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öz 

Bu makalede Bireysel Psikoloji açısından; dinin ve Tanrı’nın anlamı, işlevi ve 
önemi, insanın manevi görevleri ve ruh-beden ilişkisi konu edilmektedir. Ayrıca 
Bireysel Psikoloji ve dinler arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Bu amaçla 
çalışmada, Adler’in kuramında yer alan; temel tartışmalar ve kavramlar, temel 
ruhsal dinamikler, din ve Tanrı ile ilgili fikirler, Bireysel Psikoloji ve dinler arasın-
da yapılan karşılaştırmalar ele alınmaktadır. Alfred Adler tarafından kurulmuş 
Bireysel Psikoloji, derinlik psikolojisinin üç sacayağından birini teşkil etmekte-
dir. Freud psikolojisinden farklı bir ekol olarak ortaya çıkan Bireysel Psikoloji, 
bireyi parçalara ayrılamaz bir bütün olarak kabul ederek onun yaşamını ve ru-
hunu açıklamaya ve anlamaya çalışan sağduyuya dayalı bir değerler psikolojisi-
dir, bir toplum ve kardeşlik psikolojisidir. Bu psikoloji birey için; sorumlulukların 
bilincinde, insanlığın yararına bir yaşam öngörmektedir. Yaşamda kendisini her 
yerde gösteren yetersizlik hissini, üstünlük çabasını, toplumsallık duygusunu, 
telafi etme yeteneğini insan ruhunun temel ve evrensel unsurları olarak kabul 
etmektedir. Yaşamın bu unsurlarla birlikte devinim gösterdiğini açıklamakta-
dır. Bireysel Psikolojiye göre bu devinim, tüm yönleri ile bir bütündür, insan 
ise bu devinim içerisinde etkendir, özne(l)dir ve sorumluluk sahibidir. Dünyevi 
sorumlulukları olduğu gibi manevi sorumlulukları da vardır. İnsana düşen gö-
rev, bunları olumlu bir şekilde çözümlemektir. Bu noktada dinlerin hedeflediği 
amaç ile Bireysel Psikolojinin amacı örtüşmektedir. Çünkü her ikisi de işbirliğini, 
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toplumsal uyumu, insanlığın refahını ve esenliğini, insanlar için yararlı işler yap-
mayı esas almaktadır. 
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abstract

Individual Psychology and Religion

Individual Psychology founded by Alfred Adler constitutes one of the triple 
trivets of depth psychology. In this article it has been aimed to analyze the 
thoughts about religion and God, spiritual tasks and the doctrines discussed 
on the theory of Individual Psychology. In addition the relationship between 
Individual Psychology and religions is attracted attention. Therefore, at this 
study it has been mentioned about basic arguments and concepts, basic psy-
chological dynamics, mind-body relationship, the meaning and purpose of life, 
outlook on mankind, life and religion take parts in his theory, and within this 
context the function of religion for human and life, and about comparisons 
Individual Psychology and Religions. According to Adler, life in all its aspects is 
a whole. Religion as a social reality is part of the whole. Also mankind is active, 
subject(ive) and responsible in this process (life). There are his/her moral re-
sponsibilities as his/her worldly responsibilities. Individuals’ duty is to resolve 
them in a positive way. At this point, the purpose of Individual Psychology and 
religions has coincided with each other. Both of them are based to co-opera-
tion, social harmony, welfare and well-being of humanity, to do useful work 
for people.
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Giriş
Latince kökenli “individual” kelimesi bölünmez birbirinden ayrılamaz manasına 
gelen “individuus” kökünden türetilmiştir (http://www.latin-dictionary.net/de-
finition/23457/individuus-individua-individuum).1 Fransızcadaki kullanımı ba-
kımından “bireyci”, “egoist”, “yalıtılmış” gibi olumsuz bir mana ifade edilirken, 
bunun aksine Almancadaki kullanımında “birliği”, “bütünlüğü” ifade etmek için 
kullanıldığı vurgulanmaktadır (Lukes, 2006: 33). Türkçede ise “bireysel” (indivi-
dual) kelimesinin “ferdi”, “kişiye özgü” gibi kullanımları vardır (http://www.tdk.
gov.tr). Adleryan sistemdeki “bireysel” vurgusu ise kavramsal olarak, yaşam-
daki ve kişilikteki öznelliğin, birliğin ve bütünlüğün psikolojisini anlatmak için 
kullanılmaktadır. 
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Adler’e göre, dürtü psikolojisinden ya da davranışçılık ekolünden farklı 
olarak ortaya çıkan bu bilim, birlik ve bütünlük içerisinde yaşama yaklaşarak, 
yaşamdaki devinim ve güçleri anlamayı ve bulmayı kendisine amaç edinmiştir 
(Adler, 2011d: 23,42). Yöntem olarak; ruhsal bir eylemin ya da onun yaşam pla-
nının (üslubunun) amacı tanındığında o zaman onu oluşturan parçaların tüm 
hareketlerinin hem amaç hem de yaşam planı ile örtüşeceğini varsaymaktadır 
(Adler, 2011a: 14-15). Bireysel Psikoloji bizzat Adler’in deyimi ile iki bakımdan 
bir kehanet niteliği taşımaktadır; 1- Sadece ileride ne olacağını söylemekle kal-
mayıp, 2- Yunus Peygamber gibi olacak şeyin olmaması için ne olması gerekti-
ğini de açıklamaktadır (Adler, 2011d: 23). Bu bağlamda Bireysel Psikoloji bütün 
değişik insan tiplerini (suçlular, yeni yetmeler, nevrozlular, çocuklar, eşcinsel-
ler…) anlayabilmeyi hedeflemektedir (Adler, 2011c: 199).

