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Sunuş

Din; psiko-sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda, dayanışma, yardım-
laşma ve insani yardımlar gibi pek çok konuda bireyleri, toplulukları ve ku-
rumları örgütlemede ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Dini, manevi 
ve ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal hayatı dönüştüren çok boyutlu 
yönleri vardır. Ancak dinin ve manevi değerlerin bireysel ve toplumsal ha-
yattaki rolü ve önemi günümüzde çoğu zaman görmezden gelinmektedir. 
Bu bağlamda çalışmalarının odağında din ve değer kavramları yer alan De-
ğerler Eğitimi Merkezi dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkarma; birey-
sel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkıları takdir etme ve insan yaşamına 
dokunan bir din algısı konusunda farkındalık oluşturma amaçları ile yola 
çıkmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 2013 yılından itibaren yurt dışından ve 
yurt içinden onlarca akademisyen ve uzman ile yapılan istişareler neticesin-
de Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi’nin düzenlen-
mesi fikri ortaya çıkmıştır.

Bu fikri hayata geçirmek için çalışmalara başlanmış ve manevi danış-
manlık ve rehberlik hizmetlerinin aile ve çift danışmanlığında,  bağımlılık 
ile mücadelede, aile içi şiddetin önlenmesinde, yaşlılık dönemi sorunları ile 
başa çıkmada, aile yoksunluğunda, sağlık kurumlarında, cezaevlerinde, sos-
yal hizmetlerin farklı alanlarında, askeri hizmetlerde, savaş ve doğal afetler 
gibi olağandışı durumlarda, yazılı görsel ve sosyal medyadaki yeri, rolü, 
fonksiyonu ve katkılarının tartışılmasını hedefleyen bir kongre çerçevesi ha-
zırlanmıştır. Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sosyokültürel 
boyutları, farklı toplum ve geleneklerdeki uygulamaları, İslami danışmanlık 
ve manevi danışmanlık ve rehberliğin teorik temelleri gibi konular da kong-
re temaları arasında yer almıştır. Tüm dünyadan yüzlerce akademisyen ve 
araştırmacının başvuruları arasından yapılan değerlendirmeler neticesinde 



de “Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin İnsan Yaşamındaki Yeri ve Fonksiyonu” 
alt başlığı ile 7-10 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da I. Uluslararası 
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi düzenlenmiştir. Kongreye Tür-
kiye içerisinden ve Avrupa, Amerika, Güneydoğu Asya ve İslam coğrafya-
sından 140 akademisyen ve araştırmacı katılmıştır. 

Türkiye’de yeni gelişmekte olan bu uzmanlık alanının ilk kez ulusla-
rarası bir platformda ve disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alındığı Ma-
nevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi büyük ses getirmiş ve neticesin-
de kongrede sunulan bildirilerden bir edisyon kitap hazırlanmasına karar 
verilmiştir. İki cildi Türkçe bir cildi İngilizce olarak hazırlanan bu kıymetli 
ve kapsamlı eserlerin bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin, uzmanla-
rın ve uygulamacıların istifadesine sunulan bir kaynak eser olması temenni 
edilmektedir.

I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi’nin düzen-
lenmesinde emeği geçen tüm Kongre Düzenleme Kurulu üyelerine, kong-
renin paydaşlarına, Değerler Eğitimi Merkezi çalışanlarına ve gönüllülerine 
teşekkür ederiz. Kongreye bildirileri ile katılan akademisyen ve uzmanlara, 
oturum başkanı olarak görev alan tüm hocalarımıza, ayrıca alanda çalışanla-
ra yol gösterici nitelikteki kıymetli konuşmaları ile kongrenin açılışında yer 
alan Prof. Dr. Robert Frager ve Prof. Dr. Harold Koenig’e özellikle teşekkürü 
bir borç biliriz. 

Kongre sonrasında bu kıymetli eserin ortaya çıkmasında büyük emek-
leri olan ve bu kapsamlı çalışmanın editörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Nuri 
Tınaz, Doç. Dr. Ali Ayten ve Doç. Dr. Mustafa Koç’a şükranlarımızı sunarız.

