& McNeece, 2007). Sheafor, Horejsi ve Horejsi’ye (2015) göre önleyici 
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çalışmalar üç farklı düzeyde tanımlanmaktadır: Birincil düzey önleme, henüz 
sorun oluşmamışken sorunun gelişimini önlemeye yönelik eylemleri ifade eder. 
İkincil düzey önleme, bir sorunu erken aşamalarda tespit etmeyi ve henüz 
ilerlememişken ilgilenmeyi amaçlayan uygulamalardır.  Üçüncül düzey önleme 
ise hâlihazırda var olan bir problemin genişlemesini, başkalarına ulaşmasını ve 
durumun daha da kötüleşmesini engellemeyi hedeflemektedir. Önleyici sosyal 
hizmet uygulamaları, üzerine çalışılan soruna yönelik olarak üç düzeyde de 
yürütülebilmektedir.  

Ülkemizde gençlerin bağımlılıktan korunmasına ilişkin yürütülen 
önleyici çalışmaların başında bir takım yasal düzenlemeler gelmektedir. Bu 
yasal düzenlemeler birer önleyici çalışma örneği olduğu gibi gençlerin 
korunmasına yönelik yürütülen bir dizi çalışmayı da çevreleyen bir mevzuata 
karşılık gelmektedir. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 58. Maddesi 
“Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, 
kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli 
tedbirleri alır.” hükmüyle gençlerin alkol, uyuşturucu, kumar vb. 
bağımlılıklardan korunması bir devlet sorumluluğu olarak açıklanmıştır (Resmi 
Gazete, 1982). Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesinin (e) bendinde “Gençleri kötü 
alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda faaliyetler 
yürütmek” ve 8. Maddesinin (b) bendinde “Dezavantajlı gençlere ve gençlerin 
hareketliliğine yönelik projeleri öncelikli olarak desteklemek” hükümleriyle 
bakanlığın gençlerin korunmasına yönelik sorumluluğuna dikkat çekilmiştir 
(Resmi Gazete, 2011).  Diğer yandan 5402 sayılı Denetimli Serbestlik 
Hizmetleri Kanunu’nun 9. Maddesinde yer alan “Görev alanına giren 
konularda çocuk ve gençlere özel dikkat gösterilmesini, özellikle uyuşturucu, 
uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanma ve aile içi şiddet söz 
konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin özenle uygulanmasını 
sağlamak…” hükmü, gençlerde uyuşturucu kullanımının olduğu vakalarda 
denetimli serbestlik uygulamaların daha özenli yürütülmesine ilişkin dikkati 
göstermektedir (Resmi Gazete, 2005).  

Bağımlılık sorunu dahil olmak üzere gençlere yönelik önleyici sosyal 
hizmet uygulamalarında okul sosyal hizmeti oldukça önemli bir alandır. 
Nitekim önceki bölümlerde ifade edildiği üzere gençlik ve bağımlılık alanında 
yürütülen akademik araştırmaların %65’inin okul merkezli yürütülmüş olması 
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(Yaman, 2021), bağımlılık alanındaki önleyici çalışmalar açısından okul 
ortamının önemine işaret etmektedir.  Okul sosyal hizmeti, çocuğun ve gencin 
üstün yararını önceleyen, öncelikli olarak eğitim kurumuna devam eden 
çocukların, gençlerin ve onların ailelerinin ekonomik, psikolojik ve sosyal 
ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü bir 
sosyal hizmet alanıdır. Okul sosyal hizmet uzmanları ihtiyaç ve soruna yönelik 
olarak müracaatçıların kaynak olarak erişebileceği tüm sistemlerle çalışma 
yapmayı; bu süreçte diğer disiplinlerle işbirliği ve koordinasyon içinde sosyal 
hizmet müdahalesi ve uygulaması yürütmeyi hedeflemektedir (Duman, 2014). 
Bu tanımlardan hareketle okul ortamındaki sosyal hizmet uygulamalarının 
önleyici kimliği açısından temel hedefi, gençlerin madde kullanımına zemin 
hazırlayacak ortam ve ilişkilerin oluşmasını engellemektedir. Zira okul 
ortamında yürütülen sosyal hizmet uygulamalarının mikro, mezzo ve makro 
boyutlarda gençlerin psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, anksiyete, 
depresyon, okul reddi/terki ve sınav kaygısı gibi sorunlarla ekip çalışması 
eşliğinde ilgilenilmesi, davranış ve uyum problemi yaşayan gençlerle birey ve 
grup çalışmalarının yürütülmesi, riskli davranışlara eğilim, akran zorbalığı, 
çeteleşme vb. gibi uyumsuz davranışlara ilişkin psikososyal çalışmaların 
yürütülmesi gibi çalışmaları içermektedir (Özbesler & Duyan, 2009).  Bu 
çalışmalar, gençlerde madde kullanımı açısından öne çıkan psikolojik ve 
sosyokültürel risk unsurlarını azaltmaya yönelik olduğundan okul sosyal 
hizmetinin önleyici uygulama kimliğini göstermektedir.  

Türkiye’de madde bağımlılığı alanında gençlere yönelik hâlihazırda 
devam eden önleyici programlara bakıldığında bazı makro uygulama örnekleri 
dikkat çekmektedir. Özellikle Yeşilay, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi 
kurum ve kuruluşların öncülüğünde çeşitli alanlarda önleme proje ve 
programlarının yürütüldüğü belirlenmiştir. Bu anlamda örnek kimi 
uygulamalar şu şekilde belirlenmiştir:  

Yeşilay tarafından 2014 yılında hazırlanan bir eğitim modülüyle 
uygulanmaya başlanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı 
(TBM) tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıkları başlıklarında çocuklar ve 
gençler öncelikli olmak üzere tüm topluma yönelik eğitimlerle bilinç ve 
farkındalık geliştirmeyi hedefleyen birincil önleme programıdır. Başta Milli 
Eğitim Bakanlığı olmak üzere, diğer kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları 
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ve özel sektör işbirlikleri aracılığıyla uygulanan bu modüller her sene yaklaşık 
10 milyon öğrenciye 3 milyon da yetişkine ulaşmaktadır. Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Yeşilay ortaklığında yürütülen bu uygulama toplumun tüm 
kesiminde bağımlılıklara ilişkin farkındalık kazandırmayı hedeflerken çocuklar 
ve gençler bu eğitim süreçlerinde öncelikli olarak hedeflenen gruplardır. Bu 
eğitim programı, Yeşilay Bilim Kurulu danışmanlığında her yaş grubuna özgün 
içeriklerle verilmektedir. Kanıta dayalı hazırlanan eğitim modülleri, Türkiye’de 
bağımlılıkla mücadele alanında ortak bir dil ve zemin oluşturmuştur. Bu sayede 
Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurulu tarafından akredite edilmiştir 
(https://www.tbm.org.tr).  

Türkiye’nin ilkokul temelli müdahale programı olarak 2017 yılında 
Yeşilay tarafından hazırlanan Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM), 
tütün, alkol ve madde bağımlılıklarına ve riskli internet kullanımına ilişkin 
ikincil önleme perspektifiyle geliştirilmiş bir programdır. Birincil önleme 
perspektifiyle hazırlanan ve öğrencilerde bağımlılıklara ilişkin bilgi ve 
farkındalık düzeyini arttırmayı hedefleyen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
(TBM) Eğitim Programı’nı tamamlayıcı program olarak geliştirilmiştir. İlk 
pilot uygulama, İstanbul ilin içerisinde bağımlılıklar açısından riskli bulunan 
ilçelerdeki okullarda görev yapan gönüllü rehber öğretmenlerle uygulanmıştır. 
Bu kapsamda rehber öğretmenlere riskli öğrencilerde madde kullanımın fark 
edilmesi, tedavi sürecinin planlanması, aile sisteminin incelenmesi ve aile 
desteğinin sağlanması üzerine eğitimler verilmiştir. İkincil önleme uygulaması 
olarak OBM, olası riskleri erken tespit ederek öğrencilerde bağımlılık 
gelişmeden müdahale etmeyi amaçlamaktadır 
(https://www.yesilay.org.tr/tr/kurumsal-projeler/okulda-bagimliliga-
mudahale-programi-obm).  

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerinden, kamplardan 
ve yurtlardan yararlanan gençlerin bağımlılığa ilişkin farkındalıklarını 
geliştirerek bu konuda korunmalarını sağlamak amacıyla yurtlarda 270, gençlik 
merkezlerinde 227, sporcu eğitim merkezlerinde 19 olmak üzere 2020 yılında 
toplamda 516 farkındalık eğitimi gerçekleştirmiştir. Bu eğitimlere tüm 
kuruluşlarda 19.578 genç katılım sağlamıştır (EGM, 2021).  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2018 yılında başlattığı 
bir proje olan Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı, bakım ve koruma 
altında bulunan çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini 
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desteklemeyi ve çocukları daha güçlü biçimde hayata hazırlamayı 
hedeflemektedir. Bu doğrultuda kurum bakımı altında olan çocukların 
zamanlarını daha verimli ve nitelikli biçimde yapılandırmak hedeflenmiştir. İlk 
olarak 2018 Aralık ayında 12 ilde uygulanmaya başlayan programın 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar devam etmektedir 
(EGM, 2019).  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2018 yılında 
geliştirdiği bir başka projede sokakta çalışan/çalıştırılan, uyuşturucu madde, 
suça yönelim, ihmal ve istismar açısından risk altında bulunan ve sosyal hizmet 
müdahalesine ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerin belirlenmesi amacıyla mobil 
sosyal hizmet birimleri kurulmuştur. Bu doğrultuda 2018 yılında 30 ilde 62 
mobil sosyal hizmet birimi faaliyete geçirilmiştir. Bu birimler İl/İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerinin işbirliği ile ilgili il/ilçenin riskli bölgelerinde bulunan 
okullar ile eşleştirilmiştir. Bu okullarda bulunan ihmal, istismar, suça 
sürüklenme, madde bağımlılığı, okul devamsızlığı/terki açısından risk altında 
bulunan çocuklara yönelik tespit ve müdahale çalışmaları yürütülmektedir 
(EGM, 2019).  

 

SONUÇ 
Madde bağımlılığı açısından gençlik dönemi riskli bir dönem olarak 

meslek elemanları tarafından özel ilgi duyulması gereken bir süreçtir. Bilişsel, 
psikolojik ve sosyal alanda yaşanan gelişimsel süreçler gençleri, madde 
bağımlılığı gibi riskli davranış eğilimlerine yöneltebilmektedir. Bu süreçte 
gençlerde yaşamın odağı büyük oranda aileden sosyal çevreye kaymakla 
birlikte risk alma davranışları açısından daha dürtüsel ve cesur bir kimlik öne 
çıkmaktadır. Bu değişim sürecinde ailenin genç üzerindeki koruma ve kontrol 
mekanizması çoğu kez zayıflamaktadır. Dolayısıyla gençlerin riskli 
davranışlara eğilimleri üzerine sosyal etkileşimleri odağa alan önleyici 
nitelikteki çalışmaların öne çıkması beklenmektedir. Sosyal hizmet mesleği, 
gençleri anlamaya yardımcı olan fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal 
dinamikleri bütüncül bir bakışla değerlendirerek, gençlerle bütüncül 
perspektiften çalışmalar yürütmek için önemli bir enstrümandır. Bireyi 
çevresiyle birlikte bir bütün olarak ele alan mesleki yaklaşımıyla birlikte sosyal 
hizmet, hem gençlerin bireysel gelişim süreçlerinde yaşanan değişimleri hem 
de gençlerin sosyal çevreyle kurdukları ilişkilerin gençler üzerindeki etkilerini 
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göz önünde bulundurarak uygulama yürütmeyi öncelemektedir. Bağımlılık 
alanı da fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyokültürel etmenlerin, kimi zaman 
aynı anda, etkili olabildiği çok düzeyli bir problem sahası olarak sosyal hizmet 
disiplini açısından önemli bir çalışma konusudur. Bağımlılık açısından risk 
oluşturan unsurlar gençlik döneminin getirdiği dinamiklerle birleştiğinde 
gençler açısından madde bağımlılığının önemli bir risk olduğu gerçeği açığa 
çıkmaktadır. Bu riske ilişkin sosyal hizmet uygulamaları özellikle önleyici 
boyutlarıyla öne çıkmaktadır. Şüphesiz madde bağımlılığı tedavisinde sosyal 
hizmet disiplini tedavi ekibinin başat üyelerinden biridir ve bu süreçte gençlere 
yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Ancak gençlerde madde bağımlılığı 
sorununa bir göz atıldığında önleyici çalışmaların öne çıktığı anlaşılmaktadır. 
Nitekim ilgili mevzuat düzenlemelerinde de gençlerin korunmasına yönelik 
vurgu dikkat çekmiştir. Sosyal hizmet mesleğini uygulama mekânı olarak okul 
ortamı, gençlerle güçlü ve sürekli ilişkilerin kurulabildiği bir yapıdır. 
Dolayısıyla okul sosyal hizmeti alanı, teorik olarak gençlere yönelik önleyici 
sosyal hizmet çalışmaları açısından akla ilk gelen çalışma sahasıdır. Türkiye’de 
bu alanda henüz somut bir uygulama örneğinin bulunmuyor oluşu (Yıldız, 
2021), sosyal hizmet mesleğinin hem önleyici boyutta hem de genç gruplarla 
çalışma yürütme imkânı açısından önemli bir eksiklik olarak ifade edilebilir. 
Diğer yandan madde bağımlılığı açısından yürütülen önleyici çalışmalara 
bakıldığında farklı disiplinler aracılığıyla okul ortamında çalışmaların 
yürütüldüğü görülmektedir. Diğer bir ifadeyle ülkemizde madde bağımlılığı 
alanında gençlere yönelik önleyici çalışmalarda okul ortamı önemli bir 
kaynaktır. Ülkemizde bağımlılık alanında tecrübesi bulunan çeşitli kuruluşların 
desteği ve işbirliği neticesinde gençlere yönelik makro uygulama örnekliğinde 
önleyici sosyal hizmet çalışmalarının yürütüldüğü görülmektedir. Bu 
çalışmaların odağında, gençlerin madde bağımlılığı dâhil olmak üzere çeşitli 
riskli davranışların gelişiminde etkili olabilecek unsurların gelişimine karşı 
olarak gençlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi bulunmaktadır. Mevcut 
düzlemde bu uygulamaların önemli çalışmalar olduğunu ifade etmekle birlikte 
gençlere yönelik önleyici çalışmaların özellikle okul sosyal hizmeti alanı 
üzerinden daha sistemli ve güçlü biçimde yürütülebileceği düşünülmektedir. 
Bu sayede gençlerin korunmasına ilişkin ifade edilen kamusal sorumluluk daha 
güçlü bir biçimde sağlanabilecek; yürütülen çalışmaların etkinliği takip 
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edilerek geliştirilmesi üzerine bir arayış daha sistemli olarak takip 
edilebilecektir.  
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GİRİŞ 
Engellilik doğuştan olabileceği gibi doğumdan sonra yaşamın herhangi 

bir döneminde de meydana çıkabilen bir olgudur. Aileye engelli bir bireyin 
girişiyle her ailede doğal olarak bazı duygular yaşanır. Bu duygular arasında 
durumu kabullenemeyerek şoka girme, gerçeği inkâr yoluna gitme, kendisine 
ya da başkalarına öfke hissi gibi duygular ilk aşamada sayılabilir. Bunun 
yanında toplumsal çevrenin bakış açısıyla yüzleşmek istememe, özsaygı ve 
özgüvende azalış ve geleceğe dair kaygı-korku içinde bulunma (Küçüker, 
1993) durumları da gözlenebilmektedir.  Her yaşta başa gelebilecek olan 
engellilik durumu için özellikle genç engelliler söz konusu olduğunda şu 
tespit yapılabilir: Gençlik dönemini yaşayanlar için engelliliğin yol açtığı 
sorunlara dair farkındalığın daha yüksek düzeyde olduğu ifade edilebilir. 
Nitekim ergenlik döneminde bu dönemin hassas özellikleri nedeniyle birey 
çoğu şeyi sorun olarak görüp aşmakta zorlanabilir. 

Engelli bir çocuğun ya da gencin ailede varlığı, çocuklar ve gençler için 
olduğu kadar ebeveynleri ve diğer aile üyeleri için de yaşama farklı açılardan 
bakılmasına yol açabilen bir durum olarak değerlendirilebilir.  

Gençlik dönemi, çocukluk ile yetişkinlik dönemleri arasında bulunan 
kritik bir dönemdir.  Zira gençler dünyaya ve çevreye dair algıların açık ve üst 
düzeyde duyarlı olduğu bir dönemdedirler.  Bu dönemdeki gençlerin 
sorunlarına en iyi şekilde ve hızlı çözümlerin bulunması gerekmektedir. 
Çünkü gençler dinamik yapıları gereği her şeyin hızlı olmasını isterler.  Bu 
nedenle özellikle gençlere dair konuların hızlı şekilde pratik çözümler olarak 
uygulanması önemlidir. Bu doğrultuda engelli gençler için sosyal politika 
önceliklerine dikkat çekecek bir yaşam tasarımı ele alınması gereken önemli 
bir konudur. Sosyal politika öncelikleri beraberinde genç engelliler için bir 
yaşam tasarımını düşünmeyi getirmektedir.  Bu araştırmada engelliye bakım 
verenlerin yaşadıkları zorluklar üzerinden engelli gençlere yönelik temel 
sosyal politika öncelikleri olarak yaşam tasarımı ele alınmaktadır. Dolayısıyla 
bu araştırmada sadece engellilerin değil aynı zamanda engelliye bakım 
verenlerin süreçteki sorunları birlikte ele alınarak bütüncül bir yaklaşım 
sergilenmektedir. Bu araştırma genç engellilere ve bakım verenlerine dikkat 
çekip bu konuda bilinç düzeyini artırarak insanlığa katkı sunabilirse amacına 
ulaşmış sayılabilecektir.  
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
1.1. Engellisi Bulunan Aile Olmak 
Ülkemizde engelli ailelerine dair çok fazla araştırma bulunmamaktadır. 

Ulaşılan araştırma sonuçları çerçevesinde engelli bireylerin bulunduğu aile 
ortamlarının engelli birey bulunmayan aile ortamlarına göre kendine özgü 
bazı zorlukları barındırdığı ifade edilebilir. Nitekim engellilik durumu hem 
engelli bireyi hem de etrafındakileri birçok açıdan etkileyen bir durumdur. 

Engelli aileleriyle ilgili bilgiler veren bir araştırmada, çocuk ya da genç 
olarak engelli aile üyesi bulunan ailelerde genellikle tek çocuğun engelli 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Burcu, 2007). Bununla birlikte aile içinde 
birden fazla üyenin engelli olduğu durumlar da az da olsa görülebilmektedir. 
Bu doğrultuda aile üyelerinden bir ya da daha fazla bireyin engelli olduğu 
aileler, engellisi bulunan aile olarak tanımlanabilir.  

Aile, genel olarak toplumu oluşturan en küçük ve temel yapı taşı olarak 
tanımlanmaktadır. Ailenin temeli ne kadar sağlam ve sağlıklı olursa bir 
toplum da o kadar sağlıklı ve sağlam olabilecektir. Yaşadığımız yüzyılda çoğu 
toplumda aile kavramının önemini giderek kaybettiği ve ailelerin çözülmeye 
yüz tutması durumlarıyla karşı karşıya olunsa da sağlam yapılı toplum 
olmanın şartının yine de sağlam yapılı ailelerden oluşmaya bağlı olduğu 
gerçeği değişmemektedir. Bu noktada engelli üyelere sahip ailelerde ailenin 
sağlam bir yapıya sahip olup olmadığı sorusu karşımıza çıkabilmektedir. Bu 
soruya en mantıklı cevap ise, aile içinde bir engellinin bulunmasının sorun 
olarak değerlendirilmekten ziyade aile üyelerinin bu duruma yaklaşım tarzının 
bu soruyu bir sorun olarak görüp görmemeye yol açabileceği 
değerlendirmesidir. Bu doğrultuda engelli bir aile üyesinin varlığının değil 
ama onu kabul edebilmenin ya da kabullenememenin durumun sorun olarak 
algılanıp algılanmayacağını belirlemesi ve bireylerin üzerlerindeki yaşam 
yükünü etkileyebileceği değerlendirmesi yapılabilir. Bu doğrultuda 
engellilerin ve onlara bakım verenlerin engelli bakımındaki zorlayıcı konulara 
bakış açıları ve onları nasıl anlamlandırdıkları önem kazanmaktadır.  

Bir ailede engelli bir bireyin varlığının, birçok açıdan aile üyelerini 
etkilemekte olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunlar arasında ilk akla 
gelenler, engelliye bakım verenlerin kaygıları ve bakım verenlerin üzerlerinde 
hissettikleri bakım yükü olarak karşımıza çıkmaktadır.   
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Özellikle küçük yaşlardan itibaren engelliliği deneyimleyen çocuk ve 
gençler söz konusu olduğunda, anne-babalar onların geleceklerinin nasıl 
olacağına dair birçok konuda kaygılı düşünceler geliştirebilmektedirler. 
Engelli bir gencin ebeveyni olmak beraberinde bu gencin hangi düzeye kadar 
eğitim alabileceği, eğitimi sonunda kendi ayakları üzerinde durabileceği bir 
işe girip giremeyeceği hatta ilerde evlenip evlenemeyeceği ve çocuğu olursa 
kendi gibi engelli olup olmayacağı gibi birçok konuda meraklanmayı ve 
kaygılanmayı getirebilmektedir (Özsoy, Özyürek ve Eripek, 1996). Engellinin 
gelecekteki yaşamıyla ilgili sonu belli olmayan düşüncelerin içerisinde sürekli 
kalınmasıyla, bakım verenlerin kaygılarının normal düzeyin üzerine çıkması 
gerçekleşebilmektedir (Avşaroğlu ve Çavdar, 2018). Bakım verende kaygının 
yüksek seyretmesiyle birlikte ruhsal anlamda hissedilen bakıma dair yük 
algısının artabileceği değerlendirilebilir. Kaygının sürekli yaşanmasının, 
zamanla bakım verenlerde tükenmişlik hissinin oluşmasına neden olabileceği 
de ifade edilebilir. Engelliye verilen bakım süresi birkaç yılı geçtiğinde şu 
anki bakım verenin yokluğu durumunda engelliye kimin bakım verebileceği 
konusundaki kaygıların bakım verenlerin aklını meşgul etmesinin onların 
tükenmiş hissetmelerine neden olabileceği düşünülebilir. Dolayısıyla bakım 
verenlerin engelliye dair gelecek yaşam tasarımında, mevcut bakım veren 
bakımı yerine getiremeyecek olursa engelliye kimin bakım verebileceğine dair 
kaygının bu tasarımda yerini aldığı ifade edilebilir. Bu bağlamda engellilere 
dair yaşam tasarımında gelecek kaygısının azaltılabildiği bir yaşam tasarımı 
ihtiyaç olarak önümüzde durmaktadır.  

Engelli ebeveynlerinin bakım verdikleri engelli çocuklarıyla ilgili bir 
araştırmada bakım veren konumunda olan ebeveynlere dair bazı bulgulara 
ulaşılmıştır. Söz konusu araştırmada, rehabilite edilmekte olan çocukların 
anneleriyle görüşülmüştür.   Araştırma kapsamındaki engellilerin annelerinin 
yaş ortalamasının 33 olduğu bu araştırmada, engellilerin annelerinin çoğunun 
engellisinin gelecek yaşantısına dair kaygılandığı, söz konusu engel nedeniyle 
kendisini suçladığını ve engellinin tedavisinde zorluklar yaşadığı tespit 
edilmiştir (Karadağ, 2009). Zihinsel engelli çocuğa sahip 160 anneyle yapılan 
bir başka araştırma (Balcı, Kızıl, Savaşer, Dur ve Mutlu, 2019) ise, annelerin 
çoğunun kendilerini ağır bir yük altında gördüğünü, çocuklarının gelecek 
yaşamından kaygı duyduklarını ve sağlığa dair bilgi edinimi konusunda 
ihtiyaçları bulunduğunu ortaya koymaktadır.  Zihinsel yetersizliğe sahip olan 
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çocuklarla bu tür bir yetersizliğe sahip olmayan çocukların anne ve babaları 
üzerine yapılan bir araştırmada (Akça ve Özyürek, 2019), zihinsel yetersizliğe 
sahip çocukların annelerindeki çocuğun geleceğiyle ilgili kaygı yaşama 
durumunun oranının (%62.8) normal gelişime sahip çocukların annelerinin 
kaygı durumuna (%14.2) göre çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak 
aile üyesi bakım verenlerin engelli çocuklarıyla ilgili yaşam deneyimleri, 
engelli çocukların annelerinin çoğunun engelli çocuklarının geleceğine dair 
kaygılar içinde olduğunu ve tedavi sürecinde çoğunun zorlandığını 
göstermektedir. 

Engelli gençlerle ve çocuklarla aile ortamında en çok birlikte vakit 
geçiren kişilerin anneler olması (Aktaş, 2010) gerçeğinden hareketle annelerin 
engelliliğin yol açtığı sorunlarla daha çok karşı karşıya kaldığı söylenilebilir. 
Dolayısıyla engelli bireyle daha fazla vakit geçiren bakım verenlerin diğer aile 
üyelerine göre daha fazla bakım yükü altında olduğu ifade edilebilir. 

Ailede annelik rolünün, anneye kadın olmanın doğal olarak yol açtığı 
bakım veren rolünün biçilmesiyle birleşmesinin bakım verenlerin çoğunlukla 
anne olması gerçeğine yol açmakta olduğu ifade edilebilir.  Nitekim bakım 
verenlerin 2/3’ünün kadınlardan meydana geldiği (Atagün M.İ., Balaban, 
Atagün Z., Elagöz ve Özpolat, 2011) ifade edilmektedir. Ülkemizde engelliye 
bakım verenlerin çoğunluğunu oluşturan kadınların bakımın verdiği 
zorluklardan da öncelikli olarak etkilendiği (Özdemir, Şahin ve Küçük, 2009) 
söylenilebilir. Kadın bakım verenler karşımıza çoğunlukla anneler olarak 
çıksa da araştırma sonuçlarımız doğrultusunda bakımı üstlenen diğer kadınlar 
arasında engellinin kızları, gelinleri, kız kardeşleri ve kadın eşlerinin 
bulunduğunu ifade etmemiz mümkündür. 

Engelli aile üyesi bulunan aileler üzerinde yapılan bir araştırmada 
(Verep, 2005) bakım veren annelerin yaşadığı bazı sorunlar ortaya 
konulmuştur. Bu doğrultuda engel türleri dikkate alındığında tüm engel türleri 
için bakım verenlerin birtakım psikolojik, sosyal, bedensel, ekonomik 
zorlukların yanında bakıma özgü zorlukları da yaşadıkları tahmin edilebilir. 

Aile üyesi bakım veren olarak annelerin yaşadığı zorlukların elbette 
bakım verilen engelli çocuk ve gençleri de çok yönlü olarak etkilemekte 
olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla bakım verenlerin sorunlarının hafifletilmesi 
için uygulanacak olan önlemlerin bakım alan engellilerin sorunlarının 
hafifletilmesinde uygulanacak olan önlemlere ipucu olabilecek çözümler 
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üretmesinin mümkün olabileceği ifade edilebilir. Bu noktada bakım verenleri 
zorlayan konulara dair veriler ve bilgiler önem kazanmaktadır. Araştırmamız 
bakım verenleri zorlayan konuları aydınlatma noktasında önemli veriler 
sunmaktadır. 

 
1.2. Engelli Genç Olmak ve Zorlukları 
Dinamizmin, heyecanlı yaşamın, merakın hâkim olduğu gençlik 

döneminde gencin yatağa bağımlı olmasına yol açan, görme-işitme yetilerini 
kullandırmayan, zihinsel faaliyeti kısıtlayan ya da hiç mümkün kılmayan, 
ruhsal sarsıntılar geçirmesine yol açan ya da kronik hastalıklarla genci 
toplumsal hayattan soyutlayan engeller, engelli gencin yaşamında sorunlar 
oluşmasını doğuran istenmedik durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yaşam sevinciyle dolu olmasını beklediğimiz genç, deneyimlediği engellilik 
durumunun kısıtladığı yaşantısıyla çoğunlukla üzüntüye ve kimi zaman da 
umutsuzluğa düşebilmektedir. Toplumların geleceğinde önemli fonksiyonlara 
sahip olacak olan gençlerin olumsuz duygularla biçimlenmesi hem birey hem 
de toplum sağlığı açısından istenilir bir durum olarak görülemez. Bu nedenle 
gençlik dönemi gibi kritik bir dönemde engelli gençlere yönelik kendileriyle 
ve çevreleriyle-toplumla barışık olmalarını sağlayabilecek sosyal politikalar 
önemli bir toplumsal ihtiyaç olarak değerlendirilebilir. Söz konusu sosyal 
politikaların engelli gençler için bir yaşam tasarımı sunması ise hem engelli 
gençler hem de bakım verenleri açısından istenilir bir durum olarak 
değerlendirilebilir. 

Neden engelli gençler üzerine fikirler üretme çabasındayız? Çünkü 
yaşlılık döneminde engellilik olgusuyla tanışmak ile gençlik döneminde 
tanışmak arasında bazı farklılıkların bulunduğunun farkındayız.  Zira çoğu 
yaşlı için artık yaşanılması düşünülen çoğu şeyin yaşanıldığı ve hızlı tempo 
yerine dinlenme vaktinin geldiğinin düşünüldüğü yaşlılık döneminde 
yaşantının ev ile sınırlanması, hareketin azalması vb. durumlar çok fazla 
sarsıcı bir durum olarak değerlendirilmemekteyken hareketli bir yaşam 
beklentisiyle biçimlenen genç yaştakiler için bu dönemdeki kısıtlayıcı 
herhangi bir engellilik durumu hayallerin tamamen yıkılmasına ve hayata 
küsmeye çok daha kolay neden olabilmektedir. Çocuk yaşlarda karşılaşılan 
engellilik durumları söz konusu olduğunda ise henüz çocukların tamamen ve 
çok boyutlu olarak durumu anlamlandıramadığı bir dönem olması ve 
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çocukluk döneminin gençlik döneminin kimlik bulma karmaşasından uzak 
olması vb. nedenlerle genç yaştakiler kadar engellilik olgusunu yoğun bir 
karamsarlıkla karşılayamayabilecekleri ifade edilebilir.  

Genç yaştaki engellilerin yaşadıkları zorluklar onların hayata bakış 
açılarının şekillenmesinde büyük oranda etkili olmaktadır. Bu etkide gençlerin 
yaşam koşulları, kişilikleri, imkânları etkili olabilmektedir. Genç engellilerin 
deneyimlediği engel türünün kişide meydana çıkarabileceği olası zorluklar 
bireydeki engel türüne göre çeşitlenebilmektedir. Yani bir görme engelli 
gencin yaşadığı en zorlayıcı durumlar ile bir tekerlekli sandalyeye bağımlı 
gencin yaşadığı en zorlayıcı durumlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
farklılıkların olması doğaldır ve bunların temelde engel türünden 
kaynaklanmakta oldukları ifade edilebilir. Her bir engel türüne özgü olarak 
engellilerin yaşadığı zorlukların bu engel türlerine sahip olan engellilere 
bakım verenleri de farklı açılardan zorladığı ifade edilebilir. Bakım verenlerin 
yaşadığı zorluklar bulgular başlığı altında detaylı şekilde inceleneceğinden 
burada genç engellilere dair zorlayıcı konular üzerinde durulmuştur. 

Gündelik ve sosyal yaşantıda engellileri etkileyen zorlanma alanlarının 
bakım verenlere algılanan bakım yükü şeklinde yansıyabileceği ifade 
edilebilir. Bu nedenle engellilerin yaşadığı zorlukların tespiti önemlidir. Genç 
engellilerin yaşadığı öncelikli sorunlar arasında şunlar sayılabilir: Yaşıtları 
arasında özellikle okul ortamında ve oyun alanlarında dışlanma/farklı 
olduklarını ifade eden gözle bakılma, engelinden dolayı okul ortamına 
gidememe, ulaşım alanında zorluk yaşama, aile dışında sosyal çevreye sahip 
olamama, kendi engel türüne sahip olan genç yaşıtlarıyla tanışma ortamlarına 
sahip olamama, kaygı yüksekliği, içe kapanık ve umutsuz olma, gelecekte iş/ 
eş bulamama kaygısına sahip olma.  

 Bedensel engele sahip çocuklar ve onların aileleriyle ilgili yapılmış bir 
araştırmada (Aktaş, 2010), engelli duruma gelen çocukların çoğunun eskiden 
okul ortamındaki eğitimden faydalanırken artık bu imkândan 
faydalanamadıkları, engelli çocukların bir kısmının ise engelli olduğu için 
okula hiç gidemedikleri, bir kısmının ulaşımda sorunlar yaşadığından ya da 
okul yönetimi kabul etmediğinden eğitim imkânlarından faydalanamadıkları 
belirtilmiştir.  Yapılan söz konusu araştırmalarda okul ortamında eğitim alan 
engelli çocuk oranının oldukça az olduğu (%46.6) tespit edilmiştir. Aynı 
araştırmalar ayrıca bedensel engelli çocukların kendi yaşıtlarıyla 
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sosyalleşemediklerini de ortaya koymuştur. Zira engelli çocukların çoğunun 
(%95.3) sadece aile bireyleriyle oyun oynadığı bunun ise aile üyelerinin iş 
yükünü çoğalttığı belirtilmiştir. Dolayısıyla engelli çocukların okul 
ortamlarında eğitim alma haklarına yeterince ulaşamamasının onların 
sosyalleşmeleri önünde engel oluşturduğu ve bakım verenlerine de engelli 
çocuklarla zamanlarının büyük oranını geçirme nedeniyle bakım yükü olarak 
yansıdığı ifade edilebilir. Bakım verenlerin vakitlerinin çoğunu engelliyle 
ilgilenerek geçirmesi, bakım verenlerin aslında daha çok sosyal olabilme 
isteği varken daha az sosyalleşmesiyle (Kayaarslan, 2020) 
sonuçlanabilmektedir. Aile üyesi bakım verenlerin hem öz bakım ihtiyacını 
gidermeye çalışması hem de engellinin okula gidememesinden dolayı sadece 
evde verilmek durumunda kalınan eğitimiyle ilgilenmesinin engelli ve bakım 
vereni olumsuz yönde etkilediği ifade edilebilir. Böylelikle engelli bireyin ev 
ortamında aile üyelerince yapılan bakımının elbette başlı başına yaşam 
kalitesini etkileyen bir durum olarak karşımıza çıktığı da ifade edilebilir. 

Engelli olmak, özellikle gençlik döneminde gencin değişken ruh 
yapısında olumsuz hislere ve davranışlara yol açabilir. Zira engelli gençler, 
arkadaşları ve yetişkinler tarafından onaylanmaya daha bağımlı 
olabilmektedirler. Birçok şeyi yapabilme yolunda engellere sahip olan 
gençlerin hırçınlaşabildiği ve içe kapanabildiği (Aktaş, 2010), özellikle 
bedensel engelin gencin görünüşünde değişime yol açtığında gencin kaygıya 
kapılabileceği (Günayer, 1996), yeterince onaylanmayan gençlerin ise 
yalnızlaşabileceği ifade edilebilir. Günayer (1996)’in araştırması, engel türleri 
içinde sayılan bedensel engel türünün bireyin görünüşünde farklılık 
yaptığında engelli bireyin görünüşüne dair kaygı yaşamasına neden olması 
sonucunu ortaya koyarak bedensel engel türünün ayırıcı yönünü karşımıza 
çıkarmaktadır. Bu noktada engelli çocuk ve gençlerin yalnızlık 
hissetmelerinin önüne geçebilecek yaşam tasarımına uygun, empatik düzeyi 
yüksek bireylerin oluşturduğu ortamlarda yaşamaları onların içe 
kapanmalarına ve böylece hırçınlaşmalarına engel olabileceğinden üzerinde 
çalışılması gereken bir durum olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda 
ailelerin engellilik konusunda farkındalık kazanabileceği eğitimler içinde yer 
almaları faydalı olabilir. 

Toplumsal çevrenin engelli gence bakış açısı, engellinin kendi benliğini 
algılamasına etkide bulunabileceğinden empati yeteneği yüksek sosyal 
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ortamlarda bulunulmasının engelli gence olumlu yönde etki edeceği ifade 
edilebilir. Engelli gençlerde yaşanılan sorunlara bakıldığında gençlerdeki 
benlik gelişiminin sağlıklı olmasının önemli olduğu görülebilmektedir.  
Olumsuz benlik, gencin yaşantısında olumsuzluklara yol açabileceğinden bu 
tarz benliğin olumluya dönüştürülmesi için büyük çaba sarf edilmesini gerekli 
kılmaktadır. Bu alanda harcanılan enerji, engelli gencin enerjisinin daha 
üretken alanlarda kullanılmasını geciktirmekte olduğundan istenilir bir durum 
olarak değerlendirilememektedir.  

Üniversiteli bedensel engelli gençlerin özsaygı durumlarının kendileri 
tarafından anlamlandırılmasında çevredeki bireylerin onlara karşı 
davranışlarının etkili olduğuna (Akçamete, 1992) dair bilgiler de 
göstermektedir ki toplumsal bakış açısı engelli gencin toplumsal katılımı 
noktasında olumsuzluklara yol açabilmektedir. Sonuç olarak bedensel 
engellilerle ilgili araştırmalar; hastalık durumunun, hastalık oranının ve 
engellinin toplumsal bakış açısından yansıyan kendisini algılama biçiminin 
engellinin sağlığını etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Hastalık durumu ve oranı engelliye yöneltilen olumsuz toplumsal bakış 
açısıyla birleştiğinde sadece bedensel engellilerin değil bütün engel 
gruplarının yaşamını zorlaştıran bir etkiye sahip olabilmektedir. Yüksek 
engellilik oranına sahip olmak beraberinde bakım verene daha fazla bağımlı 
olmayı getirebilmektedir. Engellinin gerek bakım vereninden gerek sosyal 
çevresinden alabildiği sosyal-psikolojik desteğin azalması halinde bunun 
yaşantıya olumsuz yansıyabileceği ifade edilebilir. Burada engellinin 
ulaşabildiği sosyal-psikolojik destek, onun nasıl bir toplumsal bakış açısı 
içerisinde yaşadığını da gösteren bir durum olmaktadır. Toplumsal desteğin 
önemi; tüm engel türleri için (işitme, dil ve konuşma, görme, ruhsal, bedensel, 
zihinsel, kronik hastalıklara bağlı engellilik) aynı oranda geçerli ve önemli bir 
değerdir.  

Engelli gence bakım verenlerin bakım verdikleri gencin engel türüne 
göre yaşadıkları zorlukları ifade etmeleri kadar bu zorlukları yaşayan 
engellilerin de bunları ifade etmeleri karşılıklı olarak yaşanılan zorlukların 
anlaşılmasını ve anlamlandırılmasını kolaylaştırmaktadır. Engel grubunu 
karşılaştırma, engel türlerine göre yaşanılan zorlukların farklılaşabileceği 
gerçeğini görebilmeyi mümkün kılmaktadır. Deneyimlenen zorluklar 
literatürde genellikle engelliler açısından değerlendirilirken, bu zorlukları 
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bakım verenlerin yaşadıkları zorluklar üzerinden de değerlendirebilmek 
bizleri hem engellilerin hem de bakım verenlerin dezavantajlı olduklarının 
ortaya konulmasını sağlayan bütüncül bir bakış açısına ulaştırabilecektir.   

 
2. METODOLOJİ 
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Engelli bireye bakım veren olmak, çeşitli deneyimlere kapı aralayan bir 

durumdur. Bu deneyimlerin bir kısmı hem engelliyi hem de bakım verenlerini 
ve çevresini zorlayabilen özelliklere sahip olabilmektedir. Bu araştırmanın 
amacı, aile üyesi engelli bireylere bakım verme deneyimini yaşayanların 
yaşamlarını gözden geçirerek zorlayıcı durumları ortaya koyabilmektir. 
Bakım verenleri ve engelli bireyleri etkileyen zorlayıcı durumlar çerçevesinde 
genç engelliler için yaşam tasarımı sunmak, sosyal politika yapıcılar için katkı 
sunması beklenilen bir amaç olarak bu araştırmada önemli bir yere sahiptir.  

Bakım verenlerin yaşadıkları sorunlar doğrultusunda yaşadıkları bu 
sorunların çözülmesiyle bakım verenlerin engellilere verdiği bakımın kalitesi 
de olumlu yönde etkilenebilecek, daha kaliteli bakım hizmetleri mümkün 
olabilecektir. Bu durum bakım alanların olumlu yönde gelişimlerini de 
destekleyecektir (Işıkhan, 2006). Bu doğrultuda bakım verenleri zorlayan 
durumları ortaya çıkarıp onları düzeltici sosyal politikalara kapı aralayarak 
engellilerin de daha iyi bir yaşam tasarımı içine dâhil edilebilmelerinin yolu 
açılmış olunabilecektir. Nitekim bakım verenleri zorlayan durumların aynı 
şekilde bakım alan engellileri de zorlayıcı ruhsal, sosyal vb. yönlerden 
olumsuz etkilere sahip olduğu görmezden gelinemez. Bu bağlamda bu 
araştırma, bakım verenleriyle birlikte engellilere dair yaşam tasarımının 
önceliklerini incelemesi bakımından önemlidir. 

2.2. Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı 
Bu araştırma Kırıkkale ilinde, karar verilen süreler içerisinde düzenli 

olarak her ay evde bakım ücreti alan engelli bakım verenleri üzerinde anket 
formu kullanılarak ulaşılan bazı verilerin analizi sonucunda elde edilen 
bilgilerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır.  

Araştırmada bakım verenlerin deneyimledikleri zorluklar analiz 
edilerek bakım verenlerin zorluklarını azaltabilecek ve bakım alanları da 
olumlu yönde etkileyebilecek durumlar üzerinde durularak engelli gençlere 
yönelik yaşam tasarımında öncelik verilmesi gerekenler önerilmiştir. Literatür 
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taraması ve alan araştırmasının birlikte kullanıldığı bu araştırmada betimsel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Anket soruları IBM SPSS 20 istatistik 
programı yardımıyla analiz edilmiştir. 

Alan araştırması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan ve 
engellilerin bakım verenlerinden izin alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
sürecinde öncelikle, Kırıkkale Sosyal Hizmet Merkezi’nde kayıtlı evde bakım 
ücreti alan bakım verenleri kapsayan listelerdeki adreslere tesadüfi seçim 
yapılarak ulaşılan 347 engelli bakım vereni üzerinde araştırmacı tarafından 
geliştirilmiş olan anket formu yüz yüze uygulanmıştır. Anket formu açık ve 
kapalı uçlu toplam 57 sorudan oluşmuştur. 

Araştırmanın evrenini Kırıkkale Sosyal Hizmet Merkezi’nde kayıtlı 
evde bakım hizmeti alan 1763 engellinin bakım vereni oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi; oranlı, kır-kent tabakalı ve tesadüfi seçimle 
belirlenmiştir. Örneklemi oluşturan 347 kişi %95 güven düzeyi ve %4.72 
güven aralığı ile evrenin %19.6’sını oluşturmaktadır. Araştırma 
örneklemindeki anketlerin %71.7’si Kırıkkale il merkezinde, %28.2’si de ilçe, 
köy ve beldelerde yapılmıştır. 

Engellilerin evde bakımı alanında yapılmış deneysel çalışmalardaki en 
fazla örneklem sayısının %57.2 ile 20-150 kişiyle yapılan çalışmalardan 
oluşmakta olduğu (Aktaş, 2010) dikkate alınırsa,  bu araştırmanın, evde 
bakıma yönelik tasarımıyla ve 347 kişiyle yapılmış olması itibariyle örneklem 
büyüklüğü bakımından alanında özgün bir çalışma olduğu ifade edilebilir. 

 
3. ARAŞTIRMA BULGULARI   
Bu kısımda bakım veren aile üyeleri ile engelli bireyler açısından 

yaşamı etkileyen bazı etkenlere dair bulgulara3 yer verilmiştir. Öncelikle 
örneklemde yer alan engellilerin genel özelliklerine dair bulgular kısaca ifade 
edildikten sonra bakım verenlere dair bulgulara yer verilmiştir. 

 
3.1. Engellilerin Genel Özellikleri 
Örneklemimizdeki engellilerin %31.8’i 29 yaş ve altındaki bireylerden 

oluşmaktadır. Bu bireyler içinde 14-29 yaş arasında olanların oranı ise büyük 
çoğunluğu (%21.7) oluşturmaktadır.  

                                                            
3 Bulgularla ilgili daha detaylı bilgi için Kayaarslan’ın (2016) eserine bakılabilir. 
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Bakım veren aile üyelerinin bakım verdiği engellinin ağırlıklı engel 
türüne göre dağılımları incelendiğinde; örneklemimizdeki engellilerin 
%36.6’sının zihinsel, %25.4’ünün bedensel, %10.4’ünün görme, %10.1’inin 
ruhsal, %7.2’sinin dil ve konuşma, %6.3’ünün kronik hastalıklardan dolayı 
engelli olduğu, %4.0’ünün işitme engelli olduğu görülmüştür. 

Bakıma muhatap olan engellilerin eğitim düzeyleri 
değerlendirildiğinde; %65.7’sinin okur-yazar olmadığı, %21.9’unun ilkokul, 
%6.3’ünün lise ve üstü, %6.1’inin ortaokul mezunu olduğu görülmüştür.  

Örneklemimizdeki engellilerin tümü “ağır engelli” grubundadır. 
Nitekim evde bakım ücretini almaya hak kazanabilmenin koşullarından birisi 
de bakım verilen engellinin ağır engelli grubunda yer almasıdır. Engel 
oranındaki artış, günlük hayatın gerekliliklerini yerine getirme konusunda 
engellinin bakım verene daha fazla bağımlı olduğunun göstergesi olmaktadır. 
Bu araştırmanın örneklemindeki engellilerin %94.8’inin engel oranı %60 ve 
üzerinde bulunmuştur. 

 
3.2. Bakım Verenlerin Genel Özellikleri 
Bakım verenlerin çoğunluğu (%92.8’i) kadınlardan oluşmaktadır. 

Bakım verenlerin %83’ü evli, %7.2’sinin eşi vefat etmiş, %5.8’i ise 
boşanmıştır. Bakım verenlerin mesleklerine bakıldığında çoğunluğu 
(%91.4’ü) ev hanımı, %3.4’ü emekli, %3.1’i işsizdir. Bakım verilen engelli 
sayısına bakıldığında; bakım verenlerin %86.7’sinin bir engelliye, %11.5’inin 
iki engelliye, %1.8’inin üç ve daha fazla engelliye bakım verdiği tespit 
edilmiştir.  

Bakım verenlerin eğitim düzeylerine bakıldığında; çoğunluğunun 
(%61.1’inin) ilkokul mezunu olduğu, sonraki çoğunluğun ise (%19.6’sı) okur-
yazar olmadığı tespit edilmiştir.  

Bakım verenlerin yaş dağılımına bakıldığında; çoğunun (%51.3’ünün) 
40-59 yaş grubunda olduğu, 18-39 yaş grubundaki genç bakım verenlerin 
%29.4 oranla ikinci sırada yer aldığı ve en sonda %19.3 oranla 60 yaş ve üstü 
yaştaki bakım verenlerin geldiği tespit edilmiştir.  

Bakım verenlerin engelliye yakınlığı incelendiğinde, Tablo 1’de 
görüldüğü üzere, bakım verenlerin çoğu (%39.2’si) engellilerin annelerinden 
oluşmaktadır. Bunu oran büyüklüğü bakımından sırasıyla engellinin eşi, gelini 
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ve kızı takip etmektedir. Oğul, erkek kardeş ve baba statüsündeki bakım 
verenlerin oranı ise tüm bakım verenler içinde sadece % 3.8’lik orana sahiptir. 
 

Tablo 1: Bakım Verenlerin Engelli Bireylere Yakınlık Durumu 
Engelliye Yakınlığı                                       n                                                      % 

Annesi 136 39,2 

Eşi 68 19,6 

Gelini 47 13,5 
Kızı 33 9,5 
Diğer 23 6,7 
Kız Kardeşi 14 4,0 

Yengesi 13 3,7 
Oğlu 10 2,9 
Babası 2 0,6 
Erkek Kardeşi 1 0,3 

 
3.3. Şu Anki Bakım Veren Olmadığında Engelliye Bakım 
Verebilecek Kişi 
Bakım verenlere engellinin hayatında kendileri olmasa onun bakımını 

üstlenebilecek birinin olup olmayacağı sorulmuş ve bakımı üstelenecek 
birinin olabileceğini ifade eden bakım verenlere de engelliye bakım 
verebilecek kişinin kim olabileceği sorulmuş; alınan cevaplar Tablo 2’de 
sunulmuştur. Şimdiki bakım verenin olmadığı durumda engellinin bakımını 
üstlenebilecek kişiler içerisinde öncelikle engellinin oğlu, babası, kız kardeşi 
ve kızı sayılmıştır.  
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Tablo 2: Şu Anki Bakım Veren Olmadığında Engelliye Bakım Verebilecek Kişi 

 
3.4. Bakım Süresi    

Tablo 3: Bakım Verenlerin Engelli Bireylere Bakım Verme Sürelerine Göre 
Dağılımları 

 
Tablo 3 incelendiğinde, bakım verenlerin %56.5 gibi büyük 

çoğunluğunun engellisine 11 yıldan fazla süredir bakım vermesi bakım 
verenlerin uzun sürelerdir bakıma vakit harcadıklarını göstermektedir.  
 
 
 

                                                            
4 Tabloda, birden fazla seçenek işaretlenebilen ilgili soruda, engellinin bakımını üstlenebilecek 
başka birinin olduğunu belirtenler (%55.5’lik katılımcı) kendi içinde değerlendirilmiştir.  

Şu Anki Bakım Veren Olmadığında Engellinin Bakımını 
Üstlenebilecek Kişilerin Engelliye Yakınlık Durumu4 

                                                                                        n                       % 

Diğer 39 19,3 
Oğlu 33 16,3 

Babası 32 15,8 
Kız Kardeşi 32 15,8 

Kızı 30 14,9 
Erkek Kardeşi 14 6,9 

Gelini 10 5,0 
Eşi 6 3,0 

Annesi 6 3,0 
Toplam 202 100,0 

Engelliye Bakım Verilen Süre n % 

1-10 yıl arası 151 43,5 

11-20 yıl arası 107 30,8 

21-30 yıl arası 54 15,6 

31-40 yıl arası 20 5,8 

41+ 15 4,3 
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3.5. Engel Türüne Göre Bakım Verenleri En Çok Zorlayan 
Konular 
Bulgular incelendiğinde, bakım verenlerin engelliye bakım verirken en 

fazla zorlandıkları konunun, engellinin engel türüne göre anlamlı bir farklılık 
gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Zihinsel engellilerin bakım verenlerini en fazla zorlayan ilk iki konu 
engellinin bedensel bakımı ve engelliyle iletişim konuları olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Bedensel engellilerin bakım verenleri açısından onları en çok zorlayan 
konunun %81.8’lik oranla engellinin bedensel bakımı konusunda yaşandığı 
belirlenmiştir. Bedensel engellilere bakım verenlerin çoğunun en çok 
zorlandığı konu üzerinde hemfikir olmalarının, bu tür engellilerin çoğunlukla 
başkasının yardımı olmadan hareket etmede ve hatta bireysel hijyen 
konusunda bakım verene bağımlı olmaları gibi nedenlerden kaynaklandığı 
ifade edilebilir.   

Görme engeline sahip bireylerin bakım verenlerini en çok zorlayan 
konular sırasıyla bedensel bakım (%50’si), iletişim (%27.8’i), beslenmeyi 
sağlama (%16.7’si) konuları olarak karşımıza çıkmaktadır.    

Ruhsal engellilerin bakım sorumluluğunu taşıyan bakım verenleri en 
çok zorlayan konular sırasıyla iletişim (%54.3’ü) ve bedensel bakım (%37.1’i) 
olarak belirmektedir. Bakım verenler açısından ruhsal hastalıklara sahip olan 
engelliyle konuşup anlaşabilmek bir hayli zorlayıcı olmaktadır. Yaşantıları 
boyunca ruhsal engelli bireyin davranışlarını yönetmek ve engellinin 
davranışlarını sürekli gözetlemek durumunda kalan bakım verenler için 
sıklıkla tükenmişlik hissini yaşayarak yaşamın kalitesinin azalması durumu 
söz konusu olabilmektedir. 

Dil ve konuşma engellilere bakım verenlerin çoğu (%64’ü) ve işitme 
engellilerin bakıcılarının çoğu (%42.9’u) en çok engelliyle iletişimde 
zorlanma yaşadıklarını ifade etmiştir. Süreğen/kronik hastalıklara bağlı olarak 
engelli olan kişilere bakım verenlerin çoğunun (%59.1’i) engellinin bedensel 
bakımı konusunda zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. 