Bu yolda Bireysel Psikoloji için en temel kavramlardan birisi aşağılık/yeter-
sizlik duygusudur (feelings of inferiority).2 Bu duygu, patolojik bir niteliği ifade 
etmemektedir, evrenseldir ve her insanda mevcuttur, insanın var olan durumu-
nu iyileştirmeye yönelik bir kuvvettir. Bireyin eylemine ya da ondaki ruhsal me-
kanizmanın işleyişine zemin hazırlamaktadır. Adler’e göre; bütün insan ırkının 
gelişiminde bu duygu yatmaktadır (Adler, 2011c: 52, 59). İnsanlar kendilerini 
doğa karşısında yetersiz hissedebildiği gibi doğumdan ölüme gelişim sürecinde 
de gerek ruhsal gerekse bedensel olarak kendilerini eksik ve yetersiz hissede-
bilmektedirler. Ancak burada önemli olan eksikliğin/yetersizliğin kendisi değil-
dir, bunun vermiş olduğu duygudur. İnsana yön veren bu duygu, yetersizliğin 
kendisinden daha önemli bir durumu ifade etmektedir (Adler, 2011d: 15). 

Adler’e göre; tüm insanlar, belirli durumlar ve olaylar karşısında hisset-
tikleri yetersizlik duygusunu telafi etmek için çaba göstermektedirler. Güvenli 
bir pozisyonu elde etme ve üstün olma hissi aslında doğamızda vardır (Adler, 
2011c: 31-32). Üstünlük çabası/duygusu (feelings of superiority) tıpkı yetersiz-
lik duygusu gibi doğuştan gelen bir özelliktir ve evrenseldir. Bu, sadece birey 
ile alakalı bir durum değildir, tüm uygarlıkla ilgili, tüm ilerlemelerle ilgili bir du-
rumdur. Üstünlük çabası, insanı ve toplumu bir başarı seviyesinden bir başka 
başarı durumuna yükselten yaşamın temel koşullandırıcı faktörüdür. Çünkü 
Adler’e göre; insan olmak, aynı zamanda kendini yetersiz hissetmek ve üstün 
bir pozisyonu ele geçirmek üzere çaba harcamak demektir. Üstünlük amacı, 
bireyde öznel (kişisel ve biricik) olarak ortaya çıkan ve net olarak ifade edilmesi 
güç bir kavramdır (Adler, 2011c: 61). Bu amacı elde etme çabası bütün gün bizi 
etkilediği gibi bütün yaşam boyunca da bizi tesir altında tutmaktadır (Adler, 
2011c: 102). Bireydeki yetenekler, algılar, düşünceler onu yöneten bu üstün 
olma hissi doğrultusunda özelleşmektedir ve gelişmektedir (Adler, 2011c: 63). 

Adler için temel duygulardan bir diğeri de ruh sağlığının temel göstergesi 
olarak kabul ettiği toplumsallık duygusudur (social interest). Ona göre; üstün-
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lük amacı ile birlikte bu duygunun olumlu yönde gelişimi esastır. Birey, ancak 
ve ancak toplumsallık duygusunu edindiğinde sağlıklı bir birey olma niteliği ka-
zanmaktadır. Sağduyu ile eşdeğer olan toplumsallık duygusu sayesinde birey-
ler, iyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı birbirinden tefrik etmektedirler. Adler’e 
göre; ruh hastaları hiçbir zaman bu sağduyu dilini kullanamamaktadır. Toplum-
sallık duygusu, yaşamdaki sorunları, ruhsal faklılıkları ve problemleri anlayabi-
leceğimiz yegâne anahtardır (Adler, 2011d: 31-33, 87, 175). İnsan, kendisindeki 
güçsüzlükler yetersizlikler ve sınırlandırmalar nedeni ile başkalarına bağımlı bir 
varlıktır. Bu bağımlılık; yeni doğan bir bebekte açıkça kendini göstermektedir. 
Bebeğin çevresi ile olan ilişkisi, onun gelişimini ve davranışlarının tasarımını 
ve ereğini belirlemektedir. Bebeğin, başka bir birey olarak karşılaştığı ilk kişi 
ise annesidir. Annesi ile olan ilişkisi ve iletişimi onun ilk sosyal durumunu ifade 
etmektedir. Bu ilişki ile birlikte bireyde toplumsallık duygusu gelişmeye başla-
maktadır. Diğer iki duyguda (üstünlük ve aşağılık duygusunda) olduğu gibi bu 
duygu da doğuştan insanda vardır ve evrenseldir. Hatta Adler, potansiyel olarak 
var olan bu duyguyu insanın içindeki en eski içgüdü ve onu diğer insanlarla ilişki 
kurmaya iten en temel güç olarak tanımlamaktadır. Adler’e göre; aslında her 
insan, toplumsal kabul ve toplumsal aidiyet için çabalamaktadır (Adler, 2011c: 
10, 21, 123, 251, Adler, 2011d: 47-48,  Adler, 2011b: 29-35). 

Bireysel Psikolojide yaşamın iki yönüne dikkat çekilmektedir, bunlar; ya-
şamın olumlu/yararlı (the useful side of life) ve yaşamın olumsuz/yararsız (the 
useless side of life) tarafıdır. Olumlu tarafın özellikleri; insanlığın esenliği için 
çalışmak, işbirliği yapmak, sosyal ilişkileri gözetmektir. Her türlü nevroz, psikoz, 
suç, sapkınlık ise yaşamın olumsuz tarafında yer almaktadır. Bu tarafta yer alan 
kişiler yanlış bir yaşam üslubu edinmişlerdir. Hayatı yanlış yorumlamaktadır-
lar ve yaşamın kendilerinden beklediği görevleri ifa edememektedirler (Adler, 
2011c: 11-12, 33, 37, 199, 223, 239-240, Adler, 2011d:  69, 87, 192).  

