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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
“Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı Ön Lisans Programı bölümü öğrencileri için
hazırlanmıştır.
İnsan yaratılışı itibariyle yeryüzünün en değerli ve biyo- psiko -sosyal ve manevi yönleri
olan bir varlıktır. Sağlıklı insan da biyo- psiko- sosyal ve manevi olarak tam iyilik halinde olan
kişi olarak kabul edilmektedir. Yaşlı Bakımı mesleği de bu noktada yaşlı insanların tam iyilik
haline ulaşması için gayret sarf eden bir meslektir. Dolayısıyla bu çalışma insanın manevi
boyutu ve bu boyut çerçevesinde manevi desteğin nasıl ele alınması gerektiği üzerinde duran
bir çalışmadır. Bu kapsamda din, maneviyat, tinsellik vb. kavramlar ele alınmıştır. Bu
kavramsal çerçevenin akabinde kuramsal anlamda maneviyat ile ilgili çalışmalara vurgu
yapılmıştır. İşin hukuki dayanağı noktasında mevzuat çerçevesinde konu ele alınarak konunun
hukuki altyapısı ortaya konmuştur. Ülkemizde hizmet alan yaşlıların genelde Müslüman veya
Hristiyan olması hasebiyle İslam ve Hristiyanlık dinleri başta olmak üzere farklı inanç
kesimlerinin yaşlılara yönelik manevi destek uygulama örnekleri verilerek konu
zenginleştirilmeye çalışılmıştır.
Bu genel bilgilendirmelerden sonra ilerleyen bölümlerde yaşlı bireylerin karşı karşıya
kaldıkları sorunlarla baş etmelerinde maneviyatın önemi, manevi ihtiyaç ve manevi desteğin ne
olduğu, manevi destek ile ilgili hangi unsurların gündeme getirilmesi gerektiği ve yaşlı
bireylere manevi desteğin nasıl verileceği ile ilgili teorik ve uygulama örnekleriyle birlikte konu
anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede hasta, engelli, yas sürecini yaşayan, tabii afetle karşı
karşıya kalan veya manevi ve dini kaygıları olan yaşlılara manevi desteğin nasıl yapılabileceği
üzerinde durulmuştur. Manevi destek unsurları kapsamında iman, tefekkür, tevekkül,
teslimiyet, sabır, şükür, dua, ibadet, Kur’an-ı Kerim/ İncil vb. kitapları okumak, ibadet, tövbe,
diğerkamlık, idealizm ve meşguliyet gibi temel kavramlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Bu çalışmanın insanı anlama, insanın hak ettiği değeri kazanmasına, insanımıza manevi
anlamda destek sunmaya vesile olması ümidi ile…
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim BEKİ
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YAZAR NOTU
Hayatın anlam ve amacını yakalayabilme ve dünyaya niçin geldiğini, ne yapması
gerektiğini bilmek ve hayata bu pencereden bakmak insanı manen canlı tutan en temel
noktalardan biridir.
Maneviyat, manevi hayat, manevi bakım ve manevi destek her insanın, hangi inanç
dünyasından, hangi dünya görüşünden olursa olsun ihtiyaç duyacağı en temel ihtiyaçlardandır.
Yaşlı Bakımı mesleği ve siz Yaşlı Bakımı meslek elemanı adaylarımız da insan refahına yönelik
bir mesleği seçmiş olmanız hasebiyle, insanın sadece biyolojik ihtiyaçlarını değil, biyolojik,
psikolojik, sosyal ve manevi ihtiyaçlarını da karşılama noktasında önemli bir pozisyonda
bulunmaktasınız. Dolayısıyla bu kapsamda bize müracaat eden ve hizmet talebinde bulunan
tüm yaşlılarımıza onların refahına yönelik olarak holistik (bütüncül) bir yaklaşım içerisinde
bakıp, onlara manevi destek sunmak gibi bir sorumluluğumuz da bulunmaktadır.
Bu çalışmanın sorumluluklarımızı yerine getirmesine yardımcı olması temennisi ile….
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İnsanın Kim Olduğu İle İlgili Kavram
2. Yaşlılık ve Yaşlanma İle İlgili Kavramlar
3. Yaşlılıkta Karşılaşılan Temel Sorunlar
4. Maneviyat
5. Siprituality
6. Tinsellik
7. Din
8. Manevi Destek
9. Manevi bakım konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İnsan kimdir?
2) Yaşlanma kavramı ne anlama gelmektedir?
3) Yaşlanma ile dini/manevi inanç ve değerlerde görülen değişimler nelerdir?
4) Maneviyat ne demektir?
5) Tinsellik ne anlama gelmektedir?
6) Din ve maneviyat kavramları arasındaki ilişki nedir?
7) Manevi destek nedir?
8) Manevi bakım nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnsanın kimdir?

İnsan ile ilgili temel
kavramlar öğrenilmiş
olacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
İnsan ile ilgili genel literatür
taraması kazanımları
artıracaktır.

Yaşlanma ve yaşlılık

Yaşlanma ile ilgili temel
kavramlar öğrenilmiş
olacaktır.

Yaşlanma ile ilgili genel
literatür taraması
kazanımları artıracaktır.

Yaşlanma ile Dini/Manevi
Yaşlanma neticesinde ortaya
İnanç ve Değerlerde Görülen çıkabilen dini manevi inanç
Değişimler nelerdir?
ve değerlerde görülen
değişimlerin neler olduğu
öğrenilmiş olacaktır.

Yaşlanma ve maneviyat ve
din ilişkisi ile ilgili farklı
literatür okumaları
kazanımları artıracaktır.

Maneviyat, spirituality,
manevi destek, manevi
bakım

Maneviyat ve bunlara dayalı
diğer
kavramlarla ilgili
okumalar bilgi dağarcığını
kuvvetlendirecektir.

Maneviyat,
spirituality,
manevi
destek,
manevi
bakım kavramları öğrenilmiş
olacak.
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Anahtar Kavramlar
o
o
o
o
o
o
o

İnsan
Yaşlılık
Yaşlanma
Maneviyat
Din ve maneviyat
Manevi destek
Manevi bakım

13

Giriş
İnsan yeryüzünde en mükemmel şekilde yaratılan bir varlıktır. İnsan biyolojik,
psikolojik, sosyal ve manevi bir yapıya sahiptir. Bu yapıya sahip insanın yeryüzünde mutlu ve
huzurlu olabilmesi de diğer bir ifade ile insan refahına uygun bir şekilde hayatını idame
ettirebilmesi de bu dört temel ihtiyacının karşılanmasına bağlıdır.
İnsanın hayat çizgisinde karşı karşıya kaldığı dönemlerden biri de hiç şüphesiz ki
yaşlılıktır. Doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık ve arkasından gelen ölüm hayat
çizgisinin ana unsurlarını oluşturmaktadır. Yaşlılık birçok sorunu da beraberinde getiren bir
süreçtir. Bunların başında sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, ölüm, intihar, terkedilme,
arkadaşlarını kaybetme, cinsel sorunlar, öz bakımını yapamama, barınma, manevi ve dini
yaşamla ilgili sorunlar vb. gelmektedir. Bu durum yaşlılara yönelik sosyal, ekonomik,
psikolojik, manevi, tıbbi ve sosyal hizmet temelli araştırmalara olan ilgiyi de artırmıştır.
Yaşlılık ile ilgili yapılan çalışmalar farklı mesleki disiplinlerin (tıp, gerontoloji,
psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, yaşlı bakımı vb.) ortak ilgi alanlarını kapsadığından
“disiplinler arası” bir karaktere sahiptir. Bu alanda insan refahına yönelik çalışma alanlarından
biri de yaşlı hizmetleridir. Yaşlı refahına yönelik yapılacak olan çalışmalar insan hakları
kapsamında insanlara biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında
manevi anlamda destekler sunabilmek, müracaatçının tam iyilik haline kavuşabilmesi
noktasında manevi duygularına uygun bir tarzda manevi destek ortaya koyabilme
hedeflenmektedir.
Maneviyat ve din kavramları insanlık tarihi kadar eskiye dayanmakta olup, insanın
yaşadığı her dönemde maneviyat ve dinin belirli rolü olmuş ve insana katkı sağlamıştır. Yaşlılık
diğer yaşam evrelerinde olduğu gibi kendine özgü ölüm korkusu ve dini inanç özellikleri
göstermektedir.
Manevi destek hizmetleri mikro, mezzo ve makro seviyede uygulanabilecek bir
müdahale tarzıdır. Bu müdahalenin gerçekleşebilmesi için de elbette bireyin, grubun ve
toplumun sahip olduğu manevi unsurların ciddi anlamda bilinmesi gereklidir. Diğer taraftan bu
görevi yerine getirecek meslek elemanlarının da bu manevi destek tarzını nasıl
gerçekleştireceklerini bilmeleri manevi desteğin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi açısından
önem arz etmektedir.
Maneviyat, tinsellik, din kavramları zaman zaman farklı kesimler tarafından farklı
şekillerde kullanılsa da netice itibariyle bakıldığında hayatın anlam ve amacının belirlendiği
yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu ortaya koymak bazen dini ögelerle de mümkün
olabilirken, bazen de sosyal çevre, doğa, sanat vb. araçlarla da mümkündür.
Bu bölümde yaşlı refahına yönelik manevi destek konusundan önce yaşlılık ve yaşlanma
ve maneviyat ile ilgili temel bazı kavramlar ele alınacak, daha sonraki bölümlerde de manevi
destek daha geniş bir çerçevede ele alınacaktır.
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1.1. İnsan Kimdir?
İnsan kavramı ile ilgili çok çeşitli ve farklı tanımlamalar yapılmıştır. Her bilim dalı veya
her felsefi bakış kendi penceresinden insanı tanımladığından dolayı burada bunun detayına
girmeden yaşlı hizmetleri ile ilgili boyutundan konuya bakılmaya çalışılacaktır.
İnsan kavramı, Arapça “ins” kelimesinden türetilmiştir. "Beşer, insan topluluğu"
anlamına gelen ins, daha ziyade insan türünü ifade etmekte olup bu türün erkek veya kadın her
ferdine insan denmektedir (Kutluer, 2000).
Dünya Sağlık Örgütü insanı “bio-psiko-sosyal bir varlık” şeklinde tanımlamıştır.
Fakat geçen zaman diliminde yapılan araştırmalar neticesinde bu tanımlamanın insanı tanımada
eksik olduğu kanaatiyle tanıma ek olarak “İnsan, bio-psiko-sosyal ve manevi bir varlıktır”
şeklinde tanımlanarak, insanın sahip olduğu bütün yönlerini ifade etmek suretiyle insan holistik
bir bakış açısı ile bütünlük içerisinde değerlendirilmiştir.
İbn Haldun’un ifadesi ile “insan sosyal bir varlıktır.” Sosyal varlık olan insanın
bireysel, ailevi, çevresel sosyal ve manevi olarak birçok ihtiyaçları bulunmaktadır. İnsanların
bu temel ihtiyaçları ABD'li psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında şu şekilde
kategorize edilmektedir:
Fizyolojik ihtiyaçlar, (bedensel anlamda insanın ihtiyaç duyduğu nefes alıp verme,
besin, su, cinsellik, uyku, denge, boşaltım vs.)
Güvenlik ihtiyacı, (vücut, iş, kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet güvenliği)
Ait olma ve sevgi ihtiyacı, (arkadaşlık, aile, cinsel yakınlık)
Değer ihtiyaçları, (kendine saygı, güven, başarı, diğerlerinin saygısı, başkalarına saygı)
Kendini gerçekleştirme ihtiyacı, (erdem, yaratıcılık, doğallık, problem çözme,
önyargısız olma, gerçeklerin kabulü)

1.2. Yaşlanma ve Yaşlılık Kavramı
İnsan hayat çizgisi incelendiğinde karşımıza çıkan kavramlardan birisi yaşlanma, diğeri
ise yaşlılıktır.
Yaşlanma kavramı (aging), doğumdan ölüme kadar her yaş döneminde bireyin
karşılaştığı, organizmanın hücre yapısındaki değişmeler ile meydana gelen bio-psiko-sosyal ve
manevi gelişim sürecidir.
Yaşlanma, biyolojik olarak döllenme ile başlayan ve bütün ömür boyu süren bir sürecin,
büyüme, gelişme ve olgunlaşma aşamalarından sonraki duraklama, gerileme ve son olarak
ölmesine kadarki düşüş olgusudur (Koşar, 1996;4; akt. Danış, 2015;21).
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Yaşlılık (elderly) ise, bireyin içinde bulunduğu bir yaş döneminin genel adı olarak ifade
edilmektedir. Diğer bir ifade ile yaşlılık, doğum, çocukluk, gençlik ve yetişkinlikten sonra gelen
yaşam evrelerinin sonuncusu olarak kabul edilen bir kavramdır (Danış, 2015;18).
Geleneksel olarak yaşlılık, çeşitli fonksiyonlarda, kapasite ve imkanlarda ilerlemeden
daha çok, gerilemenin ağır bastığı bir yaşam dönemi olarak tanımlanmaktadır (Aiken,
1995;2;akt.Danış, 2015;24).
Dünya Sağlık Örgütü de yaşlılığı: “Kişinin çevreye uyum sağlama yeteneğinin yavaş
yavaş azalması” olarak tanımlamaktadır. Yaşlılık, kronolojik yaşın ilerlemesiyle birlikte
biyolojik, psikilojik, sosyolojik ve manevi boyutlar kazanan bir süreçtir.
Yaşlılık dönemi, kronolojik yaşa bağlı olarak kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır.
Bu kapsamda yaşlılığın kronolojik olarak sınıflandırılmasında Birleşmiş Milletler, 60 yaş ve
üzeri yaş grubunu esas alırken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaşlılık tanımlamasının genel
olarak bilimsel çalışmalarda esas alındığı bilinmektedir. WHO tarafından kronolojik olarak
sınıflandırılan yaşlılık sabit ve değişmez bir sınıflandırma olmayıp, yaşam süresinin uzamasına
bağlı olarak zaman içerisinde tanımlamada değişikliklere gidilebilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1963 yılında yapılan kronolojik yaşlı
sınıflandırmasına göre, yaşlılık üçe ayrılmaktadır: Genç yaşlılar (45-59 yaş grubu), yaşlılar
(60-74 yaş grubu) ve en yaşlı yaşlılar (75 + yaş grubu)
Yine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2011 yılında yapılan kronolojik yaş
sınıflandırmasında yaş aralıklarının yükseldiği görülmektedir: Genç yaşlılar (65-74 yaş grubu),
yaşlılar (74-84 yaş grubu) ve en yaşlı yaşlılar (85+ yaş grubu).
1963 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık konusunda düzenlenen bir
çalışmada kronolojik yaşlılık başlangıcı 60 yaş olarak tanımlanmışken, günümüzde kronolojik
yaşlılık başlangıcı 65 yaşa kadar çıkarılmıştır. Diğer taraftan yaşlılık; kronolojik, biyolojik,
patolojik, psikolojik, sosyal (toplumsal) ve ekonomik yaşlanma başlıkları altında da ele
alınmaktadır (Artan, 2017:14)

Bu kavramları Artan’ın farklı kaynaklardan aktardığı (2017;14-15) şu şekilde ele alındığı
görülmektedir: Kişinin doğduğu yıl esas alınarak yapılan yaşlılık tanımı kronolojik
yaşlanmayı ifade etmektedir. Bu tanımlamanın toplumsal açıdan karşılığı ise “yaş” tır. Bir
canlıda moleküler, hücresel, doku, organ ve sistem düzeyinde ortaya çıkan biyo-kimyasal süreç
biyolojik yaşlanmayı ifade etmektedir. Patolojik yaşlanma ise, kişinin normal yaşam sürecini
olumsuz yönde etkileyen ve dış faktörlerin etkisi sonucu ortaya çıkan patolojik olayların
tümünü içermektedir. Psikolojik yaşlanma, kişilerin duygu, algı ve davranışlarında yaşa bağlı
olarak uyum yeteneğinin azalmasını ifade etmektedir. Kişilerin sosyal yaşam içerisinde çalışma
ve sosyal ilişkilerinde güç ve yeteneğinin giderek azalması sosyal yaşlanmayı, kişinin yaşının
ilerlemesine paralel olarak parasal kaynaklara erişimde değişikliklerin ortaya çıkması sonucu,
yaşlı bireyin yaşam tarzının değişmesi de ekonomik yaşlanmayı ifade etmektedir.
Yukarda yaşlanma ve yaşlılık kavramları üzerinde özet halinde durulmaya çalışılmış olup,
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konumuzu ilgilendiren temel kavram yaşlılık kavramı olacaktır. Yaşlı bireyin karşı karşıya
kaldığı temel sorunlar ortaya konarak bu temel sorunlara manevi destek kapsamında nasıl bir
uygulama yapılacağı belirtilmeye çalışacaktır.

1.3. Yaşlılığın Karakteristik Özellikleri
Yaşlılıkla ilgili manevi destek hizmetlerinin verilebilmesi için yaşlılık evresinde görülen
temel karakteristik özelliklerin de vurgulanması gerekmektedir. Nitekim yaşlı biriyen karşı
karşıya kaldığı durumların bilinmesi ona uygulanacak olan manevi destektte önem arz
edecektir.

1.3.1. Yaşlılık Döneminin Fiziksel Özellikleri
Fizyolojik olarak yaşlılık, kronolojik yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri ifade
edenbir kavramdır (Beğer ve Yavuzer, 2012; akt.Artan, 2017; 18). Yaşlanma, insanın vücut
yapısı ve bu yapının temel fonksiyonlarında zaman içerisinde meydana gelen bozulmaların
artması sonucu ortaya çıkmaktadır. İnsan fiziksel olarak doğumundan ölümüne kadar geçen
zaman içerisinde yıpranma ve bozulma durumu ile karşı karşıya kalmaktadır. İnsan
vücudundaki hücrelerin zaman içerisinde fonksiyonlarını kaybetmesi, organ ve sistem üzerinde
yaşa bağlı olarak dejenerasyon ve hastalıkların artmasını netice vermektedir. Diğer taraftan
yaşlanmaya bağlı olarak kas ipliklerinin büzülmesi sonucu fonksiyon kayıplarının artması,
kemiklerin mineral yapısı ve yumuşak dokusu üzerinde önemli kayıpların yaşanmasına neden
olmaktadır (Kalınkara, 2012: 60; akt. Artan, 2017:18).
Yaşlanmaya bağlı olarak kişinin esneklik ve hareket kabiliyeti önemli ölçüde gerileme
göstermektedir. Yaşlı kişide eğilme, diz çökme, elleri ve parmakları kullanma güçlüğü,
koordinasyon eksikliği ve güçlüğü sorunları söz konusu olabilmektedir. Ayrıca erkeklerin kas
gücünün 40-80 yaşları arasında % 40 ile %50 oranında azalma gösterdiği ve 70 yaş sonrası
fonksiyonların önemli ölçüde azaldığı da bilinen bir gerçekliktir. Yaşlılıkla birlikte fiziksel ve
patolojik değişiklikler kişilerin fonksiyonlarını yerine getirmede yaşam kalitelerini olumsuz
yönde etkilerken, bu süreçte de kolay ve özgür hareket edebilme imkanı giderek azalmaktadır
(Kalınkara, 2012: 60; akt. Artan, 2017: 18).
Yaşlılıkta fiziksel kayıplar ve gerilemeler üç grup altında ele alınabilmektedir. Bunlar;
1. Bedensel fonksiyon kayıpları; Yürüme, görme, işitme, tat alma, koku, dokunma, ısı,
ağrı eşiğinde azalma, tükürük salgılarında azalma, derinin yapısındaki değişimler ve kırışıklıklar,
boşaltım, yetersiz beslenme, yönelim bozuklukları, kireçlenme, kemik erimesi, uyku bozuklukları
vb.
2. Seksüel fonksiyon kayıpları; Menopoz, andropoz (erkeklerin olası 40 yaş ve üstü
dönemlerde meydana gelebilecek sendrom), cinsel işlevsizlik, hormon ve üreme fonksiyonlarında
durma vb.
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3. Entellektüel fonksiyon kayıpları; Bilinçte bulanıklık, algıda yavaşlama ve
yönelimde azalma, bunama (demans), unutkanlık, mekan algısında gerileme, bellek kaybı, vb.
(Artan, 2017:19-20).

1.3.2. Yaşlılık Döneminin Psikolojik Özellikleri
Psikolojik açıdan yaşlılığa bakıldığında yaşlılıkta psikolojik değişimin başlıca
belirleyicileri üç grupta ele alınmaktadır: Fiziksel gerileme, statü kaybı ve ölüm korkusudur.
Fiziksel kayıplarla ilgili boyut yukarda ifade edilmiştir. Statü kaybı ile ilgili özellikler ise, yaşlı
bireyin saygınlığını kaybetme, belli yaşa gelince emekli olma, emekliliğe bağlı olarak gelir
kaybına uğramadır. Ölüm korkusu da yaşlı bireylerin ölüm gerçeğine yakınlaşması ile de
kendini farklı şekillerde göstermektedir.
Psikolojik olarak yaşlılık sürecinde yaşlı bireyin bulunduğu hale uyum sağlamasını
kolaylaştıran beş psikolojik görevden söz edilmektedir. Bu beş psikolojik görev ise şunları
içermektedir: (Clark ve Anderson, 1967; Akt, Emiroğlu:14; Artan, 2017:29).

a) Yaşlılığı kabullenme ve sınırlarını tanımlama,
b) Toplumsal ve fiziksel yaşamı yeniden tanımlama,
c) Doyum sağlayıcı ihtiyaç kaynaklarının sıra ile değişmesini kabullenme,
d) Kişisel değişimini değerlendirme,
e) Yaşamın amacını ve değerleri yeniden değerlendirme.
Yaşlı bireylerde psikolojik değişimin başlıca belirleyicilerinden olan yaşlılıktaki ölüm
korkusunun da üç noktada açığa çıktığı kabul edilmektedir (Artan, 2017;29).
a. Dinsel inançlara aşırı bağımlılık,
b. Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ulaşılamayacağı endişesi ile yaşamın kısalığından
şikayetlerin artması,
c. Hastalıkların ciddiyetini önemsememeye bağlı olarak sağlıkla ilgili yasaklara uymama
ve önerileri dinlememe davranışlarının görülmesi.

1.3.3. Yaşlılık Döneminin Sosyal Özellikleri
Yaşlılık döneminin en belirgin sosyal özelliği, gençlik ve yetişkinlik dönemindeki statü
ve rollerin kaybı, toplumsal ayrımcılık, fiziksel rahatsızlıklar, emeklilik, çevre değişikliği vb.
nedenlerle yaşlı bireyin toplumu oluşturan diğer bireyler tarafından sosyal yaşamın dışında
görülmesi ve sosyal dışlanmaya maruz bırakılmasıdır. Bu durum ise yaşlının aktivitelerini
azaltmakta ve sosyal hayattan izole olmasına yol açmaktadır (Danış, 2015).
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Yaşlılık dönemi sosyal açıdan ele alınacak olursa; bu durumda yaşlılık, bireyin statü
kaybına paralel olarak toplumun kendisini nasıl algıladığına ilişkin almış olduğu mesajlarla
ilişkilidir. Toplum tarafından belirlenmiş olan norm ve davranışlar doğal olarak bireylerden
beklenen uygun davranışları da şekillendirmektedir. Sosyolojik olarak toplumsal norm ve
değerler, bireyin çocukluk, gençlik, ergenlik ve yaşlılık dönemlerine ilişkin (yani yaş
aralıklarına göre) belli değerlendirmelerde bulunur. Örneğin; ileri yaşın bir göstergesi olarak
saçların beyazlaması, algılamanın yavaşlaması ve hareket sınırlılığı bireylerin ister istemez belli
bir statüde değerlendirilmesini de beraberinde getirecektir (Baran, 2008:1;akt. Artan, 2017:30).
Diğer taraftan yaşlılıkta statü ve rol kaybı ile ilgili konuya ayrıntılı olarak bakıldığında
şu hususları görmemiz kaçınılmaz olacaktır: Bazı toplumlarda yaşlanma ile birlikte saygınlık
artsa bile, yaşlının bazı toplumsal fonksiyonlarından uzaklaşmak zorunda kalması söz konusu
olabilmektedir ki, bu da yaşlı bireyin saygınlığını kaybetmesine sebebiyet vermektedir. Belli
yaşa gelindiğinde emekli olma ise, mesleki değerin kaybına ve saygınlığın azalmasına yol
açmaktadır. Emeklilik sonucu gelirin düşmesi, olanakların kısıtlanmasına dolayısıyla da sosyal
ve ekonomik statü kaybına yol açmaktadır (Artan, 2017:30-31).
Yukarda kısaca izah edilen gerek fiziki, gerek psikolojik, gerek sosyal ve gerekse
manevi açıdan sorunlarla karşı karşıya kalan yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin artırılabilmesi
ve insana yaraşır bir yaşama kavuşabilmeleri için biyolojik, tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi
anlamda desteğe ihtiyaç duydukları açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

1.4. Maneviyat İle İlgili Kavramlar
Maneviyat, tinsellik, spirituality ve din gibi kavramlar genelde birbirleri ile karıştırılan
kavramlardır. Burada bu kavramların hangi anlamlara geldiği üzerinde durulmaya
çalışılacaktır.

1.4.1. Manevi Kavramı
Arapça bir sıfat olan manevi kelimesi, “duyu organları olmaksızın (manevi) kalp (gönül)
ile kavranıp bilinen şeye ait olan” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla manevi kelimesi mana
cihetiyle, manaca, maddi olmayan, ruhani, ruhça veya mücerret (soyut) anlamlarına
gelmektedir. Diğer bir ifadesi ile manevi, maneviyatla veya inançla ilgili olup, maddi olmayan,
manaya, ruha ve gönüle ait olan şey olarak ifade edilmektedir. (Seyyar, 2010)

1.4.2. Maneviyat Kavramı (Spirituality)
“Nefes alma”, “hayat verme” anlamında Latince “spiritus” kökünden gelen İngilizce
“spirituality” kelimesinin Türkçe karşılığı maneviyat olarak tercüme edilmektedir. Kelimenin
Latince kökenine bakıldığında maneviyat kavramı; yaşama, canlı olma ve hayatın özü şeklinde
yorumlanabilir (Strang vd., 2000: 50, akt.Çekin, 2014).
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Maneviyat, manevi-ruhsal hayatla ilgili, maddi olmayan bütün manevi varlıklar ve
kavramları ifade etmektedir. Akıl, zekâ, bilgi, inanç, yetenek ve lezzet gibi kavramlar manevi
kavramlardır (Seyyar, 2010) Maneviyat dini inancı da içine alan geniş kapsamlı bir kavramdır.
Lügat anlamına bakıldığında maneviyat, maddi olmayan, yani fizikötesi âleme ait olan
özellikler ve ruh ya da duygu gücü anlamına gelmektedir.
Başka bir tanımda maneviyat; “maddenin arka planı, onun anlam boyutudur. Soyut
kavramlar somut olgulara anlam katar. Bildiğimiz her şeyi, her cismi soyut kavramlarla
oluştururuz. Soyut ve sembolik düşünce, her şeyin gerçek doğasını ortaya çıkarır (Karataş,
2009).”
Elkins ve arkadaşlarının geliştirdiği oldukça geniş içerikli maneviyat tanımının öğeleri
arasında,
1.

Transandantal (bilinç ötesi-metafizik) boyut,

2.

Hayatın amacı ve anlamı,

3.

Hayattaki temel misyon,

4.

Hayatın kutsallığı,

5.

Maddi değerler,

6.

Diğerkâmlık

7.

İdealizm yer almaktadır.

Canda ve Furman (1999: 44-45, akt.Çetin, 2013) sosyal hizmet uzmanları ile yaptıkları
çalışmaları sonucu maneviyat kavramının sosyal hizmet alanına katkı sağlayabilecek altı temel
yönü olduğunu ileri sürmektedir.
Bunlar:
1. İnsanın doğuştan gelen, ilahi, içsel ve temel bir parçası,
2. Nihai gerçekliğe ait düşünceleri ihtiva eden ve insanın anlam ve ahlak arayışına çare
olan insani boyut,
3. İnsanın ilahi varlığa dönük tecrübeleri,
4. İnsanı benlik bütünlüğüne ulaştıracak gelişim süreci,
5. Dini ya da dini olmayan toplu manevi pratiklere katılım,
6. Belirli inançları benimseme ve aynı doğrultuda dua, ibadet ve dini tefekkür gibi
ritüelleri gerçekleştirme.
Bireyin, yaşamın anlamını ve amacını yakaladığı yer onun manevi alanıdır. Bu
alan;
1. İnanılan üstün güç ile kurulan öznel ve gizil ilişki,
2. Kişinin kendisi ile ve akrabaları ile ilişki kurması,
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3. Ya da bireyin doğayla, sanatla, müzikle, ailesiyle, sosyal çevresiyle kurduğu, değer
ve inanç atfettiği bir ilişki de olabilir (Tuncay, 2007).
Tin (ruh) ve tinsellik kavramları da maneviyat kavramına yakın bir anlamda
kullanılmakta olup, tinsellik, “insanın transandantal bağlılığı, kendisi ile kurduğu bağlılık ve
çevresi ile kurduğu bağlılık” olarak tanımlanmaktadır.

Tinsellik,

bireyin kendisinin ve

varoluşunun ötesindeki güçtür. Bu güç manevi bir güçtür. Bir diğer ifade ile hem fiziksel alanı
kapsayan, hem de onu ötesindeki kişisel farkındalıktır (Tuncay, 2007).
Gerek maneviyat ve gerekse tinsellik kavramlarına bakıldığında anlam itibariyle bir
birlerinden farklılık göstermedikleri görülmektedir. Maneviyat kelime yapısı itibariyle Arapça
diline dayanmakta olup, tinsellik ise kelime yapısı itibariyle Türkçe’ye dayanmaktadır.
İnsanoğlu hayatını anlamlandırırken, yaşama amaçlarını ortaya koyarken sıklıkla
manevi kavramlara başvurmaktadır. Ancak maneviyat kavramı, duyularımızla algılanması güç
geniş bir alanı tanımladığından herkesin zihninde öznel açıdan farklı çağrışımlar oluşturması
da normal karşılanmalıdır. (Karataş, 2009)
Canda ve Furman (1999) ise sosyal hizmet literatürü çerçevesinde din ve maneviyatı
tanımlamaya çalışmışlardır. Özellikle Canda, bu alanda birçok eseri incelemiş ve daha önce
ifade edildiği üzere değişik dinlere mensup 18 önde gelen sosyal hizmet bilimcisi ile görüşmeler
yapmıştır. Canda (1990a) bu konudaki düşüncelerini şu şekilde özetlemektedir:
“Maneviyatı Geştalt’ın biyolojik, zihinsel, sosyal ve manevi gelişim boyutlarını içeren
insani gelişim kuramını esas alarak kavramsallaştırdım. Geştalt, gelişimde her bir boyutun aynı
derecede etkili olduğunu, bütün bu boyutlarla (biyolojik, zihinsel, sosyal ve manevi) insanın
tam anlamıyla var olduğunu ileri sürmektedir. Bu perspektif, insana geniş çerçevede bakışı
açısını sağlamaktadır.
Dar anlamda manevi boyut, bireyin manevi tecrübeleri ile sınırlandırılabilir.
Ancak geniş bir bakış açısı ile insandaki manevi boyut, bireyin kendisi, diğer insanlar,
evren, yaşam ve varoluş hakkında sahip olduğu anlamsal bilgi, tecrübe, tutum ve düşünceler
bütününe işaret etmektedir.” (Canda & Furman, 1999: 44)
Tinsellik olarak ifade edilen kavrama bakıldığında ise bireyin kendisinin ve
varoluşunun ötesindeki güç olarak ifade edilmektedir. Nitekim Elkins ve arkadaşlarının yaptığı
tanımlama da yukarda detaylı olarak verilmişti. Burada üzerinde durulması gereken nokta
tinsellik veya maneviyat kavramları arasında hangi kavramın kullanılacağı ile ilgili çeşitli farklı
görüşler bulunmakta, bir kısım akademisyenler maneviyat yerine tinsel kavramını kullanırken,
bir kısım akademisyenler de tinsel yerine maneviyat kavramını kullanmaktadırlar. Biz de bu
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çalışmamızda “tinsel” kavramından ziyade “maneviyat” kavramı üzerinde durmayı tercih
ediyoruz.
Sağlık perspektifinde bakıldığında maneviyat/tinsellik üç bağlılığı ifade eden bir
kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar: bireyin kişisel bağlılığı, kişilerarası bağlılığı ve
transandantal amaçlara ilişkin bağlılığıdır. Bu üç boyutlu tinsellik bireyin hayatının anlam ve
amacını da açıklayan bir kavramdır. Dolayısıyla bireyin hayatının anlam ve amacını kavradığı
yer onun tinsel alanıdır. Bu alan inanılan üstün güç ile kurulan öznel ve gizil ilişki ya da bireyin
doğayla, sanatla, müzikle, ailesiyle, sosyal çevresiyle kurduğu, değer ve inanç atfettiği ilişki de
olabilir. Bütün bunlar bireyin yaşamını anlamlandırmasını sağlayan unsurlar olarak görülebilir.
(Tuncay, 2009)
Bu üç yönlü bağlıllık biraz daha açılacak olursa;
a. Kişisel bağlılık: Bireylerin kendi benlikleri hakkındaki hisleriyle ilgilidir. Bireyin
benine ilişkin sevgisi, kabülü ve farkındalığı arttıkça tinsel alandaki iyilik hali de olumlu yönde
gelişme gösterecektir. Bireyin; Kendimi huzurlu hissediyorum, yaşamak için nedenlerim
var,yaşamımda belirli amaçlarım var, yaşamdan doyum alıyorum, şeklinde görünür olan bu
duygu durumları kendi benliği ile bağlılığındaki güce işaret etmektedir.
b. Kişilerarası bağlılık: Bireyin başta aile olmak üzere akran gruplarının ve sağlık
profesyonellerinin de yer aldığı sosyal ve kültürel çevre ile ilişkinisi ifade eder. Bu çevre
unsurlarının görüşleri, değerleri ve inançlarına karşı sergilenen hoşgörülü tutumlar ve bu
unsurlarla kurulan güçlü bağlar, bireyin tinsel alandaki iyilik halini güçlendirir.
c. Transandantal bağlılık: İnanılan üstün güce yönelik pratiklerdir. Bu pratikler
“üstün güce yakınlaşma ve huzur bulma amaçlı dua etme, ibadet gibi dini ritüeller ya da güçlü
sevgi bağı ile kurulan tinsel uğraşlara (doğaya, sanata, müziğe, yıldızlara, meditasyona vb)
yönelme olarak görülebilir (Tuncay, 2009)
Yaşlı bireyin karşı karşıya kaldığı sorunlarla başetmede bu bağlılıkların etkisini
büyüktür. Bu sorunlaral başetmede kendisi ile, çevresi ile veya inanılan üstün güçle kurduğu
bağlılık karşı karşıya kaldığı sorunlarla başetmede kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Bu

tanımlamadan

sonra

şu

önemli

noktayı

da

vurgulamak

gerekir:

Maneviyat/tinsellik/spirituality kavramları ile din kavramının bir birine karıştırılmaması
gerekir.
Manevi/tinsel/spiritual bakış bir dini bakış değildir. Dini yapı maneviyatın
içerisinde değerlendirilmesi gereken bir yapıdır. Fakat her manevi yapı mutlaka dini
yapıyı da içerisinde barındırmak durumunda değildir. Kısacası her dindar bireyin
manevi yapısı olabilir, fakat manevi yapısı olan her birey mutlaka dini bir anlayışa sahip
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olmayabilir. Nitekim hümanist, ateist olarak kendilerini ifade eden birçok insanın manevi
hayatları olmasına rağmen, kendilerini dini anlayışın dışında mütalaa ettikleri bir
gerçektir.
Bir diğer nokta da manevi/tinsel/sipritual hizmetler yaşlı bireylerin sadece dini
inanışlarına yönelik bir hizmet değildir. Bireylerin bu hizmetini gerçekleştiren meslek dini
danışmanlık, ilahiyat vb. mesleklerlerde çalışan kişilerdir. Yaşlı hizmetlerinde çalışan meslek
elemanlarının dini danışmanlık ve rehberlik etmesi kendi mesleki donanımları açısından yeterli
olmayacağından dolayı, bu alanda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan destek alması daha
önemlidir.

1.4.3. Din Kavramı
Dil âlimleri, din kelimesinin Arapça “deyn” kökünden masdar veya isim olduğunu kabul
etmektedirler. Cevheri, dinin "adet, durum; ceza, mükafat; itaat" şeklinde başlıca üç
anlamını verir ve terim olarak dinin bu son anlamdan geldiğini belirtir Her dini kültürün din
kavramını ifade etmek üzere seçtiği kelimelere ait anlamların ortak noktasının "yol, inanç,
adet, bağ, kulluk" olduğu söylenebilir. Bütün bu kelimeler, kökleri insanın iç hayatında
bulunan ve semereleri çeşitli davranışlarla tezahür eden köklü ve evrensel bir fenomeni ifade
etmeyi amaçlar (Tümer, 1994) .
Diğer taraftan “bağlı olma”, “tabi olma” anlamında Latince kökeni “religio” olan
İngilizce “religion” kelimesinin Türkçede karşılığı da din’dir. Buna göre din kavramı da
Tanrı’ya veya kutsal güce olan bağlılık ve inanış olarak anlaşılabilir (Strang vd., 2000: 50, akt.
Çekin, 2014).
Din kavramının İslami kaynaklardaki anlamlarını şu şekilde gruplandırmak
mümkündür:
1. Ceza (karşılık) . Mükafat, hüküm, hesap, Fatiha süresindeki (1 / 4) din kelimesi bu
anlamdadır. Nur süresinin 25. ayetinde geçen din kelimesi tam olarak ceza manasında
kullanılmıştır.
2. Üstün gelme, hâkimiyet, zelil kılma, zorlama. Nahl süresinin 52. ayetinde geçen (din
de daima O'nundur) ifadesindeki din bu anlamda kullanılmıştır.
3. İtaat, teslimiyet, hizmet, ibadet. Bakara süresinde yer alan, "Allah sizin için din seçti"
(2 / 132) mealindeki ayette geçen din bu anlama örnek teşkil eder
4. Adet, yol, kanun, şeriat, millet, mezhep.
Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi yukarıdaki dört anlam grubundan birini veya birkaçını
ifade ettiği gibi yer yer bu gruplardaki anlamların tamamını kapsayan bir nizamı da belirtir. Öte
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yandan Kur'an-ı Kerim'de din kelimesi hem uluhiyeti hem de ubudiyeti ifade etmektedir. Buna
göre din, Malik ve Mabud olan Allah'a nisbetle "hakim olma, itaat altına alma, hesaba
çekme, ceza-mükafat verme": mahluk ve abid olan kula nisbetle "boyun eğme, aczini
anlama, teslim olma, ibadet etme"dir. Nihayet din bu iki taraf arasındaki münasebeti
düzenleyen kanun, nizam ve yoldur (Tümer, 1994) .
Yukarda maneviyat, siprituality, tinsellik ve din gibi kavramların kısa tanımlamaları
yapıldıktan sonra maneviyat kavramının literatürde iki farklı yaklaşımının olduğu
görülmektedir.
İlk görüş, belirli bir dine bağlanma ve davranışlarında bu teslimiyeti göstermeyi ifade
eden dindarlığın bir boyutu olarak maneviyatı gören yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre
maneviyat, dindarlık düzeyi ile ölçülmekte ve belirli bir dini benimseme, dini aidiyet ve dini
ritüelleri yerine getirmeyi içermektedir (Coyle, 2002: 589, akt.Çekin, 2014).
İkinci yaklaşım ise maneviyata psikoloji disiplini çerçevesinde bakmaktadır. Birinci
yaklaşıma göre daha geniş bir bakış açısına sahip olan bu yaklaşımda, hayatın anlamı ve amacı
konularında değişik hümanist bakış açılarının ağırlığı hissedilmekte ve insan doğasında olan
güçler ön plana çıkarılmaktadır (Coyle, 2002, akt.Çekin, 2014). Ayrıca, bu bakış açısı
maneviyat kavramına evrensel bir olgu olarak bakmakta ve kavramı herhangi bir dinle
sınırlandırmamaktadır. Bu yaklaşımı savunanlar geçmişte, maneviyatın din yoluyla
anlaşıldığını, günümüzde ise insanların nihai varlıklarının anlam ve amacını, dini ayin ve
ibadetler olmaksızın da idrak edebildiklerini ifade etmektedirler (Wink, 1999, akt.Çekin, 2014).
Dolayasıyla maneviyat; din ve dini duyguları da içerisine alan bir kavram olarak
değerlendirilebilir. Nitekim hizmet almak için müracaat eden müracaatçıların hepsinin mutlaka
bir dine bağlı olması veya dini duygulara sahip olması beklenemez. Fakat her bireyin dini
olmasa da manevi bir boyutu olduğu da bir gerçektir. Nitekim her birey için hayatın amacı ve
anlamı, hayattaki temel misyon, hayatın kutsallığı, maddi değerler, diğerkamlık ve idealizm
bulunabilmektedir.

1.4.4. Manevi Destek
Dezavantajlı kişilere sunulan hizmetleri sadece biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar
olarak sınırlamak yukarda ifade edilen insan tanımı dikkate alındığında eksik kalan bir
müdahale olacaktır. Tüm bu bakım hizmetlerinin yanında manevi destek hizmetlerinin de
sunulması insan refahı için olması gereken bir destek mekanizmasıdır.
Tıbbi, psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin yanında yine sosyal nitelikli önemli bir
destek hizmeti olan, manevi destek hizmetlerini de birlikte ele alan yaklaşım biçimine göre;
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manevi destek hizmetinin, diğer bakım hizmet türleriyle bütüncül ve birleşik biçimde
uygulandığı görülmektedir (Abay, 2015).
Manevi destek hizmetleri her bireyin içinde bulunduğu yapı dikkate alınmak suretiyle
yerine getirilmesi gereken bir modeldir. Nitekim manevi yapıları birbirinden farklı insanların
ortak hizmet modellerine göre desteklenmesi manevi destek hizmetlerinin temel hedefinden
sapmasına yol açabilmekte ve bireyleri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda ortak
bir manevi destek hizmeti modeli yerine manevi desteğe ihtiyacı olan kişilerin kültürlerine ve
ihtiyaçlarına göre manevi destek hizmetlerinden bahsedilebilir.
Bu kapsamda dezavantajlı olan yaşlı bireylere yönelik manevi desteği sunacak
meslek elemanlarının şu hususlara dikkat etmesi gerekir:
a. Müracaatçıların maneviyatını, kişisel gelişimlerini, morallerini güçlendirmek,
b. Bakıma muhtaç yaşlı bireylerin hayatın anlamını ve amacını bulmasında yardımcı
olmak
c. Hayata bağlılıklarını artırmak,
d. İç (manevi) dünyalarıyla barışık olmalarını sağlamak,
e. Manevi sapmaları ve korkuları gidermeye çalışmak,
f. Hastalıklarını yenmelerinde destek ve yardımcı olmak,
g. Hayatını gözden geçirebilmesi için cesaret verici telkinlerde bulunmak,
h. Yaşlı bireyleri sabırla ve dikkatle dinlemek,
i. Kişinin, inanç ihtiyaçlarını desteklemek ve ibadetlerini yerine getirmesinde
yardımcı olmak,
j. Güven oluşturmak,
k. Manevi huzursuzluklarını, endişelerini, kaygılarını ve sapmalarını gidermek,
l. Kişinin, sabır içinde şükretmesine yardımcı olmak (Seyyar, 2007).
Manevi destek sunacak meslek elemanlarının bu görevi yerine getirirken özellikle üç
konuda hassas olması gerekir. Bunların birincisi; Manevi desteğe ihtiyacı olan kişinin
kendisini ve ihtiyaçlarını daha rahat ifade edebilmesine imkân sağlayacak olan güven ortamını
sağlamak (Çetin, 2014: 114).
İkincisi ise manevi desteğe ihtiyacı olan kişinin sahip olduğu kültürel özellikleri iyice
belirlemek ve kültürel farklılıklara odaklanan bir manevi destek hizmeti sunmaktır. Bu
bağlamda manevi destek hizmetlerini sunacak uzmanların iyi eğitilmeleri ve eğitimlerini de
duyarlılıklarıyla bütünleştirmeleri gerekir (Abay, 2015).
Üçüncüsü ise, manevi destek hizmeti sunan meslek elemanlarının bu hizmeti sunarken,
profesyonel bir bakış açısı ile hizmetleri sunmaları gerekir. Her meslek elemanının da manevi
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bir dünyası elbette vardır. Fakat meslek icra edilirken bu noktada kendi hissiyatlarını mesleğin
icrasında uzakta tutabilme noktasında duyarlı olmalıdır.

1.4.5. Manevi Bakım
Manevî bakım, bakıma muhtaç yaşlı hasta, engelli ve yaşlı bireylerin tedaviden veya
tıbbi rehabilitasyondan en etkili biçimde yararlanabilmesi için psiko-sosyal sorunlarının
çözümüne yönelik olarak sunulan danışmanlık, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri olarak
tanımlanmaktadır (Seyyar, 2010: 214)
Manevî bakım, sosyal yönüyle, bakıma gereksinim duyan yaşlı ve engelli bireylerin
maneviyatını güçlendirmeye, yaşama bağlılığını artırmaya, iç dünyasıyla (ruhuyla) barışarak
manevî sapmalarını ve korkularını gidermeye yönelik, insana odaklı bütüncül hizmetleri ifade
eder. Yine dar anlamda manevi bakım, fert veya gruplara kişisel inanç yolculuklarında, bilhassa
özel geçiş süreçlerinde, belirli süreli, kriz ve çatışma durumlarına yönelik eşlik edilmesini ifade
eder (Ağılkaya-Şahin, 2016: 52; akt. Karaköse, 2020).
Klessmann “Seelsorge” (2010; (akt. Ağılkaya-Şahin, 2016) adlı ders kitabında ifade
ettiği üzere manevi bakımın temel özelliklerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür:
1. Manevi bakım dinî iletişimin belirli bir şeklidir. Manevi bakım hizmetinden
yararlanan kişi genellikle bu tür bir rehberliğin din ve Kiliseyle alakalı olduğunu bilir. Manevi
danışman muhatabıyla karşılaşmasının daha ilk anında bunu belli eder yani “dini yanında
getirir, kişiliğinde Tanrı’yı ya da kutsalı sembolize eder ve muhatapları tarafından Tanrı’nın
temsilcisi olarak kabul edilir”
2. Manevi bakımın birincil aracı baş başa yapılan görüşmedir.
3. Manevi bakım daima sosyal ve siyasi bağlamı da dikkate alan bireysel bir yönelme
ve bir ilgi şeklinde gerçekleşir.
4. Manevi bakım sadece görüşmeyle sınırlı değildir, dini ritüeller de kullanılır. Dinî
ritüeller konuşmayı derinleştirebilir ve görüşmeyi dinî bir ortama aktarabilir.
5. Manevi bakım bir insana veya küçük bir gruba gündelik ya da kriz durumlarında eşlik
edilmesi şeklinde gerçekleşir. Muhataplar arasında kişisel bir karşılaşma (Begegnung) meydana
gelmelidir. Böylece karşılaşma ve eşlik etme sürecinde örtük ve açık bir şekilde bir yaşam
değerlendirilmesi meydana gelir.
6. Manevi bakım gündelik konu ve sorular etrafında ortaya çıkar.
7. Manevi bakım tıbbi ya da terapötik görüşmeden farklı olarak düşük seviyeli (niedrig
schwellig), kendiliğinden ve maksatsız bir karşılaşmadır.
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8. Manevi bakım önemli durumlarla (ör. doğum, cenaze) bağlantılı olarak yaşam
bağlamında gerçekleşir.
9. Manevi bakım diakonik bir bağlamda gerçekleşir. Bedenî, ruhi, maddi ve sosyal
ihtiyaçlar ile yoksunluklar çoğu zaman net bir şekilde birbirinden ayrılamaz. Diakonik yardım
(Kilisenin sosyal hizmetleri) ile manevi refakat birbirini tamamlamak zorundadır.
Bu temel özelliklerden anlaşılacağı üzere manevi bakımın gayesi, bakıma muhtaç ve
manevi açıdan tehlikeye açık olan birey ve grupları manevi açıdan koruma altına almaktır
Karaköse, 2020).
Manevi bakıma ihtiyaç duyan yaşlı bireylere meslek elemanları aşağıda belirtilen
hususlarda destek verebiliyorlarsa, yaşlı bireyin de burada manevi bakım desteği aldığını
söylemek mümkündür:
•

Profesyonel uzmanlığın veya süreçlerin ardına gizlenmeyip, bireyin üzüntülerini ve
endişelerini gerçekten dinlemesi zamanını aldıysa;

•

Meslek elemanlarının da duygulara sahip olduklarını ve incinebileceğini kabul
ederek, kendisinin sınırları hakkında açık ve dürüst davranıyorsa;

•

Manevi bakımdan yararlananların geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki
hayatları hakkında konuşuyorsa;

•

Bireyin verdiği bilgileri değerli buluyor ve verdiği kararlara da saygı duyuyorsa;

•

Göz teması, gülümseme ve hatta dokunmayı içeren çeşitli şekillerde iletişim
kuruyorsa;

•

Üzüntü ve belirsizlik gibi duygularını ifade etmek için bir insan olarak tepki
veriyorsa;

•

Her iki taraf için de anlam taşıyan bir ilişkinin geliştirilmesi suretiyle kendisini
katılımları süresince, hizmetten yararlananlara hasrediyorsa;

•

Kabul, onaylama ve şartsız olumlu saygı gösteriyorsa (Mathews, 2017: 143).