Sonuç olarak engellinin en fazla bedensel bakımında zorluk 
yaşadıklarını ifade eden bakım verenlerin bedensel engellilere, süreğen 
hastalıklardan dolayı engelli duruma düşenlere, görme engellilere ve zihinsel 
engellilere bakım veren grupta oldukları görülmektedir. En fazla engelliyle 
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iletişim konusunda zorlananların ise dil ve konuşma, ruhsal ve işitme 
engellilik alanındaki engellilere bakım verenler olduğu görülmektedir.   

 
3.6. Engel Türüne Göre Bakım Verenlerin Tükenmişlik 

Hissettiği Konular 
Araştırma bulguları sonucunda; bakım verenlerin hangi durumda daha 

çok tükenmiş hissettiğinin engellilerin engel türüne göre anlamlı bir farklılık 
gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bulgular değerlendirildiğinde, zihinsel engellilere bakım verenlerin 
çoğu; sırasıyla engellinin gözetim ve denetiminde (%49.6’sı), engellinin ne 
demek istediğini anlamaya çalışırken (%40.2’si) daha çok tükenmiş 
hissettiklerini ifade etmiştir. Bedensel engellilere bakım verenlerin çoğu 
(%68.2’si) engellinin hareket etmesine yardım ederken kendisinin daha fazla 
tükenmiş hissettiğini belirtmiştir. Görme engellilere bakım verenlerin çoğu 
(%41.7’si) ise engellinin hareket etmesine yardım ederken daha fazla 
tükenmiş hissettiklerini ifade etmiştir. Ruhsal engellilere bakım verenlerin 
çoğu (%48.6’sı) engellinin gözetim ve denetiminde, %25.7’si ise engellinin ne 
demek istediğini anlamaya çalışırken daha çok tükenmiş hissettiklerini 
belirtmiştir. Dil-konuşma engellilere bakım verenlerin çoğu (%84’ü) ve işitme 
engelliye bakım verenlerin çoğu (%71.4’ü) engellinin ne demek istediğini 
anlamaya çalışırken daha çok tükenmiş hissettiklerini belirtmişlerdir. Kronik 
hastalıklardan dolayı engelli olanlara bakım verenlerin çoğu (%36.4’ü) 
engellinin hareket etmesine yardım ederken daha çok tükenmiş hissettiklerini 
ifade etmiştir.  

Kronik hastalıklardan dolayı engelli olanların bakım verenlerini en çok 
tüketenin, engellinin hareket etmesini sağlama durumu olduğu görülmektedir. 
Bu durum örneklemdeki kronik hastalığa sahip engellilerin çoğunun ileri 
yaşta olmasından ve artık yaşlılığın ve kronik hastalıkların vermiş olduğu 
hareketsiz yaşamla daha çok muhatap olmalarından kaynaklanıyor olabilir. 
Kronik hastalıklardan dolayı engelli duruma gelmiş olanların bakım 
verenlerini tüketen başka nedenler de ön plana çıkmaktadır. Bunlar arasında 
en çok ifade edileni ise kronik hastalık tedavisinde kullanılan ilaçların ve 
cihazların pahalı olmasından ve bazı ilaçların devlet tarafından ücretlerinin 
karşılanmamasından dolayı tedavi giderlerinin bakım verenler tarafından 
karşılanamadığı ve bu durumun da bakım verenleri maddi-manevi boyutlarda 
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tükettiği bilgisidir. Kronik hastalıklar yaşlı ya da çocuk fark etmeksizin her 
yaş grubunda görülebilen engelliliklere neden olabilmektedir. Bazı çocukların 
doğumdan itibaren kronik hastalıklar nedeniyle engelli olması ve bazı 
çocukların ise doğumdan sonraki çocukluk çağında engellilikle tanışması 
durumu da dikkate alınırsa kronik hastalıklardan dolayı engelli duruma gelen 
gruplara dair daha etkili ve çözüm odaklı sosyal politikaların geliştirilmesi 
gerektiği anlaşılabilir olacaktır.  

 
3.7. Bakım Verenin Yaşı           
Araştırmanın bulgularına göre, yaşları kaç olursa olsun bakım 

verenlerin çoğu (%54.7’si) engelli bireye ileride kimin bakım vereceğine dair 
çok kaygılı olduklarını ifade etmiştir. Bunun yanında bulgulara göre, 
engelliyle ilgili evrak işleriyle ilgilenen kişi, bakım verenlerin yaşına göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Bulgular; 60 yaş ve üstündeki bakım verenlerin, bakım verdikleri 
engellinin evrak işlerini kendilerinin bizzat takip edemediklerini ve 
başkalarının yardımından faydalandıklarını göstermektedir. 

 
3.8. Bakım Verenlerin Sosyal-Psikolojik İhtiyaçlarıyla İlgili 

Hizmetlere Dair Görüşleri 
Bulgular değerlendirildiğinde; bakım verenlerin sadece %36.0’sının 

sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek hizmetlere ulaşabildiği, 
çoğunun (%64.0’ünün) ise sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
hizmetlere ulaşamadıkları belirlenmiştir. 

Bakım verenler içinde sosyal-psikolojik ihtiyaçlarına dair danışmanlık-
yönlendirme talep edenlerin oranının %75.8, danışmanlık istemeyenlerin 
oranının %24.2 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak bakım verenlerin büyük 
oranının kendilerine sosyal-psikolojik yönden danışmanlık-yönlendirme 
yapılmasına ihtiyacı olduğunun belirtildiği belirlenmiştir.  

 
TARTIŞMA VE SONUÇ  
Araştırma grubundaki engellilerin %31.8’i 29 yaş ve altındaki 

bireylerden oluşmaktadır. Bu bireyler içinde 14-29 yaş arasında olanların 
oranı ise büyük çoğunluğu (%21.7) oluşturmaktadır. Örneklem grubunda her 
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bir engel türünden birey bulunmaktadır. Engellilerin çoğunun (%65.7’si) 
okur-yazar olmaması ve sadece %6.3’ünün lise ve üstü eğitim kademesi 
düzeyinde eğitim alabildiği göz önüne alınırsa engellilerin eğitime erişim 
imkânlarının artırılması gerektiği ifade edilebilir. Engellilerin benlik ve 
özsaygı algılarının artırılması için her bir engel türüne sahip engellinin aynı 
engel türüne sahip olan bireylerle aynı ortamlarda eğitim almalarının da 
sağlanmasının yaygınlaştırılabilmesinin engelli gençler için tasarlanan 
yaşamda önemli bir öğe olarak değerlendirilmesi mümkündür.  

Örneklemimizdeki engellilerin çoğunun ağır engelli kategorisinde yer 
almasının, onların eğitim imkânlarına ulaşımını engellememesi gerektiğinin 
altını çizmekte fayda bulunmaktadır. 

Araştırma sonucuna göre bakım verenlerin çoğu kadın ve annedir. 
Bunu oran olarak sırayla engellinin eşi, gelini ve kızı takip etmektedir. 
Ulaşılan bu sonuç literatürdeki önceki bilgileri (Bektaş ve Şahin, 2010) 
destekler niteliktedir. Ülkemizdeki toplumsal ve kültürel değerlerin etkisi 
kadına ve özellikle engelli annelerine biçilen bakım veren rolünde etkili 
olmaktadır.  Bunun yanında bakım verenlerin çoğunluğu aile üyesi bir 
bireydir. Paralı bakıcıların engelliye bakım vermesi ülkemizde yaygın bir 
durum değildir. 

Bakım verenlerin annelerden sonra genellikle engellinin gelini ve 
kızları olması, aile değerleriyle ilgili görünmektedir. Nitekim toplumsal 
yapıdaki “Yaşlılığımda çocuklarım bana bakmalıdır” düşüncesi, bakıma 
ihtiyaç duyan kişinin bakımını üstlenecek kişiyi belirlemesinde etkili 
görünmektedir. Nitekim Türkiye’de yapılan bir araştırmada (Başbakanlık…, 
2010) söz konusu düşünceye katılanların oranı oldukça yüksek (%74.5) 
bulunmuştur. Bakım verenlerin çoğunun ilkokul düzeyinde eğitime sahip 
olması, bakım verenlerin ihtiyaç duyulan konularda eğitimle desteklenmesinin 
faydalı olacağını düşündürmektedir.  Ayrıca bakım verenler içinde 
azımsanmayacak bir oranın 18-39 yaş arasındaki genç bakım verenlerden 
oluşması, bu genç grubun da eğitim düzeylerinin yükseltilebilmesine yönelik 
uzaktan eğitim gibi seçeneklerin eğitim sisteminde bakım verenler açısından 
özellikle değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle genç 
engelliler ve genç bakım verenler için her bir eğitim basamağında uzaktan 
eğitim imkânlarının artırılması ve bu konudaki tanıtımların artırılmasının 
faydalı olacağı değerlendirilebilir.  
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Şu anki bakım verenin olmadığı durumda engelli bakımını devam 

ettirebilecek aile üyesi/yakını birisinin varlığının bakım vereni rahatlattığı 
ifade edilebilir. Engelli ailelerinde kaygıya neden olan en büyük etkinin, 
bakım veren bireyin bakımı yerine getiremeyecek durumda kaldığında bu işi 
devam ettirebilecek birinin olmayışı şeklinde açıklandığını; bakım 
merkezlerinin varlığının ise aileleri az da olsa rahatlattığı (Genç, 2017) ifade 
edilebilir. Bununla birlikte toplum yapımızda bakım söz konusu olduğunda 
bakım verenlerin aile üyesi olmasının tercih edildiğini, bundan dolayı aile 
üyesi bakım verenlerin bakım hizmetlerinin kolaylaştırıcı faktörler üzerinde 
çalışmalar yürütülmesinin yaşam tasarımlarında daha yoğun şekilde ele 
alınması gerektiğini ifade edebiliriz.  

Ülkemizde aile değerleri halen canlılığını devam ettirdiğinden 
araştırmamızdaki engellilerin çoğunun (%55.5’inin) şu anki bakım vereni 
olmasa da bakım verebilecek başka bir yakınının bulunduğu tespit edilmiştir. 
Bakımı devam ettirebilecek bu kişiler arasında sırasıyla engellinin oğlu, 
babası, kız kardeşi ve kızı sayılmıştır. 

Araştırma bulgularımıza göre de, şu anki bakım veren olmasa yerine 
bakımı kimin verebileceği konusunda öncelikle engellinin oğlu, babası, kız 
kardeşi ve kızının sayılması; toplumda evlatlara biçilen bakım rolünün 
öneminin devamı konusunda fikir vermektedir. Bununla birlikte engelli 
bakımının uzmanlık gerektiren bir iş olması göz önünde bulundurulduğunda 
aile üyesi olmayan bakım verenlerin yetiştirilmesi ve bu alanda hizmet 
vermelerinin tanıtımının yapılmasının ve bu alana katkı sunmalarının aile 
üyelerinin bakım yükünü hafifletme noktasındaki değeri üzerinde 
düşünülmesi gerekmektedir. Engelli bakımı noktasında engellilerin yaşam 
tasarımı içinde aile üyesi bakım verenlere yardımcı olabilecek sertifikalı 
bakım verenlerin engellinin ev ortamında yardımının sağlanmasına yönelik 
sosyal düzenlemelerin yapılabilmesi hem engellilerin hem bakım verenlerin 
yaşamını kolaylaştıracak bir adım olarak değerlendirilebilir. 

Araştırmamızda engelli bakımı yapılan sürelere bakıldığında 
çoğunlukla 1-10 yıl arasında bakım verenlerin olduğu görülmüştür.  

Engelli bakımı zorlu bir süreç olduğu kadar, ne kadar zaman 
süreceğinin de ucu açıktır. Bu süreç uzadıkça bakım verenlerin sağlıklarının 
olumsuz etkilenmesi ihtimali de yükselmektedir. Bakım veren aile üyeleri 
uykusuz günler geçirmekte (Aydoğan, 1999), özellikle bedensel engellilerin 
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hareketliliğinin sağlanmasında fiziksel anlamda daha fazla güçlü olunmasına 
ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla bakım verenlerde yorgunluk 
kronikleşebilmekte, yaşam enerjisi tükenebilmekte ve eklem ve kas ağrıları 
yaşanma ihtimali artabilmektedir.  

Bakım için ne kadar fazla zaman harcanırsa bir o kadar yorgunluğun da 
birikmesi söz konusu olabilmektedir. Erikson ve Upshur da bakım işlerinde 
geçirilen sürelerin artmasıyla bakım yükü arasında anlamlı bir ilişkinin 
varlığından bahsetmiş ve erkek eşin sosyal desteğiyle bakım yükünün 
azaldığını (Atagün vd, 2011) belirtmişlerdir. Dolayısıyla bakım verenlerin 
yaşı ilerledikçe hane içerisinden gelebilecek bakım konusundaki sosyal 
desteğe olan ihtiyacın da daha belirginleştiği ifade edilebilir. Araştırma 
sonucumuzda 60 yaş ve üstü bakım verenlerin engellinin evrak takibini 
sağlama konusunda yardım aldıklarını belirtmeleri literatürü destekleyici bilgi 
sunması bakımından önemlidir.  

Alan araştırması bulgularımız sonucunda engellilere bakım verenlerin 
çoğunun (74.3’ünün) engelliye bakım süresinin 1 yıldan 20 yıla kadar 
uzandığı görülmüştür. Ayrıca bakım verenlerin çoğunun (%56.5’i) on yıldan 
fazla süredir bakım verme işini yürüttüğü ortaya çıkmıştır. Bu bulgular da 
göstermektedir ki engelli bakımı uzun bir süreçtir. Böylesi uzun zamana 
yayılan bir işin yaşattığı zorlanmaların da zamanla birikebileceği, bu birikimin 
engellilere ve bakım verenlere zararlarının hafifletilebilmesi için özellikle 
engel türlerine göre yapılandırılmış sosyal aktivite tasarımlarının engellilerin 
yaşam tasarımında yoğunluklu olarak yer edinmesinin gerekliliğinin altını 
çizmek gerekmektedir. 

Engel oranının yüksek olması hem engellilerin hem de bakım 
verenlerin daha fazla zorlanma altına girmelerine neden olabilmektedir. Tıpkı 
engel oranı gibi engel türlerinden birkaçını birlikte taşıyor olmak da yaşanılan 
zorlukları hem engelliler hem de bakım verenler açısından artırabilmektedir. 
Bakım verenlerin sağlık durumu onların yaşam kalitesini de etkilemekte 
olduğundan, bakım verenin hissettiği bakım yükü ve tükenmişliğin 
engellilerin engel türü ve oranları kadar bakım verenleri etkilediği ifade 
edilebilir.  

Engelli bakımı veren bireyler engellileriyle birlikte sosyalleşmeye 
çalıştıklarında sosyalleşmeleri, çoğunlukla ulaşımı sağlayan toplu taşıma 
araçlarının tasarımının engel türlerinin gerektirdiği gibi erişilebilirlik 
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kurallarına uygun yapılmadığından dolayı, kesintiye uğramaktadır. Oyun 
alanlarıyla kamu binalarının da gerektiği şekliyle erişilebilir kılınmadığı 
yerlerde engelli ve bakım verenlerin birçok sorun yaşayabildiği ifade 
edilebilir. Yapılan bir araştırma (Özkan Bardakçı ve Kutluata, 2021) engelli 
çocuğu olan annelerin bu çocukların sosyalleşebilecekleri alanların olması 
gerektiğini vurguladığını ortaya koymaktadır.  

Özellikle erişilebilirlik konusundaki sorunların çözümü hem 
engellilerin hem de bakım verenlerinin yaşam tasarımlarını kolaylaştırıcı bir 
etkiye sahip görünmektedir. Bu doğrultuda özellikle genç engellilerin yaşam 
tasarımında engellilerin her yere erişiminin kolay kılınmasının onların eğitim 
ortamlarına katılımları ve sosyalleşebilmeleri için kilit öneme sahip olduğunu 
ifade etmemiz gerekmektedir. Araştırmamızda ağır engellisine bakım 
verenlerin çoğunun (%64’ünün) sosyal-psikolojik hizmetlere ulaşamadıklarını 
belirtmesinin göz önünde tutularak hizmetlerin ulaşılabilirliğinin artırılmasına 
yönelik bir engelli yaşam tasarımına geçilmesinin önemli olduğu ifade 
edilebilir.  

Özellikle bedensel engellilerde yaşanılan hareketsizlik yaşam kalitesini 
çok boyutlu olarak etkilemektedir. Bedensel engellilerin çoğu, hareket 
ederken yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Hareket etmede bir başkasına olan 
bağımlılığın hastalık süresi ve yaş arttıkça arttığı (Özdinçer, 2002; Aktaş, 
2010) belirtilmektedir. Bazı bedensel engel durumlarının ömür boyu devam 
ettiği düşünüldüğünde ömür boyu engelliye ve bakım verenlerine verilen 
desteklerin devamının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu noktada engelli bakım 
sorumluluğunun bakım veren kişiler arasında paylaşılmasının önemli bir konu 
olduğu görülmektedir. Engelli yaşam tasarımı içerisinde bakım 
sorumluluğunun tek bir bakım verene ait olarak algılanıp uygulanması yerine 
sorumluluğun birden fazla kişiye paylaştırılmasının teşvik edilmesinin önemli 
bir konu olduğu ifade edilebilir.  

Bireyin hangi tür engele sahip olduğu, onun yaşam kalitesini etkilediği 
kadar o engel türüne yönelik yaşam tasarımını da gerekli kılmaktadır. 
Engellilik halinin ilk bakışta anlaşılabildiği engel türlerinde benlik saygısının 
olumsuz yönde daha fazla etkilendiğine dair tespitler (Kaner, 1995) 
bulunmaktadır. Söz konusu tespitler yapılırken görme engellilerle bedensel 
engelliler karşılaştırılmış ve bedensel engellilerdeki benlik saygısı daha düşük 
bulunmuştur. Bu sonuç, engel türleri ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin 
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varlığını görmemize aracılık etmektedir. Bu bağlamda yaşantıların kalite 
durumunun engel türüne göre farklılaşabileceği ifade edilebilir. 

Engel oranı arttıkça engellilerin yaşadıkları zorluklar artabileceği gibi 
bakım verenin yaşadığı bakım yükünün de arttığı ifade edilebilir. Örneğin 
omurilik felcinden dolayı engelli duruma gelen bireyin çok ağır bir süreci 
yaşadığı, belki de artık hep yatağa bağımlı olarak yaşaması gerektiği ve bu 
durumun kaliteli bir hayatın önünde büyük bir engel oluşturduğuna dair 
tespitler (Çelik, 2006) bulunmaktadır.  

Engelliye yakınlık derecesinin engelliliği algılama durumunu etkilediği 
ifade edilebilir. Engelli aileleri engelliyle yakından ve sürekli 
ilgilendiklerinden dolayı bakım sürecini çok zor olarak algılamaları ve 
engellinin gelişemeyeceğini düşünme ihtimalleri bulunmaktadır. Ayrıca 
engellinin gelişiminin istenilen hızda olmayacağına dair oluşan düşüncenin 
engelliyi sürekli kontrol altında tutmayı beraberinde getirebileceği 
söylenilebilir. Nitekim zihinsel engellilerle ilgili yapılan bir araştırma (Sevim, 
2011), engelli aileleriyle engellilere eğitim veren özel eğitimcileri engellinin 
gelişimi konusundaki umut ve engelliyi kontrol etme miktarı bakımından 
karşılaştırmış ve çarpıcı sonuçlara ulaşmıştır. Buna göre özel eğitimcilerle 
kıyaslandığında zihinsel engellilerin aileleri, engellinin gelişebileceğine dair 
daha umutsuzdur ve daha fazla kontrol edici davranmaktadırlar. 

Zihinsel engelliler söz konusu olduğunda, bakım verenler açısından 
engellinin davranışlarını kontrol etmenin çoğu zaman gerekli olması gibi 
ruhsal engellilerde de aynı kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu ifade 
edilebilir. Özellikle zihinsel ve ruhsal engellilerin davranışlarını kontrol 
etmekle uzun süreler geçiren bakım verenlerin bu durumdan dolayı oldukça 
yıprandıkları ifade edilebilir. Nitekim şizofreni hastaları ve aileleri üzerine 
yapılan bir araştırmada bu hastaların bakım verene bağımlılık düzeyinin 
azalmasıyla bakım verenin yaşadığı zorlanmaların ve hastayı aşırı koruyucu 
tutumların azaldığı (Çetin, Demiralp, Oflaz ve Özşahin, 2013) ifade 
edilmiştir. Ayrıca başka bir araştırma da (Özsoy, Özkahraman ve Çallı, 2006), 
zihinsel engellilere bakım verenlerin, engellinin davranışlarını kontrol 
konusunda çoğu zaman zorluk yaşadıklarını ortaya koymuştur. 

Her bir engel türüne bakım verenlerin belli alanlarda daha fazla sorun 
yaşamalarının ortaya konulması, engel türüne yönelik özelleştirilmiş çözümler 
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aranmasına dikkat çekeceğinden, özelleştirilmiş çözümleri hayata geçiren 
yaşam tasarımlarının yapılması önemlidir.  

Engel türlerine göre bakıldığında her bir engel türünü ayırıcı nitelikte 
olan ve engelliyi daha fazla zorlayan durumların olduğu ifade edilebilir. 
Nitekim bir işitsel engelliyi en çok zorlayan alanlar bir bedensel engellinin en 
çok zorlandığı alanlardan doğal olarak farklı olacaktır. Engelliler hangi alanda 
zorlanmalar yaşıyorsa bundan doğal olarak bakım verenlerin de etkilendikleri 
söylenilebilir. Örneğin, nöromüsküler hastalığa sahip engelli çocukların 
engelliliğin yol açtığı duygudurum değişimlerinin (öfke, mutsuzluk ve 
depresyona eğilim gibi) engellilerin ailelerinin çoğunda da zorlanmalara yol 
açtığı belirtilmektedir. Ailelerin zorlandıkları konular; engellinin sözlerinin 
anlaşılmasındaki güçlükler, sosyal çevreyle iletişimde zorluklar ve sosyal 
etkinliklere katılamama olarak belirlenmiştir. Bu tür zorlukların yaşanmasıyla 
birlikte engelli ailelerinin bazı zorlanmalar yaşadıkları ve desteğe ihtiyaç 
duydukları ifade edilmektedir.  Bu ailelerin %87.6’sının depresyonda olduğu, 
%85.4’ünün bedensel yakınmalara sahip olduğu, %73’ünün yorgun hissettiği, 
%70.8’inin sosyal yalıtılmışlık yaşadığı, %62.9’unun öfkeli hissettiği, sadece 
%1.9’unun engellisinin hastalıklarını kabullenme aşamasına geçebildiği tespit 
edilmiştir (Özdinçer, 2002). Bu tespitlerden hareketle engelliye bakım 
verenlerde bedensel, duygusal/psikolojik ve sosyal etkilerin kendisini 
hissettirdiği ifade edilebilir. 

Bedensel engelliler söz konusu olduğunda kullanılan yardımcı araçların 
hareketlerde bağımsızlığı sağlayarak engellinin daha bağımsız hareketler 
yapmasına izin verdiği düşünülse de harekette tam özgürlüğün sağlanması 
ancak engelliliğin ortadan kalkmasıyla mümkün olmaktadır. Hareket etme 
bakımından bakım verene kısmen bağımlı olan engellilerde bakıma dair 
yükün bakım verenler tarafından hissedildiği ifade edilebilir.  

Araştırma bulgularımız göstermektedir ki her bir engel türü bakım 
verenlerin zorlanmalarına yol açmaktadır. Bu zorlanmalar engel türüne göre 
farklı alanlarda daha çok ön plana çıkmaktadır. Buna göre engelliyle 
iletişimde en çok zorlanan bakım verenlerin zihinsel, ruhsal, dil-konuşma 
alanlarındaki engele sahip olanların bakımlarını giderenler olduğu ifade 
edilebilir. Bunun yanında engelliye dair gözetim/denetim alanında en çok 
etkilenip zorlananların zihinsel ve ruhsal engele sahip bireylerin bakım 
verenleri olduğu görülmektedir. Engellinin hareket etmesinin sağlanmasında 
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en çok zorlanma yaşayanların bedensel, görme engellerine sahip olan 
engellilerin bakım verenleri olduğu görülmektedir. Engellinin bedensel 
bakımında en fazla zorlananların yine bedensel engele sahip olan engellilere 
bakım verenler olduğu ifade edilebilir. Engel türlerine göre değişebilen 
zorlanma alanlarının bakım verenlerin tükenmişlik durumlarına neden 
olabileceği söylenilebilir. 

Araştırma bulgularımıza göre engelli bakım verenleri içinde engellinin 
gözetim ve denetimi konularında kendilerinin en fazla tükenmiş hissettiğini 
ifade edenlerin zihinsel ve ruhsal engellilerin bakım verenleri olduğu 
görülmektedir. Bedensel, görme ve kronik hastalıklara bağlı gelişen 
engellilerin bakım verenleri ise kendilerini en fazla engellinin hareket 
etmesine yardım ederken tükenmiş hissetmekte olduklarını ifade etmişlerdir. 
Konuşma ve işitme engellilere bakım verenler ise kendilerini en çok 
engellinin neyi ifade etmeye çalıştığını anlamaya çalışırken tükenmiş 
hissettiklerini ifade etmişlerdir.  

Yapılan başka araştırmalar incelendiğinde engelli bireyin bakım 
verenine bağımlı oluşunun artmasıyla bakım verenlerdeki tükenmişlik hissinin 
kendisini daha fazla hissettirdiği ifade edilebilir. Örneğin zihinsel ve bedensel 
engelli çocukların bakım verenleri olan annelerinin streslerinin nedenleri 
arasında şunlar sayılmıştır: Engelli çocuğun kendisini yönetememesi ve 
annesine daha bağımlı yaşaması, aileye daha çok sorumluluk yüklemesi 
(Uğuz, Toros, Yazgan ve Çolakkadıoğlu, 2004). Sonuçta hem bedensel hem 
de psikolojik anlamda olumsuz etkilenen bakım verenlerin tükenmiş 
hissetmesi durumu ortaya çıkabilmektedir.  

Bakım vereni psikolojik açıdan tükenmiş hissettiren önemli bir duygu 
olan kaygının bakım verenler açısından öneminin altını çizmekte fayda 
bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda annelerin engelli çocuğun geleceğine 
dair büyük oranda kaygı yaşadığı (Karadağ, 2009), çocuğun durumuna dair 
olumsuz deneyimlerdeki artışın ise annelerdeki kaygının artmasına yol açtığı 
(Doğru ve Arslan, 2008) belirlenmiştir. Sonuç olarak bir engelliye bakım 
veriyor olmak beraberinde kaygıyı getirebilmektedir. Bir konudaki kaygı 
arttıkça tükenmişlik hissinin yaşanması olasılığının da artabileceği ifade 
edilebilir. Bu doğrultuda engelliye bakım verenlerin, engellilerin ilerideki 
yaşantıları konusunda kaygılanmalarının tükenmişliğe hizmet edeceği göz 
önüne alınarak engelli yaşam tasarımında bakım verenlerdeki ve 
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engellilerdeki kaygıların önüne geçebilecek hizmetlerin hayata daha yoğun 
olarak geçirilmesinin önemli olduğu ifade edilebilir. 

Bireyin yaşının ilerlemesiyle sağlık sorunlarının artışı ve bazı yetilerin 
yitimi söz konusu olabilmektedir. Sağlık sorunlarının derinleşmesinde ise 
ekonomik durumun etkisi yadsınamaz. Gelir düzeyindeki artışın yaşlılıktaki 
yaşam kalitesine olumlu katkısı olduğu (Koçoğlu ve Akın, 2009), gelir düzeyi 
azalmasının ise yaşam kalitesine olumsuz yansıdığı ifade edilebilir. Buna ek 
olarak bakım verenin yaşının ilerlemesine ekonomik yetersizliklerle birlikte 
engellinin bakım zorlukları da eklenince bakım verenin kendisine 
ayırabileceği zamanlarda daralma görülebilir. Yaş ilerledikçe bireyler 
kendilerine yardımcı olabilecek birisinin bulunmasına daha fazla ihtiyaç duyar 
hale gelebilirler. Bu ihtiyaç duyma durumunu, yaşlı bireylerin sağlık 
durumlarını nasıl algıladıklarının da etkilediği ifade edilebilir. Yapılan bir 
araştırmada (Bektaş ve Şahin, 2010); yaşlıların bir kısmının kendisinin 
sağlığını iyi olarak algılamadığı, yaş ilerledikçe sağlıklarını iyi olarak 
algılamanın oran olarak azaldığı; yaşlıların %67.7’sinin ise bakım konusunda 
kendilerine yardım eden bir yakınının olduğu ifade edilmiştir.  

Engelli bakımında engellinin ve bakım vereninin yaşının ilerlemesiyle 
bakım sürecinin zor bir durum oluşturma ihtimalinin arttığı söylenilebilir. İleri 
yaşın getirdiği deneyimler; yaş ile yaşam kalitesi arasındaki yakın etkileşimi 
ortaya koymaktadır. 

Bakım verenin yaşlı olmasının bakım yükünün daha ağır şekilde 
hissedilmesinde ve bakım işleminin hakkıyla yerine getirilememesinde etkili 
olabileceği düşünülebilir. Bakıma ihtiyaç duyan ileri yaştaki engellilerin 
varlığı, onların ihtiyaçlarının anlaşılarak tatmin edici bakım sunulabilmesi için 
bakım veren açısından uzmanlardan öğrenebileceği bilgilere açık olma ve 
erişebilme durumunu doğurabilmektedir. Tüm bunlar bakım veren ve 
engelliler açısından çift yönlü olarak yaş değişkenini göz önünde 
bulundurmayı gerekli kılmaktadır.   

Araştırmalara göre yaşlıların bağımlılık düzeylerindeki artışın bakım 
verenlerdeki bakım yükünün artmasına etki ettiği ifade edilmektedir (Yılmaz 
ve Turan, 2007; Korkut ve Berk, 2009; Ünalan, Uzuner, Dinç ve Çifçili, 2009; 
Cingil, 2013). Dolayısıyla yaşça ileri yaşlara erişmiş bakım verenlerin de, 
bakım yükünü daha fazla hissetmeleri yaşın getirdiği doğal bir süreç içinde 
gerçekleşmektedir. Bununla birlikte genç bakım verenlerin ise daha çok 



87 |  DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM 
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR 
 
bakım konusundaki yetersiz bilgileri nedeniyle bakımın ilk dönemlerinde bir 
takım zorlanmaları daha yoğun hissedebilecekleri ifade edilebilir. Engellinin 
resmi evrak işlerinin yürütülmesi gibi önemli bir konuda yaşlı bakım 
verenlerin evrak takibini pek yapamadıkları bu görevi çoğunlukla başkalarına 
devrettikleri ifade edilebilir. Nitekim araştırma bulgularımız genç bakım 
verenlerin engellinin evrak işlerini yürütürken çoğunlukla bu görevi 
kendilerinin bizzat yaptıklarını beyan ettiklerini ortaya koymuştur. 
Araştırmamızın bu bulgusu doğrultusunda engellilerin işlerinin takibinde 60 
yaş üstü bakım verenlere bu konuların takibinde yardımcı olabilecek yeterli 
sayıda nitelikli bakım elemanlarının da bu hizmete hazır olarak ilgili resmi 
kurumlar bünyesinde bulunmalarının faydalı olacağı ifade edilebilir.  

Bakım verenler yaşadıkları bakım verme deneyimleri sürecinde baş 
etmekle uğraştıkları stres, depresyon, tükenmişlik hissi, kendisini büyük bir 
yük altında kalmış hissetme gibi duygusal durumlardan dolayı yıpranmış 
hissedebilmektedirler. Bu tür duygusal aşınmalarla karşı karşıya kalan 
dezavantajlı bireylerin geleceğe yönelik kaygı duymaları söz konusu 
olabilmektedir. Yapılan bir araştırmada zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerin 
çoğunun (%54.5) geleceklerinden kaygı duyduğu (Özsoy vd, 2006) 
belirlenmiştir. Dolayısıyla sosyal-psikolojik destek almaları halinde 
durumlarının iyileşebilme ihtimalinden hareketle engelli bakım verenlerine de 
bu desteklerin hakkıyla verilebilmesi gerekmektedir. Sosyal ve psikolojik 
destek ihtiyacına yönelik yapılan araştırmalar konunun önemine dikkat 
çekmektedir. 

Bakım verenlerin sosyal-psikolojik destek almalarını gerektiren 
zorlayıcı durumlarla ilgili araştırmaların ortaya koyduğu bazı tespitler 
önemlidir. Özdemir ve arkadaşlarının (2009) yaptığı araştırma, bakım veren 
aile üyelerinin bakım alan bireylere göre daha fazla yorgun, sıkıntılı, depresif 
ve dışlanmış hissettiklerini ve rol çatışması yaşadıklarını ifade etmiştir. 

Bakım verenin toplumsal çevreyle olan ilişkileri, sosyal destek 
unsurlarına ulaşımda etkili olabilmektedir. Yardım almaya karşı önyargısı 
bulunmayan bireylerin zorluklarla karşılaşınca daha kısa sürede yardım talep 
etmelerinin mümkün olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla toplumsal çevrenin 
bakış açısının hem engelliler hem de bakım verenler için kendilerini algılama 
konusunda etkilere sahip olduğu söylenilebilir. Gündüz ve Erhan’ın (2008) 
araştırması, inmeli bir hastanın bakım vereni olmanın yaşam kalitesinde 
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ortaya çıkardığı olumsuz etkileri tespit ederken bu tür bakım verenler arasında 
desteğe ve eğitime ihtiyacı olanların tespit edilip gereken hizmetlerin 
sunumunun önemli olduğunun altını çizmektedir. Yapılan başka bir 
araştırmada (Alpman, 2010), bipolar bozukluğa sahip bireylerin bakım 
verenleriyle ilgili olarak %46.7’sinin orta ve şiddetli bakım yüküne sahip 
olduğu; özel hayatın sekteye uğraması, ruhsal anlamda gerginlik hissi 
açılarından bakım verenlerin daha çok bakım yükü hissettikleri belirlenmiştir. 
Başka bir araştırmada (Küllü, 2008), depresyon görülen gruplar içerisinde 
engelli çocuğa sahip olan annelerin, boşanarak ayrı yaşayanların, ekonomik 
durumlarının kötü olduğunu belirtenlerin depresyon oranlarının daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Çocuğunun engelli olmasından dolayı suçlayıcılık 
hissine sahip olanlarda, duygu durumlarını ve sorunlarını paylaşmayanlarda 
depresyon oranı yine yüksek bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda bu tür 
gruplar içerisine giren bakım verenlerin psikolojik açıdan danışmanlık 
almalarının faydalı olacağı belirtilmiştir. Başka araştırmalar da aynı şekilde 
engelli çocuğa sahip annelerin psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaçları 
olduğunu ve buna yönelik çalışmalar yapılmasının gerekliliğini ve 
danışmanlık-rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini (Uğuz vd. 
2004, Özsoy vd. 2006) ortaya koymuştur. Yapılan başka bir araştırma da 
(Akça ve Özyürek, 2019) zihinsel yetersizliği olan çocuklara sahip annelerin 
çoğunun (%51.4’ünün) sorunlarla başa çıkma konusunda sosyal-psikolojik 
desteğe ihtiyaçları olduğunu belirlemiştir. 

Zihinsel ve bedensel engelli çocukların eğitimiyle ilgilenen 
rehabilitasyon merkezlerindeki engelli çocukların anneleriyle yapılan 
görüşmelerde bu bakım verenlerin %45.3’ünün sosyal destek görmediklerini 
belirtmesi; bunun yanında ailelerinden algılanan sosyal destek düzeyindeki 
artışın umutsuzluk düzeylerini azalttığının belirlenmesi (Karadağ, 2009) söz 
konusu desteğe yönelik destekleyici bakış açısının aile ortamında olduğu 
kadar kurumsal alanlarda yaygınlaştırılmasının da ihtiyaca dönük bir 
uygulamaya kapı aralayabileceği düşünülerek bu konunun önem teşkil ettiği 
ifade edilebilir.   

Zihinsel engelli çocuklara sahip ebeveynlere stresleriyle baş edebilme 
konusunda verilen eğitimler sonucunda depresyonlarının azalışa geçtiği tespiti 
(Yıldırım ve Conk, 2005) sosyal ve psikolojik desteğin engelli çocuğa bakım 
veren ebeveynlerin daha umutlu olmalarını sağladığını ve yaşam doyumlarını 
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olumlu yönde desteklediğini belirten başka bir bilimsel çalışmayla (Acar, 
2009) birlikte değerlendirildiğinde eğitimler yoluyla desteklenecek sosyal 
desteğin önemi daha iyi anlaşılabilmektedir. Sosyal-psikolojik desteğin 
kişilerarası bağlantıyı sağlama noktasında önemli bir işleve sahip olduğu ifade 
edilebilir. Özellikle aile desteğinin bireylere umut ve güç vermesi (Sağlık ve 
Demir, 2022: 10) hem bakım verenler hem de engelliler açısından aile 
desteğine olan ihtiyacın önemini göstermektedir. Eğitimlerin yanında 
engelliye bakım verenlerin sorunlarının düzenli aralıklarla bu alanda eğitimli 
uzmanlar tarafından dinlenilmesi, bu bireylerin içlerinde biriken olumsuz 
duygu durumlarının boşalımını sağlayarak ruhsal sağlıklarının iyileşmesine 
katkı sağlayabileceğinden bu tür bir destek mekanizmasından her bakım 
verenin faydalanabilmesi için gerekenlerin yapılabilmesi önemli olmaktadır.  

Özellikle evde bakım hizmetleri içerisinde sosyal-psikolojik destek 
hizmetlerinin daha yoğun olarak hem engellilere hem de bakım verenlerine 
uygulanması, bu uygulamaların engelliye ve bakım verenlerine gerekli 
eğitimlerle desteklenmesi bütün engel türleri için önemlidir. Bu tür 
hizmetlerin tüm engelli gruplarının bakım verenlerine ve sonrasında 
engellilerin yakınlarına doğru genişletilerek uygulanması çocuk, genç, orta 
yaşlı ve yaşlı kategorilerindeki toplum içerisindeki tüm bireylere katkı 
sunabilecek faydalı hizmetlerdir. 

Ülkemizde engellilerin bakım verenlerinin genellikle aile üyesi bir kişi 
olduğu bilinmektedir. Sanayileşmenin hızlanmasıyla birlikte aileler üye sayısı 
bakımından kan kaybetmekte, bu durum çalışma hayatında kadınların daha 
fazla yer almaya başlamasıyla birleşince aile üyesi engelliye bakım verme 
sorumluluğunun genellikle bir kişinin üzerinde yoğunlaşması ve bu durumdan 
da çoğunlukla kadınların etkilenmesi söz konusu olmaktadır.  

Bakım verenler içinde genç yaşta olanların sağlık durumlarının yaşı 
ilerlemiş bakım verenlere göre daha iyi durumda algılandığı böylece bakım 
hizmetlerini daha kolay yerine getirebildikleri ifade edilebilir. Engelliler 
açısından bakıldığında engel türüne göre zorlanma konularının değişebileceği 
ve bu durumun da bakım verenin hangi konularda daha çok enerji harcamak 
durumunda kalabileceğini gösterdiği ifade edilebilir. 

Alandaki araştırmalar göstermektedir ki ağır engelli bireylerin bakım 
vereni olmak, hem bakım verenin hem de bu aileye yakın ilişkiler içerisinde 
bulunanların yaşantılarını diğer engel oranlarına sahip engellilerin bakım 
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verenlerine ve yakınlarına kıyasla daha fazla etkileyebilmektedir. Engellilere 
yönelik olduğu kadar aynı zamanda bakım verenlerine yönelik olarak da 
verilecek sosyal ve psikolojik danışmanlıkların bu ağır yaşantı süreçlerini 
kolaylaştırabileceği ifade edilebilir. Bakım verenlerdeki tükenmişlik hissinin 
hem kendilerine hem bakım verilen engellilere ağır etkileri olabilir. Bu 
etkilerin bakım kalitesini olumsuz yönde etkilemesi söz konusu olabilir. 
Engellilerin bakım verenler tarafından daha kaliteli bakım hizmetlerine 
muhatap olabilmeleri için bakım verenlerin tükenmişlik hissi yerine 
umutlarının ayakta tutulabildiği ve yaptıkları bakım hizmetinden doyum elde 
edebildikleri bir yaşantı içerisinde olmaları gerekir. Bu noktada bakım vereni 
dışarıda bırakarak yapılan planlamaların engellilerin engellerinin aşılmasında 
arzulanan sıçramayı yapamayacağı belirtilmelidir. 

Toplumsal yapımızda bakım verenlere yönelik özellikle sosyal-
psikolojik desteğin yaygınlaştırılarak yoğun olarak uygulama alanı bulmasının 
artık önlenemez bir ihtiyaç olarak değerlendirilmesi ve bu konuda 
planlamaların yapılmasına yönelik ihtiyaç artmaktadır. Bakım verenlere 
yönelik yaşam kalitesindeki iyileştirilmeler azami düzeyde yapılabilirse bu 
olumlu etkinin engellilere de yansıması; engellilerin hayata bakışları, 
hayattaki duruşları ve bağımlılık düzeylerinin daha da fazla azaltılabilmesi 
mümkün olabilecektir.  

Bakıma ihtiyaç duyan engelli bireylerle yaşayabilme kültürünün engelli 
ailelerine ve diğer toplumsal katmanlara kazandırılabilmesi için farkındalık 
eğitimi çalışmalarının yaygınlaştırılması önerilebilir. Bu noktada engellilere 
bakış açısının geliştirilmesine yönelik yapılabilecek animasyon videolarının, 
ilgili bakanlıkların ilgili birimleri tarafından tüm vatandaşların telefon 
uygulamalarına gönderilmesi bu konudaki toplumsal farkındalığın hızlı 
şekilde artmasını sağlayabilir.   

Özellikle genç yaşta engellilik durumunu deneyimleyen bireylerin 
içlerine kapanıp asosyal olmaları karşısında önleyici programlar ülke çapında 
standart hale getirilmeli ve sivil toplum örgütleri, engelli dernekleri tarafından 
da bu standart uygulamaların yaygınlaştırılmasına dikkat edilmesi önerilebilir. 
Genç engellilerin sosyalleşebilecekleri mekânların yaygınlaştırılması önemli 
bir konudur. Genç engelliler için ayrılacak sosyalleştirici yaşam ortamlarında 
gençlerin ihtiyacı olan konularda danışmanlık ve rehberlik yapılması, onların 
ruhsal iyi oluş durumlarının artırılması, engel türlerine göre kariyer ve çalışma 
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hayatı planlarının oluşturulmasına katkı sağlanması gibi konularda 
yaşantılarının düzenlenmesine yardımcı olabilecek tasarımlar ortaya 
konulabilmelidir.  

Her bir engel türüne göre özelleştirilmiş okul sayısının yetersizliği göz 
önünde bulundurulursa, genç engelliler için sosyalleşme mekânları 
hazırlanırken bu engellilerin her birinin evinden alınıp bu ortamlarda 
eğitimlere katılımlarının sağlanıp sonrasında engellinin bakım vereni ve 
rehber bakım elemanının da bulunduğu servisler tarafından evlerine 
bırakılmalarının sağlanması şeklinde bir yaşam tasarımıyla genç engellilerin 
daha hızlı ve sağlıklı sosyalleşebilmeleri mümkün olabilecektir. Engellilerin 
bakımından sorumlu bakım verenlerin engelliyle birlikte sosyalleştirici ve 
eğitimsel faaliyetlere katılımı hem bakım verenlere hem engellilere sunacağı 
katkılar nedeniyle önem taşımaktadır. Bu sosyalleştirici ve eğitimsel 
ortamlara kırsal alanlardaki genç engellilerin bakım verenleriyle birlikte 
katılımlarının da sağlanabilmesi önemlidir. Genç engellilerin bakım 
verenlerinin de gözetiminde olabilecek şekilde engel türüne göre verilen 
meslek kazandırıcı eğitimlerle gençlerin geleceğe umutla bakmaları 
sağlanabilir. Genç engellilerin bakım verenlerinin de aynı ortamlarda 
bulunarak engellilerin gruplar halinde katılacağı eğitimlerde hem eğitim 
alınmış hem bakım verenlerle de birlikte sosyalleşilmiş hem de engellilere 
sağlanan mesleki eğitimle gelecekte icra edilecek mesleğe yönelik istihdamın 
alt yapısı oluşturulmuş olunabilecektir. Genç engelliler için planlanacak 
yaşam tasarımlarında bakım verenleri dışarıda bırakmayacak şekilde özellikle 
zikredilen bu konulara öncelik verilmesi genç engellilerin yaşantıları ve 
yaşam tasarımları için önem arz etmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM  
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR | 92 

 
 

KAYNAKÇA       
 

Acar, M.,(2009). Fiziksel özürlü çocuğa sahip anne ve babaların yaşam 
doyumu ve umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Konya. 

Akça, F. ve Özyürek, A. (2019). Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş ve normal 
çocuğa sahip ebeveynlerin problemleriyle başa çıkma yöntemleri. 
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 37-52. 

Akçamete, G., (1992).  Üniversitedeki bedensel engelli gençlerin kendini 
kabulle ilgili yaygın sorunları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dergisi, C. 25, S. 2, ss. 447-462. 

Aktaş, E., (2010).  Fiziksel engelli çocuk ve ailesinin evde bakım 
gereksinimine ışık tutucu araştırmaların sistematik incelemesi, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Alpman, H., N., (2010) Bipolar I bozukluğu olan hastalarda karma dönemin 
ve hızlı döngülülüğün bakıcı yüküne ve yaşam kalitesine etkisi, 
Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bakanlığı İstanbul 
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul. 

Atagün, M. İ., Balaban, Ö. D., Atagün, Z., Elagöz, M., Özpolat, A. Y., (2011). 
Kronik hastalıklarda bakım veren yükü, Psikiyatride Güncel 
Yaklaşımlar, C. 3, S. 3, ss. 513-552. 

Avşaroğlu, S. ve Çavdar, İ. (2018). Görme engelli çocuğa sahip anne-
babaların kaygı düzeylerinin incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S: 47, 105-122. 

Aydoğan, A. A., (1999). Özürlü çocuğa sahip anne babaların umutsuzluk 
düzeylerinin belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Balcı, S., Kızıl, H., Savaşer, S., Dur, Ş. ve Mutlu, B. (2019). Zihinsel engelli 
çocuğu olan ailelerin yaşadığı güçlüklerin ve aile yükünün belirlenmesi, 
J Psychiatric Nurs 10(2):124-130. 



93 |  DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM 
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR 
 
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, (2010). 

Türkiye’de Aile Değerleri Araştırması. 
Bektaş, H.A. ve Şahin, H., (2010). Dahiliye kliniklerinde yatarak tedavi gören 

geriatrik hastaların mediko-sosyal özellikleri, Akademik Geriatri 
Dergisi, C. 2, ss. 106-113. 

Burcu, E., (2007). Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik 
Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi 
Yayınları, Ankara. 

Cingil, D., (2013). Bağımlı yaşlısına bakım veren aile üyelerine sunuş yoluyla 
verilen eğitimin bakım verme yeterliliği ve yaşlı bakımı bilgi düzeyine 
etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Ü. Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Erzurum. 

Çelik, H. D., (2006). Omurilik felçlilerde engellilik durumunun ve yaşam 
kalitesinin değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Sağlık 
Bakanlığı Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul. 

Çetin, N., Demiralp, M., Oflaz, F., Özşahin, A., (2013). Şizofreni hastalarının 
günlük yaşam aktivite düzeyi ile aile üyelerinin bakım yükü ve dışa 
vuran duygu durumu ilişkisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, C. 14, S. 1, ss. 
19-26. 

Doğru, Y.S. ve Arslan, E., (2008). Engelli çocuğu olan annelerin sürekli kaygı 
düzeyi ile durumluk kaygı düzeylerinin karşılaştırılması, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 19, ss. 543-553. 

Genç, Y., (2017). Engelli çocuğa sahip ailelerin kaygı düzeylerinin 
incelenmesi (Sakarya örneği), 3 nd International Congress on Political, 
Economic and Social Studies (ICPESS), 09-11 Nov. 2017, ss. 245-253.    

Günayer, Ş. H., (1996). Yetersizliği olan ve olmayan gençlerin yetersizliğe 
yönelik tutumlarının karşılaştırılması, Özel Eğitim Dergisi, C. 2, S. 2, 
1996, ss. 68-75.  

Gündüz, B. and Erhan, B., (2008). Quality of life of stroke patients’ spouses 
living in the community in Turkey: Controlled study with short form-36 
questionnaire, Journal of Neurological Sciences, C. 25, S. 4, ss. 226-
234. 

Işıkhan, V., (2006). Onkoloji alanında bakımverenlerin tükenmişliği, Toplum 
ve Sosyal Hizmet, C. 17, S. 2, ss. 7-24. 



DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM  
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR | 94 

 
Kaner, S., (1995). Görme ve ortopedik engelli ve engelli olmayan ergenlerin 

benlik saygılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, C. 2, S. 1, 
ss.11-18. 

Karadağ, G., (2009). Engelli çocuğa sahip annelerin yaşadıkları güçlükler ile 
aileden algıladıkları sosyal destek ve umutsuzluk düzeyleri, TSK 
Koruyucu Hekimlik Bülteni, C. 8, S. 4, ss. 315-322. 

Kayaarslan, S. (2016). Evde bakım hizmeti sunan engelli bakıcılarının yaşam 
kalitelerinin değerlendirilmesi (Kırıkkale örneği), Doktora Tezi, 
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.  

Kayaarslan, S. (2020). Evde bakım hizmeti kapsamındaki engelli bakıcılarının 
sosyal ilişkileri ve sosyal destek durumları, The Journal of Kesit 
Academy, Eylül, 6 (24), ss. 145-172.  

Koçoğlu, D. ve Akın, B., (2009). Sosyoekonomik eşitsizliklerin sağlıklı 
yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitesi ile ilişkisi, Sağlıkta 
Sosyoekonomik Eşitsizlikler, DEUHYO ED, C. 2, S. 4, ss. 145- 154. 

Korkut, Y. ve Berk, Ö.S., (2009). Alzheimer hastalarına ve sağlıklı yaşlılara 
bakım veren kadın yakınlarda bakım verme tarzı, problem çözme 
stratejileri, öfke tarzları ve sağlık durumunun incelenmesi, Türk 
Geriatri Dergisi, C. 12, ss. 1-12. 

Küçüker, S., (1993). Özürlü çocuk ailelerine yönelik psikolojik danışma 
hizmetleri, Özel Eğitim Dergisi, C.1, S.3, ss. 23- 29. 

Küllü, Z., (2008). Özürlü çocuğa sahip ebeveynlerde depresyon durumunun 
değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. 

Özdemir, F. K., Şahin, Z.A., Küçük, D., (2009). Kanserli çocuğu olan 
annelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi, Yeni Tıp Dergisi, C. 26, 
ss. 153- 158. 

Özdinçer, S., (2002). Nöromüsküler hastalıklı çocukların evde bakım 
gereksinimleri, ailelerin evde bakımda yaşadığı güçlükler ve olanakları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ü. Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, İstanbul. 

Özkan Bardakçı, M. ve Kutluata, B. (2021). Engelli çocuğa sahip olmanın aile 
yaşamına etkisi: Nitel bir çalışma, İnsan ve Toplum Bilimleri 
Araştırmaları Dergisi, 10 (4) , 3742-3765. 



95 |  DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM 
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR 
 
Özsoy, Y., Özyürek, M., Eripek, S., (1996). Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar, 

Sistem Ofset, Ankara. 
Özsoy, S.A., Özkahraman, Ş. ve Çallı, F., (2006). Zihinsel engelli çocuk 

sahibi ailelerin yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi, Aile ve Toplum 
Dergisi, C. 3, S. 9, ss. 69-78. 

Sağlık, S. & Demir, Ş., (2022). Care and Spiritual Social Work on the Axis of 
Spirituality, içinde: Current Research in Health Sciences, ss. 1-23, Ed: 
Cem Evereklioğlu ve Mehmet Erten, Gece Publishing, Ankara.  

Sevim, Z., (2011).  Aileler ve özel eğitimcilerin zihinsel özürlülüğe bakışı: 
Sakarya Şehit Ali Borinli İlköğretim Okulu ve İş Okulu örneği, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Sakarya. 

Uğuz, Ş., Toros, F., Yazgan, B.İ. ve Çolakkadıoğlu, O., (2004). Zihinsel 
ve/veya bedensel engelli çocukların annelerinin anksiyete, depresyon 
ve stres düzeylerinin belirlenmesi, Klinik Psikiyatri, C. 7, ss. 42-47. 

Ünalan, P. C., Uzuner, A., Dinç, D. ve Çifçili, S., (2009).  Bakıcıların sesi; 
yaşlılar ve bakıcılık hakkındaki algı ve tutumları, Türk Geriatri Dergisi, 
C. 12, S. 1, ss. 18-24. 

Verep, S., (2005). Zihinsel engelli çocuk annelerine verilen hemşirelik 
eğitiminin annelerin tükenmişliğini azaltmaya etkisi, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. 