Buna karşın bireylerin başarılı bir şekilde ifa etmek zorunda olduğu üç tür 
yaşam görevi vardır. Her insanın üstlenmesi gereken bu üç yükümlülük; yaşa-
mın üç büyük ödevidir; bunlar;  “iş”, “toplumsallık”, “sevgi” ödevleridir. Bütün 
yaşam sorunları bu üç kapsamlı grupta toplanabilmektedir ve bu ödevlerden 
hiçbiri tek başına ele alınarak çözümlenememektedir, herhangi birindeki soru-
nun çözümü öbür iki ödeve başarılı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bütün ya-
şam görevlerinin temelinde “toplumsallık” ödevi yatmaktadır, bu “iş” sorumlu-
luğunun başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gereklidir, “sevgi” görevinin 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için de “iş” görevinin başarılması gereklidir. Aksi 
takdirde birey yaşamın olumsuz tarafında yer alıyor demektir. Bu nedenle insa-
nın, yaşam görevleri karşısındaki tutumu ve tavrı önemlidir. Bu tutum ve tavır, 
onun yaşamın anlamına ilişkin inancını bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır 
(Adler, 2011c: 11, 204, 239, Adler, 2011d: 12, 181-185).3
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Bireysel Psikoloji açısından önemli hususlardan birisi de olayların bireyler 
tarafından nasıl görüldüğü, ne türlü bir anlam yüklendiği ve davranışların ne 
tarzda oluşturulduğudur. Her insanın kendine özgü bir yaşam amacı (ideal of 
life) ve yorumu ortaya çıkmaktadır. Tüm konumlarımız, duygularımız, tavırla-
rımız karakterimiz yaşama verdiğimiz/yüklediğimiz anlam ve amaç ile uyumlu 
bir devinimi ifade etmektedir. Adler’e göre, bir amaç düşüncesi (telos) olma-
dığında, bireysel etkinlikler her türlü anlamını yitirmektedir. Bu öznel algılama 
biçimi/algılama şeması (scheme of apperception) ve erek güdüsü onun çevre 
ile olan ilişkisini, kişiliğini ve kim olduğunu, cinsel rollerini, toplumsal görev-
lerini belirlemektedir. Öznel algılar ya da yaşam boyunca devam eden bireyin 
yaşam tarzı/üslubu (style of life) çocuklukta kalıplaşan bir ruhsal dinamiği ifa-
de etmektedir. Bu bakımdan Adler için ilk çocukluk anıları ayrı bir önem taşı-
maktadır. İlk anılar, kişinin kendisine ve kendi yaşam koşullarına ilişkin temel 
yargısını içeren ilk özettir. Çevreyle ilk etkileşimin temsilidir. Kişinin öznel çıkış 
noktasını, tasarımının (yaşam ile ilgili) başlangıcını göstermektedir. Ayrıca ilk 
dışavurumlar yalın haliyle ilk oluşum evrelerinde gözlenebilmektedir. Bu da 
yaşam üslubunu gözler önüne sermektedir ve bireyin yaşam üslubunun ne-
relere kadar uzandığını ve hangi koşullarda geliştirildiğini anlamamıza olanak 
vermektedir. İlerleyen yıllarda ise birbiri ile uyumlu bir biçimde öznel algılar 
yaşam üslubunu, yaşam üslubu da öznel algıları beslemektedir. Yaşam üslubu, 
algı şeması ile uyum içerisinde yaşam deneyimlerine tepkide bulunmaktadır. 
(Adler, 2011c: 22, 78, Adler, 2011d:  24-30). Adler’e göre bunu temin eden 
bizzat ruhun kendisidir.

1. Bireysel Psikolojide Ruh-Beden İlişkisi ve Ruhun İşlevi
Bireysel Psikolojinin uğraş alanlarından birisi de ruh ile beden arasındaki karşı-
lıklı yoğun etkileşimi anlamak ve ortaya çıkarmaktır. Gerek ruh, gerekse beden, 
yaşamın dışavurum şekillerini, bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Birey-
ler, ruhsal birliğin ve bütünlüğün bilincine daha çocukluk yıllarında ulaşarak, 
güdümlü bir şekilde ruh ve beden arasındaki ilişkileri oluşturmaya başlamak-
tadırlar. Adler’e göre; ruh, her türlü devinimi ve devinimin amacını sağlayan 
araçtır. Temel ilkesi devinimin yönünü tayin etmek olan ruh, tüm hayat için 
adeta bir yaşam kılavuzudur. Ancak ruh, bu kılavuzluk ve yönlendirici gücünü 
bedenden, bedenin güçlerinden bağımsız ifa edememektedir. Bedenin sahip 
olduğu ya da eğitim sonucu kazandığı güçlerle uyum içinde devinimi temin et-
mektedir (Adler, 2011c: 29-37). Adler’e göre; bedenden bağımsız ayrı bir varlık 
ya da kendilik olarak ruh yoktur (Adler, 2011b: 21).

