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Önsöz

Din psikolojisi alanındaki çalışmalar, temel olarak sosyal psikoloji 
ve klinik psikoloji olmak üzere iki alanda yoğunlaşır. Sosyal psiko-
loji alanında dindarlık, kimlik, kişilik gibi konular ele alınırken, kli-
nik alanla bağlantılı olarak din/maneviyat ve fiziksel/ruhsal sağlık 
ilişkisi üzerinde durulur. Ülkemizde 1950’li yıllardan itibaren din 
psikoloji sahasında pek çok araştırma yapılmıştır. Fakat çalışmaların 
çoğunlukla sosyal psikoloji alanıyla ilişkilendirilebilecek araştırmalar 
olduğu görülür. Klinik alana yönelik çalışmalar ise büyük oranda teo-
rik ve nicel çalışmalarla sınırlı olmak üzere, yoğunluklu olarak son 20 
yılda yapılmıştır. Bu süreçte dindarlığın ruhsal ve fiziksel sağlıktaki 
rolü sağlık ilişkisi, dinî başa çıkma ve özellikle pozitif psikolojinin ge-
lişimiyle birlikte erdemler ve sağlık ilişkisi üzerine pek çok araştırma 
yapılmıştır.

Din-sağlık ilişkisi çerçevesinde ele alınan konulardan birisi de 
manevi/dini danışmanlık ve rehberlik konusudur. Özellikle 24 Ma-
yıs 2012 tarihinde Ankara’da Toplum Ruh Sağlığı Derneği, Palyatif 
Sağlık Hizmetleri Derneği ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nın katkıları ve farklı branşlarda dok-
torlar ve din psikolojisi uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Din 
Psikolojisi ve Manevî Bakım Çalıştayı”ndan sonra bu alandaki çalış-
malarda hızlı bir artış olmuştur. Temelde din psikolojisi disiplininin 
öncülüğünde, din eğitimi ve din sosyolojisi gibi alanların da katkıla-
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rıyla birkaç üniversitede yüksek lisans programı ve lisans program-
larında seçmeli dersler açılmıştır. Yapılan teorik hazırlıklarla birlikte 
2015 yılında Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imzala-
dığı protokol uyarınca hastanelerde manevi danışmanlık ve rehberlik 
uygulamasına “manevi destek” ya da “manevi bakım” başlığı altında 
başlanmıştır. 7-10 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da Değerler 
Eğitimi Merkezi tarafından Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (MDR) 
üzerine uluslararası bir kongre gerçekleştirilmiş ve bu kongreden se-
çilen metinler yine 2016 yılında üç cilt (bir cilt İngilizce iki cilt Türkçe) 
olarak yayınlanmıştır. Bu kongre çerçevesinde yapılan hazırlıklar es-
nasında alanın uzmanları tarafından Manevi Danışmanlık ve Rehber-
lik kavramı hastane, hapishane, rehabilitasyon merkezleri, bakımevle-
ri, sığınma evleri vb. kurumlarda “manevi destek”, “manevi bakım” 
gibi farklı isimlerde anılacak hizmetleri kuşatacak çatı bir kavram 
olarak düşünülmüştür. Yine 2016 yılı Nisan ayında Değerler Eğitimi 
Merkezi bünyesinde “Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Araştırma-
ları” projesi başlatılmıştır. Bu projeye ilahiyat ve psikoloji alanlarında 
lisansını tamamlamış ve büyük çoğunluğu din psikolojisi alanında 
yüksek lisans ve doktora yapan 10 araştırmacı dâhil olmuştur. İlk yılı 
olmasına rağmen projeye dâhil olan araştırmacıların önemli bir kısmı 
büyük bir özveri örneği göstererek kendilerinden beklenen çalışma-
ların ilk aşamasını tamamlamıştır. Bu kitap söz konusu projede yer 
alan araştırmacıların ilk çalışmalarını içermektedir. Kitap ülkemizdeki 
maneviyat, manevi danışmanlık ve rehberlik algısı, hastanelerde ya-
pılan manevi destek uygulamaları, farklı alanlarda uygulanabilecek 
manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamalarını içeren 8 bölümden 
oluşmaktadır.