Yıldırım, F. ve Conk, Z., (2005). Zihinsel yetersizliği olan çocuğa sahip 
anne/babaların stresle başa çıkma tarzlarına ve depresyon düzeylerine 
planlı eğitimin etkisi, C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C. 9, S. 2, 
ss. 1- 10. 

Yılmaz, A. ve Turan, E., (2007). Alzheimer hastalarına bakım verenlerde 
tükenmişlik, tükenmişliğe neden olan faktörler ve baş etme yolları, 
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, C. 27, ss. 445-454. 

 
 

   
 
 
 
 



DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM  
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR | 96 

 
 
 
 
 



97 |  DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM 
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM 4 
 

GENÇLİK VE MANEVİ SOSYAL HİZMET 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim BEKİ1 
Dr. Sema SAĞLIK2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, 

İstanbul, Türkiye. abdulhakimbeki@gmail.com,  Orcid ID: 0000-0001-5572-2113 
2 Millî Eğitim Bakanlığı Yalova Millî Eğitim Müdürlüğü, Yalova, Türkiye. 

sema.saglik@meb.gov.tr, Orcid ID: 0000-0002-3737-2196 
 

mailto:abdulhakimbeki@gmail.com
mailto:sema.saglik@meb.gov.tr


DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM  
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR | 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



99 |  DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM 
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR 

GİRİŞ 
Gençlik, yaşamın en önemli ve en zor dönemlerinden biridir. Bireyin 

çocukluk dönemindeki yaşantılarının yeniden gözden geçirildiği, eksiklerin 
giderilebilmesi için yeni fırsatların sunulduğu, uygun olmayan yaşam 
koşullarında ise yeni yaralanmalara, kırılmalara en duyarlı olunduğu bir 
dönemdir. Ayrıca bireyin çalkantılı süreçlerin, duygusal gelgitlerin, zihinsel 
sorgulamaların yaşandığı, kendini inşa ettiği, ideallerini belirleyerek yol 
haritasını çizdiği, sosyalleştiği dönemdir. 

Gençlik, bireyin fizyolojik, sosyal ve manevi değişimler yaşadığı 
dönemdir (Düzgüner ve Soykök, 2021, s. 13). Diğer bir gençlik tanımı; “kişinin 
davranışlarında ve bilişsel yeteneklerinde meydana gelen değişiklikler dönemi” 
olarak belirtilmektedir (Papalia, Olds ve Feldman, 1998).  “Millî Eğitim 
Bakanlığı’na” göre gençlik “buluğ çağına erme sebebi ile biyopsikolojik 
bakımdan çocukluğun sonu ile toplum hayatında sorumluluk alma dönemi olan, 
genç yetişkinliğin başladığı dönem olarak nitelendirilen 12-24 yaşları 
arasındaki gruptur” (Ünver, Tolan, Bulut ve Dağdaş, 1986).  

Gençlik, birçok güçlükle beraber büyük potansiyelleri barındıran bir 
yaşam çağıdır. Bireyin biyopsikososyal ve manevi değişimler geçirdiği gençlik 
dönemi; aynı zamanda kimlik inşasında bulunduğu, hayat ideallerini belirlediği 
ve sosyalleştiği bir dönemdir. Sahip olduğu hayat idealleri doğrultusunda karar 
verme gücüne sahip olan gencin enerjisi doğru yere yönlendirildiğinde, dünya 
tarihinde izler bırakacak işlerin üstesinden geldiği görülmüştür. Dolayısıyla, 
tarihin her döneminde toplumun taşıyıcı ve dinamik gücü olan gençlik, en iyi 
şekilde yetişmesi için gerekli ortamlar hazırlanması ve gelişimlerinin her 
yönden desteklenmesi ülkemiz için büyük önem arz etmektedir.  

Bu noktadan hareketle, çalışmanın birinci bölümünde öncelikle gençlik 
dönemlerinin psikolojik ve manevi özellikleri ile yaşadığı sorunlara yer 
verilmiştir. İkinci bölümünde manevi sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç 
duyan gençlik sorunlarına yer verilmekte, üçüncü ve son bölümde de manevi 
sosyal hizmet uygulamalarında bireysel ve grup görüşmeleri açısından dikkat 
edilecek hususlara yer verilerek önerilerde bulunulmuştur. Bu çerçevede 
“Türkiye manevi sosyal hizmet uygulamalarının kurumsal bir boyut kazanması, 
en önemlisi de pratikte ve uygulamada fayda sağlaması” hedeflenmektedir. 
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1. GENÇLİK DÖNEMİNİN PSİKOLOJİK VE MANEVİ 
ÖZELLİKLERİ  
Gençlik, bireyin biyopsikososyal yönüyle kültürel açıdan değişmesi ve 

gelişmesi yanında manevi yönden de gelişiminde süreklilik arz eden bir 
dönemdir. Başka bir ifadeyle bir geçiş dönemi de denilebilen birçok 
biyopsikosoyal ve manevi halin değişkenliğinin var olduğu kabul edilmektedir. 
Bu yaklaşımla genç, kişisel bağımsızlık, heyecan, sabır yoksunluğu, hareketli 
olma, özgürlük isteme gibi pek çok parametrenin muhtevasıyla psikososyal bir 
karakteri temsil etmektedir (Yaman, 2013, s. 35-36). Gençliğin başlangıcı ve 
sonu hakkında birbirinden farklı yaş sınırlamaları vardır. Türk Filozofu İbn-i 
Sina’ya göre gençlik 30 yaşına kadar devam etmektedir (Keklik, 1987). 
Birleşmiş Milletlere göre 15-25 yaşları arası gençlik dönemidir (akt. 
Kulaksızoğlu, 1998). 

Gençlik dönemi gelişim özelliklerini konu edinen çalışmalarda yaş 
sınırları konusunda farklı görüşler yer almaktadır. Bu görüşlerin bir tarafında 
“gencin psikolojik problem yaşamasının normal olduğunu savunanlar diğer 
tarafında bir rahatsızlığı olmayan, çevresi ve ailesiyle ilişkilerinde sorunlar 
yaşamayan gencin anormal kabul edilmesi” (Geelard, 1957; akt., Dinçel, 2006) 
gerektiğini savunanlar bulunmaktadır. Görüşlerin diğer tarafı ise Offer ve 
arkadaşlarının (1965, 1988, 1991) belirttikleri gibi, “ortalama bir gencin 
psikopatolojiden tamamen uzak, gelişimsel görevlerini başarı ile tamamlamış, 
duygularını esnek bir biçimde yaşayabilen, çatışmalarına akıllıca çözümler 
bulan, yetişkinlerle iyi ilişkiler sürdüren, normlar ve değerlerden haberdar olan 
kişi olduğu” görüşleri bulunmaktadır (akt., Çuhadaroğlu ve ark., 2004). 

 
1. 1. Gençlerin Psikolojik Gelişim Açısından Özellikleri 
Gelişim Psikolojisi, 12-18 yaş arasını ilk ergenlik, 18-22 yaş arasını son 

ergenlik olarak iki döneme ayırmıştır. Lise yıllarına tekabül eden ilk ergenlik 
yıllarında gençlerin öne çıkan en önemli özelliği kimliğini inşa etmesidir. Bu 
kimlik inşasını ergenlik döneminde de gerçekleştiren gençler vardır. 
Moratoryum olarak tanımlanan bu belirsizlik durumda genç, kim olduğunu 
bilme, gelecek planlama ve başarma gibi alanlarda kimliğini net olarak 
kazanamamakta ve karar vermeyi erteleme arayışına girmektedir (Arı, 2016, s. 
111). 
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1.1.1. Kimliklerinin İnşası 
Gençlik döneminin en önemli özelliği, ergenliğin ilk aşamasına gelen 

ergenin kimlik gelişiminin olmasıdır. Üç alt aşamadan oluşan ergenlikte 
(Steinberg, 2002) kazanılması gereken temel özellik kimlik gelişimidir. 
Literatürdeki en geniş tanımı ile kimlik, kişinin “ben kimim?” sorusuna verdiği 
cevaptır. Marcia (1993, s. 34-65) kimlik kavramını, kimlik bireyin kişisel 
gelişiminin, dürtülerinin ve inancın birleşiminden oluşmaktadır. Erikson’a göre 
(1968) kimlik, duygu ya da psikolojik bir yapıya işaret eden bilinçli ve 
bilinçdışı mekanizmaların bileşimidir. Gençler, ergenlik döneminde “kişisel 
kimlik, sosyal kimlik, dijital kimlik ve dini kimlik” olmak üzere farklı kimlikler 
edinir. Kişisel kimlik, gencin değerlerini (var olan duygularını) içine alan öznel 
duyguları içerir (Karaduman, 2010, s. 2886-99). Sosyal kimlik, gencin aidiyetini 
içeren, özdeş hissettiği gruplardan etkilenerek “Fenerbahçeliyim”, “Şu 
üniversiteliyim”, “Müslümanım” gibi kendini yakın hissettiği gruba işaret eder. 
Dolayısıyla genç, kendini diğer insanlarla aynı özellikleri taşıdığını belirleyen 
cümlelerle kendine bir sosyal kimlik inşa etmiş olur. Sosyal kimlik, grupta 
yerini belirleme ve tayin etme temelinde var olmaktadır (Düzgüner, 2015, s. 
111). Dijital kimlik, kişisel ve sosyal kimlikten ayrılmayan, gencin sanal 
ortamdaki sosyal ağlarda oluşturduğu kullanıcı adlarıyla oluşan kimliktir. 
Genç, sanal ortamda birden fazla kimlik üretebilir (Karaduman, 2010, s. 2893), 
sosyal ağlar ve oyunlarla kendi kimliğini yeniden inşa edebilir (Dereli, 2018, s. 
85-107).  Dinî kimlik, gencin kendisi, çevresi ve Allah ile kurduğu ilişkideki 
yerini belirleyerek, ona bir takım sorumluluklar yükleyen kimliktir (Erkan, 
2013, s. 1825-1837). Genç, dinî kimliğini oluşturacağı için, dinî konular 
üzerinde kafa yormaya başlar. Bu dönemde ebeveyni ve öğretmeni yerine, 
özdeşim kuracağı yeni bir isim olan akranlarına yönelir. Yöneldiği grubun 
olumlu/olumsuz tutumları gencin dinî kimliğini inşasında etkili rol oynar.  

 
1.1.2. Kimlik Kargaşası 
Gencin kazanması gereken, ergenliğe denk gelen en başat özellik kimlik 

gelişimidir. Genç her ne kadar akran gruplarının düşünce ve tutumlarından 
etkilense de, onlardan farklı tarafının olduğunu keşfetmeye başlar. 
Akranlarından farklı yeteneklerini keşfetmeye çalışır. Müzik aleti çalmak, dans 
kursuna gitmek, yeni bir dil öğrenmek, özel bir spor dalının kursuna yazılmak 
gibi birçok özellik sayılabilir. Kısaca bilime, sanata, dile ve kendini 
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geliştireceği alanlara yönelir. Bu alanlar gencin sosyalleşme sürecine katkıda 
bulunur. Sosyalleşme sürecindeki genç, sosyal çevresinden engellemeler 
yaşadığında kimlik kargaşasına düşebilir. “Kimlik kargaşası” yaşayan genci 
gruplaşmaya, gruplardaki kurallara sıkı sıkıya bağlanma eğilimi gösterir. Bu 
durumun ağırlaşması gençte kimlik kargaşasına neden olur (Ericson, 1968). 
Lacombe ve Gay (1998, s. 827) “kızların yakınlık ve kimlikle ilgili karar verme 
süreçlerinde erkeklere göre daha fazla farkındalık düzeyine sahip olduklarını” 
bildirmiştir. Meeus ve arkadaşlarının (2002, s. 125) “ebeveyne ve arkadaşlara 
bağlanmayla kimlik gelişimi arasında olumlu ilişki bulunduğunu saptamış ve 
ebeveyne bağlanmanın gelecekle ilgili kararları etkilediği, arkadaşlara 
bağlanmanın ise şimdiki yaşamla ilgili kararları etkilediğini” gözlemişlerdir. 
Çuhadaroğlu (1989) “fiziksel ve ruhsal sorunları olan ergenlerde kimlik 
gelişimini incelediği araştırma sonucunda ruhsal belirtileri olan grupta kimlik 
gelişiminde sorunlar yaşandığı, özellikle kaygı ve depresyon ile kimlik duygusu 
arasında olumsuz ilişki olduğu” görülmüştür. “Kimlik keşfi ile ilgili yurtdışı 
literatürüne bakıldığında, çalışmaların daha çok cinsiyetler arasındaki farka 
odaklandığı, Türkiye’deki çalışmaların ise daha çok cinsiyet, yaş, çalışma 
durumu gibi demografik değişkenleri kapsadığı görülmektedir” (Atak, 2011, s. 
184). Bu değişken süreçte genç, kendi konumunu netleştirir. Eğitimini devam 
ettirirken sosyal aktivitelere de yer verir. Örneğin Tıp Fakültesi okuyan geç, 
müzik korosuna katılabilir. Mühendislik fakültesindeki bir genç hafız olmak 
için dini kitap okuma yoluna girebilir. Bunların hepsi gencin nasıl bir insan 
olacağı yönündeki kararların dışavurumudur. 

 
1.1.3. Otoriteye Tepkisellik 
Genç için otorite kavramı, “ona ne yapılması ya da ne yapılmaması 

gerektiğini söyleyen dış ses” olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple genci otorite 
olarak algıladığı her kişiye ya da her kuruma karşı çıkmaktadır. Ebeveynler, 
öğretmenler, kurallara uymadığı için disiplin cezası vereceğini söyleyen okul 
yöneticisi, top oynanmayacağını söyleyen bir mahalle esnafı, toplum içinde 
saygılı davranması konusunda uyarıda bulunan bir akraba genç tarafından 
otorite kabul edilmektedir. Genç otoriteye karşı çıkarak kendi kararlarını 
vermek ister. Örneğin saçını uzatmak istemesi, annesinin aldığı pantolonu 
yırtarak istediği modeli vermesi, okuldan firar etmesi, verilen ödevleri 
yapmama gibi birçok davranış bu kapsamda değerlendirilen davranışlardır. 
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Günümüzde madde bağımlılığı, alkol, sigara, evlilik dışı ilişki gibi unsurlar, 
gençler tarafından otoriteye karşı tepkisel bir davranış olarak görülmektedir 
(Mehmedoğlu, 2006). Gencin otoriteye başkaldırması, onun otoritenin 
istediğinin tam tersini yapmasına sebep olabilmektedir. 

 
1.1.4. Akran Gruplarının Etkililiği 
Gençlik döneminin belirgin özelliklerinden biri de akran gruplarının 

öneminin artmasıdır. Bu dönemde bir grubun üyesi olma, onların onayını alma 
ve kabul görme ihtiyacı ortaya çıkar. Genç için bir grubun diğer üyeleri 
tarafından kabul görülür olmak oldukça önemlidir (Şahin ve Özçelik, 2016, s. 
46). Akranlarından sosyal ve duygusal destek aldığında, gençlerin etkili iletişim 
becerilerini geliştirdiğine dair araştırma sonuçlarına rastlanılmaktadır (Korkut, 
1996). Bütün bunlar gençlerde akran gruplarının gençlikte ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. 

Orta ergenlik döneminde olan genç, arkadaşlarıyla etkinliklere katılma, 
anne-babanın otoritelerine başkaldırma, itaat etme ya da bağımsız olma 
arasında bir takım karmaşık duyguları yaşamaktadır. Bu duygular gencin 
bilişsel süreçlerini karmaşıklaştırır (Behrman ve ark. 2000; Ocakçı 2015). “Bu 
dönemde akran baskısı, bir grubun üyesi olma düşüncesi ve başka gruplara 
karşı korunma gereksinimi ergeni çetelere katılım konusunda teşvik eder” 
(Şahin ve Özçelik, 2016, s. 44). “Ergen (genç) çetelerin oluşumu ve çete 
aktivitelerine katılım açısından risk taşıyan bir dönemdedir” (Arıkan ve ark., 
2013). Arkadaş çevresinin onayını almak isteyen genç, arkadaşları gibi 
konuşmaya, onların dinlediği müziği dinlemeye başlar. Dolayısıyla genç için 
kabul görmek oldukça önemlidir (Şahin ve Özçelik, 2006, s. 46). 

 
1. 2. Gençlerin Manevi Gelişim Açısından Özellikleri 
Gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişim özelliklerinin yanında manevi 

gelişim özellikleri de bulunmaktadır. Ergenlik gibi sıkıntılı bir dönemden geçen 
gencin manevi boyutu da bunlardan etkilenmektedir. Manevi boyut, gencin 
hayatına yüklemiş olduğu anlam ile inançları ve değerleridir. Gencin manevi 
boyutunun desteklenmesi, bütüncül (holistik) yaklaşım modelinin 
yaygınlaşmasıyla daha da güç kazanmıştır (Düzgüner ve Ayten, 2020, s. 35). 
İnsanın fiziksel, psikososyal ve manevi boyutları birbirleriyle etkileşim 
içindedir. Bu sebeple insana hizmet eden her türlü bireysel veya kurumsal 
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girişim, insana bütüncül yaklaşmayı, onu fiziksel, psikososyal ve manevi 
boyutlarının gelişimini desteklemelidir. Özellikle hayatın çeşitli evrelerinde zor 
zamanlar yaşayan gencin “kaybettikleri anlamı ve kontrolü kazanma 
süreçlerinde” bir rehbere (danışmana) ihtiyaç vardır. Bu süreçleri temel alan 
disiplin manevi sosyal hizmet uygulamalarıdır. 

Bu bölümde gencin yaşamış olduğu ilk ergenlik ve son ergenlik gelişim 
dönemlerine denk gelen “yaşamın anlamını sorgulama, değerlerini anlama ve 
dini kimliklerinin inşası, şüphe ve çatışmalar, kendi anlam dünyasını keşfetme, 
din algılarında çeşitlilik gibi gelişimlerini etkileyen özelliklerine yer 
verilecektir. 

 
1.2.1. Yaşamın Anlamını Sorgulama 
Yaşamın anlamını sorgulama ilk ergenlikte tecrübe edilen bir süreçtir. 

Gencin bu süreçte hayata bağlanmak için güç bulduğu ailesinden daha çok 
arkadaşlarından kabul görmek vardır. Bu sebeple gence ulaşmada ilk yol 
akranlarından geçmektedir. Genç, yanlış bir akran çevresinde sosyalleşme 
gerçekleştiremezse veya kimliğinin inşa ettiği bu dönemde başarılı olamazsa 
hayattan kopabilir. Değişken duyguları, öfke ve sevinci aşırı yaşamaları gibi 
ruh halleri genci intihara kadar sürükleyebilir. İşte bu kötü ruh halinden genci 
kurtaracak, onu anlayacak, onu olduğu gibi kabul edecek ve değerli 
hissettirecek bir danışmana ihtiyaç vardır. Bu konuda yapılan araştırmada 
“Hayattaki en büyük arzunuz nedir?” sorusuna lisedeki gençlerin %62’si 
“Sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmek” (Yıldız ve Emecen, 2019, s. 370) 
şeklinde cevap vermişlerdir. Aynı araştırmada gençlerin %12’si “Hayat sıkıcı, 
meşakkatli, bıktırıcı; katlanmaktan başka çare yok;” %20’si “Hayata karşı 
karamsarım ve ruhsal bir boşluktayım.” gibi bir düşünceye sahiptir. Başka bir 
araştırmada da “gençlerin %40’ı şu an yaşadığım hayattan mutluyum, çok 
mutluyum” şeklindeki (Gençlik Araştırması Raporu, 2018, s. 26) bulgularına 
ulaşılmıştır. Bu hissiyat kendini aşırı tepkisel davranışlar şeklinde gösterdiği 
gibi boş vermişlik hali şeklinde de gösterebilir. 

Yapılan bir araştırmada liseli gençler, insanların yaşamdaki amaçlarının 
kişinin kendisinin belirlemesini ve bu şekilde hayatına anlam katması 
gerektiğini ifade etmişlerdir (Tanrıverdi ve Ulu, 2018). Başka bir araştırmada 
yaşamı anlamlı hale getiren unsurlarda “güven, sevgi, nezaket, hürmet ve 
hoşgörü” gibi manevi değerleri saymışlardır (Yıldız ve Emecen, 2019, s. 390). 
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Akran çevresiyle kurduğu ilişkiler, gencin yaşamını anlamlı görüp 
görmemesinde de önemli rol oynar. Benzer şekilde akran çevresinin değer 
yargıları ve dini inançları da etkili olmaktadır. Görülmektedir ki, gencin 18 
yaşına kadarki dönemde çevresine güvenme, sevgiyle bağlanma ve ilahi olana 
yönelme gibi deneyimleri yaşamı anlamlı görüp görmemesini etkiler (Bilici, 
2018, s. 1229). Liseli gençler üzerine yapılan başka bir araştırmada da gençler, 
hayat standartları düşük, yaşamları monoton ve sıkıcı görürken bile hayatlarının 
anlamlı olduğunu göstermiştir (Tanrıverdi ve Ulu, 2018, s. 1225). Elde edilen 
bu bulgulara göre, gencin yaşamını olumlu algılaması onun benimsediği 
değerler arasında çok güçlü bir bağ olduğunu göstermektedir. Coşkunsever’in 
(2018) yaptığı araştırmasında örseleyici yaşantıya maruz kalan gençlerin “Bu 
yaşadıklarım kaderim, alın yazım.” şeklinde bir yüklemeye sahip olması, yaşam 
algısı ile değerler arasındaki güçlü bağı destekler niteliktedir. 

 
1.2.2. Değerlerini Anlama ve Dini Kimliklerinin İnşası 
Değerleri anlama ve dini kimliklerini keşfetme gencin ilk ergenlik 

döneminde yaşamış olduğu manevi gelişim özellikleridir. Bu gelişim 
döneminde dinî kimliğini inşa eden genç için değerler çok önemlidir. Çünkü bu 
dönemde değerler gündeme alınır ve arka planını netleştirmeye çalışır 
(Düzgüner ve Soykök, 2021, s. 57). Değerler ile ilgili yapılan bir araştırmada 
gençlerin bireysel değerlerinin yanında toplumsal değerlere katılımlarının da 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile sosyal sorumluluk sahibi 
olma ve sosyal değerler önem taşımaktadır. Ayrıca araştırma sonucuna göre 
“maneviyat, erdemlilik ve sosyal sorumluluk” ayrı bir faktör olmuştur (Küçük, 
2009). Lise öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmada da gençlerin daha çok 
yardımseverlik değerine önem verdiği görülmüştür (Altun, 2015, s. 204-205).  
Tanrıverdi ve Ulu (2018)’nun araştırmasında da liseli gençlerin en çok 
özgürlük, kendi hedeflerini seçme, merak gibi bireysel değerlere verdiği 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgular, gençlerin kendileri, sosyal çevreleri ve 
Allah ile kurduğu iletişimi belirleme döneminde olduğunu göstermektedir.  

Kimlik inşasında genç, inanç dünyasını sorgulamaya başlar. Ailesinin ve 
sosyal çevresinin üzerinden edindiği bilgileri kendine mal edip etmeyeceğini 
karar vererek kendi kimliğini inşa etmeye girişir (Düzgüner ve Soykök, 2020, 
s. 58). İlk ergenliğe denk gelen bu dönemde genç, önceden edinmiş olduğu algı 
ve tutumları yeniden gündeme alır ve dinî konular üzerinde düşünme sürecine 



DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM  
EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR | 106 

 
girer. Dinî kimlik, gencin kendisi çevresi ve Allah ile kurmuş olduğu ilişkide 
konumunu belirler ve ona sorumluluklar yükleyen bir kimliktir (Erkan, 2013, 
s. 1833). Bu dönemde genç dinî kimliğini ararken, ebeveynlerinden, akran 
gruplarından ya da özdeş gördüğü başka bir isme yönelir. İşte bu noktada 
gençlerin bu özelliklerini dikkate alacak bir danışman önemli bir faktördür. 
Çünkü danışmanın dini, emir ve yasaklardan oluşan katı bir sistem olarak değil, 
huzurun ve mutluluğun kaynağı olarak anlatmaktadır. Rehberlik eden biriyle 
ile dinî kimliğini seçerek kendi inanç dünyasını keşfetmiş olacaktır.  

Aynı zamanda manevi gelişimin bu döneminde genç, ebeveynlerine hem 
bağımlı hem de bağımsız olma arasında kalmıştır. Allah’a inanma ya da kendi 
isteklerine göre davranmak arasında da kalmaktadır. Gencin hayatında ilk defa 
bu dönemde böyle çelişkiler yaşamaktadır (Karaca, 2011, s. 168). Çelişkiler 
yaşadığı bu dönemde gence yardım edecek bir danışman olumlu bir şekilde dinî 
başa çıkabilme mekanizmalarını destekleyecektir. Bu durum genci, dinden 
uzaklaştırmakta ve cezalandırıcı Allah tasavvuruna yöneltmektedir. Meydana 
gelen olayların ve davranışların sebepleri hakkında mağdur gençler için 
yardımcı olacak manevi bir desteğe ihtiyaç vardır. 

 
1.2.3. Şüphe ve Çatışmalar - Otoriteye Karşı Çıkma 
İkinci ergenlik dönemine denk gelen bu dönemde genç, kararsızlık ve 

şüpheler yaşamaya başlar. Bu çatışma döneminin hâkim özelliği, dinî 
konularda kararsızlıkların ve şüphelerin yaşanmasıdır (Peker, 2003, s. 172-
173). Merak duygusunun hâkim olduğu gençler duyduğu pek çok farklı görüşü 
merak etmekte, yığınlar halindeki bilgiye internet aracılığıyla ulaşabilmekte ve 
videolar izlemektedir. Bu alanda bilgi kirliliği, karmaşık geçen ergenlik 
sürecini daha da karmaşıklaştırmaktadır. Bu sebeple danışmanların bu noktada 
doğru kaynaktan bilgiyi aktarması önem taşımaktadır. Çünkü bu dönem bir 
geçiş dönemidir ve dönemin sonunda genç, inançları konusunda daha bilinçli 
bireye dönüşmektedir. Gerekli yardımı almayan genç şüphe ve çatışmaya 
düşerek; suçluluk ve günahkârlık duygusunu da yaşayabilmektedir. Bu 
duygular genci Allah’a yöneltir ya da ondan uzaklaştırabilir (Karaca, 2011, s. 
169-170). Çeşitli şüphe ve çatışmalar yaşamış olsa da bu manevi gelişim 
dönemi gencin, dinî konularda yol haritası çizdiği dönemdir (Köse ve Ayten, 
2018, s. 119-120). 
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Bu dönemde gençler kurallara kayıtsız şartsız uyma konusunda otoriteye 
karşı çıkma eğilimindedir. Bu sebeple sosyal uyum problemleri yaşamaktadır 
(Cılga, 1989, s. 185). Akran çevresi ile kuracağı sağlıklı ilişkiler, ona hayata 
tutunma gücü verecek ve hayatını anlamlı hale getirecektir. Başarısız 
sosyalleşme beraberinde manevi boşluğu, şüpheli davranmayı ve toplum içinde 
çatışmayı getirecektir. Bu sebeple gencin, manevi ihtiyacının karşılanmasının, 
sağlıklı iletişim olacağının farkında olarak; gence manevi bir rehber (uzman) 
desteği sağlanmalıdır. 

 
1.2.4. Kendi Anlam Dünyasını Keşfetme  
Gençlikte sosyalleşme çok hızlı bir gelişim göstermektedir. Genç, kendi 

olmanın ve dünyasını keşfetmenin sancılarını yaşamaktadır (Yörükoğlu, 2000, 
s. 112-113). Bu dönemde arkadaşlarca aranma, beğenilme ve benimsenme 
benlik saygısının temel koşuludur. Kendini güvende hissettiği ve sığındığı 
arkadaşlıklar (Atabek, 2002, s. 20-121) bir zorunluluktur. Arkadaşları (akran 
çevresi) ile aynı kaygı ve bocalamaları yaşayan genç, kendini benzer duygular 
yaşadığı için daha güçlü hisseder. Çünkü onlarla ortak yaşantıları 
paylaşmaktadır (Tavukçuoğlu, 1999, s. 38). Bunun yanında sosyal hizmet 
kurumlarında kalan gençler, duygusal yardım aldıkları kişileri daha çok 
kendilerini anladıkları, rahatlattıkları ve kendilerine yakın hissettikleri için 
tercih etmektedirler (Aşık ve Eker, 2014, s. 27). Sosyal hizmet kurumlarında 
kalan gençler, kişilik gelişim sürecinde sıkıntı yaşamakta, benlik saygısını 
oluşturamamakta ve çevreleriyle uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu 
gençlerin sosyal çevreye açılabilmeleri, sosyalleşebilmeleri, kendi anlam 
dünyalarını keşfedebilmeleri kişilik oluşumları açısından çok önemlidir. 

 
1.2.5. Din Algılarında Çeşitlilik 
Son ergenlik dönemine denk gelen bu manevi gelişim döneminde din 

algısı önem kazanmaktadır. Genç, bu dönemde öğrendiği dinî bilgilerin bir 
kısmını reddeder, bir kısmını da kabul ederek anlam süzgecine göre inançlarını 
sürdürebilir. Birçoğu da hayatlarında dini inançlarını bu dönemde de sürdürür 
veya çok az değişikliğe uğratır (Kayıklık, 2011, s. 98).  Bir meslek 
yüksekokulundaki “gençler üzerine yapılan bir araştırmaya göre, ‘din’ kavramı 
duyulduğu zaman gençlerin zihninde çağrışım yapan niteliklerin başında ‘iman 
ve inanç’ gelmektedir. Bunu sırasıyla ‘ruhsal huzur ve manevi mutluluk’, 
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‘Allah ve Allah’a iman’, ‘dinî sorumluluklarının ifadesi kapsamında dua ve 
ibadetler’, ‘ihtiyaç, gereklilik, hayatın olmazsa olmazı’, ‘Allah’ın bildiği 
kurallar, ilahi emir ve yasaklar’, ‘İslam ve Müslümanlık’, ‘Allah ile insan 
arasındaki ilişki ve Allah’a ulaşmanın yolu’ şeklinde dillendirilen çağrışımlar” 
takip etmektedir (Yapıcı, 2009, s. 11). 

  Araştırma bulgularında da görüldüğü üzere din algısı çeşitlilik 
göstermektedir. Bu çeşitlilikte bulunmuş olduğu manevi gelişim döneminin 
özellikleri de etkilidir. Düşünce gelişinin etkisiyle din içselleştirilmiştir. Bu 
evredeki gençler sembollerin anlamını kavramıştır. Dini ibadetlerini yerine 
getirmeye ve dini bilgilere ulaşabileceği kişilere ulaşmaya özen göstermektedir. 
Böylece genç, öğrendiği dini bilgileri gözden geçirerek kendi dini kimliğini 
netleştirmiş olur (Köse ve Ayten, 2018, s. 119-120). Danışman açısından 
burada önemli nokta, gence psikolojik ve manevi olarak iyilik hali yaşatma 
şeklindedir.  

 
2. GENÇLİK SORUNLARI 
Bu bölümde gençlik sorunları üzerinde durularak, gençlik döneminde 

gelişimin tüm boyutları ile nasıl olduğu aktarılacak, ergenlik dönemine denk 
gelen gencin gelişimsel görevlerinin neler olduğu ve bunları gerçekleştirip 
gerçekleştirememenin yetişkinliğe geçişte genci nasıl etkilediği incelenecektir. 
Daha sonra da bu sorunların çözümünde gençlere yönelik sosyal hizmet 
uzmanının risk grubundaki gence müdahalelerde bulunurken dikkate alması 
gereken noktalar değerlendirilecektir. 

 
2.1. Gençlik (Ergenlik) Döneminin Sorunları 
Her insan doğum ve ölüm arasında bulunan ömür çizgisinde farklı 

dönemlerden geçer. Bedeninin yapısı ve içinde bulunduğu yaşı gereği, farklı 
özellikler gösterir. İnsanın bütün yönüyle nasıl biri olacağı, saçı, teni, göz rengi, 
mizaç veya kişilik özelliği, duyguları ve heyecanları ve tepkisi, boy, kilo ve 
zekâ gibi kalıtım ile soyundan almış olduğu mirasa ve sosyal çevresine bağlıdır. 

Birçok uzman, “gençlik dönemini çocukluğun sonuyla yetişkinliğin 
başında olan bir geçiş dönemi” şeklinde nitelendirmiştir (Blair ve Jones, 1964, 
s. 1). Gelişimin ve değişimin hızla ilerlediği dönemde olan gencin neleri 
yapacağı ya da neleri yapamayacağı konusunda farklı fikirler ileri 
sürülmektedir. Üniversite yıllarında genç, sorunlarla karşılaştığında diğer 
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yıllara nazaran daha dengeli hareket eder. Yaşadığı sorunlarda makul çözümler 
üretir. Bunun yanında yetişkinler de gence karşı müdahalelerinde ve sert 
tavırlarında esneklik gösterir, daha az müdahale eder (Hurlock, 1985, s. 124). 

Tüm toplumlarda gençlik, fırtınalı geçen bir süreç olarak 
değerlendirilmektedir. Ergenliğin verdiği sorunlar farklı sebeplere bağlı 
olmakla birlikte bunlar; “ergenlik sırasında gençte meydana gelen fiziki, cinsel, 
duygusal ve sosyal gelişmelerin gençte yarattığı farklılaşmaya bağlı nedenler 
ve ergenlerin dış dünya (akranları, çevresindeki yetişkinler, okulla, meslekle, 
gelecekle, ailesi) ile ilgili beklentilerine bağlı diğer nedenler” şeklinde iki gruba 
ayırmak mümkündür (Kulaksızoğlu, 1990, s. 138).  

 
2.1.1. Fizikî Gelişime Bağlı Sorunlar 
Gençlik döneminde boyda büyümenin ve ağırlıkta gelişmenin yanı sıra 

vücuttaki diğer organlarda da farklılaşmalar görülmektedir. Yüzün 
görünüşündeki değişimler, çeşitli organlardaki orantısız büyümeler, ergenliğin 
başında olan genç için kaygı bozukluğuna yol açabilir.  

Varış’a (1963) göre gencin fizikî gelişimine bağlı kaygıları ve sorunları 
şu şekildedir;  

• “Anî boy uzaması, el, ayak ve kollarda büyüme sonucu ortaya çıkan 
orantısızlık gencin hareketlerini güçleştirir ve genç için problemlere 
sebep olması, 

• Yüzün yapısındaki gelişme ile görünüş ve ifade tarzındaki 
değişikliğin güçlük ve kaygı yaratması, 

• Boyunun akranlarına göre kısa veya uzun olması, akranlarına göre 
zayıf veya kilolu olmasının genci kederlendirmesi, 

• Dış görünüş, giyimi, saçının rengi gencin bu dönemde ilgi konusudur. 
Gençliğin başlarında bunlardaki düzensizliğin genci üzmesi” (s. 27-
36). 

 
2.1.2. Seksüel Gelişime Bağlı Sorunlar 
Gençlik döneminin başlarında gencin vücudunda, üreme organları, 

duyguları, düşünceleri ve tavırlarında kendi cinsine ait özelliklerinin geliştiği 
ve olgunlaştığı görülmektedir. Her iki cins de kendi özelliklerine uygun bir 
görüntüye sahip olur. 
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Gencin seksüel gelişimine bağlı kaygıları ve sorunları şu şekildedir: 
• “Yüzde oluşan sivilcelerin genç için üzüntü konusu olması, 
• Seksüel kaynaklı içgüdülerin baskısı altında bulunan gencin, 

huzursuzluk ve suçluluk duyması 
• Üreme organlarının yapısı hakkında ve seksüel gelişmenin seyri 

konusunda bilgilendirme ihtiyacı duyması, 
• Karşı cinsle nasıl arkadaşlık kuracağı ve nasıl konuşacağı, nasıl bir 

yuva kuracağı konusunda yanlış davranışlarda bulunmanın birçok 
genç için problem olması, 

• Cinsel hastalıklar ve sapmalar konusunda bilgilendirilmesi” 
 
2.1.3. Sosyal Gelişime Bağlı Sorunlar 
Her insan diğer insanlara karşı göstereceği davranışları, çevresindeki 

davranışları gözleyerek ve onu taklit ederek öğrenmektedir. Bir genç için 
sosyalleşmek demek, sosyal olmak demek çevresi tarafından kabul görecek 
davranışlarda bulunmak ve onunla birlikte olmaktan hoşlanılacak şekilde 
davranmak demektir. Genç bu gelişim döneminde sosyal çevresine açıktır. 
Sosyal çevresinin idealleri, ahlaki değerleri ve dünya görüşleri genci olumlu ve 
olumsuz etkiler. Akran grubunda ortak değerler oluşur ve bu değerlere sahip 
çıkılmaması durumunda genci huzursuzluk sendromuna iten haller yaşamaya 
başlar. Gelişme sürecinde genç, kendine örnek alacağı bir yetişkine ihtiyaç 
duyar. Bu noktada iyi olmayan modelin taklit edilmesi gençte olumsuz sonuçlar 
doğurur. 

Gencin sosyal gelişimine bağlı kaygıları ve sorunları şu şekildedir: 
• “Bir arkadaş grubuna katılıp, arkadaşları tarafından benimsenmek 

isteyen genç, grup dışında kaldığında huzursuzluk ve üzüntü 
yaşaması, 

• Gelişmiş ve değişmiş yeni bedenine ve cinsine uygun roller ve sosyal 
davranışlar geliştiren genç, sosyal ilişkilerde ve yeni tanışmalarda 
tedirginlik duyması, özgüveninin yitirmesi, 

• Yeni bir ortama ya da gruba girdiğinde heyecanlanma, dikkati çekme 
korkusu ve yüz kızarması durumunun gençte endişe ve kaygı 
oluşturması”. 
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2.1.4. Kişilik Gelişimine Bağlı Sorunlar 
Kişilik, insanın psikolojik ve sosyal tepkilerinin tümü olarak ifade 

edilebilir. “Ben kimim?, sorusuna her bireyin kendi içinde verdiği yanıt o 
kişinin kimliğini tanımlar” (Öztürk, 1985).  Ebeveynlerin gence karşı tutumları, 
başarı düzeyleri ve diğer beklentileri gencin kişilik özelliklerini etkiler. 
Çevresindeki her bireyin gence karşı davranışları ve beklentileri gencin zihni 
durumunu ve fiziki görünümünü şekillendirir. Örneğin gelişmiş vücuda sahip, 
kuvvetli ve sağlam görünüşlü olanlara olgun, bağımsız ve yetenekli olduğu 
düşünülerek olumlu şekilde davranılır (Sprinthall-Sprinthall, 1977).  

Gencin bulunduğu çağa ve döneme göre kişilik özellikleri vardır. 
Dijitalleşmenin yaşandığı günümüzde, gençlerde sosyalliğini bilgisayar ve 
telefondaki ağlarla sağlayan asosyal kişilikler daha çok plana çıkmaktadır. 
Ayrıca başına buyruk davranma, alınganlık ve karamsarlık gençliğin ilk 
yarısında görülen tipik durumlardır (Kılıçcı, 1980, s. 25-35). 

Birçok çalışmada, gencin ait olduğu sosyal sınıfın, gencin tutum ve 
değerini etkilediğini göstermektedir. Güngör’ün (1989) “Ankara’da 1000 
öğrenci üzerinde yapmış olduğu araştırmada, ailelerin gelir düzeyi yükseldikçe, 
ergenlerin özsaygı düzeyinin de yükseldiği, anne babalarının öğrenim düzeyi 
orta ve yüksek olanların özsaygılarının, öğrenim durumu düşük olan ana-
babaların çocuklarına göre daha yüksek olduğu” bulgularına ulaşılmıştır. 
Torucu’nun (1992) araştırmasında “İzmir’de üst ve alt sosyo-ekonomik 
düzeydeki 13-14 yaşlarındaki kız ve erkek 300 ortaokul öğrencisi üzerinde 
yaptığı araştırmada, benzer olarak üst sosyoekonomik düzeyindeki öğrencilerin 
benlik saygılarının alt sosyoekonomik düzeydeki öğrencilere göre anlamlı 
derecede yüksek olduğunu”  elde etmiştir (akt. Kulaksızoğlu, 1998).  

Gencin sosyal gelişimine bağlı kaygıları ve sorunları şu şekildedir: 
• “Kendi kendine hakkında kararlar vermek istemesi ve 

engellendiğinde huzursuzluk yaşaması, 
• Ebeveynleri ile yaşadığı kuşak çatışması 
• Genç, kendine uygun dinî ve ahlaki değerler sistemini benimsemek 

ve hayat felsefesini oluşturmak ister. Kendine ters gelen değer 
hükümlerini uzlaştırmak ya da kendine uygun olanları seçmek ister. 
Arayış içinde olan gencin hayatın gerçekleriyle yüzleşmek isterken 
farklı çevrelerin propagandasına kanması”. 
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2.1.5. Gençlik Döneminde Karşılaşılan Diğer Sorunlar 
Gençlik döneminde arkadaşlarının ve akranlarının etkisi gittikçe artar. 

Bu dönemde akran grubu gencin hayatında önemli rol oynadığı belirtilmiştir 
(Cole and Hall, 1970). Genç bir hayat felsefesine sahip olmak, bağımsız ve 
başarılı olmak ve çevresi tarafından değer görmek ister. Akran grubunda ve 
sosyal çevresinde gerekli ilgiyi ve değeri göremeyen genç mutsuz olur. Ayrıca 
gencin parçalanmış ailede yaşamış olması, anne-baba veya öğretmeni ile 
çatışmaya girmesi onu yetişkinliğe geçişini engelleyeceği söylenebilir. Ev 
hayatı, anne-baba arasındaki farklı tutumlar sürtüşmelere yol açmakta, bunun 
yansıması da gençte çatışmalara ve sorunlara neden olmaktadır (Yavuzer, 1982, 
s. 98).  

Gençlerin genel problemlerinin hangi alanlarda yoğunlaştığını 
belirlemek için yapılan bir araştırmada, “ lise son sınıfta okumakta olan bir grup 
gencin sorunlarının ‘gelecek, meslek tahsil’, ‘okul çalışmalarına uyum’, 
‘serbest zamanlarını değerlendirme’ ve ‘kişisel psikolojik ilişkiler’ alanlarında 
yoğunlaştığı” bulgularına ulaşılmıştır (Kulaksızoğlu, 1989, s. 80).  

 
2.2. Türkiye’de Gençlik Dönemi Sorunları 
Gençlik, “biyolojik, psikolojik, kültürel ve toplumsal özellikleriyle 

çocukluktan yetişkinliğe köprü olarak değerlendirilecek çok boyutlu bir 
dönem” olmasının bir takım güçlükleri vardır. İçinde yaşadığı toplumsal 
koşullar nedeniyle dünyanın her yerinde farklı şekillerde sorunlarla karşılaşan 
bir gençlik tablosu karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK, 2014) gençler üzerindeki 
araştırmasının verilerine göre “Yaşam Memnuniyeti İstatistikleri, 2013 yılında 
gelecekten umutlu olan gençlerin oranı 2014 yılında %83,9’ dan %78’e 
gerilemiştir. Gençlerin yüzde 65,1’i 2013 yılında kendini mutlu hissederken, bu 
oran 2014’te 4 puan düşerek yüzde 61,2” olduğu görülmektedir. Bu araştırma 
sonuçlarından çıkarılacak bulgu, “genç nüfusa sahip, gelişmekte olan 
ülkelerden biri olarak kabul edilen ülkemize bakıldığında gençlerin geleceğe 
umutla bakamamasının ardında çeşitli sorunlar” bulunmaktadır. Bu sorunlar 
“kaliteli eğitim, istihdam, bağımlılık, bölgesel dezavantajlar, katılım” olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Gençlik Sorunları Üzerine Görüş Bildirisi, 2019).  

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere gençliğin yaşadığı bu 
sorunlar birbiri ile girift haldedir. Bu sebeple birbiri ile ilişkili çözümler 
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üretilmesi gerekmektedir. Sorunlarla başa çıkmada gençlere fiziksel, 
psikolojik, ekonomik müdahalelerin yanı sıra; sosyal ve manevi sorunlarla başa 
çıkabilmeleri, dezavantajlı gençlerin sosyal çevreye uyum sağlayabilmeleri, 
manevi gelişimlerine yardımcı olunabilmesi için sosyal ilişki sorunlarına 
manevi sosyal hizmetler sunulması gençliğin yararına olacaktır. Gençliğin 
yaşadığı bu sorunlar bütün toplumu etkilediği düşünülürse, geleceğe dönük 
sorunların çözümünde ulusal politikalarda yer alması gereken gençliğe yönelik 
manevi sosyal hizmet uygulamaları üzerinde ortak bir eğitim modeli üzerinde 
çalışmak gerekli görülmektedir. Sağlık hizmeti gibi manevi sosyal hizmetler 
verilmesi de bir insanlık hakkıdır. 

 
3. MANEVİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 
Bu bölümde maneviyat kavramının tanımı ve önemine değinilerek 

manevi ve maneviyat kavramlarının işlevsel tanımları yapılacaktır. Maneviyat 
ile sosyal hizmet arasındaki ilişki ele alınarak manevi sosyal hizmet 
uygulamalarında bireysel ve grup görüşmeleri açısından dikkat edilecek 
hususlara yer verilecektir. 

Sosyal hizmet uygulamalarına bütüncül (holistik) bir bakış açısı 
kazandırmış olan manevi sosyal hizmete geçmeden önce manevi ve maneviyat 
kavramlarının ne ifade ettiğini incelemek yerinde olacaktır. 

 
3.1. Manevi ve Maneviyat Kavramı 
Arapça’da “manevi” kelimesi, “duyu organları olmaksızın kalp ile 

kavranıp bilinen şeye ait olan” manasına gelmektedir. İngilizce’de “spirit” 
kelimesini ruh, tin, can anlamlarında kullanılmaktadır (Redhouse, 1980, s. 306-
803; Mutçalı, 2001, s. 458). Türkçe’de ise “manevi kelimesi, duyularla 
sezilebilen, görülmeyen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı” olarak açıklanmaktadır 
(TDK, 2011). Diğer bir deyişle maddeden uzak, ruhanî anlamlar taşımaktadır. 
Sosyal hizmette seçme, güçlendirme, itibar, saygı ve baskı karşıtı uygulama 
gibi değerlerin vurgulanması, sosyal hizmetin manevî temeli olarak görülebilir. 

ICF (2018) maneviyatı, “Gerekli değerler ve ilahi güçlerle bağlantı 
kurmak, anlam bulmak ve kendini gerçekleştirmek için dinî ve manevi 
faaliyetlere, düzenlemelere ve uygulamalara katılmak” şeklinde yapmıştır. En 
genel anlamıyla “din ve dinî öğretiler, insanın sahip olduğu duygu ve 
düşünceler bütünü olarak nitelendirilen, içten gelen ruhani bir güç” (Seyyar, 
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2009, s. 20), “manevi (ruhsal) yaşamla ilişkili olan tüm manevi varlık ve 
kavramlar” (Seyyar, 2010, s. 30; Seyyar, 2008) olarak tanımlanmaktadır. Sağlık 
(2017, s. 82) maneviyatı “her türlü düşünceyi içine alan maneviyat, Allah’a 
teslimiyete dayanan kuvvetli bir iman, hakikati bulma ümidi, iç dünyasında 
ilahi bir yolculuk” olarak ifade etmektedir. Diğer bir deyişle maneviyat, uzuvlar 
olmadan, akleden kalple bilenen ve kavranandır.  

Büyük Larousse’da (1986) maneviyat dinsel, ahlaksal ve geleneksel 
değerler için kullanılmıştır. Değer temelimizle ilgili, ayrılmaz bir parçamız olan 
ve asla kendilerinden sapmayacağımız inançlar, değerler ve ahlâktır. Kısaca, 
maneviyatımız, bizim “ahlâk yasamız ve ahlâk pusulamız” olmaktadır.  

Sosyal hizmet uygulamasında maneviyat, bireyi güçlendiren bir etkiye 
sahiptir. Thompson (2016, s. 36) da “bireylerin kişisel, içten ve özden gelen 
gücünün maneviyatı işaret ettiğini” belirtmektedir. Bu bağlamda “sosyal 
hizmet uygulamasında maneviyatın kullanılması, yoksunluk içinde yaşayan 
bireylerle etkin çalışmaya öncülük etmekte” olduğu görülmektedir (Mathews, 
2009, s. 5). Aslında maneviyat, “sosyal hizmet disiplininde insanın yitirmiş 
olduğu ruhu aramak ve beden ile ruh ikiliğine son veren ruhsal bir çağrı” olarak 
tanımlanmaktadır (Akbaş, 2014, s. 117).  

Köse ve Ayten’e (2012, s. 125) göre yapılan tüm tanımlamalarda 
“maneviyat çerçevesinde ‘anlam arayışı’, ‘kutsalı arama’, ‘kendini aşma’ ve 
‘kutsalla bütünleşme’ gibi unsurlar” üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. 

Maneviyatın başka bir önemli unsuru da hayatı ve dünyayı şekillendiren 
olayları anlamlandırmamıza imkân sağlayan temel inançları kavramaktır. Bu 
dünya, şaşırtıcı ve kontrolümüzün çok az ya da hiç olmadığı bir yerdir. Bir 
kısım insanlar Allah’ın kontrolünün bulunduğuna inanırken, diğerleri kadere 
inanıp, olanda hayır vardır inancında olabilirler. Diğer kısım insanlar, 
insanların kabiliyetlerinin gezegenlere hükmettiğine inanırken, bazıları da doğa 
güçlerinin “Toprak Ana” nın olayları kararlaştırdığına inanmaktadır (Mathews, 
2009, s. 27).  

Dünya ile olan inançlarımız ve manevi değerlerimizle hayatımızda 
birçok soruya cevap bulmaya çalışırız. Bu sorular “Neden bu oldu?”, “Neden 
benim başıma geldi?”, “Daha iyi ne yapabilirdim?”, “Nereye gidiyor bu 
durumum?” “Bu hayatı nasıl anlamlı kılabilirim?”, “Sosyal hizmet alanında 
çalışan bizler, nasıl daha yararlı olabiliriz?”, “Hayatlarının en kötü 
dönemlerinde bulunan hassas insanları nasıl destekleyebiliriz?” şeklinde 
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uzayabilir. Moss (2005, s. 13) da özel yönü ortaya çıkarmaya bir dizi soru 
yönelterek başlar: “Tüm bunlar size ve hayatınızda yaptığınız şeye ne fark 
katar?”, “Hem bireysel hem de topluluklar içindeki diğer insanlara nasıl 
davrandığınız üzerinde bunun ne gibi etkisi vardır?” Diğer bir ifadeyle 
maneviyat, insanlara tepki verme tarzımızda, ilişkileri geliştirme tarzımızda, 
sorumluluk duygusunu diğer insanlara gösterme tarzımızda kendini 
göstermektedir. Sosyal adalete, merhamete, fırsat tanımaya, muhtaç olanlara 
dokunmaya, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya, mağdurun korunmasına inanıyorsak, 
sosyal hizmet bu inançları uygulamayla göstermenin mükemmel bir yoludur. 

Lloyd’un (1997) ifade ettiği gibi, sosyal hizmet uygulayıcıları genellikle 
hayatları kayıp ve sıkıntı ile karakterize olan insanlarla hemhal olmaktadır. 
Şayet bu “Neden bu oldu?” sorusuna dokunulamayacaksa, en çok ihtiyaç 
olduğu durumlarda, bütüncül profesyonel bir hizmet sunmak mümkün 
olmayacaktır. 

 
3.2. Din ve Maneviyatın Farkı 
Maneviyat, bireyin önemli bir güç kaynağıdır. Sosyal çalışmacıların 

hitap etmek zorunda olduğu önemli bir güçlendirme kaynağı olarak hizmet 
edebilir (Zastrow ve Kirst-Arshman, 2014, s. 470). Bireyin manevi gücünü 
destekleme, ortaya çıkarma ve buna uygun bir şekilde hizmetler verilmesini 
sağlama sosyal hizmet sürecinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır Ayrıca 
sosyal hizmet sürecinde maneviyat sadece dinî inanç sınırları içerisinde değil, 
dinî inançları da içene alan geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. 
“Müslüman bir zihinde din ile maneviyat kavramlarını ayırmak mümkün 
değildir. Türkiye ile Batı’nın maneviyat algıları arasındaki fark din tanımında 
ortaya çıkmaktadır. Batı’da din kiliseye devam; kilise de Tanrı’nın işaret ettiği 
Tanrı olarak algılanmaktadır. Oysa Türkiye’de İslam’ın kilisesi gibi kurumsal 
bir kavram yoktur. Müslüman olmak için kiliseye üye olmak gibi bir kural 
yoktur. İslam’da ‘Biz ona şahdamarından daha yakınız’ (Kâf Suresi, 50/16) 
anlayışı vardır. Dolayısıyla din ve maneviyat kavramlarını birbirinden ayırmak 
mümkün değildir.” 