Bu bağlamda beden üzerinde etkinliğini sürdüren ruh, (psikolojik ya da 
fizyolojik) her çeşit devinimi sağlayan bir aygıt, bir motor olarak görev yap-
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maktadır ve etkinliğini bizzat kendisinde bulunan yaratıcı güç (creative power) 
sayesinde icra etmektedir. Yaratıcı güç, bütün yaşamı, davranışları, ruhun de-
vinimini yönlendirmektedir. Öyle ki; ruh, bu dengeleyici güç ile birlikte, vücut 
yapısının ve gelişiminin bütününü etkilediği ve yönettiği gibi bedensel bütün 
dışavurum şekillerini de etkilemektedir. Örneğin, her çeşit ruhsal kusur ve hata, 
vücuda ve davranışlara yansımakta ve gözlenebilmektedir. Başlangıçta vücutta-
ki dengenin ve yönetimin beyin tarafından sağlandığını düşünen Adler, beynin 
de ruh için bir araç olduğunu, yetersizliğin telafisinde (compensate) bedenin 
değil insanın üst ruhsal faaliyetlerinin etkin olduğunu bulmuştur. Vücut ile iç içe 
bulunan bu ruhsal etkinlik tıpkı biyolojik etkinlik gibi davranarak yaşamı koru-
mayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir (Adler, 2011d: 24, Adler, 2011c: 29-47).4 

Adler’e göre; yaşam için gerekli bedensel organlar, herhangi bir şekilde 
bozulduğunda ve eski verimliliklerini kaybettiklerinde aşırı bir çaba göstermeye 
başlamaktadırlar ve aşırı derecede fonksiyonel hale gelmektedirler. Örneğin, 
kan dolaşımı güçlükleri söz konusu olduğunda, kalp, bütün bedenden yepyeni 
bir kuvvet alarak normal bir kalpten daha güçlü bir duruma gelinceye kadar 
büyüyebilmektedir. Buna benzer bir şekilde ruh da, aşağılık duygusunun veya 
kendini küçük ve güçsüz olarak görme gibi acı veren bir düşüncenin baskısı 
altında, bütün olanakları ile aşağılık kompleksini (inferiority complex) yenmek 
için çabalamaktadır (Adler, 2011b: 87).

İnsanın karmaşık bir yapıdaki ruhsal yaşamı; saldırganlıktan güvenliğe 
ortaya çıkan etkinliklerle vücudun varlığını sürdürmeyi, güvenli bir şekilde ge-
lişebileceği bir ortam elde etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda 
ruhsal yaşamda dışarıdan gelen uyarımlara tepki verilmektedir; organizmayı 
dış dünyanın yıkıcı etkilerine karşı koruyamayan güçler ve yetenekler elimine 
edilmekte, onu dışarıya karşı koruyan ve yaşamı güvence altına alan güçler ise 
meleke haline gelmektedir (Adler, 2011b: 21). Adler’e göre; ruh, beden gibi 
kendini savunma eğilimi ile hastalıklardan, dertlerden, ölümden, çeşitli zarar-
lardan kazalardan ve fonksiyon kayıplarından korunmayı hedefleyerek çevresel 
koşulları etkilemeye ve değiştirmeye çalışmaktadır. İnsan, bu nedenle haz ve 
elem duyma, hayal kurma, iyi ve kötü durumlara uyum sağlama gibi yetenek-
lerle donatılmıştır. Duygular, bedenin belli durumlara belli davranışlarla karşı 
çıkabilmesini sağlayan heyecanlar olduğu gibi hayal kurma ve özdeşleşme de 
insanın ileriyi görme isteği ile ilgili yeteneklerdir (Adler, 2011c: 33). Ruh, duygu-
lar aracılığı ile bedeni eylemde bulunmaya hazır hale getirmektedir. Birey, ey-
lemden önce ruhsal bir gerilim5 yaşamakta ve bunun sonucunda da davranışlar 
meydana gelmektedir. Bireysel Psikolojinin temel duyguları dikkate alındığında 
bu mekanizma şu şekilde işlemektedir:



Bireysel Psikoloji ve Din 201

Aşağılık Duygusu → Ruhsal Gerilim → Üstünlük Çabası (eylem) →
Üstülük Duygusu

Şekil 1: Temel duygular ve ruhsal mekanizma (Adler, 2011d:  65).

Bireysel Psikolojide yer alan bu temel dinamikler aynı zamanda bir insanın 
yaşamındaki gayesine şekil veren ruhsal unsurlardır. Yaşamın ilk günlerinde be-
liren kendini gösterme ve dikkat çekme eğilimi, aşağılık duygusunun da etkisi 
ile gittikçe gelişerek belirgin bir şekilde bir gaye olarak üstün olma çabasının da 
içinde yer aldığı kendini kabul ettirme isteği olarak ortaya çıkmaktadır. Toplum-
sallık duygusunun (sosyal duygunun) derecesi ve niteliği, üstün olma gayesi-
ni, kendini kabul ettirme istemini belirlemektedir. Bu nedenle, sosyal duygusu 
ve kişisel amacı anlaşılmadan bir insanı değerlendirmek mümkün değildir. Bu 
amaç, kişiye üstün olma duygusu sağlamak ya da onun kişilik düzeyini yük-
seltmek için vardır. Adler’in ifadesi ile belirtecek olursak; “Duyularımıza değer 
kazandıran, duygularımızı birbirine bağlayan ve düzenleyen, hayal gücümüze 
biçim veren ve yaratıcı güçlerini yöneten, neyi hatırlayacağımızı, neyi unuta-
cağımızı belirleyen şey bu gayedir.” Adler’e göre duyular, duygular, heyecanlar 
ve hayaller değer bakımından görecelidir ve belli bir amaç için gösterilen ça-
badan etkilenmektedirler.6 Böylelikle algılarımız, belli bir ön yargıya bağlanmış 
olmakta ve kişiliğin bütününe (bütün çabasına) yön veren en son gayeye (final 
goal) uygun bir şekilde gizlice tercih edilmektedir. Bireysel Psikoloji açısından 
son derece yararlı olan bu soyut amaç yönelimi, tıpkı dünyanın farazi hatlara 
bölünmesi gibi varsayımsal bir şeydir. Bu varsayım, kişinin yaşam amacını ve 
tarzını belirlemeye, psikolojik yapısını belirleyerek duygularını tasnif etmeye ve 
karşılaştırmalar yapmaya olanak vermektedir (Adler, 2011b: 73-74).