Manevi destek, manevi bakım kavramlarının yanında özellikle maneviyat alanında daha çok
dini destek ve dini danışmanlık şeklinde yapılan Dini Danışmanlık ve Rehberlik, Manevi
Danışmanlık ve Rehberlik gibi kavramlar da bu alanda kullanılan kavramlardır. Bu kavramlar
genel itibariyle dini destek ve danışmanlık anlamında kullanıldığından dolayı yaşlı
hizmetlerinde görev alan meslek elemanlarının uzmanlık alanına girmemektedir. Meslek
elemanları manevi destek noktasında ihtiyaç duyan yaşlılara dini danışmanlık ve dini rehberlik
noktasında sahasında uzmanlaşmış meslek elemanlarından destek alabilmelidirler.
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Uygulamalar
Çevrenizde manevi desteğe ihtiyaç duyan bireyler var mı ve hangi tür manevi desteğe
ihtiyaçları vardır araştırınız?
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Uygulama Soruları
1.
Çevrenizde manevi desteğe ihtiyacı olduğunu tespit ettiğiniz bireye/bireylere
hangi tür desteği sundunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan, biyo-psiko, sosyal ve manevi bir varlıktır. Sağlıklı insan da biyo-psiko, sosyal ve
manevi anlamda tam iyilik halinde bulunan kişidir. İnsanoğlunun sahip olduğu bu özellikler
doğumla beraber başlayıp, ölümle sonlanan özelliklerdir. Bu dönemlerden biri de hiç şüphesiz
yaşlılık kavramıdır. Yaşlılık, insanoğlunun hayat çizgisi içerisinde karşı karşıya kaldığı en son
evresi olarak ifade edilen bir kavramdır. Buna karşılık yaşlanma ise insanın ana rahmine girmesi
ile beraber başlayan ve ölüm gerçeği ile noktalanan bir süreçtir. İnsan doğduğu andan itibaren
yaşlanmaya başlamakta, fakat 60-65 yaş üstü bir sürece geldiği zaman artık yaşlanma
dediğimiz evre başlamış olmaktadır. Günümüzde yaşlılık tüm dünyada ve ülkemizde büyük bir
sosyal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan fiziki, pisikolojik,
sosyal ve manevi sorunlar da başgösteremeye başlamış ve bu sorunların çözülebilmesi
noktasında disiplinler arası bir çalışmaya da ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda gerontologi,
sosyal hizmet, psikologi, psikiyatri, geriatri, ilahiyat ve tıp ve yaşlı bakımı gibi birçok bilim
dalı ve meslek konuya el atmak suretiyle yaşlı bireylerin sorunlarına kendi pencerinden çözüm
bulmaya gayret etmektedir.
Yaşlı bireylerin fiziki anlamda fonksiyonlarını yerine getiremedikleri gibi, psikolojik ve
sosyal ve manevi anlamda bir çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunlar özetlenecek
olursa: Bedensel fonksiyon kayıpları, zihinsel fonksiyonların kaybı, sosyal statü kaybı ve
manevi kayıplar.
Maneviyat, sprituality ve tinsellik olarak farklı farklı tanımlamaların yapıldığı
maneviyat kavramına bakıldığı zaman: İnsanın tabiatüstü, transandantal boyutu, hayatın anlam
ve amacı, insanda bulunan ve maddi olmayan unsurlar, diğerkâmlık, din vb. unsurları ihtiva
eden geniş bir kavram karşımıza çıkmaktadır. Maneviyat din ilişkisine bakıldığında din manevi
hayatın bir parçası olarak ortaya çıkmakta ve maneviyat ise dini inanç ve yaşam biçimini de
kapsayan bir yapı olarak görülmektedir.
Dezavantajlı kişilere sunulan hizmetleri sadece biyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar
olarak sınırlamak yukarda ifade edilen insan tanımı dikkate alındığında eksik kalan bir
müdahale olacaktır. Tüm bu bakım hizmetlerinin yanında manevi destek hizmetlerinin de
sunulması insan refahı için olması gereken bir destek mekanizmasıdır.
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Bölüm Soruları
1) İnsanı sosyal bir varlık olarak tanımlayan bilim adamı kimdir?
a) İbn Sina
b) Freud
c) A.Maslow
d) İbn Haldun
e) Gazali
2) Yetersiz beslenme, yönelim bozuklukları, kireçlenme gibi fonksiyon kayıpları
yaşlının hangi fonksiyon kayıpları kapsamında değerlendirilir?
a) Seksüel fonksiyon kayıpları
b) Bedensel fonksiyon kayıpları
c) Sosyal fonksiyon kayıpları
d) Psikolojik fonksiyon kayıpları
e) Entelektüel fonksiyon kayıpları
3) WHO tarafından kronolojik yaşlılık başlangıcının 60 olarak belirlendiği
tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1975
b) 1982
c) 1960
d) 1965
e) 1960
4) Kronolojik yaş sınıflandırmasını “genç yaşlılar (45-59 yaş grubu), yaşlılar ’60-74)
ve en yaşlı yaşlılar (75 + yaş grubu)” şeklinde yapan kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir
a) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
b) Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
c) Dünya Yaşlanma Konseyi
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) Dünya Sağlık Örgütü
5) “Kişinin çevreye uyum sağlama yeteneğinin yavaş yavaş azalması” olarak
ifade edilen tanım kim tarafından yapılmıştır?
a) Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
b) Dünya Sağlık Örgütü
c) Dünya Yaşlanma Konseyi
d) Millî Eğitim Bakanlığı
e) Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
6) Yaşlılıkta ortaya çıkan ölüm korkusu yaşlılığın hangi özelliklerindendir?
a) Sosyal özellikler
b) Psikolojik özellikler
c) Sosyal özellikler
d) Ekonomik özellikler
e) Manevi özellikler
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7) Adet, yol, kanun, şeriat, millet anlamına gelen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Din
b) Tinsellik
c) Maneviyat
d) Dua
e) İnanç
8) İngilizce spirituality kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnanç
b) İbadet
c) Maneviyat
d) Dua
e) Din
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylere tıbbi anlamda destek veren meslektir?
a) Sosyal Hizmet
b) Gerontoloji
c) Getriatri
d) Sosyoloji
e) Psikoloji
10) Bireyin kendisinin ve varoşunun ötesindeki güç olarak ifade edilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maneviyat
b) Tinsellik
c) Din
d) Dua
e) İnanç

CEVAPLAR
1) D 2) B

3) E

4) E

5) B

6) B

7) A

8) C

9) C

10) B
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2. YAŞLILARIN MANEVİ İHTİYAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;
1. Yaşlılık Döneminin Manevi Özellikleri
2. Yaşlıların Manevi İhtiyaçları
3. Umut
4. Hayatın Anlamı
5. Affedilme
6. İnanç
7. İbadet
8. Manevi/Dini Sosyal Çevre
9. Dini Metinleri Okuma
10. Maneviyat/Dini Kaygıların Giderilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlılık döneminin manevi özellikleri nelerdir?
2. Yaşlıların manevi ihtiyaçları nelerdir?
3. Yaşlıların manevi ihtiyaçları nasıl tespit edilir?
4. Yaşlılarda umut duygusu nedir?
5. Hayatın anlamı ve amacı ne anlama gelmektedir?
6. Yaşlılarda affedilme ne anlama gelmektedir?
7. Yaşlılarda inanç ne anlama gelir?
8. Yaşlıların ibadet etme ihtiyacı onlara ne katkı sağlar?
9. Yaşlılarda manevi/dini sosyal çevre ne anlama gelir?
10. Yaşlıların dini metinleri okuması ne anlama gelir?
11. Yaşlıların maneviyat/dini kaygılarını giderilmesi nasıl yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılık döneminin manevi
özellikleri

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Yaşlıların manevi ihtiyaçları

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Umut

Yaşlıların umut ihtiyaçları
hakkında detaylı bilgi sahibi
olunacaktır.

Teorik bilgilerle ilgili
kaynak taraması kazanımları
artıracaktır.

Affedilme

Affedilme hakkında detaylı
bilgi sahibi olunacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

İnanç

Yaşlıların inanç ihtiyaçları
detaylı ele alınacaktır.

Teorik bilgiler ve uygulama
ilişkisi araştırıldığında
kazanımlar daha da
artabilecektir.

İbadet

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Hayatın anlam ve amacı

Yaşlıların hayatın anlam ve
amacı ile ilgili ihtiyaçları
detaylı bir şekilde
anlatılacaktır.

Sosyal hizmet ve ilgili
teorilerle ilgili yapılacak
geniş kapsamlı araştırmalar
kazanımları artıracaktır.

Manevi/dini sosyal çevre

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Dini metinleri okuma

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Maneviyat/dini kaygıların
giderilmesi

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

36

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manevi Özellikler
Manevi İhtiyaçlar
Umut
Hayatın Anlam ve Amacı
Affedilme
İnanç
İbadet
Manevi/Dini Sosyal Çevre
Dini Metinleri Okuma
Maneviyat/Dini Kaygıların Giderilmesi
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Giriş
Yaşlılara manevi destek hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sunulabilmesi için öncelikle
yaşlıların manevi özelliklerinin ve manevi ihtiyaçlarının bilinmesi önem arzetmektedir.
Bu bölümde yaşlıların yaşlılık dönemindeki manevi özellikleri ve hangi süreçten
geçecekleri ile ilgili alanyazında belirtilen hususlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
Yaşlı bireylerin manevi ihtiyaçlarının başında hayatın anlam ve amacını
yakalayabilmeleri, yaşlılığın getirdiği umutsuzluk karşısında umut ihtiyacı, affedilme ihtiyacı
gibi temel ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bunların yanında inandığı değerler çerçevesinde inanç
ihtiyacı, bu ihtiyacın giderilmesi için dini ritüelleri yerine getirme, inandığı bir dini varsa onunla
ilgili dini metinleri okuma vb. ihtiyaçlar da yaşlıların manevi ihtiyaçları içerisinde
değerlendirilmektedir.
Yaşlı bireylerin inandığı bir dini veya bir inancı varsa, ona göre manevi ihtiyaçları
çeşitlenmekte ve diğer yaşlılardan farklılık arzetmektedir. Her hangi bir dine inanmayan
yaşlıların da kendi yaşam biçimleri içerisinde manevi ihtiyaçları bulunmaktadır. Dolayısıyla
meslek elemanlarının kişinin manevi ihtiyaçlarını bilmesi kendisine yapacağı manevi desteğin
şeklini ve formunu da ortaya koyacaktır. Çünkü her birey kendi özelinde değerlendirilmelidir
ki, sağlıklı bir teşhis ve sağlıklı manevi bir tedavi imkanı ortaya konabilsin.
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2.1. Yaşlılık Döneminin Manevi Özellikleri
Birinci bölümde yaşlılık döneminin fiziksel, psikolojik ve sosyal özellikleri ele
alındıktan sonra bu bölümde de yaşlılık döneminin manevi özellikleri ele alınacaktır. Bütün
boyutları ile ele alınması elbette holistik bir bakış açısı ile bakmanın gerekli olduğu bilinci ile
yapılmaktadır. Yaşlı bireylere bir bütün olarak bakabilmek onların bütün özelliklerini de ortaya
koymak ve buna yönelik olarak da tedavi yöntemlerini belirlemek için yapılması gereken bir
çalışmadır.
Sosyal bilim alanında yapılan çalışmalar yaşlıların yaş dönemlerine göre, dinsel/manevi
inanç ve değerlerde değişimlerin olabileceğini ifade ederek, bu değişimleri üç model üzerinden
ele almaktadırlar. Bunlar:
1. “Geleneksel model” yaşlanmaya bağlı olarak kişinin dindarlığının artmasına
vurgu yapan modeldir.
2. “Stabilite/ Sabitlik modeli” yaşlanma ile dindarlık arasında herhangi bir bağın
olmadığını ileri süren modeldir.
3. “İlgisizlik modeli” yaşlanma ile birlikte dinsel aktivitelere olan ilginin giderek
azaldığını ileri süren modeldir.
Bu alanda yapılan çalışmalar farklılıklar göstermekle birlikte en belirgin olarak ortaya
konulan “60 yaş ve sonrası” ya da “ileri yaş” dönemi ile ilgilidir. Bu konuda yapılmış
çalışmalara göre, 60 yaş ve üzeri grubunda ibadethaneye gitme “sabitlik modelini” doğrularken,
inanç ve dinsel davranışlar konusunda ise “geleneksel modeli” doğrulamaktadır. Diğer bir ifade
ile yaşa bağlı olarak dindarlığın arttığı “geleneksel modeli” ancak bu yaş grubunun sağlık
nedenleri ve fiziksel yetersizliklerden kaynaklı ibadethanelere katılımlarının düşük olduğu
“sabitlik modelini” ortaya konmuştur (Arslan:114; akt. Artan, 2017:244). Oysa günümüzde
ortaya konan genel tespitlere bakıldığında yaşlılıkla beraber dini tutum ve davranışlar arasında
pozitif anlamda bir değişimin olduğu, yaşlı bireylerin yaşlanma ile beraber camiye, ibadete ve
dini değerlere bağlılıklarının daha da arttığını göstermektedir. Dolayısıyla yaşlılığın maneviyat
ile ilgili özellikleri genel anlamda ele alındığında yaşlı bireylerin yaşlarının ilerlemesi ile
beraber manevi/dini hayata daha fazla bağlandıkları ve bu anlamda ihtiyaçlarının giderilmesini
talep ettikleri görülmektedir.
Batı ülkelerinde yaşlıların manevi özellikleri değerlendirilirken, yaşlılıkla ilgili
özellikle din sosyolojisi alanında yapılan çalışmaların (Heenan; 1972; akt. Artan, 2017:244)
dört kategoride toplandığı görülmektedir;
1. “Kurumsal katılım” kişilerin kendi dini inançlarına göre dinsel kurumlara
devamlılığı dindarlığın bir alt boyutu olarak ele alınmıştır. Ancak bu kapsamda, kişilerin
fiziksel yetersizlikleri dikkate alınmamıştır.
2. “Dinin yaşlılığa dönük anlamı ve değerleri” yaşlıların birçoğunun yaşamını
ilgilendiren dini konularla ilgilendiği anlaşılmaktadır.
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3. “Din ve kişisel uyum” bu kategorideki çalışmaların az sayıda olduğu ve
dindarlık ölçümünde bu aşamanın çok fazla dikkate alınmadığı ifade edilmektedir.
4. “Din ve ölüm” konulu çalışmalar, yaşlı insanları çok daha fazla ilgilendirdiği
için yaşlı dindarlığının, araştırılmasında farklı yönleriyle ele alınması gereken bir konu
olduğu belirtmektedir.
Yaşlılık ve maneviyat/din alanında yapılan günümüzdeki son çalışmalara bakıldığında
ise, dindarlığın yaşlılıkla “pozitif bir ilişki” içerisinde bulunduğu, dindarlığın yaşlının hayatına
“amaç ve anlam” kazandırdığı, yine “sağlık ve ruhsal huzur” sağladığı yönünde sonuçlar elde
edilmiştir (Arslan:115;akt. Artan, 2017).
Bu araştırmalara göre yaş ilerledikçe dindarlığa yönelimin artığını gözlemlenmektedir.
Diğer taraftan yaşlı dindarlığı “kendine has özellikler” içermektedir. Yaşlı bireyin dine bakış
açısıyla, yetişkin bireyin dine bakış açısı farklılıklar içermektedir. Örneğin; Yetişkinlik
döneminde yaşanan duygusal değişimler, zaman zaman şüphe, tereddüt içeren dinsel gidip
gelmeler, yaşlılıkla birlikte yerini daha sakin şüpheden uzak, daha oturmuş bir din algısına
bırakmaktadır (Arslan:115). Bu nedenle yaşlılara yönelik müdahale planı oluşturulurken
yaşlı bireylerin dini/manevi inanç ve değerlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesi
gerekmektedir (Artan, 2017:246).
Maneviyat ile ilgili kuramsal yaklaşımların ele alındığı üçüncü bölümde geniş bir
şekilde ele alınan manevi gelişim teorisini de göre de James Fowler (1986; akt. Çekin, 2014),
yaşlıların manevi gelişimini bilginin sezgisel olarak elde edildiği bebeklik döneminden
başlayan ve bireyin nihai anlam ve değer dünyasını oluşturduğu yaşlılığa kadar uzanan geniş
bir süreçte ele almıştır.
Peck (1978; akt. Çekin, 2014), manevi gelişim teorisini dört aşamada ele almıştır. Buna
göre: İlk çocukluk döneminde manevi algının oluşmadığı “kaotik-anti sosyal dönem”, ileri
çocuklukta ortaya çıkan “şekilsel dönem”, gençlik aşamasında görülen “şüpheci dönem” ve
yetişkin bireylerin manevi tecrübelerini direk olarak yaşadıkları “mistik dönem” olarak
sıralanmaktadır.
Sonuç itibariyle bakıldığında yaşlı bireylerin büyük bir kısmı hayata genel anlamda
“mistik dönem” diye ifade edilen maneviyat penceresinden bakmaktadırlar. Bu manevi bakış,
yaşamlarının diğer alanlarında yaşadıkları olaylar ve içiresinde bulundukları biyolojik,
psikolojik ve sosyal sebeplerle de ilişkilidir. Yaşlıların manevi konuları sıklıkla dile getirmeleri
de maneviyatın gelişim aşamaları içerisinde yaşlılık döneminin en önemli unsuru olduğunu
gösteren güçlü bir işarettir.

2.2. Yaşlıların Manevi İhtiyaçları
Manevi bakım hizmetlerinde bireylerin manevi ihtiyaçlarının karşılanması son derece
önemlidir. Diğer taraftan insanın manevi yönünün çok kolay bir şekilde incelenememesi de bu
noktada zorluk teşkil etmektedir.
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Bu konuda birtakım belirleme modelleri geliştirilmiştir (Çekin, 2014). Bu modellerin
birçoğu, Hristiyan inancı temelinde, bazıları da güncel terapik yaklaşımlara dayalı olarak
oluşturulmuştur. Bu sebeple dini ya da dini olmayan inanç sistemlerini içeren ve bireylerin
hayatın anlamı, umut ve affedilme konularındaki tutumlarını ortaya çıkarabilecek
bütüncül (holistik) bir modele ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu ihtiyaç, manevi bakım faaliyetlerinde bütün insanlara hitap edebilmesine imkân
sağlaması açısından da önem arz etmektedir. Sosyal bakım alan yaşlı bireylerin manevi
ihtiyaçları bazı modeller çerçevesinde belirlendikten sonra, daha önemli olan bu ihtiyaçların
nasıl karşılanacağıdır? Bu soru karşısında çoğunluğu Hristiyan ve batı kaynaklı literatürde yaşlı
bireylere umut aşılama ve hayatlarında anlam yaratma konularının ön plana çıktığı
görülmektedir. Elbette yaşlı bireylerin manevi ihtiyaçları sadece bu iki kavramdan ibaret
değildir. Bu kavramların dışındaki kavramlar da detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bunlar:
ibadet yapabilme, manevi/dini sosyal çevre ile beraber olma, inandığı bir dini varsa onunla ilgili
dini metinleri okuma, maneviyat/dini kaygılarının giderilmesi vb. ihtiyaçlardır.
Manevi ihtiyaçları olan yaşlıların bu ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında kendilerine
sunulacak manevi destek hizmetleri iki açıdan önem arzetmektedir:
Birincisi, yaşlı insanlar, hayatın zorlukları ile baş edebilme noktasında dini ve
manevi konuların kendilerine güç verdiğini ifade etmektedir (Hungelmann vd., 1985;
Stevenson, 1980; akt.Çekin, 2014).
İkinci olarak, yaşın ilerlemesiyle birlikte bireylerin inanç konularına verdiği önem
artmakta ve manevi ihtiyaçları da çeşitlenmektedir. Bu konuda Peckham ve Peckham’ın
(1979: 143; akt. Çekin, 2014) 349 yaşlı birey üzerinde yaptığı araştırmada, yaşın artmasıyla
birlikte bireylerin manevi ilgi ve ihtiyaçlarının da çeşitlendiği tespit edilmiştir.
Yaşlıların manevi anlamda ne tür ihtiyaçlarının olduğunu tesbit amaçlı yapılan ve 150
yaşlı üzerinde yapılan bir çalışmada da yaşlıların manevi ihtiyaçlarının çeşitlendiği ortaya
çıkmaktadır:
“Evime, çocuklarıma ve yakınlarıma özlem duyuyorum”, “Sevgi ve ilgiye ihtiyaç
duyuyorum”, “Yalnızlık sıkıntısı, samimi iletişim kuracağım dost eksikliği” , “Güven ve huzur
eksikliği”, “Dini konularda bilgi eksikliği” , “Umre ve hacca gitmek” , “Sağlıklı olduğum
günlere özlem, sağlık isteği” , “Gün içerisinde Kur’an dinlemek istiyorum", , "Ailemden ayrı
kalmanın eksikliğini hissediyorum", ,“Kendi ihtiyacımı göremeyecek kadar bakıma muhtaç
olmaktan korkuyorum.", ,“Aile sevgisine ihtiyaç duyuyorum.", “Aynı inanç ve düşünceye
sahip, uyum sağlayabileceğim arkadaşlarla aynı odada kalmak istiyorum” “Eşimin eksikliğini
hissediyorum.”, "Arkadaşlar arasında uyum yok, oda arkadaşımın daha uyumlu biri olmasını
istiyorum" (Akgül, 2009).
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Meslek elemanlarının kendisine müracaat edip, hizmet talep eden yaşlı bireylerin
manevi ihtiyaçlarını nasıl belirleyeceği konusu da elbette önemlidir. Bu çerçevede maneviyat
ile ilgili yapılan çalışmalarda aşağıda yer alan sorular veya benzerleri kullanılarak, dolaylı
(örtülü) sorular yoluyla kişinin manevi açıdan değerlendirmesi ve bu kapsamda da
ihtiyaçlarının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesi sağlanabilir (Canda ve Furman: 266; akt.
Artan, 2017:252).
Hayatınıza anlam ve amaç duygusu getiren nedir?
Daha anlamlı ve farkında hissetmenizi ne sağlar?
Derin ilham veya huzur duygusu bulmak için nereye gidersiniz?
Hangi zamanlar büyük barış, sevinç ve yaşam memnuniyeti hissedersiniz?
Zorluk ya da krizle karşılaştığınızda sizin için en önemli güç ve dayanak kaynağı nedir?
Yaşantınızda yeni anlayış duygusu hissettiğim “işte” dediğiniz deneyimleriniz oldu mu, olduysa
lütfen açıklar mısınız?
Sizin hayatınızda en önemli rehberleriniz kimlerdir ve neden?
En çok ne için minnettarsınız?
Dünyayı anlamlı kılmanızın gerekçeleri nelerdir?
Hayatınızdaki en önemli kişi kimdir?
Size güven ve umut aşılayan nedir?
Kime ya da neye karşı aşk hissediyorsunuz?
Ne zaman kendinizi tam anlamıyla hayat dolu hissedersiniz?
Bir durum karşısında sağduyunuz neyin doğru ve yanlış olduğuna nasıl karar verir?
Sizin derin anlam, huzur, sevinç ve geçmiş dönemlerinizde karşılaştığınız zorluklarınızla baş
etmede kaynağınız neydi ve bu yardımcı kaynağınız nasıl mevcut duruma uygulanabilir?
Eğer sihirli bir değneğiniz olsaydı, hayatınızda neleri daha anlamlı hale getirmek ya da değiştirmek
isterdiniz?
Bu durumu daha iyi karşılamak için geçmişte sahip olduğunuz ya da mevcut güç ve
kaynaklarınızdan nasıl faydalanabilirsiniz?
Yakın gelecekteki amacınız nedir ve birlikte onu gerçekleştirmek için çalışabilir miyiz?
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2.2.1. Umut
Yaşlı bireylerin yaşlılık döneminde en çok ihtiyaç duyduğu manevi konulardan birisi
umut ihtiyacıdır. Meslek elemanlarının umut aşılamada yaşlı refahına çok ciddi bir katkı
sunmaları mümkündür. Dufault ve Martocchio (1985) yaşlı insanların manevi bakımlarında
umut vererek onlara destek sağlamayı öncelikli yöntem olarak önermektedirler (Çekin, 2014).
Field (1990) ise yaşlı insanlara umut desteği sunmanın dört amaç çerçevesinde
yapılması gerektiğini ileri sürmektedir. Bunlar;
1. Ölüme kadar insanların hayatlarına anlam katma: Ölüm hakikati ile karşı karşıya
gelecek olan yaşlı bireylerin yaşadıkları her anı hayatlarına anlam katma noktasında
değerlendirmeleri yaşlı bireyler için büyük bir kazanım olacaktır. Hayatın her anını bir umut ve
heyecanla yaşayarak anlamlandırmak; hayatına anlam kazandıracak tutum ve davranışları
sağlayacak meşguliyetler içerisine katılmak da bu anlamda hayattan lezzet almasına imkan
sağlıyacaktır.
2. İnsani ilişkileri sürdürme: Yaratılışı itibariyle sosyal bir varlık olan insanın yaşamın
son evresinde insanlarla ilişkilerini sürdürmesi hayata umutla bakmasını sağlayacaktır.
İnsanlarla sosyal ilişkilerini sürdürme, insanların acı ve kederlerine, sevinç ve mutluluklarına
ortak olmak da büyük bir umut desteği sağlayacak temel unsurlardan biridir.
3. Hayatın acı ve sıkıntılarına karşı koyabilme: Yaşlılık evresinde karşı karşıya
kalınan acı ve sıkıntılarla başetme noktasında desteklenmesi manevi anlamda da hayata karşı
umutla bakmasını sağlayacaktır. Yaşanan her sıkıntı ve acı karşısında yaşlının kendini
bırakması ve sıkıntı ve acılara karşı sabır ile tahammül etmemesi yaşlının sorunlarını daha da
artıracaktır. Dolayısıyla hayatın acı ve sıkıntılarıyla başetmesi manevi anlamda desteklenmesi
gereken bir noktadır.
4. Ölüm sonrası için destek sağlamadır: Yaşlı bireyin yaşadığı hayat boyu kendisinin
ve çevresinin hayatına sağladığı katkıları da değerlendirerek ölüm gerçeği ile karşı karşıya
kalmayı yaşlıya uygun bir tarzda anlatılması ve ölüm gerçeğinin insanların kaçınamayacağı bir
gerçek olduğu vurgulanarak ölüme hazırlıklı olmasını sağlamak da kendisine sunulacak manevi
destek unsurlarından biridir.

2.2.2. Hayatın Anlam ve Amacını Yakalama
Yaşlı bireylere yapılacak manevi destek unsurlarından biri de hayatın anlamı ve amacı
üzerinde onlarla iletişime geçebilmektir. Meslek elemanı müracaatçı ile kuracağı iletişimde
birey için hayatın anlam ve amacını belirlemede kendisine yardımcı olabilmelidir. Bireylerin
hayatın anlamına ilişkin algıları, hayata yükledikleri anlamsal muhteva ile şekillenmektedir.
İnsanlar, kendilerine verilen yaşamın ne için olduğunu ve bu hayata ne verebildiklerini sürekli
sorgularlar. Bu düşünsel faaliyet neticesinde ulaştıkları sonuçlar da yaşamın anlamına dönük
algılarını etkiler. Güçlendirme ilkesi çervesinde yaşlı bireylerin sahip oldukları güçlü yönleri
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tesbit edilerek bu kapsamda hayatlarına anlam katacak ve hayatın amacını yakalamasına
yarayacak unsurlar devreye sokulmalı ve bu anlamda manevi destek sağlanmalıdır
Manevi bakım alan kimselerdeki anlam konusundaki problemlerde etkili bir yol olarak
bireylerin geçmişlerindeki iyi olarak anımsadıkları hatıraların kullanılması
önerilmektedir. Bu hatıralar, bireylerin umutsuzluk anlarında onlara destek sağlayabilecektir
(Clements, 1979;akt. Çekin, 2014). Bireye olumlu katkı sağlayacak geçmiş olay ve durumlar,
özenle seçilmeli ve manevi destek pratiğinde işe koşulmalıdır. Bu hatıralar, bireyin geçirdiği
hayat serüveninde onun için anlamlı olan özel olaylardır ve sadece o bireye has
yaşanmışlıklardır. Bunların dile getirilmesi, yaşlılıkta insanın hayatında içsel bir tatmin
yaşamasını sağlayabilecektir (Lashley, 1992; akt. Çekin, 2014).
Özellikle yaşlılarla yapılacak grup çalışmalarında yaşlı bireylerin yaşam hikâyelerini
dinleme ve birbirlerinin yaşadığı hayattan manevi destek noktasında dersler çıkarmalarını
sağlama, olumlu sonuçlar doğuracaktır (Gallagher, 1993; akt. Çekin, 2014).

2.2.3. Affedilme
Yaşlı bireylerin hayatlarının son döneminde karşı karşıya kaldıkları sorunlardan biri de
ölüm sonrası affedilme ile ilgili umutlarıdır. Affedilme kendileri için ilahi zeminde içsel bir
itminana (tatmin olmaya) ulaşmayı içermektedir (Gooden, 1982) ; akt. Çekin, 2014).
Bireyin affedilebilme ile ilgili bilgilendirilmesi ve bu noktada ona umut sağlamak en
büyük manevi destek noktalarından biridir. İnançlı olan bireyin Allah tarafından ahiret
aleminde affedilebileceği ve bu noktada umutlu olması gerektiğini vurgulamak önemli bir
destek noktasıdır. Özellikle bir Müslüman için Allah’ın günahlardan ötürü tövbe edenin
günahını bağışlayacağı konusunda umut aşılamak yaşlı bireyler için manevi anlamda büyük bir
kazanım olacaktır.

2.2.4. İnanç
İnanç, insanların karşı karşıya kaldıkları sorunlarla baş edebilmelerinde önemli dayanak
noktalarından biridir. Bu, üstün bir güce inanma, Müslümanlar açısından Allah inancı, farkıl
din mensupları açısından Tanrıya inanma veya kendinden güçlü bir şeye inanma gibi bireylere
göre farklılıklar gösterebilir.
İleriki bölümlerde detaylı anlatılacak olan yaşlıların manevi ihtiyaçlarından birisi de
içerisinde bulundukları inanç boşluğunu doldurmaktır. Her insanda manevi anlamda
kendisinden üstün bir güce inanma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaç yaşlılıkla beraber daha
belirgin bir şekilde kendisini göstermektedir. Yaşlının bu ihtiyacının giderilmesi için meslek
elemanının yaşlının sahip olduğu sosyolojik yapısını ve içesinde bulunduğu toplumun dini ve
inançla ilgili hassasiyetlerini bilmesi önemlidir. Bu bilgi çerçevesinde yaşlının inanç ile ilgili
ihtiyacının karşılanması daha kolay olacaktır.
Mistik bir dönemde bulunan yaşlı bireyin inanç noktasında geleneksel inançtan ziyade
tahkiki bir imana sahip olması sorunlarla daha rahat başetmesine katkı sağlayacaktır. Nitekim
yaşlı refahını zarara uğratacak her türlü sorunla mücadelede güçlü bir inanç, yaşlı refahını
güçlendirecektir.
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2.2.5. İbadet
Yaşlı bireylerin manevi ihtiyaçlarını tesbit amacı ile yapılan çalışmalarda görüldüğü
üzere (Akgül, 2009; Canda ve Furman: 266; akt. Artan, 2017:252), yaşlıların yaşlılıktan
kaynaklı sosyal ve psikolojik sorunlarla baş edebilmeleri için inandıkları dinin gereği olan dini
ritüelleri yerine getirmek ve dini ritüelleri yerine getirebeleceği ibadethanelere gitme gibi
ihtiyaçları olduğu tesbit edilmiştir. Bu ihtiyacı giderebilmek için yaşlı bireylerin genç ve
yetişkin bireylerden daha fazla (Müslümanlar yaşlıların camiye gitme; namaz, oruç, hac vb.
ibadetlerin yerine getirmeleri, Hristiyan yaşlıların düzenli bir şekilde kiliseye ayinlere
katılmaları ve dini gün ve gecelerini kutlamaları, Yahudi yaşlıların kendi ibadethanelerine
sıklıkla gitmeleri) ibadete yöneldikleri yapılan bir çok araştırmada görülmüştür.

2.2.6. Manevi/Dini Sosyal Çevre
Yaşlıların yaşlılık dönemindeki karakteristik özelliklerin biri de yalnızlık gerçeği ile
karşı karşıya kalmaladırı. Yalnızlık sorunu ile karşı karşıya kalan yaşlıların bu sorunla baş
etmelerinde sosyalleşmeye ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesi için yaşlı
bireyler insani ilişkilerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için manevi/dini sosyal çevre ile
iletişim kurma ihtiyaçları bulunmaktadır.
Yaşlı bireylerin ibadetlerini yerine getirirken ruhen rahatlamaları ve ibadethanelere
gitmek suretiyle de sosyalleşmeleri sorunlarla baş etmede önemli manevi destek
mekanizmalarından biridir. Sadece yaşlı bireyler için değil; genç ve yetişkinler için de tam bir
iyilik halini sağlamada ibadet ve manevi/dini sosyal çevrenin önemli olduğu da bir araştırmada
ortaya konmuştur. Bununla ilgili yapılan çalışmalardan çeşitli örnekler ileriki bölümlerde
detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

2.2.7. Dini Metinleri Okuma
Yaşlı bireylerin sahip oldukları inançları çerçevesinde inançları ile ilgili dini metinleri
okuma ihtiyaçları olduğu da yukarda ifade edilen çalışmalarda ortaya konmuştur. Bir
müslümanın Kur’an-ı Kerim’i, Hristiyanın İncil’i, Yahudi’nin Tevrat’ı, Budist veya Hindu’nun
veya bir diğer inanç sistemlerinde bireylerin kendi inançları ile ilgili dini metinleri okumaları
ve bu okumaları da inanan bireylerle beraber okumaları yaşlıların manevi ihtiyaçlarını gideren
temel noktalardan biridir.

2.2.8. Maneviyat/Dini Kaygıların Giderilmesi
Yaşlı bireylerin manevi ihtiyaçlarından biri de manevi/dini kaygılarının bulunması ve
bu kaygılarının giderilmesi ihtiyacıdır. Yaşlı bireyler yaşlılıkla beraber özellikle dini anlamda
kaygılar duymakta ve bu kaygıların giderilmesi için de manevi desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
Manevi destek ile ilgili kısımda bu konu teferruatla ele alınacağından dolayı burada kısa
kesilecektir.
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2.2.9. Ölüm Sonrası İçin Destek Sağlama
Yaşlı bireyin özellikle yaşının ilerlemesi ile en çok ihtiyaç duyduğu konulardan biri de
ölüm sonrası hayat için taşıdığı endişe ve kaygıdır. Öldükten sonra nasıl bir hayatla karşı
karşıya kalacağı ile ilgili birçok endişe taşıması ve bu noktada umut aşılama ihtiyacı da
bulunmaktadır. Ölümün dünya hayatı için karşı konulamaz bir gerçek olduğu, ölümden sonra
inananlar için gerçek bir hayatın olduğu ve bu hayatın ebedi, sonsuz bir hayat olduğu ile ilgili
manevi destek sunulması yaşlının bu kaygının giderilmesi noktasında önemli bir dayanak
olacaktır.

2.2.10. Hayatın Acı ve Sıkıntılarına Karşı Koyabilme
Dünya hayatı beşikten mezara kadar insanların karşı karşıya kalacakları acı ve
sıkıntılarla dolu bir hayattır. Bu hayatta özellikle yaşlı bireylerin sıkıntılarla baş edebilmeleri
içerisinde bulundukları bedensel, sosyal ve psikolojik özelliklerden dolayı daha zordur.
Dolayısıyla yaşlı bireyler bu dönemde manevi olarak hayatın acı ve sıkıntılarına karşı
koyabilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçlarının giderilmesi de meslek elemanlarının
sağlayacağı manevi destek ile mümkündür. Bu anlamda manevi desteğin nasıl sağlanacağı,
sabır, şükür, sabır içerisinde şükür kavramları ve bunların özellikleri ileriki bölümlerde detaylı
bir şekilde ele alınacaktır.
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Uygulamalar
Çevrenizdeki yaşlı yaşlı bireylerin ne tür manevi ihtiyaçları olduğunu tespit ediniz.
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Uygulama Soruları
1.
Çevrenizdeki yaşlı bireylerle ilgili tespit ettiğiniz ihtiyaçlarının giderilmesi
noktasında nasıl bir çalışma yaptınız veya nasıl bir çalışma yapmalısınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlılık döneminin manevi özellikleri üzerinde durulmuş ve bu çerçevede
ortaya konulan modeller ele alınmıştır. Bunlar geleneksel model, sabitlik modeli ve ilgisizlik
modelidir.
Batı ülkelerinde yaşlıların manevi özellikleri değerlendirirken, yaşlıların manevi
özellikleri dört kategoride ele alınmıştır. Bunlar, kurumsal katılım, dinin yaşlılığa dönük anlam
ve değeri, din ve kişisel uyum ve din ve ölüm konularıdır.
Yaşlıların manevi ihtiyaçları ile ilgili yapılan çalışmalar ve yaşlı bireylere sorulan
sorular incelendiğinde yaşlı bireylerin en önemli manevi ihtiyaçlarının umut, hayatın anlam ve
amacını yakalayabilme ve affedilme olduğu görülmektedir. Maneviyatla ilgili temel ihtiyaçları
elbette bununla sınırlı değildir. Bunların yanında inandığı değerler çerçevesinde inanç ihtiyacı,
bu ihtiyacın giderilmesi için dini ritüelleri yerine getirme, inandığı bir dini varsa onunla ilgili
dini

metinleri

okuma

vb.

ihtiyaçlar

da

yaşlıların

manevi

ihtiyaçları

içerisinde

değerlendirilmektedir. Ayrıca dünya hayatında karşılaşılan sorunlarla başetme, dini ve manevi
konularda duydukları kaygının giderilmesi, ölüm öncesi ve sonrasındaki hayat ve bu hayatın
anlam ve amacı ile ilgili endişeler de manevi ihtiyaçlar arasında sayılabilecek ihtiyaçlardır.
Yaşlı bireylerin manevi anlamda bu ihtiyaçlarının giderilmesi ise iki açıdan önem
kazanmaktadır. Bunlardan Birincisi, yaşlı insanlar, hayatın zorlukları ile baş edebilme
noktasında dini ve manevi konuların kendilerine güç verdiğini ifade etmektedir. İkinci olarak,
yaşın ilerlemesiyle birlikte bireylerin inanç konularına verdiği önem artmakta ve manevi
ihtiyaçları da çeşitlenmektedir.
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Bölüm Soruları

1) Yaşlanmaya bağlı olarak kişinin dindarlığın artmasına vurgu yapan model
aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlgisizlik modeli
b) Sabitlik modeli
c) Geleneksel model
d) Stabilite modeli
e) Manevi gelişim modeli
2) “Aile sevgisine ihtiyaç duyuyorum” ifadesi hangi ihtiyacı belirtmektedir?
a) Ekonomik ihtiyaç
b) Sosyal ihtiyaç
c) Manevi ihtiyaç
d) Psikolojik ihtiyaç
e) Fiziksel ihtiyaç
3) “İnsani ilişkileri sürderme” hangi manevi ihtiyacın giderilmesini sağlar?
a) Umut ihtiyaç
b) Sosyal ihtiyaç
c) Manevi ihtiyaç
d) Psikolojik ihtiyaç
e) Ekonimik ihtiyaç
4) Yaşlı insanlara umut desteği sunmanın dört aşamasını ortaya koyan bilim adamı
kimdir?
a) İbn Haldun
b) Mevlana
c) Maslow
d) Field
e) Zastrow
5) Dindarlığın yaşlılıkla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
a) Pozitif ilişki
b) Bireysel ilişki
c) Sosyal ilişki
d) İktisadi ilişki
e) Siyasi ilişki
6) Gençlik aşamasında görülen manevi gelişim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şekilsel dönem
b) Şüpheci dönem
c) Kaotik dönem
d) Anti-sosyal dönem
e) Mistik dönem
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7) İbadethanelere katılımın düşük olduğu model hangi kavramla açıklanmaktadır?
a) Sosyal model
b) Sabitlik modeli
c) Geleneksel model
d) İlgisizlik modeli
e) Manevi gelişim modeli
8) Hristiyanlar dini ibadetlerini hangi mekanda yaparlar?
a) Cami
b) Kilise
c) Mescid-i Nebevi
d) Mescid
e) Kabe
9) Müslümanların okudukları dini metin aşağıdakilerden hangisidir?
a) İncil
b) Tevrat
c) Zebur
d) Ahd-i Cedid
e) Kur’an-ı Kerim
10) Namaz kılmak hangi yaşlı bireylerin manevi ihtiyaçlarındandır?
a) Budist
b) Müslüman
c) Hristiyan
d) Yahudi
e) Hindu
Cevaplar
1) C 2) C 3) A 4) D 5) A 6) B

7) B 8) B 9) E

10) B
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3. MANEVİYAT İLE İLGİLİ KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde;
Maneviyat ile ilgili teoriler
Psikoanalitik yaklaşım,
Logoterapi ve varoluşsal teori,
Transpersonel (ben ötesi) teori,
Postmodern, oluşturmacı ve sosyal oluşturmacı teoriler
Bio-psiko-sosyal ve manevi yaklaşım
Güçlendirme yaklaşımı ve
Manevi Gelişim Teorisi öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Maneviyat ile ilgili teoriler nelerdir?
2) Psikoanalitik yaklaşım ne demektir?
3) Logoterapi ve varoluşsal teoriden kastedilen nedir?
4) Transpersonel (manevi psikoloji) teorinin insan refahına katkısı nedir?
5) Bio-psiko-sosyal ve manevi yaklaşım nedir?
6) Postmodern, oluşturmacı ve sosyal oluşturmacı teoriler ve sosyal hizmet ilişkisi
nedir?
7) Manevi Gelişim Terorisi ne demektir?
8) Güçlendirme yaklaşımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Teolojik Manevi Bakım

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Psikolojik Manevi Bakım

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Psikoanalitik Yaklaşım

Temel teorilerden birisi olan
psikoanalitik yaklaşım
hakkında detaylı bilgi sahibi
olunacaktır.

Teorik bilgilerle ilgili
kaynak taraması kazanımları
artıracaktır.

Logoterapi ve Varoluşsal
Teori

Logoterapi ve Varoluşsal
Teorisi hakkında detaylı
bilgi sahibi olunacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Transpersonel (Ben Ötesi)
Teori

Transpersonel (Manevi
psikoloji) Teorisi
öğrenilecektir.

Teorik bilgiler ve uygulama
ilişkisi araştırıldığında
kazanımlar daha da
artabilecektir.

Bio-psiko-sosyal yaklaşım

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Postmodern, Oluşturmacı ve
Sosyal Oluşturmacı Teoriler

Postmodern, Oluşturmacı ve
Sosyal Oluşturmacı Teoriler
ve sosyal hizmet ilişkisi
detaylı öğrenilmiş olacaktır.

Sosyal hizmet ve ilgili
teorilerle ilgili yapılacak
geniş kapsamlı araştırmalar
kazanımları artıracaktır.

Manevi Gelişim Teorileri

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Holistik (bio-psiko-sosyal ve Konu detaylı boyutları ile
manevi) yaklaşım
öğrenilmiş olacaktır.

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Güçlendirme Yaklaşımı

Kaynak taraması neticesinde
kazanımlar artacaktır.

Konu detaylı boyutları ile
öğrenilmiş olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Teolojik Manevi Bakım/Destek

•

Psikolojik Manevi Bakım/Destek

•

Psikoanalitik Yaklaşım

•

Logoterapi ve Varoluşsal Teori

•

Transpersonel (Ben Ötesi) Teori

•

Postmodern, Oluşturmacı ve Sosyal Oluşturmacı Teoriler

•

Güçlendirme Yaklaşımı

•

Bio-psiko-sosyal yaklaşım

•

Holistik (bio-psiko-sosyal ve manevi) yaklaşım

•

Manevi Gelişim Teorileri
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Giriş
Yaşlılara yönelik manevi destek hizmetlerinin sunulması esnasında yararlanılması
gereken unsurlardan biri de maneviyatın teorik, kuramsal çerçevesinin bilinmesidir. Bu
kapsamda teolojik manevi bakım/destek, psikolojik (terapötik) manevi bakım kavramları önem
arzetmektedir.
Özellikle psikolojik açıdan konu ele alındığında psikanalitik yaklaşım, logoterapi ve
varoluşsal teoru, Ben ötesi teori, postmodern, oluşturmacı ve sosyal oluşturmacı teoriler, güçler
perspektifi yaklaşımı, bio-psiko-sosyal ve manevi yaklaşım ve manevi gelişim teorileri manevi
destek hizmetlerinin uygulanması noktasında meslek elemanlarına ciddi katkılar sağlayacaktır.
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3.1. Maneviyat ile İlgili Teoriler
Maneviyatla ilgili farklı disiplinlerde de olsa bir çok teorik bakış açısı bulunmaktadır.
Bu bölümde Teolojik Manevi Bakım, Psikolojik Manevi Bakım, Psikoanalitik Yaklaşım,
Logoterapi ve Varoluşsal Teori, Transpersonel (Ben Ötesi) Teori, Postmodern, Oluşturmacı ve
Sosyal Oluşturmacı Teoriler, Güçlendirme Yaklaşımı, Bio-psiko-sosyal yaklaşım, Holistik
(bio-psiko-sosyal ve manevi) yaklaşım ve Manevi Gelişim Teorileri üzerinde kısaca
durulacaktır.

3.1.1. Teolojik Kuram (Kerigmatik, Tebliğ Edici Manevi Bakım)
Günümüz manevi bakım uygulamalarına ışık tutmak açısından önemli olan iki kuram
önem kazanmaktadır. Bunlar teolojik kuram ve psikolojik kuramdır.

Teolojik kuramı

kerigmatik (tebliğ edici manevi danışmanlık) yaklaşımı temsil ederken, psikolojik kuramı
manevi bakım hareketini (terapötik ya da eğitici manevi bakım) temsil etmektedir. Kerigmatik
yaklaşım tümdengelimle teolojik açıdan çalışırken, manevi danışmanlık hareketi tümevarımla
uygulama açısından çalışır ve psikolojik önerme ve yöntemler kullanır ve bunları teolojik
fikirler aracılığıyla pastoral psikolojiye dönüştürür (Ağılkaya – Şahin, 2016: 54; akt. Karaköse,
20202). Bu birleşimde özellikle psikanaliz ve Carl Rogers’in yönlendirmeyen kişi merkezli
psikoterapisi etkilidir. Temelleri 19. yüzyılda atılmış olan bu iki birbirine zıt anlayış, dönemin
manevi bakım anlayışını belirler. Bu ayrım ampirik olarak da Alman manevi danışmanların
kendilerini ifade etme, değerlendirme ve görmeleri bakımından da tespit edilebilmiştir. Bu iki
farklı yaklaşım Almanya’da kronolojik bir sıra içinde ortaya çıkmasa ve dönem dönem birlikte
görülseler de şunu ifade etmek mümkündür: 1920-1965’e kadar tebliğ edici, 1965’ten itibaren
terapötik manevi bakım hâkimdir (Ağılkaya – Şahin, 2016; akt. Karaköse, 2020).
Teolojik manevi bakım, daha çok Hristiyan anlayışında kendisine yer bulan,
kerigmatik/tebliğ edici manevi danışmanlık yaklaşımıyla temsil edilmektedir. Manevi bakımı
vahyin tebliği şeklinde algılayıp uygulayan (kerigmatik) anlayışa göre, manevi bakımın amacı,
bireyi Tanrı‟ya yaklaştırmaktır. Göreviyse Tanrı-insan ilişkisini kurmaktır. Manevi bakım ile
kişiye onda davranış değişikliği gerçekleşmesine sebep olacak bir yaklaşım kazandırmak
hedeflenmektedir.

Kuramın temsilcilerine göre manevi bakım, ondan yararlananların

“kişiliklerinin dinî ve ahlaki gelişimlerine yardımdır”. Thurneysen, Asmussen, Palmer gibi
temsilcileri olan kerigmatik anlayışta ortak nokta dinî tebliğ, yani Tanrı kelamının insanlara
ulaştırılmasıdır. Bazı araştırmacılar bu eylemi bir çeşit iletişim olarak kabul etmektedirler.
Yüzyıllar boyunca değişen ölçülerde kerigmatik anlayış manevi bakım yaklaşımları içerisinde
üstünlüğünü korumuştur (Ağılkaya – Şahin, 2016; akt. Karaköse, 2020)
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Teolojik manevi bakım yaklaşımları. Dinî bir çıkış noktası bulunan manevi bakım
yaklaşımları literatürde homiletik (vaaz) paradigma, kerigmatik (tebliğci) manevi danışmanlık
veya teolojik manevi danışmanlık yaklaşımları olarak ifade edilir (Ağılkaya – Şahin, 2016; akt.
Karaköse, 2020 ).
Kimi yazarlar bu eylemi bir tür iletişim olarak görürler. Klessmann’da (2010, s. 79; akt.
Karaköse, 2020) belirtildiğine göre manevi danışmanlık da İncil’in iletişim şekillerinden
biridir. Bu iletişimin klasik şekilleri ayin, vaaz, ders ve baş başa görüşmedir (manevi bakım).
İncil’de örneğin tebliğ ile şifa vermek çoğu zaman yan yana anılır (örn. Luka 9, 2; Markos 6,
12 vd.). Buna göre İsa kelamının hasta ve zorda kalmışlar üzerinde iyileştirici etkisi bulunur.
Yüzyıllar boyunca değişen ölçülerde kerigmatik anlayış manevi bakım yaklaşımları içerisinde
üstünlüğünü korumuştur (Ağılkaya – Şahin, 2016; akt. Karaköse, 2020). Bunun sebebi
Hristiyan cemaatinin İncil’i yayma konusunda kendisini görevli görmesidir. Tıpkı misyonerlik
faaliyetlerini deniz aşırı taşıdıkları gibi Hristiyanlar hangi araçla olursa olsun (ister vaaz ile
genele hitap ederek, ister ikili üçlü görüşmelerde daha kişisel, manevi bakım yaparak) Tanrı
kelamını yayma ve iletme konusunda kendilerini Tanrı/ İsa tarafından görevlendirilmiş
sayarlar.