Türkiye’de yapılan çalışmalar da bu tespiti destekler niteliktedir. 
Örneğin, Türkiye örneklemi ile Batı örneklemi ve Türkiye örneklemi arasında 
farklılıklar görülmüştür. Bu çalışmalarda çıkan sonuçlar, “Maneviyat ölçeğinde 
yer alan ifadelerin ya kültürel farklılıktan dolayı farklı anlamlandırılmasıyla ya 
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da örneklemde değişik mistik çağrışımlara sebep olmuş olması”, “Bu 
kavramların tanımın Batılı olmayan toplumlarda farklı değerlendirilmesi” 
şeklinde açıklanmıştır (akt. Düzgüner ve Ayten, 2021, s. 24). Türkiye 
örnekleminde uygulanan başka bir araştırma ise bu sonucu “Türkiye’de 
yaşayan insanlar maneviyatı dindarlıktan farklı olarak algılasalar bile çoğu, bu 
iki kavram arasında doğal bir bağ olduğunu düşünmektedir.” Şeklinde 
değerlendirmiştir. Bu sonucu destekleyen başka çalışmalar da mevcuttur. Din 
ve maneviyat kavramının yaşadığı anlam dönüşümü günümüzde manevi sosyal 
hizmetleri gündeme getirmiştir. Bu dönüşüm Avrupa, Amerika ve Batı’da 
ortaya çıkmış; Türkiye’ye de yansımıştır. Batı ile Türkiye’nin benzeşen ve 
farklılaşan yönleri, bugünkü manevi sosyal hizmetin nasıl olması gerektiğine 
dair ipuçları vermektedir (Düzgüner, 2013, 2016a, 2016b, 2017). 

Maneviyat din ilişkisi, “din manevi hayatın bir parçası olarak ortaya 
çıkmakta ve maneviyat ise dini inanç ve yaşam biçimini de kapsayan bir yapı” 
üzerine kurulmaktadır (Beki, 2017, s. 20). Sosyal hizmet uygulamalarında da 
bireyin herhangi bir dine bağlı olması beklenmemektedir. Ancak, her bireyin 
dinin dışında manevi bir boyutunun olduğu gerçeği vardır. Bireyin hayatının 
anlamı ve amacının olması, maddi değerlerinin yanında diğerkâmlık, dürüstlük, 
sevgi, saygı gibi manevi değerleri, diğerkâmlığı ve idealizmi 
bulunabilmektedir.  

 
3.3. Sosyal Hizmet Kavramı 
Sosyal hizmet, bir yardım mesleğidir. Bireylerin güç kazanmalarına, 

sosyal veya kişisel başarılar elde etmelerine yardım eder (Friedlander, 1966, s. 
7). “Uluslararası Sosyal Çalışmacılar Federasyonu’na” (IFSW) (2012) göre 
sosyal hizmet; “refahın yükselmesi için toplumsal değişimi, insan ilişkilerinde 
sorun çözmeyi, insanları güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi destekleyen 
uygulamalı bir disiplin ve meslektir”. Zastrow (2015, s. 34) ise sosyal hizmeti, 
“toplumsal fonksiyonel kapasitelerini artırmak ya da yenilemek hedeflerine 
uygun toplumsal koşulları oluşturmak için birey, grup, aile, örgüt ve 
topluluklara yapılan profesyonel yardım faaliyetidir. 

Sosyal hizmet, bireyi değişimde olan topluma karşı güçlendiren ve 
bireyin sahip olduğu potansiyelin farkına varmasını sağlayan, toplumla yaşanan 
sorunlara müdahaleler ederek, sorunları en aza indiren bir meslektir (Kut, 1988, 
s. 2). Duyan’ a göre “sosyal hizmet, insanların yaşam kalitesini anlamayı ve 
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geliştirmeyi amaçlayan planlı çabalar bütünüdür” (Knapp, 2010; akt. Duyan, 
2014, s.  6). 

Sosyal hizmet, “kişi, grup ve toplulukların yapı ve şartlarından doğan ya 
da kendi denetimleri dışında meydana gelen bedenî, zihnî ve ruhî eksikliği, 
fakirlik ve eşitsizliği gidermek veya azaltmak, toplumun değişen şartlarından 
doğan sosyal sorunları çözümlemek, insan kaynaklarını geliştirmek, hayat 
standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek, fertlerin birbirleriyle ve sosyal 
çevresiyle uyum sağlamasını kolaylaştırmak maksadıyla insan şeref ve 
haysiyetine yaraşır eğitim, danışmanlık, bakım, tıbbî ve psikososyal 
rehabilitasyon alanlarında devlet veya gönüllü özel kuruluşlar tarafından 
sistemli bir şekilde ifa edilen hizmet programlarının bütünü” ifade ettiği 
şeklinde tanımı yapılmıştır (Seyyar, 2002, s. 518). Sosyal hizmet, etkili insan 
ilişkileri ile bilimsel bilgiler ışığında ihtiyacı olan bireye, aileye, gruba ve 
topluma hizmet vermektedir.  

Sosyal hizmet kavramının birçok farklı tanımı olsa da geniş bir 
yelpazeden bakıldığında, sosyal hizmet, demokratik değerler ve katılımcı 
ilkelere bağlı bir meslektir. Bu değer ve ilkelerle sosyal hizmetin, toplumda 
çeşitli nedenlerle yoksunluk çeken birey, grup, aile, toplumun problemlerine 
çözüm üretmek ve sosyal refahı sağlamakla ilgilenen bir “meslek, disiplin, 
alan” olduğu görülmektedir. 

 
3.4. Sosyal Hizmette Maneviyatın Önemi 
İnanç ve manevi değerlerin hem fiziksel hem sağlık için faydalı 

olduğunu ileri süren birçok çalışma bulunmaktadır. Koenig ve arkadaşlarının 
(2001) Amerika’da yaptığı araştırmada Hıristiyan inancına bağlı olma ve 
kiliseye katılım gibi dinî ayin ve ritüelleri düzenli olarak yerine getirmenin 
sağlıkla ilgili bir dizi yarara yol açtığını göstermektedir. Bu yararlar; “uzun 
ömür beklentisi, düşük kan basıncı, kalp hastalıkları ve kalp krizinden ölüm 
oranlarındaki düşüş, kalp nakli ameliyatlarında artan bir başarı, kolesterol 
oranlarında düşüş, kanserli hastaların ağrı düzeyinde düşüş” şeklindedir. Bu 
sonuçlar farklı düzenlemeler ve araştırmalarla devam etmiştir. Akıl Sağlığı 
Kurumu tarafından yayımlanan rapora göre;  

“…maneviyat, öfke, korku, intikam, gerginlik gibi olumsuz duyguları hissetmeyi 
azaltabilir. Bu azaltma daha güçlü bir bağışıklık sistemine, düşük kan basıncına, 
kardiyo vasküler hastalık ve felç riskinin azalmasına vesile olabilir. Örneğin yoga 
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yapan birey muhtemelen öfkeyi, depresyonu, travma sonrası kargaşayı, stresi ve diğer 
tıbbî hastalıklarla ilişkili stresi azaltmayı tecrübe etmiştir” (Lindridge, 2007, s. 15). 

Maneviyat, eğitimi ve çalışma alışkanlıklarını etkilediği gibi çok sayıda 
inanç ve uygulamayı da etkileyebilmektedir. Sosyal hizmetlerde maneviyat ise 
gerek genç bireye ergenlik sürecinin başında olumsuz hayat olaylarında umut 
aşılamak gerekse yaşlıya yaşam sürecinin sonunda ölüm kavramını 
anlamlandırmak açısından faydalı olarak görülmektedir. Bu yüzden bilhassa 
manevi sosyal hizmet uygulamalarında biyopsikososyal ve manevi 
yaklaşımıyla güçler perspektifini birlikte uygulanması tavsiye edilmektedir. 
Sosyal Hizmet Uygulamaları için NASW standartlarında manevi sosyal hizmet 
yaklaşımının güçler perspektifine göre şekillendiği de ifade edilmiştir (NASW, 
2005). 

Sosyal hizmetin maneviyatı ciddiye alması gerektiğinin bir başka sebebi 
de, yukarıda belirtildiği üzere bütüncül bir değerlendirme üzerine yapılan 
vurgulardır. Son zamanlarda beden, zihin ve ruh eşliğinde sosyal hizmet 
üzerine vurguyla birlikte hizmetten yararlananların tecrübelerini dikkate alan 
bütüncül hizmet yöntemleri sosyal hizmette “kutsal kâse” haline gelmiştir 
(Mathews, 2017, s. 34). Bu durumun manevi sosyal hizmet uygulamalarının, 
hizmetten yararlananların kendileri ve sağlıkları için çok önemli olduğunu 
göstermektedir. 

Maneviyatın sosyal hizmet bakımından önemi, “birçok müracaatçının 
kimlikleri üzerinde merkezi bir rol oynaması ve tutum ve davranışları 
şekillendirmesinden kaynaklanmaktadır” (Hodge, 2015; Yeşilkayalı, 2016; 
Karaköse, 2020, s. 56). NASW (2005) ve Hodge (2013), danışana dair manevi 
değerlendirmeyle belirlediği manevi gücü ve kaynağı, kişinin 
güçlendirmesinde kullanmasının gerekliliğine vurgu yapmaktadır.  

Güçler perspektifi, “tüm bireylerin güçlerinin olduğu, müracaatçının tüm 
güçlerini en iyi bilen olduğu, be nedenle onlarla iş birliği yapma gerekliliği, var 
olan güçlerin takdir edilmesi gerekliliği ve yeterlilikleri üzerinde odaklanma 
gerekliliği varsayımları” üzerine inşa edilmiştir (Şahin, 2001). Bu perspektifte 
sosyal çalışmacı müracaatçının geçmişteki başarılı sorun çözmesini sağlamış 
olan seçimini, eylemini, yetkinliğini, çözümde takip etmiş olduğu yolu, kriz 
anında da harekete geçirebilmesi için hizmet alana yardımcı olur (Saalebey, 
2003, s. 301). 
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Bu nedenle bireyin (gencin) güçlüklerle başa çıkma becerileri 
geliştirilmelidir. Sosyal çalışmacı tarafından sosyal hizmet teori ve 
uygulamasının bir bileşeni olarak uygulamaya dâhil edilmelidir. Ayrıca 
biyopsikososyal ve manevi yaklaşım çerçevesinde, gencin manevi güçleri de 
hesaba katılarak, bu gücü harekete geçirmek için gence destek olunmalıdır. 
Manevi sosyal hizmetin üzerinde durduğu nokta, bireyin refah seviyesini 
yükseltebilmesi ve sağlıklı olması için bedenen, ruhen ve sosyal olarak iyilik 
halinin yanı sıra manevi olarak da iyi olması gerekliliğidir. 

 
3.5. Manevi Sosyal Hizmet Kavramı 
Sosyal hizmet, insanı merkeze alarak ona yardımda bulunan bir 

disiplindir. İnsanı anlamadan yardım etme maksada aykırı olduğundan, sosyal 
hizmetin özündeki hizmet anlayışının işlevselliğini yerine getirebilmesi için 
insanın her yönüyle tanınması ve anlamaya çalışılması gerekmektedir. Tam da 
bu noktada maneviyat, sosyal hizmetin insanları anlama ve yardım etme 
çabasında devreye girmektedir.  

Sosyal hizmet sürecinde, “müracaatçının gereksinim duyduğu manevi 
desteğin danışmanlık ve rehberlik alanında uzmanlığa ve formasyona bağlı 
olarak, uzmanlar tarafından verilmesi, manevi sosyal hizmet tanımıdır. Manevi 
ve maddi açıdan bireylerin mutluluğu, sosyalleşmeleri, toplumsal 
bilinçlenmeleri ve topluma ayak uydurmaları için, üstün karakter geliştirmeyi 
amaçlayan hizmetlerin gençlere uygulanması gençlere yönelik manevi sosyal 
hizmetin” ortaya çıkışının temel nedenini oluşturmaktadır. 

Canda ve Furman’a göre (1999, s. 31-32) “manevi eksenli sosyal hizmet, 
kendini değiştirme, problemlerine çare bulma, yaşadığı kriz ve olumsuz 
tecrübelerle baş etme konusunda bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmayı 
ve bu yolla bireylerde manevi bir dönüşümü mümkün kılmayı hedefleyen” bir 
disiplindir (akt. Çekin, 2014, s. 47). 

Seyyar, (2012, s. 146; 2015, s. 17) manevi sosyal hizmetleri, “manevi 
rahatsızlık ve hastalıklara yakalanarak manevi anlamda kendini kötü hisseden, 
inanç ve düşüncelerinde sapmalar meydana gelmiş bireylerin tekrar ruh 
sağlığına kavuşmasına dair manevi telkinler ve terapi tekniklerinin 
geliştirilmesi” şeklinde tanımlamaktadır.  

Yeşilkayalı’ya (2016, s. 227) göre “maneviyata duyarlı müdahaleler, 
meslekî disipline uygun bir şekilde maneviyatla bağlantı kurularak, danışanın 
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karşı karşıya olduğu sorunlarla başa çıkmada etkili olacağı düşünülen manevi 
destek kaynaklarını, danışan yararına sunmayı amaçlayan bir yaklaşım 
ürünüdür”. 

Çerik’e (2007, s. 145) göre manevi sosyal hizmetler, “sosyal hizmet 
etkinliklerinin millî ve manevî değerlerine uygun bir şekilde icra edilmesidir”. 
Bu tanımlardan yola çıkarak manevi sosyal hizmetlerin amacını bireylerin 
sosyal hayatlarını etkileyen olumsuz durumlarla başa çıkma kapasitelerini 
geliştirmek; manevi risklerden, zararlı inançlardan, yanlış düşüncelerden, ahlak 
dışı huylardan uzak kalmasını sağlamaktır. Ayrıca çalışmamız minvalinde 
manevi sosyal hizmetin amacı; ergenlik çağındaki gençlerin kendisiyle ve 
sosyal çevresiyle barışık, kötü alışkanlıklardan uzak olmalarını sağlayarak, 
değerlerini benimsemelerine yardımcı ve destek olmaktır.  

 
3.5.1. İsimlendirme Arayışları ve Tartışma 
Manevi sosyal hizmetler “İngilizce’de, Spiritual social work, pastoral 

work, cure of souls” olarak üç şekilde ifade edilmektedir. “Almanca’da 
Seelsorgerische Dienste, Seelsorge, Seelsorgerische Sozialarbeit” kavramlarına 
rastlanılmaktadır (Seyyar, 2015, s. 7).  

Türkçe literatürde de “manevi sosyal hizmet kavramı” yerine “sosyal 
hizmetlerde manevi çalışma (Seyyar, 2015, s15), sosyal çalışmada maneviyata 
duyarlı müdahale (Yeşilkayalı, 2016, s. 227), maneviyat odaklı sosyal 
hizmetler (Altaş, 2012, s. 25), dinî sosyal çalışma (Altaş, 2012, s. 27), dinî 
sosyal hizmet (Özdemir, 2012a; Özdemir, 2012b, s. 232), manevi temelli sosyal 
hizmet (Karataş, 2015, s. 3), sosyal hizmetlerde dini danışmanlık ve din 
hizmetleri (Özdemir, 2012b) kavramları” kullanılmaktadır. Ayrıca 
“maneviyata duyarlı sosyal hizmet” (Mathews, 2017, s. 142) isminin de 
kullanıldığı görülmektedir. 

Yeşilkayalı (2016), “manevi sosyal hizmet” ya da “manevi temelli sosyal 
hizmetler” tanımları yerinde bütüncül bir yaklaşıma yönelten “maneviyata 
duyarlı sosyal çalışma” tanımını literatüre kazandırılması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Ancak bu çalışmada “manevi sosyal hizmet” 
kavramsallaştırılması tercih edilmiştir. Kavramsal çerçevedeki açıklamaya 
göre din, maneviyatın bir alt boyutudur ve tabii ki manevi sosyal hizmet 
uygulamalarında müracaatçının değişik özellikleri maneviyat çatısı altında 
dikkate alınabilecektir. 
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Manevi sosyal hizmet, sosyal hizmetin bir alt disiplini olarak kişinin 
refahına manevi bakımdan katkı sunan bir yaklaşım olarak 
değerlendirilmelidir. Literatürdeki bu isimlendirme ve kavramsallaştırma 
çalışmalarının devamı ve tartışılması sosyal hizmet alanının zenginleşmesine 
katkı sağlayacaktır. 

 
3.6. Manevi Sosyal Hizmetin Önemi ve Gerekliliği 
Din ve maneviyat odaklı sosyal hizmet teori ve uygulamaları tartışılır bir 

konudur. “Dinî ve manevî yönün sosyal hizmet teorilerinde yeri olmadığını 
söyleyenlerin yanında, sosyal hizmete gereksinim duyan kişilerin manevi 
ihtiyaçlarının da olduğu, dolayısı ile “sosyal hizmet alanında dinî ve manevî 
yaklaşımların olması gerektiğini” düşünenler de bulunmaktadır (Çekin, 2014, 
s. 19-20). Ancak Türkiye’de sosyal hizmetlerde müracaatçıların maneviyatına 
odaklanan, manevi yönlerine hizmet verilmesinin gerekliliği konusunda bir 
netlik ve oturtulmuş bir prosedür bulunmamaktadır. Son yapılan çalışmalarda 
biyopsikososyal bakışa manevi bakış açısını da ekleyen bütüncül (holistik) 
yaklaşımın gelişmesiyle, sosyal hizmetlerde, manevi yaklaşımlara daha fazla 
yer verilmeye başlanmıştır. Bu noktada Cowley ve Derezotes (1994, s. 37) 
“insanın dini ve manevi boyutunu görmezden gelmenin, modern hastalık ve 
problemlerin anlaşılmasını engellediğini, manevi eğilimleri engelle konusunda 
yetersiz sosyal hizmet uygulamalarının hastalar için tehlike oluşturduğunu, 
hastanın ahlaki ve manevi problemlerine çözümler bulma noktasında belirli 
mesleki hazırlanmalar olmaksızın, sosyal çalışmacıların etkili müdahalelerde 
bulunamayacağını düşündüğü” görülmektedir.  

“Temel dayanak noktası ahlâklı birey yetiştirmeye yönelik sosyal ve 
manevi eğitimi öne çıkaran manevi sosyal hizmetler; bireyde kalp, vicdan, akıl 
gibi kaynaklara yönelerek sosyal hizmet anlayışını gerçekleştirmektedir” 
(Sağlık, 2017, s. 90). Bu sebeple bireyde iç barışı, toplumda sosyal barışı 
sağlamak, adaleti de tesis edeceği için sosyal hizmet uygulamalarına maneviyat 
ekseninde de bakmak gereklidir. Aksi durumunda birey toplumda boşluk içine 
düşebilir, vakalar kötüye sapma eğiliminde olabilir ve kişi toplumdan 
uzaklaşabilir. Bu durumda Ng ve Chan (2015, s. 319) bütüncül yaklaşımla, 
bireyin problemli yanlarına odaklanmak değil, güçlü taraflarının ve iyilik 
halinin gelişimini sağlayan bir yaklaşımla, bireyin fiziki, zihni ve ruhi 
taraflarına odaklanılması gerektiğini tavsiye etmektedir.  
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Bu noktada gençlere sunulacak manevi sosyal hizmetin sadece 

“biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar” ile sınırlandırılmaması, manevi 
boyutunun da dikkate alınması gereklidir. Dezavantajlı bireylere manevi sosyal 
hizmetlerin sunulması insan refahının sağlanmasında önemli ve gerekli bir 
destek mekanizmasıdır (Beki, 2017, s. 24). 

Sosyal hizmet mesleğinin bireyin refahına odaklanan bir disiplin 
olmasından hareketle, bireyin “bedeni, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin 
“hak temelli” anlayış ile karşılanmasının yanı sıra manevi destek hizmetlerinin 
de “hak temelli” sosyal hizmet anlayışıyla verilmesi gerekmektedir.  

Hak temelli manevi sosyal hizmetlerin hukuki dayanağının önemli bir 
yeri olduğu bilinmektedir. Ancak insana hizmet eden maddi ve manevi desteğin 
yerine getirilmesinin hukuki dayanaklar ile gerçekleştirilecek bir hizmet değil; 
insanın sahip olduğu manevi değerlerin de bu hizmetin sağlanmasında önemli 
rolleri vardır. Nitekim “Hz. Muhammed (s.a.v.): ‘İnsanların en hayırlısı 
insanlara faydalı olandır’ (Buhârî, Mağâzî, 35) buyurmak suretiyle yapılacak 
olan maddi ve manevi hizmetlerin gerçekleşmesinde insanlara hem bir 
sorumluluk yüklemekte hem de bir paye vermektedir” (Seyyar, 2010). 

 
3.7. Manevi Sosyal Hizmet Uygulamaları 
Maneviyat ve sosyal hizmet birbirine zıt görünmekle birlikte bir amaç 

doğrultusunda ortak hareket eden iki unsur gibidir. “Her ikisi de insan sağlığı 
gibi konularda insanın gelişimini teşvik etmektedir” (Bullis, 1996, s. 7). İnsanı 
merkeze alan, ona yardım eden bir bilim dalı olan sosyal hizmet, ilk başta dini 
değerler üzerine kurulmuş (Lee ve Barrett, 2007, akt. Yeşilkayalı, 2016, s. 228), 
sonrasında “dini köklerden” ayrışmıştır. Bu noktada Furman ve arkadaşlarının 
(2005) yaptığı araştırma sosyal çalışmada maneviyat odaklı yaklaşımın 
kavramsallaştırılmasında önemli olmuştur. Ayrıca Hodge’nin (2001, 2004, 
2006) “sosyal çalışma uygulamasında manevi müdahalenin kullanımına ve 
hizmet alanın maneviyata yöneliminin değerlendirilmesine yönelik araçların 
geliştirilmesine ve kullanımına ilişkin çalışmalar” öne çıkmaktadır. 

20. yüzyıldaki postmodern düşüncenin gelişimi, diğer alanlarda olduğu 
gibi psikoloji alanında da etkisini göstermiştir. Bireyin biyopsikososyal 
yönünün yanında manevi yönünün de gündeme gelmesine sebep olmuştur. 
İnsanın özelliklerinin değişimiyle birlikte yirmi beş yılda farklı sosyal sorunlar 
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biyopsikososyal ve manevi destek çalışmaları da başlamıştır (Göktepe, 2017, s. 
233-237). 

 
3.7.1. Gençlerin Manevi İhtiyaçları ve Manevi Sosyal Hizmet 
Uygulamaları 
Sosyal hizmetin tarihi sürecine bakıldığında gençlerin, sosyal hizmet 

mesleğinin en fazla önem verdiği gruplar içerisinde olduğu görülebilmektedir. 
Manevi sosyal hizmet uygulamalarına en çok ihtiyaç duyan gruplardan birisi 
de üniversite gençliğidir. Dolayısıyla gençlerin sağlıklı yetişmesinde ve 
dezavantajlı durumlarının ortadan kaldırılmasında gençlik alanındaki sosyal 
hizmetlerin önemli bir işleve sahip olduğu ifade edilebilir (Kayaarslan, 2021, s. 
176). 

Yeni bir üniversiteye kayıt olan öğrenci, duygusal ve kırılganlığıyla 
sürekli ağlayan öğrenci, hasta öğrenci, engelli öğrenci, aile problemleri olan 
öğrenci, okul problemleri olan öğrenci” psikolojik ve manevi sıkıntılar 
yaşamaktadır. Bu sıkıntıları yaşayan öğrenci, soyut düşünceleri geliştiği için 
her olaya eleştirel yaklaşmaya, inançlarını ve değerlerini sorgulanmasına yol 
açmaktadır. Genç, artık kendi önem verdiği anlamlı gelen alanları seçerek kendi 
inanç dünyasını keşfetmeye başlar. Bu süreçte gençler aşağıda belirtilen 
konularda manevi sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır:  

 
• Hayatı anlamlandırma ihtiyacı 
Hayatı anlamlandırma ihtiyacında gence, sosyal hizmet uzmanı 

tarafından anlam kaynaklarını keşfetmesine yardımcı olunur. Örneğin 
üniversiteyi kazanan bir gence, hangi bölümü okursa okusun iyi bir insan olma, 
topluma hizmet ederek Yaratıcının rızasını kazanma gibi anlamlar edinebilir. 
Bu noktada uzman bunları keşfederek, genci desteklemelidir. 

 
• Değer görme ihtiyacı 
Gencin en temel ihtiyaçlarından biri de değer görmektir. Genç, sosyal 

çevresi tarafından önemli olduğu, yerinin doldurulamayacağı ve yokken 
hissedildiğini bilmek ister. Başarılarının takdir edilmesini ve görüşlerinin 
önemsendiğini bilmek ister. Bunun farkında olan sosyal hizmet uzmanı 
“insanın Yaratıcının gözünde en değerli bir varlık olduğundan bahsederek 
gence yeni bir bakış açısı sunar. Kendini değersiz hisseden gence Yaratıcının 
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insanı şan ve şeref sahibi üstün bir varlık olarak yarattığından (İsra Suresi, 
17/70) bahsederek değer görmenin farklı bir boyutundan bakmasına vurgu 
yapabilir. Bu noktada manevi sosyal hizmet uygulamalarında uzmanın gence 
“Benim için değerlisin” mesajı vermesi önem kazanmaktadır. Gence değer 
vermek, onun fikirlerine de değer vermek demektir. Örneğin üniversiteli bir 
gence yurtta düzenlenen bir etkinlik olacağında görüş ve önerilerini almalı ve 
mümkün olduğunca yerine getirmeli, genci değerli hissetmesini sağlamalıdır. 

 
• Üniversite ve yurt ortamına ayak uydurma ihtiyacı 
Ailesinden ilk defa ayrılan genç, yeni bir şehirde hayata tutunma 

sürecinde sıkıntılı süreçler yaşamaya başlar. Yapılan bir araştırmada 
üniversiteli gençlerin üçte biri yaşadığı şehirden memnun değildir. Bir başka 
araştırmaya göre de gençlerin dörtte biri üniversite yaşamına uyum sağlamada 
güçlük çektiklerini ifade etmektedir (Şahin ve ark., 2009, s. 1441). Gençlerin 
hayat kaliteleri yeni yaşama uyum sağlayacağı şehir, yurt ve üniversite 
ortamına uyum sağlamalarıyla doğrudan ilişkilidir. İşte bu noktada gence 
yardımcı olmak için manevi açıdan destek olacak bir sosyal hizmet uzmanına 
ihtiyaç vardır. Uzman, gencin yeni ortamları görmenin, yeni insanlar tanımanın 
onlara yeni bir ufuk kazandıracağından bahsedebilir. Farklı ortamların onları 
olumlu etkileyeceğini daha sabırlı, hoşgörülü, dolayısıyla manevi yönden çok 
daha güçlü olabileceğini söyleyebilir.  

 
• Sosyalleşme ihtiyacı 
Genç için önemli olan bir diğer konu kendine yeni bir yaşam alanı arama 

sürecine girme ve gruba ait hissetmedir. Bireyin kendini topluma kabul 
ettirmesi ve çevresi tarafından kabul görmesinin, psikolojik iyilik halini olumlu 
etkilediği ortaya koyulmuştur (Girgin Büyükbayraktar ve ark., 2018, s. 18) 
Üniversiteli gençler yeni yaşam alanında aidiyet duygusu geliştirme ve 
sosyalleşmek ister. Bir gruba üye olarak sosyal kimlik kazanmak ister. Sosyal 
kimlik, bireyin bir grubun üyesi olarak, kendini aidiyet duygusu ile tamamlar 
(Arkonaç, 1998, s. 273). “İlahiyatta okuyan öğrenci olmak”, “Hacettepeli 
olmak”, “Genç Fenerbahçeli olmak” gibi sosyal kimlikler edinebilir. Bu 
noktada manevi sosyal hizmet uygulamasında her gence aynı yakınlık 
kurularak, çatışmaları önlemek için tek bir sosyal kimlik sunabilir. Daha geniş 
çerçeveden bir bakış açısı sunarak “Hepimiz Allah’ın bir kuluyuz” diyerek tek 
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çatı altında toplayan bir bakış açısı kazanmalarını sağlayabilir. Uzman, gencin 
ötekileştirerek vereceği olumsuz deformasyonu önlemek için manevi odaklı 
müdahalelerde bulunur. 

 
• Kendini geliştirme ihtiyacı 
Genç, kendini geliştireceği birçok ayrı dalda kurs ve seminere katılmaya 

ve başarılı sosyal ilişkiler kurup, potansiyellerini geliştirmeye ihtiyaç duyar. Bu 
etkinliklerin hangisinde daha iyi olduğunu keşfetmeye çalışan genç, yanlış 
alanlara yönlenebilir. Yanlış yönlendiren kişilerle, değişik uygulamaları, 
siteleri ve videoları takip edebilir. Bu noktada manevi sosyal hizmet 
uygulamasında uzman, gençlere zamanı en iyi nasıl kullanacağı, hangi tür 
faaliyetlerin hayatına anlam katacağını söylemesi önemlidir. Uzman, kişisel 
gelişimin sadece psikolojik, fiziksel ve sosyal bir gelişim olmadığını ve manevi 
gelişimin de buna dâhil olduğu hakkında bilgilendirmede bulunabilir. 
Gençlerin kendi hayat anlamlarını keşfetmelerine, çevresiyle kurduğu 
iletişimin Yaratıcı ile kurduğu iletişime yansıdığına ilişkin farkındalık 
çalışmaları yapar (Düzgüner ve Soykök, 2020, s. 77). 

 
• Değerlerini benimseme ihtiyacı 
Ergenlik döneminde genç, birçok millî, dinî ve kültürel değerlerini 

öğrenmektedir. Vatanına, bayrağına, ezanına saygıyı, adabı-ı muaşeret 
kurallarını, aile olmanın ne demek olduğunu sosyal çevresiyle öğrenir. 
Genellikle çocuklar ailesinde ve toplumda bu değerleri kendiliğinden öğrenir. 
Ergenlik sürecinde sorgulamaya başlayan genç, başka bir şehirde yaşamaya 
başladığında farklı görüş ve kültürlerle karşılaşarak yeni değerler keşfeder. Bu 
değerleri kendine uygun olanı seçerek içselleştirir. Bu süreçte bir takım 
sorgulamalar da yapabilir. “Ayıp, yoktur.”, “Kime göre, neden doğru?”, “Yaşı 
benden büyük diye, yaşlılara neden yer vermeliyim?”, “Gazi olurken, bana mı 
sordu?” gibi sorular sorabilir. Manevi sosyal hizmet uygulamalarında evrensel 
değerlerden başlayarak sosyal ve dinî değerlerin üzerinde konuşulur. Uzman, 
İslam’daki temel değerlerden birinin “ahlak” olduğunu söyleyerek, genci 
dürüstlük, adalet gibi değerlerin hem evrensel nitelikte olduğunu, hem de dini 
değerler olduğunu söyleyebilir. İslam’ın sadece namaz ve oruçtan ibaret 
olmadığını, güzel ahlak temelinde olduğunun vurgusunu yapabilir. 
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• Dini içselleştirme ihtiyacı  
İnsanın hayatına anlam katarak ona yaşam gücü veren inanç, küçük 

yaşlardan itibaren ailede kazanılır. Aileler, kasıtlı olarak çocuklarına din ve 
mezhebi öğreterek büyütür. Ergenlik dönemine gelindiğinde dini kimliğini 
sorgulamaya başlayan genç, dinî ve mezhebi sorgulamaya başlar. Bu noktada 
genç, ailesinden aldığı dini inancı, yeni yaşam alanında tanıştığı kişileri örnek 
alarak değiştirebilir ve içselleştirerek yeni bir din anlayışını da benimseyebilir. 
Manevi sosyal hizmet uygulamalarıyla bu süreçte gence rehberlik edilmesi 
oldukça önemlidir. Çünkü bilinçli olarak ve istekli katılması durumunda genç, 
eşsiz bir yaşam alanına girer. Uzman manevi bakımdan gencin iyilik halini 
korumasına ve iyilik düzeyini yükseltmesine imkân sağlar. 

 
SONUÇ 
Türkiye’de gençlerin millî ve manevi değerlerden yoksun çalışmaları 

üretme sorunsalına düşmemek adına, gençlerin sorunlarına manevi sosyal 
hizmet uygulamalarıyla projeksiyon tutmak adına bu çalışma yapılmıştır. Bu 
doğrultuda genel hatlarıyla gençlerin psikolojik ve manevi gelişimleri, 
gençlikte yaşadığı sorunların gelişim dönemleri ve manevi sosyal hizmet 
uygulamalarının müracaatçıya etkili ve daha verimli sunulması düşüncesiyle 
hazırlanmıştır.  

Günümüzde yaşanan sosyolojik değişim, gençlerin manevi ihtiyaçlarını 
belirgin hale getirmiştir. Gençlerde, akran zorbalığı, şiddet, bağımlılık gibi 
olumsuzluk hali gittikçe artmaya başlamıştır. Bu hâl büyük bir manevi kriz 
olmasa da gençler sağlık hizmetlerinin yanında manevi bakımdan da 
desteklenerek onların var olan manevi anlamdaki iyi olma hallerinin 
desteklenmesi ihtiyacını doğurmuş, bunun için de bütüncül bir yaklaşıma 
ihtiyaç duyulmuştur.  

Gençlik sorunlarının çözümünde maneviyat odaklı müdahalelerin, 
gençlerin değişimindeki ve gelişimindeki olumlu etkilerini gösteren çeşitli 
araştırmalar yapılmıştır. Bu sebeple, manevi sosyal hizmet uygulamalarının 
ülkemizde etkili ve verimli uygulanabilmesi için, doğru tanımının yapılması, 
teorik temellerinin ve uygulanmasında dikkat edilecek noktalarının bilinmesi 
gerekmektedir.  

Son yıllarda sosyal hizmet literatüründe manevi sosyal hizmet konulu 
çalışmalar artmıştır. Ancak mevcut çalışmalarda, sosyal hizmet disiplini 
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açısından gençlere yönelik manevi sosyal hizmet uygulamalarına 
rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın akademik literatüre katkısı 
olacağından hareketle, çalışmanın temel amacı gençlik sorunlarının çözümünde 
manevi sosyal hizmet uygulamalarının etkisini ortaya koymaya çalışmaktır.  

Gençlik sorunlarında manevi sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan 
manevi baş etme stratejileri, gençlerin karşılaştığı sorunlarda kendini 
güçlendirmesine ve gencin biyopsikososyal ve manevi yönünü birleştirerek 
bütünlük oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca sosyal hizmet 
uygulamalarında maneviyat perspektifinden gençlere çözümün parçalarının 
sunulmasının, genci güçlendirmesi noktasında önemli bir adım olacağı 
düşünülmektedir. 

Gencin enerjisi doğru yöne yönlendirildiğinde dünya tarihinde iz 
bırakacağı başarılar elde ettiği görülmüştür. Gencin sorunlarında karar verme 
ve harekete geçirmede manevi sosyal hizmet perspektifi ile bakılacağından en 
güzel örnek İslam’a gönülden bağlı olan genç sahabelerdir. “Hz. Ali, Cabir b. 
Abdullah, Zeyd b. Harise, Abdullah b. Mesud, Talha b. Ubeydullah, Sa’d b. Ebi 
Vakkas, Muaz b. Cebel, Mus’ab b. Umeyr, Ebu Musa el-Eşari, Ebu Hureyre, 
Esma bnt. Ebi Bekr ve Hz. Ömer gibi” çoğu sahabenin İslâm’ı tercih etme 
yaşları 10 ve 30 arasında değişmektedir.  

Osmanlı tarihinde de Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle 
23 yaşında kayı boyunun başına geçtiği görülmektedir. Bir diğer örnek küçük 
yaşta Osmanlı Devleti’nin başına geçip, Bizans İmparatorluğunu yıkarak, 
İstanbul’u feth eden Fatih Sultan Mehmed bir cihan fatihi olmuştur. Ayrıca 
Fatih Sultan Mehmed, İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’ in bir 
hadisine nâil olduğu için, günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir 
kesiminde “kahraman” olarak kabul edilmektedir. Bu örneklerle en kritik 
zamanlarda ülkenin gençlere emanet edildiği ve gençlerin özverili çabaları ile 
bugünlere gelindiği görülmektedir. Dolayısıyla gençlik dönemi fiziki, 
psikolojik ve sosyal özellikleriyle dikkate alınmalı ve en iyi şekilde yetişmeleri 
için huzur ikliminin olduğu maneviyat eğitimini alacağı gerekli ortamlar 
sağlanmalıdır. Gençlerin gelişimlerinin her yönden desteklenmesi, Türkiye’nin 
geleceği açısından da büyük önem arz etmektedir.  

Maddeye hapsedilmiş ve manadan koparılmış bir insan profilinin 
olamayacağından hareketle; gençlik çağının başat özellikleri olan heyecan, 
arayış, sorgulama, aksiyon gibi duygu durumları doğru anlaşılarak iyilik, 
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adalet, hak ve hakikat mecrasına yönlendirildiğinde büyük bir rahmete vesile 
olacaktır. 

Bu değerlendirmeler bağlamında, Türkiye’deki uygulamalar için 
aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur: 

• “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yüksek 
Öğretim Kurulu”, gençlere yönelik manevi sosyal hizmetlerin 
verilmesi için disiplinler arası çalışmalar yapmak ve ortak eğitim 
modeli geliştirme üzerinde çalışmalar yapmalıdır.  

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, inisiyatif alarak “çözüm 
yöntemlerini politika haline getirmeli ve Sivil Toplum Kuruluşları ile 
dirsek temasında” hareket ederek çözümler üretmelidir.  

• Sivil Toplum Kuruluşları, gençlere yönelik maneviyat odaklı, ortak 
akla dayalı ve konjonktürel realiteye uygun projeler üretmelidir. 

• Gençlik sorunlarının tek bir disiplin üzerinden çözülmesinden ziyade 
“multidisipliner güçlendirme perspektifiyle çözümler üretmesi” daha 
etkili olacaktır. Çünkü gençliğin tüm sorunları birbiri ile girift 
haldedir. 

• Manevi müdahalelerde yetkinlik konusunda problem yaşandığı 
bilinmektedir. Bu sebeple sosyal hizmet lisans eğitimi verenler 
bölümlerin “manevi yetkinlik”, “manevi odaklı müdahaleler” ve 
“manevi değerlendirme” konularındaki derslerin müfredata 
eklenmesi gerekli görülmektedir. 

Türkiye’nin sosyokültürel ve manevi çeşitliliğine uygun Manevi odaklı 
müdahalelerde bulunabilmek için nitel değerlendirme araçlarının geliştirilmesi 
gerekli bulunmaktadır.  
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GİRİŞ 
İnsanın gelişim dönemleri içerisinde en kritik aşamalardan biri olan 

gençlik; bireyin biyolojik, bilişsel, duygusal, ahlaki, manevi ve sosyal tüm 
boyutlarında hızla gelişen bir değişim ve dönüşüm sürecidir. Birleşmiş 
Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 15-24 yaş aralığı olarak belirlenen 
gençlik dönemi (WHO, 2003), istatistiksel amaçlarla yaş sınırlamaları ile 
belirtilse de bu sınırlar demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel etkilerle 
toplumdan topluma değişebilmektedir (Kulaksızoğlu, 1990, s. 134). 

Gençlik, “çocukluğun bağımlılığından yetişkinliğin bağımsızlığına geçiş 
dönemi” (Eurostat, 2009, s. 17), diğer bir deyişle Psikolog G. Stanley Hall’ün 
“fırtına ve stres” olarak adlandırdığı ergenlik döneminin (Arnett, 1999, s. 54) 
sonlarını da kapsayan çocukluk ile yetişkinlik arasındaki ara dönemdir. 
Dolayısıyla bu dönem, ergenliğin fizyolojik ve hormonal değişikliklere uyum 
sürecini, kendini bulma kargaşasını ve yetişkinliğe atılan adımları içermektedir 
(Akçan-Parlaz, Tekgül, Karademirci ve Öngel, 2012, s. 12-14). Ancak 
geçmişten günümüze bu sancılı geçiş süreci daima bir kuşak çatışmasına sebep 
olmuştur. Gençler, eski medeniyetlerden bu yana gençliğin tozunu yutmuş 
yetişkinlerin eleştirilerinden kurtulamamıştır. Günümüzden yaklaşık 3700 yıl 
önce Sümer tabletlerinde, babanın oğlunu sorumsuzlukla suçladığı ve oğluna 
aklını başına devşirmesi için nasihatler ettiği “gençlik suçu” isimli baba-oğul 
çatışmasını anlatan bir hikâye dikkat çekmektedir (Kramer, 1999, s. 32-36). 
Bugünkü yetişkinlerin de “zamane gençleri”, “ah şu gençlik”, “bizim 
zamanımızda ergenlik mi vardı”, “ben senin yaşındayken” gibi gençleri tenkit 
eden ifadeleri bilinmektedir.  

Gençliğin kendine has uyum meşakkatlerinin yanı sıra, modernizm ve 
post-modernizmle hızla dönüşen toplumsal yapıya intibak sorunu da gençler ile 
yetişkinlerin değerler dünyasının birbirinden hızla uzaklaşmasına sebep 
olmuştur (Düzgüner, 2015, s. 108-110). Bu durum gençlerin anlaşılmasını her 
geçen gün biraz daha zorlaştırmaktadır. Ancak, “geleceğimizin mimarı” 
gençlerin her şeyden çok anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Buradan hareketle bu 
çalışmanın amacı, biyo-psiko-sosyo-kültürel-manevi boyutlarıyla insanın 
çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığı gençlik döneminde bireye sunulacak 
maneviyat danışmanlığını ve rehberliğini ele almaktır.  

Gençlik üzerine eski çağlardan bu yana çok şeyler söylenmiş ve kayıt 
altına alınmıştır. Alan yazında gençlik dönemiyle ilgili çalışmalar oldukça 
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zengin bir muhtevaya sahiptir. Ancak gençlere sunulan maneviyat 
danışmanlığını ve rehberliğini konu edinen çalışmaların henüz başlangıç 
aşamasında olduğu görülmektedir. Bu çerçevede yapılan çalışmalara bir katkı 
olarak bu bölümde, gençlik döneminin özellikleri, gelişim boyutlarının dini ve 
manevi değerler ile ilişkisi ve gençlere sunulacak maneviyat danışmanlığı ele 
alınacaktır. 

 
1. GENÇLİK DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ 
Gençlik dönemi, insan yaşamında kayda değer değişimlerin ve 

dönüşümlerin yaşandığı önemli bir çağdır. Genç birey, kendisini, ailesini, 
toplumu ve yaşamı sorgulayarak yeni bir algı sistemi geliştirdiği bu süreçte en 
çok kendini anlamakta ve tanımlamakta zorlanmaktadır (Kula, 2006, s. 33). 
Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Bu genel çerçeve içerisinde gençlik 
dönemindeki psiko-seksüel, bilişsel, psiko-sosyal, ahlaki ve manevi değişim, 
gelişim ve dönüşümleri sırasıyla ele almak faydalı olacaktır. 

 
1.1. Psiko-Seksüel (Biyolojik) Gelişim 
Bulûğ çağı (puberte) ile başlayan ve ergenlik dönemi ile devam eden 

fiziksel ve hormonal değişiklikler ilk gençlik çağında da gelişimini 
sürdürmektedir (Semerci, 2016, s. 21). Fizyolojik olarak uzunlamasına 
büyümeyi enine büyüme takip etmekte ve bu büyüme genç kızlarda daha çok 
yağ dokusunda, genç erkeklerde ise daha çok kas dokusunda gerçekleşmektedir 
(Cüceloğlu, 2013, s. 346). İç organları, iskeleti, elleri ve ayakları büyüyen, 
kolları ve bacakları uzayan gençlere önce ayakkabılar küçük gelmeye başlar 
daha sonra kıyafetler, aynı zamanda bu durum kemik ve kas koordinasyon 
bozukluklarıyla sakarlıkları da beraberinde getirmektedir (Alisinanoğlu, 2002, 
s. 62). 

Gençlik çağında önemli bir değişim de cinsiyet rollerinin 
belirginleşmesidir. Genç erkeklerde testosteron (testosterone), genç kızlarda ise 
östrojen (estrogen) salgıları beyindeki hipofiz bezinin uyarılmasıyla ve bol 
miktarda üretilmesiyle yani cinsel salgı bezlerinin kana bol miktarda 
salgılanmasıyla bedensel değişikler gerçekleşmektedir (Cüceloğlu, 2013, s. 
345). Freud’un öncüsü olduğu psikoseksüel gelişim kuramında bu süreç 
“örgensel evre (genital dönem)” olarak adlandırılmakta ve bu süreçte cinsel 
dürtülerin güçlü bir şekilde hissedildiğine dikkat çekilmektedir (Yazgan-İnanç 
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ve Yerlikaya, 2014, s. 35). Ergenlik ve gençlik döneminde gencin ilgisinin 
bedenine yoğunlaştığını hatta zamanının önemli bir kısmını ayna karşısında 
geçirdiğini ve beğenilme duygularına hapsolduğunu söylemek mümkündür. 
Köknel’in (1993, s. 261) deyimiyle bu süreçte “beden benliğin simgesi 
durumuna geçmektedir”. Dolayısıyla bedende gerçekleşen yapısal 
değişiklikler cinsiyet rollerinin algılanmasına ve gencin çevresiyle olan 
iletişimine yön vermesine zemin hazırlamaktadır (Derman, 2008, s. 20). 
Böylece toplum içerisinde cinsel kimlik belirginleşmekte ve cinsel yönelim 
netleşmektedir (Lindzey, Thompson and Spring, 1994, s. 911). 

Gençlik döneminin biyolojik değişimleri İslam dini açısından da önemli 
bir ölçüttür. İslam dininde, bireyin bulûğ çağına girmesiyle bedenen ve ruhen 
yeterli bir olgunluğa eriştiğine ve edâ (fiil) ehliyeti kazandığına hükmedilir 
(Bardakoğlu, 1992, s. 413). Dolayısıyla, yetişkinliğin sorumluluklarını yavaş 
yavaş yüklenmeye başlayan gencin Allah’a karşı da sorumlulukları söz 
konusudur. Ancak, cinsel arzuların ön plana çıktığı bu dönemde, genç birey 
dini, manevi ve ahlaki değerler ile bir çatışma yaşayabilmekte ve bu durum 
genci suçluluk duyguları ile karşı karşıya bırakabilmektedir (Hökelekli, 2006, 
s. 26). Bu anlamda din, gençler için hem güçlü duygularını (cinsellik, 
bağımsızlık) sınırlayıcı hem de suçluluk ve günahkârlık duygularını 
sakinleştirici bir destektir (Hökelekli, 2013, s. 111).  

 
1.2. Bilişsel (Kognitif) Gelişim 
Bilişsel gelişim, bireyin akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki 

değişimlerini kapsamaktadır. Düşünme, öğrenme ve hatırlama süreçlerinde 
gerçekleşen bu değişimler yaşa bağlı olarak gelişmektedir (Plotnik, 2009, s. 
388). Bilişsel gelişimden bahsedilince ilk akla gelen araştırmacı uzun yıllar 
çalışmalarını bu alanda yapan İsviçreli bilim insanı Jean Piaget’dir (Jarret, 
2017, s. 32). Piaget, öncelikle kendi çocuklarını ve sonrasında binlerce çocuğu 
gözlemleyerek “bilişsel gelişim kuramını” geliştirmiş ve bilginin aşamalar 
halinde geliştiğini öne sürmüştür (Lindzey, Thompson and Spring, 1993, s. 
646). Piaget, bilişsel evreleri duyusal motor (0-2 yaş), işlem öncesi (2-7 yaş), 
somut işlemler (7-11 yaş) ve soyut işlemler (11+) olmak üzere dört grupta 
sınıflandırmıştır. Anlaşıldığı üzere, gençlik döneminin başlangıcı soyut işlem 
dönemine yeni geçilen bir zaman dilimine tekabül etmektedir (Huitt and 
Hummel, 2003, s. 2).  
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Soyut işlemler döneminde gerçekliğe alternatifler yaratan hayal gücünün 

devreye girdiği hipotetik (varsayımsal) düşünme yeteneği uyanmıştır (Piaget, 
1991; Amsel, 2011, s. 86). Böylece, genç bireyin tümdengelim ve tümevarım 
gibi mantıksal düşünebilme, sembolik düşünebilme, anlamlandırma becerileri 
gelişmiş ve düşünme sistemi yetişkinlerle iletişim kurmaya elverişli bir yapıya 
ulaşmıştır (Cüceloğlu, 2013, s. 352). Buna ilaveten, bu düşünme biçimi ile genç 
insan, toplumsal olaylara, ideolojik düşüncelere ilgi duymaya ve dini sistemleri 
sorgulamaya başlamakta ve kendisinin bu dünyada yerini bulmaya 
çalışmaktadır. Böylelikle, anne-babanın söylediklerini sorgulamadan kabul 
eden çocukluk dönemi yaklaşımının aksine kendine özgü bir değer sistemi 
geliştirdiği bir süreç ortaya çıkmaktadır (Semerci, 2016, s. 30). 

Bilişsel yapının değiştiği bu süreçte gençlerin kendilerini yanıltan 
düşünceler geliştirdiği de görülebilmektedir. Bu dönemde, bilişsel yapının 
değişmesi ve gelişmesi ile ortaya çıkan önemli bir düşünce yapısı “ergen 
egosantrizmidir (benmerkezciliği)” (Looft, 1971, s. 487). Ergen 
benmerkezciliği teorisini öne süren Elkind (1967, s. 1029), bu teoriyi oluşturan 
iki zihinsel yapıya işaret etmektedir. Bunlardan birincisi olan “hayali seyirci” 
düşünce yapısına göre genç, düşüncelerinin emsalsiz olduğunu, herkesin 
kendini izlediğini her an podyumdaymış gibi tüm ilginin sürekli kendinde 
olduğunu düşünmektedir. Diğeri ise hayali izleyicinin doğal bir sonucu olarak 
ortaya çıktığını ifade ettiği “kişisel masaldır”. Buna göre genç birey, 
deneyimlerinin biricik, duygularının eşsiz olduğuna, her şeye gücünün 
yetebileceğine ve her şeyle baş edebileceğine inanmaktadır.  

Gençlerin yetişkinliğe geçmeye çabaladığı bu süreçte yanıltıcı ve hatalı 
düşünce olarak yorumlanan ergen benmerkezciliğine farklı bir yorum getiren 
Elkind (1967, s. 1029), bu düşünce yapısının “yararlı bir yıldız” gibi 
görülebileceğine vurgu yaparak “diğer insanların düşüncelerini hesaba katma 
kapasitesi” olduğunu belirtmektedir. Buna ilaveten Long, Elkind, ve Spilka 
(1967), kişisel masala kanıt olarak “Tanrı’ya güvenme eğilimine” işaret 
etmekte ve “mahremiyet arayışı ve kişisel benzersizliğe olan inancı, kişinin 
artık armağan değil, rehberlik ve destek aradığı kişisel bir özgüven olarak 
Tanrı ile Ben-Sen ilişkisinin kurulmasına yol açtığı” şeklinde 
yorumlamaktadırlar. 

 Çocukluğun erken dönemlerinde beyin gelişiminin sona erdiği 
görüşünün aksine son yıllarda yapılan çalışmalar, ergenlik döneminde beyin 
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gelişiminin devam ettiği ve beyinle ilgili temel yapıların gençlik döneminin son 
zamanlarına kadar olgunlaşmayı sürdürdüğünü hatta yetişkinlik döneminde de 
deneyime bağlı olarak beynin gelişebildiğini bildirmektedir (Eagleman, 2015). 
Öğrenme, hafıza, motor tepki planlaması, bilginin analizi, muhakeme kabiliyeti 
gibi bilişsel işlemlerden sorumlu olan ve insanı diğer canlılardan ayıran 
prefrontal korkteks gençlerde az gelişmiştir. Bunun aksine, duygu merkezi olan 
limbik sistem çok iyi gelişmiştir (Spear, 2000). Dolayısıyla, ergenlik dönemini 
de içine alan gençliğin risk almaya yatkın, dürtüsel, düşüncesiz, huysuz ve 
duygusal davranışları bilişsel ve nörobiyolojik bir temele dayanmaktadır  
(Casey, Getz and Galvan, 2008). Genç bireylerin beyin gelişimi hala devam 
ettiği ve bilgi işleme süreçleri henüz yetişkin seviyesine erişmediği için 
akıllarının bir karış havada oluşunun doğal sürecin bir parçası olduğu 
söylenebilir. 