Adler, ruhun bu amaç yönelimini de, beden ile olan benzerlik ile açıkla-
maktadır. Ona göre; ruh da tıpkı beden gibi teleolojik bir yapıdadır. Beden, bir-
liğini ve bütünlüğünü gözeterek bir amaç için gelişim göstermektedir. Çünkü 
fizyolojik açıdan organlardaki işleyiş gözlendiğinde olgunlaşma döneminde her 
organın belli bir sınıra, belli bir biçime ulaşmak için büyüdüğü ve geliştiği görü-
lecektir. Ayrıca, biyolojik bir organizmada baş gösteren her hangi bir bozukluk 
durumunda vücut bunu telafi etmek için belli bir amaca yönelik özel çaba har-
camaktadır. Örneğin, cildimizde bir yer zedelendi mi, bütün vücudumuz yara-
lanan kısmı onarmaya çalışmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde de ruhtaki 
devinim organik yaşamdaki devinime benzemektedir; her ruhta bir amaç ve 
ideal düşüncesi vardır ve ruh, bunların yardımı ile içinde bulunduğu durumu 
aşmaya çabalamaktadır, somut bir amaç saptayarak durumdaki yetersizlikle-
ri gidermeye, karşılaştığı güçlükleri yenmeye çalışmaktadır. Görece bu somut 
amaç sayesinde düşünsel ve duygusal bakımdan, ilerideki başarılarını gözete-
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rek kendisine bir üstünlük sağlamayı hedeflemektedir. Adler’e göre; ruh için an-
lamı sağlayan şey işte bu amaç yönelimidir (Adler, 2011d: 25, Adler, 2011c, 31). 
Üstünlük amacı yaşam üslubunun ve idealinin belirlenmesinde etkin kuvvettir. 
Ancak bu bazen bir kurguya dönüşmektedir, üstünlük amacı gerçek dünyadan 
gelmemektedir. Bunların hayallerin kurguların altına yerleştirilmesi gerekmek-
tedir (Adler, 2011a: 17). Birey, bu üstünlük duygusunu ya da amacını, toplum-
sallığa ve sağduyuya aykırı, kişisel çıkarlar doğrultusunda bir ereğe odaklarsa 
aşağılık ya da üstünlük kompleksi (superiority complex) ortaya çıkmaktadır ve 
buradan da nevrozlar doğmaktadır (Adler, 2011c: 58,71, Adler, 2011d: 193). 
Temelinde aşağılık duygusu ve üstünlük çabasının yattığı amaç yönelimli ruhsal 
mekanizma şu şekilde tarif edilmektedir;

Şekil 2: Bireyin amaçsal yönelimi için iki temel yöntem
(Feist ve Feist, 2002: 78)

Adler’e göre; insan, çocukluğunun ilk yıllarında bir yaşam ideali benimse-
yerek yaşam üslubunu ortaya koymaya başlamaktadır. Belirtildiği üzere bu ideal 
ve üslup kişinin öznel yorumu ile (algılama şeması ile) yakından ilgili bir durum-
dur. Yaşamın yönünü tayin eden ve henüz 3-5 yaş aralığında beliren bu ruhsal 
görünüm,7 çocuklarda saf haliyle bulunmaktadır (Adler, 2011d: 27-28). Bu ne-
denle çocukluk yılları ve ilk anılar ruhsal mekanizmanın anlaşılması bakımından 
son derece önemlidir. Adler’e göre; çocuğu anlayamayan bir kişi yetişkini de 
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anlayamaz (Adler, 2011c: 66). Dolayısıyla Bireysel Psikolojinin görevlerinden 
birisi de çocuğun ruhsal dinamiklerini anlamak ve ortaya çıkarmaktadır (Adler, 
2011b: 11). Çünkü çocuklukta oluşan yaşam ideali bireyin yaşamında o derece 
etkindir ki birey yaşam boyu ruhunda bu idealin damgasını taşımaktadır, her 
dışavurumda bu idealin izlerini izhar etmektedir, bu ideale ulaşacak üstünlüğü 
ele geçirmeye çalışmaktadır. (Adler, 2011d: 137, Adler, 2011c: 101 102).

Ancak bu hedefin doğru belirlenmesi, normal kabul edilebilir bir çizgide 
(toplumsallık yönünde) gelişmesi gerekmektedir. Aksi takdirde birey, yaşamın 
olumsuz /yararsız tarafında yer alıyor, ruhsal bakımdan yanlış bir idealin peşin-
de koşuyor, toplumsallıktan uzaklaşıyor demektir. Bu da komplekslere, çıkar-
larına dayalı bir yaşam üslubuna ve üstünlük çabasına kapı aralamak, sosyal 
duygudan yoksun olmak, hatalı bir yaşam üslubu geliştirmek manasına gel-
mektedir. Özellikle belirtmek gerekirse, Bireysel Psikolojide bireyin ruh sağlığı 
açısından sosyal uyum ve sosyal duygu, onun davranışlarını normalitesini be-
lirlemek adına uygun bir formülasyonu oluşturmaktadır (Adler, 2011d: 189). 
Bütün ruhsal sorunların, sosyal uyum bozukluklarının temelinde, toplumsallık 
duygusunu kazanamama ile birlikte ortaya çıkan kompleksler yatmaktadır (Ad-
ler, 2011b: 165). Bireysel Psikoloji için bu uyum bozuklukları; korkaklık, kıskanç-
lık, çekememezlik, tembellik, kolaycılık, özdeşim kuramama, kin, nefret, kanu-
na aykırı davranış, nevrotik bozukluk, normal davranıştan sapma... şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Hatalı yaşam üslubu aynı zamanda yaşam görevlerinde de 
başarısızlık şeklinde kendini göstermektedir. Karşı cinsle olan ilişkilerde, mes-
lek yaşamında, diğer insanlarla olan ilişkilerde problemler doğmaktadır (Adler, 
2011d: 211).