Değerler Eğitimi Merkezi



ÖNSÖZ

Din ve maneviyat, psiko-sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda, da-
yanışma, yardımlaşma ve insani yardımlar gibi pek çok konuda bireyleri, 
toplulukları ve kurumları örgütlendirmede ilham ve motivasyon kaynağı 
olmuştur. Ancak, modern dünyada din, bilinçli ve sistemli bir şekilde aşırı-
lık, şiddet ve terörle ilişkilendirilmekte ve özdeşleştirilmektedir. Söz konusu 
bu durum küresel kamusal alanda genelde din ve özelde ise İslâm hakkında 
negatif düşünce ve algı oluşturma çabasına dönüşmüştür. İslam hakkında 
negatif algıyı işgallerin, uluslararası medyanın ve özellikle diasporada ya-
şayan Müslümanlara yönelik asimilasyon politikalarının tetiklemesinin yanı 
sıra Müslümanlar arasında ortaya çıkan ayrılıkçı ve çatışmacı grupların ken-
di ideoloji ve amaçlarını din dili ve dini normlar üzerinden meşrulaştırma 
çabalarının da bu algıyı beslediğini ifade etmek gerekir.  Günümüz dünya-
sında din üzerinden oluşturulan bu olumsuz imajın neticesinde dini, manevi 
ve ahlaki inanç ve değerlerin ve uygulamaların bireysel ve toplumsal düzey-
lerde sivil topluma yaptığı katkılar ve hizmetler büyük ölçüde görmezlikten 
gelinmiş, sosyal politikalarda ve medyada hak ettiği ölçüde yer verilmemiş 
ve gün yüzüne çıkarılmamıştır. Şüphesiz bunda pozitivist ve sekülerist poli-
tikaların ve eğitim programlarının da rolü vardır. 

Dinin bireylerin yaşamlarına dokunması olarak da anlamlandırılabile-
cek olan manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmalarının tarihine bakıldı-
ğında özellikle Avrupa ve Amerika’da çok eski bir geçmişi olmasına rağmen 
Türkiye’de çok yeni bir alan olarak karşımıza çıktığını görürüz. 

Batı’daki bilimsel gelenek içerisinde psikoloji, teoloji ve psikiyatri kav-
şağında oldukça uzun bir akademik çalışma ve uygulama tarihine sahip 
olan manevi danışmanlık ve rehberlik alanı, hastanelerden cezaevlerine ka-
dar geniş bir yelpazede pratik uygulama alanına da sahiptir. Türkiye’de ise 
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henüz çok yeni bir araştırma ve uygulama alanıdır. Kitap çalışması editörleri 
olarak, modernleşme süreciyle hızla gelişen ve değişen ülkemize çok önemli 
katkılar sağlama potansiyeli olan bu alana Türkiye’deki tanınma sürecinde, 
kesinlikle kısır çekişme ve ideolojik kaygılarla yaklaşılmaması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu bağlamda şu konunun mutlaka altını çizmemiz gerekiyor 
ki; manevi danışmanlık ve rehberlik alanı, kesinlikle ‘psikolojik danışmanlık 
ve rehberlik ile psikoloji ve psikiyatri’ alanlarına karşıt olarak alternatifi de-
ğildir. Tam aksine, adı geçen bu disiplinlerle ortak çalışarak insanın fiziksel, 
psikolojik ve manevi yönlerden iyi oluşu ve sağlıklı oluşuna vurgu yapan 
disiplinlerarası bir çalışma alanıdır.

Dinî/manevî danışmanlık, zor durumda kalan ve anlam arayışına giren 
bireylerin kaybettikleri anlamı ve kontrolü kazanma süreçlerinin dinî/ma-
nevî referanslarla desteklenmesidir. Daha özelde hastalık, ihtiyarlık, engel-
lilik, doğal felakete uğrama, yoksunluk içerisinde bulunma gibi sebeplerle 
anlam arayışı içerisinde bulunan bireylere yönelik dinî/manevî odaklı des-
tek hizmetidir. Dinî/manevî danışmanlık hizmetlerinin hedef kitlesi genel 
olarak bakıma muhtaçlar, onlara bakanlar, korunmaya muhtaçlar ve onlarla 
ilgilenenlerdir. Bir başka ifadeyle, genel olarak hastalar, özelde sürekli bakı-
ma muhtaç hastalar, engelliler ve aileleri/bakıcıları, savaş ve doğal afet mağ-
durları, yaşlılar, sosyal hizmetler ve sosyal hizmetler kapsamındaki yuva ve 
yurtlarda kalan çocuklar, hapishanelerdeki mahkûmlar ve yakınları, şiddete 
maruz kalan kadınlar, yas döneminde olanlar, ordudaki askerler ve okullar-
daki öğrencilerdir. 