 
1.3. Psiko-Sosyal Gelişim (Kimlik Gelişimi) 
İnsan doğduğu andan itibaren anne-babanın ve yakınlarının yaklaşımı ve 

kendisine konulan isim ile kimliğini oluşturmaya başlar. Ergenlik dönemiyle 
biyolojik ve bilişsel yapıdaki hızlı değişimler ve gelişimler bireyin kimlik 
oluşumunun da hızlanmasına zemin hazırlayan bir süreçtir (Erikson, 2014, s. 
163). Dolayısıyla genç bireyin vücudunda, düşünce yapısında gerçekleşen 
değişiklikler kişiye kim olduğunu sorgulamasına ve bir arayış içine girmesine 
yol açar. Kendi benliğini bulmaya çalışan ve kişiliğini yeniden organize eden 
genç, kendisini anne-babasından ayrıştırarak bağımsız olmaya ve kendi 
kararlarını vermeye çalışır (Yörükoğlu, 2016, s. 40). Bağımsızlık arzusu kimlik 
gelişiminin doğal bir parçasıdır. Ancak, bu durum ebeveynler tarafından her 
zaman anlaşılmayabilir ve anne-baba bu durumu doğru okuyamadığında ya da 
kabullenemediğinde genç ile ilişkiler bir düğüm haline gelebilir.  

Çalışmanın başında değindiğimiz Sümerlerde geçen baba ile oğul 
arasındaki hikâyenin, babanın oğlundaki bağımsızlık arzusunu doğru 
okuyamayışına ve oğlunun yaptıklarını kabullenemeyişine yerinde bir örnek 
olacağı kanaatindeyiz. Sümer tabletlerinde geçen bu hikâyede baba kendi 
mesleği olan yazmanlığı (yazı sanatı) oğlu da devam ettirsin diye oğluna saban 
sürdürmemiş, öküz güttürmemiş, odun toplamaya göndermemiş ve kendisine 
yardım etmesini istememiştir. Ancak, babanın ifadelerine göre genç, babasını 
hayal kırıklığına uğratmış ve eğitimini ihmal etmiştir. Baba, oğlunu 



DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM 
 EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR | 146 

 
sorumsuzlukla suçlamakta ve oğluna aklını başına toplaması için şöyle 
nasihatler ve sitemler etmektedir: 
           ……. 

Senin gibiler çalışıp anne babalarının geçimini sağlıyorlar. Arkadaşlarınla 
konuşup, söylediklerine değer verseydin, onları örnek alırdın. Her biri 10 gur 
(72 kile) arpa getiriyor –küçükler bile babalarına 10 gur arpa getiriyor. 
Babalarını arpaya boğuyorlar, onu arpa, yağ, yün içinde yüzdürüyorlar. Ama 
sen, haylazlıkta üstüne yok, onlarla karşılaştırınca adam bile değilsin. Elbette 
sen onlar gibi çalışmazsın -onlar çocuklarını çalıştıran babaların oğulları, ama 
ben, ben seni onlar gibi çalıştırmadım. "Öfkelendiğim haylazın teki –hangi 
insanoğluna gerçekten kızgınlık duyabilir- tanışlarımla konuştum da şimdiye 
değin fark etmediğim bir şey buldum. Şimdi sana söyleyeceğim sözlerden kork 
ve kendini bunlara hazırla. Yoldaşın, okul arkadaşın –onun değerini 
bilmiyorsun; niye onu örnek almıyorsun? Ağabeyini örnek al. Kardeşini örnek 
al. Ülkede var olan her tür, (güzel sanatlar ve zanaatlar tanrısı) Enki'nin ad 
verdiği (var ettiği) kadar çok zanaatkârlık içinde, adını verdiği yazı sanatı kadar 
güç iş yoktur. Çünkü şarkı (şiir) olmasaydı -denizin kıyıları, uzak kanalların 
kıyıları, şarkının yüreğinin uzaklığı gibi- benim öğütlerimi işitemezdin, ben de 
babamın bilgeliğini sana aktaramazdım. Enlil'in belirlediği yazgıya göre, oğul 
baba mesleğini sürdürür. 
Şimdi sana söyleyeceklerim, aptalı bilge bir adama çevirir, yılanı büyülenmiş 
gibi durdurur, seni asılsız sözlere kanmaktan alıkoyar. Yüreğim senin yüzünden 
bezginlikle dolduğundan, senden uzaklaştım, korkularına ve homurdanmalarına 
aldırmadım evet, korkularına homurdanmalarına aldırmadım. Bağırıp 
çağırmaların yüzünden, evet, bağırıp çağırmaların yüzünden sana dargındım. 
Evet, sana dargındım. Sen insanlıktan çıktığından, yüreğimi şeytani bir rüzgâr 
ele geçirmişi. Homurdanmaların beni yedi bitirdi, ölüm döşeğine düşürdü. 
Ben senin yüzünden gece gündüz azap çekiyorum. Sen gece gündüz sefa 
sürüyorsun. Bolluk içinde yüzüyorsun, enine boyuna büyüdün, iyice semirdin, 
koskocasın, güçlü, kuvvetli ve şişkosun. Ama, tanıdıklarım ümit içinde senin 
çöküşünü bekliyorlar, bu da onları sevindirecektir, çünkü sen insani 
niteliklerine önem vermiyorsun.     …….   (Kramer, 1999, s. 32-36). 
 
Babanın oğluna serzenişlerinden anlaşıldığı üzere, baba oğlunun 

mesleğine karar vermiş ve bu mesleği edinmesi için her türlü fedakârlığı 
yapmıştır. Ancak, baba burada oğlunun ne istediğini ıskalamış ve oğlunun 
kararını öğrenmeye çalışmamıştır. Dolayısıyla, babanın genç oğlunu birey 
olarak kabul etmediğini ve kendi kararını oğluna dayattığını söylemek 
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mümkündür. Buna ilave olarak, oğlunun bu mesleği yapmak istemeyişini 
sorgulamadan onu asilikle ve kayıtsızlıkla suçladığı görülmektedir. Bu 
hikâyenin benzerleri tarih sahnesinin ilk medeniyetlerinden bu yana devam 
edegelmiştir diyebiliriz. Anne-baba tutumları gençlerin kimlik geliştirme 
sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilmelerinde belirleyici bir unsur iken 
gençliğin doğasını anlayamamanın da kuşak çatışmasını doğurduğunu ve 
gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebildiğini söylemek mümkündür 
(Yeşilyaprak, 1989, s. 51).  

Genç, kimliğini oluşturmaya çalışırken toplum içerisinde kim olduğunu 
cevaplayabilmesi önemli aşamalardan biridir. Çocukluk çağında ailesi ile 
birlikte sosyalleşen genç, artık kendi benliğiyle toplumda yerini bulmaya 
çalışmaktadır. Bu süreçte dini veya farklı ideolojik gruplara girmek, aşk 
ilişkilerini deneyimlemek, mesleğine karar vermek genç bireyin toplum 
içerisindeki rolünü, yerini ve değerini belirlemenin yollarıdır. 

Bağımsızlık arzusu ile genç, anne-babanın otoritesinden kurtulmaya 
çabalarken sosyalleşme başlar, böylece olmak istediği yeni bir rol model ile 
kendini özdeşleştirme eğilimi sergiler. Bu rol model öncelikle akran grubundan 
arkadaşları olabileceği gibi, giyimini kuşamını, fikirlerini, davranışlarını örnek 
alacağı bir yetişkin de olabilir (Geçtan, 2017, s. 89; Yörükoğlu, 2016, s. 110). 
Genç birey arı misali her çiçekten bal alıp kendi kimliğini oluşturana dek bu 
özdeşimi sürekli yenilemekte ve arayışını sürdürmektedir. Ancak, bağımsızlığı 
kazanma ve özdeşim kurma çabaları kişiyi, her zaman istenilen yere 
ulaştırmayabilir. Kişi bağımsız olmaya çalışırken bağımlılığın pençesine de 
düşebilir (Semerci, 2016, s. 35). 

Kim olduğunun ve toplumdaki yerinin ne olduğunun yanıtını 
bulamamanın kişiyi kimlik bunalımına sürükleyebileceğini ifade eden Erikson 
(2014, s. 56-57), epigenetik evre teorisinde psiko-sosyal gelişimi yaşam boyu 
devam eden sekiz aşamada ele almaktadır. Her aşamada bir görev ve bu görevi 
sınayan bir krizin olduğunu, ayrıca kişi bu görevin antitezi olan krizi başarıyla 
yönettiği takdirde sağlıklı bir gelişme kaydedebileceğini belirtmektedir. 
Erikson (2014, s. 113-116), kimliğin ortaya çıkmasını sağlayan keşfetme süreci 
olduğunu ifade ettiği beşinci gelişim evresinde (11-17 yaş), kimlik kazanmaya 
karşı yaşanan krizin “kimlik karmaşası” olduğunu ve bu süreçte yaşanan 
karmaşanın bir hastalık değil de gençlik dönemine özgü bir bunalım olduğunu 
ileri sürmektedir. Erikson’un vurguladığı bir başka konu da sanayi 
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toplumlarında uzayan öğrenim yıllarının psikososyal moratoryuma yani uzayan 
ergenliğe yol açtığıdır (Kaplan, 2009, s. 112-113). 

Gençlik dönemi kimlik gelişimi ile ilgili bir diğer yaklaşım ise 
psikososyal moratoryum kavramını geliştirerek yaşam gelişim dönemlerine bir 
yenisini ekleyen Amerikalı gelişim psikolojisi profesörü Jeffrey Jensen 
Arnett’in (2000) “beliren yetişkinlik (emerging adulthood)” kavramıdır. 
Arnett, sanayi devriminin etkisiyle yaşam koşullarında oluşan değişikliklerin 
böyle bir gelişim dönemine yol açtığını ileri sürmekte ve beliren yetişkinliğin 
ergenlik ile yetişkinlikten farklı olarak ortaya çıkmasında ekonomik, 
demografik ve kültürel üç faktörün etkili olduğuna işaret etmektedir. 
Dolayısıyla, bu gelişim döneminin yetişkin sorumluluklarının 20’li yaşların 
sonuna ertelendiği ve eğitimin lise sonrasında lisans ve lisansüstü olarak devam 
etme oranının daha yüksek olduğu toplumlarda görüldüğüne dikkat çekmekte 
ve bu dönemin ergenlik ile yetişkinlik arasındaki yaş aralığına (18 ile 25 veya 
29 yaş) tekabül ettiğini bildirmektedir.  

Beliren yetişkinlik döneminin öne çıkan temel özellikleri; kimlik arayışı, 
istikrarsızlık, kendine odaklanma, arada kalmışlık ve sonsuz olanaklara sahip 
olma düşüncesidir. Gençlerin bu dönem içerisinde ergenlik dönemine benzer 
özellikler sergilediği gözlemlense de, ergenliğe nazaran iş, aşk, dünya görüşü 
gibi farklı alanlarda daha ciddi bir arayış içerisinde ve yetişkinliğin 
sorumluluklarını almaya daha yatkın olduğu görülmektedir (Arnett, 2007, s. 28; 
Arnett, 2014, s. 9; Atak ve Çok, 2010). 

Kimlik gelişiminin önemli unsurlardan birisi olan dini ve manevi 
değerlerin gençlerin kimliğini inşa etme sürecinde hem psikolojik hem de 
sosyo-kültürel bir rolü vardır. Gençlerin içinde bulunduğu sancılı süreci 
atlatabilmesi, geleceğe dair endişelerini yatıştırabilmesi ve varoluşsal 
sorularına cevap bulabilmesi adına dini ve manevi değerler, kişiye tatmin edici 
bir destek ve açıklama sunar (Bahadır, 2002, s. 120; Mehmedoğlu, 2006, s. 
282). Diğer yandan dini bir topluluğa dâhil olmak genç bireye aidiyet duygusu 
kazandırır. Dolayısıyla, dini ve manevi değerler kişiye hem bir “dünya görüşü” 
hem de “sosyal kimlik” sunarak genç bireyin bireysel ve toplumsal hayatında 
etkili olmaktadır (Yapıcı, 2006, s. 214). Nitekim Erikson da çoğu psikodinamik 
kuramcının aksine, dinin kimlik gelişiminde olumlu bir rol oynadığına ve inanç 
sistemlerinin gençlere, ait olabilecekleri bir dünya görüşü sunarak kimlik 
kazanmada onlara destek olduğuna vurgu yapmıştır (Kaplan, 2009, s. 113).  
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Ayrıca Erikson, ergenlikten gençliğin son dönemlerine kadar süren 
kimliği inşa sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesinin bireyin hayatının 
üç ayrı boyutunda netleşmesiyle ilişkilendirir. Bu üç alan sırasıyla şunlardır: 
cinsiyet, meslek ve ideoloji:  

• Cinsel kimlik: Karşı cinsten biriyle uzun süreli duygusal ilişki 
kurabilme yetkinliğine ulaşmak, 

• Mesleki kimlik: Bir kariyer seçimi ve kendini bu seçime adayabilmek, 
maddi ve manevi anlamda yatırım yapabilmek, 

• İdeolojik kimlik: Siyasi bir düşünceyi veya dünya görüşünü ya da bir 
inanç sistemini benimseyip tabi olmak (Erikson, 1950; Kaplan, 2009, 
s. 113). 

Özetleyecek olursak, genç bireyin kendi değer sistemini, kendi 
inançlarını oluşturması, mesleğini edinmesi, evlenmesi gibi yeni rolleriyle 
toplum içerisinde sorumluluklar alması kimlik oluşturmanın ve yetişkin 
olmanın bir parçasıdır (Arnett ve Jensen, 2002, s. 464; Köknel, 1983, s. 86).  

 
1.4. Ahlak Gelişimi 
Ergenlik ve gençlik dönemi olgunlaşma sürecinin kritik unsurlarından 

biri de ahlak gelişimidir.  İnsani ilişkiler bağlamında ortaya çıkan ahlak, bireyin 
“iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları 
ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünü” (Çağrıcı, 1989, 
s. 1) olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle ahlak, insan davranışlarının toplum 
içerisinde kabul edilip edilmeyeceğine dair bir standarttır (Budak, 2017, s. 22). 
En genel anlamıyla ahlak, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar 
bütünüdür (Güngör, 2020, s. 5).  

Psikoloji araştırmaları, ahlak gelişiminin bilişsel, davranışsal ve 
duygusal boyutunu ve bu boyutların birbiri ile ilişkilerini merkeze almıştır 
(Yazgan-İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2013, s. 219). Zihinsel gelişim çalışmalarının 
öncüsü olarak kabul edilen Piaget, ahlak gelişimi konusunda da önemli 
katkılarda bulunmuştur. Ona göre ahlak gelişimi, zihinsel gelişim ve sosyal 
tecrübeye dayanmaktadır. Piaget, çocukluk dönemi egosantrik ve realist zihin 
yapısından kurtulan genç bireyin, subjektif ahlaki ilkeleri ve diğerleri ile 
ilişkilerin niteliğini kavrayabildiğini bildirmektedir (Güngör, 2018, s. 193-
194). Piaget, ahlak gelişimini “dışa bağımlı” ve “ahlaki özerklik” olmak üzere 
iki evrede inceler. Bilişsel gelişim neticesinde somut düşünceden soyut 
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düşünebilme kapasitesine geçiş yapan birey, toplum içerisinde iyi ile kötüye 
dair fikir ve deneyim edinir, kendi değer sistemi oluşmaya başlar (ahlaki 
özerklik), böylece anne-babanın değer yargılarından (dışa bağımlılık) aşamalı 
olarak bağımsızlaşır.  

Piaget’in ahlak gelişim kuramını biraz daha ileri taşıyan Kohlberg, 
ondan farklı olarak ergen ve yetişkinlerle çalışmıştır. Kohlberg, çalışmaları 
neticesinde “gelenek öncesi”, “geleneksel” ve “gelenek sonrası (prensip/ilke 
yönelimli)” olmak üzere altı aşamalı üç farklı ahlaki düşünce seviyesi içeren 
bir ahlak gelişim kuramı ileri sürmüştür. Bu aşamaların birbirini takip ettiğini 
ve biri gerçekleşmeden diğerine geçiş olamayacağını vurgulamıştır. Ancak, 
onun ileri sürdüğü ahlak gelişimi aşamalarında yaşa bağlı olmaksızın bir var 
oluş söz konusudur ve bazen gençler yetişkinlere göre daha ileri aşamada 
olabilmektedirler (Kohlberg, 2020, s. 230-231; Kohlberg and Hersh, 1977, s. 
54-55). Tıpkı Erikson’un vurguladığı “kimlik krizi” gibi Kohlberg’e göre, 
deneyimlenen ahlaki ikilemler ahlak gelişimini teşvik etmekte, bireyin bir alt 
seviyeden bir üst seviyeye geçmesine zemin hazırlamaktadır. Bilindiği üzere, 
ergenlik ve gençlik yılları ahlaki ikilem ve çatışmaların da sık sık 
deneyimlendiği dönemlerdir. Ayrıca, bu dönemde ergenler katı ahlaki 
standartlara sahip olurlar (Hökelekli, 2006, s. 16-17). Ergenlerde sıkça görülen 
katı ahlakçılık, iradesi güçlü bir yetişkinin ortaya çıkması açısından iyi bir fırsat 
olabilir. Dolayısıyla, eğer iyi yönetilirse bu süreç ahlaki olgunlaşmayı teşvik 
eder.  Bu başta aile, anne, baba, arkadaş olmak üzere toplumsal çevrenin 
tutumuna göre şekil alır; genç ya prensipleri olan yetişkin bir birey olarak ya 
da Kohlberg’in “geleneksel ahlak seviyesi” dediği karşılıklı çıkar ilişkisine 
dayalı bir ahlak anlayışıyla hayatına devam eder. 

Sosyal Psikolog Erol Güngör (2020, s. 11), manevi değerlerin en 
önemlilerinin ahlaki değerler olduğuna ve manevi sistemlerin en gelişmişinin 
ise dini sistemler olduğuna dikkat çekmekte ve genç nesilleri yetişkinliğe 
hazırlayacak en önemli adımlardan birinin onlara kültürümüze ait ahlak 
ilkelerinin öğretilmesi olduğunu vurgulamaktadır. 

 
1.5. Manevi Gelişim, Değişim ve Dönüşüm 
Yaşam boyu devam eden ancak ergenlik ve gençlik döneminde hız 

kazanan fizyolojik, bilişsel ve psiko-sosyal değişimler manevi boyutta da 
gelişime, değişime, dönüşüme, büyümeye ve olgunlaşmaya yol açmaktadır. 
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Maneviyat boyutunda görülen gelişim bu büyüme sürecinin doğal bir 
sonucudur, diğer boyutlarda gerçekleşen gelişimden çok farklı değildir. Ayrıca, 
şunu not etmekte fayda vardır ki söz konusu bu farklı boyutlardaki gelişim 
süreçleri birbirleri ile ilişkili ve birbirini etkiler niteliktedir. Örneğin, zihinsel 
gelişim ahlak gelişimini, ahlak gelişimi sosyal gelişimi biçimlendirme 
potansiyeline sahiptir (Benson and Roehlkepartain, 2008, s. 14). 

Maneviyat gelişimi çerçevesinde ortaya çıkan önemli gelişimsel 
süreçlerden birisi inanç unsurudur. Bireyin bilinçli bir inanç geliştirdiği 
ergenlik ve gençlik yılları literatürde “dini uyanış” veya “dine dönüş” olarak 
adlandırılmaktadır (Armaner, 1980, s. 98; Mehmedoğlu, 2004, s. 89). Bilişsel 
gelişimin tesiriyle gençlerin bu dönemde, metafizik konulara ilgisi artmakta ve 
dinde şuurlu bir gelişme kaydetmektedirler. Dolayısıyla bu süreçte, anne-
babanın dini ve manevi değerlerini kabul etme istidadının yerini genç bireyin 
kendisinin yavaş yavaş inşa ettiği dini ve manevi değerler almaktadır. Her ne 
kadar gençler, soyut düşünme yetisiyle dini ve manevi konularda ilgili ve 
heyecanlı bir tutum sergileseler de diğer yandan sorgulayıcı ve şüpheci bir tavır 
da takınmaktadırlar. Sonuç olarak, gençlik döneminin gelişimsel özellikleri din 
ve maneviyata ilişkin konularda da kendini göstermektedir. Örneğin, genç 
birey kimliğini geliştirirken ailesinden ayrıştığı gibi, onların öğrettiği manevi 
değerlerden de bir ayrışma yahut bu değerleri ciddi bir sorgulamaya tabi tutma 
eğilimi de sergileyebilir. Gençlerin eleştirel ve şüpheci bir tutum sergiledikleri 
bu dönem literatürde aynı zamanda “dini şüphe ve kararsızlık” olarak da 
adlandırılmaktadır (Arnett and Jensen, 2002, s. 464; Kula, 2006, s. 76, 42). 
Ebeveynler tarafından genellikle kaygıyla karşılanan bu “şüphe ve kararsızlık” 
durumu aslında bir büyüme ve olgunlaşma halidir. 

Gençlerin dini ve manevi değerlere yönelik kritik ve analitik düşünme 
şekli, yakınları tarafından her zaman anlaşılmayabilir. Dini ve manevi 
değerlerin sorgulanmasını anne-baba ya da diğer büyükler tehdit olarak 
algılayabilmektedir. Ancak, bilinmelidir ki dini şüphe, kişinin dinamik yapıya 
sahip olan iman boyutunda oluşan farkındalığına dair bir işarettir 
(Mehmedoğlu, 2013, s. 113). Genç birey, bu dönemde taklidi imandan tahkiki 
imana geçiş sancısını yaşamaktadır. Kişi ancak bu sancılı süreci 
göğüsleyebildiği takdirde inancını daha ileri bir aşamaya taşıyabilmektedir. Bu 
durumla yüzleşemeyen kişi bir ilerleme kaydedemeyecektir. Diğer yandan, dini 
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şüphenin bir tarafı fırsata, diğer tarafı riske dönük bir dönüm noktası olduğu 
unutulmamalıdır (Kaplan, 2017a, s. 81-82). 

Gençlik döneminin dini ve manevi değerlere yönelik eleştirel ve şüpheci 
yaklaşımına en güzel örneklerden birisi Hz. İbrahim’in putları kırdığı 
hikâyesidir. Putperest bir toplumda doğup büyüyen Hz. İbrahim, babası 
tarafından putlara kurbanların kesildiği dini bir törene götürülür. Aynı zamanda 
bir put ustası olan babası -günümüzdeki babalar gibi- oğlunu kendi dini inancı 
üzere yetiştirmek arzusundadır. Rivayete göre, Hz. İbrahim bir bahaneyle 
törene katılmaz ve geri döner. Putların olduğu mekâna giderek bir baltayla 
putları kırar. Baltayı da en büyük putun omzuna yerleştirir. Bir süre sonra 
durumu gören insanlar putlara ne olduğunu sorarlar. Genç İbrahim, “herhalde 
en büyük put yapmıştır” diyerek -tipik bir ergen gibi- alaylı bir duruş sergiler. 
Kaplan’a göre, ilgili tüm kaynaklarda bu hadisenin gerçekleştiği sırada 14-15 
yaş civarında olduğu varsayılan Hz. İbrahim, tamamen zihinsel gelişimden 
mülhem bir motivasyonla babasının ve içinde yaşadığı o toplumun (atalarının) 
dinine yönelik rasyonel-eleştirel bir itiraz ve aykırılık (Hanif) sergilemiştir 
(Kaplan, 2017b, s. 19). Böylece Hz. İbrahim’in bugün maneviyat gelişimi 
çerçevesinde ele aldığımız, inançta taklidi boyuttan tahkiki boyuta geçme 
üzerine tipik bir örneklik teşkil ettiğini söylenebilir. Ayrıca, ilk Müslümanları 
incelediğimizde büyük çoğunluğunun gençlerden oluşması da dikkate değer bir 
durumdur (Kurt, 2009, s. 30-31). Diğer yandan, gençlerin anne-babalarının dini 
öğretilerini sorgulamanın yanı sıra bu buhranlı süreçte aile veya çevre 
tarafından dışlandığında ruh sağlıklarını korumak üzere ailenin dini tutumuna 
tamamen aykırı bir yaşam şekli sergiledikleri de bilinmektedir. Erikson, 
gençlerin bu tutumunu “negatif kimlik” ile açıklamakta ve çaresizlik ve öfke 
duygularıyla aykırı bir kimlik geliştirebildiklerine dikkat çekmektedir (Erikson, 
1980, s. 139; Kaplan, 2009, s. 120-121).  

Bu çalışma çerçevesinde ele aldığımız gençlik dönemi din ve maneviyat 
gelişimi, literatürde üzerinde hassasiyetle durulan bir problem olarak kabul 
edilip konunun uzmanları tarafından kapsamlı bir şekilde farklı kuramlar ile 
detaylıca ele alınmaktadır. Bu kuramlar, genetik kuramlar, evre kuramları, 
ahlak gelişimi kuramları, psikanalitik kuramlar, Jung ve bireyleşme kuramı, 
Kirkpatrik ve duygusal ilişki-bağlanma kuramı, ömür boyu gelişim kuramları, 
bütünsel yaklaşıma dayalı kuramlar şeklinde sıralanabilir (Karaca 2007). 
Zihinsel gelişimin (ve dolayısıyla ergenlik döneminin) temel belirleyici faktör 
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olduğu dini gelişimi psikoloji perspektifiyle ele alan ilk sistemli çalışmalar 
Harms (1940’lı yıllar), Elkind ve Goldman ile (1960’lı yıllar) başlamaktadır 
(Gottlieb, 2006, s. 244; Yapıcı, 2016, s. 87). Harms, Elkind ve Goldman, 
Piaget’in bilişsel gelişim kuramını dini gelişime uyarlamış ve dini gelişimin 
bilişsel gelişim ile paralellik gösterdiğini tespit etmiştir. Harms, inanç 
gelişimini üç temel evrede değerlendirmektedir. Bu evreler; peri masalları (3-6 
yaş), gerçekçi (7-12 yaş) ve bireysel evredir (13-18 yaş). Gençlerin bireysel 
evrede, gençlik döneminin özellikleri ile şekillenen bir dini gelişim 
sergilediğini vurgulamaktadır. Elkind ise çocuklarda dini kimlik ve dua 
kavramlarının gelişimini merkeze almış ve dini gelişimi dört evrede ele 
almıştır. Buna göre, akıl yürütme yeteneklerinin geliştiği gençlik dönemi 
dördüncü evreye tekabül etmekte ve “idrak arayışı” olarak adlandırılmaktadır. 
Bu aşamada, genç bireyin yaşamı anlamlandırışında dini inançlarının rehberlik 
ettiği vurgulanmıştır (Harms, 1944; Karaca, 2007; Yapıcı, 2016, s. 88-89).  
Kutsal kitapta yer alan hikâyelerin anlaşılmasına odaklanan Goldman’ın “dini 
düşünce gelişimi teorisine” göre, gençler ikinci geçiş aşaması (13-14 yaş) ve 
soyut dini düşünce aşaması (14 yaş ve yukarısı) olmak üzere iki evrede 
değerlendirilmiştir. Bu aşamalara göre gençlerin soyut işlemler döneminde 
tümevarımsal ve tümdengelimsel düşünce düzeylerinin oldukça geliştiğine, 
dolayısıyla Kutsal Kitap hikâyelerini soyut olarak anlamaya ve yorumlamaya 
başladıklarına dikkat çekilmiştir (Goldman, 1964; Söylev, 2017, s. 102-105).  

Dini gelişimi zihinsel ve sosyal gelişimle ilintili olarak aşamalar halinde 
inceleyen bir diğer araştırmacı James W. Fowler, “inanç gelişim kuramını”, 
Piaget ve Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramlarından esinlenerek, psikoloji ile 
teoloji temeline dayalı olacak şekilde geliştirmiştir. Fowler, gençlik dönemini 
kapsayan inanç gelişimini yapay-geleneksel inanç (yaklaşık 11/12-17/18 yaş) 
ile bireysel-düşünsel inanç (yaklaşık 17/18 yaş ve sonrası) olarak isimlendirdiği 
üçüncü ve dördüncü evrelerde ele almıştır (Fowler, 2000, s. 97; Mehmedoğlu 
ve Aygün, 2006; Mehmedoğlu, 2013, s. 90-103). Dini yargı gelişimini 
inceleyen Oser (1991, s. 10-11) ise, gelişim dönemlerini beş evreye ayırmış, 
20’li yaşlar olarak ele aldığı üçüncü dönemin özelliğini tam, saf deistik 
Tanrı’nın rolünün belirgin bir şekilde azaldığı bir dönem olarak belirlemiştir. 

Dini gelişim teorilerine ülkemizden örnekler verecek olursak, Karaca 
(2016, s. 76-86), duygusal eğilimler ve dinsel hazırlık evresi (0-12 yaş), dini 
ilginin uyanışı ve sorgulama evresi (13-22 yaş) ve uyum ve istikrar evresi (23-
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40+ yaş) olmak üzere üç evre ve yedi aşamadan oluşan bir model önermiştir. 
Karaca Modeli’nin ikinci evresinin tüm aşamaları (dini uyanış ve sorgulama 
ve tahkik) gençlik çağının başına ve ortasına; üçüncü evrenin ilk aşaması 
(uyum) ise gençlik çağının sonlarına ve genç yetişkinliğe tekabül etmektedir. 
Yapıcı (2016, s. 106-107), geliştirdiği modelin Müslüman-Türk kültürüne özgü 
olduğunu ve “taklidi” ve “tahkiki” dini yönelim kavramları üzerine inşa 
edildiğini bildirmektedir. Model, inancın ilk temelleri (doğum öncesi-2 yaş), 
birinci taklit evresi (2-7 yaş), ikinci taklit evresi: modelin taklidi (7-11/12 yaş) 
ve tahkik evresi: araştırma ve sorgulama (12-20 yaş) olmak üzere dört aşamalı 
bir sürece işaret etmekte ve her aşamanın alt evreleri de yer almaktadır. Gençlik 
dönemine denk gelen “tahkik evresi: araştırma ve sorgulama evresinin” alt 
aşamalarına değinecek olursak, bunlar; -geçiş: soyut Tanrı fikrine 
adaptasyonun zorlukları (12-14 yaş), -dağılma: şüphe ve sorgulama (14-17 
yaş), -durulma ve karar: inanca bağlanmadır (17-20 yaş). Yukarıda, kısaca 
değindiğimiz dini gelişim teorilerinin ortak özelliği soyut işlemler döneminin 
dini gelişim sürecine önemli bir ivme kazandırdığı ve özellikle zihinsel 
gelişimin manevi gelişim sürecine zemin hazırladığı anlaşılmaktadır.  

 
2. GENÇLİK DÖNEMİ PROBLEMLERİ 
 Ergenlik ile beliren yetişkinlik dönemlerini kapsayan gençlik çağında, 

gençlerde biyolojik değişimlerle birlikte yeni ruhsal tepkiler ve davranışlar 
görülmektedir. Örneğin, genç bireylerde duyguların inişli çıkışlı karmaşık ve 
tepkisel olduğu, duygu geçişlerinin çok hızlı seyrettiği, heveslerin arttığı, kural 
tanımazlığın, zor beğenmenin, karşı cinse ilgi yoğunlaşmasının görülebildiği 
bir süreçtir. Fizyolojik değişimlerin yanı sıra bilişsel, psiko-sosyal, ahlaki, 
manevi gibi diğer boyutlarda da köklü değişimlerin yaşandığı bu süreçte 
birtakım problemlerin ortaya çıkması da kaçınılmazdır (Şirin, 2020, s. 155; 
Yörükoğlu, 2016, s. 38-39).  

Gençlik dönemi sorunları ruh sağlığı açısından genel olarak iki boyutta 
ele alınır. Kaygı bozuklukları, depresif bozukluklar, travma sonrası stres 
bozukluğu, sosyal içe çekilme, somatizasyon gibi sorunlar “içselleştirme 
rahatsızlıkları”; tavır bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 
madde bağımlılığı, antisosyal kişilik bozukluğu gibi sorunlar “dışsallaştırıcı 
rahatsızlıklar” olarak sınıflandırılmaktadır (Budak, 2017, s. 368, 202; Frick 
and Silverthorn, 2002). Bunların haricinde en yaygın olarak görülen gençlik 
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sorunları ise anomi, akademik problemler, intihar, cinsel sorunlar, yeme 
bozuklukları, teknoloji bağımlılığı olarak karşımıza çıkmaktadır (Demirbaş, 
2017, s. 117-134; Durkin, 1995, s. 560; Şirin, 2020, s. 153-189; Yörükoğlu, 
2016, s. 301-324). 

Dünya genelinde gençlik dönemi problemlerinin güncel durumlarını 
belirlemeyi amaçlayan Ekşi (2003, s. 78), 1998 ile 2003 yılları arasında beş 
kıtada (Asya, Amerika, Avrupa, Avustralya ve Afrika) gençlik sorunlarını 
inceleyen araştırmaları taramış ve genç popülasyonun şimdiki sorunlarını tespit 
etmiştir. Elde edilen verilere göre gençlerin; madde kötüye kullanımı, intihar, 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar, saldırgan davranış, depresif belirti gibi 
sorunlarının ülkelerin çoğunda arttığı, intihar probleminin ise bazı Avrupa 
ülkelerinde azaldığı bildirilmektedir. Diğer yandan, kültürel olarak kadın 
bedensel imajın ince olmasını önemseyen Çin ve Japonya'da anoreksiya 
nervosanın sorun olmaya yatkın olduğu, saldırgan davranışların Amerika, 
Kanada, Avustralya ve İsrail'de endişe verici boyutlara ulaştığı, ayrıca diğer 
ülke gençleri ile karşılaştırıldığında en yüksek depresif eğilimin Amerika 
gençlerinde görüldüğü bildirilmektedir. 

Gençlik dönemi problemleri gençlerin gelişimini olumsuz etkilemekte 
ve bu problemler bir insanın yaşam boyu devam eden problemlerinin başlangıç 
dönemi olabilmektedir. Kessler ve diğerleri (2005, s. 593), DSM IV 
bozukluklarının yaşam boyu yaygınlığını ve başlangıç yaşı dağımlılarını tespit 
etmek üzere 18 yaşın üzerinde 9282 katılımcı ile bir araştırma yürütmüştür. Bu 
araştırmadan elde edilen bulgularda yaşam boyu psikolojik bozuklukların 
yarısının 14 yaşında ve dörtte üçünün ise 24 yaşında başladığı ayrıca bu 
bozuklukların yaşam boyu devam etme oranının ise %46 olduğu saptanmıştır. 
Gençlik çağında başlayan problemlerin yetişkinliğe geçmekle sonlanmadığı 
bilakis yetişkin sorunu olarak devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Genç birey, kimliğini ve geleceğini inşa etmeye çalıştığı ancak, kafasının 
karışık olduğu bu gelişim döneminde herkese itiraz etse de karşılaştığı problem 
ve zorluklarla baş etmek üzere yaşam becerileri geliştirmesine destek olacak ve 
onu doğru anlayacak birilerine ihtiyaç duymaktadır. Bilindiği üzere, gençlerin 
güven duyduğu bir yetişkin ile samimi bir ilişki kurması ruh sağlığı gelişimini 
pozitif yönde etkilemektedir (Ekşi, 2003, s. 85). Bu bağlamda kişiye anne-baba, 
yakın çevresinden bir rol model destek olabileceği gibi ruh sağlığı profesyonel 
meslek elemanlarından psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, rehber 
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öğretmen veya bağlamına göre maneviyat danışmanı destek sunabilmektedir. 
Çalışmamızın bu bölümünde, kısaca maneviyat danışmanlığı hakkında bilgi 
verilerek ardından maneviyat danışmanının gençlere sunacağı danışmanlık ve 
rehberlik hizmetleri ele alınacaktır. 

 
3. MANEVİYAT DANIŞMANLIĞI 
Maneviyat Danışmanlığı ve Rehberliği, bireyin kendi inanç, kültür ve 

manevi değer sisteminde bulunan ve pek çoğu evrensel olan sabır, tefekkür, 
tevekkül, teşekkür gibi manevi değerleri kullanarak zorlu yaşam olayları ile 
başa çıkmasına ve iyilik halini ileriye doğru taşımasına imkân tanıyan 
danışmanlık hizmetidir. Diğer bir ifadeyle, kişinin baş etme becerilerinin 
elverişsiz olduğu durumlarda kişinin dini bağlamı ve maneviyat anlayışı 
kapsamında gerçekleştirilen kişi odaklı bir destek hizmetidir (Harding, 
Flannelly, Galek and Tannenbaum, 2008, s. 111-114).  

Maneviyat Danışmanlığı hizmetinde danışan ile birebir şefkatli bir ilişki 
içerisinde; kişinin anlam arayışına, kendine değer verme ve kendini ifade etme 
ihtiyacına danışmanlık becerilerinin yanı sıra dini ve manevi kavramlar veya 
dua gibi ritüeller ile rehberlik edilmektedir (Jackson, Doyle, Capon and Pringle, 
2016, s. 284-285). Burada dikkat edilmesi gereken konu, manevi danışmanlık 
ve rehberlik müdahalelerinin herkes için fayda sağlayacak bir uygulama 
olamayacağının ve herkesin şifa bulacağı kaynağın farklı olabileceğinin göz 
ardı edilmemesidir. 

Maneviyat Danışmanlığı ve Rehberliği, ülkemizde Diyanet İşleri 
Başkanlığının din hizmetlerini ibadethane dışında farklı alanlarda vatandaşla 
buluşturan, gelenek ile geleceği birleştiren önemli bir hizmet alanıdır. Diyanet 
İşleri Başkanlığının maneviyat danışmanı ile hizmet verdiği birimler şu 
şekildedir: Ceza infaz kurumları, kadın konuk evleri, aile ve dini rehberlik 
merkezleri, huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk evi, 
çocuk evleri sitesi, çocuk destek merkezleri, sağlık tesisleri (hasta, hasta yakını 
ve sağlık çalışanları), alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları tedavi merkezleri 
(AMATEM), Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), kredi ve yurtlar 
kurumu öğrenci yurtları, gençlik kampları, gençlik merkezleri, engelliler ve 
göçmenlerdir. 
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3.1. Gençlere Yönelik Maneviyat Danışmanlığı ve Rehberliği 
Maneviyat danışmanı, dini ve manevi argümanlarla gençlik çağının 

çeşitli problemleriyle yüzleşen gençlere baş etme becerileri ve yaşam becerileri 
geliştirmelerinde ve gençlerin iyilik hallerini daha ileriye taşımalarında destek 
sunmaktadır. Gençlere yönelik maneviyat danışmanlığı ve rehberliği 
hizmetlerinin sağlam bir temele oturabilmesi için maneviyat danışmanının 
öncelikle, gençlerin (yukarıda ele aldığımız) gelişim özelliklerine vakıf olması 
gerekmektedir. Çocukluktan ergenliğe geçiş ve yetişkinliğin bir adım gerisinde 
olan gençlik döneminin özellikleri ve kendine has yapısı bilindiği oranda 
gençlerin problemlerine çözüm üretebilmek söz konusudur. Ayrıca, gençlere 
yapılacak en önemli desteklerden birisi de maneviyat danışmanlığının 
sınırlarının dışına çıkmadan gerektiği yerde ruh sağlığı uzmanları ile koordineli 
bir şekilde çalışmaların sürdürülmesidir. 

Gençlik döneminde özellikle inançlı aileleri tedirgin eden konuların 
başında genç bireyin inanç krizi gelmektedir. Ergenlikten gençliğe evrilen bu 
aşamada görülen dönüşümler tıpkı fiziksel anlamda olduğu gibi ruhsal anlamda 
da gerçekleşmektedir. Hatta ruhsal değişim ve dönüşüm daha sancılı 
gelişmekte ancak ailelerin bir kısmı bunu fark edememektedir. Dolayısıyla, 
manevi dönüşümün zihinsel ve sosyal büyümenin doğal bir sonucu olduğu 
ıskalanmaktadır. Ancak, dejenerasyon olarak yorumlanan bu değişim ve 
dönüşüm bozulma veya yozlaşma değildir. Her ne kadar dışarıdan yozlaşma 
gibi görünse de bu değişim ve dönüşüm bir büyümedir. Tıpkı bir tarlanın ekim 
sürecindeki kargaşası gibi; tarlanın çamurlu olması, her yeri suların kaplaması, 
tarlayı sürmek vs. ama bu hengâme geçtikten sonra hasat zamanının güzelliği 
yaşanmaktadır. Kargaşanın hâkim olduğu bu süreç geçicidir ve büyümenin ön 
hazırlığıdır (Kaplan, 2017a, s. 81-85). Manevi dönüşümün ön hazırlığı olan bu 
büyüme sürecinde ne ekilirse onun biçildiği unutulmamalıdır. Kaosa dönüşen 
bu durumun maneviyat danışmanının müdahale edeceği önemli durumlardan 
biri olduğunu söylemek mümkündür. Öncelikle bu sürecin nasıl 
yönetileceğinin farkında olunması elzemdir. Diğer aşama ise bu eğilimleri 
yozlaşma olarak görenlere bunun yozlaşma olmadığını ve büyümenin belirtileri 
olduğunu anlatarak gençlere zarar vermenin önüne geçilmesidir. Maneviyat 
danışmanı bir bahçıvan hassasiyetine sahip olmalı, değişimin dönüşümün 
hızını ve yönünü nasıl şekillendireceğinin hesabını yapmalı ve değişimi 
durdurmamalıdır. Gençlere seçenekler sunulmalı ve tercih onlara 
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bırakılmalıdır. Böylece, genç bireye kendi kararını verme ve onun 
sorumluluğunu üstlenme gibi yetişkin özellikleri sergilemesine zemin 
hazırlanmaktadır (Kaplan, 2009, s. 112-113; Kaplan, 2018). 

Gençlere yönelik otoriter baskıcı tutumlar ile gelişimsel görevlerin 
engellenmesi ve gelişim süreçlerinin dondurulması hem dini hem de psikolojik 
travmalara sebep olmakta ve kişinin manevi hayatı asıl bu şekilde olumsuz 
etkilemektedir (Sümer, Gündoğdu-Aktürk ve Helvacı, 2010, s. 43-44; Tetik, 
2020, s. 157-158). Bunun aksine, gelişim sürecinde ailenin manevi desteğini 
alan ergenlerin genç yetişkinlik döneminde aileden bağımsız bir kimlik 
geliştirip ailesi ile yakın ilişkiler içerisinde olduğu ve daha az çatışma 
yaşadıkları bilinmektedir (Shulman and Ben-Artzi, 2003). Dolayısıyla, 
gençlerin sorgulayıcı düşünceleri bastırılmamalı, ayıplanmamalı, suçluluk hissi 
verilmemeli ve makul bir şekilde arayışı cesaretlendirilip sorgulayışı takdir 
eden bir yaklaşımla hareket edilip yetişkinliğe bu belirsizliklerle girmesinin 
önü kapatılmalıdır. Bu süreçte, ısrarcı olmadan İslam inancına dair 
bilgilendirmeler de yapılmalı ve gencin arayışı sürece dâhil edilmelidir 
(Semerci, 2016, s. 36-41). Bilindiği üzere, sağlıklı inanç anne babanın dini 
öğretilerini körü körüne taklit etmek değildir. Taklit bir aşamadır. Bir inancın 
içselleştirilebilmesi için bireyin kendi kimlik, kişilik ve iradesinin de devrede 
olması gerekir. Tahkiki iman aslında kişinin belli bir arayış sürecinden sonra 
kendi inşa ettiği içselleştirilmiş bir inanç seviyesidir. Dolayısıyla,  maneviyat 
danışmanı bu süreci iyi yönetmeli ve ailenin bu süreci anlayabilmesine zemin 
hazırlamalıdır. 

Gençlik döneminde, heyecan arayışı, risk almaya yatkınlık, dürtüsellik, 
sosyal uyumsuzluk gibi özellikler genç bireyi alkol veya madde 
bağımlılıklarına ya da davranışsal bağımlılıklara sürükleyebilmektedir (Ögel, 
2017, s. 41-45). Gençliğin kritik bir problemi olarak karşımıza çıkan 
bağımlılık, genç bireyin gelişimini ve geleceğini tehdit etmektedir. 
Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yürütülmesi genç bireyin kendisinin, 
ailesinin ve toplumun refahı için önemli bir ihtiyaçtır. Bu noktada dinlerin ve 
özellikle İslam dininin bağımlılık yapan maddelere yönelik sınırlayıcı tutumu 
bellidir. Bu bağlamda, dini ve manevi değerlerin bağımlılığı önleyici ve 
iyileşme sürecini destekleyici bir rolü vardır. Maneviyat danışmanı, gençleri 
bağımlılıktan korumak üzere bağımlılığı önleyici çalışmalar yürüttüğü gibi; 
dini ve manevi öğeler, dini pratikler, dini katılım, dini başa çıkma gibi unsurlar 
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ile bağımlılıktan iyileşmede kişiye destek sunmakta ve bağımlı gençlerin tedavi 
sürecini destekleyici çalışmalar yürütmektedir (Ayten, 2018, s. 82-89; Gürsu 
ve İşbilen, 2020, s. 34-41). 

Daha önce de belirtildiği üzere maneviyat danışmanı, sıkıntılı zorlu 
yaşam olaylarında gençlere yalnız olmadığını hissettirerek onlara yol 
arkadaşlığı ettiği gibi gençlerin iyilik halini destekleme ve daha yukarıya 
taşıma görevini de yerine getirmektedir (Düzgüner ve Soykök, 2020, s. 80). Bu 
bağlamda, gençlere; hayatı anlamlandırma, öz denetim becerilerini ve benlik 
saygısını geliştirme, sosyal ilişkileri güçlendirme, zaman yönetimi, kendini 
geliştirme gibi konularda danışmanlık ve rehberlik çalışmaları da 
yürütülmektedir (Düzgüner ve Soykök, 2020, s. 74-79; Demirbaş, 2017, s. 134-
141). 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Gençlik dönemi, hızlı değişim ve dönüşümleriyle diğer gelişim 

dönemlerine nazaran varlığını daha belirgin hissettiren ve yaşarken 
anlaşılmayan ancak ilerleyen yıllarda özlemle yâd edilen bir zaman dilimidir. 
Öyle ki, “gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir” veciz ifadesiyle atasözlerine 
konu olmuştur. Yetişkinlerin kendi gençliğini özlediği ancak, şimdiki gençleri 
tenkit etmekten geri durmadığı da bilinen bir gerçektir.  

Bedensel, cinsel, duygusal, bilişsel, toplumsal, manevi gelişimleri ile 
hızlandırılmış bir büyüme sürecini yaşayan birey, artık ne çocuk ne de 
yetişkindir. Gençlik, kişinin kendini bulmaya en çok çaba gösterdiği ve 
karmaşanın hâkim olduğu bir geçiş dönemidir. Gelişimsel ödevlerin yerine 
getirilmesiyle bilgi, beceri ve deneyim kazanan gençler yetişkinliğe sağlıklı bir 
kimlik geliştirerek ulaşırlar. Ancak, gelişim süreci sabote edilen gençler için 
durum aynı şekilde seyretmemektedir. 

Gençlerin gençlik çağını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinde ve nihayete 
erdirip yetişkinliğe erişmesinde maneviyat danışmanlığı ve rehberliği 
hizmetlerinin önemli bir rolü vardır. Maneviyat danışmanı, gençlik döneminin 
zorlukları ile mücadele eden gençlere dini ve manevi kaynaklar ile; 
danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunduğu gibi gençlerin iyilik halini 
güçlendirme konusunda da çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Maneviyat 
danışmanı aynı zamanda gençler ile aileleri arasında köprü vazifesi 
görebilmekte ve gençliğin gelişim dönemlerine yabancı olan anne-babalara 
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doğru bilgilendirme yaparak destek sunmaktadır. Örneğin, dini ve manevi 
konularda çocuklarının aykırılıklarını dinden uzaklaşma, dinden çıkma gibi 
yorumlayan ebeveynlere gençlerin bu süreçte bir arayış içerisinde oldukları ve 
diğer konularda olduğu gibi inanç sistemlerinde de deneme yanılma yoluyla 
kendi inanç sistemlerini geliştirdikleri hususunun bir uzman tarafından 
anlatılmasına ve bu yaşananların gençlik sürecinin doğal bir parçası olduğun 
gerçeğinin hatırlatılmasına ihtiyaç vardır.  Ayrıca Maneviyat danışmanı 
ebeveynlere kendi inançlarını bir seçenek olarak nasıl sunabilecekleri ve 
çocuklarının bağımsızlık sürecini nasıl destekleyebilecekleri gibi konularda 
rehberlik hizmeti sunabilmektedirler. Bu konularda profesyonel bir destek 
alamayan ebeveyneler genellikle gençlerle çatışma durumunda kalırlar. 
Çatışmalar (belli bir oranda gençlerin kimlik gelişimine destek olmakla 
beraber) eğer ölçüsü kaçarsa gençlerin hem ailelerinden hem de ailenin 
dayattığı dini ve manevi değerlerden tamamen uzaklaşmasına yol açabilir. 

Sonuç olarak, dini ve manevi değerler yaşamın her döneminde bireyi 
destekleyen ve motive eden bir unsur olduğu gibi hayatın önemli dönüm 
noktalarından biri olan gençlik çağında da hassas bir unsurdur. Bu kritik 
unsurun verimliliği -tıpkı bir ilaç misali- bireye, zamana ve ölçüsüne bağlıdır. 
Bu çerçevede, ergenlik ve gençlik çağı, manevi değerler formasyonu açısından 
kritik bir geçiş dönemi olup hem ebeveynler hem de ilgili yetişkinler ve 
eğitimciler tarafından profesyonel bir hassasiyetle vaziyet edilmesi gereken bir 
olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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GİRİŞ 
Yeryüzünde var olduğu andan günümüze ilk çocuklardan itibaren pek 

çok insan; çocukken büyüyüp genç olmak istemektedir. Gençlik yıllarından 
dem vuran yaşı kemale ermiş yetişkinler, “Ah nerede o gençlik? Keşke imkân 
olsa da sizin yaşınızda olsam!” diyerek özlemlerini belirtmektedirler. Gençler 
ise; yaşlıların kendilerini anlayamama sebeplerine kafa yorarlarken bir 
taraftan da hızlı ve büyük değişime ayak uydurma gayretindedirler.  

Gençlik dönemi, hayatın hareketli, geçişli bir dönemi ve insanın hayatı 
anlamlandırma, yaratılmışlar içinde varlığını konumlandırma süreci olması 
bakımından gündemdeki varlığını ve değerini her zaman korumuştur. Gençlik, 
aynı zamanda bir toplumun geleceğini inşa eden değerlerini yükseltip 
geliştiren ve sonraki nesillere tevarüs ettiren özelliğiyle de öne çıkmaktadır. 
Özellikle bu yönüyle toplumlarda mutlu ve umutlu bir gelecek için gençlere 
yönelik kararlar alınmakta, onlara yatırım yapılmakta, onların sağlıklı, 
donanımlı yetişmeleri için çaba sarf edilmektedir. 

Dinî ve ahlâkî eğitim, gençlerin hayatı anlamlandırmalarında önemli rol 
oynayan dinamiklerdendir. Gençlerin din ve ahlâk eğitiminde inanç, ibadet, 
muamelat alanında hayatın her yönünü kapsayan pek çok konu gündeme 
getirilebilir.  

Alanyazında, çocukların, gençlerin aile, okul ve sosyal çevreleri 
aracılığıyla gözlemde bulunarak modelleme yaptıkları, tarihî kahramanları rol 
model almaya meyilli oldukları yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur  
(Algur ve Kaya, 2021). Ancak gençlere rol model olabilecek İslâmî 
referanslardan özellikle peygamberler ve sahâbîlerle ilgili çalışmaların azlığı 
dikkat çekmektedir. Bunların da birbirinden bağımsız olarak ele alındığı 
görülmektedir. Yeni nesil kitle iletişim araçları aracılığıyla sunulan popüler 
rol modeller üzerinden nesillerin ve toplumların çok amaçlı dizayn edilerek 
olumsuz bir hayat tarzına özendirilmesi (Karaboğa, 2019), insanın 
nesneleştirilmesi gibi gelişmelerin, geleceğin teminatı olan gençlere sağlıklı 
rol modeller sunulması ihtiyacını daha da artırdığı değerlendirilmektedir.  

Doküman Analizi/İncelemesi yöntemiyle ele alınan bu çalışmamızda 
gençlerin dinî ve ahlâkî eğitiminde rol model arayışları sürecinde örnek 
şahsiyetleri İslam din ve ahlâk eğitimi bakımından ele alacağız. Aynı 
zamanda, İslam’ın gençlerin eğitiminde yer verdiği örnek şahsiyetlere 
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değinecek, bu şahsiyetlerden bir kaçını çalışmanın sınırları içerisinde 
tanıtmaya çalışacağız. 

 
1. DİNÎ/AHLÂKÎ EĞİTİM VE GENÇLER 
Gençler önemsenen yaş grubu olup tüm din temsilcileri, bu yaş 

gurubuna özel çalışmalar yapmaktadır. Din temsilcilerinin gençlere yönelik 
bu ilgisi yanında; gençler de, fıtratları gereği biyolojik gelişimlerine bağlı 
bilişsel, duyuşsal, manevî gelişimin de tesiriyle dine ilgi duyarlar. 