3.1.2. Psikolojik (Terapötik) Yaklaşımlar
Psikolojik yaklaşımlar, 1900’lerde genel olarak pratik teolojide ve özellikle de manevi
bakımda insanların psikolojik durumlarını tanıma ve bu durumlarıyla ilgilenmeye doğru bir
hareket başlamıştır. Gruehn’ün (Ağılkaya – Şahin, 2016; akt. Karaköse, 2020) şikayet ettiği
üzere insanların sıkıntıları sadece dinî telkinle örtülmemeli, onlarla daha yakından
ilgilenilmelidir. Böylelikle yoğun bir şekilde insan ve sosyal bilimler Kilise pratiği için
keşfedilmeye başlanır. Terapötik, danışmanlık, eşlik eden, kabul eden, kişi merkezli gibi
sıfatlarla nitelenen psikolojik yaklaşımlar insanlara kriz durumlarında Hristiyan inancı
bağlamında partnerliğe dayanan, terapötik kalifiyeli bir danışmanlık öngörmektedir (Ağılkaya
– Şahin, 2016; akt. Karaköse, 2020). İnsana bedeni ve ruhuyla bir bütün olarak yaklaşılması,
Klessmann’ın (2010, s. 76; akt. Ağılkaya – Şahin, 2016) deyimiyle insanın bütün ihtiyaç,
potansiyel ve maruz kaldığı bütün tehlikelerle algılanması ve kabul edilmesidir (Ağılkaya –
Şahin, 2016; akt. Karaköse, 2020).
1970’li yıllarda Stollberg’in “terapötik manevi bakım” kavramı yaygınlaşmıştır. Buna
göre manevi bakım “ruhsal araçlarla insanlar arası yardım”lardan biridir ve esas itibarıyla
görüşmeyle gerçekleşir. Böylece manevi bakım, somatik ya da konuya yönelik yardımlardan
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farklıdır. Stollberg (Ağılkaya – Şahin, 2016; akt. Karaköse, 2020). Manevi bakımı “Kilise
bağlamında psikoterapi” olarak değerlendirir. Stollberg bu tanımında psikoterapi ile ruhsal
araçlarla insanlar arası yardımı kasteder ve manevi bakımın bilimsel ve metodik genel bir
karakteristiğini vurgular (Ağılkaya – Şahin, 2016; akt. Karaköse, 2020).
Psikoterapi yöntemlerin belirli bir türü olan manevi bakım (genel karakteristik) kendi
başına bir yöntem geliştirmez fakat gerçeği yorumlama konusunda da diğer psikoterapi
işlemlerinden kendini ayırır. Kilise bağlamıyla kastedilen ise manevi bakımın içeriği, inanca
olan ilgisidir. Bu da manevi bakımın özel karakteristiğidir. Manevi bakım “inançtan inanca
doğru” gerçekleşir; içerik olarak inanç kendini sözel ve sözel olmayan bir biçimde gerçekleştirir
ve “tebliğin temel fonksiyonu” hâlini alır (Stollberg, 1978, s. 32, 82; akt. Karaköse, 2020).
Manevi bakım özel karakteristiğini onun seküler psikoterapiyle olan farkını ortaya koyar.
Manevi bakımın terapötik yani tedavi edici bir önemi ve insan sağlığına ve insanın hayatla baş
edebilme kabiliyetine başlı başına bir katkısı vardır. Kerigmatik danışmanlıktan farklı olarak
burada din öncelikli olarak tebliğ edilmez, daha çok bütün görüşme boyunca hissedilebilir ve
tecrübe edilebilir olmasına dikkat edilir: “Manevi bakım, onları yaşanılabilir kılarak kabul ve
hoşgörüyü tebliğ etmek ister.” Görülüyor ki Stollberg öğretisinde açıkça kuru bir tebliğden öte
görüşme boyunca konuşulan ile gerçekten yaşantılananın/tecrübe edilenin örtüşmesini
önemser. Dolayısıyla görüşmede içerik ve şekil tutarlı olmalıdır, yoksa manevi danışmanın
mesajı inandırıcı olmaz ve hatta kafa karıştırıcı bile olabilir (Ağılkaya – Şahin, 2016; akt.
Karaköse, 2020).

3.1.2.1. Psikoanalitik Yaklaşım
Psikoanalitik yaklaşım Jung tarafından ortaya konmuş bir yaklaşımdır. Jung’un
psikanalitik yaklaşımına geçmeden önce hocası Freud’den söz etmek kaçınılmaz olacaktır.
Freud, çağdaş psikolojinin en önemli isimlerinden birisidir. Freud’un önemi, Batı dünyasında
ilk kez 1926 yılında yayınlanan “ego ve id” adlı eseriyle yapısal bir kişilik kuramı ortaya
koymasındadır. Bu sistem üç ana unsurdan oluşmaktadır: İd, ego ve süper ego. Konuyla
doğrudan ilgili olması bakımından burada Freud’un “id” kavramı üzerinde durulacaktır.
Freud’e göre, id, kalıtsal olarak içgüdüleri de kapsayan ve doğuştan var olan gizil güçlerin
tümüdür. O, id’i “gerçek ruhsallık” olarak adlandırmaktadır; çünkü o, nesnel gerçeklerden
bağımsız olarak vardır. Ruhsal enerji kaynağı olan id, zamanla kendinden çıkacak olan egoya
ve süper egoya da enerji sağlar. Freud, buna haz ilkesi demektedir. İd, acıdan kaçınma ve haz
duyabilme amacıyla iki süreçten yararlanır: Refleks eylemler ve birincil süreçler (Geçtan,
2000).
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Freud’un yaptığı çalışmalar, çevresinde sempatizanlar kazandırmıştır. Carl Gustav Jung
da onlardan biridir. Zürih’te psikiyatr olan Jung ile Freud arasında mesleki bir arkadaşlık
oluşmuş ve 1913’te Jung’un teorik düşüncelerinin farklılaşmasından ötürü Freud ile yolları
ayrılmıştır (Ayten, 2013). Jung, analitik psikolojinin kurucusudur. Jung, psikanalitik
yaklaşım çerçevesinde bilinçdışı hususunda manevi etkenleri incelemiştir.
Freud’un bilinçdışı olarak da adlandırdığı “id”in ilâhi olandan uzak, dünyaya yönelik,
karanlık güçlerin hüküm sürdüğü bir “id” olduğu açıkça görülür. Bu bağlamda Batı
Dünyası’nda kişiliğin, ilâhi olanla buluşturulması ilk olarak Jung’a ait olacaktır. Çünkü
Freud’a itiraz ederek attığı adımla geldiği yer, insanın maneviyat ve psikoloji arasındaki ulvi
boyutuyla ilgilidir (Geçtan, 2000).
Jung, Freud'un bilinçaltı dürtülere ağırlık verip bireyin hayat amaçlarını ve emellerini
ihmal etmesine karşı çıkmıştır. Jung'a göre biyolojik ihtiyaçlar hayatın gençlik yıllarında
önemli ise de, yerlerini zamanla manevi doyum sağlayan, yüksek düzeyde amaçlara bırakırlar.
Kişilik, devamlı gelişme eğilimindedir. Bu gelişimin amacı harmonik (bir periyod dahilinde
sürekli tekrar eden), dengeli ve olgun bir benlik geliştirmektedir. Bu da başlangıçta farklılaşmış
bir bütünün zamanla harmonik bir şekilde gelişmesi ve ayrışması (individuation process) ve
sonra bu ayrışmış sistemlerin bütünleşmesisidir (transcendent process). Bu bütünleştirme
(integration) devresinde temel güdü, zıt eğilimleri uzlaştırmak ve birliğe erişmektir (Jung,
1966).
Jung’un çalışması, Freud’un çalışması kadar büyük bir etki yaratmasa da, dine yönelik
tavrı dindarlar tarafından kabul görmüştür. Jung, psikanalizinde; Kolektif Bilinçdışı, Arketipler
ve Bireyleşme olmak üzere üç ana kavramdan bahseder
a.

Kolektif Bilinçdışı

Freud’a göre bilinçdışı içgüdüseldir; oedipus (Freud'a göre 4-5 yaş arasındaki erkek
çocuklarda babayı kendine rakip olarak görme ve annenin gözdesi olma şeklindeki davranış
tarzını belirtmek) döneminden kaynaklı sorunlar neticesinde bastırılmış duyguların
oluşumudur. Jung’a göre ise, bilinçdışı bireysel ve kolektif olmak üzere ikiye ayrılır (Ayten,
2013).
Jung'a göre kolektif bilinçdışı, milyonlarca yıl öncesinden gelen tecrübeyi kuşatan,
dünyada yaşanan olayların yansımasını bulduğu bir depodur (Jung, 1928). İnsan veya hayvan
hafızasında kayıtlı ve yaşadığı kültüre dayalı her türlü imgeler, semboller, dil ve diğer
tecrübeleri kapsar. Jung kolektif bilinçdışını, kişiye özel tüm deneyimleri kapsayan
kişisel/bireysel bilinçdışından ayrı tutar. Kolektif bilinçdışı, tüm bir türün kişisel deneyimlerini
bir araya getirip organize etmektedir. Jung’a göre din, kolektif bilinçdışına ait bir olgudur. Din,
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bilinçdışı bir amaçla ruhun derinliklerini ortaya çıkarır ve bunu arketipler aracılığıyla yapar.
(Ayten, 2013)
b. Arketipler (İnsan Kültürünü Oluşturan Yapıtaşları)
Jung, kolektif bilinçdışının arketipler ve evrensel imgeler aracılığıyla nesilden nesile
aktarıldığına inanır. Çok farklı dini gruplar ve kişiler tarafından kullanılan semboller arasındaki
benzerlikleri ‘arketipler’ bağlamında açıklar. Arketipler, tabiatın imgeleri, aynı zamanda
bilinçdışı kaynağın bireysel ürünleridir. (Jung, 1938)
c.

Bireyleşme

Jung’a göre bireyleşme, insanların bireysel ve kolektif bilinçdışına uyum sağlama
sürecine yönelik bir terimdir. Jung’a göre her insan, kendi arketipsel benliği ile etkileşim
halindedir ve varoluşun nihai hedefi ‘kendini gerçekleştirme’dir. Bireyleşme, aynı zamanda
dini bir serüvendir. (Ayten, 2013)
Jung, ‘Anladığımız kadarıyla insan varlığının temel varoluş amacı varoluş
karanlığında bir ışık yakmaktır.’ der (Jung, 1962: 326).
Sigmund Freud ile birlikte çalışmış bir psikiyatr olan Jung, 1930’larda psikoanalitik
yaklaşım çerçevesinde gelişim psikolojisi ve bilinçdışı konularında manevi etkenleri
incelemiştir. Jung (1966: 4), belirli manevi fikirlerin neredeyse her yerde ve zamanda var
olduğunu ve dinlerin içerisinde de farklı şekillerde tarih boyunca evrensel olarak tekrar tekrar
ortaya çıktıklarını ileri sürmüştür. Jung (1966: 73;akt.Çekin, 2014) “güçlü ve etkili bir figür”
olarak Tanrının insanın içsel yapısında farklı algılamalarla birlikte kültürler ve zamanlar üstü
bir nitelik arz ettiğini de ifadeetmektedir. Jung (1966: 1;akt.Çekin, 2014) maneviyatı insan
doğasının temel bir unsuru ve de çalışılabilir bir bilim alanı olarak görmekte ve şunları ifade
etmektedir: “İnsan doğasının bir yönünü inceleyen herhangi bir psikoloji alanının, dinin
sadece sosyolojik ya da tarihi bir fenomen olmadığını, aynı zamanda bireylerin iç
dünyalarında önemli bir yeri olan bir olgu olduğunu görmemesi son derece tuhaf ve
yanıltıcıdır.”
Dinin, deneysel olarak incelenebilen psikolojik bir alan olduğunu düşünen Jung (1966:
3; akt.Çekin, 2014) insanın psikolojik yönünün şimdiye kadar sadece tek tek bireyler üzerinden
incelendiğini, din gibi toplumsal etkenlerin bireyler üzerindeki etkisinin ise göz ardı
edildiğine işaret etmektedir. Maneviyat kavramının günümüz kullanımına benzer şekilde Jung
(1966:5;akt.Çekin, 2014) dini, “insan zihnine özgü bir tutum” olarak ifade etmektedir. Jung;
inanç esaslarının, temel dini tecrübelerin dogmatize edilmiş şekilleri olduğunu ve bunların
kutsal hale getirildiğini, kesin ve katı kurallar şekline dönüştürüldüğünü, temelde ise bu inanç
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yapılarının doğal dini tecrübeleri barındırdığını dile getirmektedir. Jung’a göre din,
bilinçdışının bir ifadesidir ve dini ritüeller bu bilinçdışını kontrol etmek için var olmuşlardır.
Dinin ve temel akidelerinin, bilinçdışı yapı ve tecrübelere karşılık gelmesi konusunda
Jung (1966: 7;akt.Çekin, 2014), kendi fenomenolojik duruşunun farkındadır. Jung inanç
akidelerinin kalıcı ve etkili gerçekler olduğu iddiasını, psikologların göz ardı etmemesi
gerektiğini düşünmekte ve dini akidelerin insanlardaki doğal dini tecrübeler üzerindeki
etkilerinin incelenmesinin önemli olduğunu vurgulamaktadır (Çekin, 2014).
Jung’a göre din ve maneviyat, Freud’un öne sürdüğü gibi ‘nevrotik bir maskeden’
ziyade, ‘eşyanın doğasında varolan’ bir unsurdur. Jung, yaptığı çalışmalarla psikanaliz ve din
arasında uzlaşma yolunu göstermiştir. Jung’a göre; insan doğasının en temel boyutu
maneviyattır.

3.1.2.2. Logoterapi ve Varoluşsal Teori
Logoterapi, anlam yoluyla terapi anlamına gelmektedir (Altıntaş ve Gültekin, 2005:
180). Bu düşünce diğer terapi yöntemlerinin savunduğu “terapi yoluyla anlam” düşüncesinin
tamamen tersi bir anlayıştadır (Ivey ve diğ., 1987). Victor Frankl, Logoterapi’nin kurucusudur.
1950’lerde insanın ruh, zihin ve bedenden oluştuğu temeline dayanan, bir psikoterapi modeli
olan, Logoterapi’yi kurmuştur (Çekin, 2014) .
Frankl’a göre insanın sahip olduğu temel güç, yaşamını anlamlı kılma, bir anlam bulma
çabasıdır. Bu çabası başarısız olan kişide varoluşsal boşluk ortaya çıkar ve kişi kendini ve
yaşamını yalnız ve anlamsız hisseder. Dolayısıyla logoterapinin amacı; kişinin kendine özgü
bir amaç, yaşamasını sağlayacak, bu varoluşsal boşluğu dolduracak bir anlam
bulmasıdır. Psikiyatriyi yeniden insanlaştırma iddiasında olan Frankl’ın yaklaşımı
psikodinamik, davranışçı ve varoluşçu yaklaşımların bir karışımıdır (Budak, 2003: 487).
Frankl, insanın yaşamak için bir anlama ihtiyacı olduğunu fark etmiştir (Fabry, 1982).
Logoterapinin diğer yaklaşımlardan farklı olması, farklı bakış açısı ve yönteminden ileri
gelir (Starck, 1985). Logoterapi neyimizin yanlış olduğundan çok neyimizin doğru
olduğunu vurgulayan bir dünya görüşü doğrultusunda hastalığı tedaviden ziyade, ruh
sağlığını korumak için kullanılan bir terapi metodudur. Logoterapi insan oluşumuza ve
büyüme potansiyelimize vurgu yapar (Rice, 2005).

2.Dünya savaşı sırasında Nazi ölüm kamplarında üç yıla yakın süre yaşayan Frankl,
hapis hayatı süresince edindiği tecrübeleri ile hayatın acı ve keder içerdiğinin farkındadır ve
olumlu bir tavır içerisinde yaşamın en umutsuz anlarının bile bir anlam içerdiğini
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düşünmektedir. Hastalarından edindiği birikim ve Avrupa ve Amerika’daki çalışmalarından
elde ettiği bulgularla, Frankl 21. Yüzyılın en geniş olgusunun ‘varoluşsal boşluk’ olduğunu
düşünmektedir. (Frankl, 1984) Bu bağlamda Logoterapi, insandaki bu anlam arzusunu tatmin
etmek suretiyle anlamlı bir hayatın oluşumuna yardım eder. (Frankl, 1992)
İnsan ne kadar zor ve ölümcül şartlar altında yaşarsa yaşasın, hayatına küçük de
olsa bir anlam katabiliyorsa yaşamak için bir güç bulabilir. Logoterapi bireylere şifa
bulabilecekleri yaşantılarında, bir anlam bulmalarına yardım eder (Konvisser, 2006).
Logoterapi, her insanın yaşamının kendi sorumluluğu olduğunu gösterir (Barnes, 2005). Kişiyi
anlamın gerçekleştirilmesinden sorumlu olan, anlam arayışında bir varlık olarak kabul eder ve
en önemli görevini, kişiyi “varlığının sorumluluğu” konusunda bilinçlendirmek olarak görür
(Frankl, 2005). Bu bağlamda, Frankl’ın Logoterapi yaklaşımının, sosyal hizmet
çalışanlarının dini ve manevi etkenleri anlamalarına katkı sağlayan bir potansiyele sahip
olduğu söylenebilir (Çekin, 2014) . Bu çalışmalar neticesinde Krill (1996) bireysel özgürlük,
kişisel farklılıklar, hayatın acı ve tatlısıyla bütünlüğü, insanlara yardım etme sorumluluğu gibi
varoluşsal konuların sosyal hizmet alanında kullanılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

3.1.2.3. Transpersonel (Ben Ötesi -Manevi Psikoloji) Teorisi
Transpersonel Psikoloji; Abraham Maslow’un kurucusu kabul edildiği bir psikoloji
ekolü olup, William James, Carl Gustav Jung, Karen Horney ve Erich Fromm gibi
psikologlarda bu çalışmanın içerisinde kabul edilmektedirler.
‘Transpersonel’ kavramı, Türkçe’ye ‘ben ötesi’ şeklinde çevrilmiştir. (Ayten, 2013)
Walsh ve Vaughan (1996) transpersonel psikoterapi’yi; ‘insanın fiziksel, duygusal, zihinsel
ve manevi anlamda sağlıklı olmasını amaçlayan’ bir terapi yaklaşımı olarak ifade
etmektedir.
Transpersonel teoride kişinin ego ve kişiliğinin ötesinde, kimlik duygusunun gelişimi
hedeflenmektedir. Walsh ve Vaughan (1996) tarafından, transpersonel teori; ölüm, hastalık
ve şiddet gibi deneyimlerin insanda bıraktığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı
amaçlayan, karşılıklı anlayış geliştiren, destekleyici terapi olarak tanımlanmıştır.
Cowley (1996), transpersonel teorinin, yoksulluk, şiddet, madde bağımlılığı, işsizlik
gibi olumsuz postmodern şartların neticesinde doğduğunu ve bu bağlamda 1990’ların kültürel
yapısının kişilerde oluşturduğu manevi boşluğun, bireyleri transpersonel psikolojiye
yönlendirdiğini ileri sürmektedir. Cowley ve Derezotes (1994), insanın manevi boyutunu
görmezden gelmenin, modern hastalık ve problemlerin anlaşılmasını engellediğini,
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hastalar için tehlike oluşturduğunu, hastanın ahlaki ve manevi problemlerine çözümler
bulma

noktasında

belirli

mesleki

hazırlanmalar

olmaksızın,

sosyal

çalışmaların

müdahalelerinin etkili olamayacağını ifade etmektedir. Bu bağlamda, transpersonel
psikolojinin sosyal hizmet uygulamalarında yararlanılması gereken bir alan olduğu
söylenebilir.
Bu yaklaşımla, insanoğlunun tarih boyunca ‘ben kimim’ sorusunu sorduğunu ve
kimlik yapısının doğduğu yere göre şekil aldığını ileri sürmektedir. Wilber’ın modelinde,
özetle insanın gelişiminin bütün olarak incelenmesi ve sosyal hizmet uygulayıcılarının en doğru
müdahale yöntemlerini seçebileceği ve hastanın yaşamındaki sorunları daha doğru tespit
edebileceği önerilmektedir (Çekin, 2014).
1968’de Transpersonel Psikoloji Derneğinin kuruluşunda Sutich; transpersonel teorinin,
hümanist psikolojinin doğal bir sonucu olan yeni bir paradigma olduğunu ifade etmiştir.
Transpersonel terapinin olumlu insani eğilimlerin ve patolojilerin tamamını kapsadığını ileri
süren Sutich (1996: 12;akt.Çekin, 2014), transpersonel psikolojinin temel ilgi alanının,
kişilerarası ilişkiler olmaktan ziyade kişilerin iç dünyaları ve transpersonel psikolojinin temel
amacının da bu dünyadaki manevi gelişim ve değişimler konusunda teoriler üretmek olduğunu
ifade etmektedir. Walsh ve Vaughan (1996: 483;akt.Çekin, 2014) ise transpersonel
psikoterapi’yi; “insanın fiziksel, duygusal, zihinsel ve manevi anlamda sağlıklı olmasını
sağlamayı amaç edinmiş bir iyileştirme yaklaşımı” olarak tarif etmektedir.
Walsh ve Vaughan’a (1996) göre transpersonel teori, günümüz terapileri için uygun
modeller içermektedir. Çünkü transpersonel teori, davranış değişikliği oluşturma ve olumlu
belirtilere ulaşma gibi klasik psikoterapi amaçlarına ulaşabilmekte ve uygun her hastayla
transpersonel seviyede çalışılması mümkün olabilmektedir. Bununla paralel olarak Walsh ve
Vaughan (1996) bilinç, koşullanma, kişilik ve kimlik gibi dört temel unsuru dikkate alacak
şekilde transpersonel olarak ruhu (psyche) açıklamışlardır. Bu açıklama modelinde insan,
geçmişteki koşullanmalarının çok yoğun etkisindedir ve yapılacak olan terapinin amacı,
bağımlılık gibi bireyi sınırlayan etkenlerden kişinin kurtulmasını kolaylaştırmak amacıyla
insana farkındalık kazandırarak destek sağlamaktır (Çekin, 2014).
Kişilik, diğer teorilerde bireyin bütünü olarak görülürken, transpersonel teoride insanın
sadece bir yönü olarak kabul edilmektedir. Bu teoride amaç, ırkçılık ve cinsel şiddet gibi
koşullanmaların ötesinde bireyin kendilik algılamasının genişlemesine yardım etmektir. Bu
modelde kimlik, bireyin kendisini nasıl gördüğünü ortaya koyması açısından önemli bir
kavramdır. Transpersonel

teoride kişinin bireysel ego ve kişiliğinin ötesinde kimlik

duygusunun gelişmesi hedeflenmektedir (Çekin, 2014).
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Wilber, her insanın özgünlük bilinciyle ve üstün bir kimlik algısıyla doğduğunu, insan
büyüdükçe “bu benim” ya da “bu ben değilim” şeklinde kendisinin ne olduğuna dair
belirlemeler yapmaya gereksinim duyduğunu söylemektedir. Wilber (1985), batı dünyasında
bireylerin genellikle ego ve benlik ilişkileri çerçevesinde bedenleri ile zihinleri arasına sınırlar
koymaya eğilimli olduklarını da eklemektedir. (akt. Çekin, 2014)
Wilber (1998b: 8 akt.Çekin, 2014) modern dönem dışında tarihin çoğunluğunda sosyal
hizmet gibi birçok alana batı dünyasındaki baskın görüşünün hâkim olduğunu, günümüzde artık
doğuda uzun yıllardır tecrübe edilip pratiğe geçirilmiş olan transpersonel görüşün dikkate
alınması gerektiğini düşünmektedir.
Özetle, Wilber’ın modelinde, insanın bütün olarak gelişiminin incelenmesiyle sosyal
hizmet uygulayıcıların en doğru müdahale yöntemlerini seçebileceği ve hastanın
yaşamındaki problemleri daha doğru tespit edebileceği önerilmektedir.

3.1.2.4. Postmodern, Oluşturmacı ve Sosyal Oluşturmacı Teoriler
1960’larda ortaya çıkan Postmodern felsefe, sosyal teoriyi derinden etkilemiştir
Postmodern bakış açısı, Becvar’ın (1998: 4;akt.Çekin, 2014) bütüncül olarak iyi olma haline
odaklanmış bir bağlam oluşturma şeklinde ruhun iyileştirilmesini kavramsallaştırmasında
açıkça görülmektedir. Bu yaklaşım, Becvar’ın (1998:5;akt.Çekin, 2014), her türlü ilişki için
daha aşkın bir boyutun olduğu ve bireyin sosyal olarak oluşturulmuş değerler ve dil yoluyla çok
çeşitli ilişkilerle kendini şekillendirdiği düşüncesine dayanmaktadır. Bu varsayımlara
dayanarak Becvar (1998: 5;akt.Çekin, 2014) ailelerle çalışırken önyargıların ortadan
kaldırıldığı, çevreye güvenilmesini ve içsel işaretlerin takip edilmesini öneren manevi bir
yaklaşım ileri sürmüştür. Becvar’ın ortaya koyduğu manevi temelli bu yaklaşımda, hastaya
güçlü hissetmesi telkin edilmekte, bireysel farklılığa saygı gösterme konusu teşvik
edilmekte, manevi gerekleri yerine getirme ve bireysel manevi gelişim konularında hasta
desteklenmektedir.
Diğer taraftan psikolojide postmodern felsefenin etkisi, bilişsel gelenekten doğan
oluşturmacı teoride de açıkça görülmektedir. Franklin (1998) oluşturmacı teorinin Batılı ve
Asyalı felsefe ve dinlerdeki kökenleri ile ilgili önemli tespitlerde bulunmaktadır. (Çekin, 2014)
Mahoney

(1998:7;akt.Çekin,

2014)

ise

bu

konuda

şunları

söylemektedir:

“Oluşturmacılık üç temel kabulden hareket etmektedir. Bunlar;
(1) İnsan, proaktif bir canlıdır ve tecrübelerini aktif olarak yorumlar,
(2) İnsanlar karar verme sürecinde önceden yaşadığı tecrübelerle hareket etmektedirler,
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(3) İnsanın tecrübeleri ve kişisel gelişimi, bireyselleşme süreçlerine yansımaktadır.
Oluşturmacı yaklaşımın sosyal hizmet teori ve pratiği ile bütünleştirilebileceğini
düşünen Saleebey (1994: 352;akt.Çekin, 2014), oluşturmacı bakış açısından gerçeğin, sabit
ve değişmez olmadığını, zaman geçtikçe kültürel bağlama göre şekil aldığını, kültürel
etkiler yoluyla bireyler için dünya ve yaşamın daha anlamlı olduğunu ileri sürmektedir.
Saleebey (1994: 351;akt.Çekin, 2014), kültürün insanın anlam dünyasını oluşturduğunu
vurgulamakta ve bu olgusal durumun, farklı kültürel geçmişlerden gelen hastaların bazı
davranışlarına yanlış anlam yüklememek için sosyal hizmet pratiğinde dikkate alınması
gerektiğini düşünmektedir. Sosyal hizmet alanında yanlış tedavi ve yönlendirmelerden,
uygun olmayan teşhislerden kaçınmak adına Saleebey (1994: 352;akt.Çekin, 2014),
kişilerin anlam sistemleri ve kişisel hikâyeleriyle müdahalelerin şekillenmesi gerektiğini
söylemektedir. Ayrıca, Saleebey bireyin kültürel anlam dünyasını oluşturmasında dini ve
manevi inançların etkisine özel olarak vurgu yapmaktadır.
Saleebey (1994: 353;akt. Çekin, 2014) toplumsal olarak insanların zor durumdaki
kişilerin hikâyelerini pek duymak istemediklerine, akılda kalan hikâyelerin ise genelde
zorlukların üstesinden nasıl gelindiğini anlatan başarı hikâyeleri olduğuna işaret etmekte ve
sosyal hizmet alanında başarının insanların hayat hikâyelerini, nasıl anlamlandırdığının
anlaşılması halinde mümkün olacağını düşünmektedir. Aynı şekilde Saleebey (1994: 354;
(Çekin, 2014)) sosyal hizmet görevlilerine hastanın iç dünyasını ortaya çıkarabilecek
tecrübelerini önemsemelerini ve hasta için kendini ifade etmesine imkân sağlayacak rahat ve
uygun ortamı oluşturmalarını önermektedir.
1960’larda ortaya çıkan sosyal oluşturmacı yaklaşımın yansımaları ise birçok insani
disiplinde postmodern düşüncelerin doğmasına neden olmuştur. Franklin (1998: 62;akt.Çekin,
2014) insanların iç dünyalarını değerlendirmelerinde açığa çıkan sosyal süreçlere odaklanılması
gerektiğini savunan sosyal oluşturmacı Gergen’den bazı alıntılar

yaparak, bireyler için

yaşamdaki anlamların, belirli toplumsal şekiller ve geleneklerde ortaya çıktığına ve kültürlerin,
toplumların ve kurumların bireyin dünyayı

anlamlandırmasını etkilediğine inanmaktadır.

Franklin (1998: 61;akt.Çekin, 2014) bilişsel yapıların önemine inanan sosyal oluşturmacılara
karşı, bireyin anlam yapısını inşa etmesinde temel faktör olarak dile, yaşam hikâyelerine,
tarihe ve kültürel süreçlere vurgu yapmaktadır. Thayne (1998: 13;akt.Çekin, 2014) ise
manevi durumlar ve dini inançların, bireyin yaşamında çok derin ve zengin anlam dünyaları
oluşturduğunu ifade etmekte, din ve maneviyatın önemli şekilde insanların yaşam çizgisini
etkileyebildiğini ve insanlar için destekleyici roller üstlenebildiğini düşünmektedir.
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Thayne’a (1998:14;akt.Çekin, 2014) göre hastanın
inançların bilinmesi, hastanın

sahip olduğu dini/manevi

dünyayı ve yaşamı nasıl gördüğü ile manevi yönün

hayattaki birçok problemin çözümünde insana nasıl bir güç ve destek verdiği hakkında
sosyal çalışmacılara önemli bilgiler sağlayacaktır.
Bilimsel nesnelliği savunan pozitivist bilgi felsefesinin sosyal çalışmacıları etkilediğini
düşünen Thayne (1998:14;akt.Çekin, 2014), bu etki sebebiyle öznel bir alan olan maneviyatın
patolojik ya da dini alanla sınırlı görüldüğünü ileri sürmektedir. Ayrıca Thayne (1998: 15-17),
postmodern ve sosyal oluşturmacı temelden hareket eden bazı araştırmalarda depresyon, kaygı
bozuklukları, zihinsel gerilmelere karşı dini inançların olumlu etkilerinin tespit edildiğini
aktarmakta ve bazı klinik çalışanlarının dini ve manevi konulara karşı hala önyargılarının
olduğunu da belirtmektedir. Bunun yanında Thayne (1998: 15-17;akt.Çekin, 2014), sosyal
oluşturmacılığın, terapi uygulamalarında hastanın dini ve manevi tecrübelerine karşı sosyal
çalışmacıların daha açık olmalarını sağlayabileceğini de düşünmektedir.
Özetle Thayne, sosyal oluşturmacılığı, farklı dini ve manevi inançlara sahip hastalara,
kendi anlam dünyalarına uygun koşullarda bakım sunmayı amaçlayan

sosyal hizmet

uygulamaları için önemli ve değerli bir yaklaşım olarak görmektedir. Bu yaklaşımda sosyal
çalışmacılar, kendi inançlarını korumaya devam ederken, hastalarına karşı da anlayış geliştiren
bir ortam oluşturabilmektedir (Çekin, 2014).

3.1.2.5. Biyo-Psiko-Sosyal Yaklaşım
İlk defa 1977 yılında G. L. Engel tarafından gündeme getirilen ve daha sonra da klinik
araştırma ve uygulamalarda öne çıkmaya başlayan bio-psiko-sosyal yaklaşım, insan
davranışlarının, sorun ve hastalıklarının, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlar içerdiğini ifade
etmektedir. Bu üç boyut, birbiriyle etkileşim içerisindedir ve biri diğerinden ayrı düşünülemez.
Bu model, esasen hastalığın biyolojik sebeplerine odaklanan, geleneksel sağlık bakım
modelinin (medikal model) çerçevesini genişletmektedir. Biyo-psiko-sosyal model, hastalığın
biyolojik bileşenlerini, tıbbi olmayan sebepleriyle birlikte değerlendirir. Lindau, Laumann ve
Levinson, etkileşimli bio-psiko-sosyal modelin kapsamını, yalnızca rahatsızlık üzerinde
durmak yerine, genel sağlık durumunu ve sağlıkta sosyal ilişkiler ve kültürel bağlamın rolünü
de içerecek biçimde kapsamını genişletmiştir. Bu noktadan hareketle biyo-psiko-sosyal
kavramı, sağlığın sosyal ve psikolojik yönlerini ele alırken çevresel ve davranışsal etkenleri de
tedavinin içine dahil eden bir sağlık hizmeti yaklaşımını ifade etmek için kullanılmaktadır
(Zengin,2011: 32; akt. Karaköse, 2020).
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3.1.2.6. Biyo-Psiko-Sosyal ve Manevi Yaklaşım
1980‟lerde sosyal hizmet alanında çalışan Vincentia Joseph ve Max Sporin gibi
akademisyenler, bireyin gelişim ve ihtiyaçları noktasında yalnızca biyolojik ve psiko-sosyal
yönlerini ele almanın yeterli olmayacağını belirterek manevi yanını da işin içine katmak
gerektiğine vurgu yapmışlardır (Canda ve Furman, 1999: 11; akt. Karaköse, 2020). Buna
rağmen farklı gerekçelerden dolayı kimi sosyal hizmet akademisyenleri ve sosyal çalışmacılar,
biyo-psiko-sosyal yaklaşımın, manevi boyutla geliştirilip takviye edilmesi söylemine karşı, bir
müddet çekimser kalmışlardır. Bu çekimserliğin temel sebepleri; maneviyat kavramını yalnızca
dine odaklı bir kavram olarak tanımlama ve buna yönelik çalışmaların yapılması, dini ve
manevi çalışmaların bilimsel açıdan ele alınamayacağı iddiası, bir kısım akademisyenlerin de
ideolojik anlamda maneviyata ve dine karşı duruş sergilemedir.
Hümanistik ve Benötesi psikoloji ekollerinin de tesiriyle geçmiş süreçlerdeki din
merkezli yaklaşımdan kaynaklı yanlışlardan uzak durulması gerekliliğinin kabulünün
sonucunda, sosyal hizmette maneviyata yönelim başlamıştır (Yeşilkayalı, 2016: 231- 232; akt.
Karaköse, 2020). Bu çerçevede kurulan, Amerika Birleşik Devletleri‟ndeki Sosyal Çalışma ve
Maneviyat Derneği, 1990‟dan itibaren sosyal çalışma ve maneviyata dair makaleler
yazılmasında, ulusal ve bölgesel ölçekte çeşitli etkinlikler düzenlenmesinde öncü olmuştur.
Yine ABD‟de faaliyet göstermekte olan Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi, sosyal hizmet eğitim
programlarına manevi ve dini çeşitliliği ele alan ve buna duyarlı başlıklar ilave edilmesini
lüzumlu bulmuştur. Pek çok sosyal hizmet bölümü, programlarına bu konulara dair dersler
eklemiştir (Canda ve Furman, 1999: 12; akt. Karaköse, 2020). 2005 yılında Amerika Birleşik
Devletleri‟nde kurulan National Association for Social Worker (NASW: ABD Ulusal Sosyal
Çalışmacılar Derneği) sosyal hizmet uygulamalarında standartlar belirlenmiştir. Tespit edilen
bu standartlarda, biyo-psiko-sosyal manevi yaklaşım tanımlanmıştır. Yapılan tanım
çerçevesinde, insanın fiziksel tarafı, biyolojik (biyo) yanını; duygusal tarafı psikolojik (psiko)
yanını; yaşamındaki sosyo-kültürel tarafı (sosyo) yanını ve hayatını nasıl anlamlandırdığı da
onun manevi yanını meydana getirmektedir. Biyo-psiko-sosyal-manevi yaklaşım gereğince
bireyi değerlendirme aşamasında ve hizmet verme noktasında bu unsurların tamamının bir
arada değerlendirilmesi gerekmektedir (Karaköse, 2020).

3.1.3. Manevi Gelişim Teorileri
Çeşitli kuramsal çalışmaları esas alarak manevi gelişim teorisini ortaya koyan James
Fowler (1986; akt. Çekin, 2014), manevi gelişimi bilginin sezgisel olarak elde edildiği bebeklik

69

döneminden başlayan ve bireyin nihai anlam ve değer dünyasını oluşturduğu yaşlılığa kadar
uzanan geniş bir süreçte ele almıştır.
Peck (1978; akt. Çekin, 2014), Fowler’ın manevi gelişim aşamalarını kendi teorisinde
düzenleyerek, dört aşamalı manevi gelişim teorisi geliştirmiştir. Bu teoride manevi gelişim
aşamaları;
İlk çocukluk döneminde manevi algının oluşmadığı “kaotik-anti sosyal dönem”, İleri
çocuklukta ortaya çıkan “şekilsel dönem”, Gençlik aşamasında görülen “şüpheci dönem”,
Yetişkin bireylerin manevi tecrübelerini direk olarak yaşadıkları “mistik dönem” olarak
sıralanmaktadır.
Manevi gelişim teorileri, sosyal çalışmacılar için önemli ve faydalı bilgiler
sunmaktadır. Sosyal hizmet alan bireylerin bu teorilerde ortaya konan gelişim aşamalarının
hangisinde yer aldığı, sosyal müdahaleler için belirleyici niteliktedir. Özellikle manevi
bakımları esnasında bireylerin manevi gelişim özellikleri dikkate alınarak yapılacak
müdahaleler daha doğru sonuçlar verecektir (Çekin, 2014).
Ömürleri boyunca çok çeşitli manevi tecrübeler yaşayan insanların yaşlarının
ilerlemesiyle manevi olarak da gelişeceklerini söylemek tam olarak doğru bir tesbit değildir.
Diğer taraftan yaşlı insanların en önemli gelişim görevlerinin manevi alanda olduğu da
düşünülmektedir (Borelli, 1982; Heriot, 1992; akt Çekin, 2014). Bir diğer nokta ise altmış yaş
üzerindeki yaşlıların geneli, çoklu kayıplar yaşarlar. Onların bu kayıplara karşı reaksiyonları,
kendilerini maneviyata yönlendirdiği de bir gerçekliktir (Caligiuri, 1983;akt. Çekin, 2014).
Yaşı ilerlemiş bireyler ölüme daha yakındırlar ve yaşamlarının bir gün sona ereceği düşüncesi,
onlarda manevi konulara karşı ilgi uyandırmaktadır (Colliton, 1981; Fastiggi, 1982 akt. Çekin,
2014).

3.1.4. Güçlendirme Yaklaşımı
Güçler Perspektifi, terim olarak, ilk kez 1989’da Weick, Rapp, Sullivan ve Kisthardt
tarafından kullanılmıştır. Bu yazarlar, güçler perspektifiyle özellikle, yardım sürecine danışan
katılımı ve ilgisi fikrine kavramsal bir çerçeve sunmuşlardır. Bu kavramsal çerçeveye göre,
danışanın tüm çevresi ve sahip olduğu güçler, danışanın yaşam kalitesini arttırmak için kullanılabilir (Wiedmeyer, 2013; akt. Yeşilkayalı, 2016).
Güçlendirme yaklaşımı, bütün bireylerin güçleri olduğu, hizmet alanın kendi güçlerini
en iyi bilen olduğu, bu sebeple onlarla işbirliği yapma gerekliliği, mevcut güçlerin takdir
edilmesi gerekliliği ve yeterlilikleri üzerinde odaklanma gerekliliği varsayımları üzerine inşa
edilen bir yaklaşımdır (Şahin, 2001, akt. Apak, 2018: 402).
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Bu yaklaşım çerçevesinde konuya bakıldığında, danışanlara en etkili şekilde yardımcı
olunabilmesi için, bireyi karmaşık bir bütün olarak görebilme ve değerlendirme sağlayan bu
yaklaşımların birbirleriyle uyumlu bir şekilde uygulamada kullanılması gerekmektedir.
Bütüncül yaklaşım, kişinin patolojik sorunlarına odaklanmak yerine, güçlü yanlarını geliştiren
ve iyilik hallerini sağlayan bir bakışla, kişinin fiziksel, bilişsel ve tinsel yanlarına odaklanmayı
önermektedir. Bu nedenle bu yaklaşıma, güçler odaklı bütüncül yaklaşım da denebilir.
(Yeşilkayalı, 2016).
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Uygulamalar
Maneviyat ile ilgili ortaya konan teorilerin/yaklaşımların manevi destek hizmetleri
alanında uygulanmasının önemini kavramaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1) Öğrendiğiniz ve kavramaya çalıştığınız teori ve yaklaşımlar sizlere ne tür katkılar
sağlayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir faaliyetin bilimsel faaliyet olabilmesi için gerekli olan unsurların başında o bilimin
tanımının, konusunun, amacının, metotlarının, yöntemlerinin ve dayandığı temel kuramlarının
olması gerekmektedir. Yaşlılara manevi destek vermek ile ilgili maneviyat boyutu ele alan bir
çok teorik dayanak bulunmaktadır. Bu kuramlar, Teoloji kuramı, psikolojik kuram ve bunun
alt başlıkları olarak Psikoanalitik Yaklaşım, Logoterapi ve Varoluşsal Teori, Transpersonel
(Manevi psikoloji) Teorisi ve Postmodern, Oluşturmacı ve Sosyal Oluşturmacı Teoriler
Güçlendirme yaklaşımı ve Manevi Gelişim Teorileridir.
Tüm bu teorilerin üzerinde durdukları ortak nokta, insanın refah seviyesine ulaşabilmesi
ve sağlıklı bir birey olabilmesi için bedeni, ruhi ve sosyal tam iyilik halinin yanında manevi
olarak iyi olmasının gerekliliğidir. Değişen ve gelişen dünyada manevi mutluluk olmadan
insanın tam anlamıyla sağlıklı olmasının mümkün olmadığı kanaati ciddi bir şekilde yaygınlık
kazanmıştır. Psikoanalitik yaklaşımın kurucusu olan Jung’tur. Jung’a göre din ve maneviyat,
Freud’un öne sürdüğü gibi ‘nevrotik bir maskeden’ ziyade, ‘eşyanın doğasında varolan’ bir
unsurdur. Jung, yaptığı çalışmalarla psikanaliz ve din arasında uzlaşma yolunu göstermiştir.
Jung’a göre; insan doğasının en temel boyutu maneviyattır. Bu kavramsal çerçeve, sosyal
hizmet teorisi açısından önem arz etmektedir. Logoterapi, anlam yoluyla terapi anlamına
gelmektedir ve kurucusu da Victor Frankl’dır. Logoterapinin amacı; kişinin kendine özgü
bir amaç, yaşamasını sağlayacak, bu varoluşsal boşluğu dolduracak bir anlam
bulmasıdır. Frankl’ın Logoterapi yaklaşımının, sosyal hizmet çalışanlarının dini ve manevi
etkenleri anlamalarına katkı sağlayan bir potansiyele sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Bu çalışmalar neticesinde bireysel özgürlük, kişisel farklılıklar, hayatın acı ve tatlısıyla
bütünlüğü, insanlara yardım etme sorumluluğu gibi varoluşsal konuların sosyal hizmet alanında
kullanılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.
Transpersonel psikoterapi; ‘insanın fiziksel, duygusal, zihinsel ve manevi anlamda
sağlıklı olmasını amaçlayan’ bir terapi yaklaşımı olarak ifade edilmektedir. İnsanın manevi
boyutunu görmezden gelmenin, modern hastalık ve problemlerin anlaşılmasını engellediğini,
hastalar için tehlike oluşturduğunu, hastanın ahlaki ve manevi problemlerine çözümler bulma
noktasında belirli mesleki hazırlanmalar olmaksızın, sosyal çalışmaların müdahalelerinin etkili
olamayacağı bu teori ile ifade edilmektedir. Bir diğer teori ise 1960’larda ortaya çıkarak
sosyal teoriyi derinden etkileyen postmodern felsefedir. Becvar’ın ortaya koyduğu manevi
temelli bu yaklaşımda, hastaya güçlü hissetmesi telkin edilmekte, bireysel farklılığa saygı
gösterme konusu teşvik edilmekte, manevi gerekleri yerine getirme ve bireysel manevi gelişim
konularında hasta desteklenmektedir.
Bunların yanında bio-psiko-sosyal yaklaşım ve buna ek olarak manevi yaklaşımın
eklenmesi ile holistik bir bakış açısı ile bütüncül bir yaklaşım ortaya konmaktadır. Bir diğer
teori güçlendirme ilkesidir. Bireylerin güçlü yönlerinin dikkate alınarak onlara yönelik
çalışmaların yapılması gereken ve daha çok sosyal hizmet alanında kullanılan teorilerden
biridir. Son olarak manevi gelişim teorisi de yaşlı bireylerin yaşlılık süreçleri ile beraber karşı
karşıya kaldıkları gelişim süreçleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Psikoanalitik teorinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Freud
b) Jung
c) Maslow
d) Becvar
e) Canda
2) ‘İnsanın fiziksel, duygusal, zihinsel ve manevi anlamda sağlıklı olmasını amaçlayan’
terapi yaklaşımı hangi kavramı akla getirmektedir?
a) Tranpersonel psikoterapi
b) Psikoanalitik teori
c) Postmodern felsefe
d) Logoterapi
e) Maneviyat teorisi
3) “Kişinin kendine özgü bir amaç, yaşamasını sağlayacak, bu varoluşsal boşluğu
dolduracak bir anlam bulmasıdır” hangi teorinin amaçlarındandır?
a) Psikoanalitik teori
b) Kemoterapi
c) Postmodern felsefe
d) Logoterapi
e) Ergoterapi
4) Anlam yoluyla terapi anlamına gelen Logoterapi kim tarafından kurulmuştur?
a) Freud
b) Jung
c) Maslow
d) Victor Frankl
e) Canda
5) Canda’ya göre insan, toplum ve Tanrı ilişkilerinde anlam arayışının olduğu insani bir
ilgi alanı olarak anlamlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Din
b) Maneviyat
c) İslam
d) Hristiyanlık
e) Yahudilik
6) Frankl’a göre 21. Yüzyılın en geniş olgusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Varoluşsal boşluk
b) Ekonomik sorunlar
c) Sosyal sorunlar
d) Siyasi sorunlar
e) Ailevi sorunlar
7) “İnsan ne kadar zor ve ölümcül şartlarda yaşarsa yaşasın, ........................ yaşamak için
bir güç bulabilmeyi sağlayabilir.” Boşluğa gelecek cümleyi düşününüz.
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8) Transpersonel Psikiloji Derneği kaç yılında kurulmuştur?
a) 1958
b) 1972
c) 1982
d) 1968
e) 2011
9) Kişinin bireysel ego ve kişiliğinin ötesinde kimlik duygusunun gelişmesini hedefleyen
teori aşağıdakilerden hangisidir?
a) Psikoanalitik teori
b) Postmodern felsefe
c) Logoterapi
d) Ergoterapi
e) Transpersonel teori
10) İnsan proaktif bir canlıdır ve tecrübelerini aktif olarak yorumlar, temel kabulü hangi
teoriye aittir?
a) Psikoanalitik teori
b) Postmodern felsefe
c) Logoterapi
d) Oluşturmacı teori
e) Transpersonel teori

Cevaplar
1) B

2) A

8) D

3) C

4) D

9) E

10) D

5) B

6) A

7) HAYATINA BİR ANLAM KATARAK
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4. MANEVİ DESTEK İLE İLGİLİ HUKUKİ DAYANAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Manevi destekle ilgili Anayasamızda bulunan maddeler
2) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda manevi destek
3) 5378 Sayılı Engelliler Kanununda manevi destek
4) 633 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede manevi destek
5) Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun manevi hizmetlerle ilgili ortaya
koyduğu rapor
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Manevi destek hizmetlerinin hukuki dayanağı nedir?
2. Manevi hizmetlerin gerçekleşmesine Anayasa nasıl bakmaktadır?
3. 2828 Sayılı Kanun çerçevesinde manevi destek nasıl ortaya konmaktadır?
4. 633 Sayılı Kanun hükmündeki kararname manevi desteği nasıl ifade etmektedir?
5. 5378 Sayılı Engelliler kanununda manevi destek nasıl algılanmaktadır?
6. Yönetmelik ve yönergelerde manevi destek ile ilgili hususlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sosyal devlet

Sosyal devlette bulunması
gereken sorumluluklar
öğrenilmiş olacak.

Anayasa metni detaylı
incelendiğinde konu ile ilgili
kazanımlar
geliştirilebilecektir.

Anayasal metin

T.C.Anayasında manevi
destek ile ilgili maddelerin
öğrenilmesi sağlanmış
olacaktır.

Konu ile ilgili detaylı
okumalar kazanımları
artıracaktır.

Yasal düzenlemeler

Konu ile ilgili hazırlanan
kanun, yönetmelik ve
yönerge maddeleri
öğrenilmiş olacaktır.

Konu ile ilgili kanun
maddelerinin incelenmesi
kazanımları artıracaktır.

Bu kapsamda 2828, 5378,
633 Sayılı KHK

İlgili kanunların sosyal
hizmet ilişkisi ve manevi
destek ile ilgili dayanakları
öğrenilmiş olacaktır.

Kanun maddeleri detaylı
okunduğunda konu ile ilgili
kazanımların artacağı
görülecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Anayasa

•

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

•

5378 Sayılı Engelliler Kanunu

•

633 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname

•

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu
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Giriş
Manevi temelli hizmet anlayışı insanların manevi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında
önemli hizmet alanlarından biridir. Manevi temelli ihtiyaçların karşılanması insanlar açısından
bir hak olup, “hak” temelli sosyal hizmet anlayışı içerisinde mütalaa edilmelidir.
Sosyal devlet ilkesi gereği ülkemizde ülke vatandaşlarının sahip olması gereken tüm
ihtiyaçları yapılan kanuni düzenlemelerle ortaya konmaktadır. Uygulama noktasında istenilen
seviyede olmasa bile hukuki olarak insanların hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarının
karşılanması sosyal devlet ilkesi gereği devlete yüklenmiş olan temel sorumluluklardan biridir.
Bu temel sorumlulukların yerine getirilmesinde devlete yükümlülükler getirildiği gibi,
devletin yanında sivil toplum örgütlerinin de bu yükümlülükler noktasında önemli
sorumlulukları bulunmaktadır.
Hak temelli bir manevi destek hizmetlerinin yerine getirilmesinde hukuki dayanakların
elbette önemli bir yeri vardır. Fakat insanlığa yapılacak olan maddi ve manevi desteklerin
yerine getirilmesi sadece hukuki dayanaklarla gerçekleşecek bir hizmet değildir. İnsanların
sahip olduğu birçok manevi değer bu hizmetlerin ifasında önemli roller üstlenmektedir. Nitekim
Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV): ‘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).