Uyum problemleri ilk olarak aile ortamında gözlenmektedir, birey okula 
başladığında ise kendisindeki bütün gelişim kusurları açık bir şekilde görünür 
hale gelmektedir. Bu nedenlerden dolayı özellikle Bireysel Psikolojinin ruhsal 
tedavi yöntemleri gözetildiğinde, bireyin toplumsallık duygusu kazanması, bu 
güdü ile hareket etmesi ve bunun temin edilmesi bakımından karakter geli-
şiminde okulun yeri ve önemi ön plana çıkmaktadır (Adler, 2011d: 153-156). 
Adler’e göre, bireyler, sağduyu, özgüven, empati kurma, işbirliği ve toplumsal-
lık yolunda cesaretlendirilirlerse ve eğitilirlerse ruhsal bakımdan yaşadıkları so-
runları telafi edebilmektedirler (Adler, 2011d: 197, 237-238). Yaşamın yararlı 
tarafında yer alarak, işbirliği duygusu ile insanlığın yararına, esenliğine yaratıcı 
işler yapabilmektedirler. Adler’e göre; etrafımızda yaşam deneyimi bakımından 
her alanda atalarımızdan devraldığımız mirasa şahit olmaktayız, tren yolları, 
binalar, felsefi ya da sanatsal sistemler vs. hep bizden öncekilerin bıraktığı eser-
lerdir. Bu olumlu bir çabanın ürünüdür ve göstergesidir. Bireysel Psikoloji için 
bu çaba insanların kendileri ile ölüp gitmeyen yegâne değerdir. Kişi ancak yapıp 
ettikleri ile bıraktığı eserlerle ölümsüzlüğü elde etmektedir  (Adler, 2011c: 14).
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2. Bireysel Psikoloji ve Din
Yahudi bir ailenin mensubu olarak dünyaya gelen Adler, yetişkinliğinde din de-
ğiştirerek Protestanlığa geçmiştir. Açık olmamakla beraber bazı biyografi yazar-
ları tarafından, sadece bir etnik gruba hitap etmesinden dolayı Adler’in Yahu-
diliği reddettiği, evrensel8 bir inancı aradığı ve bu nedenle din değiştirdiği iddia 
edilmiştir. Ancak Kurt Adler, ailece ateist olduklarını açıklamıştır (http://www.
psych.yorku.ca).  

Genellikle Adler’in din ile ilgili düşünceleri ve görüşleri Luteryan bir rahip 
olan Ernst Jahn ile birlikte 1933 yılında yayımladığı Din ve Bireysel Psikoloji9 
isimli esere atfen dile getirilmekle beraber ender de olsa Adler’in diğer eserle-
rinde de din ve Tanrı ile ilgili fikirlere, kutsal kitaptan alıntılara rastlamak müm-
kündür. Eserlerinde yer yer Tevrat’tan örneklerle, yer yer de Hıristiyanlıktan 
verilerle fikirlerini güçlendirmeye çalıştığı gözlenmektedir.10 Bazen onun görüş-
leri, bilimi dinin yerine ikame etme anlayışı ile pozitivist bir görünümde ortaya 
çıksa da diğer psikoloji ekolleri ile kıyaslandığında onun geliştirmiş olduğu siste-
min dine ve manevi konulara olumlu ve daha açık bir yaklaşımı ifade ettiği be-
lirtilmektedir (Watts, 2003: 144, Smothers, 2010: 11). Bununla birlikte özellikle 
farklı inançlara mensup danışanların anlaşılmasını hedefleyen Bireysel Psikolo-
jiye dayalı psikoterapilerde din ve maneviyat konularının etüt edildiği, inançlar 
ile Bireysel Psikoloji arasında karşılaştırmalar yapıldığı görülmektedir.11

İnsanı ve yaşamı birlik ve bütünlük içerisinde ele almayı hedefleyen Bi-
reysel Psikoloji, dini de insana ve yaşama kattığı değer bakımından konu edin-
mektedir. Adler, geliştirmiş olduğu psikolojide dinsel düşüncelerin ve öğreti-
lerin doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgilenmemekle beraber, dini görünümleri 
yaşamın değişik yorumları olarak kabul etmektedir ve anlamsal bir işlevi oldu-
ğunu belirtmektedir. Ayrıca Adler, kurduğu psikolojinin temel kavramlarından 
ve insan davranışının altındaki temel dinamiklerden birini oluşturan “üstünlük 
çabasının” altında Tanrı gibi olma isteğinin yattığını sıklıkla dile getirmektedir. 
Hatta ateistliğin temelinde dahi Tanrı’dan üstün olma isteğinin yattığını belirt-
mektedir (Adler, 2011c: 64-65).

Adler’e göre; aslında yaşamda bir amaç sahibi olmak demek, Tanrı gibi 
olmayı istemektir. Bu en son amaçtır, adeta hedeflerin hedefidir (Adler, 2011d: 
26-27). İnsandaki bu güç isteminin bir sonucu olarak, dindar bireyler, hissettik-
leri eksiklik duygusunun telafisini Tanrı’da bulmaktadırlar. Çünkü çoğu dinde 
Tanrı mükemmeldir, Kadiri Mutlaktır. Bireyler kendilerini Tanrı ile tanımlayarak 
ve Tanrı’yı amaç edinerek aşağılık duygularını yenmeye çalışmaktadırlar (Smo-
thers, 2010: 11). Köse ve Ayten (2012: 34) bu durumu şu şekilde formüle et-
mişlerdir.
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Aşağılık duygusunun telafisi