Alanyazında hayatın bir dönemi, “genç” kategorisi içerisine dâhil 
edilirken; genç kabul edilen dönem içinde de özel tasnifler yapılmaktadır. 
TÜİK (2021)’in, ülkemizde yaş grubuna göre genç nüfusa dair paylaşımı 
şöyledir: 

  
Şekil 1: Ülkemizdeki Genç Nüfus Oranı 
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020 
 

Gençlik dönemi dinî gelişim evreleriyle ilgili ülkemiz alan yazında yaş 
seviyesine göre dört temel evre şeklinde sınıflamaların yapıldığı 
görülmektedir: 

12 - 14 yaş - dinî bilincin uyanışı 
14 - 18 yaş - dinî şüphe ve çatışmaların ortaya çıkışı 
16 - 18 yaş - tevbe ve dine dönüş  
18 - 21 yaş - dinî inanç ve tutumların netleşmesi (Hökelekli, 1993). 

Ancak, dinî gelişimler ve yaş aralıklarıyla ile ilgili küçük farklılıklara da işaret 
eden araştırmalar bulunmaktadır (Yiğit, 2019). 

Allah katında geçerli tek din olan İslâm (Âl-i İmrân 3/19) bir eğitim 
sistemi olarak insanı, hayatın her döneminde eğitmeyi amaçlayan bir özelliğe 
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sahiptir. Bu bağlamda, Müslüman eğitimciler, insan hayatının her dönemine 
yönelik din ve ahlâk eğitiminin özelliklerini de tespit ederek çalışmalarını 
buna göre sürdürmelidir. 

İnsanın Rabbi; öğretmeni, terbiye eden, hayatına program çizen Allah 
(Alak 96/1; Fâtiha, 1/1), kullarını eğitim-öğretim alacak bir fıtrat üzere 
yaratmıştır. Görevlendirdiği elçileri aracılığıyla gönderdiği mesajlarıyla 
kullarını eğitmeyi murad etmiştir. 

Din ve ahlâk eğitiminde her birey özel değerlendirilir, bireyden 
topluma genelleştirilerek çalışma yapılır. İlk olarak fert ahlâkı ile şahsiyet 
kazandırılır. Aile ahlâkı ile evler, sosyal ahlâk ile toplumlar, yönetim ve idare 
ahlâkı ile devletler, evrensel ahlâk ile dünya inşa edilebilir (Yıldırım, 2021). 

İslam, insanın ömrünü, gençliğini nerede tükettiğinden hangi amellerle 
geçirdiğinden hesaba çekileceğini haber verirken (Tirmizî, Sünen, Kıyamet, 
1), bu dönemler arasında özellikle gençlik dönemi davranışlarına ayrı bir 
dikkat çeker, ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetinin bil! uyarısında bulunur 
(Heysemî, Mecmau’z-zevâid, 10/346). 

Hz. Peygamber bir gencin, gençliğe hazırlık süreci olan çocukluğunda, 
ilk öğretilecek şeyin “Lâilâhe illallâh” olduğunu telkin etmiş (Abdürrezzâk b. 
Hemmâm, el-Muṣannef, 4/135); ayrıca, çocuk güzel konuşmaya başladığında, 
İsrâ sûresinin 122. âyetinin (İbn Ebî Şeybe, el-Muṣannef, 2/241) ve Furkân 
sûresinin 2. âyetinin öğretilerek (Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, 3/572) 
yaratıcısıyla ilk iletişime geçme eğitimi verilmesini tavsiye etmiştir. Allah’ın 
gücü ve kulların bunun farkında olarak; yalnızca O’nun desteğini istemeleri 
bilinci, çocukluk yıllarından itibaren insanların zihinlerine yerleştirilirse, onlar 
ömürlerinin her kademesinde -olduğu gibi özellikle gençlik döneminde de- 
dengeli ve tutarlı bir çizgi takip edeceklerdir (Güler, 2007; Özdemir, 2021). 

Gençlere, Hz. Peygamber tarafından; Allah’ın, gençliğini kendine 
itaatle geçiren (Hindî, Kenzü’l- Ummâl, 15/776), şehvet peşinde olmayan, 
çocukça davranışlardan uzak, hayra yönelip heva ve hevesi terk eden, vakar 
sahibi, olgun davranan (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/151), tevbe eden genci 
sevdiği, ibadete düşkün gençle meleklere karşı övüneceği (Suyûtî, Câmiu’s-
Sağîr, 1841) haber verilmiştir. Allah'a ibadetle büyüyen gencin hiçbir 
gölgenin olmadığı kıyamet günü arş’ın gölgesinde gölgelendirilecek yedi 
guruptan biri olduğu (Buhârî, Sahîh, “Ezân”, 36) müjdelenmiştir. 
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Gençlerin din ve ahlâk eğitiminde öncelikle birlikte yaşadığı anne-

babaların rol modelliği önem taşır. Bu noktada Hz. Peygamber’in örnekliği 
önemlidir. Anne babalar, gençlerle ilişkilerde Hz. Peygamber’in örnek 
uygulamalarını araştırarak gençlerle ilişkilerini düzenleyebilir. 

Hz. Peygamber’in her gelişim evresi için düşünülebilecek şu tavsiyeleri 
başta ebeveynler olmak üzere gençlerin din ve ahlâk eğitimini yürütecek 
kişiler için de uyarlanabilecek niteliktedir: “İnsanların seviyelerine göre 
davranın” (Ebu Davud, Sünen, “Edeb”, 3), “İnsanların akıl ve anlayış 
seviyelerine göre konuşun” (Buhârî, Sahîh, “İlim”, 4). “Biriniz bir topluluğa 
onların anlayamayacağı bir söz söyler de bu söz onlar için fitneye sebep olur” 
(Aclûnî, 1351). Bu tavsiyeler önemli ilkeler koyarken; gençlerle kurulabilecek 
iletişim kazalarının fitne sebebi olabileceğine de dikkat çekilmektedir.  

Hz. Peygamber gençlerle kurulacak iletişimde, onların dokusuna, 
yapısına, psikolojisine, akıl ve anlayışına uygun olmasına vurgu yapmaktadır. 
Gençlere yönelik din eğitiminde; baskıcı, buyurgan, tersleyici dil iletişimi 
sekteye uğratacaktır. Anlayışlı, saygılı, değer verici, “seni anlamaya 
çalışıyorum” mesajlı iletişim dili gençlerle ortak bir iletişim imkânı 
oluşturacaktır. Dini temsil eden kişilerin söz ve davranışları arasındaki 
tutarlılık da önem taşımaktadır. Söz dilinden daha çok hâl dili esas olmalıdır.  

Son dönemlerde bu dile duyulan ihtiyaç daha çok kendini 
göstermektedir. Özellikle modern çağın inşasıyla oluşan kent yaşamı, yoğun 
dijital dünya ve etkili başkaca sebepler insanı, kendine ve doğaya daha çok 
yabancılaştırmaktadır. Pek çok riskle karşılaşan gençler, psikolojik, ruhî 
bakımdan muhtelif soru(n)lara maruz kalır. Bir taraftan yaşadığı gelişimsel 
kimlik arayışı diğer taraftan yaşadığı soru(n)larla kimi zamanlar yaşamın 
anlamını ve amacını yitirebilir. Yaşadığı bu anlam ve amaç kaybı, gencin ruhî, 
manevî destek ihtiyacını artırır. “Kişisel bir anlam ve bir amaca sahip olmak, 
bir veya birden fazla hedefe doğru çabalamak anlamına gelir. Anlamsızlık; 
çözülmezse, kaygı bozukluğu, depresyon, umutsuzluk veya fiziksel düşüş 
belirtilerine yol açabilecek modern bir rahatsızlık olarak kabul edilmiştir” 
(Reker vd., 1987). 

Gencin anlam arayışına verilecek sağlıklı bir din ve ahlâk eğitimi, 
gencin kimlik inşasında yapıcı rol üstlendiği gibi, aynı zamanda doğru 
modelliklerle gencin kimlik arayışında doğru modelleme yapması 
sağlanabilecektir. 
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Din ve ahlâk eğitiminde Hz. Muhammed’in genç sahâbîleri inşasında 
kullandığı temel çerçeveye bakıldığında, iman temelinde üç konuda eğitimin 
verildiği görülmektedir. Yaşanabilir haliyle bu eğitim günümüz gençleri için 
de uyarlanarak verilebilir. 

1- Sağlam Bir Akide: Muhammed (sav), Erkam’ın evindeki ilk 
talebelerine iman ve inanç esaslarına dair saf ve duru bir tevhid düşüncesi 
öğretmiştir. Her Peygamber gibi Muhammed (sav) de, çağrısına bu 
düşünceyle başlamıştır ve onu ahlâk ile birleştirmiştir. Kelime-i Tevhid’in 
anlamı, mesajı, muhtevası ve etkisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri zihin 
dünyalarına nakşederek temel atmış, “iman ahlâkı” temeli sonrası; onun 
örnekliğini sağlayan “nübüvvet ahlâkı” ile “İslam ahlâkı” inşa edilmiştir. 
Öldükten sonra hesabın varlığı, âhiret ile “ihsân ahlâkı” inşa edilmeye 
çalışılmıştır. Günümüzde de bu konuda gençlere eğitim öncelenerek gençlerin 
kafalarındaki soru(n)lar, onları yargılamadan, itham etmeden dinlenerek, 
sağlıklı zeminde cevaplanmalı, sahih, sağlam, doğru bilgilerle beslenmeleri 
sağlanmalıdır. 

2- Aklî ve Zihnî Eğitim: Tasavvurdan başlayarak akıl ve zihin dünyası 
vahyin rehberliğinde yeniden inşa edilmiştir. Kavramlar yeniden revize 
edilmiş; ilk inen ayetler Alak Sûresi’nin ilk beş ayeti, hem sağlam bir akide 
oluşturmuş, hem de akılları terbiye etmiştir. Günümüzde de yaygın kullanılan 
içi boşaltılan dinî kavramların içi doğru bir şekilde doldurularak yeniden 
tanımlanmalıdır.  

3- Ruhî Eğitim: On sekiz yaşındaki genç sahâbi Erkam’ın evinde, aklî 
eğitimin yanında ciddi bir ruhî eğitim de yapılmaktaydı. Özellikle iradenin 
sağlamlaştırılması, nefis terbiyesi, maddî dünya öncesi manevî dünyanın imarı 
ve inşasına özellikle önem veriliyordu (Yıldırım, 2015a). 

Her şeyden önce onların dünyasında imanın, salt bir ikrar ve itiraftan 
ibaret olmadığı söylenebilir. Aklı, zihni ve kalbi kuşatan; hayatın tümünü 
kapsayan bir özelliğe sahip olduğu ifade edilebilir. Bu anlayış ve burada 
verilen eğitim bugünün gençleri için de uyarlanarak verilebilir. 

Bu eğitimlerle gençler anlam arayışlarına bir nebze olsun cevap 
bulabilecek, varlık amaçlarına uygun davranışlar ortaya koyabileceklerdir. Bu 
bir süreç ister. Bu eğitimde gençlere doğru model olacak yaşamış ve yaşayan 
doğru modellerin ortaya konmasının da payı büyüktür.  
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Dünyaya geldiği ilk andan itibaren fıtrat özelliğiyle insanın, annesiyle, 

ailesiyle başlayan gözlem ve taklit yoluyla öğrenmesi,  zamanla model alma 
yoluyla bilinçli bir örnek almayla öğrenmeye dönüşerek çevredeki kişilere, 
fikir ve düşüncelere göre ilerleyen hayatı boyunca model şahsiyetleri 
zenginleştirerek sürdürür. Kimlik arayışının yoğun yaşandığı gençlik 
yıllarında bu süreç daha da etkili bir şekilde varlığını hissettirir.  

Gençlik yıllarında doğru rol modeller sunulmazsa gençler kendilerine 
yakın hissettikleri, kendileriyle ortak özellikler buldukları, toplum tarafından 
önemsenen, değer atfedilen kişilerle bir ünsiyet kurarak model alma ihtiyacını 
karşılama eğilimine girerler. Rol model alınan her örnek kimseden bazen 
taklit bazen benimseme yoluyla alınan davranışlar mevcut bilgilerle benliğe 
karışarak, kaynaşarak, zenginleşerek zamanla bireyin öz kimliğini oluşturur 
(Yörükoğlu, 2004), öğrenilen davranışlara dönüşür. Bu noktada 
çevresindekilerin doğru örnekliği yanında, kendilerine doğru rol model 
önerileri, değerini daha fazla hissettirir. 

 
2. DİNÎ/AHLÂKÎ EĞİTİMDE ROL MODELLER 
Modern bilimler ve özellikle sosyal psikoloji alanında yapılan 

çalışmalar, insanların hayata başlangıç dönemlerinde ve diğer tüm yaşamları 
boyunca edindikleri, kendi hayatlarının değişik gelişim aşamalarına yön veren 
hareketlerinin bir rol modele ya da örnek bir kişiliğe dayandığını kanıtlamıştır 
(Tütüncü, 2021). 

Gençlerin din eğitiminde bilgi (teori) kadar iyi örneklere, modellere de 
ihtiyaç vardır. “Rol model”ler, kişilerin hayranı ya da kahramanı oldukları ve 
kendilerini taklit ettikleri kimselerdir. Gözlenen insan “model”, öğrenme 
süreci “modelleme” kavramıyla ifade edilir (Schunk, 2011). Doğduğu ortamı 
taklitle gelişim gösteren ve öğrenen insanın, ilk rol modeli ailede anne-
babayla başlar, izlediği çizgi film kahramanları ve okul sürecinde öğretmen 
eklenir. Yaşın ilerlemesi ve gençlik dönemiyle değişim sürer. Popüler 
kültürün öne çıkardığı isimleri, beslendiği kaynakların rehberliğinde yeni 
kahramanları rol model olarak benimsemeye, kimlik ve karakterini bu rol 
modellerle oluşturmaya, davranışı üzerinde etkili olmaya devam eder.  

Bununla birlikte çocukluk yıllarında duygusal ve somut kavrayışlı 
bilişsel düzeyde, daha yüzeysel yapıda gelişen inanca dair konular, gençlik 
yıllarında değişime uğrar. Geçmişten gelen tüm bilgiler gibi, dine, inanca 
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dayalı konularda da sorgulamalar başlar, din diliyle tahkîkî iman süreci 
devreye girer (Kalfa, 2019). Bu noktada da rol model arayışları öne çıkar. 

Öğrenmenin gözlem, taklit ve modelleme yoluyla gerçekleşmesi, son 
yıllarda özellikle sosyal öğrenme kuramı tarafından dile getirilen bir husustur. 
Kuramın öncü temsilcilerinden Albert Bandura’nın öncülük ettiği sosyal 
bilişsel teori kapsamında öne çıkarılan sosyal öğrenme teorisi, taklit ve 
modellemenin, dikkat, hafıza ve motivasyonu kapsaması bakımından 
davranışçı öğrenme teorileri ve bilişsel öğrenme arasında bir köprü olarak 
görülmektedir. Gözlem yoluyla insanların asimile oldukları, davranışı taklit 
ettikleri ifade edilmektedir. Ahlâkî anlamda düşünce ve davranışın da 
modellemeden etkilendiği belirtilmektedir (Tadayon Nabavi, 2012). Bu 
teoriye göre kişi, hayatı yaşarken soyut olan kimi dinî ve ahlâkî öğretileri, 
çevresindekilerden somut gözlem ve örnek alarak öğrenme imkânı sağlar. Bu 
öğretiler kişilerin benliklerinde hayatlarına yön veren ilke ve standarda 
dönüşür; kişi, gözlemlediği, okuyarak ve/veya işiterek öğrendiği bilgilerle bu 
kazanımları yeni davranış kalıplarına dönüştürmek için kullanabilir (Bandura, 
2003).   

Kişi, rol model alacağı kişide “ideal bir üstünlük ve olgunluk aradığı 
için bir taraftan çevresinde başarılı bir yetişkini örnek alırken diğer taraftan 
tarihi karakterleri de kendine model edinir” (Kılavuz, 2002). Modeller, model 
alan kişilerin davranışını kolaylaştırır. Model alan kişiler, davranışın 
uygunluğuyla ilgili bilgi kazanırsa ve model alınan, alan tarafından 
benimsenmişse; model alan, davranışı yapmaya motive olur (Schunk, 2011). 

Gençlerin dinî ve ahlâkî eğitiminde değer merkezli hareket edilmesi 
bunun için de, onlara örnek olabilecek doğru rol modeli güçlü karakterlerin, 
kahraman şahsiyetlerin tanıtılması gerekmektedir. Model almada, günümüz 
gençlerinin %72’sinin televizyon dizilerindeki belli karakterleri model 
aldıkları araştırmalarda tespit edildiği (Erjem ve Çağlayandereli, 2016) göz 
önüne alınırsa, gençlere sağlıklı, doğru rol model ortaya koymanın önemi 
daha iyi anlaşılacaktır. Aksi halde tabiat boşluk kabul etmez kuralı gereği 
zararlı rol modeller benimsenebilecektir. 

 
2.1. Rol Modellerde Olması Gereken Özellikler 
Rol modelin etkili olmasında, kişinin rol modelle yaşadığı duygusal bağ 

temel teşkil ederken bunda, gözlemlerin ve alınan örnek kişinin deneyimleri 
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öne çıkar. Deneyimler olumluysa modelleme davranışının daha hızlı 
gerçekleştiği alanyazında araştırmacılarca ifade edilmektedir.  

Rol model öğrenmede, model alınan kişinin ulaşılabilir davranışlar 
ortaya koyması, güven vermesi, hayata dair rehberlik ve ortak özelliklerin 
belirlenmesi önemlidir. Bu haliyle rol model yoluyla öğrenmenin en etkili 
öğrenme teorisi olacağı ifade edilmektedir (Schunk, 2011).   

Modellemede üç tür gözlem söz konusu olabilir; 
a) Gerçek bir bireyi gösteren veya canlandıran bir canlı model davranış. 

Aile, akran bu noktada önemli rol oynar. Ailelerin imrenilecek 
düzeyde yaşamları model alacak fertlerini de etkileyecektir. Kâlden 
çok, hâl dili etkilidir.   

b) Davranışa dair tanımları ve açıklamaları içeren bir sözlü öğretim 
modeli. Özellikle İslam Peygamberleri ve sahâbîlerin örneklikleri 
sahih bilgilerle ortaya konabilir. İbret olarak da olumsuz kişi ve 
davranışlar ile uyarılan cezalardan bahsedilebilir. 

c) Gösterilen gerçek veya kurgusal karakterleri içeren sembolik bir 
model, kitaplardaki, filmlerdeki, televizyon programlarındaki veya 
çevrimiçi medyadaki örnek gösterilen davranışlar modellenir. 

Modelleyen kişinin kişisel gelişimi, bireysel özellikleri yanında, 
modelin cinsiyet, yaş, etnik statü, sosyal güç, saygınlık ve başarı-başarısızlık 
gibi özellikleri başkalarını etkileyebilmektedir. Bireyler, kendi özelliklerine 
uygun modeli örnek alma eğilimindedir (Bandura, 2003). Model alan ile 
model alınan arasında kurulacak bağın gücü modellemeyi güçlendirecektir. 

 
2.2. Rol Modellikte Dikkat Edilmesi Gerekenler 
Bireylerin karakter oluşumu ve gelişiminde, karar verme davranışı 

üzerinde, rol modellerin doğrudan ve/veya dolaylı etkileri bulunmaktadır. Bu 
sebeple doğru bilgilendirme; doğru kimselerin, doğru davranışların model 
gösterilmesi ve örnek davranışların yapılabilir olanlarının öne çıkarılması 
yararlı olacaktır.  

Öte yandan, “dindar görünümlü kişilerin dinî kurallara ve insanlık 
değerlerine aykırı bir şekilde sergilediği bazı tutum ve davranışlarına tanıklık 
edilmesinin de ergenlerde dinî şüpheye neden olduğu” belirtilmektedir (Yiğit, 
2019). Bu noktada gençleri doğru bilgilendirmek gerekir. Her dindar 
görünümlü kimsenin dinî temsilde rol modellikte örnek olamayacağı, bu 
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kişilerin yapacağı yanlışların şahsi olduğu ve dine mal edilemeyeceği ifade 
edilebilir. Temsiliyeti yüksek, doğru rol model davranışlara/örneklere 
yönlendirme yarar sağlayacaktır.  

Modelleme sürecinde bazı koşulların bulunması gerekir. Bandura, 
modelleme sürecinde ihtiyaç duyulan dört gerekli koşuldan bahseder (Schunk, 
2011). Bu adımlar göz önüne alındığında, bir birey davranış modelini başarılı 
bir şekilde yapabilir: 

1. Dikkat: Model alınacak kişi, model alacak kişinin dikkatini çekecek 
özellikte olmalı ve model alacak kişi dikkatle modeli incelemelidir. 
Kendisiyle özdeşim kurabilmelidir. Cezp edici özelliği 
keşfedilmelidir. Bu incelemede, dikkatini çeken şeyler kişinin 
zihninde anlamlı bir yer bulur. 

2. Hatırda tutmak: Sahip olunan davranış özelliği zihinde 
canlandırılarak aktarıma hazır, davranışa dönüşebilir hale 
getirilmelidir. 

3. Uygulayabilmek: Yeteneklerini kullanarak model alınan ve zihinde 
tasarlanan davranışı kendinde uygulayabilmelidir. 

4. Motivasyon: Modellemenin gerçekleşmesi için öğrenenin isteği ve 
modelleme sürecinde destek ve ceza önemlidir. 

Modelin olumlu olması ve model davranışın uygulanabilirliği ilk 
uygulamada öğrenilen başarılı sonuçlar, davranışın modellemesini hızlandırır 
(Sayan ve Tavukçuoğlu, 2020). 

 
2.3. Dezavantajlı Gruplarda Rol Modellik 
İnsan imtihan için yaratılmıştır (Yûnus 10/30; Enbiyâ 21/35; Ankebût 

29/2). Her insanın imtihanı farklıdır (Bakara 2/155; Âl-i İmrân 3/140). Allah 
bazen vererek (Zümer 39/49) bazen vermeyerek bazen verip bir süre sonra 
geri alarak (Fecr 14-16) imtihan eder. Bu farklılıklar kişileri yaşadığı 
toplumda bazı konularda farklı muamele görmesine neden olabilmektedir. Bu 
hem kişinin özel imtihanı, hem de insanların birbiriyle imtihanın bir parçasıdır 
(Furkân 25/20). 

Günümüzde toplum içindeki konumları gereği,  toplumun 
çoğunluğunun erişim sağladığı, “sosyal destek, sağlık, eğitim, bilgi edinme, 
işe sahip olma, sermaye vb. araçlara” kendi başına ulaşamayan ya da sınırlı 
ulaşabilen yahut yeteri kadar ulaşamayan kimi gruplar dezavantajlı olarak 
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değerlendirilmektedir. “Ortopedik, işitme, görme, dil ve konuşma, ruhsal ve 
duygusal, zihinsel, süreğen (sürekli) hastalığa bağlı engellilik, cinsiyet 
(toplumun kadın algısı), yaş (özellikle yaşlılar ve çocuklar-bağımlı nüfus olma 
açısından), alt sosyal tabaka mensupları” bunlar arasında öne çıkmaktadır 
(Kayaarslan, 2020). 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’ne 
göre: “Dezavantajlı gruplar, ekonomik durumları, cinsiyetleri, etnik veya 
dilsel kökenleri, dinleri veya (mesela sığınmacılar gibi) politik statüleri 
nedeniyle toplumsal ve ekonomik entegrasyon şansları diğer insanlara göre 
daha düşük olan kimselerden oluşur” (Caillods, 1998). 

En geniş tanımı ile “dezavantajlı gruplar”; “içerisinde bulundukları 
toplumun temel ekonomik, kültürel ve sosyal kaynaklarından mahrum kalan 
veya mahrum bırakılan insan gruplarını” ifade eder. Ancak kimlerin, hangi 
toplumda, hangi kaynaklardan ne tarzda ve hangi sebeplerle mahrum 
kaldığına/bırakıldığına göre dezavantajlı grup tanımı değişmekte, 
toplumlararası farklılık gösterebilmektedir (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 
2011). 

Bu anlamda bahse konu dezavantajlı gruplar içinde her yaş 
seviyesinden insan olduğu gibi genç olanlar da bulunmaktadır. Gençlik 
dönemine ait zorlukların yanında bu tür dezavantajlı durumda olma ihtimali 
onların konumunu ve gelişimini daha da güçleştirebilecektir.  

Model alma noktasında Yaratıcı Allah, her seviyede insan için model 
olabilecek zenginlikte bir rehberlik imkânı vermiştir. Bu noktada insan, 
hayatının herhangi bir gelişim döneminde yaşayabileceği muhtemel 
dezavantajlı durumlar da dâhil her konuda İslam Peygamberlerinden ve/veya 
onların örnekliğinde hayatlarını inşâ eden sahâbîlerden hayatını kaliteli 
yaşamak adına rehberlik ve rol modelliği noktasında örnek alabilecek rehber 
ihtiyacını giderme imkânına sahiptir. 

 
3. ÜSVE-İ HASENE VE ROL MODEL ŞAHSİYETLER 
İnsan kendini, varlığı tanımak, bilmek ister. Bilgi önemlidir, ama doğru 

olması, doğru bilgiyi temsil eden doğru bir modele sahip olması daha 
değerlidir. Kişi örnek aldığı modeliyle anlam ve değer kazanır. Model, 
kişiliğin, inancın hayat tarzının uygulamadaki en güçlü referansıdır (Vatandaş, 
2007).  
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İslam’ın temelinin, özünün iyi davranışlar olduğu, iyi davranışların da 
iyi karakter demek olduğu dikkate alındığında, Müslüman gençliğin ihtiyaç 
duyduğu örnek/model kişinin genç insanların doğru yolu ve doğru davranış 
biçimini bulmak için ihtiyaç duyduğu pusula olacak bir insan olması gerekir. 
Bu da birbirleriyle çelişecek çoklukta modellerden ziyade, mümkün 
olduğunca en kapsamlı model olmalıdır. 

Gençlerin doğru rol modellerle tanış(tırıl)ması, bu modelle beslenen 
gençliğin ortaya koyacağı davranışlar, gençlere Allah’ın rızasını sağlaması 
yanında, toplumda salâh ve selâmetini sağlayacak, gençlerin toplumda 
güvenirlik ve itibarını da artıracaktır. Fıtrat hadisinde de (Müslim, Sahîh, 
“Kader”, 22) belirtildiği gibi modele ihtiyaç duyan insanın yaratıcısı olan 
Allah, insanı başıboş bırakmamış, içlerinden peygamber, resul, nebi adı 
verilen elçiler görevlendirerek gönderdiği mesajları ile rehber olmuştur. Diğer 
bir ifadeyle ilâhî iradenin insanlık için sunduğu rol modeller, 
peygamberlerdir.  

Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın yol göstermek, kılavuzluk yapmak, rehber 
olmak, vahyi, hakkı ve hakikati ulaştırmak, tebliğ etmek, müjdelemek, şahit 
olmak ve uyarıda bulunmak için seçilmiş, üstün vasıflı, özel insanlar tayin 
etme müessesesi için “Nübüvvet”, bu görevi îfâ eden kişiler için de 
“Resul/Nebi/Mürsel/İctibâ/Istıfâ” kavramları kullanılmıştır (Şimşir, 2020). 
İslam Peygamberleri Allah’ın insanlığa gönderdiği rahmet damlalarıdır 
(Hadîd 57/9). 

Peygamberlerin örnekliği, modelliği Kur’ân’da kıssalar yoluyla 
aktarılır: “Şimdi onlara bu kıssaları (olayları) anlat ki düşünsünler.” (A’raf 
7/176).“Andolsun onların (geçmiş Peygamberler ve ümmetlerin) kıssalarında 
akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır…” (Yûsuf 12/111). Bu anlamda 
İslam Peygamberleri insanlar için örnek model şahsiyetlerdir. Bu, Allah’ın 
mesajı Kur’ân’ı Kerim’de “üsve-i hasene” kavramı ile ifade edilmektedir.  

 
3.1. Üsve-i Hasene Kavramı 
“Üsve-i Hasene”, Arapça (أ - س - و) kökünden üsve ile (ح - س - ن) 

kökünden hasene kelimelerinden müteşekkil bir terkiptir.  
Üsve; bir şeyi tedavi etmek, bakıp, onarmak, eski haline döndürmek ve 

ıslah etme anlamı taşır. Araplar bu anlamı sebebiyle doktora el-Âsî 
demektedirler. Aynı kalıptan kelime, teessi; arkasından gidilen, kendisine 
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uyulan örnek, numune-i imtisâl, model, rehber, kılavuz, önder, uyulacak 
örnek anlamı da taşır  (İbn Fâris, 1994). Bu yönüyle üsve bir kişinin marazi 
durumunu tedavi eden/gideren onun derdine çözüm bulan kişi olduğu gibi 
aynı zamanda ıslah etme manası olduğundan, üsve olan kimse, hem fert hem 
toplum olarak karşılaşılan problemlere karşı muslih konumundaki kişidir 
(Önkal, 2017). 

Hasene, en yetkin, en kâmil, en ideal anlamında bir düzeye ve güzelliğe 
işaret eder. Kötü modeller de olabileceği ve kötü kişiler de örnek 
alınabileceğinden burada “üsve” kelimesi “hasene” ile kullanılmıştır.  Üsve-i 
hasene bu manada, “en güzel örnek, en güzel prototip, en ideal örnek, en 
yetkin misal” anlamlarına gelmektedir. 

Kur’ân’da üç ayette yer alır; 
• Tüm İslam Peygamberleri için kullanılır; “Şüphe yok ki, içinizden 

Allah’ın lütfuna ve âhiret gününe umut bağlayanlar için onlarda 
güzel bir örneklik vardır…”(Mümtehine 60/6). 

• Hz. İbrâhîm için kullanılır; “İbrâhîm’de ve ona uyanlarda size güzel 
bir örneklik vardır…” (Mümtehine 60/4). 

• Hz. Muhammed için kullanılır; “Andolsun, Allah'ın Resulü’nde 
sizin için; Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok 
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır” (Ahzâb 33/21). 

Kur’ân’da örnek yöntemle ulaşılan bu hedeflere, peygamberlerden daha 
üstün şahsiyetler olmadığı için hiçbir modern ahlâk eğitimi ulaşamaz ve bu 
hedef, ancak kıssa yoluyla aktarılır. İslam’da ahlâk, sahip olunan bilinçsiz 
alışkanlıklar ya da davranışlar değil, bilinçli yaşama alışkanlığı ve 
yönelimlerdir. Kıssalar, İslam ahlâk değerlerinin somutlaşmış hâli olarak, 
nasihatin anlamını derinleştirir ve muhataba çok yönlü canlı modeller sunar, 
böylelikle teşvik edilen hedefler gerçekleşmeye daha da yaklaşır (Doğan, 
2021). 

İslam Peygamberlerinin anlatıldığı kıssaların örnek gösterme 
konusunda taşıdığı rol, “Onlara (müşriklere): Allah’ın indirdiğine uyun, 
denildiği zaman onlar, “Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola 
uyarız” dediler.” (Bakara 2/170) ayetinde geçtiği üzere kâfirlerin bildiği 
anlamda kör bir taklit değildir. Daha ziyade örnek gösterme, farkındalık, 
doğru yönlendirme ve doğrudan canlı deneyim ile karakterize edilen bir 
yöntemdir.  
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3.2. İslam Peygamberlerinden Rol Model Şahsiyetlerden 
Bazıları  
İslam Peygamberlerine dair anlatılarla ilgili Kur’ân, “Geçmiş 

peygamberlerin haberlerinden sana anlattığımız her şey, senin gönlünü 
pekiştirmemizi sağlar. Bunlar sana gelen bir gerçek, inananlara bir öğüt ve 
hatırlatmadır” (Hûd 11/120)  buyurmaktadır. Peygamber kıssaları dün 
Muhammed (sav) ve ilk Müslümanlar için olduğu gibi bugün ve kıyamete 
kadar yaşayacak her Müslüman’ın gönülleri için bir destekleyici, bir öğüt, bir 
hatırlatma, örnek alınacak bir model özelliği taşır. Her bir İslam 
Peygamberinin davası ortak olsa da, Kur’ân’da anlatılan her biri en az bir 
özellikle daha fazla öne çıkmakta ve insanlığa daha özel bir mesaj iletmekte 
ve özel bir modelliği ifade etmektedir. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e tüm 
İslam Peygamberlerinin modelliği her biri ayrı bir çalışma konusudur, her biri 
muhteşem bir sermayedir.  

Her birinin pek çok meziyeti yanında öne çıkan bazı model özelliklerini 
ana hatlarıyla şöyle sıralayabiliriz; Hz. Âdem, tevbe’yi, Hz. İdrîs, sıdk’ı 
(Meryem 19/96), Hz. Nûh, aktif sabrı, istikrâr’ı (Nûh 71/5); Hz. Hûd, 
istiğnâyı (Şuarâ 26/127), Hz. Sâlih, emâneti; Hz. Lût, iffeti; Hz. İbrâhîm 
merhameti; Hz. İsmâil, teslimiyet’i; Hz. İshâk, hidâyet’i; Hz. Yakûb 
ümidi/umudu; Hz. Yûsuf, iffet ve istikamet’i; Hz. Şuayb, hitâbet’i;  Hz. 
Hârûn, muâvin ve vezirliği; Hz. Mûsâ, mücadeleyi; Hz. Dâvûd, hikmet’i; Hz. 
Süleymân, adâlet’i; Hz. Eyyûb, sabr’ı; Hz. Zülkifl, hayrât’ı; Hz. Yûnus, sabır 
ve sebât’ı; Hz. İlyâs, ihsân’ı; Hz. Elyesea, fazîlet’i; Hz. Zekeriyyâ, ta’lim’i; 
Hz. Yahyâ, şehâdet’i; Hz İsa, sadâkat’i; Hz. Üzeyir, metânet’i, Hz. Lokmân, 
davet’i; Hz. Zülkarneyn, kuvvet’i model olarak öğretmiştir. Muhammed (sav); 
hâtemü’n-nebî olarak, -peygamberler tarihini bir kitaba benzetirsek- önsözünü 
Hz. Âdem aleyhisselâm’ın yazdığı tüm güzelliklerin, modelliklerin ve 
mesajların muhtasarını, en kâmil halini, zirvesini ifade eder (Yıldırım, 2021). 

İslam’ın son elçisi Muhammed (sav), gençlere âşık bir şahsiyet olarak, 
üstlendiği peygamberlik görevi sonrası İslam’ı tebliğ çalışmalarında işin 
başından itibaren yola gençlerle çıkmış olması bakımından ayrı bir rol model 
şahsiyettir. Gençlere, gençlerin eğitimine yönelik pek çok dikkat çekici 
uyarısı, tavsiyeleri ile kıyamete kadar tüm insanlık yanında özellikle her 
düzeydeki gençlere örnek olacak özelliklere sahiptir.  



DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISINDAN DEZAVANTAJLI GENÇLER VE EĞİTİM 
 EKSENİNDE ARAŞTIRMALAR | 182 

 
Gençliğinde, annesiz-babasız amcasının yanında büyüdüğü yaşlarda 

sorumsuz davranmamıştır. Evin küçük hayvanlarına bakarak çobanlık 
yapması ve amcasıyla ticarî yolculuklara çıkarak yük alan misyonu günümüz 
gençlerine büyük mesajlar içermektedir.  

Evlenip aile kurduktan sonra da Muhammed (sav) bir koca olarak aile 
içi hanımlarına davranışta da gençlere örnekliğini sürdürmüştür. 
Hanımlarından Hz. Âişe, O’nun evdeki halini “gülen ve tebessüm eden birisi” 
olarak tanımlar (İbn Şebbe’den akt. Vatandaş, 2007).  

Şüphesiz Muhammed’in (sav) hayatın her alanına dair üsve-i hasene 
özelliği ayrı bir çalışma konusudur. Biz çalışmanın sınırları çerçevesinde 
burada iki İslam Peygamberi’nin rol model bazı özel örnekleriyle yetineceğiz. 

 
3.2.1. Hz. İbrâhîm’in Örnekliği 
Özel olarak üsve-i hasene anılan en güzel örnek Hz. İbrâhîm, Kur’ân’da 

adı en çok geçen ikinci İslâm Peygamberi, ismi sûrelere ad olmuş yedi 
peygamberden biridir.  

Hz. İbrâhîm’in, Harran’dan çıkışla başlayan yolculuğun duraklarından 
Mısır’da, ileride hicretin gelini olacak Hacer’i kazanması, Filistin’de Hacer ile 
evliliği ve yıllar süren hasret sonrası Hz. İsmail ve “toprağında bir tek ot 
bitmeyen” Faran Dağlarına geliş ve yepyeni bir hayat ile hareketli bir şekilde 
mücadelesi devam etmiştir. 

Hz. İbrâhîm’in idealize ettiği modellik deyince Kur’ân referansları 
çerçevesinde; O, ideal bir kul, önder (Enbiyâ 21/73), muvahhid (Hac 22/26) 
hanif bir Müslüman (Âl-i İmrân 3/67), muhâcir (Enbiyâ 21/71), mücâhid 
(Enbiyâ 21/67), mütevekkil (Şuâra 26/78), genç (Enbiyâ 21/51), yaşlı (Hicr 
15/54), evlat (Meryem 19/48), baba (Sâffât 37/111), amca (Hûd 11/74), dede 
(İbrâhîm 14/40), eş (İbrâhîm 14/37), imam (Nahl 16/120), hacı (Bakara 
2/126), davetçi (Şu’âra 26/70), âlim (Bakara 2/258), rehber (Bakara 2/124) 
özelliklerine sahip model bir şahsiyettir. 

Babasını İslam’a daveti (Meryem, 19/42-45), aynı zamanda küçüğün 
büyüğü eğitmesi anlamında da önemli bir örneklik taşır. Eğitimin temel değeri 
merhamettir. Ayetlerde yer alan Babacığım! ifadesi, hitaptaki merhametin 
derinliğini ifade etmesi bakımından anlamlıdır.  

O, Peygamberlerin babası ve atası (Meryem 19/49), ulü’l-azm 
peygamberlerden biri (Ahzâb 33/7) olması yanında, insanın üç babasından 
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biridir. Allah Kur’ân’da “… babanız İbrâhîm…” der (Hac 22/78). İnanan 

kullardan (Sâffât 37/111), insanlığa “imam” ve “önder” kılınmış (Bakara 

2/124), tek başına bir ümmet (Nahl 16/120), bir hilm kahramanı (Tevbe 
8/114), merhametli, evvâh/ince ruhlu ve münîb/daima Rabbi’ne yönelen (Hûd 
11/75), her zaman ve zeminde ümit var (Ankebût 29/24), sıddîk (Meryem 
19/41), kalb-i selim (Sâffât 37/84), vefâlı (Necm 53/37), en güzel örneklikte 
zirve (Mümtehine 60/4), cesaretli (Sâffât 37/96), azimli ve kararlı (Enbiyâ 
21/57), dayanışma ve istişareye önem veren (Bakara 2/127), muhakeme 
yeteneği yüksek (Bakara 2/258), misafirperver (Zâriyât 51/26), tevâzû sahibi 
(Şuara 26/82), çok şükreden, seçkin (Nahl 16/121), çok dua eden (İbrâhîm 
14/35), muhsin (Sâffât 37/105), Allah’ın halîl/dost edindiği (Nisâ 4/125), bir 
teslimiyet âbidesidir (Bakara 2/131). 

Hz. İbrâhîm yaşadığı imtihanlarla da başta gençler olmak üzere farklı 
zorluklar yaşayanlar için de model alınacak bir şahsiyettir. Azgın bir kavimle 
(Enâm 6/79), inkârcı bir babayla (Meryem 19/46), zalim bir hükümdarla 
(Bakara 2/258), alevli bir ateşle (Enbiyâ 21/69), farklı mekânlara hicretlerle 
(Ankebût 29/26), uzun süreli çocuksuzlukla (Hûd 11/72), hanımlarıyla 
(İbrâhîm 14/37),  yeğeni ki, kendisi de peygamber olan Hz. Lût’un kavmine, 
azap haberinin gelmesiyle (Hûd 11/74), hanımını ve çocuğunu ıssız, çorak 
mekânlara bırakmasıyla (İbrâhîm 14/37), çocuğunun kurban edilmesiyle 
(Sâffât 37/103) imtihan olmuş ve bu imtihanları başarıyla geçmiş model bir 
şahsiyettir. Misafirlik ve ev sahibi ahlâkının zirve ismidir (Zâriyât 51/25-28). 

Soru-cevap metoduyla (Ankebût 29/16-17; Enbiyâ 21/59-97), tartışma 
üslubuyla (En’am 6/80-82),  müzakere sanatıyla (En’am 6/74-79), tariz ve 
tevriye sanatını kullanımıyla (Sâffât 37/88-89) din eğitimcileri için ayrı bir 
modeldir. Kur’ân, bir ayetinde O’nun için şöyle demektedir: “Selâm olsun 
İbrâhîm’e!” (Sâffât 37/109).  

 
3.2.2. Hz. Yûsuf’un Örnekliği  
Hz. Yûsuf, İslam Peygamberleri içinde kıssası ayrı bir başlık halinde ve 

bir bütün olarak anlatılan bir peygamberdir. O’nun kıssası 
Kur’ân’da,“ahsenü’l-kasas/en güzel hayat hikâyesi” olarak tanımlanır (Yûsuf 
12/3). Birlikte yaşadığı ailesinden kardeşlerinin kıskançlığı sonrası küçük 
yaşta ayrılarak başlayan hayat hikâyesi, taşıdığı zorluklar yanında bir insanın 
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hayatında görülebilecek, iyi-kötü, zengin-fakir pek çok zorluğu, farklı 
duyguları, acıyı, mutluluğu, sevinci, hüznü yaşaması, inişli çıkışlı kariyeri ile 
pek çok konuda dezavantajlı olan gençler ve guruplar için de önemli rol 
modellikler ortaya koymaktadır.  

Hayat sahibi her insan yanında özellikle dezavantajlı gurup üyelerine 
tanıtılması bu kesimin hayata tutunmasında, yaşadığı olumsuzlukları anlama 
ve aşmasında büyük fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Hayatı vahye göre 
okuyup anlamlı kılmanın, Allah’ın rızasına uygun tercihlerle yaşamanın 
mesajları Hz. Yûsuf modelinde ortaya konulur. 

Hz. Yûsuf denilince sadece yaşadığı iffet duruşu öne çıkarılır. Evet, 
iffet eğitiminde önemli bir rol modeldir. Gurbette olmasına ve talebin Aziz’in 
hanımından gelmesine rağmen, “Allah’a sığınırım” diyerek iffetini koruyan 
Hz. Yûsuf (Yûsuf 12/23), bu talebin tekrarlanması karşısında tercihini yine 
iffetten yana kullanmış; “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettiği 
şeyden daha sevimlidir.”(Yûsuf 12/33) diyerek iffetsizlik karşısında zindanı 
tercih ederek, iffet ve hayâ konusunda inananlar için büyük bir örneklik ortaya 
koymuştur. Ancak O’nun örnekliği sadece bununla sınırlı değildir. 

Yaşadıkları kıskançlık duygusuyla kardeşlerince kuyuya atılmasından, 
kervancılarla pazara götürülmesine, pazardan saraya, saraydan zindana Hz. 
Yûsuf’un vereceği mesajlar vardır. Zamanın ve mekânın sahibi Allah 
inancıyla, indiği dönemde Muhammed (sav) ve ilk Müslümanlar için teselli 
kaynağı olurken, yaşadığı her imtihanı, Allah’ın rızasına uygun tercihlerle 
aşarak kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlara rol modellik ortaya 
koymaktadır. Sabırla inancın gereğini yapmanın, bir bedeli olsa da, 
gerektiğinde zindan hayatı yaşansa da Allah tarafından her tercihin bir 
bedelinin, bir karşılığının olacağının, bunun kimi zaman dünya iktidarları da 
olabileceğinin en güzel göstergesidir (Yûsuf 12/90). Gücü elinde tutunca, 
zafer ahlâkını da öğretmiş, kardeşlerine karşı misilleme yapacak imkâna sahip 
olmasına rağmen affetme erdemini de (Yûsuf 12/92) uygulamalı olarak 
göstermiştir.  

Muhammed’in (sav), zorlu Tâif dönüşü anlatılan bu sûre ile bir taraftan 
moral sağlanırken, aynı zamanda on bir yıl sonra gerçekleşecek anakent 
Mekke’nin fethi öncesi zafer ahlâkının da temeli atılıyordu. Her gecenin bir 
sabahı olduğu gibi, her karanlık bir aydınlığa gebeydi. Hz. Yûsuf kıssası 
hayata dair pek çok konuda özgün modellik ortaya koymaktadır. 
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4. YILDIZ ŞAHSİYETLER SAHÂBÎLERİN ROL 
MODELLİĞİ 
Muhammed’in (sav), aldığı vahiyle, Allah’ın belirlediği strateji ile 

yetiştirdiği talebeleri sahâbî olarak isimlendirilmiştir. Sahâbîler, 
Muhammed’in (sav) sohbetinde bulunmuş, Müslüman olmuş ve hayatını 
Müslüman’ca sonlandırmış kimselerdir.  

Geceleri yol bulmaya yardımcı olan yıldızlar mesabesinde kabul edilen 
sahâbî arasında, tıpkı yıldızların arasında büyüklük-küçüklük farkı olduğu 
gibi fazilet ve mertebe açısından elbette farklılık olmuştur. Cehaletin 
karanlığını yaşamış bu kimseler, İslam’ın ışığı ile aydınlandıklarında, onun 
kıymetini daha iyi fark etmiş, bu yolda gayret göstermiş, hayatlarını bu yola 
adamışlardır. Girdikleri ilahî yol ve mücadele sahasında fedakâr, cefakâr ve 
azimli bir tavırla, gerektiğinde hayatlarından dahi vazgeçerek son nefeslerine 
kadar doğruluk üzere yaşamışlardır. Bu nedenle İslam dünyasında, hayata dair 
dikkate alınması gereken her konuda, Kur’an ve Peygamber’den sonra 
kendilerine müracaat edilecek en önemli bilgi kaynağı olan seçkin bir topluluk 
olarak görülmüşlerdir (Şimşir, 2019). 

Allah’ın “kendilerinden razı olduğu” (Tevbe 9/100), Hz. Peygamber’in 
arkadaşları olan sahâbîler kuşkusuz bütün Müslümanlar için örnek nesildir. 
Sadece Hz. Peygamber’in uygulamalarına değil aynı zamanda vahyin nüzul 
ortamına da şahitliklerinden dolayı onların örnekliği çoğu zaman bir tercih 
olmaktan çıkıp zorunluluk halini dahi alabilmektedir. Vahyin de sünnetin de 
siyerin de onlar aracılığıyla bizlere ulaşmış olduğu gerçeği unutulmamalıdır.  

Allah, inananlar için Elçisi’ni “en güzel örnek” (Ahzâb 33/21) 
gösterirken ilk muhatapları bu ilahî tavsiyenin âdeta sağlaması olmuşlardır. 
O’nun (sav) rehberliğinde “insanlar için çıkartılmış, iyiliği emreden kötülüğü 
yasaklayan en hayırlı topluluk” (Âl-i İmrân 3/110) haline gelmişlerdir. 

Sahâbîlerin eğitiminde bir önceki konuda anlattığımız İslam 
Peygamberlerinin hayat hikâyeleri, yaşanmış gerçeklikler olarak peygamber 
kıssaları büyük rol oynamıştır. Hz. Peygamber’in rol model almalarında 
etkileyici bir yöntem olarak kimi sahâbîleri mizaçlarına göre bu isimlerle 
eşleştirdiğini, kimi özelikleri ile benzettiğini görüyoruz. Peygamber (sav); 
“Hz. Ebubekir’in Hz. İbrâhîm’e, Hz. Ömer’in Hz. Musa’ya, Hz. Osman’ın 
Hz. Harun’a, Hz. Ebu Zerr’in Hz. İsa’ya, Hz. Ali’nin de kendisine 
benzediğini” söylemiştir (Taberî, 1405). 
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Sahâbînin de bu modellemeyi -o kadar içselleştirmiş olmalılar ki-, 

kendi aralarında öğrendikleri bir peygamber özelliğiyle önce çıkan 
arkadaşlarını o peygamberle tavsif ettiklerini görüyoruz. Çevresindeki 
müşriklere, Allah’ı anlatma ve putların cansız bir eşya olduğunu göstermek 
için nazının geçtiği arkadaş ve akrabalarının putlarını kırarak Hz. İbrâhîm’in 
metodunu uyguladığından dolayı Muaz’la ilgili olarak, Abdullah b. Mes’ud: 
“Biz Muâz’ı, Allah’ın “O, Allah için ihlâsla ibadet eden, hanif ve asla 
müşriklerden olmayan tek başına bir ümmettir” diye tarif ettiği İbrâhîm’e (as) 
benzetirdik.  O, Allah’a ve resulüne itaat eden hayırlı bir muallim/hayrın 
muallimiydi” demiştir (İbn Abdilber, 1992). 

Sahâbîlerden ilk inanan kişilerin gençlerden olması da önemlidir. İlk 
Müslüman olan kırk beş kişinin yaş ortalaması yirmi beş yirmi sekiz arasıdır. 
Evini açarak İslam’ın ilk mektebi özelliği kazandıran, Daru’l Erkam 
oluştuğunda Erkam henüz on sekiz yaşındadır; Hz. Zeyd, on yedi yaşındayken 
peygamberin emriyle İbraniceyi öğrenmiştir; aynı yaşta Usame ordu komuta 
etmiştir; Mekke fethi sonrası vali tayin edilen Attâb, on sekiz yaşındadır. Bu 
örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Her bir sahâbî, pek çok meziyetlere sahip olmakla birlikte bazıları bazı 
yönlerden öne çıkmaktadır. Sıdk, sadâkat ahlâkı Hz. Ebubekir’le; güç, kuvvet 
ve adalet ahlâkı Hz. Ömer’le; infak, edeb ve hayâ ahlâkı Hz. Osman’la, 
cesaret, mücadele ve ilim ahlâkı Hz. Ali’yle; vefâ, fedakârlık ve annelik 
ahlâkı Hz. Hatice’yle daha bir öne çıkmıştır. Her bir sahâbî hayatının eğitim 
öğretimi ve modelliğinin öğrenilmesi, öne çıkan bu ahlâkî özellikleri yanında 
sahip oldukları diğer pek çok erdemin de öğrenilmesini sağlamaktadır. 

 
4.1. Bilâl-i Habeşî’nin Örnekliği  
Sahâbîlerden kimileri dezavantajlı özelliğe de sahiptir (Eser, 2013). 

Bunlardan biri olan, Mekke döneminde hem dinî tercihi, hem rengi, hem de 
toplumsal konumu sebebiyle Bilâl-i Habeşi’nin işkencelere maruz kaldığı 
bilinmektedir. Ama her tür dezavantajlı konumuna rağmen kararlılıkla 
mücadelesini sürdürmüştür. 581 yılı civarında dünyaya gelen Bilâl, Hz. 
Ebubekir aracılığıyla Müslüman olmuştur (Fayda, 1992). 

Ümeyye b. Halef’in kölesiyken Müslümanlığını ilan eden ilk yedi 
kişiden biri olur. Hz. Bilâl, imanını açığa vurmasından itibaren beş yıl süreyle 
akıl almaz işkenceler yaşadı. Yaşadığı işkencelere karşı, “Rabbim Allah’tır; O 
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birdir” diyerek bu dayanılmaz işkenceye imanıyla göğüs gererdi (Fayda, 
1992). Aldığı iman eğitimi, peygamber modellikleri onun bu mücadelesinde 
önemli moral unsurlar arasında kabul edilebilir. Hz. Ebubekir sahibinden 
alarak âzâd etmiştir. Sonrasında haklı davasında kararlı duruşun belki de 
dünyadaki semeresi olarak İslam’ın ilk müezzini olmak gibi bir imkân 
sağlamıştır. Mekke fethinde Fetih Ezanı’nı okumuştur. Hz. Peygamber’in 
vefat ettiği gün, Medine’de son ezanını ezanın kelime-i şehâdet cümlelerine 
kadar okuyarak, Vedâ Ezanı’nı okumuştur. Hz. Ömer döneminde Kudüs 
fethinde Hz. Ömer’in talimatıyla Kudüs Ezanı’nı okur. Şam’dayken gördüğü 
rüya sonrası Hz. Peygamber’in kabrini ziyarette, Hz. Peygamber’in iki 
torununun talebi üzerine, okuduğu ezanla son ezanını okur (Yıldırım, 2015b). 

Hz. Peygamber’in, Bilâl, Süheyb, Selman gibi Mekkeli ve Arap 
olmayan, toplumsal desteği olmayan Müslümanlara karşı muhabbeti biraz 
daha farklıydı. Pozitif ayrımcılık yaparak adeta akrabası olmayan bu isimlere 
kendisini onlara akraba saydırıyordu. Muhtemelen bunun için iltifat adına 
şöyle söylemiştir: “Öncüler dörttür: Ben Arapların ilk (Müslüman)iyim; 
Süheyb Rumların ilki, Selman Farsların ilki, Bilâl Habeşlilerin ilkidir” (Hindî, 
Kenzü’l- Ummâl, 11/644). Bilâl, sevgi ve tevekkül ahlâkının, marifet ve 
muhabbetin en güzel temsil edildiği sahâbilerden biridir.  