82

4.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Manevi Destek
Sosyal bir varlık olarak yaratılan insanlar, toplu halde yaşamaya başlamalarından
itibaren toplum düzenini sağlamak için bir takım kurallar koymuşlardır. En küçük kabileden,
büyük devletlere kadar tamamında işlerin, konulan kurallar çerçevesinde yürümesi
hedeflenmiştir. Bu kurallara hukuk kuralları denir. Gerek formel gerekse informel; gerek yazılı
ve gerekse de sözlü olarak ortaya konan tüm bu kurallar toplumun sağlıklı, mutlu ve huzurlu
bir yaşam sürmesi ve aynı zamanda olumsuzlukların engellenmesi için konulmuş kurallardır.
Devletlerin vatandaşlardan istediği, vatandaşın da devletten istediği hep bu kurallarla
belirlenmiştir. Devletin vatandaşa sunması gereken hizmetlerden birisi de hizmete ihtiyacı olan
kişilere yönelik manevi faaliyetleridir (Özdemir, 2012).
Manevi destek hizmetleri ile ilgili hukuki zemin noktasında bakılması gereken en temel
kaynak şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sıdır. Daha sonra sırası ile kanunlar, kanun
hükmündeki kararnameler ve bunların altında da tüzük, yönetmelik vd. hukuki düzenlemeler
gelmektedir.
1982 yılında çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının “Cumhuriyetin nitelikleri”
kısmında 2. madde olarak ifadesini bulan tanımlamada “Türkiye Cumhuriyeti:
*toplumun huzuru,
*millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde,
*insan haklarına saygılı,
*sosyal bir hukuk devleti” olduğu ifade edilmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;
1982). Bu ifadesi ile öncelikle “insan hakları ve sosyal adalet” ilkesine vurgu yapmak
suretiyle, devletin vatandaşlarının ihtiyaç duyacağı noktalarda vatandaşın temel hakları
çerçevesinde vatandaşlarına muamele edeceğini vurgulamaktadır.
Yukarda belirtilen temel tanımlamadan sonra bunu biraz daha aşan bir seviyede
“Başlangıç” kısmında ise bir nevi insan hakları, sosyal adalet ve sosyal bir hukuk devleti
tanımlamasını daha da açmak suretiyle, “Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve
hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve
hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde
geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;” (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; 1982).
vurgusu yapılmak suretiyle hizmet sunumunda dikkat edilmesi gereken “insan onur ve
şahsiyetine yaraşır bir şekilde hizmet sunulması” ve “her insanın doğuştan onurlu
olduğu” prensibi çerçevesinde insanların maddi ve manevi varlığını geliştirebilmesi hakkının
olduğu vurgulanmaktadır.
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Yine Anayasa’nın “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” kısmı 5. maddesinde de
“Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin
bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya,
insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”
(Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; 1982), ifadesi ile de yukarda geçen maddelerin daha da
detaylandırıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede sosyal bir hukuk devletinin yerine getirmesi
gereken temel esaslar içeresinde sosyal hizmet noktasından bakıldığında;
*kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak,
*kişinin temel hak ve hürriyetleri için gerekli şartları hazırlamak,
*sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak,
*insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak
şeklinde ifadesini bulan Anayasal metin sosyal hizmetin temel amaçlarında olan insan refahına
uygun hizmetlerin ifa edilmesi gerektiğini, sosyal hukuk devletine ve adalet ilkelerine
uymayan engellerin ortadan kaldırılması ve konumuz açısından en önemli olan boyutu ile
bireylerin sadece maddi varlıklarının geliştirilmesi değil, manevi varlıklarının da
geliştirilmesi noktasında gerekli şartları hazırlamayı kendine görev kabul etmektedir.
Yine Anayasa’nın “Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı” kısmının 17.
maddesinde de “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına
sahiptir. ... kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.”
(Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; 1982), demek suretiyle, konunun başında ifade edilen maddi
ve manevi varlığını korumanın bir hak olduğu vurgusu yapılmakta ve bu hakkı ihlal edecek her
türlü ceza ve muamelenin de karşısında olduğu bildirilmektedir.
Anayasanın bu maddesinde ifade edildiği üzere, kişi, sosyal hayatta karşı karşıya kaldığı
zorluklarda, kendini manevi yönden boşluk içinde hissetmesi halinde, diğer bir ifadesi ile
manevi desteğe ihtiyaç duyduğunda manevi anlamda kendini koruma ve geliştirme adına
sosyal devletten bu hizmetleri talep etmesi Anayasanın o kişiye verdiği en temel haklardan biri
olarak ortaya çıkmaktadır (Seyyar, 2010).
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4.2. Yasal Düzenlemelerde Manevi Destek ile İlgili Hukuki Dayanaklar
1982 Anayasasında emrini bulan sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında
düzenlenen ilk kanun maddesi 1983 yılında çıkarılan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunudur.1
Sosyal Hizmetler Kanunun 1. maddesinde temel amacının “korunmaya, bakıma veya
yardıma ihtiyacı olan aile, çocuk, engelli, yaşlı ve diğer kişilere sosyal hizmetlerin götürülmesi”
için kurumsal yapının oluşturulması olarak ifade edilmektedir.
Aynı kanunun 3. Maddesinde ise sosyal hizmetlerin tarifi yapılmak suretiyle konu
detaylandırılmaktadır. Buna göre 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 bütününü,” (2828 Sayılı SHK) olarak
tanımlanmıştır. Bu kanunda manevi yoksunlukların giderilmesi ifadesi ile Anayasada temel
hak olarak bireylere verilen ve devletin de sosyal devlet ilkesi olarak üzerine aldığı temel
sorumluluk kapsamında, maddi ve sosyal yoksunlukların giderilmesinin yanında manevi
yoksunlukların giderilmesinin ve bu çerçevede insanlara manevi desteklerin verilmesi sosyal
hizmetler için temel bir bakış açısı olarak ortaya konmaktadır.
Sosyal Hizmetler Kanunu çerçevesinde kurulan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu bu kanun çerçevesinde “Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin
korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve
sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde
bulunmak” görevini de üstlenmektedir.2 Dolayısıyla, ailenin bütünlüğünü sağlayabilmek için,
maddi ve sosyal desteğin yanında manevî destek programlarının da hazırlanması ve
uygulanması kanuni bir çerçevede bu kuruma yüklenmiş bir sorumluluktur. (Seyyar,2010)
Yine aynı kanunun 36. Maddesinde “Kurumca yürütülmekte olan sosyal hizmet
faaliyetlerine gerçek ve tüzelkişilerin her türlü maddi ve manevi katkı ve katılımın
sağlanmasına ilişkin esaslar ile Kuruma büyük hizmet ve katkıları geçenlerin onurlandırılması
işlemleri bir yönetmelikle düzenlenir.” İfadeleri ile dezavantajlı kesimlere yönelik yapılacak
olan madde ve manevi her türlü katkının sadece devlet eliyle yerine getirilmesi gereken bir
katkı olmadığı, diğer taraftan sivil toplum örgütlerinin de her türlü manevi desteği verebilmeleri

1

Bu Kanunun adı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” iken, 3/6/2011 tarihli ve 633
sayılı KHK’nin 35 inci maddesiyle Sosyal Hizmetler Kanunu şeklinde değiştirilmiştir.
2
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu; m. 9; k: Ek: 24/1/1989 - KHK - 356/2 md.; Mülga: 6/12/1989 KHK - 396/28 md.; Ek: 14/3/1991 - 3703/2 md.
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için de gerekli çalışmaların yapılması istenmektedir. Dolayısıyla her türlü manevi katkı ve
manevi destek gerek devlet, gerek sivil toplum örgütleri olsun toplumun tüm katmanları
tarafından yerine gerilmesi gereken bir sorumluluk olduğu ve bu sorumluluğu yerine
getirenlerin de teşvik edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Manevî boyutlu sivil destek
hizmetleri, sosyal hizmetlerin etkisini ve kalitesini artıracağı için, devlet, kişilerin yapacağı bu gibi
manevî destek çalışmalarını bir teşvik politikası olarak ayrıca ödüllendirmektedir (Seyyar, 2010)

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nun lağvedilmesi ve bunun yerine 633 sayılı
Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının (yeni ismi
ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) görevleri tanımlanırken, “Ailenin bütünlüğünü
korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına
her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak,
eğitim faaliyetlerinde bulunmak.” şeklinde ifade edilen aileye manevi destek sağlanması
Bakanlığın temel görevlerinden kabul edilmektedir.
1983 tarihli Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname çerçevesinde kurulan Sağlık Bakanlığının kuruluş amacını ifade eden 1. Maddesi
ve görevlerini ifade eden 2. Maddesinde “Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan
tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla
ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri
almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, 3 şeklindedir. Bu amaca yönelik olarak
bakıldığında Sağlık Bakanlığının temel görevlerinden birisinin tüm toplum kesimlerinin sadece
bedensel sağlıkları için teşhis, tedavi ve koruyucu önlem almak değil, aynı zamanda ruhen de
tam iyilik haline kavuşmaları noktasında gerekli her türlü çalışmayı yapmak olarak
belirtilmektedir. Dolayısıyla kişilerin ruhi olarak tam iyilik haline kavuşabilmeleri noktasında
hem Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na sorumluluklar yüklenmiş bulunmakta ve hem
de Sağlık Bakanlığının günümüzde gerçekleştirdiği “Manevi Bakım ve Dini Danışmanlık
Sisteminin Oluşturulması Projesi” de bu sorumluluğun gereğini yerine getirdiğini
göstermektedir (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-38308/daire-baskanligi-gorevleri.html).
Yine Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 224 Sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkında Kanun’un 2. maddesinde sağlık, “yalnız hastalık ve maluliyetin yokluğu olmayıp
bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmış, ruhen de sağlıklı
olmaya vurgu yapılmıştır.
3

1983 Tarih ve 181 Sayılı Resmi Gazete, Sağlık Bakanlığının Kuruluşu Hakkındaki KHK.
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1 Eylül 1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hasta Hakları
Yönetmeliği‟nin “Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma”
konulu 38. maddesine göre “Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini
vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır. Kurum hizmetlerinde
aksamalara sebebiyet verilmemek, başkalarını rahatsız etmemek ve personelce düzenlenip
yürütülen tıbbi tedaviye hiçbir şekilde müdahalede bulunulmamak şartı ile hastalara dini
telkinde bulunmak ve onları manevi yönden desteklemek üzere talepleri halinde, dini
inançlarına uygun olan din görevlisi davet edilir. Bunun için, sağlık kurum ve kuruluşlarında
uygun zaman ve mekan belirlenir. İfadeye muktedir olmayıp da dini inancı bilinen ve kimsesiz
olan agoni (sekerat) halindeki hastalar için de talep şartı aranmaksızın, dini inançlarına uygun
olan din görevlisi çağrılır. Bu hakların nasıl ve ne zaman kullanılacağı ve bu konuda alınacak
tedbirler, sağlık kuruluşunun çalışma usul ve esaslarını gösteren mevzuatta ayrıca düzenlenir”
şeklinde beyan edilmek suretiyle hem Anayasa hem de Sağlık Bakanlığı kanununa uygun bir
şekilde uygulamanın gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Engellilere yönelik olarak hazırlanan 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunun 6.
Maddesinde de engellilere yönelik yapılacak destek ve bakım vurgulanırken özellikle manevi
ihtiyaçlarının da karşılanması açık bir şekilde ifade edilmektedir:
“Engellilerin öncelikle bulundukları

ortamda bağımsız yaşayabilmeleri

için

durumlarına uygun olarak gerekli psiko-sosyal destek ve bakım hizmetleri sunulur. Destek ve
bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve
manevi ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate alınır.” (5378 Sayılı Kanun) Kanun
maddesinde ifade edildiği üzere engellilerin sadece bedensel ihtiyaçları değil, manevi
ihtiyaçları da dikkate alınmak durumunda ve bu hizmetlerin dikkate alınmasında sadece
engelliler değil, engelli ailelerinin durumun da dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
07/01/2015 tarihinde T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı
Arasında Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü hazırlanmış ve Diyanet
İşleri Başkanlığı bu protokole dayanarak “Sağlık Kuruluşlarında Manevi Destek Hizmetlerinin

Yürütülmesine Dair Yönerge” hazırlanmak suretiyle manevi desteğin nasıl yapılması gerektiği
açık bir şekilde belirtilmiştir.

Yönergenin 4. Maddesinin ç bendinde Manevi destek birimi oluşturulması gerektiği
vurgulanmış ve d bendinde de manevi destek hizmetinin ne olduğu vurgulanmıştır. Bu maddeye
göre;
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d) Manevi destek hizmeti: Dini referanslardan hareketle, insanların üzüntülü, sıkıntılı,
korkulu hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, ani değişmelerle gelen kriz
durumlarında, maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini
geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa sorularını cevaplamayı, hayatlarına yeni bir anlam
vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmayı” şeklinde açıklanmıştır.
Yine aynı yönergeye göre manevi destek talep eden hastalara talep etmeleri halinde evde
manevi destek hizmetlerinin konu ile ilgili eğitim almış elemanlarca gerçekleştirmesi gereği
vurgulanmıştır.
Bu yasal düzenlemelerle beraber yasal düzenlemelere dayanak teşkil edebilmesi adına
ülkemizde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından 20-22 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara’da Yaşlılık Şûrası
gerçekleştirilmiştir. Bu Şurada yaşlılara yönelik koruyucu-önleyici, tedavi edici ve rehabilite edici
birçok önlemlerin alınması ve yaşlıların insan onuruna yaraşır bir şekilde hayatlarını
sürdürebilmelerine yönelik kararlar alınmıştır. Konumuzu ilgilendiren kararlardan biri de
Toplumsal Hayata Katılım kapsamında 10. Maddede “Yaşlıların toplumsal hayata

katılımlarının desteklenmesi için sosyal, kültürel, psikolojik, maddi ve manevi iyilik
hallerinin korunmasının sağlanması” kararı alınmıştır
(https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/6168/i-yaslilik-surasi-sonuc-bildirisi.pdf,

erişim

tarihi: 24.01.2020). Nitekim bu karar yukarda belirtilen hukuki metinlere uygun ve mutlaka
ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gereken bir karardır.
Yukarda belirtilen hukuki düzenlemeler genel olarak yaşlı ve engelli bireylere yönelik
manevi ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hukuki düzenlemeler sağlamaktadır. Manevi
ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili hukuki düzenleme elbette sadece bunlar değildir. Çocuklarla
ilgili de 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda
çocukların maddi ve manevi yoksunluklarının giderilmesi maddeleri de maneviyatın önemine
vurgu yapan hukuki düzenlemeler getirmektedir. Konumuz yaşlılık alanı ile ilgili olması
hasebiyle sadece yukardaki maddelerin detayları üzerinde durulmuştur.
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4.3. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Hazırlanan Raporlarda Manevi Destek Vurgusu

Kurulu

Tarafından

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından 2009 yılında hazırlanan iki adet
rapor incelendiğinde bu raporlarda özellikle dezavantajlı bireylere sunulacak hizmetlerin
gerçekleştirilmesi noktasında manevi desteğe vurgu yapıldığı görülmektedir.
Bunlardan birincisi Türkiye’de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal
ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk, Özürlü, Yaşlı ve Diğer Kişilere Götürülen
Sosyal Hizmetlerin ve Sosyal Yardımların Genel Olarak Değerlendirilmesi, Bu Hizmetlerin
Düzenli ve Verimli Şekilde Yürütülmesinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Hakkında
düzenlenen rapordur. Bu rapor incelendiğinde özellikle manevi destek noktasında yapılan
vurgulamalar önem arz etmektedir:
“Sosyal devletin görevi; sosyal adaleti, sosyal refahı ve sosyal güvenliği sağlamak
olarak belirlenmiş olup geniş anlamda, toplumda sorunlu ve muhtaç kişilere, maddi ve manevi
destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak, sosyo-ekonomik yönden zayıf olan insanların
sosyal ve ekonomik durumlarını sürekli iyileştirmek, sosyal barışı ve adaleti temin etmek,
sosyal gelişmeyi gerçekleştirmek, akla gelebilecek bütün sosyal risklere ve bunların
doğurabileceği her türlü zararlara karşı toplumun bütün üyelerini sosyal güvenlik kapsamına
almak, toplumda sosyal bütünleşmeyi ve sosyal tekamülü oluşturmak, sosyal ahlak ve
sorumluluk duygusunu geliştirmek, toplumda sosyal dayanışma ruhunu hayata geçirmek ve
sivil toplum örgütlerine katılımcı imkânlar tanımak olarak sayılmıştır.” (Cumhurbaşkanlığı
Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu 2009a)
Raporda üzerinde durulduğu üzere toplumda dezavantajlı kesimlere yönelik olarak
maddi ve manevi destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması sosyal devletin görevleri
arasında zikredilmektedir.
İkinci bir rapor ise engelliler ile ilgili yapılan çalışma neticesinde ortaya konan rapordur.
Bu raporda da manevi (spiritual) bakım başlığı altında şu noktalar üzerinde durulmaktadır:
“Modern bilim, insanın, ruh ve beden varlığı ile bir bütün olduğunu kabul etmektedir.
İnsanlar, fiziki ihtiyaçları kadar ruhla ilgili manevi ihtiyaçlarını da karşılama arayışı
içindedirler. Manevi ihtiyaçların karşılanması için en fazla başvurulan araçlardan biri tarih
boyunca “din” olmuştur. Din, bütün toplumlar için değişmeyen bir olgudur. Herhangi bir sorun
karşısında bütün somut tedbirlere başvuran insanlar genellikle, son tedbir olarak da dini
inançlara sığınırlar. Bazı insanlar ise, her somut tedbiri manevi bir duygu ile de destekleme
eğilimindedir. En yaygın olarak bilinen “dua ritüeli” bunun örneğidir. Bu nedenle gelişmiş
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ülkelerde, özürlülerin bakımı kapsamında, modern tıbbın yanında manevi (spiritual) tedbirlere
de başvurulmaktadır.
Manevi

bakım

uygulamasında,

din

adamlarından

destek

alınabildiği

gibi,

akademisyenler veya gönüllü kuruluşlar da destek verebilmektedir.”
Rapor çerçevesinde üzerinde durulan bir diğer konu ise manevi bakım hizmetlerinin
verilmemesi konusudur. Bu noktada raporda üzerinde durulan hususları da şöylece ortaya
koymak mümkündür: Gelişmiş ülkelerde, manevi bakım (spiritual care), bakım hizmetlerinin
bir parçası olarak kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Ülkemizde ise, bazı endişeler nedeniyle,
manevi bakım uygulanmamaktadır. 19-23 Kasım 2007 tarihleri arasında düzenlenen “bakım”
konulu özürlüler şûrasında manevi bakım gündeme getirilmiş ve bazı uzmanlar tarafından
önerilmiş olmasına karşın, kabul edilmemiştir. Bazı çekinceler haklı olmakla birlikte, manevi
bakımın olmamasının bir eksiklik olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle, manevi bakımın
bir model olarak uygulanabilmesi konusunda çalışmalar yapılması ve ülkemiz şartlarında
uygulanabilirliğinin değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Raporun sonunda hazırlanan öneriler çerçevesinde ise şu nokta üzerinde
durulduğu görülmektedir:
1. Özürlülerin ve özürlü ailelerinin sosyal ve psikolojik sorunlarına çözümler
geliştirilmeli ve bu konuda devlet politikası belirlenmelidir.
2. Aileler, çocuklarına özürlü tanısı konulduğunu öğrendikleri anda büyük bir travma
yaşamaktadırlar. Hayata küsme, isyan, çocuğu dışlama (bazen terk etme), gizleme, acilen
sağlam bir çocuk sahibi olma gibi davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Ailelerin bu dönemi en
az hasarla atlatabilmesi için, doğumun gerçekleştiği kurumdan başlayarak bütün safhalarda
kurumlar tarafından ailelere psikolojik danışmanlık hizmeti verilmelidir. İlerleyen dönemlerde,
ailelerde, gelecek korkusu baş göstermektedir. Kendilerinin yaşlanma veya ölmeleri halinde
çocuklarının bakımlarının ne olacağı, evlenip yuva kuramayacak dolayısıyla da nesillerini
devam ettiremeyecek olmaları gibi nedenler, özürlü çocuğun bakım yükünün yanında, ailelerin
ilave olarak katlandıkları psikolojik yüklerdir.
3. Özürlülerin istihdama katılma imkânlarının geliştirilmesi ve bakım sigortası gibi
yöntemler, ailelerin kaygılarını kısmen giderecektir. Neslin devam etmeyeceği kaygıları ile
ilgili olarak yine psikolojik danışmanlık desteği gerekmektedir. Ülkemizde bugüne kadar
benimsenmemiş olan manevi bakım (spiritual care) bu konuda önem kazanmaktadır. Özürlü
ve özürlü ailelerine, çağdaş bir anlayışla manevi bakım hizmeti sunulabilmesinin
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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4. Bu konularda, aileler kendi hallerine terk edilmemeli bilimsel çalışmalarla bir devlet
politikası oluşturulmalıdır (Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve
İnceleme Raporu 2009b).
Yukarda belirtilen hukuki düzenlemelerle beraber Dünya Sağlık Örgütü‟ne göre de
insanın tam iyilik halinin sağlanabilmesi noktasında manevi acılar (spiritual suffering) yaşayan
bireylere destek olunması gerektiği vurgulanmaktadır (WHO, 2015: 142).
Sözü geçen yasal düzenlemeler, çocuk, genç, aile, engelli, yaşlı, bakıma muhtaç vb. tüm
maddi ve manevi yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan insanlara manevi desteğin
sunulması gerektiğini ortaya koymaktadır (Beki, 2017: 65).
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Uygulamalar
Manevi destek hizmetleri ile ilgili anayasal metinleri ve kanun maddelerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1. Anayasanın hangi maddelerinde manevi destek hizmetlerine vurgu yapılmaktadır?
2. Hangi kanuni düzenlemelerde manevi destek hizmetlerine vurgu yapılmaktadır?
3. Cumhurbaşkanlığı

Denetleme

Kurulu

Raporlarına

göre

manevi

destek

hizmetlerinin sunulamamasının temel nedeni sizce nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsan yapısı itibariyle bedensel, sosyal, psikolojik ve manevi boyutları olan çok yönlü
bir varlık olması hasebiyle, insan refahına yönelik olarak sunulacak hizmetlerde de elbette onun
manevi boyutu da ihmal edilmemesi gereken bir noktadır.
Dünyada genel anlamda kabul edilen bu gerçekten yola çıkılarak manevi destek
hizmetlerinin de insanların en temel hakkı ve sosyal bir devletin de yerine getirmesi gereken
bir sorumluluğu olduğu bir gerçektir. Bu gerçeklikten yola çıkarak gerek 1982 Anayasası’nın
ilgili maddeleri ve gerekse bu maddelerin verdiği sorumluluk anlayışı ile 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanunu, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu, 633 Sayılı Kanun Hükmündeki
Kararnemeler gibi birçok kanuni düzenleme çocuk, genç, aile, engelli, yaşlı, bakıma muhtaç
vb. tüm maddi ve manevi yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan insanlara manevi desteğin
götürülmesi gerektiğini ortaya koymaktadırlar.
Yukarda belirtilen hukuki düzenlemelerin yanında hukuki düzenlemelere de kaynaklık
etmesi düşünülen çalışmalardan birisi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından
2009 yılında hazırladığı iki ayrı rapordur. Bu raporlarda sosyal hizmetlerin manevi boyutunun
da nazarı dikkate alınması gerektiği ve insanlara bu anlamda da hizmet götürülmesi gerektiği
dünya örneklerinden yola çıkılarak ortaya konmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Koruma Kanunudur?
a) 5393 sayılı kanun
b) 5395 sayılı kanun
c) 2828 sayılı kanun
d) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname
e) 5378 sayılı kanun
2) İlk defa sosyal hizmetler ile ilgili çıkarılan ve “bireylerin maddi ve manevi
yoksunluklarının giderilmesi” üzerinde duran kanun aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 5393 sayılı kanun
b) 5395 sayılı kanun
c) 2828 sayılı kanun
d) 5378 sayılı kanun
e) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname
3) Anayasa’nın hangi maddesinde ...insanların.... maddî ve manevî varlığını bu
yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu... ifadesi ile manevi
hizmetlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmektedir?
a) Başlangıç kısmı
b) 2. Maddesi
c) 5. Maddesi
d) 28. maddesi
e) 43.maddesi
4) Ülkemizde yasal düzenlemelerin dayandığı temel mevzuat aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kanun
b) Yönetmelik
c) Yönerge
d) Anayasa
e) Genelge
5) Engellilere yönelik destek ve bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin manevi
ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate alınır.” ifadesi hangi kanuni düzenleme
ile ortaya konmuştur?
a) 5395 sayılı kanun
b) 633 sayılı kanun hükmündeki kararname
c) 5378 sayılı kanun
d) Anayasanın 2. Maddesi
e) 2828 sayılı kanun
6) Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ve destekleyici tedbirlerden değildir?
a) Danışmanlık
b) Manevi destek
c) Eğitim
d) Sağlık
e) Barınma
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7) Toplum düzenini sağlamak için ortaya konan kurallara ne denir?
a) Anayasa
b) Kanun
c) Hukuk kuralları
d) Örf
e) Gelenek
8) Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na göre ülkemizde bugüne
kadar benimsenmemiş olan bakım modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal bakım
b) Psiko-sosyal bakım
c) Psikolojik bakım
d) Manevi destek
e) Manevi bakım
9) Türkiye’nin sosyal bir hukuk devleti olduğu maddesi kaç tarihinde Anayasa
metnine eklenmiştir?
a) 1923
b) 1961
c) 1982
d) 2002
e) 2019
10) Kurumca yürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve
tüzelkişilerin her türlü maddi ve manevi katkı ve katılımın sağlanmasından
kastedilen nedir?
a) Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu işi yapması
b) Sağlık Bakanlığının devreye girmesi
c) Milli Eğitim Bakanlığının katkı sağlaması
d) Sivil Toplum Örgütlerinin dahil edilmesi
e) Dezavantajlı kesimlerin dahil edilmesi

Cevaplar
1) B

2) C

3) A

4) D

5) C 6) B

7) C

8) E

9) C

10) D.
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5. YAŞLI REFAHI, MANEVİYAT / DİN İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yaşlı refahı ve maneviyat/din ilişkisi
Yaşlı hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde temel etik değerler
Dezavantajlılık ve sorunlarla başetmede maneviyatın etkisi
Ülkemizde Maneviyat-din ve sağlıkla ilgili yapılan çalışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Maneviyat ve dini duygular insanların sağlığına katkısı var mıdır?
2) Meslek elemanları
zorundadır?

neden yaşlıların manevi/dini duygularını dikkate almak

3) Maneviyat ve başetme arasındaki ilişki nedir?
4) Somatik, psikolojik hastalıklarla ile maneviyat ve din arasında ne tür bir ilişki
vardır?
5) Ülkemizde maneviyat, din ve manevi destek hizmetleri ile ilgili yapılan çalışmalar
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlı refahı

Yaşlı refahı (iyi oluş)
kavramı detaylı bir şekilde
anlaşılmış olacak.

Konu ile ilgili farklı literatür
okumaları kazanımların
artmasını sağlayacaktır.

Etik değerler

Manevi destek hizmetlerinin
gerçekleştirilmesinde temel
etik değerlerin ne olduğu
kavranılmış olacak.

Konu ile ilgili farklı literatür
okumaları kazanımların
artmasını sağlayacaktır.

Somatik ve psikolojik
hastalıklar ile maneviyat ve
din ilişkisi

Somatik ve psikolojik
hastalıklar ile maneviyat ve
din ilişkisi örneklerle
kavratılmış olacak.

Konu ile ilgili farklı literatür
okumaları kazanımların
artmasını sağlayacaktır.

Baş etme

Sorunlarla başetmede dinin
ve maneviyatın rolü
öğrenilmiş olacak.

Konu ile ilgili farklı literatür
okumaları kazanımların
artmasını sağlayacaktır.

Ülkemizde maneviyat, din Ülkemizde maneviyat, din ve
ve manevi destek hizmetleri manevi destek hizmetleri ile
ilgili yapılan çalışmalar
ile ilgili yapılan çalışmalar
hakkında
bilgi
sahibi
olunacaktır.

Konu ile ilgili verilen
kaynaklar detaylı
incelenmesi halinde
kazanımlar artacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Yaşlı refahı

•

Din

•

Sağlık

•

Bağlılık

•

Etik değerler

•

Başetme

•

Maneviyat, din ve manevi destek hizmetleri literatürü
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Giriş
Sosyal hizmet mesleği, tüm dezavantajlı bireylerin maddi, manevi ve sosyal
yoksunluklarını giderme, hizmet alıcıları güçlendirme ve refaha kavuşmaları noktasında
hizmetler yürüten bir meslek ve uygulama alanıdır. Yaşlı bireyler de bu anlamda sosyal hizmet
uygulamaları içerisinde bulunan kişilerdir. Dolayısıyla yaşlı refahını sağlamak hem Sosyal
Hizmet mesleğinin hem de Yaşlı Bakım hizmetlerinin alanı içerisine girmektedir.
Sosyal hizmet uygulamalarında sağlıklı olmak isteyen müracaatçıların dini ve manevi
duygularının dikkate alınması onların sağlıklı bireyler olmasını da sağlayacaktır. Dolayısıyla
sosyal hizmet uzmanları yaptıkları uygulamalarda müracaatçı birey, aile, grup ve toplumların
manevi/dini hassasiyetlerini bilmeleri ve ona göre kendilerine hizmet götürme
durumundadırlar.
Maneviyat, yaşlı refahı ve din ile ilgili çalışmalar ülkemizde diğer ülkelere oranla
yapılan çalışmalar maalesef iki elin parmaklarını geçmeyecek tarzda çok kısır kaldığı bir
gerçektir. Dünyanın diğer ülkelerinde ve özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde
bu yönde çok ciddi teorik ve uygulamaları araştırma, inceleme ve tezler yıllardan beridir
yapılagelmektedir. Ülkemizde maneviyat, din ve manevi destek ile ilgili yapılan çalışmalar
genellikle hemşirelik, tıp, sosyoloji, psikoloji ve din psikolojisi alanında yapılan çalışmalar
olup, çok az sayıda da sosyal hizmet ve yaşlı bakımı alanında çalışmalar bulunmaktadır.
Maneviyatın ve özellikle de dinin insan sağlığı ve özellikle yaşlı sağlığı ve refahı
üzerindeki olumlu etkileri düşünüldüğünde, bu konu ile ilgili ülkemizde de çok yönlü
çalışmaların yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
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5.1. Yaşlı Refahı, (Well Being – İyi Oluş)
Türkçe’ye her ikisi de “refah” olarak tercüme edilebilen welfare ve wellbeing
kavramları farklı anlamlarda kullanılmaktadır.
Bu kavramlardan biri olan Well-being, “iyi oluş”, en yaygın anlamıyla o toplumu
oluşturan bütün bireylerin rahat, sağlıklı ve iyi olmaları halidir (Oxford Dictionary, “wellbeing”, 2018; akt. Karaköse, 2020). Welfare ise yine “refah” kelimesi ile çevrilmekte, tanım
itibariyle varlık, bolluk ve rahatlık içinde yaşamak anlamına gelmektedir. Oxford Sözlüğü’nde
“ihtiyacı olan kişilerin temel fiziksel ve maddi refahını teşvik etmek için tasarlanmış yasal
prosedür veya sosyal çaba” olarak ifade edilir (akt. Karaköse, 2020).
Well-being (iyi oluş), insanların olumsuz faktörlerin yokluğunu deneyimlemek ya da
zorluklara tepki verirken olumlu taraftan bakabilmek gibi hususlarda, yaşama nasıl yaklaşıp
yorumladıklarına dikkat çeken bir kavramdır. Bu doğrultuda, insanların kendilerinden memnun
oluş veya olmayışları, yaşam koşullarını ve ilişkilerini olumlu ve olumsuz değerlendirme
biçimleri, refahın öznel bir koşulu olarak tanımlanmaktadır (Bohlander, 1999’dan akt. Taylor
2000: 6).
Well-being kavramı, dilimizde kullanılan “afiyet” sözcüğüne anlamca yakın bir
kavramdır. Afiyet kavramı Arapça kökenli kelime, “hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
anlamlarına gelmektedir (TDK, 2011). Afiyet “günahtan ve kusurdan arınma, sağlık,
selamet” anlamlarında kullanılmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne göre
afiyet, “sıhhat ve selâmette olma, musibet, belâ ve felâketten uzak kalma” ve özellikle “vücut
sağlığı” mânalarına gelmektedir. “Esasen âfiyet, hayatın neşesi ve yaşama sevincidir; bununla
birlikte insan yaşadığı müddetçe pek çok üzücü ve moral bozucu olayla karşılaşabilir. Tüm bu
olumsuzluklar sabırla karşılanırsa o takdirde belâlar âfiyete ve engin bir gönül huzuruna
dönüşür”. Ebû Saîd İbnü’l-A‘râbî’ye göre afiyet “zorluklardan rahatsız olmamak”tır (Uludağ,
1988: 412; akt. Karaköse, 2020).
Yaşlı refahı, Hablemitoğlu ve Özmete (2010: 125; akt. Karaköse, 2020) tarafından altı farklı
başlıkta ele alınmaktadır: Bunlar: 1) Ekonomik refah, 2) fiziksel refah, 3) sosyal refah, 4)
duygusal/psikolojik refah, 5) çevresel refah, ve 6) manevi refah.
Ekonomik refah: Ekonomik refah, birey ve ailenin sahip bulunduğu ekonomik yeterlilik ve
güvence derecesidir. Fiziksel refah: Fiziksel refahın odak noktasını, bebek, çocuk, genç,
yetişkin ve yaşlıların değişen ihtiyaçlarının karşılanması oluşturur. Sosyal refah: Sosyal
refahın odağı kişiler arası ilişkilerle tanımlanmaktadır. Duygusal/Psikolojik refah: Duygusal
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refah, bireylerin kendilerine, diğerlerine ve genel manada hayatlarına dair düşüncelerine
dayanmaktadır. Duygusal refahın belirlenmesinde yaşam doyumu, mutluluk, uyum, etik gibi
kavramlara yer verilmektedir. “Kendini gerçekleştirme”, “karakter oluşumu”, “kendini tanıma”
ve “kendini ifade edebilme” gibi kavramlar da yine duygusal refahla ilişkilidir. Yaşlılık
döneminde duygusal refahın en önemli ölçütü “yaşam doyumu”dur. Çevresel refah: Yaşlı
bireylerin içerisinde yaşadıkları fiziki çevrenin koşullarının onların fiziksel yeterlilikleri
açısından uygun/uyumlu olması refah kapsamında ele alınması gereken oldukça önemli bir
olgudur.
Konumuzla ilgili olan kısım ise manevi refah boyutudur. Refahın bu alt boyutu, sosyal gelişme
anlayışıyla sevgi, güven, umut, barış, tatmin, birlik, beraberlik içerisinde yaşama duygularıyla
beraber değerlendirilmektedir. (Hablemitoğlu ve Özmete, 2010: 171; akt. Karaköse, 2020).
Yaşlı refahını olumsuz etkileyen pek çok sorun vardır, bu sorunların merkezinde ise maneviyat
bulunur. Ölüm, yaşanan kayıplar, rollerde değişmeler, kronik sağlık sorunları, fiziksel engeller,
bağımlılıkta artış gibi sorunların temelinde manevi kaygılar vardır (Snodgrass, 2009: 227-229;
akt. Karaköse, 2020).

5.2. Yaşlı Refahı, Maneviyat/Din İlişkisi
Özelde yaşlı refahına yönelik sosyal hizmet alanı olan Gerontolojik Sosyal Hizmet,
genelde de Sosyal hizmet mesleği, insanları güçlendirmek, birey, aile, grup ve toplum ve
toplulukların kişisel, kişilerarası, sosyo-ekonomik, siyasal alandaki güç ve etkilerini, onların
koşullarını iyileştirerek, iyilik hallerini artırmaya yardımcı olan bir mezlektir (Zastrow, 2013).
Bu hizmetleri yaparken insan hakları ve sosyal adalet ilkesi çerçevesinde uygulamalarını
fiiliyata geçirir.
Bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmet; korunma ihtiyacı olan çocuklar, gençler,
engelli bireyler, yoksul bireyler, organik ya da ruhsal kronik hastalığı olan bireyler, bu
bireylerin aileleri, travma yaşamış bireyler, suça sürüklenen çocuklar, gençler, bakıma ve
korunmaya muhtaç yaşlılar, yoksul aileler vb. gibi ihtiyaç ve risk gruplarına yönelik bilimsel
ve profesyonel çalışmalar yapar ve kendi kontrolleri dışında ya da kendilerinden kaynaklanan
nedenlerle böyle sorunlarla karşılaşan bireyleri yaşadıkları sosyal çevrelerinde farklı mesleki
yaklaşımlarla mikro, mezzo ve makro düzeylerde ele alır.
Sosyal hizmet mesleği, uyguladığı bütüncül yaklaşım gereği sorunu, sorun sahibinden
azade olarak ele alamaz. İnceleme ve teşhis aşamalarında olduğu kadar, planlama, uygulama
ve değerlendirme aşamalarında da sorun gibi, sorun sahibi üzerinde odaklaşmak gereklidir.
Çünkü sosyal hizmetin esas görevi belli bir sorunu çözmekten çok, o sorunu ortaya çıkaran
koşulları yok etmeye çalışmak ve sorun sahibine sorun çözmenin yollarını göstermektir.
Böylece sorunun kendisi kadar sorunu ortaya çıkaran koşullar ve sorun sahibi de sosyal
hizmetin odak noktası olmalıdır (Karataş, 2009).

104

Yaşlı refahı, sağlık ve maneviyat/din ilişkisi konusunda son dönemde maneviyat odaklı
bir paradigma değişimi olduğu görülmektedir. Bu değişim ile ilgilig tarihi süreç incelendiğinde
özellikle Canda ve Furman (1999), Amerikalı bir bakış açısıyla din ve sosyal hizmet arasındaki
bağlantının evrimini takip ederek bu ilişkiyi üç farklı aşamada değerlendirmişti:
Birinci Aşama: On dokuzuncu yüzyılda refah temininin birçok unsuru, inanç grupları,
özellikle Yahudi ve Hristiyan kuruluşları/örgütleri tarafından sağlanmıştır. Bunun yanında dinî
olmayan hümanist yaklaşımlar da bulunmaktaydı. Ancak resmi olarak hükümet, sosyal
hizmetin ağırlıklı olarak dini değer ve inançlara dayalı olarak düzenlenmesine izin vermekteydi.
İkinci Aşama: 1920’lerden 1970’lere kadarki dönemde, sosyal hizmet giderek,
profesyonel, bürokratik ve merkezi organizasyon halini almıştır. Sosyal hizmet, , eğitimli ve
nitelikli ve dinin değeri hakkında gittikçe şüphe duyan insanlar için bir meslek olmaya
başlamıştır. Din tarafından sağlanan cevaplar hakkındaki şüphe ve inançlar ve bazı inanç
mensuplarının eylemleri/tutumları hakkındaki endişe giderek seküler bir mesleğe yol açmış ve
bu meslek sekülerleşmeye başlamıştır.
Üçüncü Aşama: 1980’lerden itibaren maneviyata yeniden bir ilgi ve maneviyata
duyarlı sosyal hizmetin değerini keşfetmeye daha bir isteklilik ortaya çıkmıştır. Bu durum,
gittikçe artan bilimsel aktivite/ faaliyet ve sosyal hizmet kullanıcılarının manevi ihtiyaçlarının
bulunduğuna dair gelişen kabul ile kanıtlanmaktadır.(Ian, 2009)
Bu tarihi aşamalara bir başka pencereden bakılacak olursa, sosyal hizmetin meslek
alanında önemli bir güdüleyici unsuru, değerlerdir. Yukardaki aşamalarda da ifade edildiği gibi
zaman içerisinde sosyal hizmet alanında ekonomik, sosyal, ideolojik ve çevresel şartların
değişimine paralel olarak değer farklılaşmaları yaşanmıştır.
Ancak uzun yıllar, bakım alan bireylerin dini yönleri ve manevi ihtiyaçları göz ardı
edilmiştir. Bu zaman zarfında sosyal hizmet uygulamalarında dini ve manevi çerçevenin
dikkate alınmamasında birtakım etkenlerden söz edilebilir (Çekin, 2015).
Bu etkenlerin başında;
1. Sosyal bilimlerde dini boyutun bilimsel bir perspektifle çalışılamayacağı endişesi,
2. Sosyal hizmet ve yaşlı refahına yönelik yapılacak çalışmalarda dini/manevi boyutun
bilimsel bir çerçevede çalışılmaması gerektiği, çünkü dinin ve maneviyatın tamamen teolojinin
konusu olduğu anlayışı (Tuncay, 2007) .
3. Bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin pozitivizm, sekülerleşme anlayışı ve
irtica paranoyasının da etkisi ile dini ve manevi anlayışı büyük bir tehlike görme gibi bilimsel
gerçeklikle bağdaşmayan bir anlayışla değerlendirmeleri.
Tüm bu vb. gerekçelere veya etkenlere rağmen, yaşlı refahı, sosyal hizmet mesleği ve
sosyal hizmet uygulamalarının maneviyat/tinsellik ile ilişkisi her geçen gün arttığı da bir
gerçektir. Çünkü hangi inanca sahip olursa olsun, yukarda ifade edildiği üzere insan doğası
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gereği manevi bir varlıktır. Sosyal çalışmanın bu gerçekle yüzleşmesi gerekmektedir.
Akbaş’ın 2015) McKernan’a (2005) referans göstererek ortaya koyduğu tespite bakıldığı
zaman, son zamanlarda sosyal çalışma ve maneviyatın birbirine yakınlaştığı ifade edilmekte ve
bu üç sebebe dayandırılmaktadır:
Birincisi,
bizim
maneviyat/tinsellikle
kurduğumuz
bağ
değişmektedir.
Maneviyat/tinselliğin farklı biçimlerde daha erişilebilir olması bir yana, bizler aşkın ve mistik
olana dair yeni sözcükler ve metaforlar keşfediyoruz. Manevi/tinsel perspektifler bilimsel
sahada da rağbet görüyor (kuantum fiziği, kaos teorisi, vb.) ve dini formüller dışında sanat ve
alternatif şifa gibi yeni öğrenme biçimleri bizlerin tinsel boyutu anlamamıza yardımcı oluyor.
Maneviyat/tinselliği artık sadece belli bir grubun sahip olduğu belirli bir inanma biçimi olarak
görmekten uzaklaşıyoruz.
İkincisi, günümüzde bir tür sürekli kaygı ikliminde yaşıyoruz. Bilimsel ilerleme ve
kontrol; küresel terörizm, çevresel krizler, savaşlar, katliamlar ve küresel yoksulluk karşısında
çaresiz ve yetersiz kalıyor. Bu istikrarsız zamanlarda insanlık yeni bir pencereye ihtiyaç
duyuyor.
Üçüncüsü, maneviyat/tinsellik ile sosyal çalışma birbirine yaklaşıyor, zira sosyal
çalışmanın köklerinde maneviyat/tinsellik yatıyor. Sosyal çalışmanın Hristiyan ve Yahudi
hayırseverlik geçmişi maneviyat/tinsellikle bir köprü kurma potansiyeli oluşturuyor (Emrah,
2015).

5.3. Yaşlılara Manevi Destek Sunumunda Temel Etik Değerler
Canda (1990b: 27, akt. Çekin,2014) aralarında ateist, hümanist, Hristiyan, Budist,
Şamanist, Yahudi ve Müslümanların bulunduğu sosyal hizmet alanında çalışan on sekiz farklı
dine/inanca sahip bilim adamı ile gerçekleştirdiği araştırmasında ortak değer ve ilkeleri
belirlemiştir. Bu ortak değer ve ilkeler yaşlı hizmetlerinde de meslek elemanlarının uyması
gereken temel etik değerler ve ilkelerdir. Bunlar;
(1) insanın bizatihi değerli ve onurlu olduğu,
(2) her bireyin eşit ilgiyi hak ettiği,
(4) insanlığın, önce insana sonrasında tüm canlılara bakım vermekle sorumlu olduğu,
(5) kişinin karşısındakine öncelikle moral destek sağlaması gerektiği,
(6) bireylerin kişisel değerlerinin, mesleki değerlerinin önüne geçmemesi gerektiği,
(7) adil bir şekilde ihtiyacı olan her bireye hizmet verilmesi gerektiğidir.
Diğer taraftan Amerika Sosyal Hizmet Eğitimi Kurulu’nun çalışmaları sonucu ortaya
koyduğu, Değerlendirme Standartları (1999b) ve Program Politikası Belgesi (1999a) sosyal
hizmet alanında manevi konulara dikkat çeken iki önemli belgedir. Bu iki dökümanda bakım
verilen bireylerin farklılığına vurgu yapılarak, dini ve manevi yönün de farklı hizmeti
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gerektirecek bir unsur olduğu ifade edilmektedir. Bu belgelerde insanın fiziksel, psikolojik
ve sosyal yönünün yanında manevi yönünün de olduğu kabulünden hareketle, bireylerin
sağlıklarına kavuşturulması sürecinde sosyal hizmet uzmanlarının insanın bütün yönlerine
dönük destek sağlaması gerektiği dile getirilmektedir. Nitekim bütüncül bir sosyal hizmet
anlayışı da bunu gerektirmektedir.
Canda ve Furman gibi sosyal hizmet bilimcilerinin çalışmalarının etkisi ile insanı sadece
biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak niteleyen sosyal hizmet kitaplarına, Amerika Sosyal Hizmet
Eğitimi Kurulu’nun çalışmaları neticesinde insanın manevi yönünün de desteğe ihtiyacı olan
bir boyut olduğu vurgusu girmiştir. İnsanın manevi yönünün, sosyal hizmet alanında kabulü
anlamına gelen bu gelişmeleri, “desteğe muhtaç insanları tam anlamıyla anlamamıza yarayacak
perspektife ulaşılmıştır.” ifadesi ile dile getirmiştir. Aynı şekilde 1966 yılındaki yazısında
Kohs, “sosyal çalışmacıların insanın manevi yönünü göz ardı etmelerinin, bakım alan bireylerin
özel şartlarını tam anlamıyla analiz edilememesine neden olduğunu” ifade etmektedir (Çekin,
2014).

5.4. Yaşlılık / Sorunlarla Başetme ve Maneviyat İlişkisi
Yaşlı bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunlarla başetmede insanın sahip olduğu güç ve
kaynaklar noktasında insanların sahip olduğu en temel güç ve kaynak ki, tüm bireylerde
yaratalışla beraber mevcut olan manevi güç ve kaynaklardır. Dezavantajlı durumda olan
bireylerin karşılaştıkları sorunlarla başetmelerinde medikal model veya sadece sosyal model
yeterli olmayıp; konu bir bütünlük içerisinde ele alınmak suretiyle bio-psiko-sosyal ve manevi
açıdan değerlendirilmeli ve bu kapsamda özellikle manevi model de devreye sokulmak
suretiyle bireylerin tam iyilik haline kavuşmaları sağlanmalıdır.
Gerek niteliksel ve gerek niceliksel alanda yapılan bazı araştırmalar göstermiştir ki,
bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorunlarla başetmede maneviyatın ve dinin kişinin iyilik
halini sağlamada ciddi bir etkisi bulunmaktadır. Bu araştırmalardan birinde kronik hastalarda
maneviyatın/tinselliğin işlevinin artışıyla, depresyon, umutsuzluk, kaygı düzeyinin, intihar
düşüncesinin ve çabuk ölüm beklentisinin azaldığına, psikolojik işlevlerin, hastalık sürecine
uyumun, yaşam doyumunun ve yaşam kalitesinin arttığına işaret etmektedir (Tuncay, 2009).
Bu sonuç sadece herhangi bir kutsala inancı olan insanda öyle olduğu gibi, hiçbir kutsal güce
inanmadığını ifade eden kronik hastalarda bile bilinçaltlarında hastalığı ile başederek yaşamına
devam etme yönünde bir umut ve Tanrısal bir mucize beklentisi olduğu tesbit edilmiştir.
Tuncay (2009) tarafından aktarılan ve 2004 yılında Rowe ve Ailen tarafından çeşitli
kronik hastalıkları olan 201 hastanın katılımı ile gerçekleştirilen niceliksel araştırmada
maneviyat/tinsellik ve hastalıkla başetme arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Hastaların kişisel,
kişilerarası ve transandantal olmak üzere üç boyutta görülen manevi/tinsel bağlılıklarının
artışıyla psikolojik iyilik hali ve işlevleri arasında pozitif korelasyon olduğu tesbit edilmiştir.
Seyyar’ın (2010) naklettiğine göre dinlerin insanların sağlığına önemli katkılarda
bulunduğunu söyleyen tıp tarihçisi Henry Sigerts, Hristiyan olmasına sebebiyle İseviliğin bu
yöndeki hizmetlerini dile getirmekte ve şöyle demektedir: “Toplumun hastalara karşı
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yaklaşımındaki devrimsel ve önemli değişim, İsevilik sayesinde gerçekleşmiştir. İsevilik,
garibanlara, hastalara ve gönlü kırık olanlara yöneldi ve onlara selamet, yani yeniden
ruhi ve fiziki iyileşme vadetti. Böylece hasta insanların sosyal konumu, bir önceki
dönemlere göre temelde değişti.”
Yukarda bir örneğini verdiğimiz çalışmada olduğu gibi, batı dünyasında yapılan
bilimsel çalışmalar maneviyat ve dindarlığın sağlık, hastalığı yenebilme, hayat kalitesi ve
hastalıklarla yaşayabilme kabiliyeti üzerinde pozitif etkileri tesbit edilmiştir. Örneğin sürekli
olarak kilise gibi din kurumlarına devam eden inançlı kişiler, stres ve depresyonla baş etmede
ve değişik hastalıklardan kurtulmada daha başarılı oldukları görülmüştür. Diğer taraftan ciddi
sosyal sorunlardan olan madde bağımlılığının önlenmesi ve bırakılmasında, kalp hastalıklarının
ve yüksek tansiyonun önlenmesinde, ağrıların giderilmesinde, engelleri düzeltmede ve moral
kazandırmada % 25 azalma olduğu ispatlanmıştır (Başbakkal, 2005, ak.Seyyar, 2010)
Yine bu kapsamda maneviyatın, önemli bilimsel sağlık platformlarından olan Society
of Behavioral Medicine’nin yıllık toplantısında tartışmaya açılan 15 konudan biri olması, bu
konuya olan bilimsel ilginin bir göstergesidir. 2005’te gerçekleştirilen bir çalışmada, maneviyat
ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi ele alan 371 yayına ulaşılması, 2007’de yapılan bir
araştırmada ise dini inanç veya davranış ile sağlıkla ilgili çeşitli unsurlar arasındaki ilişkiyi ele
alan 1200 çalışmadan söz edilmesi konunun önemini ve hassasiteyetini gözler önüne
sermektedir (Horozcu, 2010).