“Manevi Danışmanlık ve Rehberlik (MDR) Üzerine: Psikoloji, İla-
hiyat ve Tıp Alanlarında Maneviyat ve MDR Algısı” başlıklı ilk bö-
lüm Hatice Kılınçer tarafından kaleme alınmıştır. Yazar bu bölümde 
manevî danışmanlık ve rehberliğin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi 
için ilahiyat, psikoloji, tıp vb. alanlarda disiplinlerarası bir çalışma-
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nın gerekliliğine vurguda bulunmaktadır. Bölümde maneviyat ve 
MDR’nin tanımı, ilgili kavramlarla benzerlik ve farklılıkları, kuram, 
kaynak ve yöntemleri, sınırları, MDR’nin ne olup ne olmadığı ele alın-
mıştır. Bölümde ayrıca MDR ile yakından ilgili olan üç ana disiplinin 
(tıp, ilahiyat ve psikoloji) MDR hakkındaki algı ve tutumlarına dair 
teorik ve ampirik veriler de tartışılmıştır.

Kendisi manevî destek görevlisi olarak İstanbul’da bir devlet has-
tanesinde görev yapan Aysun Özkan, 2015 yılında başlanılan “Hasta-
nelerde Manevi Destek Uygulaması”nı ikinci bölümde ele almakta-
dır. Bu bölümde yazar, söz konusu uygulama kapsamında Türkiye’de 
farklı hastanelerde görev alan manevî destek görevlilerinin kendi 
durumları ve uygulamaya ilişkin değerlendirmelerine yer vermekte-
dir. Mülakat tekniğini kullanan yazar bu bölümde şu sorulara cevap 
aramıştır: Manevî destek görevlilerini bu görevi almaya motive eden 
sebepler nelerdir? Görevliler katılmış oldukları manevî destek eğitim 
programının yeterliliğini nasıl değerlendirmektedir? Manevî destek 
görevlisinde hangi özellikler bulunmalıdır? Manevî danışmanlık ve 
rehberlik görevini icra edenler uygulamayı nasıl yapmaktadır? Has-
tanelerde hangi konularda manevî danışmanlık ve rehberlik alanına 
girecek destekler talep edilmektedir? Uygulanan manevî danışmanlık 
ve rehberlik uygulamalarına yönelik olarak hizmet alanların ve potan-
siyel muhatapların yaklaşımları nasıldır?

Üçüncü bölüm, “Ergenlik Döneminde Manevi Danışmanlık ve 
Rehberlik” başlığıyla Sibel Demirbaş tarafından yazılmıştır. İlgili bö-
lümde yazar, öncelikle ergenlik dönemindeki biyolojik, psiko-sosyal, 
cinsel ve dinî gelişim üzerinde durmakta ve modern yaşam tarzının, 
manevî değerleri ve güçleri aşındırıcı, ergenlik dönemini zorlayıcı yö-
nüne değinmektedir. Bölümde ergenlik döneminde görülen depres-
yon, anksiyete, benlik saygısı eksikliği, saldırganlık, somatizasyon, 
madde ve teknoloji bağımlılığı gibi çeşitli psikolojik problemler üze-
rinde de durulmaktadır. Yetişkinliğe hazırlık olarak görülen ergenlik 
döneminin ruhsal açıdan sağlıklı geçirilmesinin önemine vurguda bu-



Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları14

lunulmaktadır. Yazara göre psikolojik danışmanlık süreci ruhsal sıkın-
tılara karşı hem koruyucu hem önleyici fonksiyona sahiptir. İnanç ve 
manevî değerlerin duygu durum ve davranış üzerindeki olumlu etki-
si göz önünde bulundurulduğunda, psikolojik danışmanlığın etkisini 
artırmak için manevi yönelimi de içeren danışmanlık sürecinin bütün-
cül şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazar, manevi 
yönelimli danışmanlık ve rehberliğin risk grubunda yer alan ergenler 
için uygulanabilir olduğunu savunmaktadır. Ona göre ergenlere yö-
nelik manevi danışmanlık ve rehberlikte psikolojik sorunlara yol açan 
risk faktörlerinin azaltılması, destekleyici faktörlerin gün yüzüne çı-
karılması ve psikolojik açıdan güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Sema Karagöz, özel gereksinimli çocukların ebeveynlerine yö-
nelik olarak yapılacak manevî danışmanlık ve rehberlik konusunu 
dördüncü bölümde ele almaktadır. “Özel Gereksinimli Çocuk Sahibi 
Anne-Babalar İçin Manevi Danışmanlık ve Rehberlik” başlıklı bu bö-
lümde yazar, öncelikli olarak özel gereksinimli çocuğa sahip olmayla 
kendini gösteren dini ve manevî unsurları tespit etmetmektedir. Bu 
gayeyle yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden yararlanarak veri 
toplamış ve onları bölümde tartışmaktadır. Yazar yaptığı araştırma 
çerçevesinde, anne-babaların özel gereksinimli çocuğa sahip olmayı 
Allah tarafından kendilerine verilmiş “ödül”, “imtihan”, “emanet”, 
“görev” ya da “ceza” olarak anlamlandırdıklarını bulgulamıştır. Söz 
konusu bireylerin karşılaştıkları zorluklarla başa çıkarken dua etme, 
Kur’an-ı Kerim okuma, olumlu yanları görmeye çalışarak şükretme, 
sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışırken sabır gösterme, reiki seansla-
rına katılma gibi aktivitelere başvurduklarını tespit etmiştir. Yazar özel 
gereksinimli çocuk sahibi bireylerin sürece uyum sağlamaya çalışırken 
zaman zaman zorluklar yaşayarak manevi danışmanlık ve rehberlik 
hizmetine gereksinim duyduklarını ve bu süreçte MDR uygulamala-
rından destek alınmasının yararlı olabileceğini savunmaktadır. Ayrıca 
yazar bölümünde, bu tür durumlarda uygulanabilecek manevi içerikli 
danışmanlık uygulamalarına dair pratik örnekler de sunmaktadır.
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“Cinsel Sorunlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama-
ları” başlıklı bölümde Zeliha Subaşı, cinselliğin manevi danışmanlık 
ve rehberlik alanında nasıl çalışılabileceği konusunu psikolojik bir ba-
kış açısıyla ele almaktadır. Yazara göre günlük yaşamda hem dinin 
hem de cinselliğin yeri olmakla beraber bu iki unsurun karşılıklı ola-
rak etkileşimleri önemli bir yere sahiptir. Bir yaşam tarzı ve kurallar 
bütünü sunan dinî inançlar cinsellik konusunda da açıklamalar ve ku-
rallar getirmiştir. Yazar ilgili bölümde, bir MDR uzmanının cinsellik 
konusunda sorun yaşayan danışanla nasıl temas kurabileceği, cinsel-
lik hakkında bilmesi gereken fizyolojik alt yapı ve psikolojik bilgileri 
kısmi olarak aktarmaktadır. İşlevsel cinsellik konusunda karşılaşıla-
bilecek olası rahatsızlıklara değinmekte, bu rahatsızlıkların yanında 
farklı cinsel yönelimler, cinsiyet kimlikleri hakkında açıklamalar yap-
maktadır. Bu gibi durumlar karşısında İslam dini temelinde sunula-
bilecek çözüm önerilerine yer vererek, MDR uzmanlarına rehberlik 
edecek bir çalışma ortaya koymaktadır.