 

4.2. Enes b. Mâlik’in Örnekliği  
Çocukların ve gençliğin eğitiminde önemli bir isimdir. Hicretten on 

sene önce doğan, okuryazar ve zeki bir kimse olan Enes’i ailesi, Medine’ye 
hicreti sonrası Muhammed’in (sav) hizmetine vermiş, sonrasında Hz. 
Peygamber’in yanından hiç ayrılmamış; on yıl boyunca kendisine hizmet 
ettiği için “Hâdimü’n-nebî” lakabıyla anılmıştır (Canan, 1995). Hz. 
Peygamber kendisine; ya “Yâ Büneyye!/Ey Yavrucuğum” ya da “Yâ 
Üneys/Ey Enescik!” diye hitap etmiş; bazen de “Zü’l-Uzüneyn/İki Kulaklı” 
diyerek onunla şakalaşmıştır (Tirmizî, Sünen, 4083). 

Hz. Peygamber’in terbiyesinde yetişen ve kendisinden; “Allah’ım! Sen 
onun malını ve neslini çoğalt ve ona bereket ihsan et” duasını alan Enes; 
“Efendimiz (sav) bu duayı bana yaptıktan sonra ben neslimden tam yüz yirmi 
beş kişiyi gördüm ve onların büyük bir kısmını (nerede ise yüz kişiyi) kendi 
ellerimle defnettim. Herkes bahçesinden bir mahsul alırken, ben iki mahsul 
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aldım. Neye elimi attımsa bereketlendi.” demiştir (Buhârî, Sahîh, “Savm”, 61; 
(Tirmizî, Sünen, “Menâḳıb”, 45). 

Genç yaşta sporla ilgilenmiş, çocuklarına da okçuluk talimleri 
yaptırmıştır. Hem hadis yazan, hem çok hadis rivayet eden “muksirûn” 
sahâbîlerdendir (Canan, 1995). Hadis rivayet ederken hatadan korunmak 
amacıyla, hadisten sonra; “Veya Resûlullah böyle bir şey dedi (ev kemâ kāle 
Resûlullah)” ilâvesinde bulunurdu (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/205, 235, 
250). 

Çocuk eğitimiyle ilgili bir rivayeti şöyledir: “Kimin bir çocuğu varsa 
onunla çocuklaşsın!” (Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs, 3/513). Resûlullah’ın 
yanında kaldığı süreçte, “her zaman Hz. Peygamber’in istediği gibi 
davranamadığını” söylemiş, bununla ilgili, “bir defa bile azar işitmediğini, bir 
hatası yüzünden kendisini uyaracak olan hanımlarını ‘Bırakın çocuğu! O 
Allah’ın dilediğinden başka bir şey yapmamıştır’ diye yatıştırdığını” nakleder 
(Canan, 1995). 

O’nun rivayet ettiği hadislerden biri şöyledir: “Kimin düşüncesi âhiret 
olursa, Allah ona gönül zenginliği verir, işlerini kolaylaştırır. İstemediği halde 
dünya nimetleri de verilir. Kim âhireti unutup sadece dünyayı düşünürse, 
Allah da fakirliği onun gözleri önüne diker, işlerini darmadağın eder. 
Dünyada ise ancak kendisine takdir edilen kadar verilir” (Tirmizi, Sıfatü’l-
Kıyame, 25). 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
İslam, insanın her gelişim dönemine yönelik eğitimine dair önemli 

düzenleme öngörür. İnsanın önemli gelişim evrelerinden biri de gençlik 
dönemidir. Bugünün gençleri yarının büyükleri ve geleceğin liderleridir. 
Başarılı olmak için gerekli olan enerjinin kaynağı onlardır. Bu yönden 
gençlere yönelik çabalar geleceğin inşasına yönelik çabalar olarak görülebilir. 

Gençlik dönemi, insanın sonraki dönemlerini inşa ettiği, hayatı anlama 
ve anlamlandırma dönemi olarak soru işaretlerinin arttığı, kimlik arayışlarının 
yoğunlaştığı bir dönemdir. Bu dönemde gençler, kimlik inşasında okuduğu, 
öğrendiği, gördüğü kahramanları, rolleri modelleme yaparak hayatlarında 
örnek alma eğilimindedir. Gençleri bu dönemde doğru, yararlı rol modellerle 
tanıştırmak onların kimlik inşasında doğru karakteri modellemelerinde fayda 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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İslam’ın rol model olarak sunduğu seçkin insanlar Peygamberlerdir. 
Kur’ân’da kıssa olarak yaşanmış hayat hikâyeleri anlatılan “üsve-i hasene/en 
güzel örnek” olarak sunulan İslam Peygamberlerinin her biri pek çok özelliği 
yanında bazı meziyetleri ile öne çıkmıştır. Her birinin rol model olarak 
öğrenilmesi hayatı anlama ve anlamlandırmada yarar sağladığı gibi yaşanılan 
hayatta karşılaşılabilecek soru ve sorunların çözümünde rehberlik de 
sağlayacaktır. Bunlardan Hz. İbrâhîm ve Hz. Yûsuf’un rol model özelliklerine 
ana hatlarıyla yer verilmiştir. İslam Peygamberlerinin rol modelliğine dair bir 
dikkat çekme amacı taşıyan bu çalışma bir başlangıç mesabesindedir. Bu 
alanda daha derinlikli çalışmalara ihtiyaç olduğu yapılan incelemelerde 
anlaşılmıştır. 

İslam Peygamberlerinin rol modelliğinde en güzel örnek Hz. 
Muhammed’in rehberliğinde yetişmiş olan sahâbî de gecenin zifiri 
karanlığında yolu aydınlatan yıldızlar gibi, hayatın meşakkatli yolculuğunda 
insanlar için birer aydınlatıcı meşale görevi görür. Bu yönüyle her bir sahâbi, 
farklı özelliğiyle rol modellikte zenginliği ifade eder. Çalışmada dezavantajlı 
özelliklerine rağmen Müslümanlığı yaşamada kararlılıkla mücadelesini 
sürdüren “ilk müezzin” Bilâl Habeşi ve Hz. Peygamber’in “küçük hizmetkârı” 
Enes b. Mâlik ve rol modellikleri hakkında kısa bir bilgi verilmeye 
çalışılmıştır. 

Sahâbîlerin hayat hikâyelerini, rol modelliklerini farklı gelişim 
evrelerine yönelik anlatan hikâye, çizgi film, sinema türü çalışmalar rol 
modelliklerini güçlendirecektir. Ayrıca rol modelliklerini derinlemesine 
ortaya koyabilecek, kendilerine ait sözleri ve Hz. Peygamber’den rivayetleri 
üzerine daha derinlikli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 
 

Toplumu meydana getiren insanlar yaş grubuna göre genel manada 
çocuk, genç, yetişkin, yaşlı gibi kategorilere ayrılır. Bu gruplardan biri olan 
gençler sahip oldukları özelliklerle belki de toplumun en dinamik ve en 
enerjik unsurunu oluşturmaktadır. Sosyal hayatın en canlı kesimi olan gençler 
toplumların geleceği için büyük öneme sahiptirler. Onların sahip olduğu 
maddi ve manevi donanım hem kendi gelecekleri hem de toplumun geleceği 
için kıymetlidir. Gençlerin öncelikle toplum tarafından bir birey olarak 
görülüp kabul edilmesi gerekir. Şahsiyet ve karakterlerinin güçlü olması için, 
yaşamış oldukları ve yaşayacakları çağın gerekleri ile donatılmaları, 
hayatlarına anlam katan bir hedefe sahip  olmaları, bireysel ve toplumsal 
anlamda olumsuzluklarla mücadele etme potansiyeline hâiz olmaları, 
dünyanın  birtakım geçici zevklerine aldanmadan yaşantılarına dikkat 
etmeleri, karşılaşmış oldukları veya karşılaşmaları muhtemel zorluklarla başa 
çıkabilmeleri, yaşantıları için önemli olan maddi hayatlarının yanında manevi 
yaşantının da gerekli olduğunu fark etmeleri, insanların birbirlerini dinleme ve 
anlayabilmeleri için saygının önemli olduğunu anlamları önemlidir.  

Toplumsal hayatın yarını olan bu kesim kuru bir yığın olmayıp sosyal 
yaşantının vazgeçilmezleri arasındadır. Toplumun önemli bir kesimini 
oluşturan bu grup ihmal edilmemeli, eğitim ve öğretim faaliyetlerine özen 
gösterilmeli, düşüncelerine itibar edilmeli, sorumluluk duygusu 
kazandırılmalıdır. Karşılaşmış oldukları problemler çözülürken gençlerle olan 
iletişim diline ve üslubuna dikkat edilmeli, onlardan gelen talep ve istekler 
makul karşılanmalı ve ikna edilerek karşılık verilmeli, onlarla iletişimde 
nefret dilinden kaçınılmalıdır. 

Hz. Muhammed, peygamberlikle görevlendirildiği zaman toplumun her 
kesimi ile ilgilenmiş, sosyal hayatı oluşturan kişi ve gruplara kayıtsız 
kalmamıştır. O, inanan ve inanmayan herkes ile irtibat halinde olmuş, çocuk, 
genç, yaşlı, hasta, engelli, köle ve fakirler başta olmak üzere toplumun her 
ferdi ile münasebet kurmuştur. Gençlerde Hz. Peygamber’in ilgi ve iltifatına 
mazhar olan toplumsal bir grup olmuştur. Hem Hz. Peygamber’in hem 
gençlerin birbirleriyle münasebetleri İslâm tarihinde önemli başlangıçlara kapı 
aralamıştır. İslâm dinini insanlara tebliğ etmeye başladığı andan vefatına 
kadar devam eden süreçte Hz. Peygamber’in yanında hep gençler yer almıştır. 
Hz. Muhammed gençlerin de peygamberi olmuş, onların bireysel ve 
toplumsal sorunlarına kayıtsız kalmamış; öncelikle onları ilgilendiren 
problemlerin kaynağını anlamaya çalışmış; yaşamış oldukları sıkıntıları 
giderme adına alternatif çözüm yolları sunarak kendilerine yardımcı olmuştur. 
Hz. Peygamber ile gençler arasında oluşan bağ; sevgi-saygı, samimiyet, 
doğallık, görev bilinci, sorumluluk, aidiyet duygusu gibi unsurlar başta olmak 
üzere sosyal hizmetlere temel olabilecek birçok örneği bünyesinde 
barındırmıştır. 
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Bu araştırmada İslamiyet’in başlangıç döneminde Hz. Peygamber’in 
yaşam tarzı çerçevesinde sosyal hizmetler için temel oluşturabilecek ilkeler 
belirlenerek değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda Hz. Peygamber’in sosyal 
hizmetlere temel oluşturabilecek, gençlere yönelik örnekler üzerinden ortaya 
koyduğumuz, ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir: Danışmanlık ve rehberlik 
yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerine getirmek, gençlere değer vermek, 
ihtiyaç sahiplerine yardım ve destek sağlamak, gençlerin yeteneklerine uygun 
olan gönüllülük esaslı çalışmalara izin vermek, bireylerin gelişimi için onlara 
görev ve sorumluluklar vermek, karşısındaki bireyi kendisinin sahip olduğu 
koşullardan faydalandırarak onları onurlandırmak, boş vakitlerin 
değerlendirilmesi ve zinde bir akıl-beden sağlığı için sportif faaliyetlere 
özendirmek. 

İslamiyet’in başlangıç döneminde Hz. Muhammed’in (sas) 
davranışlarından ve hadislerinden yola çıkılarak günümüzdeki Sosyal Hizmet 
alanına temel oluşturabileceğini düşündüğümüz bazı ilkeler aşağıda yedi 
başlık halinde ele alınmıştır. 

1. DANIŞMANLIK YAPMAK 
Hz. Peygamber insanlarla olan iletişimine önem verir, karşısındaki 

kişinin durumunu dikkate alarak ona göre davranırdı. O kişinin sahip olduğu 
yaş, cinsiyet, makam-mevki ve sosyal statüye itibar etmeden muhatabına 
uygun olacak iletişim dilini kullanmaya çaba gösterirdi (Tekin, 2018, s. 58).  
Hz. Peygamber gençlerle olan irtibatında iletişim diline dikkat etmiş, onları 
kapsayan bir dil kullanmış, onların kişilik ve karakter özelliklerini dikkate 
alan bir yaklaşım tarzı sergilemiştir. O, gençlere yaklaşırken onlar tarafından 
yanlış anlaşılabilecek usul ve üsluptan kaçınmış, nefret dilini kullanmamıştır 
(Tekin, 2019, s.78).  

Gençler yaşlarının vermiş olduğu birtakım özellikleri itibarıyla bazı 
istekleri olduğunda başını sonunu hesap etmeden fevri davranabilirler. Bu 
nedenle onlara yapılabilecek doğru rehberlik ve yönlendirme gelecekte 
pişmanlık duyabilecekleri kararların önlenmesinde etkili sonuçlar doğurabilir. 
Gençlere danışmanlık yapılırken ikna olabilecekleri bir dil kullanılmalı ve 
yapılacak izahat ile gençlere tatmin edici gerekçeler sunulmalıdır. Hz. 
Peygamber’e zaman zaman gençlerden olumsuz birtakım istekler gelse de o, 
bu hususu ikna edici bir dil sayesinde çözüme kavuşturmuştur. Bu konuya 
örneklik teşkil etmesi açısından Resûlullah (s) ile bir genç arasında yaşanan şu 
olayı zikretmek faydalı olacaktır.  Bir gün gençlerden biri, Resûlullah’a (s) 
gelerek şu şekilde bir talepte bulunur: 
 

-“Ey Allah’ın elçisi! Bana zina etmem için izin ver.” Gencin bu talebini 
işitenler onu azarlayarak susturmak istediler. Ancak Hz. Peygamber azarlama 
veya susturmak yerine genci dinleyip, onunla konuşmayı tercih etti ve ona 
şunları söyledi: 
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-Söyle bakalım, bir başkasının annenle zina etmesini ister misin? 

- Hayır, asla istemem. 

- Öyle ise, hiç kimse annesine böyle bir şey yapılmasını istemez. Peki, bir 
başkasının kızınla zina etmesini ister misin? 

- Hayır, kesinlikle istemem. 

- Öyle ise, başkaları da kendi kızları ile zina edilmesini istemezler. 

Resûlullah(s), ardından talepte bulunan gence kız kardeşini, halasını, 
teyzesini bu yolda görünce hoşlanıp hoşlanmayacağını sordu. Genç, 
hoşlanmayacağını söyleyerek hatasını anladı. Hz. Peygamber de kendisine 
hayır dua ederek genci uyardı (Hanbel, 1995: (5), 256). Gencin bu olumsuz 
talebine karşı Hz. Peygamber’in yaklaşımı rencide edici olmamıştır. Zira o, 
meseleyi anlamaya çalışmış, genç bireyi dinlemiş, ondan kendisine gelen zina 
etme fikrini olumlamayan düşünce onun ikna olabileceği örnekler sunularak 
anlatılmış, talep edilen şeyin insanlar için çirkin ve yakışıksız bir şey olduğu 
yine gencin yakın çevresinden örneklerle izah edilmiştir. Hz. Peygamber 
ayrıca bu gence empati yaptırarak istediği şeyin çirkinliğini anlamasını 
sağlamıştır.  

Hz. Peygamber gençleri hata ve yanlışlardan korumak ve aile 
kurumunun saygınlığını onlara göstermek için evlilik hususuna dikkat çekmiş, 
gençleri bireysel ve toplumsal manada korumak için gayri meşru ilişki yerine 
onlara meşru bir hayat olan evlilik yapmaları yönünde alternatif bir çözüm 
yolu göstermiştir. Nitekim bazen hata ve yanlışları göstermek yetmez. Hata ve 
yanlıştan korumak için bireylere alternatif çözüm yolu sunmalı, alternatifler 
sunulurken dikkatli olunmalı, önerilen çözümler yeni hata ve yanlışlara sebep 
olmamalıdır. Hz. Peygamber zina yapılmaması konusunda gençleri uyarırken, 
onlara evlilik yapmalarını tavsiye etmiş, evliliğe imkânı olmayanlara da yine 
alternatif çözümler sunmak suretiyle yardımcı olmaya çalışmıştır. O gençlerle 
yaptığı bir sohbet esnasında şu şekilde tavsiyelerde bulunmuştur: “Gençler! 
Evlenme imkânı olan evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve 
iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkânı bulamayanlar da oruç 
tutsun. Çünkü oruç, kişinin şehvetini azaltır” (Buhârî, 1992: “Nikâh”, 3; 
Tirmizî, 1992: “Nikâh”,1). 

İnsanoğlu mekanik bir varlık olmayıp bedenî istek ve arzuların 
yanında manevî ihtiyacı olan bir fıtratta yaratılmıştır. İnsanların bir kutsalı 
olması, inandığı, güvendiği, aşkın bir gücü benimsemesi, birey için psikolojik 
mânâda güven ve huzuru temin etmesi açısından önemli bir husustur (Tekin, 
2018, s. 95).  

İnsanı çevreleyen pek çok faktör zaman zaman onu menfi 
davranışlara itebilir. İnsanın suça bulaşması, meşru olmayan bir takım faaliyet 
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ve çabaların içinde yer alması gibi durumlar, içinde olduğu sarmalın da bir 
gereğidir. Her ne kadar kanun ve yasalar insanları bir takım suç ve 
kötülüklerden korusa da insanın sahip olduğu manevi bilinç ve sorumluluk oto 
kontrol sağlaması açısından önemlidir. İnsanın güçlü bir varlık tarafından 
yaratılması, hayatının gelişi güzel olmaması ve yaptıklarından hesaba 
çekileceği bilgisi ona sorumluluklarını hatırlatır. Hz. Peygamber, insanlar için 
vazgeçilmez ve gerekli olan manevi yaşam tarzının gençlik yıllarında bireye 
doğru bir şekilde verilmesine dikkat etmiş, genç sahâbî Abdullah b. Abbas’a 
manevi hayatın önemine işaretle şu şekilde tavsiye ve öğütte bulunmuştur:  

“Ey delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim: Allah’ın emir ve yasaklarını 
gözeterek yaşa ki Allah da seni gözetip kollasın. Allah’ı hiç hatırından çıkarma ki onu 
her an yanında bulasın. İsteyeceğinde Allah’tan iste, yardım dilediğinde Allah’tan 
yardım dile, bilmiş ol ki tüm insanlar sana bir konuda fayda vermek için bir araya 
gelseler ancak Allah’ın yazdığı kadarıyla sana faydalı olabilirler. Eğer tüm insanlar 
sana zarar vermek konusunda birleşip bir araya gelseler ancak Allah’ın sana yazdığı 
kadarıyla zarar verebilirler. Kader kalemleri kalkmış ve yazılan sahifeler 
kurumuştur” (Buhârî, “Meğâzî”, 18; İbn Kuteybe, 1969,s. 307).  

Hz. Peygamber’in tavsiyelerine bakıldığında başta Allah Teâla’nın 
büyüklüğü, kudreti ve gücüne dikkat çekilmiştir. Yüce bir varlığa inanmanın 
insan hayatına kattığı değer üzerinde durulmuş, O’nu hatırda tutmanın insana 
katacağı bilinç ve şuurla davranışların iyi yönde olacağına işaret edilmiştir. 
Yine Hz. Peygamber’in tavsiyelerinde dua etmenin ehemmiyetine işaret 
edilerek O’ndan başka varlık ya da yaratıklarından medet umulmaması ve her 
şeyin tek sahibi olan yüce varlığın hakikatine dikkat çekilmiştir. 

Hz. Peygamber’in iletişim dili ve üslubu gençlerin yapı ve 
karakterlerine uygunluk göstermiş; O’nun tavsiye, teklif ve önerileri gencecik 
insanları muhtemel yanlışlardan korumuş; kendilerine uygun davranış 
şekilleri göstermek suretiyle rehberlik, danışmanlık, empati, ön yargıdan 
uzaklık, alternatifli çözüm sunmuş; dışlama, aşağılama ve kınama yerine 
kuşatıcı bir yaklaşım tarzı ortaya koyarak gençlere uygun davranışlar ortaya 
koymuştur. Ayrıca O, maddi hayat yanında manevi hayatın da önemli 
olduğunu belirtmiş, inançlı olarak yaşamanın insan hayatının huzuruna 
olumlu katkı yapacağını ifade etmiştir. 

2. GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM-ÖĞRETİM 
FAALİYETLERİNDE BULUNMAK 
İslam dini “oku” ayeti ile insanlara gelmiştir.3 Okumak, öğrenmek, 

bilgi sahibi olmak insanın cehaletini gideren en önemli unsurdur. Zira 
insanoğlu eğitim sayesinde kendisini geliştirir, hayatın anlamını öğrenir, 
                                                            
3  Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır. Oku! 
Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem 
sahibidir. el-Alak, 96/1-5. 
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kendisi ve çevresinin farkına varır. Okumak insanı medenileştirir. İnsanlar 
almış oldukları eğitimle başta kendileri olmak üzere çevrelerinde yer alan 
insan, hayvan, tabiat gibi varlıkların anlamını keşfedip anlamlandırmaya 
çalışır. En genel tabirle eğitim, insanların cehaletini gidermede önemli rol 
oynar. Hz. Peygamber gönderilmeden önceki devre, “câhiliye dönemi” 
denmekteydi. Bu şekilde adlandırılmasının nedenlerinden biri, eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin toplumda yaygın olmaması ve Araplar’ın hayat tarzına 
bedeviliğin (göçebeliğin) hâkim olması, çevrelerinde yaşayan insanlara göre 
medeniyet bakımından geri kalmaları ile bilgisizlik ve gaflet içerisinde göçebe 
ve yarı göçebe hayatı yaşayan kabile topluluklarından oluşan, kayda değer 
önemli bir tarihleri olmayan, puta tapan, kötülük yapmalarını önleyen bir 
dine, bir peygambere ve semavî bir kitaba sahip bulunmayan insanlar olmaları 
gibi unsurların yer almasıydı (Fayda, M, 1993: “Câhiliye”, (7), 17). 

İslâm öncesi dönemde eğitim-öğretim faaliyetleri toplum hayatında 
yaygın değildi. Özellikle dini yaşantı ve bilinç anlamında sapkın, çirkin bir 
takım adet ve alışkanlıklar yaygındı. Câhiliye döneminde eğitim-öğretim 
faaliyetleri insanlar nazarında öncelikli bir konu değildi. Öncelikli bir mesele 
olmadığı için toplum nezdinde okuma-yazma bilenlerin sayısı da sınırlıydı 
(Tekin, 2018, s. 88). Bir toplumun kalkınıp gelişmesi için eğitim faaliyetleri 
önemlidir. Eğitim-öğretim sayesinde taassup, bağnazlık, tek düzelik, 
bilgisizlik, sapkınlık, cehalet başta olmak üzere birçok olumsuzluk 
giderilebilir.  

İslâm öncesi dönemde yer alan, toplumsal gerçekliği değiştiren, 
câhiliye algısını dönüştüren, birey ve toplumun birbirleri için değerli 
olduğunu hissettiren, eğitimli insanların başta kendileri sonra da toplum için 
birer meşale görevi icra ettiğini gösteren Hz. Peygamber büyük bir seferberlik 
ortaya koyarak insanların, özelde çocuk ve gençlerin eğitimi için radikal bir 
adım atmış, bir taraftan İslâm dinini tebliğ ederken diğer taraftan gençleri 
eğitim faaliyeti içerisine katarak onları değerlendirmiştir. Böylece gençlerin 
gelişimi için bir çığır açmıştır. 

Hz. Peygamber eğitimli olmanın önemine işaret ederek konunun 
ehemmiyetini şu şekilde dile getirmiştir:  

“Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu 
kolaylaştırır”, (Buhârî, “İlim” 10; Müslim, 1992: “Zikr” 39), “Kim ilim talep 
ederse, bu onun geçmiş günahlarına kefâret olur”, (Tirmizî, “İlim”, 2), “İlmin 
kalkıp cehâletin gelmesi kıyamet alametlerindendir”, (Tirmizî, “İlim”, 6).  

Hadisler ilim ve bilgi sahibi olmanın insanlar için çok önemli bir husus 
olduğuna işaret etmektedir. 

Hz. Peygamber İslâm dinini insanlara tebliğ etmeye başladığı ilk 
zamanlarda yanında kalan kuzeni Hz. Ali’nin eğitimi ile alakadar olmuş, onun 
eğitimli, bilgili ve güzel ahlâka sahip olması için çaba sarf etmiştir. Fakir 
olmaları hasebiyle Hz. Ali küçüklüğünden itibaren Resûlullah’ın (s) yanında 
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kalmaya başlamış, onun himaye bakım ve gözetiminde olmuş ayrıca o, 
yetişmesi için kendisine güzel örnek olmuştur (Taberî,1968: (2), 313; Süheylî, 
1997: (1), 426; İbn Kesir, 1997-1999: (4), 62). Bunun yanı sıra çocuk ve 
gençlerin yetişmelerinde önemli unsurdur. Bakım ve himaye kadar çocuk ve 
gençlerin eğitilip geleceğe hazırlanması adına atılan adımlar da zorunludur. 
Hz. Peygamber yanına aldığı fakir ve küçük yaştaki kuzeniyle çok yönlü 
ilgilenmiş, yetişmesine yardımcı olmuştur. 

Hz. Peygamber Mekke’de İslâm dinini anlattığı ilk yıllarda genç bir 
sahâbî olan Erkam b. Ebü’l-Erkam el-Mahzumî’nin evinden hem karagâh hem 
de okul olarak istifade etmiştir (Makdisî, ts: (5), 101; İbnü’l-Cevzî, 1975: 
129). Genç sahâbîler Hz. Peygamber’in İslâm’ı tebliğine büyük teveccüh 
göstermiş, onun samimiyetine olan inançları gün geçtikçe artmıştır (Tekin, 
2018, s. 91). Resûlullah (s) eve gelenlere İslâm’ın emir ve yasakları dışında 
farklı konulara da değinerek onları bilgilendirme yoluna gitmiştir. Kur’an’dan 
bazı ayetler okur, onları tefsir eder, sohbette soru cevaba geçilir, görüşmeler 
gece geç vakitlere kadar devam ederdi  (Yıldız, 1998, s. 316).  Hz. 
Muhammed cehaletin hâkim olduğu, bir topluluğa peygamber olarak 
gönderildi. Onlara temel dini bilgiler yanında sosyal hayatı kapsayan farklı 
konuları içeren hususları da anlatmış, onlardan gelen soruları cevaplamış, 
kendilerine faydalı olmaya çalışmıştır. Hz. Peygamber tarafından okul olarak 
kullanılan Erkam’a ait olan evde başta bu sahâbînin kendisi olmak üzere Ali 
b. Ebû Talib, Zübeyr b. Avvâm, Talha b. Ubeydullah, Sa’d b. Ebu Vakkâs, 
Saîd b. Zeyd, Fâtıma bint Hattâb, Osman b. Maz’ûn, Hind bint Abdullah b. 
Hâris, Mikdâd b. Esved, Habbâb b. Eret, Abdullah b. Mes’ûd, Hâlid b. Said, 
Ca’fer b. Ebû Tâlib, (Taberî, 1968: (11), 494), Esmâ bint Umeys, (Kehhâle, 
1959: (1), 157), Mus’ab b. Umeyr gibi gençler Hz. Peygamber’in eğitimden 
geçmişlerdir  (Köksal, 2008: (1-2), s. 211-230). Bu genç sahâbîler Hz. 
Peygamber’den gerek dini gerekse dünyevi konularda istifade etmişlerdir. 
Almış oldukları eğitim sayesinde birçok insanın İslâm’la tanışmasına vesile 
oldukları gibi zaman zaman kendilerine verilen görevleri de yerine getirmişler 
ve bu hususta üzerlerine düşenleri layıkıyla yapmışlardır. 

Hz. Peygamber’in eğitim konusunda dikkat ettiği önemli hususlardan 
biri de fırsat eşitliğidir. Câhiliye devrindeki kadın ve kızlara yönelik yerleşik 
menfi algı değişmiş, kadınların da erkekler gibi eğitimli olmaları gerektiği 
yönünde ciddi adımlar atılmıştır. Bu gaye ile insanlar arasında olan 
ayrımcılığın giderilmesi için eğitimden yararlanılmıştır. Erkam b. Ebü’l-
Erkam’a ait evde eğitim faaliyetlerine Fâtıma bint Hattâb, Esmâ bint Umeys 
gibi genç hanım sahâbîlerin katılması Hz. Peygamber’in insanlar arasında 
ayrımcılığa karşı olduğunu, yapay engeller olmaksızın insanların fırsat 
eşitliğinden istifade etmesi gerektiğini göstermiştir. 

Resûlullah’ın (s) Erkam b. Ebü’l-Erkam’ın evinde gerçekleştirmiş 
olduğu eğitim faaliyetlerine katılan genç sahâbîlerden biri de Ca’fer b. Ebû 
Tâlib’tir. Onun aldığı eğitimin tesiri Habeşistan’da iken Habeş kralı ile 
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aralarında geçen diyalogda görülebilir. İslâm’ın ilk yıllarında Mekke 
müşrikleri Müslümanlara yönelik eziyet ve işkencelerini arttırınca Hz. 
Peygamber Müslümanların Habeşistan’a gitmelerine müsaade etmişti. 
(Zubeyr, 1981, s. 112-113; İbn İshâk, 1981, s. 195-196; İbn Hîşâm, 1936: (1), 
336). Müslümanlar Habeşistan’a gidince Mekke müşrikleri onları oradan 
getirmek için Habeş kralına bir heyet göndermişlerdi. Heyet, kral ile görüşüp 
ülkelerinden gelen insanların âsi olduklarını ve kendilerine verilmesini talep 
etmişlerdi. Kralın Mekke müşriklerinin taleplerine cevap vermeden önce 
ülkesine sığınan Müslümanları dinlemek istediğini, kararını onları dinledikten 
sonra vereceğini söylemesi üzerine Müslümanlar kendilerini krala ifade etmek 
için aralarından Ca’fer b. Ebû Talib’i seçtiler. Müslümanların temsilcisi 
Ca’fer, Habeşistan Kralına neden bu ülkeye geldiklerini anlatan bir konuşma 
yaptı ve konuşmasının ardından ikna olan kral Müslümanları götürmek için 
gelen Mekke müşriklerine onları teslim etmeyeceğini kesin bir dille ifade 
ederek eli boş dönmelerini sağladı.4 

Konuşmanın içeriğine bakılınca Ca’fer b. Ebû Talib öncelikle Hz. 
Peygamber gelmeden önce içinde oldukları hayatı sosyolojik olarak 
özetlemiş, insanların nasıl bir hal üzere yaşadıklarını dile getirerek durum 
tespitinde bulunmuştur. Daha sonra Resûlullah (s) ile yeni bir başlangıç 
yaptıklarını, onun kendilerine tebliğ etmiş olduğu öğretilerle zihniyet değişimi 
yaşadıklarını, akabinde ise ideal bir insan ve ideal bir toplum olma adına 
kendilerine aktarılan bilgilerle başta din algıları olmak üzere hayatın pek çok 
alanında köklü değişimler yaşadıklarını ve netice olarak örnek birey ve örnek 
toplum olmak yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini, Habeş Kralına 
anlatmıştır. 

Ca’fer b. Ebû Talib’in konuşması Hz. Peygamber’in ne denli 
mükemmel ve etkili bir eğitimci olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. O, 
insanı temel alan yaklaşımla bireyleri değerlendirmiş, kişilerin olumlu 
mânâda değişimleri ile toplumların da değişebileceğini göstermiştir. Ca’fer b. 
Ebû Talib genç yaşına rağmen kralın karşısında özgüveni yüksek, kendinden 
emin, taşımış olduğu sorumluluğun bilincinde, kararlı duruşu ile Hz. 

                                                            
4 Ca’fer b. Ebû Talib’in Habeş kralına yaptığı konuşma özetle şu şekildedir. “Ey hükümdar, 
Allah aramızdan birini seçip de onu kendisi için elçi olarak gönderene kadar biz cahillerdendik, 
putlara tapar, ölü hayvan eti yer, fuhuş yapardık. Akrabalık bağlarına riâyet etmez, komşuluk 
haklarını gözetmezdik. Güçlü olanlarımız zayıf olanlarımızı ezerdi. Uzun bir müddet bu hâlde 
yaşadık. Sonra Allah bize aramızdan soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini, namusluluğunu 
bildiğimiz bir peygamber gönderdi. O bizi Yüce Allah’ın birliğini tanımaya ve O’na ibadet 
etmeye çağırdı. Ağaç ve taştan yaptığımız putlara tapmaktan, Allah’a ortak koşmaktan 
uzaklaştırdı. Bize doğru söylemeyi, emanete ve akrabalık bağına riâyet etmeyi, komşularla 
güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sakınmayı emretti. Fuhuştan, yalandan, yetim malı 
yemekten, namuslu kadınlara iftira etmekten bizi menetti. O, bize, diğer insanlara kötülük 
yapmaktan çekinmeyi, sadece Allah’a ibadet etmeyi, sadaka vermeyi ve her çeşit iyi ve güzel 
fiiller işlemeyi öğretti.” Urve b. Zubeyr, Meğâzî, s.112-113; İbn İshâk, 195-196; İbn Hîşâm, 
(1), 359. 
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Peygamber ve Müslümanların içinde olduğu hakikati anlatmış, neticede 
konuşmasıyla kralı ikna etmiştir. 

Hz. Peygamber eğitim faaliyetlerine hicretten sonra da devam etmiş, 
bu amaçla pek çok genç O’nun rahle-i tedrisatından geçmiştir. Resûlullah (s) 
Medine’ye hicret ettikten sonra mescidin yanına suffe adıyla bir kurum inşa 
etmiştir. Bu kurum eğitim öğretim faaliyetleri dışında da farklı görevler de 
icra etmiştir (Ömeri, 1994, s. 265-266; Baktır, 1990, s. 39). Hz. Peygamber’in 
inşa ettiği bu kurum merhum Hamidullah tarafından İslâm’ın ilk üniversitesi 
olarak kabul edilmiştir. (Hamidullah, 1980: (2), s.768). Suffede eğitim 
faaliyetlerine katılan bazı gençler şunlardır: Abdullah b. Ömer, Ebû Said el-
Hudri, Vâsile b. el-Eska, Ukbe b. Amir el-Cüheni, Ka’b b. Amr, Irbad b. 
Sâriye (İsfahanî, 1974: (1), 368, (2), 7,9,11,21). Burada eğitim alan genç 
sahâbîler hem Hz. Peygamber döneminde hem de onun vefatından sonraki 
süreçte önemli sorumluluklar üstlenerek başarılı çalışmalar ortaya 
koymuşlardır. Hz. Peygamber gençleri eğitim faaliyetlerine dahil etmiş, 
eğitim süreci tamamlanan gençleri de farklı alanlarda insanları eğitmek 
amacıyla görevlendirmiştir. Eğitim sayesinde gençler iyi yönde kendilerini 
geliştirmişlerdir. Mus’ab b. Umeyr örneğinde olduğu gibi sahip oldukları 
enerji, azim ve dinamizmle toplumu bilgilendirme, eğitim ve irşad faaliyeti ile 
Hz. Peygamber’e destek olmuşlardır (İbn Hîşâm, 1936: (2), 76; Taberî, 1968: 
(2), 357; Makdisî, (4), s.166, (5), 97; Süheylî,1997: (2), 252). 

Enes b. Mâlik, Hz. Peygamber’in eğitiminden geçen sahâbîlerden 
biridir. Enes’in babası Mâlik, karısı ve birçok akrabası Müslüman olunca bu 
durumu kabullenememiş, ailesini terk etmiş ve Şam’a yerleşmiş ve orada 
ölmüştür. Kocası tarafından terk edilen ve çaresiz kalan Ümmü Süleym 
(Enes’in annesi) Enes’i alıp Hz. Peygamber’e götürüp emanet etmiştir.  Hz. 
Peygamber kendisine emanet edilen Enes’e sahip çıkmış, onunla ilgilenmiş, 
başta eğitimi olmak üzere terbiye, bakım, himayesiyle alakadar olarak onu 
koruyup kollayarak yetiştirmiştir (İbn Abdürabbih, 1983: (5), 8; Makdisî, (5), 
117; İbn Abdilber, 2002: 53; İbnü’l Esîr, 1970: (1), s.295; İbn Hacer,1992: 
(1), 71).  

Hz. Peygamber kendisine emanet edilen Enes’i yetiştirirken ona 
değişik öğüt ve tavsiyelerde bulunmuş, onu hayata hazırlarken genel eğitim 
yanında manevi eğitimine dikkat etmiş, kendisine rehberlik edecek 
nasihatlerde bulunmuştur. Örnek olması açısından Hz. Peygamber’in Enes’e 
yapmış olduğu öğütlerden bir kısmını aktarmanın faydalı olacağı 
kanaatindeyiz. 

 
“Oğulcuğum, Kur’an okumaktan geri durma. Zira Kur’an ölü kalbe hayat 
verir, kötü ve çirkin şeylerden ve haddi aşmaktan insanı korur. Oğulcuğum, 
kimseye karşı kalbinde kötülük tutmadan sabahlamaya ve akşamlamaya 
çalış. Eğer bunda başarılı olabilirsen, kıyamet gününde hesabın kolay olur. 
İşte bunlar benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşar ve yaşatırsa beni 
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sevindirmiş olur. Beni sevindiren ise cennette benimle beraber olur” 
(Buhârî, “Vesaya”, 25; Müslim “Fedail”, 54). 
 
Hz. Peygamber çocuk ve gençlerle iletişim kurarken kullandığı dile 

dikkat eder, onlara sevgi, şefkat, samimiyet ve muhabbetle davranırdı. 
Resûlullah (s)’in Enes’e hitaba başlarken “oğulcuğum” demesi muhatabına 
karşı yaklaşımını göstermektedir. Ona yapmış olduğu konuşmada kutsal 
kitabın mahiyeti, önemi ve insanlar için ifade ettiği anlamı dile getirerek 
Kur’an’a karşı nasıl davranması gerektiğini vurgulamıştır. Devamla iyi ve 
ideal insan olma yolunda tutum ve davranışların önemine işaret etmiş, 
akabinde kendi örnek hayatı ile Kur’an’ın anlaşılıp yaşandığında insanı 
bekleyen güzel neticeyi müjdelemiş, hayata ve dünyaya pozitif bakmak için 
farklı bir gerekçe sunmuştur. Böylelikle İnsanların mutlu ve huzurlu 
olmalarında etkili yollardan biri olan motivasyon, Hz. Peygamber tarafından 
genç sahâbî Enes’e anlatılmıştır. 

3. GENÇLERE DEĞER VERMEK 
Günümüzde olduğu gibi Hz. Peygamber devrinde de gençler toplumun 

önemli bir kesimini oluşturmaktaydı. Hz. Peygamber toplumun her kesimi ile 
irtibat halinde olmuş, insanlarla olan münasebetinde onları ötekileştiren, 
küçümseyen, aşağılayan, tahkir eden bir anlayışta olmamıştır. O, insanları 
değerlendirirken sahip oldukları düşünce veya görüşlerinden dolayı menfi bir 
yaklaşım içerisinde olmamış, herkesi olduğu gibi kabul etmiştir. Hz. 
Peygamber farklı insanlarla değişik vesilelerle bir araya gelmiş, gerektiğinde 
yaş ve statü ayrımı yapmadan herkesi dinlemiştir. Resûlullah (s) toplumun bir 
parçası olan gençlere değer verir, onları dinler, anlamaya çalışır, fikir ve 
görüşlerini önemser, onlara değerli olduklarını hissettirirdi. Onlara gösterilen 
bir değer göstergesi olarak zaman zaman gençlerde ortaya çıkan olumsuz 
davranışları gidermeye çalışır, yaptıkları hata ve yanlışları başa kakmaz, 
kurduğu açık iletişim ile aralarındaki bağı canlı ve dinamik tutardı.  

Hz. Peygamber hicret öncesi Medineli Müslümanlarla Akabe biatları 
denen görüşmeler yapmış (Önkal, 1989: (2), 211) ve yapılan görüşmeler 
neticesinde Mekkeli Müslümanların Medine’ye hicretleri gerçekleşmişti. Bu 
görüşmelerin üçüncüsünde genç sahâbî Es’ad b. Zürâre, Resûlullah (s)’in 
anlattıklarını dinledikten sonra yapmış olduğu konuşma ile Medineli 
Müslümanları müspet anlamda etkilemiş, onların ikna olmasında önemli rol 
oynamış, akabinde ise fikir ve görüşleri ile Medine’den gelen insanlar 
üzerinde tesirli olduğu için Resûlullah (s) tarafından Medineli Müslüman 
heyetin başına başkan olarak atanmıştır. (Zubeyr, 138; İbn Sa’d, ts: (3), 603; 
İbnü’l-Esîr, (1), 205; İbn Hacer, (1), 32). Onun yapmış olduğu etkili konuşma, 
Hz. Peygamber tarafından beğenilmiş ve takdir edilmiştir. Resûlullah (s) genç 
sahâbî Es’ad’a güvenmiş, onda olan potansiyeli keşfetmiş, sahip olduğu 
kişilik ve karakteri de dikkate alarak ona başkanlık görevi vermiştir. 
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Tarihin pek çok döneminde olduğu gibi savaşlar Hz. Peygamber 
devrinin de bir realitesidir. Savaş öncesi, sonrası ve savaş anında alınan bazı 
kararlar kritik öneme sahiptir. Hz. Peygamber toplumları ciddi oranda 
etkileyen savaşlarda bazen genç sahâbîlerin fikir ve görüşlerinden istifade 
etmiştir. Hicret sonrası Müslümanlar ile müşrikler arasında vuku bulan ilk 
büyük savaş Bedir Savaşı’dır. Bu savaş için hazırlıklarını tamamlayan 
Resûlullah (s) harbin yapılacağı alana gidip düşmanlarını beklemeye 
başlamıştır. Hz. Peygamber ordusunu tanzim edip, stratejisini belirleyip son 
hazırlıkları yaparken genç sahâbîlerden Hubâb b. Münzîr, Resûlullah (s)’e 
gelerek ordunun mevzilendiği yer ile ilgili tereddütlerini ona iletmiştir. 
Mevzilenen yerin tercihi ile alakalı hakikati öğrenmek için Resûlulah (s)’e 
soru sormuş, Hz. Peygamber’in tercihi olduğu cevabını alınca yapılan tercihin 
doğru olmadığını, ordunun mevzilendiği yerin savaş stratejisi ve harp tekniği 
açısından Müslümanlara zarar vereceğini dile getirmiş, Hz. Peygamber de bu 
genç sahâbînin fikrini benimseyerek onun tavsiyesi doğrultusunda kararını 
değiştirmiştir (Vâkıdî,1984: (1), 53; İbn Hişâm, (2), 272; Taberî, (2), 440). 
Müslümanlar açısından ilk büyük savaş olmasının yanında aynı zamanda 
ölüm kalım meselesi olan Bedir Savaşı öncesi genç bir sahâbînin görüşü 
önemli rol oynamıştır. Hz. Peygamber genç sahâbîyi dinledikten sonra makul 
gelen görüşü benimsemiş ve gerekeni yapmış ve savaş Müslümanların lehine 
sonuçlanmıştır. Hz. Peygamber’in bu tavrı gençleri dinleme, fikirlerine açık 
olma, görüşlerine itibar etme noktasında hassas davranılması gerektiğini 
göstermiştir. 

Hz. Peygamber Uhud Savaşı öncesi gençlerin talep ve görüşlerini 
değerlendirmiş, kararını onların talepleri yönünde revize etmiş ve böylece 
gençlerin değerli bir birey olduklarını hissettirmiştir. Yaşlarının küçük olması 
sebebiyle Bedir Savaşı’na katılamayan gençler, yine müşriklerin 
Müslümanlara saldırmak için harekete geçtiklerini duyunca Hz. Peygamber’e 
gelip savunma savaşı yerine meydan savaşını talep etmişlerdi. Onları buna 
sevk eden düşünce, Hz. Peygamber’in aldığı istihbarat neticesinde oluşan 
kanaat yani Medine’de kalıp düşmanı burada karşılayarak savunma savaşı 
yapma kararıydı. Fakat genç sahâbîler Bedir Savaşı’nda olduğu gibi meydan 
savaşı yapılmasını isteyince Hz. Peygamber onlardan gelen bu fikri 
benimsemiş ve Uhud Savaşı bu doğrultuda Medine yerine Uhud Dağı 
eteklerinde gerçekleşmiştir (Vakıdî, (1), 210; Makdisî, (4), 199; İbn Kesir, (5), 
349). Toplumu ilgilendiren en hayati zamanlarda dahi gençleri dinlemesi, Hz. 
Peygamber’in onlara verdiği değerin farlı bir göstergesidir. 

Hicretin dokuzuncu yılında Arap yarımadasının faklı belde ve 
bölgelerinden heyet ve gruplar Hz. Peygamber’e gelerek Müslüman 
olduklarını beyan etmiş, onunla görüşmüş, İslâm hakkında bilgi almışlardı. Bu 
maksatla Tücîb heyeti gelip Hz. Peygamberle görüşmüş ve İslâm dini ile 
alakalı birtakım malumatlar edinmişlerdi. Gelen heyette yer alan gençlerden 
biri Resûlullah (s)’den “Allah’tan beni affetmesini, bana merhamet etmesini 
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ve zenginliği gönlüme koymasını iste” şeklinde talepte bulunmuştu. Onun 
talebine kayıtsız kalmayan Hz. Peygamber, “Allah’ım! Ona mağfiret eyle, ona 
merhamet et ve zenginliğini gönlüne koy” diye dua etmiş ve daha sonra heyet 
ayrılıp memleketlerine gitmişti. Bir yıl sonra Hz. Peygamber bu heyet ile hac 
esnasında karşılaşmış, onları tanımış ve onlara geçen yıl konuştukları genci 
sormuştu. Heyettekiler: 

“Ey Allah’ın Resûlü! Yüce Allah’ın vermiş olduğu rızka karşı ondan 
daha kanaatlisini görmedik, insanlar dünyayı aralarında bölüşecek olsalar, o 
genç dönüp ona bakmaz”, diyerek genç hakkında bilgi vermişlerdi (İbn Sa’d, 
(1), 323; İbn Seyyidünnâs, 1992: (2), 330). Hz. Peygamber gençlerden gelen 
makul talepleri değerlendirmiş, onların isteklerini samimiyetle karşılamış, 
değerli olduklarını hissettirmiştir. Hz. Peygamber’in genç hakkında aldığı 
cevap herhangi bir talepte bulunan gençlerle iletişim ve muhabbetin ne denli 
önemli olduğunu göstermektedir. 

4. GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE GENÇLERİN 
YETENEKLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINA 
İZİN VERMEK 
Fıtrat gereği insanların ilgi, yetenek ve kabiliyetleri farklıdır. İnsanların 

kudret ve kabiliyetleri aynı zamanda sahip oldukları potansiyeli ortaya koyar. 
Resûlullah (s) devrinde de gençler sahip oldukları ilgi, istidat ve yeteneklerine 
göre İslâm Peygamberine yardımcı olmuşlardır. Onlardaki potansiyeli 
keşfeden Hz. Peygamber farklı zamanlarda sahip oldukları yeteneklerden 
imkânlar ölçüsünde istifade etmiştir.  

İslâm’ın insanlara tebliğ edildiği ilk yıllarda Hz. Peygamber, Erkam b. 
Ebü’l-Erkam’ın evini karargâh olarak kullanmıştır (Makdisî, (5),101; İbnü’l-
Esîr, (1), 187; İbn Kesir, (8), 325; İbn Hacer, (1), 26). Bu genç sahâbî evini 
Hz. Peygamber’e tahsis etmiş, İslâm’ın hizmetine verilen bu ev birçok insanın 
Müslüman olmasına vesile olmuştur. Evin sahip olduğu konumu nedeniyle 
Hz. Peygamber Müslümanları ilgilendiren bazı meseleleri burada insanlara 
anlatmış, bilgilendirmiş, tebliğ görevini icra etmiştir.  

Hendek Savaşı öncesi hendek kazımı esnasında Abdullah b. Ömer, 
Zeyd b. Sâbit ve Berâ b. Azîb gibi gençler diğer Müslümanlara yardım 
etmişlerdir (Vâkıdî, (2), 453; İbn Mende, 2005: (1), 289). Hz. Peygamber 
burada gençlerin sahip olduğu beden güçlerinden yararlanmıştır. Hendek 
kazmak dönemin şartları düşünüldüğünde güçlü ve sağlıklı bir bünyeye sahip 
olmayı gerektirmekteydi. Her ne kadar bu gençlerin hendek kazma faaliyetine 
katılmaları zorunlu olmasa da gençler gönüllü olarak hendeğin kazılmasına 
iştirak ederek güçleri oranında Resûlullah (s) ve diğer Müslümanlara yardımcı 
ve destek olmuşlardır. 

İslâm ilk döneminde önemli bir gazve olan Huneyn Savaşı, gençlerin 
Hz. Peygamber’e destek olduğu farklı bir örnektir. Huneyn Savaşı esnasında 
bir ara Müslüman ordusu dağılmış, savaş disiplini geçici de olsa kaybedilmiş, 
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Hz. Peygamber harp meydanında zor durumda kalmıştır. Bu durumu fark 
eden bazı gençler Resûlullah (s)’i çevreleyerek emniyetini almış, onun 
güvenliğini sağlamış, düşman saldırılarına karşı tedbir alarak onu 
korumuşlardır. Üsâme b. Zeyd, Fazl b. Abbas, Eymen b. Ümmü Eymen gibi 
gençler bu konuda önemli rol oynamışlardır  (Vâkıdî, (3), 900;  İbn Hîşâm, 
(4), 86; İbnü’l-Cevzî, 137). Gençler tehlike anında birlik olmuşlar, sorumluluk 
sahibi olduklarını göstermişler, kenetlenerek olası felaketin önüne geçmişler, 
risk almışlar, Hz. Peygamber’in can güvenliği için fedakârca davranmışlardı. 
Hz. Peygamber gençlerin yardımsever olmalarına değer vermiş, onların kudret 
ve kabiliyetlerinden istifade etmiş, onlara güvendiğini bir kez daha 
göstermiştir. Böylece gençlere yardımseverlik ve güven gibi olumlu 
konularda bu durumları yaşayarak öğrenme fırsatı tanımıştır. 

5. GENÇLERE GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
VERMEK 
Gençleri geleceğe hazırlamak toplumlar için önemlidir. Onların 

eğitimli, birikimli ve donanımlı olmaları gelecekleri açısından onlara olumlu 
katkı yapan bir durumdur. Gençlere görevler vererek sorumluluk yüklemek, 
gelişimlerine önemli katkılılar yapar. Onlara verilen mesuliyetler psiko-sosyal 
sorunların önlenmesi, sosyalleşmenin gelişmesi ve toplumsal hayata uyumun 
kolaylaşması açısından onlara artı değer katan bir durumdur (VIII. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, 2001, s. 22). Hz. Peygamber’in münasebetinin 
yoğun olduğu genç kesim, birbirinden önemli görevlerin üstesinden gelerek 
almış oldukları sorumlulukları başarmışlardır. Burada özellikle vurgulanması 
gereken husus Resûlullah (s)’in onlara güven ve itimadının tam olmasıdır. 
Resûlullah (s) onlarda olan enerji, dinamizm ve potansiyelin farkına varmış, 
bu uğurda atılması gereken adımları atarak kendilerine farklı alanlarda 
fırsatlar sunmuştur. 

Hz. Peygamber Hendek Savaşı’nda ihanet eden Yahudi 
Kurayzaoğulları kabilesi hakkında mahkeme kurulmasını talep etmiş, bu iş 
için Yahudilerin de ittifak ettiği Sa’d b. Mu’az’ı yargıç olarak 
görevlendirmişti. Sa’d b. Mu’az’ın Yahudiler hakkında kararını vermeden 
önce esir olan Yahudi topluluğunun güven ve emniyetini sağlaması için genç 
sahâbî Üsâme b. Zeyd’i seçmişti. Yahudilere karar öncesi bir saldırı ya da 
onların fenalığına engel olması için genç sahâbîye onları koruma görevi 
vermiştir (Vâkıdî, (2), 512). Genç sahâbî Üsâme aldığı görevi layıkıyla yerine 
getirmiş böylece haklarında hüküm verilinceye kadar hiçbir bir sorun ortaya 
çıkmamış, muhtemel kargaşa, karışıklık ve isyanı almış olduğu tedbirlerle 
engellemiş, aldığı vazifeyi başarıyla tamamlamıştır. 