5.5. Maneviyat / Din ve Somatik Hastalıklar İlişkisi
Seyyar (2010) tarafından nakledilen Kuzey Carolina Eyaleti, Duke Üniversitesi
Maneviyat (İlahiyat) ve Sağlık Merkezi Başkanı Prof.Dr. Harold G.Köning tarafından yapılan
araştırmalarda inanç (iman), ibadet ve şifa arasında olumlu bir korelasyondan bahseder. Yapılan
çalışma neticesinde şu tesbitte bulunur: “İnananlar, daha sağlıklıdırlar, daha çok
mukavemet stratejilerine sahiptir, hayat memnuniyetini daha üst seviyede hisseder ve
ortalama olarak daha uzun bir ömre sahiptirler”.
Köning’in İsevi ve Musevi dinine mensup denekler üzerinde yaptığı çalışmada
maneviyat/din ve somatik hastalıklar ilişkisi kapsamında şu tespitler ortaya çıkmıştır:
a. Düzenli olarak kiliseye devam eden, kendi başına ibadet eden ve İncil okuyanlarda
hipertansiyon görülme ihtimali, bu dini aktivitelere nadiren katılanlara göre % 40 daha azdır.
b. Dini hizmetlere düzenli olarak katılanların bağışıklık sistemleri daha kuvvetlidir.
Kilise veya havraya hiç gitmeyen veya nadiren gidenlerde, muhtemelen bağışıklık sisteminin
zayıflamış veya aşarı aktif olduğunu gösterir sonuçlar ortaya çıkmıştır.
c. Kiliseye düzenli olarak devam edenler, hiç gitmeyen veya nadiren gidenlere göre
hastaneye daha az yatar, hastaneye yattıklarında ise daha çabuk taburcu olurlar.
d. Bir kişinin dini inancı ne kadar kuvvetli ise, hastaneye yattığında ve yattıktan sonra
depresyona girme riski o kadar düşüktür.
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e. Dindar insanlar, daha sağlıklı yaşarlar. Kiliseye en az haftada bir defa gidenlerde
alkol alışkanlığı ve sigara kullanımı, nadiren gidenlere göre üçte iki oranında daha azdır.
f. Dindar Hristiyan gençlerde uyuşturucu ve alkol alışkanlığı, erken cinsel suçlar,
intihar düşüncesi ve teşebbüsü, inançlı olmayan gençlere göre daha azdır (Seyyar, 2010)

5.6. Maneviyat/Din ve Psikolojik Hastalık İlişkisi
Maneviyat/din ve sağlık alanında yapılan birçok bilimsel çalışmada ortaya çıkan sonuç
maneviyat/din ile sağlık arkasında olumlu bir korelasyon olduğudur. Bu çalışmalardan biri de
Ali Seyyar (2010) tarafından nakledilen bir araştırma olup, bu araştırmada, 2.616 ikize,
maneviyata bağlılık ve psikolojik hastalıklar bağlamında sorular sorulmuştur. Bu çalışmada
elde edilen sonuç şudur: Belirli dini duygu ve inançlara sahip olanlar, korku (anksiyete),
panik bozuklukları ve madde bağımlılığı gibi psikolojik risklere maruz kalma ihtimali
daha zayıftır.
Bu araştırmanın dışında yapılan 147 farklı araştırmada ve yaklaşık 100 bin kişiden
oluşan bir meta-analizinde dindarlık ile depresyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Ortaya çıkan
sonuç ise şudur: Dindarlığın belirginleşmesi ile depressif semptomlar da azalmaktadır. Bu
sonuç, yaş, cinsiyet ve etnik mensubiyete göre değişmemektedir. (Seyyar, 2010)
Yapılan bir diğer çalışmada Dr. Jeff Levin, “Allah, inanç ve sağlık” isimli kitabında
inanç ve sağlık üzerine yapılmış 200’den fazla çalışmayı incelemiş ve şu tespitlerde
bulunmuştur:
a. Genellikle dindar insanların hayat tarzları daha sağlıklıdır.
b. Camiye, kiliseye veya havraya devam eden kişiler, toplum içinde daha sosyaldirler.
Başka insanlarla birlikte olmak, kişiye manevi güç kazandırır. Toplumla beraber sosyal
dayanışma içinde yaşamak, sağlık açısından her zaman iyi gelir.
c. İbadetler ve toplu dualar, pozitif hisleri ve düşünceyi aktif hale getirmektedir. Pozitif
hisler ise, müspet psikolojik değişikliklere ve olumlu sıhhi gelişmelere yardımcı olmaktadır.
d. İyimserlik ve ümit, hastalıklar üzerinde iyileştirici tesirler yapmaktadır (Levin, 2002,
akt. Seyyar, 2010)
Bu ve bunun gibi birçok araştırmalar göstermektedir ki, manevi tecrübeler, psikolojik
yüklerin ortadan kaldırılmasını kamçılayan bir etkiye sahiptir. Manevi tecrübelerin
edinilebilmesine yönelik daimi icraatlar, bütüncül sağlık açısından bedensel hareketler kadar
gereklidir. Gerçek sağlık, maddi (bedensel) ve manevi/dini icraatların birlikte yapılması
ile sağlanabilir. Maneviyatına ve bu kapsamda ibadetlerine önem veren kişi, manevi sağlığı
daha yerinde olacağı için, psikolojik rahatsızlıklara karşı kendini daha iyi koruyabilmekte,
sağlıklı ve uzun ömür yaşama şansına daha çok sahip olabilmektedir (Seyyar, 2010).
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5.7. Maneviyat, Din ve Manevi Destek Hizmetleri İle İlgili Yapılan
Çalışmalar
Bu kısımda özellikle maneviyat, din sağlık ile ilgili özellikle ulusal alanda yapılan teorik
ve ampirik çalışma örneklerinden belli oranda bahsedilecektir. Maneviyat ve genelde sosyal
hizmet, özelde yaşlılık ilişkisi çerçevesinde ülkemizde diğer ülkelere oranla yapılan çalışmalar
maalesef iki elin parmaklarını geçmeyecek tarzda çok kısır kaldığı bir gerçektir. Dünyanın diğer
ülkelerinde ve özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde bu yönde çok ciddi teorik
ve uygulamaları araştırma, inceleme ve tezler yıllardan beridir yapılagelmektedir.
Maneviyat, din, manevi destek, manevi bakım, sipritualite, tinsellik vb. kavramlar
çerçevesinde ülkemizde teorik ve uygulamalı olmak üzere çeşitli bilimsel araştırma ve
incelemeler çok az sayıda da olsa yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Ülkemizde
maneviyat, din ve manevi destek ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle hemşirelik, tıp,
sosyoloji, psikoloji ve din psikolojisi alanında yapılan çalışmalar olup, çok az sayıda da sosyal
hizmet alanda çalışmalar bulunmaktadır.
Maneviyatın ve özellikle de dinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri
düşünüldüğünde, bu konu ile ilgili ülkemizde de çok yönlü çalışmaların yapılması zorunluluğu
bulunmaktadır. Fakat elinizdeki çalışmanın ilk bölümlerinde üzerinde durulduğu üzere
ülkemizde bu anlamda henüz yeterince bir anlayış farklılığı, bir paradigma dönüşümü
sağlanabilmiş değildir.
Batıda insan sağlığı ve bunu etkileyen maneviyat ve din üzerinde yapılan gerek teorik
ve gerekse ampirik çalışmalar manevi desteğin ne denli önemli bir durum olduğunu bütün
açıklığı ile ortaya koymaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında aşağıda özet halinde
bilgiler verilecektir.
1. Maneviyat alanında yapılan en kapsamlı çalışmalardan birisi Editörlüğünü Ali
Seyyar’ın yaptığı ve farklı disiplinlerden kalemlerin yazılarının bulunduğu “Manevi Sosyal
Hizmetler” adlı eserdir. Eser 2008 yılında Rağbet yayınları tarafından yayımlanmıştır. Bu
çalışmada manevi sosyal hizmetle ilgili temel kavramsal ve kuramsal çerçeve ortaya konmakta,
manevi sosyal hizmet ile pozitivist sosyal hizmetin mukayesesi yapılmakta ve sosyal hizmet
alanlarından olan çocuk, gençlik, yaşlılık ve engellilik gibi konularda manevi sosyal hizmetin
nasıl yapılacağı ile ilgili fikirler ortaya konmaktadır.
2. Hacette Ü. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Tarık Tuncay tarafından yazılan
ve 2009 yılında Sağlık ve Toplum Dergisinde yayımlanan “Kronik Hastalıklarla Başetmede
Tinsellik”, adlı makale sosyal hizmet ve manevi destek noktasında ülkemizde yapılan ilk
çalışmalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tuncay, makalesini maneviyat kavramından ziyade tinsellik kavramı üzerine bina
etmekte ve özellikle tıbbi sosyal hizmet anlamında ağır derecede bulunan hastaların
karşılaştıkları sıkıntıların giderilmesi noktasında tinselliğin önemine vurgu yapmaktadır. Bu
çerçevede tinselliği üç tür bağlılık kavramı çerçevesinde ele alan Tuncay, kişisel, kişilerarası
ve transandantal bağlılık sayesinde hasta bireylerin hastalık evrelerini daha sağlıklı bir şekilde
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geçirebileceklerini hem teorik hem de alanda yapılan araştırma örneklerinden kaynak
göstermek suretiyle ifade etmektedir.
3. Ali Seyyar tarafından 2010 yılında hazırlanan ve Rağbet yayınları arasında çıkan bir
diğer çalışması da “Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım” adlı çalışmadır. Bu çalışmada
tıbbi sosyal hizmet kapsamında manevi bakıma muhtaç bireylere manevi bakımın nasıl
verilmesi gerektiği ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılmaktadır.
4. Yine Ali Ayten tarafından 2013 yılında İz yayınları tarafından yayınlaman “Din
Psikolojisi, Dine ve Maneviyata Psikolojik Yaklaşımlar” adlı eseri dine ve maneviyata
yaklaşımlara farklı bir perspektiften bakarak din psikolojisi çerçevesinde bir çalışma ortaya
koymuştur.
5. Kendisi de bir görme engelli olan ve halen İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğünde Engelli bireylerle ilgili İl Md. Yrd. Olarak görev yapan Halis Kuralay’ın, 2014
yılında Selis yayınları tarafından “Toplumun Engellilere, Engellilerin Toplumla İmtihanı,
Abese Ruhu”, adlı çalışması engellilik gerçeğinin ne olduğu ve bir engelli gözüyle engellilere
nasıl yaklaşılması gerektiği, manevi temelli bir bakış açısı ortaya konan bir çalışmadır.
6. Abdulkadir Çekin tarafından yazılan “Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal
Hizmet” isimli kitabı 2014 yılında Etüt yayınları tarafından yayımlanmış bir eser olup, genel
itibariyle Batıda sosyal hizmet ile alakalı yapılan çalışmalar eksenli bir kitap olmuştur. Kitapta
maneviyat, din, manevi sosyal hizmet, manevi bakım gibi temel kavramlarla ile ilgili kavramsal
çerçeve ortaya konmuş ve bu çerçeveyi destekleyen kuramsal yapı ile ilgili bilgiler
sunulmuştur. Kavramsal ve kuramsal çerçevenin akabinde din, maneviyat, manevi sosyal
hizmet, manevi bakım, Hristiyan ve Müslümanlara göre manevi sosyal hizmetin ne olduğu ile
ilgili hem uygulama hem de teorik çerçeve noktasında tamamen batı kaynaklı referanslar
çerçevesinde bir çalışma ortaya koymuştur.
7. Editörlüğünü Din Psikolojisi alanında çalışmalar yapan akademisyen Ali Ayten”in
yaptığı ve 2015 yılında Çamlıca yayınları tarafından “Din, Erdem ve Sağlık”, adıyla
yayımlanan eser, din, maneviyat ve manevi destek kapsamında hem teorik hem de yapılan
uygulamaların yer aldığı bir çalışmadır. Yayınlanan bu eserde aşağıdaki konularla ilgili yapılan
araştırmalar detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Dini bağlılık ve dini kimliğin ruh sağlığına katkısı
nedir? Dindarlık ölüm kaygısını azaltır mı? Dindarlık başkalarını affetmeyi kolaylaştırır mı?
Affetme Eğilimi ve dindarlık ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma. Affetmek sağlığa faydalı
mı? Dindarlık kendini gerçekleştirme sürecini nasıl etkiler? Dini başa çıkma etkinliklerini
kullanmak depresif eğilimleri azaltır mı? Dini başa çıkma ve şükür sağlıkla ilişkili midir? gibi
konular üzerinde durulmuştur
8. Manevi destek olarak nitelendirilen sabır kavramı üzerine Din psikolojisi alanında
Mebrure Doğan tarafından yapılan doktora çalışması, hem teorik hem de uygulama boyutunun
da bulunduğu bir doktora çalışması olup bu çalışma, “Sabır Psikolojisi, Pozitif Psikoloji
Bağlamında Bir Araştırma”
adıyla Çamlıca Yayınları tarafından 2016 yılında
yayımlanmıştır. Dezavantajlılık ve sabır ilişkisi çerçevesinde sabır kavramının yanlış anlaşılan
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boyutlarının olduğu, sabrın pasif bir davranış biçimi değil, bilakis aktif bir davranış biçimi
olarak sıkıntılarla başetmede önemli bir nokta olduğu hem teorik hem de uygulama örnekleri
ile ortaya konmuştur.
9. Kendisi de bir sosyal hizmet uzmanı ve bir sosyal hizmet akademisyeni olan Zeki
Karataş tarafından yapılan Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri
Anabilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı Yüksek Lisans tezi önemli çalışmalardan biridir.
“Evde Bakım Hizmeti Sunan Aile Bireyi Bakıcıların Moral ve Manevi Değerlerinin
Başaçıkmadaki Etkisi” adlı çalışma bir sosyal hizmet uzmanı gözüyle, din psikolojisinin de
verilerinde yola çıkılarak başa çıkma ile manevi değerler arasındaki ilişki teorik ve
uygulamaları olarak ele alınarak konu incelenmeye çalışılmıştır.
10. Editörlüğünü Halil Ekşi ve Çınar Kaya’nın üstlendiği, Kaknüs yayınları tarafından
2016 yılında “Manevi Yönelimle Psikoterapi ve Psikolojik Danışma” adlı bir eser
yayımlanmıştır. Konuya manevi açıdan ele alan bir çalışma olması hasebiyle sosyal hizmet
mesleği noktasında yararlanılabilecek bir eserdir.

11. “İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral ve
Manevî Desteğin Önemi (Deprem Ve Bedensel Engellilik Örneği)” adlı çalışma uygulama
ağırlıklı bir çalışma olarak Naci Kula tarafından yapılmış ve Dinbilimleri Akademik Araştırma
Dergisi, VI (2006), 2. Sayısında yayımlanmıştır. Bu çalışma istenmedik ve beklenmedik
olaylarla karşılaşan bireylere sağlanacak moral ve manevî desteğin önemi ve niteliğini ortaya
koymayı hedeflenmiştir. Bu amaçla 1999 Marmara depremini yaşayan bireyler ve bedensel
engelliler üzerinde yapılan bazı çalışmalar incelenmiştir. Çalışma sonucu istenmedik ve
beklenmedik olayla karşılaşan bireylere sağlanacak moral ve manevi destek şu özellikleri
taşımalıdır: Öğrenme merkezli olayı değerlendirme, umut duygusu aşılama, kendine güveni
sağlayıcı davranışları pekiştirme ve dinî sosyalleşme, olayı sınanma olarak algılama ve sabır
davranışını vurgulama. Bahsedilen özellikleri taşıyan moral ve manevî destek, bireylerin
yaşanan olayları daha sağlıklı değerlendirip olumsuz etkilerini rahat aşmasını
sağlayabilmektedir.
12. Elif Gün tarafından Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din
Bilimleri Anabilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalında yapılan yüksek lisans çalışması. Çalışma
“Stresle Başa Çıkma Bilişsel Süreçler ve Dindarlık Üzerine Bir İnceleme” adıyla 2012
yılında yapılmış bir çalışmadır.
13. Öznur Özdoğan tarafından 12-16 Ekim 2009 yılında Ankara’da gerçekleştirilen IV.
Din Şurasında sunulan ve yayımlanan “Hastalara Manevi-Psikolojik Yaklaşım” isimli
tebliği ve bu tebliğde verdiği örnekler hastalık maneviyat ilişkisi üzerine yapılan önemli
çalışmalardandır.
14. Özden Dedeli, Gülten Karadeniz tarafından kaleme alınan “Kanser Ağrısının
Kontrolü İle Psikososyal-Spiritüel Modelin Birleştirilmesi” adlı makalesi (2009;21(2):4553) kanser ağrısının yönetimi için, hastaların gereksinimleri ve kanser ağrısının psikososyal ve
spiritüel boyutlarına odaklı multidisipliner bir model tanımlamaktadır.
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15. Yukarda belirtilen ve yayımlanan bilimsel çalışmaların yanında bir çok sivil toplum
örgütü ve Balıkesir Ü. ve 29 Mayıs Ü., Diyanet İşleri Başkanlığı ve İBB’nin organizasyonunda
yer alan Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi İstanbul’da gerçekleşmiş ve
bu sempozyumda yapılan sunumlar bildiri haline getirilerek Dem Yayınları tarafından
bastırılmıştır. Editörlüğünü Mustafa Koç- Ali Ayten ve Nuri Tınaz’ın yaptığı ve iki cilt halinde
basılan “Manevi Danışmanlık ve Rehberlik”, kitabında manevi danışmanlık ve rehberlik, zor
durumda kalan ve anlam arayışına giren bireylerin kaybettikleri anlamı ve kontrolü kazanma
süreçlerinin dini ve manevi referanslarla desteklenmesi olarak tanımlanmaktadır. Daha özelde
hastalık, yaşlılık, engellilik, doğal felakete uğrama, yoksunluk içerisinde bulunma gibi
sebeplerle anlam arayışı içerisinde bulunan bireylere yönelik dinî ve manevî değerler odaklı
destek hizmetidir.
Dünyada farklı ülkelerde bilimsel gelenek içerisinde psikoloji, ilahiyat ve psikiyatri
kavşağında oldukça uzun bir akademik çalışma ve uygulama tarihine sahip olan Manevi destek,
adı geçen bu disiplinlerle ortak çalışarak insanın fiziksel, psikolojik ve manevi yönlerden iyi
oluşu ve sağlıklı oluşuna vurgu yapan disiplinler arası bir alandır. İki cilt Türkçe ve bir de
İngilizce kitaptan oluşan eser; dini ve manevi değerlerin zor durum ve zamanlarında insanların
başa çıkma süreçlerini desteklemesini sağlayan Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanında
hem yerel hem de uluslararası literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Ülkemizde yayımlanan çalışmalar bunlarla sınırlı değil elbet. Bu çalışmada verilen
örnekler yapılan çalışmalardan bir kısmı olarak verilmiş bulunmaktadır. Özellikle tıp ve
hemşirelik alanında yapılan birçok çalışma da bu kapsamda ele alınabilecek çalışmalardır.
Maneviyat, din ve yaşlılık ve sağlıkla ilgili yurt içinde yukarda belirtilen çalışmalar gibi
çalışmalar olduğu gibi, yurt dışında da çok yoğun bir şekilde çalışmalar yıllardan beridir
yapılmaya devam etmektedir.

113

Uygulamalar
Manevi desteğe ihtiyacı olan bireylerle temasa geçmek suretiyle onların ne tür manevi
desteğe ihtiyaçları olduğunu araştırın.
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Uygulama Soruları
1) Manevi desteğe ihtiyacı olan kaç bireyle temasa geçtiniz mi?
2) Temasa geçtiğiniz müracaatçının karşı karşıya kaldığı sorunları nelerdir?
3) Bu sorunlarla başetmede hangi tür manevi desteğe ihtiyacı bulunmaktadır?
4) Müracaatçıya sunduğunuz manevi destek sorunlarla başetmede kendisine ne kadar
faydalı olmuştur?

115

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkçe’ye her ikisi de “refah” olarak tercüme edilebilen welfare ve wellbeing
kavramları farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu kavramlardan biri olan Well-being, “iyi
oluş”, en yaygın anlamıyla o toplumu oluşturan bütün bireylerin rahat, sağlıklı ve iyi olmaları
halidir. Welfare ise yine “refah” kelimesi ile çevrilmekte, tanım itibariyle varlık, bolluk ve
rahatlık içinde yaşamak anlamına gelmektedir. Well-being (iyi oluş), insanların olumsuz
faktörlerin yokluğunu deneyimlemek ya da zorluklara tepki verirken olumlu taraftan
bakabilmek gibi hususlarda, yaşama nasıl yaklaşıp yorumladıklarına dikkat çeken bir
kavramdır. Bu doğrultuda, insanların kendilerinden memnun oluş veya olmayışları, yaşam
koşullarını ve ilişkilerini olumlu ve olumsuz değerlendirme biçimleri, refahın öznel bir koşulu
olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal hizmet mesleği açısından bakıldığında ise, müracatçının karşı karşıya kaldığı
sorunların çözümünde medikal modelle yapılan uygulamaların günümüz açısından yeterli
olmadığı bir gerçekliktir. Bu bağlamda medikal modelle beraber sosyal model ve manevi destek
modellerinin de kullanılması önem arzetmektedir. İnsan yapısı itibariyle bio-psiko-sosyal ve
manevi bir özelliğe sahip olması açısından manevi desteğe de ihtiyaç duymaktadır.
Maneviyat, tinsellik veya siprituality kavramları sosyal hizmet penceresinden
incelendiğinde her üçünde de netice itibariyle “hayatın anlam ve amacı”nı ortaya konan
çerçevede merkeze oturmaktadır. Maneviyat, tinsellik ve din kavramları incelendiğinde
maneviyatın dini de içinde barındıran bir unsur olduğu, fakat her manevi yapıya sahip olan
insanların dini yapıyı da içlerinde barındırmadıkları, dini inançları olmadığı halde
maneviyatlarının olduğu ortaya konmuştur.
Sorunlarla başetmede manevi destek hizmetleri sorunlarla başetmede önemli bir nokta
olarak meslek elemanlarının karşısına çıkmaktadır.
Ülkemizde farklı disiplinlerden de olsa maneviyat, manevi sosyal hizmet, manevi destek
hizmetleri, tinsellik, din ve sosyal hizmet ilişkisi ile alakalı şimdiye kadar yapılan çalışmalara
ek olarak çok daha büyük oranda çalışmaların yapılması son derece önemli ve üzerinde
durulması gereken bir konudur.
Gerek akademik camia ve gerekse akademinin dışında entelektüel birikimi olan
insanlarımızın maneviyat, din ve yaşlı refahı ilişkisi ile ilgili çalışması ve bunların da
yayımlanması insanların biyo-psiko-sosyal ve manevi açıdan tam iyilik haline kavuşmasına da
bir nebze de olsa destek olacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Yaşlı refahına yönelik
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tarık Tuncay
b) Emrah Akbaş
c) Rukiye Karaköse
d) Abdulkadir Çekin
e) Zeki Karataş

uygulamalı

bir

çalışma

yapan

araştırmacı

2) Ekonomik, çevresel, sosyal, fiziksel ve manevi refah hangi kavramın çeşitleri
arasında sayılmaktadır?
a) Yaşlılık
b) Yaşlı refahı
c) Engellilik
d) Ekonomik
e) Sosyal
3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara manevi desteğin etik değerlerinden değildir?
a)
Hizmet sunma
b)
Sosyal inceleme raporu yazma
c)
Sosyal adalet
d)
İnsan onuru ve insana saygı
e)
Mesleki uyum
4) Yapılan bilimsel araştırmalarda manevi/tinsel bağlılıklarının artışıyla
psikolojik iyilik hali ve işlevleri arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiştir?
a) Evet b) Hayır
5) Maneviyata yeniden bir ilgi ve maneviyata duyarlı sosyal hizmetin değerini
keşfetmeye daha bir isteklilik hangi tarihte ortaya çıkmıştır?
a) 1920-70 yılları arası
b) 1980 sonrası
c) 2002 sonrası
d) 19. yüzyılda
e) 15.yy.da
6) “Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik” konulu makale aşağıdaki
isimlerden hangisine aittir?
a) Tarık Tuncay
b) Emrah Akbaş
c) Öznur Özdoğan
d) Abdulkadir Çekin
e) Zeki Karataş
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7) “Toplumun Engellilere, Engellilerin Toplumla İmtihanı, Abese Ruhu” adlı
eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abdulkadir Çekin
b) Tarık Tuncay
c) Öznur Özdoğan
d) Halis Kuralay
e) Zeki Karataş
8)
a)
b)
c)
d)
e)

Abdulkadir Çekin tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet
Tıbbi Sosyal Hizmetlerde Manevi Bakım
Manevi Sosyal Hizmet
Hastalıklarla Başetmede Tinsellik
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

9) Sabrı pasif bir davranış biçimi değil, bilakis aktif bir davranış biçimi olarak
ortaya koyan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maneviyat, Manevi Bakım ve Sosyal Hizmet
b) Din, Erdem ve Sağlık
c) Manevi Sosyal Hizmet
d) Sabır Psikolojisi, Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Araştırma
e) Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
10) “İstenmedik ve Beklenmedik Olaylarla Karşılaşan Bireylere Yönelik Moral ve
Manevî Desteğin Önemi (Deprem ve Bedensel Engellilik Örneği)” adlı çalışma hangi
akademisyenimize aittir?
a) Ali Ayten
b) Naci Kula
c) Abdulkadir Çekin
d) Tarık Tuncay
e) Emrah Akbaş

CEVAPLAR
1) C

2) B

3) B

4) A

5) B

6) A

7) D

8) A 9) D

10) B
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6. İSLAM DİNİ VE MANEVİ DESTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İslam Dini İle İlgili Kavramsal Çerçeve
2. İslam Dininin Temel Esasları
3. İslam’a Göre İnsan
4. İslam’da İnsan Hakları
5. İslam’ın Yaşlıya Bakışı
6. İnsan Yeryüzüne İmtihan İçin Gönderilmiştir
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İslam dininin tanımı nedir?

2.

İslam dininin temel esasları nelerdir?

3.

İslam’a göre insanın tarifi nedir?

4.

İslam’da insan hakları nelerdir?

5.

İnsan değerli midir?

6.

İnsan yeryüzüne niçin gönderilmiştir?

7.

İnsanların en hayırlısı kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İslam Dini

İslam dininin tanımı ve
temel esasları öğrenilmiş
olacak.

Literatür incelemesi ile
kazanımlar daha da
artırılabilir.

İslam’a Göre İnsanın Tarifi

İnsanın tarifi öğrenilmiş
olacaktır.

İnsan ile ilgili farklı eserlerin
okunması kazanımları
artıracaktır.

İslam’da İnsan Hakları
Nelerdir?

İslam’da insanların temel
haklarının ne olduğu
öğrenilmiş olacak.

Kur’an-ı Kerim ve hadisler
incelendiğinde kazanımlar
daha da artırılabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

İslam Dini

•

İslam Dininin Temel Esasları

•

İslam’a Göre İnsan

•

İslam’da İnsan Hakları

•

İnsanın Değerli Oluşu
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Giriş
Yaşlı bireylere manevi destek hizmetlerini sunacak meslek elemanlarının yaşlının sahip
olduğu dinini, kültürünü, yaşam biçimini, manevi anlamdaki duyarlılığını da bilmesi gerekir.
Her yaşlının manevi olarak desteklenme biçimi o yaşlının sahip olduğu biyolojik, psikolojik,
sosyal ve manevi hayatındaki özel durumu ile ilgilidir. Ülkemizde bulunan yaşlı bireylerin
çoğunluğunun müslüman olması hasebiyle İslam dini ile ilgili bir meslek elemanının bilmesi
gereken genel prensipler üzerinde durulması önem arzetmektedir.
Dolayısıyla İslam’ın ne olduğu, İslam dininin temel esaslarının neler olduğu, İslam’ın
insana bakış açısı, insanların temel haklarının neler olduğu, İslam’ın insana verdiği değer gibi
kavramlar, İslam ve yaşlılara yönelik bakış açısında temel referansların neler olduğu, Hz.
Peygamber’in Kur’an’dan aldığı talimatlar çerçevesinde insanların refahına yönelik ne tür
uygulamalar gerçekleştirdiği; kendisinden sonra gelen halifeler döneminde ne gibi
uygulamaların olduğu

üzerinde durmak meslek elemanının bilmesi gereken temel

konulardandır.
İslam tarihinin birçok evresinde yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamalarının
yapılmasının en temel gerekçelerinden birisi şüphesiz ki İslam dininin ortaya koyduğu temel
referanslar ve Hz. Peygamber’in gerçekleştirmiş olduğu uygulamalardır.
Gerek Kur’an-ı Kerim ve gerekse Hz. Peygamber’in hadis-i şeriflerinde teorik olarak
ortaya konan hususların pratikte yansımaları noktasında başka Hz. Peygamber (SAV) olmak
üzere, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve daha sonraki dönemde İslam dünyasında yaşlılara yönelik
ne tür uygulamaların yapıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Özellikle İslam tarihinin birçok
döneminde sosyal hizmet uygulamalarının yapılmasının en temel gerekçelerinden birisi,
şüphesiz ki İslam dininin ortaya koyduğu temel referanslar ve Hz. Peygamber’in
gerçekleştirdiği ve yapılmasını da emrettiği uygulamalardır.
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6.1. İslam’ın Tanımı
Sözlükte "kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek;
barış yapmak" anlamlarındaki Arapça silm (selm) kökünden türemiş olan İslam'ın
etimolojisini yapan ilk âlimlerden İbn Kuteybe kelimeyi "boyun eğmek ve iradi olarak uymak
suretiyle barış ortamına girmek", İbn Manzur da "boyun eğmek (inkıyad) ve itaat etmek"
şeklinde açıklamıştır. Sonraki kaynaklarda genellikle bu açıklamalar tekrar edilmiş, "sulh ve
selamet gayesiyle boyun eğmek, tabi ve teslim olmak" manaları öne çıkarılmıştır (Sinanoğlu,
İA, İslam mad.).
İslam kelimesinin terim anlamı: İslam, “boyun eğme, teslim olma, sulh yapma”
demektir. İslam’ın gücünü, otoritesini tanıma ve kabul etmedir. Bir diğer tanımı da: “İslam,
kalp ile inanma, inandığını yaşama ve Allah’ın takdir ettiği ve yerine getirdiği her şeye
gönülden teslim olmak” demektir. “Rabbi ona: “İslam ol” demişti. O da Âlemlerin Rabbine
teslim oldum dedi” (Bakara, 2/131) ayeti ile ifade edilen İslam bu anlamda kullanılmaktadır
(Atik ve ark. 1997).
Din olarak İslam ise: “Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara
bildirilen, dünyada ve ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak hayat şekli, itikadî ve
amelî bir nizamdır. İslam, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere
götüren ilahî bir kanundur.” “Allah katında gerçek din İslam’dır” (Al-i İmran, 3/19) ayeti bu
gerçeği ifade etmektedir.
İslam’ın birinci derecedeki temel referans kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, ikinci
derecedeki referans kaynağı da Hz. Peygamber’in söz, fiil, davranış ve ikrarı olarak kabul edilen
sünnetidir. Kur’an-ı Kerim’de İslam kelimesi sekiz yerde geçmekte, ayrıca çok sayıda ayette
aynı kökten fiil ve isimler bulunmaktadır. Fiil halinde geçtiğinde daha çok "Allah'a yönelmek"
(mesela bk. el-Bakara 2/11-12; Lokman 31/22), "O'na teslim olmak" (el-Bakara 2/131; elMü'min 40/66), "tevhid inancına sahip bulunmak" (el-Enbiya 21/108), "Allah'a teslimiyetın
gereğini yapmak" (ez-Zümer 39/ 54) manalarında kullanılmıştır.
Kur'an'da İslam, Allah katındaki hak dinin karşılığı ve özel adı olarak belirlenmiştir.
Ondan başka hiçbir dinin Allah tarafından kabul edilmeyeceği vurgulanmıştır “Kim İslam’dan
başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecektir” (Al-i İmran 3/85). Ayrıca
Müslümanlara din olarak İslam’ın uygun görülmesi, hidayete erme yönünde Allah'ın yardım ve
desteğinin en üst düzeyi şeklinde nitelendirilmiştir (el-Maide 5/3). (Sinanoğlu, İA, İslam mad.).
Allah tarafından Hz. Adem ile başlayıp Hz. Peygamber’e kadara gelen tüm dinlerin de
ortak adı İslam’dır.

6.2. İslam Dininin Temel Esasları
Allah tarafından Peygamberler aracılığı ile insanlara bildirilen ve insanların dünya ve
ahiret mutluluğuna yönelik hükümleri ifade eden temel esaslar dört kısımdan ibarettir:
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a. İmani Esaslar: Hz. Peygamber (SAV) İslam nedir sorusuna: “İslam, kelime-i
şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir” (Müslim,
iman, 5) şeklinde cevap vermiştir. Bu ifadeden anlaşıldığı üzere İslam’ın birinci önceliği
kelime-i şehadet getirmektir. Yani öncelikle yerine getirilmesi gereken husus iman esaslarıdır.
İman ise tasdiktir. Allah’ın inanmamızı istediği tüm hususları tasdik etmektir.
İnanç veya iman esasları diye ifade edilecek olan bu hususlar insanın dinde kabul etmesi
ve reddetmesi gereken hususlarla ilgili hükümlerdir. İnsana neleri kabul etmesi, neleri
reddetmesi gerektiğini bu hükümler öğretir. İnsan, iman esaslarına inanmakla manevi
gıdasını almış, kalbini yanlış inançlardan temizleyerek gerçek değerini kazanmış olur.
Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman bu iman
esasları içerisinde değerlendirilebilecek olan konulardır.
b. Ameli Esaslar: Amel, insanların yaptığı işlerdir. Yapılması veya yapılmaması
gereken fiillerdir. Hangi amellerin, hangi şartlarla nasıl yapılacağını ve nasıl sahih olacağını
açıklayan hükümlere amelî hükümler denir. Yukarda Hz. Peygamber’in İslam nedir sorusuna
verdiği cevapta görüldüğü üzere namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek gibi
temel hususlar olduğu gibi, dua etmek, tefekkür etmek, ilim tahsil etmek, hak ve hukuk
çerçevesinde yaşamak gibi hususlar da ameli esaslar içerisinde değerlendirilmektedir.
İman tasdik ise, amel de teslimiyettir. Allah’ın yerine getirmemizi istediği pratikleri
yerine getirme noktasında O’na teslim olmamız anlamına gelmektedir ki, İslam’ı tarif ederken,
İslam tasdik ve teslimiyet olarak ifade edilmişti.
c. Ahlaki Esaslar: Hal ve hareketleri, davranışları, İslamî ve insanî ilişkileri açıklayan
hükümlere denir. Ahlakın güzelleşmesine ve vicdanın terbiyesine ait bulunan hükümlerdir.
Kötü söz ve yalan söylememe, kendisi için istediğini başkası için de isteme... gibi. “Ben güzel
ahlakı tamamlamak için gönderildim” (Ahmed b. Hanbel, II, 381; Malik, Muvatta, 1. II, 904)
ifadesi İslam’ın bu anlamdaki en önemli misyonunu ortaya koymaktadır.
d) Hukuki Esaslar: İmani, ameli ve ahlaki konuların dışında kalan, özellikle devlet
yönetimi, toplum idaresi ve ekonomik durumları içeren konular; aile hayatı, evlenme, boşanma,
miras dağılımı, ticari ve siyasi işler, kısaca hayatın diğer alanları ile ilgili kuralları belirleyen
hükümlerin bulunduğu alandır.
Bu esasları da içeren boyutu ile bakıldığında üç temel sorumluluk ortaya çıkmaktadır:
1. Kişinin Allah’a karşı sorumlulukları: Yukarda ifade edildiği üzere imani ve ameli
noktada kişinin inandığı yaratıcısına karşı yerine getirmek zorunda olduğu sorumluluklarıdır.
2. Kişinin kendine karşı sorumlulukları: Kişinin kendisine emanet olarak verilen
hususlarla ilgili sorumlulukları.
3. Kişinin diğer insanlara karşı sorumlulukları: Ki, üçüncü şahıslar olarak ifade
edilebilecek olan hususlardır ki, çevremizde yaşayan tüm insanlara karşı yerine getirilmesi
gereken sorumluluklardır. Nitekim Hz. Peygamber (SAV) “İnsanların en hayırlısı insanlara
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faydalı olandır” (Buhârî, Mağâzî, 35) buyurarak tüm insanlara faydalı olma noktasında bir
sorumluluk ortaya koymaktadır. Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta faydalı olma
sadece aynı dini paylaşan müslümanlara karşı faydalı olma olarak ifade edilmemiş, bilakis
“insanlara faydalı olma” ifadesi ile din, dil, ırk, renk, siyasi veya felsefi görüş ne olursa olsun,
insanlara insan olmaları hasebiyle faydalı olma noktası üzerinde durulmuştur.
Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i şerifler bir bütün olarak incelendiğinde müslümanlar
açısından İslam, insan hayatının vazgeçilmez bir unsurudur. İslam, insanların “dünya ve
ahiret mutluluğunu” maksat yaptığı için insanın günlük yirmi dört saatini ve doğumdan
ölümüne yaşamın her alanını kapsar ve belirler. Allah’a karşı sorumluluğundan, diğer tüm
insanlara, hayvanlara ve yaratılmışlara karşı sorumluluğuna varıncaya kadar hayatın tüm
alanları ile ilgili sorumlulukları ortaya koyan bir dindir. İslam, inancı, ibadeti, ahlakı, hukuku
ve sosyal hayatıyla bir bütündür. İslam parçalanma ve bölünme kabul etmez bir bütün olup,
yeryüzüne gönderilen son hak dindir ve ondan sonra da başka bir din gelmeyecektir.

6.3. İslam’ın İnsana Bakışı
Yukarda temel esasları ifade edilen İslam dininin insana bakışını da ortaya koymakta
yarar vardır. Yaşlılara yönelik ortaya konan tüm hizmetlerin nihai hedefi insan refahını, insanın
sağlık noktasında tam iyilik halini sağlayabilmek olduğuna göre, çoğunluğunu Müslümanların
teşkil ettiği ülkemizde müracaatçıların ekseriyetinin de Müslüman olması hasebiyle İslam
dininin insana bakışını ortaya koyup, meslek elemanlarının hizmet alacak olan yaşlı bireylerle
yapacakları çalışmalarda bu konunun da bilinmesi önem arz edecektir.
İnsan kavramı, Arapça “ins” kelimesinden türetilmiştir. "Beşer, insan topluluğu"
anlamına gelen ins, daha ziyade insan türünü ifade etmekte olup bu türün erkek veya dişi her
ferdine ins, enes yahut insan denmektedir. Kelimenin aslının "unutmak" manasındaki nesyden
insiyan olduğu da ileri sürülmüştür ( el-Müfredat, "ins" md.).
İnsan kavramı İslam Ansiklopedisi’nin “İnsan” maddesinde şu hususlara yer
verilmektedir: Kur'an-ı Kerim'de altmış beş yerde insan, on sekiz yerde ins, bir yerde de insi
geçmektedir. Ayrıca bir ayette enasi, 230 yerde nas şeklinde çoğul olarak yer almaktadır.
Kur'an'da insan bütün yönleriyle ele alınmış, konuyla ilgili ayetler onun yaratılışı, mahiyeti ve
gayesini bir bütünlük içinde temellendirmiştir. İnsan türünün ilk örneği kabul edilen Hz.
Âdem’le ilgili olarak zikredilen ayetlere göre Allah Hz.Adem’i özel bir yaratışla varlık alanına
çıkarmıştır. Aslı topraktan olan ve gelecekteki yeryüzünün hükümranına Allah "ruhum" dediği
varlık ilkesinden bir soluk üflemiş, ona "isimlerin tamamını" öğreterek bu isimlerin gösterdiği
varlık şemasını kavratmış, nihayet meleklerin insana secde etmesini istemiştir.
İnsanın asli örneğinin yaratılması herhangi bir insan ferdinin varlık sahnesine çıkması
gibi olmamıştır. Ancak Kur'an, erkek ve kadının cinsel ilişkisi ve döllenmenin gerçekleşmesiyle
başlayan tabii süreçten de bahseder ve bu sürecin taşıdığı anlamlar üzerinde durur. Ayetlerin
sıkça vurguladığı husus, bu tabii sürecin her aşamasında ilahi irade ve yaratıcı kudretin onun
gelişmesini belirlediği gerçeğidir. Yer yer insanın kendini adeta tanrılaştırıp yaratıcısını unutma
ve inkar etme eğilimi karşısında onun "önemsiz bir su"dan yaratıldığı (el-Mürselat 77/20),
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henüz ruh- beden ilişkisi gerçekleşmeden önceki evrede kendisinin anılmaya değer bir varlık
olmadığı, ancak anılabilecek varlık seviyesine Allah tarafından çıkarıldığı (el-insan 76/1)
hatırlatılır.
Adem'in topraktan, sonraki süreçte onun çocuklarının "önemsiz bir su"dan yaratılmış
olması, insana yeniden dirilmeyi mümkün görmesi için yeterli birer delildir. Kupkuru toprağa
su indirerek can veren kudret elbette insanı yeniden diriltmeye de muktedirdir.
Sonuç olarak insan, tohumun ağaca yürümesinde olduğu gibi "nutfe - alaka - mudga"
aşamasından başlayarak iskelet ve kas sistemleri dahil mükemmel bir organizmaya nasıl
dönüştüğü üzerinde düşünmeli ve hükümranlığı elinde tutan Rabbini tanıyıp nihai dönüşün O'na
olacağının bilincinde olmalıdır (el-Hac 22/5; el-Mü"minun 23/12- I 5; el-Furkan 25/54; ezZümer 39/6; el-Mü'min 40/67; en-Necm 53/45-46; el-Vakıa 56/57; el-Kıyame 75/37; el-insan
76/ 1-3; el-Mürselat 77/20-23; Abese 80/18- 19; et-Tarık 86/5; el-Alak 96/1-2).
Kur'an'ın insana dair diğer önemli bir beyanı da insanın yeryüzünde halife olarak
görevlendirilmesiyle ilgilidir. Ağırlıklı yoruma göre hilafet, esas itibariyle yeryüzünü imar ve
ıslah görevi olup insan bu görevin gerektirdiği güçlerle donatılmıştır. Halife kelimesinin sözlük
anlamının da işaret ettiği gibi ardarda gelen nesiller boyunca insan bu görevin yükümlülük ve
sorumluluğu altındadır. İnsana iyilik ve kötülüğü kavrayıp bunlardan birini seçme yeteneği
verilmiştir; bu sebeple insan kendini sorumlu kılmaya yetecek bir özgürlüğe sahiptir. Olayları
gözlemlemesi ve değerlendirmesi için ona göz, kulak ve kalp (akıl) verilmiş, kendisine doğru
yol gösterilmiş, böylece değerlerin bilincine varmasını ve kendisinin iyiliğine olanları
seçmesini sağlayacak şekilde donatılmıştır.
İnsanın böyle bir görevle yükümlü olması, bu önemli emaneti yüklenmiş bulunması,
Onun yeryüzündeki varlığının temel anlamlarından birini ifade eder. Bu görevi yerine getirme
sürecinde aşması gereken en önemli engel yine insanın kendisidir. Çünkü onun imtihan varlığı
olmasının bir gereği olarak nankörlük, geçici hazlara düşkünlük, cimrilik, umutsuzluk,
unutkanlık, böbürlenme, acelecilik, gerçeğe karşı direnme, inkarcılık vb. zaafları bulunmakta
olup ahlaki gelişim sürecinde bu zaaflarını yenmeyi öğrenmelidir.
Özünde en güzel şekilde yaratılan insan, bunu başaramadığı zaman aşağıların aşağısına
düşmeye mahkûmdur. Unutulmaması gereken bir husus da, dünya hayatının geçici olduğu ve
ölümün kaçınılmazlığı karşısında insan için en akıllıca işin bu yeryüzü sınavını başarıyla geçme
çabası içinde bulunması gerektiğidir (Al-i İmran 3/14).
Önde gelen bazı müfessirlerin yorumlarına göre Kur'an'da yer alan insanın topraktan
yaratılmış bir varlık olduğu hususu, onun cismani bünyesi dışında bir ruha sahip olduğunu
göstermek içindir. Bu gerçek insanı, canlılığa en uzak olan nesneden yaratılmasına rağmen,
diğer canlı türlerinin de üzerine çıkan ve beşer adını alıp yeryüzüne yayılan kendi türünün
yaratıcısını, O'nun sonsuz kudretini kavramaya götürmelidir.
Nitekim yalnızca Adem'in değil her insanın organik varlığının netice itibariyle toprağa
bağımlı olduğu unutulmamalıdır. "Ona ruhumdan üfledim" (el-Hicr 15/29; Sad, 38/72)
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mealindeki ayetin anlatmak istediği gerçek de Adem'in şahsında insan türünün bütün fertleri
için söz konusudur. Ancak bu beyan, antolojik bir olguyu ifade etmeyip tıpkı AIIah'ın evi"
terkibinde olduğu gibi şereflendirme ve amaç belirtme manası taşıyan mecazi bir anlatımdır.
Kur'an'daki açıklamalara bakarak insanın maddi ve ruhi hayatını başlıca dokuz
evreye ayırmak mümkündür:
1.Çamurdan süzülmüş hulasa (sülale) ilk aşama olup aynı zamanda maden, bitki ve
hayvan oluşumlarının da esası olan fiziksel ve kimyasal süreçleri ifade eder.
2.Rahimde karar kılan nutfe aşamasında döllenme gerçekleşir.
3.Alaka aşamasında oluşum halindeki canlı rahime tutunmuş, asılmış durumdadır.
4.Mudga denilen dördüncü aşamadan sonra çeşitli organlar belli belirsiz oluşmaya
başlar.
5.Beşinci aşamada kemik,
6.Altıncısında kas sistemleri oluşur.
7.Yedinci evrede artık insan organizmasının gelişimi en güzel yaratılmış haliyle
tamamlanmıştır.
8.Sekizinci evrede ölüm,
9.Dokuzuncu ve son evrede öldükten sonra diriliş gerçekleşir (Elmalılı, V, 343 I -3437,
akt. Kutluer, İA, insan mad. ).
İslam’a göre insanın halifelik vasfına karşılık var oluşuna anlam katan diğer vasfı kul
oluşudur. Kozmik varlık sıralanmasının en üstüne yerleştirilmiş olan insan, bu mertebeye
getirilmesinden önce anılmaya değer bir varlık olmadığını, aslının toprak olduğunu bilmeli ve
kendisini anılmaya bile değmezken meleklerden de üstün kılan Allah'a minnettarlığını
göstermeli. O'nun buyruklarına kayıtsız şartsız boyun eğmelidir.
Bir Müslüman için en kâmil insan, İslam'ın Peygamberi Hz. Muhammed'dir. İslam da
Allah’ın insanları yarattığı fıtrata paralel olan dindir (er-Rum 30/30). Şu halde dindarlık insanın
başlangıçtaki kendi tabiatına bir dönüş, insani fıtratın farkına varış tecrübesidir. İnsanın manen
ve ahlaken düşüşü ise fıtrattan uzaklaşması demektir. Netice itibariyle bakıldığında İslam’a
göre insan:
a. “Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık.” (Tîn, 95/4) ayetinde olduğu gibi, gerek
maddi ve gerekse manevi yönden en güzel şekilde yaratılmıştır.
b. Bir damla basit sudan yaratılmış olmasına rağmen, Allah’ın emrine muhatap
olma noktasında “Allah’ın kulu” olma vasfına sahiptir.
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c. Yeryüzünde Allah’ın halifesi olma makamına layık bir tarzda yaratılmıştır.
d. Sahip olduğu maddi ve manevi donanımları itibariyle en yüksek derecelere
çıkabileceği gibi, aşağıların aşağısına da düşebilecek bir yapıya sahiptir.
e. İnsan, ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini ve bu dünyaya niçin geldiğini
bilecek ve kâinatın sırlarını keşfedecek bir istidat ve kabiliyette yaratılmıştır.
f. İnsanın mahiyeti genel hatları ile zahiri ve batini duygular şeklinde özetlenebilir:
Zahirî duygular: Göz, kulak, burun, doku, dil olmak üzere beş duyudan oluşur. Bu duyuların
her birisi bir aleme açılan pencere gibidir. İnsan bu pencereler ile o alemleri seyreder. Göz
penceresi ile görüntü alemini seyreder. Kulak penceresi ile sesler alemini işitir ve o alemden
istifade eder. Burun ile kokular alemine açılır. Bâtıni duygular: Akıl, kalp, ruh, vicdan, latife
olmak üzere beş iç duyudan oluşur. Bu duyular da tıpkı zahiri duyular gibi manevi ve gaybi
alemlere açılan birer pencere hükmündedirler.