Onun isteği ile Onun gibi olma

Tam mükemmel Kadiri Mutlak varlığa inanma

Aşağılık duygusu

Şekil 3: Aşağılık/eksiklik duygusunun Tanrı düşüncesi ile telafisi

Bireysel Psikolojide; bireyin motivasyon aracı olarak din, önemli bir et-
ken olduğu gibi güçlü bir sosyal unsur olması bakımından da son derece et-
kindir. Bireyin davranışları Tanrı fikri ile gelişmekte ve birey, öznel dünyasında 
ve Tanrı’nın yarattığı dünyada kendini merkezi bir rolde telakki etmektedir. Bu 
nazarla, bireyin, toplumun menfaati için çalışması beklenmektedir. Birey, Tanrı 
fikrinden aldığı güçle etrafındaki varlıklara yararlı olmaya çalışmaktadır. Birey-
ler, normal gelişim sürecinde oluşan fikirlerin ve kanaatlerin bir uzantısı ola-
rak ortaya çıkan dini özellikleri ile birlikte bireysel ve sosyal gerçeklik algılarını 
organize etmektedirler. Bu nedenle dini fikirler ve kanaatler, psikopatolojinin 
konusu değil, insan psikolojisinin kanunları hükmündedir (Köse-Ayten, 2012: 
35). Dini veya manevi tecrübeler ve pratikler herhangi bir içgüdü ya da herhan-
gi bir güdü olmamakla beraber sürekli bir girişimin üstesinden gelmek için ya 
da bir grupta yer bulmak için oluş(turul)muş amaçlı eylemlerdir. Bu nedenle, 
bir amaç olarak Tanrı, sosyal yaşamın harmonisi içerisinde değerlendirilmelidir 
(Johansen, 2010: 43). 

Dolayısıyla yaşam içerisinde bireyleri bir takım dini ve manevi ödevler/
görevler beklemektedir ve birey, bunları çözmek ve başarmak durumundadır. 
Çünkü bireyler, günlük yaşamda dinsel bir takım faaliyetlerde bulunmaktadır-
lar ya da bulunmamaktadırlar. Bu durumlar insanın çözümlemesi gereken bir 
yaşam sorununu işaret etmektedir. Kiliseye gitmenin ya da gitmemenin neden-
leri, dinin kürtaj ile ilgili hükmünün birey üzerindeki etkisi, herhangi bir oto-
rite, bireylerin yaşadığı din üzerinde baskı yaparsa dine saldırırsa, bireylerin 
o zaman ortaya çıkan tutumları gibi durumlar bu tür sorunlara verilebilecek 
örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlar bireyin yaşamda karşılaşa-
bileceği bazı “manevi görevler” (spiritual tasks) arasında sayılmaktadır (Bitter, 
2011: 75). 

Adler tam olarak açıkça hiçbir zaman ifade etmese de, takipçileri tarafın-
dan bu yaşam görevi (manevi görevler) için beş tane alt görev belirlenmiştir. Bu 
görevlerin şu tür problemleri içerebileceğini açıklamışlardır:
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1- Tanrı ile ilişkilerde çözümlenmesi gereken manevi görevler; “İnandığım 
şey nedir?”, “Birey inancını nasıl algılamaktadır?”, “Tanrıyı tam olarak nasıl gö-
rüyorum?” gibi sorularla ilgilidir,

 2- Din ile ilgili çözüme kavuşturulması gereken manevi görevler ise; “İn-
sanların din ile yaptıkları nedir?”, “Dinden kaçıyorlar mı, yoksa dine mi yöneli-
yorlar?”, “Dini bir kurtuluş olarak mı, yoksa bir cezalandırma olarak mı görüyor-
lar?”, “Din, hayatı zenginleştiriyor mu, yoksa din hayatta bir korku aracı mı?”, 
“Tam olarak bireylerin dini pratiklerle ilişkisi nedir?”, “İbadetlerin bazılarını ya-
pıyorlar, bazılarını yapmıyorlar mı?”, Eğer böyle ise “bunun nedeni nedir?” gibi 
sorulardır.

3- Evren ile olan ilişkilerde de bireyin çözmesi gereken bir takım problem-
ler vardır. Örneğin, bazı bireyler diğer insanları basit bir hayvan olarak gör-
mektedirler, bazıları ise insanı Tanrının yarattığı en yüce şey olarak değerlen-
dirmektedir, bazıları için temelde insan iyidir, bazılarına göre ise çoğunlukla o 
kötüdür, bazıları için insan değişebilir, bazıları için ise insanın varlığı bir yazgıdır, 
kaderdir, 

4- Metafiziksel konularda ise; ölümsüzlük, ölüm ve yaşamın bize göre gö-
rünüşü gibi meseleler bir manevi görev olarak karşımıza çıkmaktadır, 

5- Bireye düşen bir diğer manevi görev ise yaşamın anlamına ilişkin soru-
ları kapsamaktadır (Mosak ve Maniacci, 199: 108-109).

Aslında, bu manevi görevler ile birlikte tüm yaşam görevleri bir arada dü-
şünüldüğünde, insanların kendilerine ve birbirlerine karşı sorumluluğunu ifade 
etme açısından Bireysel Psikolojinin vurguladığı ile dinlerin anlattığı şeyler ben-
zerdir (Smothers, 2010: 11). Hatta Adler’e göre; Bireysel Psikolojinin amacı ile 
dinlerin ve manevi akımların amacı ortaktır. Her ikisi de toplumsallık duygusu-
nu hedeflemektedirler. Ancak Bireysel Psikoloji, bu amacı gerçekleştirmek için 
daha elverişli bir çabayı ifade etmektedir. Çünkü dinler çoğunlukla yanlış anla-
şılmıştır. Bireysel Psikoloji ise bilimsel yoldan dinlerin hedeflediği şeye ulaşmak-
tadır ve hatta bu anlamda dinden bir adım daha ileridedir (Adler, 2011c: 15). 