Altıncı bölümde, yaşlılara ve yaşlılara bakım verenlere yöne-
lik manevi danışmanlık ve rehberlik uygulamaları ele alınmaktadır. 
“Yaşlılara Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Yeni Bir Mo-
del Önerisi (Hayat Ağacı Modeli)” başlıklı bölüm Ayşe Kaya Gökte-
pe tarafından kaleme alınmıştır. Yazar söz konusu bölümde yaşlılığın 
biyopsikososyal ve manevi özellikleri ile yaşlılara ve yaşlı bakımıyla 
ilgilenenlere yönelik hizmetler üzerinde durmakta ve bu hizmetler 
içerisinde manevi danışmanlık ve rehberliğin yerine vurguda bulun-
maktadır. Ona göre, biyopsikososyal bakım modellerine ek olarak, 
yaşlıların manevi yönden destek alacağı modellere de ihtiyaç vardır. 
Kollektivist bir yapıya sahip Türk toplumunda yaşayan yaşlılara yö-
nelik bir model oluşturmak için yaşlının etkileşimde bulunduğu sis-
temlerin iyi anlaşılması gerekir. Yazar söz konusu sistemleri mikro, 
mezo ve makro seviyelerde incelenmekte ve her bir sistemin yaşlı 
üzerindeki etkilerine yönelik müdahale önerileri getirmektedir. Yazar 
“Hayat Ağacı” müdahale modelinden hareketle, manevi danışmanlık 
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uygulamaları sürecinde yaşlının hayat hikâyesini anlatması ve bunun 
üzerinden geliştirilecek formülasyon için ağaç metaforunun kullanıla-
bileceğini savunmaktadır. Ayrıca bu bölümde yaşlılara yönelik mane-
vi danışmanlık ve rehberlik alanında başvurulacak etik ilkelerede yer 
verilmektedir.

“Yas Sürecinde Manevi Danışmanlıkve Rehberlik” başlıklı yedin-
ci bölüm Neslihan Yaman tarafından kaleme alınmıştır. Söz konusu 
bölümde yazar, bireylerin yaşamlarında maneviyatın işlevsellik bakı-
mından etkili boyutlarına dikkat çekmekte ve sahip olunan yüce de-
ğerlerin kendini geliştirmeye yönelik katkıları üzerinde durmaktadır. 
Bu bağlamda yazar, manevî danışmanlık ve rehberliğin bu gelişimi 
ortaya çıkarabilmedeki rolüne odaklanmaktadır. Yazar bireylerin ma-
nevi yanlarının kendilerini geliştirmeye, güçlü yönlerini keşfetmeye 
dair potansiyellerini ortaya çıkarmadaki rolünden yola çıkarak, yas 
sürecindeki yetişkin bireylere maneviyatın ve MDR’nin katkısını ince-
lemektedir. Bu bağlamda yazar, yakınlarını kaybedenlerin hayatların-
da hissettikleri boşluğu nasıl doldurabilecekleri, hayata daha sağlıklı 
bir şekilde nasıl devam edebilecekleri, sahip oldukları değerleri nasıl 
açığa çıkarabilecekleri ve yaşama yeniden nasıl tutunabilecekleri üze-
rinde durmaktadır. Bunu yaparken de ülkemizde benzeri uygulama-
lara duyulan ihtiyacı da göz önünde bulundururarak yasla manevî 
yolla baş etme sürecine odaklanmaktadır.

Kitabın sekizinci ve son bölümünde, Yunus Emre Temiz tarafın-
dan kaleme alınan, “Erdem Temelli Müdahalelerin Dini Danışmanlık 
ve Rehberliğe Katkısı-Pozitif Psikoloji Yaklaşımı” isimli makale yer 
almaktadır. Yazar bu bölümde, pozitif psikoloji yaklaşımıyla kullanıl-
maya başlanan insani güç ve erdem temelli müdahalelerin, bireylerin 
sorunlarıyla başa çıkma sürecinde manevi danışmanlık ve rehberliğe 
olan katkısını ele almaktadır. Bölümde öncelikle pozitif psikolojinin 
temel kavramları, önleyicilik, karakter güçlendirme ve psikoeğitim 
konularına değinilmektedir. Yazar ayrıca ilgili bölümde otizm spekt-
rum bozukluğu tanısı konmuş çocukların anneleriyle yüz yüze yapı-