6.4. İslam’da İnsan Hakları
İnsan hakları kavramı, diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve
rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan hakların genel adıdır. İnsan hakları
doktrini çerçevesinde insan, coğrafi sınırlar dikkate alınmaksızın içinde yaşadığı toplum ve
mekandan bağımsız şekilde bir varlık olarak algılanmakta ve hak sahibi olarak kabul
edilmektedir. İnsan hakları kavramı gücünü baskın fiziki güç karşısında hakkın, doğrunun.
iyiliğin ve faziletin üstünlüğünü ifade etmesi, insanı yaratıldığı güzellikte kabul edip insanlar
arasında onların sorumlu olmadığı sebeplere dayanarak ayırım yapmamasından alır (Gündüz,
İA, insan hakları mad.)
İslam dinine göre insan haklarına bakıldığında; İslam dini genel anlamda insan haklarına
büyük önem vermiştir. Nitekim İslam dininin asli kaynağı olan Kur'an'da ve Hz. Peygamber'in
açıklamalarında insan hakları doktrininin ana unsurlarını içeren bu kavramın fikri temelleri
sayılabilecek ilke ve amaçlardan söz edildiği, bu iki kaynak ışığında oluşan İslam kültür ve
geleneğinde kendine has form ve içerikle insan hakları açısından zengin bir birikimin
bulunduğu görülür (Şentürk, İA, İslam’da İnsan Hakları mad).
Kur'an'da insanın bazı zaaflarının yanı sıra önemli imkan ve kabiliyetlerle de
donatıldığı, saygı değer (mükerrem) varlık olarak yaratıldığı diğer yaratılanların üstlenemediği
bir sorumluluk (emanet) yüklendiği anlatılır ve onun yeryüzünde iyilik ve güzelliği hâkim
kılmak üzere Allah'ın halifesi olarak görevlendirildiği belirtilir. Yine Kur'an'ın özel anlatım
üslubu içerisinde insanın yaşama, bir dini benimseme ve gereklerine göre hareket etme,
sonuçlarına katlanarak dilediği davranışta bulunma, mülk edinme, seyahat, cinsi haklar ve iffet,
beden ve ruh sağlığını koruma gibi temel haklarına değinilir ve bunların korunmasına yönelik
olarak farklı seviyelerde yaptırımlardan söz edilir.
İslami inancına göre din fıtridir ve insanın yaratılıştan taşıya geldiği güzellikleri
korumasına yardımcı olur. İnsanın sahip olduğu bütün haklar yaratıcının iradesine dayanır ve
O'nun insana bağışıdır. Ferdin yaratıcının mutlak güç ve iradesine boyun eğmesi de onun irade
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özgürlüğünü yitirmesi değil, aksine yaratılış ve var oluş çizgisinde bilinçlenip dünyevi
otoriteler karşısında özgürleşmesi anlamını taşır. Bütün bu telakkiler, hakların dini veya
dünyevi temelli beşeri ve hakim güçler tarafından tanınıp lütfedildiği ve yine onlar tarafından
serbestçe kısıtlanabileceği anlayışını reddetmesi ve insana insan olması sebebiyle bir değer
vermesi anlamına geldiğinden, insan haklarına tarih boyunca önemli bir zemin oluşturmuştur
(Şentürk, İA, İslam’da İnsan Hakları mad). Dolayısıyla insanın sahip olduğu haklar, birilerinin
bağışladığı veya lütuf ettiği haklar değil, bireyin doğuştan yaratıcısı tarafından verilen
haklardır.
Bu hakların korunması noktasında Hz. Peygamber’in kendisine peygamberlik görevi
gelmeden önce yaşadığı Mekke’ye ticaret amacı ile gelen insanların haklarının yendiğini
gördüğünde ortaya koyduğu tavır o günün sosyolojik yapısında oldukça önemli bir örnekliktir.
Kendisi ve Mekke’de bu konuda duyarlı insanlarla birlikte Hilfu’l-Fudul (Erdemliler
Hareketi) olarak belirtilen ve bugünkü anlamıyla bir sivil toplum örgütü olarak ifade
edilebilecek olan bir yapının içinde bulunmuş ve civar köylerden gelip ticaret yapan ve
ücretlerini Mekke’nin ileri gelenlerinden alamayan mağdur ve mazlumlara sahip çıkmıştır.
Bir diğer örnek, Hz. Peygamber'in hicret esnasında Medine'deki değişik inanç
mensuplarıyla ve etnik gruplarla yaptığı Medine sözleşmesi, hayatı boyunca etrafındaki
insanlara davranışları, çeşitli din mensuplarıyla ve kölelerle ilişkileri ve bu konudaki
tavsiyeleri, insan hakları açısından büyük öneme sahip belge ve uygulama örnekleridir.
Diğer taraftan Hz.Peygamber’in uygulamalarının teorik çerçevesi mahiyetinde olan
Veda hutbesi de insan hakları açısından önemli bir belgedir. Veda hutbesi kişi, aile, toplum
(müminler toplumu) ve bütün insanlığı iç içe geçmiş daireler biçiminde kuşatır (Şentürk, İA,
İslam’da İnsan Hakları mad). Esasen İslam inancına göre insanın Allah'ı tanıması ve O'na itaat
etmesi yaratılışının amacı, kendine karşı da temel hak ve sorumluluğudur. Veda hutbesinde
daha sonra aile içi haklara geçilir ve aile fertlerinin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları
hatırlatılıp kadınların haklarının korunması konusunda erkekler ayrıca uyarılır; kadınların
Allah'ın emaneti olduğu ve onlar hakkında Allah'tan korkulması, onlara iyi davranılması
gerektiği vurgulanır. Veda hutbesinde can mal ve namus dokunulmazlığı, cezaların şahsiliği
prensibi, hakların ihlali ve zulüm yasağı gibi hususlar üzerinde ayrıca durulduktan sonra
müminlerin kardeş oldukları ifade edilmiş ve. "Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da
birdir; hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır" sözüyle insanlar arasındaki temel
eşitliğe dikkat çekilmiş, ardından da hiçbir ırkın diğerine üstünlüğü bulunmadığı belirtilerek bu
evrensel prensip teyit edilmiştir.
İslam dünyasında tarih boyunca Kur-'an ve Sünnet ışığında oluşan dini, hukuki ve felsefi
birikimde işlev ve amaç itibariyle insan haklarına hizmet eden çeşitli kurum ve kavramın
bulunduğu görülür. Bir kısmı oldukça teorik bulunsa da bunlar İslam toplumlarında hakları
koruma, hak ihlallerini önleme ve bu yönde kamuoyu oluşturma açısından önemli rol
oynamıştır (Şentürk, İA, İslam’da İnsan Hakları mad).
Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e gelinceye kadar indirilen tüm semavi dinlerin ortak
adının İslam olduğu daha önce ifade edilmişti. Bu çerçeveden bakıldığında İslam dininin insan
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hakları olarak ifade edilebilecek beş temel ilkesi bulunmaktadır. İslam ilim dünyasının öncü
isimlerinden Gazzali tarafından da ifade edilen temel hususlar şunlardır:
a.

Canın korunması,

b.

Aklın korunması,

c.

Neslin, namus ve haysiyetin korunması

d.

Dinin korunması,

e.

Malın korunması (Gazzali, 1974).

İnsanın yeryüzünde varlığını sürdürebilmesi ve beşeri sorumluluğunu yerine
getirebilmesi için korunması gereken ve bugün insan hakları çerçevesinde düşünülen hemen
bütün temel hak ve özgürlükleri kapsayan bu beş ilke, bir yönüyle Allah'ın peygamber
göndermedeki maksatlarını teşkil ederken, bir yönden de Müslüman olup olmadığına
bakmaksızın evrensel olarak bütün insanların temel hak ve yararlarını belirlemeye yöneliktir
(Şentürk, İA, İslam’da İnsan Hakları mad).
İslam dininin temel referans kaynağı olarak görülen Kitap ve sünnette insanların temel
hakları bu denli açık bir şekilde ifade edilmesine rağmen, zaman zaman İslam coğrafyasında
yaşanan ve günümüzde de maalesef yaşanmaya devam eden insan hakları ihlalleri temel
referanslardaki eksikliklerden değil, bu referansları gerçek anlamda anlamayan veya anlamak
istemeyen ve dikkate almayan, bildiği halde de uygulamayan kişi veya kişilerin zafiyetlerinden
kaynaklanmaktadır.
İslam dinine göre insan “eşref-i mahlukat”, “Gerçekten Biz Âdem evlatlarını şerefli
kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik, onlara helâl ve hoş rızıklar
verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık.”(İsra, 17/70). (yaratılmışların en
şereflisi olarak yaratılmıştır. Yüce Allah insanı bedeni, ruhi, sosyal ve manevi olarak tüm
yaratıkları içerisinde en şereflisi olarak yaratmıştır. Yaratılan bu insanoğlunun sahip olduğu
sıfatlar vesilesi ile yeryüzünde Allah’a halife olabilecek donanımda olduğu gibi, aşağıların
aşağısına düşebilecek bir donanıma da sahiptir.
İslam dini insanın diğer tüm yaratılanlara göre en değerli olduğunu vurgulamak suretiyle
insana her türlü hizmetin götürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu hizmetin götürülmesinde
temel özellik insanın değerli oluşudur. Yoksa sahip olduğu makam, mevki, ırk, din vb.
özellikler değildir. Nitekim Peygamberimiz Veda Hutbesinde : “Hepiniz Ademdensiniz, Adem
de topraktandır. Arabın arap olmayana, arap olmayanın araba bir üstünlüğü yoktur, üstünlük
ancak takvadadır” diyerek insanların tarağın dişleri gibi eşit olduğunu vurgulamaktadır.

6.5. İnsan Yeryüzüne Gönderilmesi
Allah’ın halifesi olabilme sıfatları ile donatılmış olan insan, yeryüzüne imtihan için
gönderilmiştir. Yüce Allah Bakara suresinin 155. ayetinde şöyle ifade etmektedir:
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“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden
eksilterek imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele”
Bir başka ayeti kerimede ise: “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak
kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz” (Enbiya/35).
Diğer bazı ayetlerde de imtihan ile ilgili şu vurgular yapılmaktadır: “Doğrusu
mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın
yanındadır” (Teğâbun/15; Enfâl /28). “O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı
hususunda sizi imtihan etmek için, arş'ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde
yaratandır...” (Hûd/7) . “Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana
çekileceksiniz; ...” (Âl-i İmrân/186). “Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden (erkek
ve kadının dölünden) yarattık; onu imtihan edelim diye, kendisini işitir ve görür kıldık”
(İnsan/2). “Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye
yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık” (Kehf/7).
Yukardaki ayet-i kerimelerde üzerinde durulduğu üzere insanoğlu yeryüzüne
gönderilmesi ile beraber bir imtihandan geçmektedir. İnsanın karşı karşıya kalacağı imtihan
konuları ise şunlardır: Korku, açlık, canların yitirilmesi, kötülükle imtihan, iyilikle imtihan,
çocuklarla imtihan, mal ile imtihan, sahip olunan nimetlerle imtihan, sahip olunan nimetlerin
elimizden gitmesi ile imtihan, afet ve musibetlerle imtihan.
Netice itibariyle insan, yoksulluk ve yoksunlukla neticelenebilecek her şeyle ölüm gelip
çatıncaya kadar bir imtihandan geçirilmektedir. İmani boyutuyla inanıp inanmama, amel edip
etmeme konusundaki imtihan da bir başka boyutta değerlendirilmesi gerektiği için burada
üzerinde durulmamaktadır.
Tüm bu imtihanlardan geçen insanların imtihan karşısında Allah’a karşı teslim ve
tevekkül içinde olup olmadıkları, sabır ve şükür ile meseleyi karşılayıp karşılamadıkları da
imtihan sorularına verilecek cevaplar olarak ifade edilmektedir. Çünkü imtihan ile ilgili
ayetlerin sonunda “sabredenleri müjdele” denilmek suretiyle musibetlere karşı sabır ile
mukabele edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Gerek yaşlılık, gerek bundan kaynaklı yoksulluk ve gerekse yoksunluk noktasında
sorunlarla karşı karşıya kalan insana yapılacak olan hizmetlere işaret eden Peygamber
Efendimiz, “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” ifadesi ile genel bir perspektif
çizmiştir.

133

Bu perspektiften konuya bakıldığında insanların en hayırlısı, din, dil, ırk, renk, cinsiyet,
mezhep, meşrep, siyasi görüş veya felsefi bakış açılarını dikkate almadan, insana sırf insan
olduğu için hizmet etmeyi kendine prensip edinen kişidir.
Özellikle yukarda ifade edilen imtihan soruları ile karşı karşıya kalan insanların
karşılaştıkları sorunlarla baş etmede en büyük destekçisi yine insandır. Bu insanların elinden
tutulması, onlara maddi ve manevi açıdan sahip çıkılması ve desteklenmesi İslam dininin
üzerinde durduğu en temel konulardan biridir. Yaşlı bireylerin karşılaştıkları sıkıntıların
giderilmesi ve onlarla baş edebilmeleri noktasında da onlara destek olunması hem mesleki
anlamda yaşlı bakımında çalışan meslek elemanlarının mesleki anlamda bir sorumluluğu; hem
de insan olmamız hasebiyle de insani bir sorumluluktur.

6.6. İslam’ın Yaşlılığa Bakışı
İslam dini; diğer monoteist dinlerin çok ötesinde dünya hayatının sosyal boyutunun ve
sorunlarının bütün yönlerini gerek vahiy (Kuran, Sünnet) ve kıssalar; gerekse benzetmeler
yoluyla insanlığın dikkatine sunmuştur. İslam dininin tebliğcisi ve uygulayıcısı olan Hz.
Peygamber’in (SAV), (571-632) sosyal hayata yönelik yaklaşımları farklı gruplarla olan sosyal
ilişkiler noktasındaki örnekliği günümüz toplumlarına olumlu mesajlar vermektedir.
Hz. Peygamber (SAV), kendi döneminde yaşanan sosyo-ekonomik sorunların
çözümüne dönük pratik tavsiyelerde bulunmuş, Mekke döneminde sosyal birleşme adına tevhit
inancını inşa etmiş, Medine döneminde ise bir devlet başkanı sıfatıyla sosyal politikalar üretmiş
ve tarihî süreç içinde İslami anlamda sosyal hizmet sisteminin gelişimine öncülük etmiş ve
sosyal hizmetlerle ilgili kurumsal yapıların oluşmasını sağlamıştır.
Hz. Peygamber (SAV)’in bu emirleri ve uygulamalarından sonra özellikle asr-ı saadette
halifeler aracılığıyla uygulanan sosyal hizmetler, değişik dezavantajlı sosyal kesimlere yönelik
olarak daha da kurumlaştırılmış ve çeşitlendirilmiştir. Bunun sonucu olarak farklı dinlere ve
etnik gruplara mensup olanlar dâhil İslam toplumu içinde yaşayan bütün vatandaşların refah
seviyesi ve hayat kalitesi en yüksek seviyeye ulaştırılmaya çalışılmıştır.
İnsanların yalnız akıllarına değil; vicdan ve gönüllerine de hitap eden İslam dini,
insanlara dünyaya ait sosyal adalet çerçevesinde bir düzende maddî kazanımlar sunduğu gibi,
öteki dünya mükâfatlarını da vaat etmektedir. İslam’ın bu farklı yönü, toplumlara sosyal
sorumluluk (zorunluluk) misyonu yüklemektedir. Dolayısıyla, sosyal sistem ve örgütlenme
biçimi, tutum ve davranışlarının şekil ve karakteri, bu sosyal sorumluluk bilincinin etkisi altında
ortaya çıkmaktadır.
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İslam dünya görüşünün “sosyal” ağırlıklı olması, toplumsal yapının insani normlara
göre düzenlenmesini sağlamıştır. Bu yönüyle İslam, insanların birbirlerine nasıl davranması
gerektiğini, idarecilerin ve güçlülerin idare edilenlere ve güçsüzlere karşı nasıl muamele
edeceklerini gösteren bir sosyal sistemdir. İslam’ın bu anlamda toplumun ortak normlarını
düzenleyici özelliğinin, tarihsel boyutuyla İslam’ın uygulandığı dönemlerde daha belirgin
olduğunu söylenebilir (Seyyar, 2008).
İslam’ın sosyal hayatın her alanına etki ettiği, bundan dolayı da sosyal hizmetlerin
oluşumu ve gelişimine çok önemli katkılar sağladığı bu kısımda örnekleriyle ortaya
konulacaktır.
Batı dünyasında yaşlı hizmetlerinin de içerisinde bulunduğu sosyal hizmetlerin 1601
tarihli yoksulluk yasası ile başlatılması ve bu konuda literatürde detaylı bilgilendirmeler
bulunmasına rağmen; tarihi süreç incelendiğinde 1601 yılından çok önce 600’lü yıllardan
itibaren İslam dünyasında sosyal hizmet uygulamalarının hem teorik hem uygulama
altyapısının kurumsallaştırılarak gerçekleştiği görülmektedir.
İslam’ın doğuşu ile birlikte Hz. Peygamber, sosyal hizmetlerin öncü uygulayıcısı
olmuştur. Hz. Peygamber, vahiy kaynaklarından esinlenerek, sosyal hizmet uygulamalarına
manevi bir boyut kazandırmış ve kişilerin inançlarını güçlendirerek, onlara her türlü sosyal
sorunla mücadele edebilmelerinin yolunu göstermiştir. Bu manevi güç sayesinde kişiler zor
durumda dahî olsa, elde ettikleri üstün moral gücüyle zorluklara karşı direnme becerisi
gösterebilmişlerdir. Bu bakımdan bir insanın maneviyatının güçlü olması demek, Yaratan’a,
kadere, ahirete ve gayba imanı güçlü olan kimse demektir. Bir kimsenin zorluklara karşı koyma,
engellerle mücadele etme ve(ya) moral gücünün inanç ile ilgisi bu bağlamda ortaya
çıkmaktadır. Bu yönüyle maneviyat, insan ruhunun gıdası olduğu kadar sosyal hayatı için
önemli bir rehber görevi de görmektedir (Seyyar, 2008:18).
Kur’an-ı Kerim yukarda geçen insan tarifinde detaylı anlatıldığı gibi insana nasıl bir
değer vermiş ve onu yeryüzünün halifesi olma liyakatı ile donatmışsa, yaşlı insanlara da gerekli
değerin verilmesini emrederek, toplumun bu anlamda bilinçlenmesini emretmiştir. Nitekim
konu ile ilgili ayet-i kerimelerde yaşlılığa bakışı şu şekilde ortaya koymaktadır: Rum Suresi,
54. ayet: “Allah, sizi bir za'ftan yarattı, sonra (bu) za'fın ardından bir kuvvet kıldı, sonra bu
kuvvetin ardından da bir za'f ve yaşlılık verdi. Dilediğini yaratır. O, bilendir, güç yetirendir.”
Bu ayette Allah’ın insanın yaratılışı ile ilgi detay verilmekte ve son dönemin de güçsüz olduğu
yaşlılık dönemi olduğunu vurgulamaktadır. Bundan sonra başka bir ayette ise: “Rabbin, O'ndan
başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri
veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara: "Öf" bile deme ve onları azarlama;
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onlara güzel söz söyle (İsra Suresi, 23). Buyurmak suretiyle toplumun yaşlı bireylere nasıl
bakması gerektiğini ve böylece yaşlıya verdiği değeri de açıkça ortaya koymaktadır.
Hz. Peygamber, sosyal hizmet uygulamaları noktasında dezavantajlı durumda bulunan
her türlü kesimle ilgilenmiş, onlarla yakın temas kurmuş, özellikle yaşlı, engelli, kadın, köle,
çocuk, fakir gibi toplumun zayıf kesimleriyle çok sıkı diyaloglar tesis etmiştir.
Hz. Peygamber, Kuran’dan ilham alarak, daha önceden dışlanan ve herhangi bir sosyal
hakkı olmayan değişik sosyal gruplara mensup dezavantajlı kişilerle samimi ilişkiler kurmuş,
güçsüz ve dolayısıyla himayeye muhtaç oldukları için onları sosyal koruma kapsamına almıştır
(Seyyar, 2008). Tüm bu hizmetleri yaparken de “insanların hayırlısı insanlara faydalı
olandır” prensibi ile hareket etmek suretiyle insanlar arasında ayırım yapmaksızın tüm
insanlara yardımcı olmayı kendine düstur edinmiş ve inanan müminlere de bunu tavsiye
etmiştir. Burada görüleceği gibi bu prensip sosyal hizmetin temel prensiplerinden olan “din,
dil, ırk, renk, siyasi görüş vs. hiçbir ayırım gözetilmeksizin hizmet götürülmesi” ilkesi de bize
hatırlatan bir prensiptir.
Hz. Peygamber (SAV) yaşlılara yönelik şu ifadeleri kullanarak yaşlı insanlara verilen
önemi ortaya koymuş ve insanların da bu kişilere nasıl davranması gerektiğini emretmiştir:
“Zayıf ve düşkünlerinize dikkat ediniz! Zira siz ancak düşkünleriniz sayesinde yardım
görür ve rızıklanırsınız.” (Ebû Dâvûd, Cihâd, 69)
“Beli bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler ve otlayan hayvanlar olmasa idi üzerinize
(bela ve) azap yağardı.” (Heysemî, X, 227)
“Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gösteren gence, yaşlılığında hizmet
edecek kimseler lutfeder.” (Tirmizî, Birr, 75)
Yine Enes bin Mâlik’in nakline göre, bir gün Hz. Peygamber’i görmek isteyen yaşlı bir
adam gelmişti. Ahâli ona yol açmakta ağır davranmıştı. Bunun üzerine Hz. Peygamber:
“Küçüğümüze merhamet etmeyen büyüğümüze hürmet göstermeyen bizden değildir.”
(Tirmizi, Birr, 15) Buyurarak yaşlıya saygı göstermenin gerekliliğini vurgulamıştır.
Ayrıca Mekke’nin fethinde Hz. Ebûbekir yaşlı babası Ebû Kuhâfe’yi Müslüman olmak
için Hz. Peygamber’in huzuruna getirince, Resûlullah:
“– Şu ihtiyarı buraya kadar yormayıp evinde bıraksaydın ben onu ziyaret ederdim.”
buyurdu. Hz. Ebûbekir ise: Onun size gelmesi daha uygundur, diye cevap verdi. (İbn Hişâm,
IV, 25)
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Hz. Peygamber, yaşlılarla yakından ilgilenerek, onları toplum hayatına çekmiş ve bazen
de şakalaşarak onlara bir takım sosyal ve manevi gerçekleri anlatmaya gayret göstermiştir.
Mesela, yaşlı bir kadınla konuşurken kendisinin cennete gitmesi için dua etmesini isteyince,
Hz. Peygamber, yaşlıların cennete giremeyeceklerini söylemesi üzerine kadının üzüldüğünü
görmüş ve kişilerin yaşlı halleriyle değil en güzel yaşta cennete girecekleri müjdesini vermiş
(Tirmizi, Şemail, 144) ve o kadının sevinmesini sağlamıştır. Bu müjde yaşlı bir kadın için ciddi
anlamda manevi bir destek olma özelliği taşıma açısından önemli bir müjdedir. Çünkü yaşlı
bireylerin en büyük endişelerinden bir tanesi affedilmeme veya cennete girememe endişesidir.
Bu endişeyi giderecek tarzda kendilerine moral destek verilmesi onların hayatına destek
verecek bir durumdur.
Bir başka uygulama örneğinde, Hz. Peygamber’e biat etmek üzere uzaktan bir adam
gelmiş ve şunları arz etmiştir: “Ben sana hicret üzere biat etmeye geldim. Fakat ağlayan iki
yaşlı insan geride bıraktım.” Hz. Peygamber de “dön o ikisini ağlattığın gibi güldür”
buyurmuşlardır (Ebû Davud, Cihad, 31).
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Uygulamalar
İslam dininin temel referans kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde
dezavantajlı bireylere yönelik ortaya konan temel hususları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) İslam’ın temel referans kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerde yaşlılara
yönelik ortaya konan hususların günümüzde uygulanma biçimini nasıl değerlendirirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İslam dini en genel ifadesi ile Allah tarafından Peygamberler vasıtasıyla insanlığın
dünya ve ahiret mutluluğunu kazanma için gönderilen dinin adıdır.
İslam dininin dört temel esası bulunmaktadır. Bunlar, iman esasları, ameli esaslar, ahlak
ve hukuki düzenlemelerdir. Tüm bu genel esaslar ve bunlara bağlı detaylandırılabilecek olan
esaslar insanların Yaratıcısını tanımaları, O’na iman edip itaat etmeleri ve O’nun rızasını
kazanıp dünya ve ahirette mutlu olmalarını hedeflemektedir.
İslam dini 14. asır öncesinden gelen ilahi bir ferman olarak, insanın değerli olduğu ve
yeryüzünde Allah’ın halifesi olma makamına layık olduğu hakikatini ortaya koymaktadır.
Hz. Adem’den Hz. Peygamber’e gelinceye kadarki tüm dinlerin ortak adı olan İslam
açısından değerli olan insanın beş temel noktada koruma altına alınması gerekmektedir. İslam
açısından insanların hakları olarak nitelendirilebilecek unsurlar: İnsanın canının, malının,
aklının, dinin ve neslinin koruma altına alınmasıdır. Yukarda ifade edilen temel unsurlar
İslam’ın insan haklarına verdiği değeri ifade etmesi açısından önemlidir.
Gerek Kur’an-ı Kerim ve gerekse Hz. Peygaber’in hadislerinde yaşlı bireylerin
bulundukları konumun onlara sahip çıkılması gereken bir konum olduğu açık bir şekilde
vurgulanmıştır. Bunun yanında; “büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere sevgi göstermeyen
bizden değildir” ifadelerinde de dezavantajlı olan çocuk ve yaşlılara hürmet gösterilmesi
gerektiği hem teorik olarak ortaya konmuş, hem de Hz. Peygamber (SAV) bizzat kendisi de bu
konuda uygulamalar yaparak yaşlı bireylere değer vermiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hz. Peygamber (SAV), “Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat
vermek ve hacca gitmektir” şeklinde tarif ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İslam
b) Müslüman
c) Mümin
d) İman
e) İhlas
2) “İnsanların en hayırlısı, Müslümanlara faydalı olandır” ifadesi İslam’a göre doğru bir
ifade midir?
a)
Evet
b)
Hayır
3) İslam’a göre Müslümanların uyması gereken temel referans aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
Kur’an- Kerim
b)
Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif
c)
Akıl
d)
Sünnet
e)
İlim
4) Hal ve hareketleri, davranışları, İslamî ve insanî ilişkileri açıklayan hükümlere ne
denir?
a)
İslami hükümler
b)
İmani hükümler
c)
Ahlaki hükümler
d)
Hukuki hükümlür
e)
Ameli hükümler
5) İmani, ameli ve ahlaki konuların dışında kalan, özellikle devlet yönetimi, toplum
idaresi ve ekonomik durumları içeren konuları; aile hayatı, evlenme, boşanma, miras
dağıtımı, ticari ve siyasi işleri, kısaca hayatın diğer alanları ile ilgili kuralları belirleyen
hükümlerin bulunduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?
a)
İslami hükümler
b)
İmani esaslar
c)
Ahlaki hükümler
d)
Hukuki esaslar
e)
Ameli esaslar
6) Aşağıdakilerden hangisi insanda bulunan zahiri duygulardan değildir?
a)
Göz
b)
Kulak
c)
Doku
d)
Dil
e)
Akıl
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7) Hz. Peygamber'in hicret esnasında Medine'deki değişik inanç mensuplarıyla ve etnik
gruplarla yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Hilfu’l-Fudul
b)
Hudeybiye anlaşması
c)
Medine sözleşmesi
d)
Mekke sözleşmesi
e)
Veda hutbesi
8) "Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir; hepiniz Adem'densiniz, Adem de
topraktandır" sözüyle hangi noktaya dikkat çekilmek istenmiştir?
a)
İnsanlar arasındaki eşitliğe
b)
Irk üstünlüğüne
c)
Irk inkârına
d)
Milliyetçiliğe
e)
Irkçılığa
9) Yaşlı babası Ebû Kuhâfe’yi Müslüman olmak için Hz. Peygamber’in huzuruna getiren ve
yaşlı babasını keşke getirmeseydin de biz ona gitseydik” uyarısına muhatap olan sahabi
kimdir?
a)
Hz. Ömer
b)
Hz. Ebûbekir
c)
Hz. Osman
d)
Hz. Ali
e)
Hz. Ömer b. Abdulaziz
10)
Kur’an-ı Kerim’de onlara “öf bile demeyin” emrinin muhatabı kimlerdir?
a)
Anne babası ölen çocuklar
b)
Annesi yanında olan
c)
Babası yanında olan
d)
Anne ve babası yanında olan ve yaşlı olan çocuklar
e)
Anne ve babası yanında olmayan çocuklar

CEVAPLAR
1) A

2) B

3) B

4) C, 5) D 6) E 7) A

8) A

9) B

10) D
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7. HRİSTİYANLIK ve DİĞER İNANÇ SİSTEMLERİNDE MANEVİ
DESTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Hristiyanlık ve manevi destek hizmetleri hakkında genel bilgi
2. Dini Danışmanlıktan anlaşılması gereken unsurlar
3. Hristiyan Manevi Rehberlik Sistemi
4. Hristiyan manevi müdahale teknikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hristiyanlıkta manevi
kaynaklanmaktadır?

destek/bakım

hizmetleri

hangi

anlayıştan

2. Hristiyan manevi rehberleri kimlerdir ve görevleri nelerdir?
3. Hristiyan dini danışmanları hangi görevleri yerine getirirler?
4. Hristiyan manevi müdahale teknikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hristiyanlık

Hristiyanlık ve manevi
destek konusu anlaşılmış
olacaktır.

Hristiyanlık ile ilgili farklı
literatürler okundukça
kazanımlar artacaktır.

Hristiyan manevi rehberler

Hristiyan manevi
rehberlerinin görevleri
kavranılmış olacaktır.

Hristiyan manevi rehberler
ile ilgili uygulama örnekleri
incelendiğinde kazanımlar
daha da artacaktır.

Dini danışmanlık (Pastoral
danışmanlık)

Dini danışmanlık konusu
kavranılmış olacaktır.

Konu ile ilgili literatür
çalışmaları tarandığında
kazanımlar artacaktır.

Manevi müdahale teknikleri

Hristiyan dini açısından
manevi
destek/bakım
müdahalesi
teknikleri
kavranılmış olacaktır.

Hristiyan dininin referans
kaynağı olan İncil
incelendiğinde konu daha iyi
kavranılmış olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Hristiyanlık

•

Diğer İnanç Sistemleri

•

Manevi Rehberlik

•

Dini Danışmanlık

•

Hristiyan Manevi Müdahale Teknikleri
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Giriş
İnsan refahına yönelik yapılan sosyal hizmet uygulamaları tarihi süreçte incelendiğinde
özellikle Hristiyan dünyasında daha çok kiliseler ve ruhban sınıfı tarafından gerçekleştirildiği
görülmektedir.
Hristiyan dünyasında sosyal bilimlerdeki paradigma değişimi ile beraber insan refahına
yönelik olarak bütüncül bir bakış açısı ile konuyu ele alma biçimi, yaşlı refahına maneviyat
odaklı bakmayı da gündeme getirmiştir.
Hristiyanlıkta bulunan ruhban sınıfı İncil’den aldıkları ilhamla insanların manevi
ihtiyaçlarını karşılama, onlarnın Tanri ile diyaloglarını kuvvetlendirme gibi temel görevleri
kendileri için bir sorumluluk olarak kabul etmektedirler.
İnsanların karşı karşıya kaldıkları sıkıntıların giderilmesi noktasında İncil okuma,
meditasyon yapma, dua, oruç, ibadet yapma gibi birçok dini ritüelin yerine getirebilmeleri
noktasında müracaatçılara destek olmaktadır. Hristiyan manevi destek hizmetlerinde müdahale
tenkileri olarak ortaya konan bu vb. teknikler insanların refahına yönelik olarak gerçekleştirilen
temel tekniklerdir. Bu teknikler dini referanslarla beraber, psikoloji, psikiyatri ve sosyal hizmet
teknikleri ile birleştirilerek elde edilen tekniklerdir.
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7.1. Hristiyanlık ve Manevi Destek
Üç semavi din arasında zikredilen Hristiyanlık, Hz. İsa’ın yaşamını ve işlerini temel
alarak birçok ülkede uygulanan bir dindir (Zastrow, 2013) Dinler Tarihi açısından hakkında
ciddi inceleme ve araştırmalar yapılan Hristiyanlık dini ile ilgili bu kısma girmeden;
yeryüzünde en çok müntesibi bulunan dinlerden olan Hristiyanlık ve Hristiyan dininde bulunan
ruhban sınıfı ile manevi destek hizmetleri noktasında meseleye bakılmaya çalışılacaktır.
Hristiyan dininde bulunan ruhban sınıfı (Hristiyan din adamları, rahip ve rahibeler)
tarafından insanların psikolojik ve manevi yaşamlarına yönelik tedavi ve iyileştirme faaliyetleri
Hristiyanlık tarihi kadar eskidir. İlk kiliselerden günümüze kadar, Hristiyan kiliseleri, insanları
iyileştirme, güçlendirme, destekleme, rehberlik etme, problemlerine çare bulma ve acılarını
hafifletme amaçlı faaliyetler gerçekleştirmektedir (Clebsch & Jaekle, 1964: 8-14, akt.Çekin,
2014). Hristiyanlıkta insanlara yardım ve destek çalışmalarında temel referans, İncil’in
yaklaşım ve yönlendirmelerine dayanmaktadır. İncil’de ihtiyaç duyanlara yardım ulaştırma
misyonu, Hz. İsa’nın insanların ruhlarını iyileştirme ve onarmaya dönük olarak gerçekleştirdiği,
vaaz, nasihat, dua, paylaşma, iletişim kurma ve birlikte acı çekme eylemlerini içermektedir
(Gentile, 2003: 15; akt.Çekin, 2014). Kilise görevlileri bu misyon çerçevesinde sunduğu
hizmetler karşılığında da Tanrının sevgisini kazanacaklarını ümit etmektedirler.
Hristiyan kilise görevlileri, İncil’deki İsa öğretisi çerçevesinde faaliyetlerini
yürütmektedirler. Bu faaliyetlerin yürütülmesindeki en önemli amil ise İncil’de insanlara
destek olma (İbraniler 3:13; 2 Korintliler 1:3-7) ve onlara rehberlik etme (Yuhanna 16:13)
tarzında ortaya konan emirlerdir. Deinhardt’a (1996: 21 akt.Çekin, 2014) göre Hristiyan yardım
görevlilerinin İncil’deki uygulamaları terk ederek, yerine güncel yaklaşım ve metotları
benimsemeleri halinde, İncil’in manevi olarak insanların problemlerine çare olma özelliği
kaybedilecektir. Çünkü Tanrının sözleri (İncil) insanların duygu, düşünce ve davranışlarını
değiştirme özelliğine sahiptir ve İncil’de Tanrı’nın rehberliği sürekli ve değişmezdir (İbraniler
6:17) denmektedir. Bu çerçevede Tanrının sözleri ile güçlenen dini rehber, insanların
yaşamlarını etkileyebilecek yeterliğe ve özgüvene sahip olacaktır (Stone, 1996: 58, akt.Çekin,
2014).
İncil’de Tanrının bütün insanların duygu, düşünce ve davranışlarını bilmesi ve O’nun
bilgisi dışında hiçbir şeyin gerçekleşmediğinin (Mezmurlar 139:3,7) haber verilmesi sebebiyle
Hristiyan dini rehberlerin, Tanrıya inanmaları ve kendilerine güvenmeleri vurgulanmakta,
Tanrının da kilise görevlilerine kutsal görevlerinde destek olacağı ifade edilmektedir (Sider vd.,
2002: 50, akt.Çekin, 2014).
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Hristiyan inancında bir hristiyanın insanlara destek olma sorumluluğu bulunmaktadır.
Shields ve Bredfeldt (2001: 299, akt.Çekin, 2014) bu konuyu şöyle açıklamaktadır: “İncil bize
insanların ihtiyaçlarını gidermenin evrensel bir görev olduğunu öğretmektedir. İncil’de
insanları uyar, çekingen ve ürkek olanları cesaretlendir, zayıf ve acizlere yardım et, herkese
karşı sabırlı ol (Selanikliler 5:14) denmektedir. Buna göre her inanan insan, diğer insanların
yardımına koşmak zorundadır.”
Dolayısıyla inançlı Hristiyanlar, diğer insanların fiziksel, duygusal ve manevi
ihtiyaçlarına çare olmaya çalışmaktadır. Shields ve Bredfeldt (2001) bir Hristiyanın yaşamının
her zaman Tanrı ile ilişkili olmak zorunda olduğunu ve bu sayede Tanrının, inanan insanlar
üzerinde desteğinin eksik olmayacağını (Romalılar 8:14-16, akt.Çekin, 2014) ifade etmektedir.
Hristiyan yaşamının amacı, insanın Tanrıyla ilişkisini korumak ve geliştirmektedir.
Hristiyan terapistler de dini müdahalelerde insanların Tanrıyla ilişkisini sürdürmeyi ve
geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. (Silberman, 2003: 177; Keith-Lucas, 1992: 8; Watkins, 1994:
81, akt.Çekin, 2014). Tanrı insanlığı kendisiyle ve diğer insanlarla ilişkiler (dostluklar) kurması
için yaratmıştır. İnsanlar Tanrının sevgisini seçme konusunda özgürdürler. Tanrıyla ilişki içinde
olma insana ayrı bir fazilet kazandırmaktadır (Romalılar 5:1-12; Luka 15:11-24; 1 Yuhanna
3:1-2, 16, 24). Bu konuda Dayringer (1998: 90-92, akt.Çekin, 2014), yaşamın karmaşıklığı
karşısında kişinin seçimlerinde her zaman Tanrının emirlerini dikkate almasını önermektedir.
Çünkü İncil’de; “Tanrıyı bütün kalbinle, ruhunla ve zihninle sev, bu en büyük emirdir.
Sonrasında komşunu kendin gibi sev, bu ise ilahi kuralların ve peygamberlerin emridir
(Matta 22: 37-40)” ifade edilmektedir. Elwell ve Yarbrough (2005: 147, akt.Çekin, 2014)
buradaki komşu ifadesiyle ihtiyacı olan herkesin kastedildiğini söylemektedir. Onlara göre
doğru bir dini rehber İsa’nın ayak izlerini takip etmelidir. İsa’nın ayak izleri ise hem yardım
eden hem de yardım edilen için bereketli bir hayata götürecektir.
İncil’de sıkça vurgulanan hususlardan biri de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etme
zorunluluğudur. İncil’deki birçok pasajda insanlara çeşitli öğütler verilmektedir: “İnsanlara
destek ol” (İbraniler 3:15), “İnsanları sözlerinde rahatlat.” (Selanikliler 4:18), “İnsanları
güçlendir” (Selanikliler 4:18), “İyileşmeleri için dua et” (James 5:16), “Birbiriniz için af
dileyin” (Efesliler 4:32), “İnsanlara hizmet et” (1 Petrus 4:10), “İnsanların yüklerini sırtla”
(Galatyalılar 6:2)”, “İnsanlara bak” (Korintliler 12:25) (Çekin, 2014).
Hristiyan anlayışına göre insanları manevi iyileştirme ve destekleme çalışmaları, kilise
faaliyetlerinin ayrılmaz unsurlarından biridir. Sosyal hizmet, dini danışmanlık ve manevi
rehberlik sahalarında çalışan Hristiyanlar, farklı alanlarda gözükseler de temelde aynı manevi
iyileştirme yolunda hizmet etmektedirler. İnsanların sıkıntılarının giderilmesi, teskin
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edilmesi ve rahata kavuşturulması iyileştirme çalışmaları kapsamına girmektedir.
İnsanlardaki bu sıkıntılar fiziksel, psikolojik, duygusal ya da manevi da olabilmektedir.
İyileştirmede amaç, manevi, ruhsal, zihinsel, bedensel ve duygusal olarak kişiyi iyi bir
hale kavuşturmaktır. İncil’de bu konuda Matta 4:23; Mezmurlar 147:3; Matta 8:16, 10:8 ve
1 Korintliler 12:9 gibi pasajlarda açıklayıcı ifadeler yer almaktadır. Ayrıca, İncil’de muhtaç
insanlarla ilgilenirken (Markos 2:14-21), dua ederken, dini tefekkür yaparken, günah çıkarırken
ve kutsanırken (Markos 2:5) bireyler için manevi iyileşmenin mümkün olabileceği de ifade
edilmektedir (Çekin, 2014).
Hristiyan inancında Kutsal Ruh’un bireylerin davranışlarını değiştirebilme gücüne sahip
olduğu yer almaktadır (Yuhanna 14 :15-17). Birey, samimi ve içten bir şekilde Tanrının
emirlerini yerine getirdiği müddetçe Kutsal Ruh da bireylerin manevi olarak huzurlu olmalarını
sağlayacaktır (Mangis, 2000: 261, Çekin, 2014)).
Corey (2005, Çekin, 2014)), birleştirici bir bakış açısı ile psikolojik, psikiyatrik, manevi
ve dini konuları değerlendirmiştir. Yaratılışı itibariyle çok boyutlu olan insanın yine kendisi
gibi çok boyutlu davranışlarını anlamada tek yönlü yaklaşımların etkili olamayacağını düşünen
Corey farklı bakış açılarını bir araya getiren birleştirici bir yaklaşım geliştirmiştir.
Psikoterapi’nin amaçları ile manevi yaklaşımların hedeflerinin benzerlik gösterdiğini dile
getiren Corey, her iki alanın da; “kendini kabullenme, kendiyle ve diğer insanlarla barışık
olma, eksiklik ve kusurlarının farkında olma, sorumluluklarını bilme, acı ve sıkıntılarla
baş etme, duygu ve düşüncelerini olumsuz etkileyen tecrübelerden kurtulma” konularında
bireye destek olmayı amaçladığını vurgulamaktadır (Çekin, 2014) .
Müracaatçılar arasında etnik, dini ve felsefi farklılıklar olduğu gibi, meslek elemanları
arasında da farklı dini, felsefi ve etnik yapıda meslek elemanlarının ve bu meslek elemanlarının
bir araya gelmesi ile kurum ve kuruluşların bulunması da tabii bir olaydır. Nitekim 1950’de
Evanjelik Sosyal Hizmet Konferansı esnasında kurulmuş olan Kuzey Amerika Sosyal
Hizmetteki Hristiyanlar Birliği (The North American Association of Christians in Social Work,
NAACSW) sosyal hizmet alanındaki dini temelli gruplardan biridir. Hristiyan inancı
çerçevesinde görev yapan bu sosyal çalışmacılar, aynı zamanda sosyal hizmet etik ilkelerine de
uymaktadırlar. Hristiyan sosyal çalışmacılar, İncil’de geçen insanların Tanrıyla ilişkisini
sürdürme ve geliştirme hedefli çalışmalarını yürütmektedirler (VanHook, 1997: 69, Çekin,
2014). NAACSW gibi kuruluşlara katılan Hristiyan sosyal çalışmacılar buralarda sosyal hizmet
mesleğindeki önemli hususlar hakkında destek almakta, bilgi ve tecrübe paylaşımı
yapmaktadırlar.
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7.2. Manevi Rehberler (Spiritual Directors)
“Manevi rehberlik” ifadesi, manevi dostluk, manevi refakat anlamlarını gelmektedir
(Sperry, 2004: 172). Batı geleneğinde bu ifade, papazlarla ilgili olarak ilk yüzyılda ortaya
çıkmıştır. O dönemde insanlar yaşamlarındaki her olaya Tanrı ile ilişki atfediyorlardı. Bu
yüzden bireyler manevi anlamda rehberliklerini icra edebiliyorlardı. Kilisenin ayrı bir
uygulaması olarak manevi rehberlik son yarım asırda gelişmiştir. Bu uygulama Protestan
kiliselerinde daha yaygın olarak yer almaktadır. Hristiyan manevi rehberlik şu şekilde
açıklanmaktadır:
“Manevi rehberlik; bir Hristiyan tarafından diğer insanlara, Tanrıyla ilişkisini
sürdürmesi ve geliştirmesi, bu ilişkide bağlılığını ve samimiyetini artırması ve hayatını bu
şekilde devam ettirmesi amacıyla verilen yardım ve desteklerdir. Bu rehberliğin odak
noktası ise fikirler değil, dini tecrübeler ve insanlardaki yansımalarıdır (Moon & Benner, 2004:
15, Çekin, 2014). Bu ifadeler, manevi rehberliğin iki temel boyutunu ortaya koymaktadır.
Bunlar, bireyin Tanrıyla ilişkisini (dikey ilişki) sürdürmesi gereği ve bu ilişki yoluyla da
insanlarla iletişim (yatay ilişki) içinde olmadır (Gladson, 2004: 139, Çekin, 2014).
Hristiyan anlayışında manevi rehberliğin temel amacı, Tanrı ile insanlar arasındaki
ilişkinin sürmesi ve gelişmesi amacıyla diğer insanlara yardım etmektedir. Bu destek faaliyeti,
insanlarda manevi gelişim ve iyileşmeye de sebep olabilmektedir (Gentile, 2003: 8, Çekin,
2014). Nitekim bu anlayış çerçevesinde manevi rehberler, öncelikli görevlerinin hastanın
Tanrıyla ilişkisini düşünmesini sağlamak olduğunu ifade etmektedirler (Gentile, 2003: 46
Çekin, 2014).
Manevi rehberlik, insanoğlunun yaşadığı sıkıntı ve problemleri Tanrı ile zarar gören
ilişkinin bir sonucu olarak görmektedir. Bu çerçevede yapılan müdahale, kişinin Tanrıyla
ilişkisinde içsel değişimine odaklanmaktadır. Manevi rehberler, bireyin Tanrıyla olan
derin/samimi

ilişkisini

geliştirmesini

destekleme

adına

farklı

dini

teknikler

de

kullanmaktadırlar (Lamontagne, 2002: 5). Destekleyici ilişkiler geliştiren ve bu konuda eğitim
ve yönlendirmeler sunan manevi rehberler, Hristiyan inancı hakkında bireylerde içsel değişimi
amaçlamaktadır (Moon, 1994: 32, Çekin, 2014).

7.3. İnanç Sistemlerinde Dini Danışmanlık
Gerek semavi dinlerden olan Hristiyanlık ve Yahudilik, gerekse de Budizm, Hinduizm
vb. inanç sistemlerinde dini danışmanlık adı adlandırılan bir danışmanlık, rehberlik sistemi
bulunmaktadır.
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Pastor (i) kelimesi, papaz kilise ve cemaatin dinsel sorumlusu anlamlarını taşımaktadır.
Pastoral (s) kelimesi ise, kır yaşamına ait ait basit ev, sakin bir yaşam anlamına gelmekle
birlikte, cemaat üyeleri, dinsel bir topluluğun üyelerini ilgilendiren piskoposlar gibi anlamları
da taşımaktadır. Diğer taraftan pastoral care (i) dini cemaat sorumlusu tarafından, cemaatine
veya kilise üyelerine yapılan manevi destek, manevi yardım, tavsiyeler ve öğütler olup ayrıca,
bir öğretmen veya bir eğitim yetkilisi tarafından öğrencilere yapılan manevi destek, yardım özel
öğütler ve tavsiyeler anlamını da gelmektedir (Özdoğan, 2006).
Yukarda ifade edildiği üzere tarihin eski dönemlerine bakıldığında psikolojik
hastalıkları tespit edip tedaviye çalışanlar papazlar, rahipler, şamanlar, medyumlar vb. manevi
temsilcilerden oluşmakta idi. Özellikle akıl hastalıkları, kötü metafizik güçlerin neden olduğu
durumlar olarak kabul edilmekte idi (Holm, 2004: 141, akt. Özdoğan, 2006).
Anton Boisen, klinik pastoral eğitim hareketinin öncüsü olarak kabul edilir. 1926 yılında
bu alanın metoduyla ilgili yaklaşımını yazmıştır. Teolojinin Metotları ve Görevi

adlı

çalışmasında teolojinin, dinsel deneyimleri sınıflandırmak, dinsel inançlara ve bu inançların
sonuçlarına dikkatle bakmak ve inançların kökenini araştırmak, anlamak konusunda en iyi
bakış açısı olabileceğini söylemekte ve şöyle devam etmektedir: “Dinsel deneyimlerin en üst
seviyesi, yüksek bir birlik anlayışıdır. Bu noktada Yaratıcı ile iletişim ve tüm insanlığın
refahı için hakiki bir merhamet duygusu oluşur. (Boisen, 1936, 306, akt. Özdoğan, 2006).
Anton Boisen, arınmanın hem bireysel hem de sosyal bir olay olduğunu evrensel bir
bütünleşmeyle gerçekleşebileceğini söylemektedir. Boisen, dünyadaki psikolojik sorunların
kaynağının bencillik olduğunu vurgulamakta ve şöyle devam etmektedir: “İnsan verme
konusunda yarış içinde olmalıdır” (Boisen, 1936, 289, akt. Özdoğan, 2006). Boisen bireyleri
anlamak için bireyin gelişimine ve yaşamına bakılmasını, insanın gerçek kişiliğini kazanması
ve devam ettirebilmesi için “nasıl bir toplum” oluşturmamız konusunda derin çalışmalar
yapılmasını önermektedir (Boisen, 1936, 290, akt. Özdoğan, 2006).
Pastoral psikolojinin 1991 yılından buyana hızını artırarak gelişmekte olan bir alan
olduğunu belirtilmektedir (Rollins, 2002: 101, akt. Özdoğan, 2006). Pastoral danışma genellikle
dinsel kurumlarda papazların çalıştıkları kiliselerde/kurumlarda uygulanır. Genellikle bu tip
‘danışma’nın işlevleri ruhsal rehberlik veya kişilerin günah çıkarması şeklindedir. Pastoral
danışma dinsel ve ruhsal problemlerin çözümünde kullanılan bir çeşit danışma sürecidir. Kimi
zaman dinsel sorunlar, kişilik sorunlarına ve sosyal sorunlara neden olabilmektedir.
Pastoral danışmanlar, danışanlarına geniş bir yelpazede yaklaşırlar ve bütün karmaşası
içinde insanın gizemini incelemeye girişirler. Onların içsel süreçleriyle, diğer insanlarla
ilişkilerindeki başarıları ve başarısızlıkları ile ilgilenirler. Aynı zamanda onların hayattaki
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amaçlarıyla buluşmalarını etkileyecek potansiyelleriyle de ilgilenirler. Sayısız düşünce
okullarının yaklaşımlarından yararlanmakla birlikte, pastoral danışmanlıkta, danışanların aşkın
arzuları ve duygularıyla ilgilenilmektedir. Dini fikirler ve deneyimler, kritiği yapılmaktan çok,
danışmanlık teorisi ve pratiğine farklı bir boyut katmak ve örnekler vermek için kullanılmıştır.
“Ağır ruhsal rahatsızlıklarla seyrek olarak ilgilenir ve bunların tedavilerini bu alanda
uzmanlaşmış terapistlere ve psikiyatrlara bırakır. Bu alan her şeyden önce psikojenik/ruhsal
tepkiler (yas, depresyon) ve genel olarak hayat görüşüyle ilgili soruları konu edinir.” (Holm,
2004, 152, akt. Özdoğan, 2006).
Pastoral danışmada 3 yaklaşım önemlidir.
1- ‘Hasta’nın anlattığı,
2- Danışman’ın anlattığı,
3- Sorunun manevi ve dinsel boyutu .
Pastoral danışmanlıkta ilişkinin bu üç boyutu da irdelenmelidir ki daha iyi hizmet
verilebilsin. Sorunun manevi ve dinsel boyutu çözüm açısından büyük önem taşır: Maneviyat
yaşamsal ve cesaret veren bir enerjidir. Bütün insanların içsel ve özgün olarak ortaya
koyduğu kapasite ve yönelimdir. Maneviyat, insan ruhunun, kendine ve başkalarına mutluluk
veren sevgi, şefkat, sabır, hoşgörü, affetme, uyum duygusu ve sorumluluk nitelikleriyle iletişim
kurmasıdır. Maneviyat doğuştan bir insan yeteneğidir. Sadece yaşamsal gücümüz değil, bu
yaşamsal gücü deneyimlememizdir. Her ne kadar bu gücü yaşamak, deneyimlemek bizim bir
parçamız olsa da, aynı zamanda bizi aşmaktadır. O bizi doğaya ve hayatın kaynağına bağlar.
Maneviyatı yaşamak çeşitli hayat deneyimleriyle baş etmemize yardımcı olur (Frame, 2003, 23, akt. Özdoğan, 2006).
İnsanın temel ihtiyaçları yanında ruhsal ve manevi ihtiyaçları da vardır. Bunlar
arasında inanma, bağlanma, sadık olma, dayanma, güvenme, korunma, dürüstlük, iyilik,
doğruluk, adalete sahip olma vb. ihtiyaçları görmemek mümkün değildir (Yavuz, 1998,
80; 2003, 39, akt. Özdoğan, 2006). Bu ruhsal yönelimler bireyi, bilgiye, sevgiye, anlama,
umuda, aşkınlığa, bağlanmaya ve şefkate ulaştırır.
Peker, insanın kendi maddi ve manevi varlığı ile ilgili duygularının benlik duygularını
oluşturduğunu söyleyerek, benliği şöyle tanımlamaktadır; “insanın kendi kendine dışarıdan,
başka bir kimse gibi bakarak “ne olduğu, nasıl hareket ettiği, değer yargılarının, iyi ve kötü
taraflarının neler olduğu, neleri yapabileceği, arzu ve ideallerinin neler olduğu, nasıl olması
gerektiği” şeklindeki sorulara kendisinin verdiği cevaptır.” (Peker, 2003, 104, akt. Özdoğan,
2006).
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Maneviyat benlik duygusunu geliştirir, insanın değer sistemini oluşturur, gelişme
kapasitesini, büyüme ve yaratıcılık potansiyelini güçlendirir. Insanların benimseyip
geliştirdikleri dini değer ve normları ile şahsiyet özellikleri arasında denge ve uyum
sağlama gayreti söz konusudur. (Uysal, 1996, 131, 133,134, akt. Özdoğan, 2006). Din bir
değer kaynağı ve yaşantısı, bir davranış ve uyum tarzı olarak , insan kişiliğinin ve karakterinin
en derin yapıcı unsurudur (Ayhan, Hökelekli ve diğerleri, 2004, 17, akt. Özdoğan, 2006). Din,
acıları öğrenmeye, düşmanlığı işbirliğine, kayıtsızlığı sevgiye dönüştürür. Derin bir
bütünlük duygusu, bağlanmak ve sonsuza kendini açmaktır (Özdoğan, 2006).
Allport, Birey ve Dini adlı kitabında din ve terapinin kişilikteki düzen ve bütünlük
ihtiyacı konusunda ısrarcı olmaları açısından benzeştiğini söylemektedir. Her iki yaklaşım da
sağlıklı bir zihin için, duyguların hiyerarşik bir yapı gerektirdiğini, temel bir yönlendirici
duygunun baskın olması gerektiğini kabul ederler. Ona göre, bazı psikiyatri uzmanları bazı
hastalarına kendilerinden daha hasta olan kişilerle birlikte olmayı ve onlara yardım
etmeyi tavsiye ederler. Psikiyatrlar böyle faaliyetlerin hastanın kendine acıma, içerleme,
gücenme ile zararlı bir şekilde harcadıkları enerjilerini tekrar kazanmalarında önemli etkisinin
olduğunu kabul ederler.
Psikiyatrlar bu yöntemi dindeki yardımseverlik gibi erdemler nedeniyle değil, hastaların
bozulmuş kişiliklerinin onarılmasına katkısı nedeniyle önerirler. Fakat din alanında çalışan
insanlar bu onarılmanın tesadüfi olmadığını, yardım etmekten vb. kaynaklandığını söylerler.
Sevgi, kıyaslanamayacak derecede önemli bir psikoterapik sağlık verici değerken, profesyonel
psikiyatrinin kendi kendine oluşturamadığı, odaklanmadığı, karşı tarafa hissettirmediği bir
değerdir. Psikoterapinin içinde köklendiği psikoloji bilimi, insanın sevgiyle bağlanma isteği
konusunda çok az şey söylemiştir. Ingiliz psikiyatr Dr. Suttie, modern bilimin şefkatten,
sevgiden kaçışta olduğunu ve böylece yakın, şefkat dolu ilişkileri destekleyen dine karşı
antitez ortaya koyduğunu belirtmektedir (Özdoğan, 2006).
Manevi danışman ve psikiyatr arasındaki ilişkiye bakıldığında, manevi danışmanlar
temel inançlar, değerler ve hayatı değerlendirmede daha iyidirler. Manevi danışmanın zihinsel
hastalıklardan korunma ve iyileşmede kaçınılmaz bir rolü vardır. Onun rolü psikanalistler
için ödül olarak algılanabilir. Modern psikoterapik teknikler tıbbi yönelime sahiptir, bunun
yanında din alanında çalışan danışmanlık konusunda özel yetişmiş insanlara yer verilmelidir
( Özdoğan, 2006).
Semavi dinlerden Hristiyanlık ve Yahudilik ve diğer inanç sistemlerine göre dinin
ruh sağlığı açısından en önemli katkısı, ortaya koyduğu değerler ve dünya hayatına ilişkin
olarak getirdiği açıklamalar aracılığıyla insan yaşamına kazandırdığı anlamdır. Aynı
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zamanda insanlar arası ilişkileri sağlıklı bir biçimde düzenleyerek, tarihle ve diğer insanlarla
olan bağı aydınlatan din, insanoğlunun kaybetmiş olduğu gerçek kimliğine yeniden
kavuşmasına yardımcı olur (Yaparel, 23-24, akt. Özdoğan, 2006). Pastoral danışmanlık kendi
karakterini ararken genel anlamda danışmanlık alanına önemli bir hizmet verdiğini
göstermektedir. Din de insanların çoğunluğunun hayatında yer alan bir konu olduğuna göre
pastoral danışmanlar bireylerin hayatlarının önemli bir parçası olan dinden yararlanarak fakat
bunun yanı sıra psikolojiyle ilgili teorik bilgileri de yadsımadan ve bunları da dini bilgilerine
katarak danışanlarına daha iyi hizmet verme yolundadırlar. Dolayısıyla pastoral danışmanlar
konuyu sadece dinsel açıdan görmemekte, ancak dinin de insan hayatının önemli bir parçası
olduğunu bilerek ve psikoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek hizmet vermektedirler
(Özdoğan, 2006).
Dini

danışmanlıkta,

manevi

kaynaklar

ile

psikolojik

yaklaşımlar

birlikte

kullanıldığından manevi rehberlikten farklılık arz etmektedir (Holling, 1990: 98; Koenig, 2005:
211, Çekin, 2014).
Dini danışmada amaç, Tanrıyla anlamlı ilişki kurmaları noktasında bireylere yardım
etmektir (Clinebell 1966: 19). Clinebell’e göre (1966: 20, Çekin, 2014) dini danışmanlar,
birebir ya da toplu faaliyetler yoluyla potansiyellerini en üst seviyede kullanmaları konusunda
bireylere destek olmaya, içsel problem ve sıkıntılarını keşfetmelerinde onlara yardım etmeye
çalışmaktadırlar.