Adler, bireyin toplumsallığına kazandırdığı yarar için dini bir araç olarak 
değerlendirmektedir (Adler, 2011c: 254). Bu nedenle Bireysel Psikolojide, din 
tarafından beslenen toplumsallık duygusu desteklenmektedir (Bitter, 2011: 
45). Ayrıca Adler, dinlerin derin anlamlar taşıyan “insanları sev” düsturunun 
bilimsel olarak doğrulanabileceğini ve kendisinin bizzat toplumsal işbirliğini 
amaç edinen her türlü çabanın savunucusu olduğunu açıklamaktadır (Adler, 
2011c: 252).

Bu benzerlikten ve imadan yola çıkıldığında; pek çok yazar tarafından, Bi-
reysel Psikoloji ile Konfüçyanizm, Budizm, Yahudilik ve Yerel Amerikan Dinleri 
arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca literatürde Hıristiyanlığın ve Bi-
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reysel Psikolojinin benzer eğilimlerde olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. İnsana 
bakış açısı noktasında Bireysel Psikolojinin ve Hıristiyanlığın temel varsayımları 
arasında önemsenecek derecede ortaklıklar olduğu vurgulanmaktadır. Örne-
ğin; her ikisinde de bireylerin fail (creative) olarak kabul edildiği, bütüncüllüğün 
(holizm) ve sosyal uyumun esas alındığı, eşitliğin, değerlerin ve insan onurunun 
ön plana çıkarıldığı ve her ikisinin de hedef odaklı (teleolojik) bir yaklaşıma sa-
hip olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca hem Hıristiyanlıkta hem de Adleryan psi-
koterapide manevi ruh sağlığı ile sosyal uyum arasındaki ilişkinin önemsendiği 
belirtilmektedir (Smothers, 2010: 11).12

Bireysel Psikoloji ve Budizm arasında da benzer karşılaştırmalar yapılmak-
tadır. Her ikisinin de insan aklını anlamakta bütüncül yaklaşımı temel aldığı ve 
zihnin unsurları arasında çatışma olmadığına inandığı açıklanmaktadır. Nihaye-
tinde, Budizm, bütüncüllüğü evrenin yapısını anlamakta kullanırken, Bireysel 
Psikoloji, birey ile dünya arasındaki çatışmaları tanımlamakta kullanmaktadır. 
Bireysel Psikoloji, bireyden ayrı bir varlık olarak beni (the self) kabul etme-
mektedir. Çünkü insan bir bütündür ve ben, bütünün dışında kabul edilemez. 
Benzer bir şekilde Budizm de kendi başına benin varlığını kabul etmemektedir. 
Ayrıca insanoğlunun çektiği acılar bakımından da Budizm ve Adleryan Psikoloji 
benzer bir bakış açısına sahiptir. Bireysel Psikolojide, birey hayatında kaçınıl-
maz zorluklarla karşılaşarak yaşam amacına ulaşmak ve yaşam görevlerini ba-
şarmak için çaba sarf etmektedir. Kişi zorluklarla karşılaştığında kendini aşağılık 
(eksik) hissetmektedir, acı ve aşağılık duyguları ile yaşam amacına ulaşmak için 
çabalamaktadır. Aynı şekilde, Budizm’de de üç ihtiyaç -haz, yaşama ve ölme- 
acıya sebep olmaktadır (Smothers, 2010: 11-12).

Bu bağlamda Bireysel Psikoloji ve İslam arasında benzerlikler bulmak ya da 
karşılaştırmalar yapmak mümkündür. Öncelikle, Adler’in hedeflediği toplumsal 
ve yaşamsal dönüşümün İslam’ın hedeflediği değişimle uyum içerisinde oldu-
ğunu belirtmek gerekir. Yaşamı yararlı ve yararsız olarak ikiye ayıran Adler, her 
türlü sapkınlığı, suçluluğu, normalden sapmayı tıpkı dinde olduğu gibi olumsuz 
tarafta kabul ederek yaşamın olumlu tarafa yönlendirilmesi gerektiğini vurgu-
lamaktadır. Ayrıca Bireysel Psikoloji, insanlığın esenliğini, yaşamın insanlara 
yüklediği sorumlulukların toplumsal bir bilinç ile yerine getirilmesini esas al-
maktadır. Bu noktada da toplumsal düzen ve kişilik özellikleri bakımından İslam 
tarafından bireye ve topluma yüklenen sorumluluklar ve Bireysel Psikolojinin 
savunduğu fikirler arasında benzerlikler vardır. Örneğin; hem Kuran hem de Bi-
reysel Psikoloji insanı önemseyerek onun yaptıklarına değer atfetmektedir. Her 
ikisi de birey ve toplum için olumlu işler yapmayı, iyiyi ve iyiliği teşvik etmek-
tedir13 ve bu yönde bir değişim için bir takım uygulamaları ve -insanlara yararlı 
olmak, insanları sevmek gibi- davranışları desteklemektedir.
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Sonuç Yerine
Bir toplum psikolojisi, bir değerler psikolojisi, bir karşılaştırmalı psikoloji, bir 
karakter eğitimi olarak ortaya çıkan Bireysel Psikoloji, bireylerin manevi ve dini 
görünümlerini tüm yaşam içerisinde, onların dini ve manevi görevlerini ise tüm 
yaşamsal sorunlar ile bir arada ele alma, anlama, açıklama ve çözme imkânı 
tanımaktadır ve birey için her halükarda olumlu bir değişimi, sağlıklı bir dönü-
şümü, iyiyi ve iyiliği hedeflemektedir. 

Notlar
(*) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dokto-

ra Öğrencisi, nimetferah@hotmail.com
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