Resûlullah (s) Hayber Savaşı’nda ele geçen ganimetleri savaşa iştirak 
edenlere taksim etmeden önce, savaşa katılan Müslümanların sayısını tespit 
edebilmek amacıyla Zeyd. b. Sâbit’i görevlendirmiştir (Vâkıdî, (2), 689). 
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Zeyd’in sahip olduğu kabiliyet, hafıza, yetenek ve zekâ bu görevi almasını 
sağlamıştır. Bu görevler dışında Hz. Peygamber o dönemin de saygın 
meslekleri olan bazı alanlarda genç sahâbîleri vazifelendirmiştir. Hz. 
Peygamber’in gençlere verdiği başlıca görevler arasında valilik, yargıçlık 
(kadılık), istihbarat elemanı, komutanlık, katiplik, öğretmenlik ve din 
görevliliği (imamlık) gibi meslekler sayılabilir. 

Valilik, taşımış olduğu mesuliyet gereği icrası zor olan mesleklerden 
biridir. Bu meslek; bilgi, birikim, yetenek, kabiliyet yanında belirli tecrübe ve 
olgunluğu gerektiren bir alandır. Dolayısıyla bu vazifeye getirilecek kişilerin 
niteliklerinin önemi ortadadır (Tekin, 2019, s. 110). Fakat Resûlullah (s) 
alışılagelmiş uygulamaların aksine bu görevi gençlerin de başaracağına 
inanmış ve onlara sorumluluğu yüksek vazifeler vermekten çekinmemiştir. Bu 
durum da gençlerin dinamizminden faydalanabilmenin gücüne işaret etmesi 
bakımından önemlidir. Ayrıca bu uygulama, gençlerin başardıklarını 
gördükçe daha zor işler için kendilerinde cesaret bulmalarına aracılık 
edebilmesi yönüyle de değerli bir uygulama olarak görülebilir. 

Hz. Peygamber 8/630 yılında Mekke’yi fethettiği zaman Mekke valiliği 
için yirmili yaşlarda olan Attâb b. Esîd’i görevlendirmiştir (Vâkıdî, (3), 889; 
İbn Kuteybe, 283; İbn Abdilber, 583; Süheylî, (4), 277). Genç sahâbînin 
yönetim kabiliyeti Resûlullah (s) tarafından keşfedilerek kendisine idarecilik 
görevi verilmiştir. Valilik vazifesi verilen genç sahâbîye görev öncesi Hz. 
Peygamber konuşma yaprak sorumluluklarını şu şekilde anlatmıştır. 

“Seni kime vali tayin ettiğimi biliyor musun? Attâb, “Allah ve Resûlü 
daha iyi bilir,” dedi. Resûlullah (s), “Seni Ehlullah’a (Allah’ın ailesine) vali 
yaptım, benden onlara dört şey ilet. Bir alışverişte iki şart olmaz. Hem alış-
veriş hem de riba (faiz) yoktur. Sahip olunmayan bir şeyi satmak helal 
değildir.  Yanında olmayan malın kârını yeme” (Vâkıdî, (3), 959; İbn Sa’d, 
(5), 446; İbnü’l-Esîr, (3), 549-550). Mekke gibi kadim ve önemli bir kente 
genç bir valinin görevlendirilmesi, Hz. Peygamber’in genç sahâbîde gördüğü 
idarî kabiliyet olsa gerek. Aralarında o dönemin şartları içerisinde idarecilik 
tecrübesi olan yaşlı ve olgun kimseler olmasına rağmen genç birinin tercih 
edilmesi, onun başarılı olacağına dair potansiyeli taşımasının göstergesidir. 
Ayrıca bu durumu Hz. Muhammed’in bireylere sorumluluk kazandırmak için 
uyguladığı bilinçli bir yöntem olarak da değerlendirmek mümkündür. 

Hz. Peygamber’in yöneticilik verdiği bir diğer genç ise Osman b. el-
Âs’tır (Vâkıdî, (3), 969). Bu genç sahâbî sahip olduğu ahlâk, karakter ve 
kabiliyetten dolayı Resûlullah (s) tarafından kavmine idareci olarak 
görevlendirilmiştir (Tekin, 2019, s. 112). 

Hz. Peygamber gençlerin özgüvenlerini geliştirmelerine de katkı 
yapacak görevler vererek toplumun onlara güvenmesini sağlamıştır. Valilik 
görevinde olduğu gibi yargıçlık da mesuliyeti yüksek olan bir meslektir. 
Yargıçlık konusunda Hz. Peygamber genç sahâbîlere görevler vererek onlara 
olan itimadını bir kez daha göstermiştir. Bu maksatla Mu’az b. Cebel genç 
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yaşta Resûlullah (s) tarafından yargıç olarak görevlendirilen bir sahâbîdir.  
Resûlullah (s) bu sahâbîyi görev mahalline gönderirken aralarında yaşanan 
konuşma onun verdiği kararın kıymetini ve gençlere duyduğu güvenin 
haklılığını göstermiştir. Resûlullah (s), Mu’az’a:  

 
“Sana bir dava geldiğinde nasıl ve neye göre hükmedeceksin? diye sorar. Mu’az, 
“Allah’ın kitabına göre hükmedeceğim”, der. Hz. Peygamber, ikinci kez, “Eğer 
Allah’ın kitabında bir hüküm bulamazsan neye göre hüküm vereceksin?” diye sorar. 
Mu’az, “Resûlullah (s)’in sünnetine göre hükmedeceğim”, der. Üçüncü kez Hz. 
Peygamber, “Eğer Resûlullah’ın hükümlerinde de bir hüküm bulamazsan, neye göre 
hükmedeceksin?” diye sorunca Mu’az: “Ben de içtihadıma göre hüküm veririm”, der. 
Bu cevaplar üzerine Hz. Peygamber: “Allah’ın elçisinin elçisini muvaffak kılan 
Allah’a hamd olsun,” diyerek memnuniyetini ifade eder ve onu uğurlar (İbn Sa’d, (2), 
s.347-348, (3), 584; İbn Abdilber, 651; İbnü’l-Esîr, (5), s.188; İbn Hacer, (6), 106-
107). Konuşmanın neticesinde dile gelen memnuniyet kararın haklılığını 
göstermektedir. 

Hz. Peygamber’in gençlere verdiği görevlerden biri de istihbarattır. 
Bu görev günümüzde olduğu gibi geçmişte de idarecilerin yönetim 
stratejilerini belirlemeleri açısından önemli bir etkiye sahipti. İstihbaratla 
sağlanan malumat gelecekte olması muhtemel birçok meseleyi önceden 
tahmin etme ve olası neticeleri hesaplayıp uygun davranışların ortaya konması 
yönüyle önemlidir. Resûlullah (s) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Sevr 
mağarasına gelmiş, burada üç gün konaklamış, daha sonra yoluna devam 
ederek Medine’ye varmıştır. Hz. Peygamber hicret yolculuğuna yakın 
arkadaşı Hz. Ebû Bekir ile çıkmış ve muhtemel tehlikeleri beraber 
göğüslemişlerdir. Hz. Peygamber mağarada kaldığı süre zarfında Hz. Ebû 
Bekir’in oğlundan gelen istihbaratı da değerlendirerek hareket etmiş, olası 
tehdit ve tehlikelerden korunmuştur. Abdullah gündüzleri Mekke’de 
Resûlullah (s) hakkında konuşulan şeyleri ve müşriklerin Müslümanların 
haklarındaki yapacaklarını dinler, akşam karanlığında gizlice gelir, olan biteni 
Hz. Peygamber’e aktarır sonra tekrar gizlice Mekke’ye geri dönerdi (Zührî, 
1981: 101; Vâkıdî (1), 395,402; İbn Hîşâm, (2), 130; İbn Sa’d, (1), 177). 
Hicret yolculuğu öncesinde Mekke müşrikleri Hz. Peygamber’i öldürme 
kararı almışlar, Resûlullah (s) ölüm tehlikesi altında yola çıkmıştı. Durum 
kritik olunca Hz. Peygamber hamle yapmadan önce vardığı ilk durakta genç 
sahâbî Abdullah b. Ebû Bekir’in getirmiş olduğu istihbarî bilgileri dikkate 
alarak yol haritası oluşturmuş, plan yapmış, düşmana yakalanmamak için 
yapmış olduğu plana göre yol alarak güvenli bir biçimde hicretini 
tamamlamıştır. Resûlullah (s) önemli olaylar öncesinde genç sahâbîlere görev 
verme geleneğini hicretinde ortaya koymuştur. Hz. Peygamber’in ölüm 
tehlikesi altında yolculuk yapması, tedbirli ve dikkatli davranmasını 
gerektirmekteydi. Dolayısıyla genç sahâbînin taşımış olduğu sorumluluk 
ağırdı. Mesuliyetin farkında olan Abdullah görevini layıkıyla icra ederek 
Resûlullah (s)’e hicret yolculuğunda önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. 
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Hz. Peygamber Bedir savaşı öncesi aralarında Ali b. Ebû Talib, 
Zübeyr b. Avvâm ve Sa’d b. Ebû Vakkâs’ın bulunduğu sahâbîleri Kureyş 
müşrikleri hakkında bilgi edinmek için onları Bedir mıntıkasına göndermiş, 
giden ekip müşrikler adına hizmet eden birini yakalayıp Hz. Peygamber’e 
getirmişti. Yakalanan kişinin verdiği bilgiler neticesinde düşmanların sayısını 
öğrenen Hz. Peygamber edindiği malumata göre tedbirlerini almıştır (Vâkıdî, 
(1), 52-53; İbn Hîşâm, (2), s. 268-269; Taberî, (2), 436). 

Mekke’nin fethinden sonra gerek düşman gerekse Müslümanların 
sayıca kalabalık olduğu Huneyn Savaşı meydana gelir. Bu savaş Müslümanlar 
lehine sonuçlanmıştır. Bu muharebe öncesinde Hz. Peygamber düşman 
hazırlıkları ve savaş stratejisi hakkında malumat edinmek için genç 
sahâbîlerden Abdullah b. Ebû Hadred el-Eslemî’yi görevlendirmiştir. Bu 
sahâbî düşman mahalline gittiğinde önde gelenlerin kendi aralarında şu 
şekilde konuştuklarına şahit olur: 

 
“Muhammed bu seferden önce asla savaşmış değildir. O sadece harp 
sanatından anlamayan, ham ve tecrübesiz insanlarla karşılaşmış ve onlara 
galip gelmiştir. Seher vakti olunca hayvanlarınızı, kadın ve çocuklarınızı 
arkanızda sıra sıra dizin. Daha sonra saflarınızı düzeltin. İlk hamle sizden 
olsun. Kılıçlarınızın kınını kırın böylece kını kırılmış yirmi bin kılıçla savaşa 
katılmış olacaksınız. Bir tek adamın saldırması gibi saldırın.  Bilin ki 
galibiyet ilk hamleyi yapanlarındır” (Vâkıdî, (3),877, 893, 939).  
 
Genç sahâbî Abdullah işitmiş olduğu bilgileri Hz. Peygamber’e 

ileterek onun gerekli hazırlıkları yapmasına yardımcı olmuştur (İbn Hîşâm, 
(4), 82-83; İbnü’l-Esîr (3), 211-212). Resûlullah (s) görevlendirdiği genç 
sahâbî sayesinde düşmanın savaş stratejisini öğrenmiş, hazırlıklar yapılırken 
gelen bilgiler dikkate alınmış ve netice itibarıyla harp Müslümanlar lehine 
sonuçlanmıştır. 

Komutanlık Hz. Peygamberin genç sahâbîlere verdiği sorumluklardan 
biridir. Bu görevi, aralarında yaş, tecrübe, olgunluk bakımından pek çok insan 
olmasına rağmen cesaret ve yetkinliğine inandığı gençlere vererek onları 
yüreklendirmiştir. Üsâme b. Zeyd yaklaşık on yedi on sekiz yaşlarında iken 
Resûlullah (s) tarafından bu şerefli göreve layık görülmüştür. Üsâme b. 
Zeyd’in çok genç sayılabilecek yaşta böyle bir vazifeye atanması bazı 
sahâbîler tarafından hoş karşılanmasa da Hz. Peygamber homurdanmalara 
kulak asmamış, kararlı tavrını sürdürmüştür (Vâkıdî, (3), 1117,1119; İbn 
Hîşâm, (4), 301; İbnü’l-Cevzî, 1992: (4), 16). Hz. Peygamber Üsâme b. Zeyd 
dışında Cerîr b. Abdullah, (İbn Abdilber, 120), Ebû Katade b. Rabia gibi genç 
sahâbîleri komutan olarak görevlendirmiştir (Zürkanî, 1996: (3), 371). 

Hz. Peygamber döneminde vahiy katipliği önemliydi. Resûlullah (s)’e 
inen Kur’an ayetleri yazıya geçiriliyor, böylece diğer insanların hem sözlü 
hem de yazılı olarak Kur’an nüshalarına ulaşmaları sağlanıyordu. Bu nedenle 
bu görevi icra edenlerin işlerini titizlikle yapmaları için seçilenlere dikkat 
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edilmekteydi. Zeyd b. Sâbit vahiy katipliği için Hz. Peygamber tarafından bu 
göreve seçilen gençlerden biridir. Zeyd b. Sâbit vahiy katipliği yanında resmi 
yazışmalar yapmış ayrıca o yine Hz. Peygamber’in iradesiyle İbraniceyi 
öğrenmiş ve Yahudilerle Resûlullah (s) arasında tercümanlık yapmıştır 
(Taberî, (2), 561, (3), 173; İbnü’l-Cevzî, (3), 206). Zeyd. b. Sâbit İbranice 
dışında Süryanice öğrenmiştir (İbnü’l-Esîr, (2), 347). Zeyd b. Sâbit dışında 
Erkam b.Ebü’l-Erkam, (İbn Cemaa, 1993: 112), Muâviye b. Ebû Süfyân, 
(Taberî, (3), 173; İbnü’l-Cevzî, 80), Abdullah b. Ebû Bekir (Ebû Yûsuf, 1982: 
195-196), Abdullah b. Abdullah b. Übey b. Selûl, (İbn Hacer, (4), 96), 
Resûlullah (s)’in vahiy katipliği amacıyla görev verdiği gençlerdir. 

Hz. Peygamber’in gençlere verdiği vazifelerden biri de 
öğretmenliktir. Öğretmenlik hem öğrenme hem de öğretmeyi bünyesinde 
barındıran bir meslektir. Bu mesleği icra edenlerin belirli bir bilgi birikimi ve 
donanımının yanında özveri, sabır ve fedakârlık gibi özellikleri de taşımaları 
gerekir. İnsanların zihinlerine girmeden önce gönüllerine girmek bu meslek 
için elzemdir. Hz. Peygamber insanlara bir şeyler anlatma, öğretme yanında 
müspet davranışları ile ön plana çıkan gençlerden biri olan Mus’ab b. Umeyr’i 
kendisi Medine’ye hicret etmeden önce oradaki insanlara hem İslâm’ı hem de 
yeni dinin emir ve yasaklarını anlatmak maksadıyla Medine’ye göndermiştir. 
(Zubeyr, 123; İbn Sa’d, (3), 87; İbn Kuteybe, 90; İbnü’l-Cevzî, (1), 173). 
Resûlullah (s) tarafından öğretmen olarak Medine’ye gönderilen bu genç 
sahâbî azmi, gayreti, çabası ve enerjisi ile kısa bir süre içerisinde önemli 
mesafe kat etmiş ve hicretten sonra Hz. Peygamber’in tercihinde ne denli 
isabetli davrandığı görülmüştür. Mus’ab b. Umeyr’in çalışma azmi ve görev 
bilinci sayesinde Medine’de birçok kimse İslâmiyet ile tanışmış ve 
Müslümanlara karşı olumlu bir atmosfer meydana gelmiştir (İbn Hîşâm, (2), 
77-80; Taberî, (2), 357-360; İbnü’l Esîr, 1987: (1), 611-612).  

Hz. Peygamber’in gençlere verdiği bir diğer görev ise (imamlık) din 
görevliliğidir. İnsanları irşat etme, dini bilgileri kaynağından doğru bir şekilde 
aktarma, anlatılanları öncelikle temsil etme gibi sorumlulukları 
barındırmaktadır. Hem teorik hem de pratik açısından farklı sorumlulukları 
olan imamlık, câhiliye adetlerinin hâkim olduğu bir dönemde yapılması zor 
olan mesleklerden biri olmasına rağmen Resûlullah (s) tarafından bu vazife 
için de gençler de tercih edilmiştir. Öğretmen olarak görev yapan Mus’ab b. 
Umeyr aynı zamanda imamlık görevini icra etmiş, Resûlullah (s) Medine’ye 
gelmeden önce birçok alanda insanları irşat etme ve dini rehberlik yapma ve 
Müslümanlığı temsil etme noktasında çalışmalar yapmıştır (İbn Hîşâm, (2), 
76; Taberî, (2), 357; Makdisî, (4), 166; Süheylî, (2), 253).  

Hz. Peygamber tarafından kavmine genç yaşta imam olarak tayin 
edilen Osman b. Ebi’l-Âs’a Resûlullah (s) göreviyle ilgili şu nasihatlerde 
bulunmuştur: 

 
 “İmamlık yaptığın zaman onların en zayıflarını göz önünde bulundur, kendi 
başına namaz kıldığın zaman -namazı istediğin kadar uzatmakta- serbestsin” 
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(Vâkıdî, (3), 969). Resûlullah (s)’in kısa ve öz olan nasihati aynı zamanda bu 
mesleğin icra edenlerin sorumlulukları hakkında ipuçları vermektedir 
(Tekin, 2019, s. 125).  

 
Hz. Peygamber’in imam olarak görevlendirdiği başka bir genç sahâbî 

ise Amr b. Seleme’dir. Genç sahâbî çok küçük yaşta bu göreve getirilmiştir. 
Amr, imamlığının ilk yılları hakkında şunları söylemiştir:  

 
“Beni imamlığa çağırdıkları zaman, üzerimde henüz çocukların giydiği 
entari vardı. Secdeye gittiğim zaman arkam açılıyor, hatta mahallenin 
hanımları, ‘imamımızın arkasını bize karşı örtün’, diyorlardı” (İbn Sa’d, (3), 
336-337; İbnü’l- Esir (4), 222; İbn Hacer, (4), 303). 

 
Zikri geçen mesuliyetler haricinde Hz. Peygamber gençlere farklı 

sorumluluklar da vermiştir. Amr b. Hazm’ı Necran bölgesine, (Ebû Yûsuf, 94; 
İbn Abdilber, 500; İbnü’l-Esîr, (4), 202; İbn Hacer, (4), 293) ve Ka’b b. 
Mâlik’i Süleym ve Gifar kabilelerine (Seydişehrî, 1983:819) zekât memuru 
olarak görevlendirmiştir.  

Devlet ve toplum adına yapılan her bir görev belirli mesuliyetleri 
taşımaktadır. Devlet adına görev yapanlar toplumda sorumluluklarını icra 
ederken aynı zamanda devleti de temsil etmektedirler. Bu manada göreve 
getirilen kimselerin işin ehli ve liyakat sahibi olması, bilgili ve donanımlı 
olması, gerektiğinde insiyatif alması, şartlar ne olursa olsun kendi çıkarlarının 
esiri olmaması, insanlarla olan iletişim ve diyaloğunun iyi olması, en az bu 
özellikler kadar önemli olan işini severek ve iş disiplini içerisinde yapmaları 
memuriyetlerin olmazsa olamazlarındandır. Gençler farklı alanlarda 
sorumluluk almışlar, almış oldukları görevleri layıkıyla yerine getirmişler, 
kendilerine güvenenleri mahcup etmemişlerdir. Gençler bu sayede sosyal 
sorumluluk sahibi olmuşlar, kendi potansiyellerinin farkına varmışlar, kudret 
ve kabiliyetlerini keşfetmişler, kendileri hakkında toplumun pozitif 
düşünmelerini sağlamışlar ve yaşadıkları toplumun vazgeçilmezleri arasında 
olduklarını göstermişlerdir. 

6. GENÇLERİ SAHİP OLDUĞU KOŞULLARDAN 
FAYDALANDIRARAK ONURLANDIRMAK 
Hz. Peygamber Medine döneminde gerek savaşlar gerekse farklı 

nedenlerden dolayı yolculuklar yapmıştır. O, yapmış olduğu yolculuklarda o 
dönem şartları içerisinde aynı zamanda ulaşım aracı olarak istifade edilen at, 
deve, merkep gibi hayvanlardan yararlanmıştır. Bu seyahatler esnasında 
yanına bazı sahâbîleri almış, onlarla aynı binek hayvanı üzerinde yolculuk 
yapmıştır. Resûlullah (s) yolculuğu sırasında bazen çocuk, bazen genç bazen 
yetişkin insanlarla birlikte aynı binitin üzerinde yol almıştır. Hz. 
Peygamber’in bineğini paylaşması onun ne kadar mütevazi biri olduğunu 
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gösterdiği gibi aynı zamanda sevgi, şefkat ve iletişiminin ne derece güçlü 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.  

Hz. Peygamber’in seyahati esnasında yanına aldığı gençlerle sohbet 
etmesi, bazı konular hakkında onlara bilgi vermesi, onlara karşı sıcak ve 
samimi olması, doğal ve baskıdan uzak bir halde iletişim kurması önemlidir. 
Gençlerin daha sonraki hayatlarında peygamberle kendi aralarında geçen 
yolculuklarında övünmeleri, kendilerinin bu durumundan dolayı iftihar 
etmeleri onları da ayrıcalıklı hissettirmiştir (Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”, 60). 
Hz. Peygamber’in gençleri bineğine alması eğitim, ahlâkî değerler, kişilik ve 
karakter gelişimi gibi hususlar için de önemlidir. Resûlullah (s) yanına aldığı 
gençlerle yakinen ilgilenmiş, onlara rehberlik yapmış, soyut düşünce ile 
özdeşim kurdurmuş, bunalımdan kurtulmaları için çözümler sunmuş, dünya-
ahiret dengesi açısından gerekli olan birtakım hususları anlatmak suretiyle 
malumatlar vermiştir (Demirci, 2016, s.974).  

Yolculuk esnasında gerçekleştirilen sohbet, gençler için terapi olarak 
değerlendirilebilir. Yalnızca iki kişinin bir arada samimi bir şekilde olmaları, 
gençlerin Hz. Peygamber’in yanında ve yakınında olmaktan keyif almaları ve 
huzur bulmaları, kendilerini baskıdan uzak rahat hissetmeleri özellikle genç 
sahâbîler için doğal rehabilitasyon olmuştur. 

Genç sahâbîler Hz. Peygamber ile aynı binek üzerinde olmaktan onur 
duymuşlar, yaşamış oldukları anlar onlar için unutulmaz bir hatıra olarak 
zihinlerinde kalmıştır. Hz. Peygamber’in bineğine aldığı gençlerden biri 
Mu’az b. Cebel yolculuk esnasında Resûlullah (s) ile aralarında geçen bir 
diyaloğu şu şekilde anlatmıştır: 

 
“Ufeyr adı verilen merkep üzerinde Rasulullah (s)’ın terkisinde (arkasında) 

idim. Bana ey Muaz! Allah’ın kullar üzerindeki hakları nedir, bilir misin? 
diye sordu. Ben de Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dedim. Bunun üzerine 
Resulûllah (s), “Şüphesiz ki Allah’ın kulları üzerindeki hakkı ona kulluk 
etmeleri ve hiçbir şeyi ona eşit saymamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki 
hakkı ise O’nun kendisine şirk koşmayana azap etmemesidir. Ben, Ey 
Allah’ın Resûlü bunu insanlara müjdeleyeyim mi?” deyince şöyle cevap 
verdi. “Hayır, onlar buna güvenir” (Buhâri, “Cihad”46; Müslim, 
“İman”30).  

 
Fakat Mu’az b. Cebel bu müjdeyi daha sonra duyurmuştur. Hz. 

Peygamber ile Mu’az arasında yaşanan diyalog eğitimde kullanılan soru 
sorarak dikkat çekme yöntemi ile yakından alakalıdır. Resûlullah (s) gence 
bilgi vermek için sorularla onun dikkatini çekmiş, onu zihinsel açıdan 
öğrenmeye hazırlamış, akabinde ise verecek olduğu bilgiyi kendisine 
aktarmıştır. 

Hz. Peygamber’in yanına aldığı bir diğer genç sahâbî ise Fazl b. 
Abbas’tır. Resûlullah (s) bu sahâbîyi hac esnasında bineğine almış ve 
ardından şu şekilde bir hadise gerçekleşmiştir.  
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Fazl b. Abbas, Resûlullah’ın terkisinde iken Has’am kabilesine mensup bir 
kadın soru sormak için Resûlullah (s)’e geldi. Bu sırada Fazl ile kadın 
bakışmaya başladılar. Hz. Peygamber durumu fark edince Fazl’ın yüzünü 
eliyle diğer tarafa çevirdi. Kadın,  Resûlullah (s)’e “Hac farizası babama 
binek üzerinde duramayacak kadar, yaşlı ve ihtiyar olduğu halde erişti. Ben 
onun yerine hac yapabilir miyim?” diye sordu. Hz. Peygamber’ de: “Evet” 
buyurdu. Bu hâdise Vedâ haccında gerçekleşti (Buhârî, “Hac”, 1; “Sayd”, 24; 
Müslim, “Hac”, 407).  
 
Bu örnekte birkaç farklı husus yaşanmıştır. Yanlış bir davranış 

içerisinde olan genç, uygun bir şekilde uyarılmıştır. Genç sahâbînin tavrı, 
kalabalık içerisindeki tutumu rencide edilmeden ve onun anlayacağı bir dil 
kullanılarak düzeltilmiştir. Hz. Peygamber davranışı sebebiyle kınama, 
aşağılama, hakaret ve nefret dilini kullanmamış, sakin bir biçimde müdahil 
olarak hadiseye yaklaşmıştır. Bu örnek genç bireylerden istenmeyen durumlar 
ortaya çıktığında onların içinde bulunduğu halet-i ruhiyelerine göre 
davranılması gerektiğini de göstermiştir.  

Hz. Peygamber yanına aldığı gençlere nasihatlerde bulunarak onları 
yetişkin bir birey ve şahsiyet olarak değerlendirmiş, dini prensiplerin doğru 
bir şekilde anlaşılması noktasında gerekli malumatlar vermiştir (Çap, 2017, s. 
116). Bu maksatla Hz. Peygamber’in İbn Abbas yanında iken söyledikleri 
kıymetlidir.5 O, tavsiyelerinde Allah’ın emir ve yasaklarına dikkat çekmiş, 
O’nun gücü ve kudreti hatırlatılmış, insanlar ne kadar güçlü olursa olsun 
Allah’ın gücü ve kudretine ulaşamayacakları, insan için dua ve niyaz 
kapısının yalnızca Allah olduğu, O’nun dışında hiçbir varlık veya güçten 
yardım talep edilmemesi gerçeğine işaret edilmiştir. 

Hz. Peygamber’in bineğinde olmak farklı meseleler hakkında malumat 
sahibi olmayı da sağlamıştır. Resûlullah (s) sadece yanına aldığı gençlere 
değil binek üzerinde yanında biri olduğu halde kendisine gelip soru soranlara 
da yardımcı olmuş; onun verdiği bilgi, yanındaki genç tarafından ihtiyaç hâsıl 
olduğunda insanlara aktarılmıştır. Bu maksatla veda haccı esnasında 
Resûlullah (s)’in bineğinde olan sahâbînin anlattıkları önemlidir.6 Hz. 

                                                            
5 “Bir gün Resûlullah’ın bineğinin arkasında iken Resûlullah: “Ey delikanlı! Sana bazı şeyler 
öğreteyim. Allah’ın emir ve yasaklarına dikkat et ki, Allah da seni korusun. Allah’ı hiç unutma 
ki, O’nu her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceğin zaman Allah’tan iste. Birinden yardım 
isteyeceksen Allah’tan yardım iste. Şunu iyi bil ki, bütün insanlar bir hususta sana yardımcı 
olmak için bir araya gelseler, ancak Allah’ın senin hakkında takdir ettiği kadarıyla sana 
yardımcı olabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermek için toplansalar, ancak Allah’ın 
senin hakkında takdir ettiği kadar sana zarar verebilirler. Kalemin kadere dair yazdıkları bitmiş 
ve yazılan sayfalar kurumuştur” (Tirmizî, “Kıyame”, 59; İbn Mende, 1990, s.  24-26). 
6 “Arafat'ta iken Resûlullah (s)’in yanına vardım. O esnada Necd ehlinden bir grup geldi. 
Onlardan biri nebiye, 'Hacc nasıl" diye sordu. Resûlullah (s) da birine şöyle söylemesini 
emretti: 'Hacc, Arafat'tır. Her kim cem' (Müzdelife) gecesi sabah namazından önce gelirse haccı 
tamam olur. Minâ günleri üçtür. Her kim iki günde acele ederse ona bir günah yoktur. Kim 
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Peygamber ile aynı binekte olmakla iftihar edilmiş, bu durum ayrıcalık kabul 
edilmiş, övünç vesilesi olarak gururla bahsedilen bir hatıra olarak sahâbîler 
tarafından dile getirilmiştir (Yatkın, 2007, s. 120). Resûlullah (s)’in bineğine 
oturanlardan biri olan Abdullah b. Ca’fer bu durumu şu şekilde ifade etmiştir. 
“O gün beni ve Abbas'ın oğulları Kusem ile Ubeydullah 'ı görseydiniz! Henüz 
çocuktuk ve oyun oynuyorduk. O esnada Resûlullah (s) bineği üzerinde 
çıkageldi. 'Şunu bana kaldırın' dedi ve beni önüne aldı. Sonra Kusem için; 
'Şunu bana kaldırın' dedi ve onu da arkasına aldı. Halbuki Abbas, 
Ubeydullah'ı daha çok severdi. Buna rağmen Kusem’i bineğine alıp, 
Ubeydullah'ı bırakmaktan çekinmedi. Sonra başımı üç defa okşadı ve her 
okşayışında; 'Allahım! Ca’fer'in nesIini oğlu (Abdullah) ile devam ettir' dedi. 
Ravi diyor ki, 'Kusem'e ne oldu' diye Abdullah'a sorduğumda, 'Şehid oldu' 
dedi. Bunun üzerine dedim ki, 'Hayrı en iyi bilen Allah'tır, hayrı en iyi bilen 
Resûludür.' Abdullah da 'evet' karşılığını verdi” (İbn Hacer, (5), 231). Dualar 
insanların hayata motive olmaları ve yaşamları açısından güdülenmelerini 
sağlayan önemli manevi unsurlardandır. Özellikle gençler kendilerine yapılan 
dualar ile hayata pozitif bakma, karşılaşılan sıkıntıları aşma ve dünya ahiret 
dengesini sağlamada yön bulma açısından manevi bir dopingle karşı karşıya 
olmaktadırlar. Hz. Peygamber bineğine aldığı gençlere sahip oldukları halet-i 
ruhiyelerine göre duada bulunmuş, dua edilen gençler hayatlarının ileriki 
dönemlerinde haklarında yapılan güzel dualar ile insanlar nezdinde şöhret 
bulmuşlardır. 

Hz. Peygamber bineğine aldığı gençlere bazen sır vermiş ve vermiş 
olduğu bilginin açıklanmamasını istemiştir. Sırrı tutmak veya taşımak zordur. 
Bu nedenle herkese güvenilmez. Sır verilen kişinin onu muhafaza etmesi, ifşa 
etmemesi gerekir. Bu tür malumat genelde belirli bir hayat tecrübesi olan, 
ehil, olgun, ağzı kapalı özel insanlara verilir. Fakat Hz. Peygamber sır verme 
hususunda da gençlere güvenmiş, onlara bazı malumatlar vermiştir. Abdullah 
b. Ca’fer, Resûlullah (s)’in bineğinde iken kendisine sır olarak bazı şeyleri 
anlattığını ifade etmiş ve söylenen şeylerin ne olduğunu ise hiçbir zaman 
açıklamamıştır (Müslim, “Hayz”, 79). Hz. Peygamber genç sahâbîlere itimat 
etmiş, kendilerine sır vermiş ve onları onure etmek suretiyle muhabbetini 
göstermiştir. Sır saklama hususunda meşhur olan sahâbîlerin başında Huzeyfe 
el-Yemân gelir. Bu sahâbî Hz. Peygamber’in sırdaşı olarak bilinir. Resûlullah 
(s) kimseye söylemediği veya anlatmadığı bazı şeyleri bu sahâbî ile 
paylaşırdı. Resûlullah (s)’in sırdaşı olan Huzeyfe el-Yemân ashab içerisinde 
önemli ayrıcalığa sahip bir kimseydi. Hz. Peygamber toplumda münafık olan 
(nifak içerisinde olan, sahtekâr, iki yüzlü insan) kimselerin bilgisini bu 
sahâbîyle paylaşmış, ona söylediklerini başka kimseye söylememiştir. Bu 
sahâbînin sahip olduğu malumat Hz. Peygamber’in vefatından sonra da 
kıymetini yitirmemiştir. Zira Hz. Ömer halifeliği döneminde bir cenaze 
                                                                                                                                              
tehir ederse ona günah yoktur. Ravi diyor ki, sonra Resûlullah (s) bir adamı bineğine aldı, adam 
bu şekilde seslenmeye başladı.” (Ebû Dâvûd, 1992: “Menasık” ,69; Tirmizi, “Hacc”, 57). 
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olduğunda Huzeyfe’yi takip eder, O cenazeye katılırsa katılır, katılmazsa O da 
katılmazdı (İbn Abdilber, 138; İbnü’l-Esîr, (1), 706; İbn Hacer, (1), 332; 
Başaran, 1998, s. 434). Daha önce zikredildiği üzere sır taşımak zordur. 
Huzeyfe el-Yemân taşımış olduğu özellikleri ile Hz. Peygamber’in sırdaşı 
olmuş, sorumluluk gereği taşımış olduğu bilgileri hayatı boyunca muhafaza 
etmiştir. 

Kendisine sır verilen bir diğer sahâbî ise Mu’az b. Cebel’dir. O, Hz. 
Peygamber tarafından verilen malumatı koruyamamış, muhtemelen bilginin 
ifade ettiği mânâ ümmet için önemli olduğundan vefatından kısa bir süre önce 
paylaşma gereği hissetmiştir (Yatkın, 2007, s. 127). Vefatına yakın Mu’az b. 
Cebel Hz. Peygamber tarafından verilen bir sırrı şu şekilde açıklamıştır: 

 
“Örtünün yakasını açın, Resûlullah (s)’den duyduğum bir hadisi size 
söyleyeceğim, bunu iki kez tekrar etti.  Resûlullah (s)’den işittiğim bir şeyi size 
anlatacağım, onu size anlatmama engel olan tek şey ona güvenip, 
dayanmanızdı. Onu şunları söylerken işittim: “Her kim kalbinden ihlasla veya 
yakinen (kesin bir imanla), La İlahe İllalah derse ateşe girmez veya cennete 
girer.' Tekrar şöyle dedi: 'Cennete girer ve ona ateş dokunmaz” (Buhâri, 
“İlim”, 49; Ebû Davud, “Cenaiz”, 20).  
 
Hz. Peygamber itimat ettiği gençlere sır olarak birtakım bilgiler 

paylaşmış, paylaşılan bilgiler sahâbîler tarafından farklı tasarruflarla 
saklanmış veya ümmeti ilgilendiren bir husus olduğu için paylaşılma hissiyatı 
oluşmuş ve neticede insanlara açıklanmıştır.  

Hz. Peygamber yukarıda ismi geçen gençler dışında Ali b. Ebu Talib, 
Abdullah b. Abbas, Ebu Zer el-Gifarî, Huzeyfe b. el-Yemâm, Kusem b. 
Abbas, Üsame b. Zeyd, Zeyd b. Sabit, Sabit b. Dehhâk gibi gençlerle yolculuk 
yapmıştır. Genç sahâbîlerin dışında Resûlullah (s) çocukları da bineğine 
almıştır. Bu isimlerden bazıları şunlardır. Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Abdullah 
b. Ca’fer, Abdullah b. Zübeyr, Ubeydullah b. Abbas, Kusem b. Abbas.7 

Hz. Peygamber bineğine aldığı kimselere bir şeyler anlatmanın yanında 
bazen de onları dinler, sahip oldukları malumat ve bilgilerden istifade ederdi. 
Bu durum onları şahsiyet ve bir birey olarak kabul edip sahip oldukları kişisel 
özelliklerinden imkânlar ölçüsünde yararlanmaya işarettir. Yine bineğine 
aldığı gençlerden biri olan eş-Şerid b. Suveyd kendisine yaklaşık yüz beyit şiir 
okumuş, okuduğu şiirler ise Resûlullah (s) tarafından dikkatle dinlenmiş ve 
sahâbînin şiir okuması peygamber tarafından beğenilmiştir (Muslim, “Şiir”, 
1). Hz. Peygamber’in belirgin ahlâkî özelliklerinden biri onun mütevazi 
olmasıdır. O bineğine aldığı sahâbînin şiir bilgisinden istifade ederek ondan 
şiir dinlemiş ve yapmış oldukları yolculuk muhtemelen edebiyat sohbeti ile 
geçmiştir. 

                                                            
7 Ayrıntılı liste için bkz. Şâmî, 1997: (7), 605-617. 
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Hz.Peygamber’in çocuk ve gençleri bineğine alması kendisinin üstün 
ve ayrıcalıklı olmadığını, gençlerle olan diyalog ve iletişimde doğal olmanın 
önemli olduğunu göstermiştir.Onun uygulamaları gençlerle iletişim 
kurulurken mütevazi olunması, onlara bir şey anlatılırken mümkün olduğunca 
samimi ve içten davranılması gerektiğini göstermiştir. Bireysel ve toplumsal 
konularda onlara güvenip sır verilebileceği, yeri geldiğinde bilgi sahibi 
oldukları konularda gençlerden de istifade edilebileceği, onlara yönelik 
manevi yaklaşım ile onları haram ve yanlış davranışlardan korumanın 
mümkün olduğu görülmüştür. Eğitim-öğretim faaliyeti için belirli yer ve 
zamanın zorunlu olmayıp uygun koşullar oluştuğunda eğitimin 
yapılabileceğine işaret edilmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber gençlerle nitelikli 
vakit geçirmesi nedeniyle onların gelişiminde önemli bir rol model olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Rol model olabilmek ise sosyal hizmet açısından 
önemli bir değerdir. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in gençlere ve çocuklara 
yönelik olmakla birlikte ayrıca ihtiyaç duyan her yaştan bireye karşı rol model 
olma sorumluluğunu gereğince ve de muhataplarını memnun ederek yerine 
getirmiş olduğunu ifade edebiliriz. 

7. GENÇLERE YÖNELİK SPORTİF FAALİYETLER 
Sportif faaliyetler sahip oldukları özellikleri yönüyle özellikle gençler 

için cezbedici tarafı olan aktivitelerdir. Gençler yaş ve yapıları gereği sahip 
oldukları enerji, canlılık, dinamizm, sayesinde spor için uygun yaş 
aralığındadır. Spor hem ruhen hem de bedenen sağlıklı ve zinde olma adına 
bireylere alternatif sunan bir alandır. Spor, kötülük yapmayı ve kötü 
alışkanlıklar edinmeyi engellediği gibi aklı ve zekâyı geliştirir, vücudu 
sağlıklı kılar, zihni dinlendirir (Çetin, 2011, s. 497). Hz. Peygamber bedenin 
güçlü ve sağlıklı olmasının önemine dikkat çekmiş bu maksatla şunları ifade 
etmiştir. “Güçlü (kuvvetli) mümin zayıf müminden hayırlıdır” (Müslim, 
“Kader”, 34). 

Resûlullah (s) devrinde günümüzdeki gibi profesyonel anlamda sportif 
faaliyetler icra edilmemekteydi. Ancak zamanın koşulları dikkate alındığında 
yüzme, okçuluk, güreş gibi bazı sportif faaliyetler bu dönemde icra 
edilmekteydi. Bu spor faaliyetlerine bakıldığında her birinin bireysel manada 
güç, kuvvet, dayanıklılık, konsantrasyon gibi unsurlar taşıdığı görülmektedir. 
Hz. Peygamber, döneminde yer alan spor faaliyetlerini teşvik etmiş, 
müsabakalar yaptırmış, icra edilen sportif faaliyetlerin halk tarafından 
izlenmesini sağlamış, özellikle gençlerin aktif olarak katılmalarını sağlamıştır 
(Akyüz, 1994: (3), 500). 

Hz. Peygamber çocukluk yıllarında yüzme öğrenmiştir (İbn Sa’d, (1), 
73). Kendisi de çocukluk yaşlarında spor yapmış, sporun insan için ifade ettiği 
durumu yakından hissetmiştir. O bir sözünde “Çocuklarınıza ok atmayı, ata 
binmeyi ve yüzmeyi öğretin” buyurmuştur (Suyutî, 1321: (2), 193). 
Çocukların bedensel gelişimine büyük katkısı olan yüzme, küçük yaştan 
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itibaren yapıldığı takdirde sağlıklı bir vücut için son derece faydalı bir spor 
dalıdır.  Hz. Peygamber, sporla ilgili sözünde birkaç sporu beraber zikretmiş, 
muhtemelen sahip olunan şartlar göz önünde bulundurularak bunlardan biri 
veya birkaçının yapılmasının çocuk ve gençler için gerekli olduğunu 
vurgulamıştır. O, yine aralarında yüzmenin de olduğu başka bir sözünde ise 
çocukların helal rızıkla beslenmesi, onların okutulması, onlara atıcılık ve 
yüzmenin öğretilmesine değinmiştir (Münavî, 1938: (3), 393). Beslenme, 
eğitim, spor hem gelişim dönemi hem de sağlıklı ve zinde bir hayat için 
önemli unsurlardır.  

Hz. Peygamber’in üzerinde durduğu spor dallarından biri okçuluktur. 
Okçuluk o dönemin savaş koşulları dikkate alındığında bilinmesi gereken bir 
faaliyettir. Savaşların karşılıklı beden gücü kullanılarak yapıldığı bu zaman 
diliminde düşmanla çarpışmaya girmeksizin onları zayıflatıp etkisiz hale 
getirmede okçuluk önemli bir fonksiyon icra etmekteydi. Resûlullah (s)’ın 
“Çocuklarınıza ok atmayı, ata binmeyi ve yüzmeyi öğretin” (Suyutî, (2), 193), 
şeklindeki ifadesi okçuluğun ehemmiyetine işaret etmektedir. Hz. Peygamber 
devrinde okçuluk hem spor hem de eğlence aracı olarak yer almaktaydı. 
Resûlullah (s) hem muharip gücü arttırmak hem de boş vakitleri 
değerlendirmek gayesiyle gençleri okçuluk yapmaları ve kendi aralarında 
müsabakalar icra etmeleri maksadıyla sportif faaliyetlerde bulunmaya teşvik 
ederdi. (Akyüz, (3), 506). Eslem kabilesinin bazı fertleri kendi aralarında 
okçuluk müsabakası esnasında Resûlullah (s) onların yanına gider, onları bir 
müddet izledikten sonra: 

“Ey İsmailoğulları! Haydi ok atınız, sizin babanız mâhir bir ok 
atıcısıydı. Bu yarışta ben, Seleme b. Ekva’nın tarafındayım” şeklinde 
açıklamada bulunur. Resûlullah (s)’in bu konuşması üzerine karşı tarafın 
okçuları duraksadılar. Bu durumu gören Hz. Peygamber onlara “Niçin ok 
atmıyorsunuz?” diye sorunca, ok atmayan grup: “Ey Allah’ın Resûlü, siz karşı 
takımdayken, biz nasıl ok atarız?” şeklinde karşılık verdiler. Bu cevap üzerine 
Resûlullah, (s) “Haydi okunuzu atın ben hepinizle beraberim” buyurdu (İbn 
Abdürabbih, (1), 160; Zebîdî, 1978: (9), 134). Kendi aralarında yarışan grubu 
seyreden Hz. Peygamber her iki grubun taraftarlığını yapmış; sporun 
doğasında olan dostluk, kardeşlik, rekabet gibi hususlara dikkat çekmiş; 
tarafların yapmış olduğu müsabakaya destek vermek suretiyle yapılan sportif 
faaliyetten memnuniyetini dile getirmiştir.  

Sporun icra edilmesi kadar izlenmesi, izleyenlere seyir zevki sunması 
takipçileri veya hayranları tarafından da önemlidir. Sporun insanlar üzerinde 
özellikle gençler üzerinde uyandırdığı etkiyi Hz. Aişe ifade etmiştir. 
Habeşistan’dan gelen bir grup Medine’deki mescitte herkese açık bir biçimde 
mızrak oyunu oynarlar. Bu oyunu seyredenlerden biri olan Hz. Aişe, mescitte 
icra edilen mızrak oyununu beğenmiş, dilediği vakte kadar onları izlemiştir. 
Bu hususla ilgili olarak Hz. Aişe şunları söylemiştir: 
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“Resûlullah (s)’i odamın kapısında dururken gördüm; Habeşliler, Resûlullah 
(s)'in mescidinde harbeleri (mızrak) ile oynuyorlar; Resûlullah (s), oyunlarını 
göreyim diye bana müsaade etti. Ben (bakmaktan) vazgeçinceye kadar, benim 
(hatırım) için ayakta duruyordu. Siz, eğlenceye düşkün genç yaştaki birinin 
buna ne derece can atacağını takdir buyurun” (Buhârî, “Salat,”69; Müslim, 
“İdeyn”, 17, 21). 
 
 Bu örnekte genç yaşta olan Hz. Aişe oyunu izlerken heyecanlanmış, 

sporun tesirinde kalmıştır. Burada ayrıca sporun seyir zevki açısından kadın-
erkek herkese açık olduğu, insanları bir araya getirip ortak bir aktivitede 
buluşturduğu görülmektedir. 

Güreş Hz. Peygamber döneminde icra edilen sporlardan bir diğeridir. 
Sahâbîlerin kendi aralarında güreş Müsabakaları düzenledikleri, Resûlullah 
(s)’in gençleri bazen güreştirdiği, hatta zaman zaman torunları Hz. Hasan ile 
Hz. Hüseyin’i güreştirdiği bilinmektedir (Çetin, 2011, s. 498). Spor 
faaliyetlerini icra etmede gençlerin sahip olduğu bedensel ve zihinsel yapı 
sporu güzelleştiren bir unsurdur. Yüzme gibi güreş de Resûlullah (s) 
tarafından yapılan sportif faaliyetlerden biridir (İbn Hîşâm, (1), 390-391; 
İbnü’l-Esîr, (2), 293; İbn Hacer, (2), 213; Hamidullah, (2), 1076; Çetin, 2011: 
498). Mekke’de Rukâne adında bir zât güreş sporunda ön plana çıkmış 
biriydi. Yaşı küçük olan veya bedenen yetersiz görünen bazı kimseler 
kendilerinin harbe katılmaya kabiliyetli veya askeri sefere çıkacak güçte 
olduklarını göstermek maksadıyla bu zatın huzurunda güreşirler, güçlerini 
ispat ederlerse askeri saferlere katılmaya hak kazanırlardı (Hamidullah, 
(2),1076). 

Hz. Peygamber Uhud Savaşı öncesi gerekli hazırlıkları yaparken bazı 
gençler yanına gelip kendisiyle birlikte düşmana karşı savaşmak için izin 
isterler. Resûlullah (s) kendisinden harbe katılmak için izin isteyen gençlere 
bazen yaşlarının küçüklüğü bazen de bedensel gelişimlerinin uygun olmadığı 
gerekçesiyle izin vermez. Fakat bu gençler arasında yer alan Râfî b. Hadîc’in 
iyi bir okçu olduğunun söylenmesi üzerine harbe iştirakine izin verilir. 
Râfi’nin savaşa katılacağını işiten Semüre b. Cündeb babasına gelerek, 
kendisine izin verilmediği halde Râfi’ye izin verildiğini ancak onu güreşte 
yendiğini bu nedenle kendisinin de savaşa katılması gerektiğini babasına 
anlatır. Semüre’nin babası, Hz. Peygamber’e gidip oğlunun dediklerini 
anlatınca Resûlullah (s) bu iki delikanlıyı güreştirmiş, netice Semüre’nin iddia 
ettiği gibi olunca Uhud Savaşı’na katılmasına izin verilmiştir (Vâkıdî, (1), 
216; İbn Hîşâm, (3), 70; Taberî, (2), 506). Spor müsabakası gençler arasında 
oluşan anlaşmazlığı giderdiği gibi Resûlullah (s)’in karar vermesinde her iki 
tarafı da memnun edecek olan neticeye ulaşmasını sağlamıştır. Burada ayrıca 
gençlerin şikâyetlerinin özenle dinlenerek çözüm arayışına gidilmesinin 
sosyal hizmet açısından da önemli bir işleve karşılık geldiğinin altını 
çizmemiz gerekmektedir. 
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Resûlullah (s) devrinde yukarıda zikredilen sportif faaliyetler dışında 
binicilik, halter, kurrek (bir çeşit futbol oyunu), (Hamidullah, (2), 1075-1076; 
Çetin, 2011: 498-499), koşu (Müslim, “Cihâd,” 132; Ebû Dâvûd, “Cihad”, 61; 
Çetin, 2011: 498) gibi spor dalları da icra edilmiştir. 

Hz. Peygamber insana ve topluma faydası olan, bedensel ve zihinsel 
açıdan kişilere zararı olmayan, insanları birtakım kötülük ve yanlışlardan 
koruyan ayrıca ihtiva ettiği dostluk, kardeşlik, hoş görü, rekabetle insanlara 
özellikle de gençlere önemli katkıları olan sportif faaliyetlerin yapılmasını 
teşvik etmiştir.  İmkanlar ölçüsünde kendisi de bazı sporları icra etmiş; sporun 
doğasında olan yarışma, mücadele, zindelik, cesaret, saygı, kendini ifade etme 
gibi hususiyetlerden istifade etmiştir. Sporun insanlar üzerinde oluşturduğu 
pozitiflikten de yararlanmış; onun yapılması kadar izlenmesinin de insanlara 
katacağı olumlu etkiden faydalanmak suretiyle toplumsal hayatta önemli bir 
aktivite olduğunu göstermiştir. 

Sportif faaliyetler günümüzde insanlar üzerinde önemli bir etkiye 
sahiptir. Gençler açısından meseleye bakıldığında onlara olumsuz tesir eden 
içki, kumar, fuhuş, uyuşturucu madde kullanımı gibi zararlı alışkanlıklardan 
korumanın yanında içine kapanıklık, asosyallik, özgüven eksikliği, kendini 
ifade edememe, güvensizlik başta olmak üzere bireysel ve toplumsal anlamda 
yer alan pek çok olumsuzluğu gidermede en etkin araçlardan biridir. 
Doğrudan ya da dolaylı olarak birçok insanı etkileyen spor gençlere sunduğu 
imkânlar ile onları hem ruhen hem de bedenen daha sağlıklı bir birey veya 
kişiye dönüştürebilir. Sportif faaliyetler etkin bir biçimde ele alındığında 
gençlerin davranış, gelişim ve yaşam kalitesini olumlu etkiler. 

SONUÇ 
Hz. Muhammed bütün insanlığa rehber ve örnek olması için gönderilen 

son peygamberdir. O’nun örnekliği toplumu oluşturan herkesi kapsamaktadır. 
Resûlullah (s) toplumu oluşturan çocuk, genç, yaşlı, hasta, engelli gibi ne 
kadar farklı kategoriye sahip insan varsa onlarla münasebet halinde olmuştur. 
Hz. Peygamber’in iletişim halinde olduğu gençler, günümüzde olduğu gibi o 
dönem toplumunun asıl unsurları arasında yer almışlardır. Hz. Peygamber, 
gençler ile bir arada olmayı önemsediği gibi gençler de Resûlullah (s)’in 
yakınında olmaktan memnun olmuşlar, İslâm peygamberi ile vakit geçirerek 
gelişimlerinin sağlanmasından memnun kalmışlardır. 

Hz. Peygamber gençleri yetişkin bir birey ve şahsiyet olarak kabul 
etmiş, onlarla olan diyalog ve münasebetlerinde dikkatli davranmış, 
nefretlerini kazanacak davranışlardan kaçınmış, onlarda gördüğü yanlışları 
düzeltirken ikna olabilecekleri dili kullanmış, onların sahip olduğu 
meziyetlerden istifade etmiş, gençlerin kendilerini özel hissetmeleri için bazı 
yolculuklarda onları bineğine bindirmiş, onlara danışmanlık yaparak yardımcı 
olmaya çalışmıştır. 
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İslâm dini geldiği andan Hz. Peygamber’in vefatına kadar devam eden 
süreçte Resûlullah (s) gençlerle iletişimi açık ve canlı tutmuş, onlara 
toplumun önemli bir kesimi olduklarını hissettirmiştir. Hz. Peygamber kişilik 
ve karakter gelişimi açısından önemli bir virajda olan bu kesimi sahiplenmiş, 
değerli olduklarını hissettirmiş, potansiyellerini görmelerini sağlamış, 
güvenmiş, fikirlerine değer vermiş, eğitim-öğretim faaliyetleri ile yakından 
ilgilenmiş, manevi açıdan gelişmelerine özen göstermiş ve sorumluluklar 
vermiş, aklen ve ruhen olgunlaşmaları için rehberlik-danışmanlık yapmış, 
ayrıca aklen, ruhen ve bedenen gelişmeleri için sportif faaliyetler içerisinde 
olmalarını sağlamıştır. 
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