7.4. Hristiyan Manevi Müdahale Teknikleri
Her inanç sisteminin inanan bireylerin sorunlarını giderebilmek için manevi
destek/bakım veya manevi müdahede uyguladıkları temel teknikleri bulunmaktadır. Hristiyan
manevi müdahale tekniklerinde Chappelle (2000: 44, akt. Çekin, 2014)) manevi müdahaleyi,
“hastanın problemlerini çözmesine yardım etme, karakterini geliştirme ve Tanrıyla
ilişkisini güçlendirme amaçlı İncil temelli yapılan faaliyetler” şeklinde tanımlamaktadır.
Worthington ise (1988: 283) manevi müdahale tekniklerini, dini pratiklerin içinde var olan
danışmanlığa dönük her türlü uygulama olarak nitelemektedir. Bu müdahaleler, manevi
disiplinler ile seküler yaklaşımlardan üretilen güncel teknikleri içermektedir (Thoresen vd.,
1998: 105, akt.Çekin, 2014).
Chappelle (2000) terapi sürecinde manevi müdahalenin temel amacını, hastanın
yaşamında Tanrıyla ilişkisini engelleyen unsurları tanımasına yardımcı olma olarak
açıklamaktadır. Eck (2002: 271, akt.Çekin, 2014) de terapi sürecinde manevi pratiklerin,
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Tanrının istediği yaşamı elde etmesinde hastaya yardım etmeyi hedeflediğini
söylemektedir.
Çekin, (2014) tarafından Hristiyanlığın temel kaynaklarından alıntılanarak belli bir
sistematik çerçevede ortaya konan Hristiyan manevi müdahale teknikleri, Kitabı Mukaddes
referesanslı olmakla beraber, modern bilimlerin de katkısı ile beraber ortaya konan tekniklerdir.
Bu teknikleri şu şekilde sıralanabilir:
1. Meditasyon (meditation): Bir olayın, nesnenin veya durumun kişinin kendi
üzerindeki yansıması hakkında derin düşüncelere dalması anlamına gelen meditasyon manevi
müdahale tekniği olarak ikiye ayrılmaktadır.
(a) Somut Meditasyon: Kişiye İncil’deki belirli bölümleri okunarak, bunlar üzerine
düşünmesi ve kendi açısından değerlendirmesi sağlanır (Mezmurlar 119:15,99,148, akt.Çekin,
2014).
(b) Soyut Meditasyon: Hayat içerisinde varlığının anlamı hakkında bireyin
değerlendirme yapması ve bu sayede manevi yaşamını güçlendirmesi amaçlanır (Mezmurlar
63:6, 143:5, akt.Çekin, 2014).
2. Dua (Prayer): Tanrıyla iletişime geçme, duygu ve düşüncelerini paylaşma anlamında
bir manevi müdahale tekniği olan dua dörde ayrılmaktadır.
(a) Aracı Dua: Bireyin etrafındaki insanların durumları ile ilgili isteklerini, kendi
istekleri ile beraber Tanrıya iletmesi şeklindedir. Aracı duada kişinin diğer insanların durumları
ile kendi durumu arasında bağ kurması amaçlanır (Efesliler 6:18; Filipililer 4:6, akt.Çekin,
2014).
(b) Derin Dua: Tanrının varlığına dikkatin tümüyle yoğunlaşmasına çalışılarak, bireyin
Tanrı karşısında benliğinde oluşan tepkileri değerlendirmesi sağlanır (Mezmurlar 46:10; 27:4,
akt.Çekin, 2014).
(c) Dinleyici Dua: Tanrının insan ve eşya üzerindeki etkilerini anlamaya dönük açık bir
zihin oluşturma amacına dönüktür (Mezmurlar 130:5-6; 1 Samuel 3:9,10, akt.Çekin, 2014).
(d) Ruhsal Dua: Bireyi yaşadığı tecrübeler, Tanrının ruhundaki etkileri ve bunun
farkındalığına odaklanılarak sesli olarak dua etmesi sağlanır (Romalılar 8:26; 1 Selanikliler
5:17; 1 Korintliler 12:10, akt.Çekin, 2014).
3. Metin Okuma ve Dini Rehberlik: Kutsal metinler öğretme, değerlendirme ve
davranış kazandırma amaçlı didaktik olarak dini rehberlik faaliyetlerinde kullanılabilir
(Timoteyus 3:14-17; Koloseliler 3:16, akt.Çekin, 2014).
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4. Hastanın Aktif Olarak Metinle Meşguliyeti: Kilise dışında bireyin İncil’i okuması,
anlamaya çalışması ve programlı şekilde İncil ile meşgul olması sağlanmaya çalışılır
(Mezmurlar 119: 9-16; 2 Timoteyus 2:15, akt.Çekin, 2014).
5. Tövbe Etme ve Günah Çıkarma: Bireyin yaptığı kötü fiil(ler) dolayısıyla kendisini
değerlendirmesi, davranışlarının sorumluluğunu alması ve olumsuz davranış(lar)a bir daha
dönmemesi sağlanmaya çalışılır (Mezmurlar 51: 1-3; James 5:16, akt.Çekin, 2014).
6. İbadet: Bireyin kiliseye gelmesi, önemli gün ve bayramlarda ibadet etmesi
konusunda desteklenmesi ve bütün bunlar esnasında kutsal metinlerle ilişkisinin sürmesi
amaçlanır (Romalılar 12:1; Mezmurlar 9: 1-2;İbraniler 10:25, akt.Çekin, 2014).
7. Affetme: Tanrının bağışlayıcılığının genişliği konusunda kutsal metinlerden alıntılar
yapılarak bireyin manevi olarak iyileştirilmesine çalışılır (1 Yuhanna 1:9;Matta 6:14,15,
akt.Çekin, 2014).
8. Oruç Tutma: Bazı zaman dilimlerinde düzenli olarak oruç tutması ve kötü şeylerden
uzak durması hususunda bireye destek olunmaya çalışılır (Matta 16:24, Koloseliler 3:5; 1
Korintliler 9:27, akt.Çekin, 2014).
9. Arınma: Olumsuz duygulardan kurtulması yönünde bireyin desteklenmesini kapsar
(Matta 10:8, akt.Çekin, 2014).
10. Münzevi Yaşam: Bireyin Tanrının emirlerini daha doğru bir şekilde yerine
getirmesi amaçlı insanlardan ve toplumdan daha izole ve münzevi bir hayat yaşaması
konusunda desteklenmesini içerir (Mezmurlar 131:2;Markos 1:35; Matta 14:23, akt.Çekin,
2014).
11. Farkındalık: Toplumsal ilişkilerde iyi ve kötü, doğru ve yanlış ayırımında insanlara
ilahi bir bakış ve içsel bir kontrol oluşturma konusunda bireyin desteklenmesi amaçlanır (1
Yuhanna 4:1,6; 1 Korintliler 12:10;İbraniler 5:14, akt.Çekin, 2014).
12. Günlük Tutma: Dini duygu, düşünce ve tecrübelerini günlük şeklinde yazılı olarak
ifade etmesi istenir (Mezmurlar, akt.Çekin, 2014).
13. Teslimiyet: Birey Tanrının emirlerine sonuna kadar teslim olması konusunda
desteklenir (Filipililer 2:5-8; 1 Yuhanna 5:3; 1 Korintliler 12:1-31, akt.Çekin, 2014).
14. Sadelik: Sade ve gösterişsiz bir yaşam sürmesi konusunda bireye destek olunmaya
çalışılır (Matta 6:22-34; Koloseliler 3:1-5, akt.Çekin, 2014).
15. Maneviyat Tecrübesini Hatırlatma: Bireyin manevi yaşam serüveninde geçirdiği
aşamalar hakkında düşündürülmesi ve bu konuda kendini değerlendirmesi sağlanır (1
Selanikliler 3:5-6; 2 Timoteyus 1:5-6, akt.Çekin, 2014).
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16. İyileştirme: Bütün yönleriyle (fiziksel, duygusal, psikolojik ve manevi) bireyin iyi
hale gelmesine destek olunmaya çalışılır (James 5:14-15, akt.Çekin, 2014).
17. Kutlama: Bireyin önemli gün ve bayramlarda maneviyatını güçlendirecek dini
kutlamalar yapması sağlanır (Efesliler 5:109, 20; Filipililer 4:4, akt.Çekin, 2014).
18. Hizmet Etme: Muhtaç insanlara yardım faaliyetlerine katılım özendirilmek
suretiyle, bireyin Tanrının yolunda hizmet etmesine çalışılır (Markos 10:43-44;Galatyalılar
6:10; Koloseliler 3:22; Yuhanna 13:14, akt.Çekin, 2014).
19. Dinlenme: Bireyin uzun bir çalışma ve hizmet döneminden sonra rahatlaması ve
kendi kendine değerlendirme yapması amaçlanır (Mezmurlar 4:8; Markos 6:31).
20. Arkadaşlık Kurma: Diğer insanlarla dini tecrübe, duygu ve düşüncelerini
paylaşma amaçlı bireyin sosyal ilişkiler kurmasına çalışılır (İbraniler 10:25, Romalılar 1:12;
Elçilerin İşleri 2:42, akt.Çekin, 2014).
Yukarda ifade edilen manevi müdahale teknikleri dezavantajlı bir çok birey ile beraber
çalışılabilecek tekniklerdir. Özellikle yaşlı hizmetlerinde de yaşlı refahına yönelik olarak
manevi desteği sağlamak noktasında da kullanılabilecek yöntemlerdir. Bu yöntemler genel
itibariyle Hristiyanlık inancından kaynaklı teknikler olsa da, farklı isimler ve farklı
uygulamalarla diğer inanç sistemlerinde de buna benzer uygulama örnekleri bulunmaktadır.
Hristiyanlık inancında günah çıkarma gibi bir manevi destek unsuru bulunurken, İslam
açısından günahlardan tevbe etme durumu söz konusudur. Diğer inanç sistemlerinde de buna
benzer ortak yöntemler de bulunmaktadır.
Yaşlı bakım elemanı müracaatçı ile manevi destek noktasında çalışmalar yaparken,
müracaatçının içeresinde bulunduğu sosyo-kültürel yapıyı ve inanç sistemini dikkatli bir
şekilde incelemek suretiyle müracaatçıya daha sağlıklı bir şekilde destek sunabilecektir.
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Uygulamalar
Çevrenizde Hristiyan dinine mensup dezavantajlı konumda olan bireyler varsa bunlarla
ilgili gözlem yapmaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1) Çevrenizde dezavantajlı konumda olan Hristiyan veya başka inanç sistemlerine
sahip bireyler var mı?
2) Bu bireylerin karşı karşıya kaldıkları sorunları nelerdir?
3) Bu sorunların giderilmesi noktasında ne tür çalışmalar yapılmaktadır?
4) Yapılan bu çalışmalarda inanç sistemlerinin rolü nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hristiyan dininde bulunan ruhban sınıfı (Hristiyan din adamları, rahip ve rahibeler)
tarafından bir sosyal hizmet faaliyeti olarak değerlendirilebilecek olan insanların psikolojik ve
manevi yaşamlarına yönelik tedavi ve iyileştirme faaliyetleri Hristiyanlık tarihi kadar eskidir.
İlk kiliselerden günümüze kadar, Hristiyan kiliseleri, insanları iyileştirme, güçlendirme,
destekleme, rehberlik etme, problemlerine çare bulma ve acılarını hafifletme amaçlı faaliyetler
gerçekleştirmektedir. Hristiyanlıkta insanlara yardım ve destek çalışmaları, İncil’in yaklaşım
ve yönlendirmelerine dayanmaktadır. İncil’de ihtiyaç duyanlara yardım ulaştırma misyonu,
İsa’nın insanların ruhlarını iyileştirme ve onarmaya dönük olarak gerçekleştirdiği, vaaz,
nasihat, dua, paylaşma, iletişim kurma ve birlikte acı çekme eylemlerini içermektedir. Kilise
görevlileri bu misyon çerçevesinde sosyal hizmet sunmakta, karşılığında da Tanrının sevgisini
kazanacaklarını ümit etmektedirler.
Hristiyan Manevi rehberleri karşı karşıya kaldıkları sorunların giderilmesi noktasında
müracaatçıların manevi yönden güçlendirilmesi noktasında çalışmalar yapmaktadırlar. Dini
danışmanlık olarak nitelendirilebecek bir diğer husus da müracaatçıların dini yönlerini
kuvvetlendirmek suretiyle onların Tanrı ile olan bağlarını güçlendirmek ve sıkıntılar karşısında
sorunları ile başedebilmelerini sağlamaktır.
Hristiyan manevi müdahale tenkileri kapsamında müracaatçılara yönelik olarak ortaya
konan temel teknikler Kitabı Mukaddes referesanslı olmakla beraber, modern bilimlerin de
katkısı ile beraber ortaya konan tekniklerdir. Bunlar; meditasyon, ibadet, dua, oruç tutma, af
dileme, hatıra yazma, meşguliyet terapisi gibi temel tekniklerdir ki, günümüzde Hristiyan
sosyal hizmet uzmanları tarafından uygulanmaktadır.
Hristiyan sosyal hizmet uzmanları bireyi biyolojik ve psikolojik bir varlık olarak
görmeyip, onun sosyal ve manevi yönünün de olduğunu kabul etmekte ve manevi yönü güçlü
olan bireyleri sorunlarla başetmede daha güçlü olduğu ifade etmektedirler. Dolayısıyla ortaya
koydukları sosyal hizmet müdahale yöntemlerinde dini kaynakları da referans olarak görmekte
ve o referanslardan yararlanmaktadırlar. Diğer taraftan bu hizmetleri yapmanın Tanrı ile olan
bağlarını daha da kuvvetlendirdiğine inanmaktadırlar.
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Bölüm Soruları
1) Birleştirici bir bakış açısı ile pisikolojik, psikiyatrik, manevi ve dini konuları bir araya
getiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Corey
b) Amerika Ulusal Sosyal Çalışma Birliği
c) Maslow
d) Chappelle
e) Jung
2) Tanrıyla iletişime geçme, duygu ve düşüncelerini paylaşma anlamında bir manevi
müdahale tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Meditasyon
b) Dua
c) Tefekkür
d) İbadet
e) Tevhid
3) Hasta’nın anlattığı, danışman’ın anlattığı, sorunun manevi ve dinsel boyutunun ele
alındığı danışmanlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Manevi müdahale
b) Pastoral danışmanlık
c) Psikolojik Danışmanlık
d) Sosyal hizmet müdahalesi
e) Eğitim danışmanlığı
4) “Hastanın problemlerini çözmesine yardım etme, karakterini geliştirme ve Tanrıyla
ilişkisini güçlendirme amaçlı İncil temelli yapılan faaliyetler” ne denir?
a) Manevi müdahale
b) Pastoral danışmanlık
c) Dini Danışmanlık
d) Sosyal hizmet müdahalesi
e) Psikiyatrik müdahale
5) Teolojinin Metodları ve Görevi adlı eser hangi bilim adamına aittir?
a) Corey
b) Rollins
c) Maslow
d) Chappelle
e) Anton Boissen
6) Birey ve Din adlı eser hangi bilim adamına aittir?
a) Anton Boissen
b) Rollins
c) Corey
d) Maslow
e) Allport
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7) Bir olayın, nesnenin veya durumun kişinin kendi üzerindeki yansıması hakkında derin
düşüncelere dalması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dua
b) Metin okuma
c) İbadet
d) Meditasyon
e) Affetme
8) Olumsuz duygulardan kurtlması yönünde bireyin desteklenmesini kapsayan
Hristiyan müdahale tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Metin okuma
b) Meditasyon
c) İbadet
d) Dua
e) Arınma
9) Bireyin uzun bir çalışma ve hizmet döneminden sonra rahatlaması ve kendi kendine
değerlendirme yapması hangi tekniği açıklamaktadır?
a) Metin okuma
b) Dinlenme
c) İbadet
d) Dua
e) Arınma
10) Kuzey Amerika Sosyal Hizmetteki Hristiyanlar Birliği kaç yılında kurulmuştur?
a) 1945
b) 2011
c) 1950
d) 1912
e) 1989
Cevaplar
1) A

2) B

3) B

4) A

5) E

6) E 7) D

8) E 9) B

10) C.
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8. MANEVİ DESTEK UNSURLARI-I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.

Manevi Destek ve İman

2.

Manevi Destek ve Tefekkür

3.

Manevi Destek ve Tevekkül

4.

Manevi Destek ve Teslimiyet

5.

Manevi Destek ve İbadet

6.

Manevi Destek ve Kur’an-ı Kerim

7.

Manevi Destek ve Dua
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Manevi Destek ve İman İlişkisi nedir?

2)

Tefekkür ne demektir?

3)

Tevekkülün anlamı nedir?

4)

Teslimiyet nasıl gösterilir?

5)

Manevi destek ve ibadet ilişkisi nedir?

6)

Kur’an-ı Kerim okumanın insan sağlığına faydası var mıdır?

7)

Dua manevi destek unsuru olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İman

İman ve Tevhid ilkesi ile ilgili
bilgiler öğrenilmiş olacak.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.

Tefekkür

Tefekkür kavramı ve maneviyat Konu ile ilgili literatür okumaları
ilişkisi öğrenilmiş olacak.
ile kazanımlar artacaktır.

Tevekkül

Tevekkül ve manevi destek ilişkisi
kavranılmış olacak.

Teslimiyet

Teslimiyet ve manevi destek ilişkisi Konu ile ilgili literatür okumaları
öğrenilmiş olacak.
ile kazanımlar artacaktır.

İbadet

İbadet kavramı ve manevi destek
ilişkisi kavranılmış olacak.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.

Kur’an-ı Kerim
Okuma

Kur’an okumanın manevi destek ile
alakası öğrenilmiş olacak.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.

Dua

Dua kavramı ve manevi destek
boyutu öğrenilmiş olacak.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

İman
Tefekkür
Tevekkül
Teslimiyet
İbadet
Kur’an-ı Kerim Okuma
Dua
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Giriş
Bu ve bundan sonraki bölümde İslami referanslardan yola çıkarak manevi destek
noktasında dezavantajlı kesimlere yönelik İslam’ın ortaya koyduğu destek mekanizmaları
üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Bu temel prensipler çerçevesinde sabır, dua, tefekkür,
teslimiyet, ibadet, Kur’an-ı Kerim okumak, hasta ziyareti, tevekkül, hayırlı işlerle meşguliyet
vb. kavramlar ve manevi destek ilişkisi öncelikle Kur’an-ı Kerim ve daha sonra hadis-i şerifler
ve uygulamalar çerçevesinde ele alınmış olacaktır.
Kur’an-ı Kerim’in muhatabı elbette insandır. İnsanı muhatap almasının en temel sebebi
de şüphesiz ki akıllı bir varlık olmasıdır. Bu akıllı varlığa gönderilen Kur’an kitabı onun dünya
ve ahiret mutluluğuna ulaşmasını hedefleyen talimatlar ortaya koymakta ve bunlara uyulduğu
takdirde hem bu dünyada hem de ahiret âleminde mutlu olacağını ifade etmektedir.
Yaşlı bakım hizmetlerinde bulunacak meslek elemanları, manevi destek sunacakları
hizmet alıcılarının maneviyat ve dini hassasiyetlerini ve onların inandıkları dinle ilgili bilgi
sahibi olmaları kendilerine manevi desteği daha sağlıklı sunacaklardır. Bu gerçeklikten yola
çıkarak, Müslüman bir yaşlıya günah çıkartması noktasında bilgi verilmesi ve o yönde
kendisine tercih sunulması elbette Müslümanlık inancı ile bağlaşmayacaktır. Aynen bunun gibi
Hristiyan bir yaşlı bireye de namaz kılmasının onun refahına katkı sağlayacağı noktasında
bilgilendirme yapması faydadan ziyade zarar verecektir. Dolayısıyla bu ve bundan sonraki
bölümde İslam dininin temel referans kaynaklarından yola çıkarak manevi destek unsurları
detaylı bir şekilde verilmiş olacaktır.
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8.1. Manevi Destek Unsurları
İslam dininin iki temel kaynağı olarak kabul edilen Kur’an-ı Kerim ve bu dinin
Peygamberi Hz. Peygamber (SAV)’in söz ve davranışlarında manevi destekle ilgili birçok
unsuru görmek mümkündür. Nitekim İslam dini insanoğlunun dünya ve ahiret saadetini elde
etmesi için gönderilmiş bir din olduğuna göre, ortaya koyduğu bütün prensipler, emir ve
yasaklar da insanın dünya ve ahiret mutluluğuna yönelik olacaktır. Bu anlamda İslam, inanç,
ibadet, ahlak, muamelat ve sosyal hayat ile ilgili prensipler noktasında bölünme kabul etmeyen
bir bütün olup, ibadete yönelik talimatlar getirdiği gibi, yoksula yardım etme, yaşlıya gerekli
katkıyı sağlama, yetime sahip çıkma gibi talimatları da beraberinde getirmiştir.
Aşağıda özellikle manevi destek olarak değerlendirilebilecek unsurlar maddeler halinde
açıklanacaktır:

8.2. İman ve Manevi Destek
İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim genel itibariyle şu konular etrafında
şekillenmiştir:
Kur’an’ın birinci maksadı, Tevhid ilkesi olarak ifade edilecek olan Allah’ın
varlığını ve birliğini tanıtmaktır.
“De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o,
hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğmamıştır ve doğrulmamıştır. “Hiçbir şey O’na denk
ve benzer değildir.” (İhlas /112-1-4)
Kur’an’ın ikinci maksadı, Peygamberlik müessesesini tanıtmaktır.
“Bütün insanlar bir tek ümmet teşkil ediyorlardı. Aralarında ihtilâflar başlayınca,
Allah onlara içlerinden müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Onların
beraberinde, insanlar arasında hükmetmek için, kitap ve hikmeti gönderdi ki, ihtilâf
ettikleri konularda aralarında hükmetsin.” (Bakara, 2/213).
Kur’ân peygamberleri ve en son da Hz. Muhammed’in (sav), en güzel örnek olarak
gönderildiğini beyan etmektedir (bk. Ahzab, 33/21) . Bu güzel örneklik, peygamberlerin ve en
son Hz. Muhammed’in iman, ibadet ve ahlâkında kendini göstermektetdir. Bu yüzden
Peygamberimizin ahlâkı Kur’ân’da “yüce ahlâk” olarak övülmüştür (Kalem, 68/4).
Üçüncü maksat öldükten sonra dirilme: Diğer ifadesi ile haşir inancı ancak
peygamberler vasıtasıyla tam anlaşılabilen bir hakikattir. Allah’a ve peygambere iman etmeyen
bir kimsenin yeniden dirilişe iman etmesi düşünülemez. “Biz o elçileri rahmetimizin
(cennetin) müjdecileri, cezamızın (cehennemin) habercileri olarak gönderdik. Ta ki
resullerden sonra, artık insanların Allah’a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri
kalmasın. Allah aziz ve hakîmdir/mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa,
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4/165) mealindeki ayette, hem Allah’a, hem peygambere hem de ahiret alemine işaret
edilmiştir. Çünkü, cennet ve cehennem Allah’ın varlığını gerektirir. İnsanları bu konuda uyaran
ve müjdeleyenler de ancak peygamberlerdir.
İnsanın güzel ahlâklı olması için iman ve peygamberleri örnek alması yetmez. Eğer
yapılacak kötülüklere karşılık ceza, iyiliklere karşılık da mükâfat alma inancı olmazsa, insanın
toplum halinde huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmesi imkânsızdır. Bu yüzden ahiret inancı,
iyilikleri yapmaya, kötülüklerden uzaklaştırmaya sevk eder. İyi insanların hesaplarını kolayca
verip cennete gidecekleri ve orada sayısız nimetlere kavuşacaklarıyla ilgili ayetler, insanları o
ebedî
mutluluk
diyarına
gitmek
için dikkatli
olmaya
sevk
etmektedir.
(sorularlaislamiyet.gov.tr).
Bunun yolu Allah’ı razı etmekten geçer. Bu da imandan sonra yapılacak amelleri ihlâslı
bir şekilde yapmayı gerektirir. Aynı zamanda inançsız, münafık ve müşrik insanların, bir de
günahları sevaplarından çok olanların cehenneme gideceğinin anlatılması, onların orada
çekecekleri elemlerin etkili bir şekilde tasvir edilmesi, insanın yapmayı düşündüğü
kötülüklerden uzaklaştırır. Eğer bu inanç olmasa, insanlar bencil, zalim, ahlâksız, mütecaviz,
kibirli, gururlu ve kötü ahlâkta sınır tanımaz olur çıkarlar.
d) İbadet: İbadetin olması her şeyden önce bir tek Allah’a imanla mümkündür. Çünkü
hakiki mabud olmadan ibadet olamaz. Peygamber olmadan ibadetin nasıl yapılacağını
bilmemiz mümkün değildir. İbadetin bir katma değer ifade etmesi için bir karşılığının olması
gerekir. İtaat edenlere mükâfat, isyan edenlere cezanın olmadığı bir yerde ibadetin bir özgül
ağırlığından söz edilemez.
Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat,
51/56) mealindeki ayette Allah’a iman ve ona ibadet etmeyi emretmektedir.
e) Adalet: Adalet kavramı da dinlerin en büyük gayelerinden biridir. İnsanların gerçek
anlamda birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmelerini sağlama işi, insanların vicdanlarına
havale edilemeyecek kadar önemlidir. Bu sebepledir ki, Allah bir yandan peygamberlerini
göndererek, bir yandan da zalimler için büyük bir cezanın olduğunu ilan ederek adalet işini
dinin temel esaslarından biri yapmıştır.
“Ey iman edenler! Haktan yana olup var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti
gerçekleştirin ve adalet numunesi şahitler olun. Bir topluluğa karşı, içinizde beslediğiniz
kin ve öfke, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Âdil davranın, takvâya en uygun hareket
budur. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.”
(Maide, 5 /8) mealindeki ayet ve benzerlerinde müminlerin hatta düşmanlarına karşı bile
adaletli olmaları tavsiye edilmektedir.
Tüm ilkeler temelde insanın dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen ilkeler olarak
ortaya çıkmıştır. Bu ilkelerin başında ifade edilecek olan ve manevi anlamda kişinin dünyada
ve ahirette huzurlu ve mutlu olmasını sağlayan temel ilke Allah’ın birliği ilkesidir.
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Sıkıntılarla karşı karşıya kalan bireyin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi ve rahata
kavuşabilmesi için uygulanacak olan manevi destek unsurlarından birincisi inanç noktasında
müracaatçının güçlenmesine destek olmaktır. Burada meslek elemanının yapacağı çalışma
elbette din adamının yapacağı çalışmadan farklı olmak durumundadır. Meslek elemanı,
müslüman bir müracaatçı ile yapacağı görüşmede müracaatçının sahip olduğu inancı
noktasında kendisine destek olmak durumundadır. Dolayısıyla öncelikle meslek elemanının
İslam’ın inanç esaslarını bilmesi, İslam’ın temel prensiplerin haberdar olması gerekir ki,
müracaatçıya doğru bir şekilde destek olabilsin.
Tevhid, peygamberlik, haşir ve adalet ekseninde ortaya konan temel prensiplerin nihai
noktası elbette iman ile alakalı boyuttur. Mümin olan kişilerin Yaratıcısına iman etmesi ve o
imanın gereği olan dini ritüelleri yerine getirmesi özellikle yaşlı kişinin hayata tutunmasına en
büyük imkan sağlamış olacaktır.
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın birçok sıfatlarından ve isimlerinden bahsedilmektedir. Bu
sıfatlardan biri de “Er-Rahmanu’r-Rahîm” sıfatıdır. Bu sıfatla kendini bizlere tanıtan ve daima
yer yüzünde merhamet isteyen hayat sahiplerinin imdadına rahmetini gönderen ve her sene
baharı sonsuz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç insanlara yetiştiren, insanlara
dezavantajlılık oranında rahmet eserlerini bütün boyutları ile gösteren bir Yaratıcıya iman
etmek özellikle yaşlı bireyler açısından en büyük çıkış kapısıdır.
Mutlak ilmi, kudreti, iradesi, işitmesi, görmesi ve onlarca isim ve sıfatları ile bütün
kainatı ve içindekileri ihata eden ve her şeye gücü yeten, yarattıklarının dualarını işiten ve
onlara cevap vereceğini vadeden ve kulunun isteklerini kabul ettiği zaman onu yaratabilecek
bir güce sahip olan bir yaratıcıya iman yaşlı bireyleri yalnızlık girdabından çıkarmaya yetecek
bir manevi destektir. Nitekim böyle bir iman Allah’ın birliğini netice verecektir. Allah’a iman
Allah’ a teslimiyeti, teslimiyet tevekkül ve tevekkül de yaşlı refahı noktasında Müslüman yaşlı
bireylerin istediği dünya ve ahiret mutluluğunu kazandıracaktır.

8.3. Tefekkür ve Manevi Destek
Düşünmek, akletmek anlamına gelen tefekkür, akıl sahibi insanların Allah, kainat,
insan, alem-insan ilişkisi, Allah- insan ilişkisi, yaratılma vb. gibi konular üzerinde bir zihin
hareketliliğini sağlama eylemidir.
Manevi destek hizmetleri dediğimiz bu alanda sosyal sorunlarla karşı karşıya kalan
dezavantajlı durumdaki yaşlı bireylerin içerisinde bulundukları olumsuzluklardan
kurtulabilmeleri adına yapmaları gereken önemli noktalardan bir tanesi de tefekkür etmektir
yani düşünmektir. Düşünmenin konusu ise başta bizatihi Kur'an'ın mesajı olmak üzere bu
mesajın aydınlatıcı ve yol gösterici ışığı altında Allah-âlem, âlem-insan, Allah-insan, insaninsan ilişkisidir. Kur’an'ın, kainatı ve insanı belli bir yaratılış sürecinde ve süreklilik arz eden
ilahi yasalar çerçevesinde anlamlandıran, insanı var oluşun ilahi kanunlarına paralel olarak
doğru bilgi ve doğru eylemin gereklerine uygun şekilde yönlendiren ayetleri, düşünmenin
konusunu kendiliğinden belirlemektedir.
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"Göklerin ve yerin melekutu hakkında düşünmezler mi?" (el-A'raf, 71/185):
"Bakmıyorlar mı deveye, nasıl yaratılmış! " (el-Gaşiye 88/ 17) mealindeki ayetlerde "bir şey
hakkında düşünmek" ve "bir şey hakkında gözlemde bulunmak" anlamları ile nazari çabanın
önemi açıkça vurgulanmaktadır.
Kur'an'da düşünmenin anlamına en çok yaklaşan terimler tefekkür ve akıldır.
"Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gündüzle gecenin ardarda gelişinde akıl
sahipleri için alametler vardır. Onlar ayakta, otururken ve yaslanmışken Allah'ı zikredip
göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler" (Al-i imran 3/ 190-191) mealindeki
ayette akıl sahipleri, Allah inancıyla fikri araştırmayı bir arada götüren, entellektüel
faaliyetlerini tezekkür ve tefekkürün birbirini takip ettiği ve bütünlediği bir akli yapıyla
gerçekleştiren insanlardır. Ayrıca zikir, dille anmaktan ziyade Allah'ın hayranlık uyandırıcı
kudret belirtilerini tefekkür ve teemmüle dalmak, bu alametlerin Allah'ın kudretini hatırlatıcı
tesiriyle düşünmeye koyularak Allah bilinciyle dolmaktır. Göklerle yerin yaratılışı, gündüz ve
gecenin ardarda gelişi, yani onda süreklilik arz eden düzeni gösteren ayetler üzerinde tefekkür,
bu düzenin yaratıcısı olan Allah'ın aleme tasarruf ettiği isimleri hakkında tezekkürle
bütünleşmelidir. Böylece Kur'an'da teşvik edilen kozmolojik araştırmalar, sebep ve gaye fikri
açısından metafizik ilkelerinden mahrum bırakılmamış olacaktır (Kutluer,1994, İA, düşünme
mad.)
Kur’an’ın ifadesi ile akıl sahipleri için önemli görevlerden biri, Yüce Allah’ın kitabını
okumak, yine O’nun yarattığı kainat kitabını gözlemleyerek okumak ve bu kainata en şerefli
varlık olarak gönderilen insan kitabını okumak. Tüm bu okumaların neticesinde şu soruların
cevabını bulmak elbette önem arz edecektir:
Ben kimim? Nereden geldim, Nereye gidiyorum? Beni yaratan kimdir? Niçin
yaratmıştır? Hayatımın anlam ve amacı nedir? Hayattaki temel misyonum nedir ve ne
olmalıdır? Başıma gelen bu musibetler, sıkıntılar niçin benim başıma gelmiştir? Ölüm
nedir? Öldükten sonra yok mu olacağım, yoksa tekrar dirilecek miyim? Tekrar
dirileceksem akibetim ne olacaktır?
Bu zihni egzersizler yaşlı insanı içinde bulunduğu olumsuz atmosferden çıkararak
rahatlamasını sağlayan manevi destek mekanizmalarındandır.

8.4. Tevekkül ve Manevi Destek
Tevekkül kavramı sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamındaki vekl kökünden türeyen
bir kelime olup: “birinin işini üstüne alma, birine güvence verme; birine işini havale etme,
ona güvenme” mânasına gelir. Dinî ve tasavvufî bir terim olarak tevekkül: “bir kimsenin
kendini Allah’a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde Allah’ı kefil bilip sadece O’na
güvenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (Gazzâlî, IV, 259, akt.Çağrıcı, 2012).
Allah’a tam bir şekilde iman etme ve güvenmenin bir yansıması olan tevekkül,
çalışmayı ve sebeplere sarılmayı terk etmek anlamına gelmemektedir. Tevekkül eden kişi,
yapacağı işlerle ilgili alınması gereken tüm tedbirleri alır, fakat neticeyi Allah’tan bekler.
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Tarlada çalışan çiftçi, tarladan en iyi mahsulü almak için gerekli olan tüm çalışmaları yapar, en
iyi tohumu eker, sulamasını yapar, gübresini atar ve neticesini de Allah’tan bekler. İşte gerçek
tevekkül budur.
Nitekim Hz. Peygamber’in güçlü müminin zayıf müminden daha değerli ve Allah’ın
sevgisine daha lâyık olduğunu ifade ederek kişinin tam bir azimle faydalı olanı elde etmeye
çalışmasını, güç bir durumla karşılaşılması halinde Allah’ın takdirine rıza göstermesini
öğütlemesi ve yakınmanın şeytanın etkisine kapı açacağı uyarısında bulunması (İbn Mâce,
“Zühd”, 14) tedbir ve çalışmayla tevekkül ve takdiri birlikte gözetmek gerektiğini ortaya
koymaktadır.
Kişinin, kendini her durumda Allah’ın irade ve takdirine teslim ederek O’ndan gelene
rıza göstermesi tevekkülün özünü meydana getirir. Hasan-ı Basrî, “Tevekkül rızadan ibarettir”
der.
Tevekkül, bütün sebeplerin ve tedbirlerin üzerinde nihaî belirleyici irade ve gücün
Allah’a ait olduğu yönündeki şuur ve inancın zorunlu bir sonucudur. Bu şuur ve inanç sayesinde
kul, gerekli sebeplere ve tedbirlere başvurmasına rağmen sonucun umduğu şekilde
çıkmaması halinde ilâhî takdirin öyle tecelli ettiğini bilerek kendisini veya sebepleri
suçlamaktan kaçınır; iyimser ruh halini korumayı, moral çöküntüsünden kurtulmayı
başarır. Kur’ân-ı Kerîm’de, oğlu Yûsuf’un kaybolmasından dolayı derin bir üzüntü hali
yaşayan Hz. Ya‘kūb’un buna rağmen Allah’a tevekkülünü dile getirerek yüksek bir metanetle
ümidini koruduğu anlatılır (Yûsuf 12/18, 67, 83, 86-87).
Tevekkül, her halükarda kaderine ve haline razı olma halidir. “Tevekkül, olan şey ile
yetinmek, olmayan şeye razı olmaktır.” Yani tevekkül eden bakıma muhtaç yaşlı birey
yaşadıkları olumsuzluklara karşı kalbinde ve ruhunda bunun ızdırabını yaşamayacaktır. Tam
tersine, içinde olduğu hali bile bir nimet olarak görecektir. Nitekim birey için o anda karşı
karşıya kaldığı durum bir mahrumiyet, bir yoksunluk olarak görülüyorsa da, aslında o durum
kişi için daha hayırlı bir netice olabilecektir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Allah şöyle buyuruyor:
“Olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, hâlbuki hakkınızda o bir hayırdır. Ve olur ki bir
şeyi seversiniz, hâlbuki hakkınızda o bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz” (Bakar, 2/216).
Bu ayetin ifadesi ile bireyin karşı karşıya kaldığı her bela ve musibetin için tahmin
edilemeyecek kadar bir nimet gizli olarak yerleştirilmiştir. Meydana gelen olaylara manevi
boyutuyla yaklaşan ve manevi bir gözle bakabilen bunu görebilir (Seyyar, 2010).
Sosyal sorunlarla karşı karşıya kalan ve bundan dolayı maddi veya manevi sıkıntılara
muhatap olan inançlı ve tevekkül sahibi insanların karşı karşıya kaldıkları durumlar
karşısında daha metanetli ve ümitli davrandığını göstermekte, bu tesbit psikoloji ve
pedagojide büyük önem taşımaktadır (Çağrıcı, 2012, İA, tevekkül mad). Çünkü Allah’a inanan
her inançlı mümin, Allah’tan gelen her türlü şeye razı olandır.
Bu konuda birçok ayet-i kerime kulların Allah’a güvenmesi gerektiğini, “Allah’a
güven, vekil olarak Allah yeter” (Ahzap, 33/3), Allah’ın kendisine güvenenleri sevdiğini
“Allah kendine güvenenleri (tevekkül edenleri) sever” (Al-i İmran, 3/159) ve vekil olarak
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insanlara Allah’ın yeteceğini “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” (Al-i İmran, 3/173),
ifade etmektedir.
Gerçek anlamda hakiki imanın bir yansıması olan tevekkül ile Allah’ a dayanmayan
bireyler ise, karşı karşıya kaldıkları olumsuzluklar karşısında bir ümitsizliğe girer ve manen
sıkıntılara maruz kalırlar. Bu manevi rahatsızlığa yakalan insan içinde bulunduğu
olumsuzluktan kurtulamayacağı gibi, daha derin bir buhrana doğru da sürüklenebilir. Bundan
dolayı da durumlarına razı olmadıkları gibi, kadere isyan etmeye, sağlıklarını daha da tehlikeye
atmaya başlarlar (Seyyar, 2010). Oysa yukarda anlatılanlar çerçevesinde bakıldığında bu
durumdan kurtulmanın yolu gerçek anlamda Allah’a tevekkül etmek, Allah’a sarılmak ve
gerçek anlamda mutluluğu elde etmeye çalışmak olmalıdır. Oysa sıkıntılarla karşı karşıya kalan
kimseler için Yüce Allah bir çıkış yolu göstermekte ve şu duayı yapmalarını öğütlemektedir:
“Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve
şüphesiz O’na döneceğiz” derler.” (Bakara, 2/156).

8.5. Teslimiyet ve Manevi Destek
Sorunlarla karşı karşıya kalan bireyin dayanacağı bir kaynak, bir menşe olması gerekir.
Maneviyatın üç ayrı sacayağından geçen bölümde ifade edilmişti. Bunlar kişinin kendisine
yönelik bağlılığı, çevresi ile kurduğu bağlılık ve üçüncüsü de transandantal, tabiatüstü bir güce
bağlılık. Özellikle sorunlar karşısında aciz ve zayıf olan insanın tabiatüstü bir güce bağlanma
ihtiyacı insanın yapısında olan temel ihtiyaçlardan birisidir. Yaratılış itibariyle zayıf ve güçsüz
olan, her an birçok sorunla karşı karşıya kalma ihtimali olan insanın ve özellikle de yaşlı bireyin
bir güce dayanması ve ona teslim olması kendisini maddi ve manevi anlamda rahatlatan en
önemli manevi destek mekanizmalarından biridir.
Bu anlamda Allah’a teslimiyet, yaratıcıya yönelmek, O’na sığınmak anlamına
gelmektedir. Acı ve ıstıraplarla karşı karşıya kalan kişi için Allah’a tevekkül etmesi ve teslim
olması kendisi için bir sığınaktır. Kişi Allah’ı severse, Allah da kendisini seveni fazlasıyla
sever. Allah sevdiği kuluna hem bu dünyada hem ahiret hayatında hayırlar murad eder (Seyyar,
2010).
Zerreden güneşe varıncaya kadar her şeyin kendi yaratıcısının kuvvet ve kudretinde
olduğuna inanan insan, karşı karşıya kaldığı sorunlarla mücadelede O’na teslim olduğunda
manen huzur ve mutluluk duyacaktır. Çünkü bilecektir ki, O’nun Rabbi Allah’tır. O’nun izni
ve müsaadesi olmadan kâinatta bir yaprak dahi kıpırdamadığına göre, beni ve içinde
bulunduğum halimi gören de O’dur. Öyleyse O beni biliyor, görüyor. Ben ondan gelen her şeye
razı olmuş ve O’nu kendime Rab olarak kabul etmişim.
Bu anlayış ve inançla yola çıkan yaşlı her inanan karşı karşıya kaldığı halin bir imtihan
olduğunu bilir ve bu soruların Yüce Yaratıcısından geldiğini kabul eder ve O’na olan teslimiyet
ile “kahrın da hoş, lütfun da hoş” diyerek razı olur. Bilir ki, bu rızası kendisini manen rahatlatan,
huzura kavuşturan bir kaynaktır. Ve yine bilir ki, razı olmasa ve itiraz etse dahi elinden bir şey
gelmeyecek ve hem manevi anlamda rahatsız olacak ve hem de içinde bulunduğu olumsuz
şartlardan kurtulamayacaktır.
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8.6. İbadet ve Manevi Destek
İbadetin manevi destek unsuru olup olmadığı ile ilgili Kur’an-ı Kerim incelendiğinde,
“Sabır ve namaz ile Rabbinden yardım dile” (Bakar, 2/45) ayeti iman eden insan için sabır
göstermek ve namaz kılmak suretiyle Allah’tan yardım istenebileceğini ifade etmektedir.
Sabır, acıya katlanmak, onu geçirmek için dayanmak ve karşı koymaktır ki, her ferahın,
her başarının anahtarıdır. Baştaki darlığın, sıkıntının geçmesi için Allah'ın yardımını
celbedecek sebeplerin birincisidir. Sabırsız ruhlar her zaman darlık içindedir. Onların, dünyaya
ait olaylara hiç dayanıklılıkları yoktur. Her şey ister, her şeyden rahatsız olurlar. Genişlik
zamanında eldeki nimetin kıymetini bilmezler, gözleri daima başkasındadır. Az bir yokluk
görünce tahammül edemez, hemen mahvolurlar. Halbuki dünyada değişmeyen, tahavvül
etmeyen hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı bir darlığa düşmüş olanlar, Allah'a kalbini
bağlayarak, bunun da Allah'ın izniyle geçeceğine iman eder ve Allah'ın yardımını, mutluluk ve
ferah gününü temiz kalp ve olgun iman içinde beklerse sonuç kurtuluş olur. Ve hiçbir fenalığa
düşmeden kurtuluş olur. Bunun için nefisleri sabra alıştırmalı, insan sabrı alışkanlık
edinebilmelidir. Bu alışkanlık, acıyı bırakmak için değil, defetmek içindir
Ayette Allah’tan yardım istenilecek ikinci husus olarak namaz vurgusu yapılmaktadır.
İslam’ın beş temel şartından biri olan namaz, Kur’an’ın ifadesi ile insanların karşı karşıya
kaldıkları sıkıntılardan kurtulmanın önemli destek mekanizmalarından biridir. İnsan, namaz
kılmak için gerekli olan abdesti almak suretiyle yıkanır, temizlenir, ayıplarını, ayıp yerlerini
kapatır. Bunları yapmak için emek ve mal da sarfeder. Yüzünü kıbleye çevirerek istikametini
(yönünü) tayin eder. Kalbini iyi niyetle doldurur. Gönül buhranlarını, şeytan vesveselerini
atarak, ruhunun birlik duruluğunu incelemeye çalışır, bütün uzuvlarıyla ve büyük bir saygı ile
tekbirini alır ve ibadete koyulur. Dünyanın acılarını, tatlılarını şöyle bir tarafa atar, Hak Teâlâ'ya
dua eder, onunla konuşur. Kur'ân'ı okur, dinler, onun huzurunda hayatın akışını, başlangıcını,
sonucunu arz eder, Kitap okur; dikilip beklemek, eğilmek, defalarca kapanmak, yine kalkıp
doğrulmak, nihayet oturup dinlenmek ve sonunda selam ve esenliğe ermek ve o anda gaybtan
şehadet (görünürlüğ)e geçerek, şehadet getirmek gibi ruhî, bedenî büyük bir nizam ve intizam
ile bir mirac yapar. Böylece sabırdaki acılıkları da unutur veya hafifletirler ve bütün bunlar ilâhî
yardımın gelmesine aracı olur. Darlıktan, sıkıntıdan, acı ve ıstıraptan bunalan ve patlayacak
dereceye gelen yaşlı insanlar, kuvvetlerini, itimatlarını arttırırlar, sıkıntı zamanlarının
kolaylıkla geçmesi için imkan bulurlar ve fazla olarak ayrıca bir saadet zevki, bir bahtiyarlık
duyarlar, bir ruh kazanırlar ve sonunda ilâhî yardıma ulaşma imkanına sahip olurlar. (Elmalılı,
1995).
Yukarda ifade edilen ayet çerçevesinde konuya bakıldığında tıbbın babası olarak
nitelendirilen İbn-i Sina’nın uygulamalarını görmek mümkündür. İbni Sina’ya göre maddi
tedavinin etkili olabilmesi için dua ve ibadet gibi manevi rehabilitasyonlarla desteklenmesi
gerekmektedir (akt. Çetkin, 2014). Önde gelen İslam âlimlerine göre namaz, manevi bakımın
ibadet formudur ve namaz esnasında manevi konulara odaklanması sebebiyle insan
zihnen sıkıntı duyduğu konulardan uzaklaşır ve psikolojik bir rahatlama hisseder.
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Namaz, kişideki sinir ve kaygı gibi psikolojik sıkıntıları ortadan kaldırarak, huzur ve
tatmin hissi sağlar. Düzenli olarak kılınan namaz, bazı eklemlerde oluşan gerilmeleri
engellemesi bakımından da insanda fiziksel bir gevşemeye de imkân verir.
Namazın kişinin psikolojisine etkisi ile ilgili deneysel bir araştırma yapan Adnan ElTharsi, Kur’an okuma, dua, Allah’ı zikretmeyi içeren namazı kılmanın fiziksel, psikolojik ve
manevi olarak kişi için birçok yarar barındırdığını tespit etmiştir. El-Tharsi, solunum, iskelet
ve kas sisteminden 280 farklı uzvun namaz ibadetinde aktif hale geldiğini ifade etmekte ve
bunlar vasıtasıyla namazın eşsiz bir egzersiz imkânı olduğunu da vurgulamaktadır. O’na göre
namaz, yogada ve hamileler için önerilen hareketlere de çok benzemekte ve insanın vücut
enerjisinin bedendeki doğal dağılımını sağlamaktadır. İnsanı bir açıdan makineler ile
karşılaştırdığı “Kur’an ve Sünnetteki Sağlık İlkeleri” (Health Guideliness from Qur’an and
Sunnah) adlı çalışmasında Shaid Athar (1993), makinelere elektriğin güç ve hayat verdiğini,
insana ise ruhun yaşam enerjisi sağladığını vurgulamıştır. Makinelerin düzenli işlemesi için
uygun şartlarda elektrik akımın gelmesi gerektiğini ifade eden Athar, psikolojik olarak dengeli
ve sağlıklı olabilmesi için de insanın, ruhi ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini ileri sürmekte ve
bunun da düzenli bir ibadet hayatı ile mümkün olduğunu söylemektedir (akt. Çekin, 2014).
Günde beş vakit namaz kılan insan, her namaz öncesi aldığı abdesti ile maddi temizlik
yaptığı gibi, kıldığı namaz ile de manevi anlamda temizlik yapmak suretiyle ruhi yapısını
kuvvetlendirmekte ve Rabbine karşı kulluğunu ifade etmektedir. Bu kulluk ile günde beş vakit
Rabbinin huzuruna çıkıp, ona kulluğunu, teslimiyeti ve tevekkülünü bildirmek suretiyle karşı
karşıya kaldığı sıkıntılardan da böylece kurtulma veya sıkıntıları hafifletme imkanı bulmuş
olacaktır. Böylece kişi günde beş vakit Rabbinin huzurunda bulunmak suretiyle hem huzur
bulmakta, hem de yalnız olmadığını hissetmektedir.
Namaz ibadeti gibi oruç, hac ve zekat ibadetleri de birçok psikolojik ve sosyal
sorunlarlarla başetmede yaşlılar açısından önemli fonksiyonları bulunan dini ritüellerdir.