Dinî danışmanlık hizmetlerinin geniş bir hedef kitlesi olmakla birlikte 
hastanelerde bakıma muhtaç yatalak hastalar ve onların yakınları, engelliler, 
sosyal hizmet ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı yurtlar ve hapishanedeki 
mahkûmlar için manevi/dinî danışmanlık hizmetleri başlangıç olarak daha 
öncelikli görülmektedir. Ülkemizde bu alandaki çalışmalar da özellikle ve 
öncelikli olarak hastaneler ve hapishaneler bağlamında gündeme gelmek-
tedir. Manevî/dinî danışmanlık hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde verilmesi 
için yeterli teorik tartışmaların yapılması, uygulamayı yapacak uzmanların 
yetiştirilmesi, psikolog ve psikiyatristlerle koordineli çalışmaların yapılması 
ve hukukî ve ilmî anlamda düzenli işleyen bir sistemin kurulması gereklidir.

Bu bağlamda manevi danışmanlık ve rehberlik alanının Türkiye’deki 
farkındalığını arttırma ve bu alandaki literatüre katkı sağlamak amacıyla En-
sar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik 
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Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
işbirliğiyle 07-10 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul’da “I. Uluslararası 
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi” düzenlenmiştir.

Kitap çalışma editör grubumuz, bu perspektifi temel alarak yakın alan-
lardan gelen ve kongrede sunulan tüm bildirilerin değerlendirilmesine aza-
mi düzeyde çaba harcamıştır. Dolayısıyla kongrede sunulmuş olan bildiri-
ler, alanın Türkiye’deki yerel bağlamlarına ışık tutarak bilimsel araştırma 
ve proje çalışmalarının yanı sıra, uygulama çalışmaları bağlamında bundan 
sonraki çalışmalara öncülük edecektir.

Bu çalışmada yer alan bildirilerin, Türkiye’de yeni gelişmekte olan bu 
uzmanlık alanını ilk kez uluslararası bir platformda ve disiplinler arası bir 
bakış açısıyla ele alarak bundan sonraki çalışmalara ışık tutması beklenmek-
tedir. Alandaki kongre ve bu kongrelerde sunulan bildirilerin kitap olarak 
basılması çalışmalarımız, bundan sonraki yıllarda da devam edecektir. Bu 
yıl birincisi gerçekleştirilen kongredeki bu bildirilerin kavramsal çerçevesi 
bilinçli olarak genel tutulmuştur. Bundan sonraki yıllardaki kongrelerimiz 
ve dolayısıyla basılan bildiriler daha tematik ve sınırlandırılmış başlıklarda 
düzenlenecektir.

İki cildi Türkçe, bir cildi İngilizce olarak tasarlanan elinizdeki bu kitap, 
yukarıda sözü edilen kongre bildirilerinden seçilenlerin kitaplaştırılması 
projesidir. Alan literatürüne katkı sağlamayı amaçlayan bu bildirilerin başta 
üniversitelerimizde bu alanda yapılacak araştırmalara bilimsel bir ufuk aça-
cağını ümit ediyor ve Türkiye’deki alana ilişkin pratisyenler ve teorisyenler 
tarafından yapılacak çalışmalara önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. 

Öncelikle kongrenin gerçekleşmesinde, sonrasında ise kongre bildirile-
rinin kitaplaşmasında emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca 
kurumsal bağlamda Değerler Eğitimi Merkezi’ne, Ensar Vakfı’na, Balıkesir 
Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi’ne, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, yurtiçinden ve yurtdışından katılım-
larıyla onurlandıran değerli akademisyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

“I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi”nde sunulan 
ve bu kitap projemizde yer alan bildirilerimizin bilim tarihimize ve akademi 
dünyasına önemli birikimler getirmesini niyaz eder, bereketli okumalar dileriz. 

Editorya
26.11.2016
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