8.7. Kur’an-ı Kerim ve Manevi Destek
Kur’an-ı Kerim’i okuyanlar için Kur’an’ın şifa kaynağı olduğunu bizzat Yüce Allah İsra
suresinin 82. ayetinde şu şekilde ifade etmektedir: “Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz
ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.”
Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kur’an Dili (1995) adlı eserinde bu ayeti şu şekilde izah
etmektedir: “ Hak ne ile geldi, denecek olursa, işte cevabı şudur: Biz Kur'ân'dan öyle âyetler
indiriyoruz ki, müminler için şifa ve rahmettir. Burada dünya türlü türlü kaygı ve
hastalıklar, bela ve sıkıntı ile dolu bir hastaneye, Peygamber bir doktora, Kur'ân da şifa
verici ilaç ve yeterli gıdaya benzetilmiş oluyor. Şüphe ve ikiyüzlülük, kâfirlik ve uyuşmazlık,
zulüm ve haksızlık, hırs, ümitsizlik, işsizlik, cahillik, taklid, bağnazlık, kötü niyetli olmak gibi
ahlâkî. Sosyal ve psikolojik hastalıklara karşı Kur'ân'ın şifa ve rahmet olduğu kesin bir
gerçektir. Bundan başka maddî hekimliğin, tedavisinde aciz kaldığı nice vücut hastalıklarına
karşı da Kur'ân'ın şifa bağışlayan özellikleri, yetkili kimselerin öteden beri gördükleri bir
husustur. Bununla beraber zalimlerin ise, ancak zararını artırır. Hakkı sevmeyenler inanmazlar
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da o şifa ve rahmetten faydalanamazlar ve bu şekilde zararlarını artırmaktan başka bir şey
yapmazlar, kendi nefislerine zulmederler.”
Önemli İslam düşünürlerinden Seyid Hüseyin Nasr, İslami maneviyat konusunda dikkat
çekici açıklamalar yapmıştır. Nasr, İslam’ın insanda aşkın bir şekilde zuhur eden içsel
boyutunun (batın) maneviyatı oluşturduğunu dile getirmektedir. Nasr, İslami maneviyatın iki
kaynağı olduğunu düşünmektedir. Bunlardan biri içerisinde insanı her anlamda refaha ve
mutluluğa ulaştıracak hususları barındıran Kur’an’ı Kerim, diğeri de hadis ve sünnetleri ile
Müslümanların söz ve davranışlarına yön veren ve inananların kalplerinde de manevi bir şekilde
yer bulan Hz. Peygamber’dir (akt. Çekin, 2014).
İlgili ayeti Seyyid Kutup Fizilali’l-Kur’an adlı eserinde İsra suresinin bu ayetini izah
ederken konuya şu açıdan bakmaktadır: “Kur'an-ı Kerim'de kalplerine iman bilinci yerleşmiş,
bu bilinçle aydınlanmış, Kur'an'ın huzurunu, güvenini ve sevincini algılamak için gönüllerini
açmış bulunanlara şifa vardır, Kur'an'da rahmet vardır. Kur'an, şeytani telkinlere, şaşkınlığa ve
korkuya karşı bir şifadır. Kur'an, kalbi Allah'a bağlar. Sakinleştirir. Huzura kavuşturur.
Koruma ve güvenlik bilincini yerleştirir. Gönülleri hoşnut eder. Allah'ın rızasını kazandırdığı
gibi, hayattan da razı eder. Korku bir hastalıktır. Şaşkınlık psikolojik bir rahatsızlıktır. Şeytani
telkinler de birer hastalıktır. İşte bunların hepsini etkisiz hale getiren Kur'an elbette ki inanan
için bir rahmettir.
Kur'an, nefsi arzuların, pisliklerin, cimriliğin, kıskançlığın ve şeytani aşılamaların
hepsine karşı bir şifadır. Bu hastalıklar kalp hastalıklarıdır. Kalbi zaafa, yorgunluğa ve hastalığa
uğratırlar. Onu yıkılışa, çözülüşe ve çöküşe iterler. Bunlara engel olan Kur'an, elbette ki
mü'minler için bir rahmet aracıdır.
Kur'an, düşünceye ve bilince yönelik yanlışı, yıkıcı akımları ve yönelişleri de engelleyen
bir şifa unsurudur. Aklı haddini aşmaktan alıkoyar. Verimli olan alanlarda ona özgürlük
hakkını verir. Faydasız alanlarda enerjisini tüketmesine engel olur. Sağlıklı-sağlam bir program
içinde çalışmasını temin eder. Çalışmalarını verimli ve garantili hale getirir. Aklın çalışmalarını
aşırılıklardan ve açmazlardan kurtarır. Kur'an'ın ölçülerine bağlı olan insan, vücudunun her
organının enerjisini bastırmadan ve azdırmadan kullanır. Enerjilerini ve gücünü sağlıklı ve
faydalı alanlarda değerlendirir. Enerjilerini verimli ürün veren alanlarda değerlendirir. İşte bu
nedenle de Kur’an, mü’minler için bir rahmettir.
Kur'an, toplulukların yapılarını zedeleyen, güvenini, huzurunu ve sağlığını gölgeleyen
sosyal hastalıklara karşı da bir şifa aracıdır. Bu ölçülere bağlı kalan toplum, Kur'an
sayesinde sosyal düzeni, sağlık, güven ve huzur içinde gerçekleşen kuşatıcı adaleti ile oluşan
atmosferde rahat içinde yaşar. Kur'an bu açıdan da mü'minler için bir rahmettir (Kutup,
İsra suresi).
Kur'an okumak mümin kişinin psikolojik olarak iyi oluşunu/refahını sağlar. Yaratıcı'yla,
metafizik alanla bağ kurduğu hissini verir. Bu bağ bilincimizde varlığın anlamlandırılmasını
sağlar. Ruhsal iletişimi sözlü hale getirir.
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Tıbbi tedavi noktasında hastanın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra
Kur’an okumak suretiyle manevi destekle de kişilerin tedavi edilebilmeleri noktasında İslam
Peygamberinin uygulamaları da yukardaki ayeti destekleyen bir davranıştır. Nitekim İslam
toplumunda Fatiha, Bakara, Felak, Nas gibi surelerin insanların rahatlaması için okunması
gelenek haline gelmiştir (Rahman, 1998: 74-75, akt. Çekin, 2014). Hz. Peygamber, özellikle
Fatiha suresini okumanın birçok rahatsızlığa iyi geleceğini ve Kur’an’dan bazı bölümlerin
okunmasının da insanları rahatlatacağını buyurmaktadır (Ebu Dâvud, Tıb, 3883). Hz. Ali’den
gelen bir rivâyete göre Peygamber (s.a.s.): “İlaçların en hayırlısı Kur’an’dır” buyurmak
suretiyle Kur’an’ın bir şifa kaynağı olduğuna işaret etmektedir ( İbni Mace, Tıb/27 nr. 3501).
Elbetteki bu tür uygulamalar tıbbi olarak yapılması gereken şeylerin tamamen
yapılmasından sonra devreye sokulabilecek kaynaklardır. Yoksa sadece okumak suretiyle
insanların şifa bulabileceklerini ifade etmek Kur’an’ın ortaya koyduğu genel prensiplere ve Hz.
Peygamber’in sünnetine uymayan bir davranış olur.
Diğer inanç sistemlerine bağlı müracaatçılar için de kendi inandıkları dinin veya inanç
sisteminin dini metinlerini okumaları kendilerini rahatlattığı bilinen bir hakikattir.

8.8. Dua ve Manevi Destek
Yaşlı bireylere yönelik yapılacak manevi destek noktalarından birisi de hiç şüphesiz ki
tüm dinlerde olduğu gibi İslam dininde de bulunan duadır.
Sözlük anlamında dua kelimesi, "çağırmak, seslenmek, istemek: yardım talep etmek"
manasındaki da'vet ve da'va kelimeleri gibi masdar olup, "küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya
vaki olan talep ve niyaz" anlamında isim olarak da kullanılır. Ayrıca Allah'a sunulacak talepleri
sözlü veya yazılı olarak dile getiren metinlere de dua denilir.
İslam literatüründe ise “Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini,
sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini” ifade eder.
Duanın ana hedefi insanın Allah'a halini arz etmesi ve O'na niyazda bulunması olduğuna
göre dua kul ile Allah arasında bir diyalog anlamı taşır. Bunun gerçekleşmesi için önce Allah
insanı kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret
karşısında duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat
ihtiyacını duymuştur. Dua böyle bir irtibat neticesinde insanın bir taraftan kendi ihtiyaç ve
eksiklerinin telafisini, diğer taraftan daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtasıdır. Bir başka söyleyişle dua sınırlı, sonlu ve aciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret
sahibi ile kurduğu bir köprüdür. Bu sebeple insan tarihin hiçbir döneminde duadan uzak
kalmamıştır (Cilacı, 1994, İA.dua mad.).
Dua insanın Allah'a kulluk faaliyetlerinin esas unsurudur ve İslam literatüründe genel
anlamda dua terimi kulun Allah'tan bir şey dilemesi, Allah'ı istemesi, Allah'ı yardıma çağırması,
anması demektir. Başka bir ifadeyle kul, içinde bulunduğu şartların tesiriyle bir şey için veya
Allah için Allah'a yönelmektedir.
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İnsan içinde bulunduğu zor ve sıkıntılı durumlardan kurtulmak, kötü durumlara maruz
kalmamak için Allah’ı hatırlar, aczini, güçsüzlüğünü ve kusurlarını samimiyetle itiraf ederek
O'ndan yardım ister (zikir, istiaze, istiane). Kötü durumdan kurtulma isteği, onu işlediği günah
ve kusurlar sebebiyle pişmanlık duymaya ve kalbini temizlemeye, Allah’ı övüp yüceltmeye, af
dilemeye sevkeder (zikir, tesbih, hamd. sena, tövbe). Bazan sıkıntıdan kurtulduğu, nimet ve
rahata kavuştuğu için memnuniyetini dile getirir (şükür, hamd, sena).
Psikolojik açıdan yapılan tahlillerde duanın, ilahi yardımın celbi için başvurulan genel
bir ruhi mekanizma olduğuna işaret edilmekle birlikte daha çok insanın yaratıcısına doğru fıtri
çekilişini, yakınlaşma isteğini ifade ettiği üzerinde durulmuştur. Bu yönüyle dua zihnin maddi
olmayan aleme doğru çekilmesi, bazen her şeyin değişmez ve üstün prensibinin huşu içinde bir
temaşası, ruhun Allah’a doğru yükselişi, hayat denilen mucizeyi yaratan varlığa karşı aşk ve
tapınma ifadesi: her şeyi yaratan, en üstün kemal, kudret, kuvvet ve güzellik kaynağı , herkesin
kurtarıcısı ve hamisi olan görülmez bir varlıkla ilişkiye geçmek için yapılan bir gayret; Allah'ın
durmadan taşan sevgi ve alakasına kulun verdiği bir cevaptır. Gerek ihtiyaçlar ve hatalar
yüzünden Allah'a başvurmak, gerekse nimetleri sebebiyle O'nu hatırlamak ve anmak kişide
psikolojik bakımdan bir rahatlık, huzur ve mutluluk doğurduğu gibi ahlaki arınmaya ve
yücelmeye de yol açmakta, gelişim safhalarındaki takılma ve sapmaların önlenmesinde ve
şahsiyetin tamamlanmasında yapıcı bir fonksiyon icra etmektedir (Gazzali, 1, 297, akt. Parladır,
1994; el-Bakara 2/ 201; en-Nahl 16/122)
Yüce Allah Furkan suresinin 77. Ayetinde “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var”
buyurarak, insanoğlunun Rabbi karşısında bir değer kazanabilmesini dua etmesine bağlamakta
ve O’na dua etmesini emretmektedir. Bir diğer ayet-i kerimede de: “Kullarım Beni sana soracak
olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına
cevap veririm. Öyleyse, onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur
ki irşad olurlar.” (Bakara Suresi, 186).
Dezavantajlı duruma düşmüş olan yaşlı bireylerin içinde bulundukları sıkıntılardan
kurtulabilmeleri için bir güce dayanmaları ve o güçten sıkıntılarını giderebilmeleri gerekir.
Dayanılacak gücün de bireyin sıkıntılarını giderebilecek bir kudret ve kuvvette olması gerekir.
İşte bu anlamda sıkıntı içinde bulunan kişilerin sıkıntılarını giderecek olan, onlara maddi ve
manevi anlamda rahatlama sağlayacak olan güç Allah’tır.
Kur’an-ı Kerim’de Yunus AS kıssası anlatılırken (Enbiya, 87) üzerinde durulan önemli
noktalardan birisi Hz. Yunus’un duasıdır. Kısaca ifade edilecek olursa, görev yerini Allah’tan
izin almadan terk eden Hz. Yunus, bir gemiye biner, daha sonra gemiden denize atılır ve
denizde bir balık tarafından yutulur. Hz. Yunus karşı karşıya kaldığı bu sıkıntıdan kurtulmak
için Allah’a dua ve niyazda bulunur. Yüce Allah da onun bu samimi duasını kabul ederek,
peygamberini balığın karnından sahile çıkartır. Burada önemli olan nokta şudur: Dua eden Hz.
Yunus, yaratıcısından kendisini kurtarmasını talep eder. Hz. Yunus gece karanlığında, karanlık
bir denizin içinde ve balığın karnındadır. Yardım etmesini istediği zatın hem geceye, hem
denize, hem de balığa hükmedecek gücü ve kuvveti bulunması, hem onun sesini ve duasını
duyabilmesi ve hem de onun durumunu görebilmesi gerekirdi. İşte Allah, mutlak ilmi, kudreti,
iradesi, işitmesi ve görmesi ile Hz. Yunus’u görmüş, duasını işitmiş ve onu hem gecenin
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karanlığından hem denizin dehşetinden ve hem de balığın karnından kurtararak sahile
çıkartmıştır.
İşte dua eden insan, böyle bir zatın varlığını bilerek dua ettiği zaman, inandığı bu zatın
kendisini duyan, kendisini gören ve karşı karşıya kaldığı sıkıntılara karşı kuvvet ve iradesinin
yerinde olduğunu bilir ve bu çerçevede O’na yakarır ve dua eder. Hz. Yunus’ta olduğu gibi, bu
Zat hem dünyaya hükmetmekte hem geleceğe hükmetmekte ve hem de nefsimize
hükmetmektedir. Dolayısıyla böyle mutlak bir güce dilekçe sunmak, talepte bulunmak ve
karşılaşılan sıkıntıların giderilmesini talep etmek kişiye manevi bir kuvvet ve güç kazandırır.
Dezavantajlı durumu düşen yaşlı bireylerin en temel ihtiyaçlarından birisi kendisine
durumunu arz edeceği bir gücün varlığından haberdar olmaktır. Böyle mutlak güç sahibi bir
zatla kurulacak ilişki bireyin içinde bulunduğu sorunla baş etmesinde en önemli destek noktaları
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Uygulamalar
Çevrenizde çeşitli sıkıntılar çeken yaşlı insanların sıkıntılar karşısında dua, ibadet,
Kur’an-ı Kerim okuma vb. metotları kullandıklarına şahit oldunuz mu?
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Uygulama Soruları
1) Çevrenizde sıkıntı içerisinde olan yaşlı bireyler var mı?
2) Bu bireylerin sıkıntılar karşısında Allah’a olan teslimiyetleri nasıldır?
3) Dua ederek manevi sıkıntılarını gidermeye çalışıyorlar mı?
4) Kur’an –ı Kerim okuyarak sıkıntılardan dolayı rahatlayan kimse ile karşılaştınız
mı?
5) Tevekkül ve teslimiyet içerisinde olan bireylerin psikolojilerini gözlemleme
imkanınız oldu mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnanma, tüm insanların fıtratlarında var olan bir ihtiyaçtır. Her birey kendinden güçlü
ve kuvvetli olan, kendisine müracaat edebileceği, isteklerini iletebileceği ve başkalarına muhtaç
olmayan bir zata inanmak ve sığınmak ister.
Müslümanlar olarak bizler bu anlamda Yüce Allah’a inanma ve ona teslim olma
noktasında tevhid inancına sahibiz. İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim bu
anlamda tevhid, nübüvvet, haşir, ibadet ve adalet konularını ele alarak, bireyin dünya ve ahiret
mutluluğunu elde etmesini hedefleyen bir dindir. Ortaya koyduğu temel prensipler kişinin
dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmesine yöneliktir. Bu anlamda sıkıntılarla karşı karşıya
kalan kişilere yönelik yapılabilecek çeşitli manevi destek unsurları bulunmaktadır. Bunları
sıralanacak olursa:
İman ile manevi destek, iman esasları çerçevesinde özellikle Tevhid inancına sahip olan
bireylerin manevi huzuru elde etmede bu inanca sahip olmayanlara göre daha güçlü oldukları
ve sorunlarla baş etmede daha azimli ve gayretli oldukları bir gerçektir. Tefekkür ile manevi
destek, musibetlerle karşı karşıya kalan bireyin tefekkür dünyasına dalarak, kim olduğunu,
niçin dünyaya gönderildiğini, kimin onu dünyaya gönderdiğini ve niçin gönderdiğini, hayatın
anlam ve amacının ne olduğunu sorgulayacak tarzda bir tefekkür dünyasına dalması karşılaştığı
sıkıntıların azalmasına imkan hazırlamış olacaktır. Tevekkül ve teslimiyet ile manevi destek,
Allah’a tevekkül edip gelen her türlü musibet ve sıkıntının Allah’tan geldiğini bilerek ona
teslim olmak manen güçlü olmayı sağlayan temel unsurlardandır.
İbadetlerle manevi destek, “sabır ve namaz ile Allah’tan yardım dileyin” emri ile
sıkıntıda olan bireylerin rahatlayabilmeleri noktasında Rablerine karşı ibadetle meşgul olmaları
onları daha da rahatlatacak bir unsurdur. Kur’an-ı Kerim okuma ile manevi destekte, Allah’ın
gönderdiği Kitabı okumak, onu dinlemek ve onunla meşgul olmak hem bedeni, hem ruhi hem
de sosyal hastalıklar noktasında bir şifa kaynağı olduğu görülmektedir. Dua ile manevi destek
ise, kişinin Yaratıcısı ile kurduğu mükemmel bir ilişki biçimi olup, o ilişki biçimi ile karşılaştığı
sıkıntılar karşısında manevi olarak direnme gücüne sahip olmuş olur.
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Bölüm Soruları
1) Allah-âlem, âlem-insan, Allah-insan ilişkisi üzerinde yapılan zihni eylem
aşağıdaki hangi kavramı açıklamaktadır?
a) Tevekkül
b) Teslimiyet
c) Tevhid
d) Tefekkür
e) İman
2) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel, psikolojik ve sosyal hastalıklara karşı şifa
kaynağıdır?
a) Dua
b) İbadet
c) Kur’an-ı Kerim
d) Tefekkür
e) İman
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Kur’an-ı Kerim’e aşağıdakilerden hangisi Allah’tan yardım dileme aracıdır?
Sabır ve namaz
Oruç ve zekat
Namaz ve sadaka
Tevekkül ve teslimiyet
Sabır

4) İnsanlar, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na
döneceğiz” ifadesini ne zaman söylemelidirler?
a) Yemek yemeye başladıkları zaman
b) Başlarına bir musibet gelince
c) İbadete başladıkları zaman
d) Kitap okumaya başladıkları zaman
e) Nimetlere kavuştukları zaman
5) Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi hangi kavramı açıklayan
bir tanımlamadır?
a) Tevekkül
b) Teslimiyet
c) Sabır
d) Dua
e) Rıza göstermek
6)
a)
b)
c)
d)
e)

Allah insanları ve cinleri niçin yarattığını ifade etmektedir?
Sabır göstermeleri için
Şükretmeleri için
İbadet etsinler diye
Tevekkül göstersinler diye
İman etmeleri için
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7) Öldükten sonra tekrar dirilme olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Nübüvvet
b) Haşir
c) Tevhid
d) Adalet
e) İbadet
8) İnsanların karşı karşıya kaldıkları bela ve musibetlere karşı sabır olarak ifade
edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tevekkül ve teslimiyet
b) İbadet
c) Şükür
d) Dua
e) Sabır
9)
a)
b)
c)
d)
e)

İnanan müslümanlar için manevi nimetin zirve noktası neresidir?
Tevekkül
Teslimiyet
Sabır
Allah sevgisi
Allah’ın birliği

10)
a)
b)
c)
d)
e)

Manevi bakımın ibadet formu aşağıdakilerden hangisidir?
Dua
Tevekkü
Namaz
Kur’an okumak
Şükretmek

Cevaplar
1) D

2) C 3) A

4) B 5) D

6) C 7) B

8) A

9) D

10) C
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9. MANEVİ DESTEK UNSURLARI- II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

•

Sabır

•

Şükür

•

Tövbe

•

Hasta Ziyareti

•

Diğergamlık

•

İsar

•

Meşguliyet

•

İdealizm
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sabır ile manevi destek nasıl sağlanabilir?
2. Şükür ve manevi destek arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Günahlardan tövbe etmenin manevi boyutunu belirtiniz.
4. Hasta ziyaretinde ne tür manevi destek ortaya çıkmaktadır?
5. Diğergamlık ve maneviyat ilişkisi nedir?
6. İsar prensibinin mahiyeti nedir? Diğer yardım unsurlarından farkı nedir?
7. Meşguliyet ve manevi destek ilişkisini açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sabır

Sabır kavramı, sabrın çeşitleri ve
manevi destek boyutu kavranılmış
olacak.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.

Şükür

Şükür kavramı ve manevi destek
ilişkisi kavranılmış olacak.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.

Tövbe

Bağışlama isteme ve manevi destek
ilişkisi kavranılmış olacak.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.

Hasta Ziyareti

Hasta ziyaretinin önemi ve manevi
destek boyutu kavranılmış olacak.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.

Diğergamlık
(Başkalarına
İyilik Yapmak)

Diğergamlık kavramı ve manevi
destek boyutu öğrenilmiş olacak.

Konu ile ilgili literatür okumaları
ile kazanımlar artacaktır.

İsar

İsar prensibinin ne olduğu
kavranılmış olacaktır.

Konu ile ilgili ayet ve bunun
tefsiri detaylı okunduğunda
kazanımlar artacaktır.

Meşguliyet

Sıkıntıda olan bireylerin meşguliyet Konu ile ilgili literatür okumaları
ile manevi destek ilişkisi öğrenilmiş ile kazanımlar artacaktır.
olacak.
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Anahtar Kavramlar
•

Sabır

•

Şükür

•

Tövbe

•

Hasta Ziyareti

•

Diğergamlık

•

İsar

•

Meşguliyet
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Giriş
Bu bölümde İslami referanslardan yola çıkarak manevi destek noktasında dezavantajlı
kesimlere yönelik İslam’ın ortaya koyduğu destek mekanizmaları durulmaya devam
edilecektir. Bu temel prensipler çerçevesinde sabır, şükür, tövbe, hasta ziyareti, diğerkamlık,
isar, meşguliyet ve idealizm kavramları ve manevi destek ilişkisi öncelikle Kur’an-ı Kerim ve
daha sonra hadis-i şerifler ve uygulamalar çerçevesinde ele alınmış olacaktır.
Yaşlı bakım hizmetlerinde bulunacak meslek elemanları, manevi destek sunacakları
hizmet alıcılarının maneviyat ve dini hassasiyetlerini ve onların inandıkları dinle ilgili bilgi
sahibi olmaları kendilerine manevi desteği daha sağlıklı sunacaklardır.
Bu gerçeklikten yola çıkarak, Müslüman bir yaşlıya günah çıkartması noktasında bilgi
verilmesi ve o yönde kendisine tercih sunulması elbette Müslümanlık inancı ile
bağlaşmayacaktır. Aynen bunun gibi Hristiyan bir yaşlı bireye de namaz kılmasının onun
refahına katkı sağlayacağı noktasında bilgilendirme yapması faydadan ziyade zarar verecektir.
Dolayısıyla bu bölümde de geçen bölümde olduğu üzere İslam dininin temel referans
kaynaklarından yola çıkarak manevi destek unsurları detaylı bir şekilde verilmiş olacaktır.
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9.1. Sabır ile Manevi Destek
İnsanların yeryüzüne imtihan için gönderildiği ve birçok alanda sürekli imtihana tabi
tutulduklarını daha önce ifade etmiştik. Bu konu ile ilgili Kur'an'da bildirildiğine göre Allah
insanları korku, açlık, yoksulluk, yakınların ölümü, ürün kaybı gibi musibetlerle imtihan eder.
Bu musibetleri sabırla karşılayanların ve Allah'a teslimiyet gösterenlerin Rablerinin lütfuna,
rahmetine ve ebedî kurtuluşa erecekleri müjdelenir (el-Bakara 2/155; ayrıca bk. Al-i İmran
3/142; Muhammed 47/31). Bu konu ile ilgili ifadelerin bulunduğu ayetlerin sonunda
“sabredenleri müjdele” cümlesi ile dikkatler sabır kavramına çekilmektedir.
Sözlükte "engellemek, hapsetmek; güçlü ve dirençli olmak" anlamlarındaki sabr
kelimesinin ahlak terimi olarak "üzüntü, başa gelen sıkıntı ve belalar karşısında direnç
gösterme; olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet" gibi manalara geldiği,
karşıtının ceza' (telaş, kaygı, ya kınama) olduğu belirtilmektedir.
Sabır "nefsi telaştan, dili şikâyetten, organları çirkin davranışlardan koruma, nimet
haliyle mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükunetini muhafaza etme,
Allah'tan başkasına şikayette bulunmama" şeklinde de tarif edilmiştir
Sabır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de beş ayette geçer, ayrıca 100' e yakın ayette aynı kökten
çeşitli isim ve fiiller yer alır. Bu ayetlerde genellikle sabrın önemi üzerinde durulmakta, sabırlı
davrananlar yüceltilmekte ve onlara verilecek mükafatlar anlatılmaktadır. Sabretmek bu
erdeme sahip olanlar için çok hayırlı bir davranıştır (Çağrıcı, İA, sabır mad.).
Sabır, dinin gösterdiği yolda sebat etme, sosyal hayatta veya beşeri ilişkilerden
doğabilecek birçok olumsuzluğa ve acıya katlanma, insanın kendi gücü ve iradesi dışında ve
maddi ve manevi yönleriyle değişik türde ortaya çıkan sıkıntı, bela, musibet, güç ve
meşakkatlere (örn. ölüm, yoksulluk, yoksunluk, hastalık, engellilik, tabii afet, işsizlik,
ekonomik kriz, fitne vb. ) karşı heyecana kapılmadan, tedirgin olmadan, fevri hareketlerde
bulunmadan, paniğe kapılmadan, şikâyet etmeden fakat soğukkanlılıkla mukavemet etmek
demektir (Seyyar, 2010).
Genel anlamda Kur’an’da sabır üç kısımda değerlendirilmektedir:
1. Allah’a isyan etmeme noktasında kişinin sabretmesidir. Bunun diğer bir adı da
takvadır.
2. İbadetlere devam edebilme noktasında sabır. Bu sabır insanı kulluğun en yüksek
mertebesine çıkaran bir sabırdır. Allah’ın “sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyin”
(Bakara, 2/45) emri bu hakikatin önemini ortaya koymaktadır.
3. İnsanların karşı karşıya kaldıkları bela ve musibetlere karşı sabırdır ki bu tevekkül
ve teslimiyettir. Bu tarz musibetlerle karşı karşıya kalan insan elbette bu sıkıntılardan dolayı
hüzünlenir ve ağlar; fakat bu musibetlere karşılık şikâyet etme noktasına gelindiğinde şikayet
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Allah’a olmalı, Allah’tan olmamalıdır. Yani karşı karşıya kaldığı sıkıntıları Allah’a şikayet
etmeli ve sabır dilemeli; yoksa Allah’ı kullara şikayet etmemeli ve “Ben ne yaptım ki, başıma
bunlar geldi?” gibi kendisini manen rahatsız edecek noktaya gelinmemelidir (bkz.Gazzali,
1975, 4/136).
İnsanoğlunun karşı karşıya kaldığı sıkıntılarla baş edebilmesi için Allah tarafından
verilen en önemli güçlerden birisi hiç şüphesiz sabırdır. Sabır sayesinde kişi karşı karşıya
kaldığı musibetler ve sıkıntılarla baş etme gücünü elde etmiş olur. Fakat burada önemli olan
sabrın nasıl kullanılacağıdır.
Kişi Allah’ın verdiği sabır gücünü o an karşılaştığı sıkıntıların giderilmesi noktasında
kullandığında onlarla baş etmeyi çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilir. Fakat genelde yapılan,
ya geçmişe gidip ah vah çekip sabrı oraya yönlendirmek veya geleceği düşünüp henüz
yaşanmamış bir hayatla ilgili karşılaşabilme ihtimali olan sıkıntılara yönlendirip sabır ilacını
orada tüketmek. Dolayısıyla sabır geçmiş ve geleceğe yönlendirildiği zaman o an karşı karşıya
kalınan sıkıntıların tedavisinde yeterli olamamaktadır. Zira geçmişe bakıldığı zaman geçmiş
musibetler, sıkıntılar ve sorunlar gitmiştir. Dolayısıyla yerini rahata bırakmış, elemi gitmiş,
yerini lezzete bırakmış, sıkıntısı gitmiş, yerini sevaba bırakmıştır. Öyleyse sabrı geçmiş ile ilgili
tüketmek yerine, bu sıkıntılardan kurtulduğu için şükretmek gerekir. Gelecek ise, halen
gelmediği için, gelecekle alakalı çekeceği veya çekme ihtimali olan hastalık, musibet, yoksulluk
vb. halleri düşünüp sabırsızlık etmek, şikayet etmek akıl karı değildir. Öyleyse aslolan
yaşanılan andır. Geçmiş geçmiş, gelecek henüz gelmemiş, anı düşünüp, o anda karşı karşıya
kalınan sıkıntılara karşı sabır göstermek musibetlere karşı başetmede önemli bir metottur (akt.
Seyyar, 2010).
Bu metod sayesinde sabreden kişi, sabrı sayesinde maddi ve manevi varlığına etki
edecek bir tedaviye ulaşmış olacaktır. Zira kalp ve beden hastalıklarının birçoğu sadece sabır
gösterilmediğinden ortaya çıkmaktadır. Kalbin, bedenin ve ruhun sağlığını korumada sabır gibi
bir ilaç henüz bulunamamıştır. Sabırda hiçbir şey olmasa bile sabreden insan bilir ki, “Allah
sabredenlerle beraberdir”
Şairin Yunus Emre’nin bu konuda ortaya koyduğu bakış açısı ile sabır konusunu
bitirelim:
Cana cefa kıl ya vefa
Kahrın da hoş, lütfun da hoş,
Ya derd gönder ya deva,
Kahrında hoş, lütfun da hoş.

Ey padişah-ı Lemyezel!
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel!
Ey lütfu bol, kahrı güzel!
Kahrında hoş, lütfun da hoş.

Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrında hoş lütfun da hoş.

Ağlatırsın zari zari,
Verirsen cennet-ü huri,
Layık görür isen nari,
Kahrında hoş, lütfun da hoş.

Gelse celalinden cefa
Yahut cemalinden vefa,

Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek yaşat gerek öldür,
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İkisi de cana safa:
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Aşık Yunus sana kuldur,
Kahrında hoş, lütfun da hoş.

Ger bağ-u ger bostan ola.
Ger bendü ger zindan ola,
Ger vasl-ü ger hicran ola,
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
http://www.antoloji.com/kahrinda-hos-lutfunda-hos-3-siiri/

9.2. Şükür İle Manevi Destek
Sözlükte “yapılan iyiliği bilmek ve onu yaymak, iyilik edeni iyiliğiyle övmek;
minnettarlık” anlamındaki şükür terim olarak “Allah’tan veya insanlardan gelen nimet ve
iyilikten dolayı minnettarlığını ifade etme, nimete söz ve fiille mukabelede bulunma, Allah’a
itaat edip günah işlemekten uzak durmak suretiyle nimetin gereğini yapma” şeklinde
tanımlanmıştır (Çağrıcı, İA. “şükr” mad.)
Türkçe’de Allah’a karşı minnettarlık için şükür, insanlara karşı minnettarlık için
teşekkür kelimeleri kullanılır. Şükrün karşıtı küfrdür (küfrân) (nimeti inkâr etme, nankörlük).
İslam alimleri üç türlü şükürden bahsederler: Nimeti hatırda tutmak kalple şükür, nimeti
vereni övgüyle anmak dille şükür, nimet sahibine lâyık olduğu şekilde karşılık vermek
organlarla şükürdür.
Diğer bir açıdan şükr üçe ayrılır: Kendinden üstte olana şükür hizmet, övgü ve dua ile;
aynı seviyede olana iyiliğe iyilikle karşılık vererek; aşağı seviyede olana ise onu
ödüllendirmekle olur (Çağrıcı, İA. “şükr” mad.)
Kur’ân-ı Kerîm’de şükür kelimesi ve türevleri yetmiş beş yerde geçmektedir. Bunların
çoğunda Allah’ın nimetleri ve ihsanlarından söz edilmekte, dolayısıyla insanların Allah’a
şükretmesi gerektiği bildirilmekte ve şükredenlere verilecek mükâfatlar anlatılmaktadır.
Bu kapsamda Neml sûresinde (27/40) Hz. Süleyman’ın dilinden, “Şükreden ancak
kendi iyiliği için şükretmiş olur; nankörlük eden de bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı
yoktur, O büyük kerem sahibidir” buyurulmaktadır. Fahreddin er-Râzî’ye göre bu âyette
şükrün faydasının Allah’a değil kula yönelik olduğu ifade edilmektedir. Zira kul şükrederek
Allah’a olan minnet borcunu ödemiş olur, ayrıca şükrettiği için O’ndan daha çok nimet umabilir
(Mefâtîĥu’l-ġayb, XXIV, 198, akt. Çağrıcı, 2010). Nitekim diğer bir âyette Allah’ın
şükredenlere nimetini arttıracağı belirtilmektedir (İbrâhîm 14/7). Fahreddin er-Râzî, maddî
ve mânevî olmak üzere iki türlü nimetten bahsederek söz konusu artışın her iki nimet çeşidini
kapsadığını söyler. Çok şükredenlerin daha fazla maddî nimet elde ettikleri görülmektedir.
Mânevî nimetin artışına gelince bu nimetin zirvesi Allah sevgisidir. Allah’ın nimetlerine nâil
olan kul sürekli O’nun lütufkârları ve nimetlerinin çeşitliliği üzerinde düşünür, bu sayede
Allah’a olan sevgisi artar. Daha sonra nimetle ilgilenme düzeyini aşarak nimetin sahibine
yükselir, ilgi ve sevgisini O’na yöneltir. Böylece şükür mânevî nimetlerin çoğalmasını da
sağlamış olur (a.g.e., XIX, 85-86).
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Ebû Bekir eş-Şiblî, “Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir” şeklinde
özetlemiştir (Kuşeyrî, II, 492, akt. Çağrıcı, 2010). Âyetlerde Allah’ın insanlara bahşettiği maddî
ve mânevî nimetler arasında (meselâ bk. el-Mâide 5/6; en-Nahl 16/14; el-Hac 22/36) çeşitli
kusurlarına rağmen onları bağışlaması (el-Bakara 2/52), onlara yardım etmesi (el-Enfâl 8/26),
kurtarıcı âyetler göndermesi (meselâ bk. el-Mâide 5/89), duyu ve idrak yeteneği vermesi (enNahl 16/78; el-Mü’minûn 23/78; es-Secde 32/9) gibi nimetler sayıldıktan sonra, “Belki
şükredersiniz” ifadesiyle nimetin verilişinin insanlar için şükür konusunda bir imtihan
olduğuna vurgu yapılır. Hz. Süleyman böyle bir sınavdan geçtiğini belirtmiştir (en-Neml
27/40). Aynı ifadeler nimet sahibine şükretmenin ahlâkî bir ödev olduğunu gösterir. Nitekim
bazı âyetlerde Allah’ın lütufları sayılarak, “Ne kadar az şükrediyorsunuz! Fakat insanların
çoğu şükretmez; hâlâ şükretmeyecekler mi?” gibi ifadelerle bu ödevi ihmal edenler
uyarılmaktadır (meselâ bk. el-A‘râf 7/10; Yâsîn 36/35, 73; el-Mülk 67/23). (Çağrıcı, İA. “şükr”
mad.)
Gazzali’ye göre şükrün hakikatini anlayabilmek için öncelikle var olan her şeyin
nimet olduğunu ve bütün nimetlerin Allah’tan geldiğini bilmek gerekir. Bu aynı zamanda
tevhid bilgisidir, nimeti başkasından bilmek ise bir tür şirktir. Şükrün hal düzeyinde nimeti ve
nimete kavuşmayı önemsemeyip bizzat nimet sahibinden dolayı sevinmek gerekir. Bu durumda
şükrün amacı nimetin kendisi değil onu veren olduğundan kul elindeki varlığı Allah’ın rızası
uğruna ve O’nun istediği şekilde harcar. Bu halin işareti dünyanın sırf âhiretin tarlası olduğu
için sevilmesidir. Amel yönünden şükrün kalp, dil ve organlarla ilgisi vardır. Kalbin şükrü
bütün yaratılmışlar için iyilik düşünmek, dilin şükrü Allah’a minnettarlığını ifade etmek,
organların şükrü Allah’ın verdiği nimetleri O’na itaat sayılacak şekilde kullanmaktır (Gazzali,
1974).
Sosyal hizmet noktasında bakıldığında dezavantajlı olan bireylerin imanlarını kemale
erdirmek adına sabrın yanında şükür görevlerini de yerine getirmelidirler. Bela ve musibetlerle
karşı karşıya kalan bireylerin içinde bulundukları bu olumsuz durumlarına karşı şükür vazifesi
olabilir mi? Diye elbette soru sorulabilir. Fakat mesele içinde bulunulan durum değil, meseleye
hangi perspektiften bakıldığı ile ilgilidir. Dezavantajlı durumda olan birey, kendinden daha iyi
durumda bulunan bireylere bakarak şikayetçi olmamalı. Özellikle maddi meselelerde
kendinden aşağıdaki insanların durumlarına bakarak şükretmeli, manevi/dini meselelerde
kendinden yukardakilere bakarak daha çok gayret etmelidir. Bir bacağı olmayanın iki bacağını
kaybetmiş birisine bakarak haline şükretmesi, bir gözü olmayanın iki gözü olmayana göre
haline şükretmesi aslolandır. Dolayısıyla musibetlerde herkesin tek hakkı, kendinden musibet
noktasında daha yukarı olanlara bakıp haline şükretmesidir (Seyyar, 2010).
Burada Hz. Ömer’in musibetler karşısındaki tutumu ile ilgili ifadelerine göz atmakta
fayda vardır: “Belayı Cenabı Hak göndermiştir. Belayı sevgili gönderdiği için, tatlı olur.
Allah’a bundan daha büyük bir bela göndermediği için şükrederim. Bir belaya karşılık ahirette
çok nimetler ihsan eder. Dünya belaları az, ahiretin nimetleri ise sonsuz olduğundan, gelen
belalara sevinirim” (Seyyar, 2010).
Şükür konusu ağırlıklı biçimde tasavvufî-ahlâkî eserlerde incelenmiş olup bunların en
önemlisi Gazzâlî’nin İĥyâ-ü Uulûmi’d-dîn’ adlı eseridir. Kırk ana bölümden oluşan eserin 32.
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bölümü “Sabır ve Şükür” başlığını taşır (IV, 60-141). Burada özellikle birey, aile, grup ve
toplumların karşı karşıya kaldıkları bela ve musibetlere şükredilmeli mi? Sorusuna cevap
vermek suretiyle “her bela ve musibete mutlaka şükredilmesi” gerektiğini vurgulayarak
bunu beş maddede özetler:
a. Bedene ve dünyaya ait sıkıntılar, gerçek (manevi) anlamda bir bela değildir. Din,
iman ve ahiret ile ilgili olmayan ama bedene veya mala gelen zararlar, şükre vesile olmalıdır.
Evine hırsız giren bir kişi hırsızın evindeki eşyasını çalmasına üzülmekten ziyade, insanın
kalbine girip de imanını çalmadığı için haline şükretmelidir. İnsanın bedeni tamamen felç
olabilir, fakat ahiretini kurtaracak aklı ve kalbi sağlam ise, Allah’a şükretmelidir. Nitekim
aslolan geçici ve fani dünya hayatı değil, ebedi olan ahiret hayatıdır. Buna rağmen insanın
başına dünyevi sıkıntıların gelmesi istenmez, ama geldiği zaman da kader noktasından bakıp,
onu ahirette kazanca çevirebilecek bir hale getirmek için şükretmelidir.
b. İnsanın sahip olduğu her bela, başka bir belanın yanında daha hafiftir. “Beterin beteri
vardır, daha beteri olmayan hiçbir bela yoktur” prensibinden hareketle hiçbir hastalık, bela ve
musibet yoktur ki, ondan daha beteri olmasın. Karşı karşıya kaldığı musibetten daha büyüğü ile
karşılaşmadığı için haline şükretmelidir.
c. İnsanların karşı karşıya kaldıkları sıkıntılar ve eziyetler düşünüldüğünde şu gerçeklik
ortaya çıkmaktadır ki, hiçbir ceza yoktur ki, ahirete kalınca daha büyük olmasın. Ahiretteki
büyük cezalarla karşı karşıya kalmaktansa, dünyadaki küçük cezalara şükretmek gerekir ki,
ahiretteki büyük cezalar da ortadan kalksın. Nitekim bu dünyada ağır bir hastalıkla karşı karşıya
kalan bir hastaya tedavisi için verilen ağır ilaçlar bir sıkıntı oluşturuyorsa, o sıkıntıdan dolayı
acı çekmek yerine, o acı çektiren ilaçların onun hastalığını iyileştirmesine yaradığını düşünüp
şükretmelidir.
d. İslam inancına göre bela ve musibetler kader planında tayin edilmiştir. Levh-i
mahfuzda yazılı olan her şey bir gün mutlaka gerçekleşeceği için, kader planında
olumsuzluklara yol açabilecek bir şey gerçekleştiği halde sonuç itibariyle herhangi bir zarar
meydana gelmemişse, kişi o haline şükretmelidir. Attan düşen bir kişi bir ayağını kırmışsa,
haline şükretmeli; çünkü iki ayağını kırabilirdi. Fakat kaderde attan düşme yazılmışsa o zaten
gerçekleşecekti. Düşme ile beraber ortaya çıkan musibetten dolayı şükretmek, daha büyük bir
beladan kurtulması noktasında da önem arzetmektedir. Kader planında olan her şey
gerçekleştikten sonra bilindiği için; kişinin kaderimde varsa düşerim diyerek damdan
atlaması da kader anlayışına uymayan bir davranıştır.
e. Dünya ahiretin tarlası olması hasebiyle, dünyada karşı karşıya kalınan bütün bela ve
musibetlere sabır karşılığında ahirette mükafatı verilecektir. Dolayısıyla dünyada çekilen eza
ve cefalar ahiretteki cezaların ortadan kalkmasına vesile olduğundan dolayı hale şükretmek
gerekir. Dünyaya ve bedene ait bela ve musibetler, ahiret sevabına imkan hazırlamış
olmaktadır. Nitekim Hz. Peygamber’in ifadesinden anlaşılmaktadır ki, “Allah bela ve
musibetleri en çok sevdiği kullarına verir” Allah burada çok sevdiği için bela ve musibetleri
vermemekte, fakat verilen bela ve musibetlere sabır ve şükür etmeleri hasebiyle sevdiklerini
ahirette daha büyük makamlara çıkarmaktadır (Gazzali, 1974; bkz. Seyyar, 2010) .
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9.3. Tövbe İle Manevi Destek
İslam’a göre insanların içerisinde bulunduğu olumsuz şartlardan kurtulabilmeleri için
gerekli olan manevi destek unsurlarında biri de günahlardan tövbe ve istiğfar etmektir.
Yüce Allah Nuh suretinin 10-12.ayetinde şöyle buyuruyor: “Dedim ki: Rabbinizden
bağışlanma dileyin, çünkü O, çok bağışlayıcıdır. Mağfiret dileyin ki, üzerinize gökten bol bol
yağmur indirsin. Mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın, size bahçeler ihsan etsin, sizin için
ırmaklar akıtsın.” Bir başka ayette de: “Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe
edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın
ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza
büyük bir günün azabından korkuyorum (Hud, 11/3).
Bu her iki ayette de kulların Rablerinden bağışlanma dilemeleri emredilmekte ve bu
bağışlanma ile beraber kendilerine Allah’tan çeşit çeşit nimetlerin geleceği müjdelenmektedir.
Bu ayetleri teyid eden hadis-i şeriflerde Hz. Peygamber (SAV): “Bir kimse istiğfârı
dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu
gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.” (Ebû Dâvûd, Vitir 26. Ayrıca bk. İbni Mâce,
Edeb 57) buyurmaktadır. Bu vb. birçok hadis-i şerif darlıktan çıkma, üzüntüden kurtulma ve
rızık noktasında desteklenmenin Allah’tan bol bol bağışlanma dilemekten geçtiğini ifade
etmektedir.
Kişinin Rabbinden bağışlanma dilemesinin en önemli noktası, kendisinin acizliğini,
fakirliğini, olaylar karşısındaki zafiyetini farketmesi ve “kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan,
ama her şeyin O’na muhtaç olduğu” Yüce Yaratıcısına karşı bunu hissetmesi ve
hissettirmesidir. Hastalık, yoksulluk, yaşlılık, engellilik vb. her halükarda yaşanan olaylar
karşısında insanın ne denli zayıf olduğu, fakat ellerini açıp bağışlanma istediği Zatın ise ne denli
kuvvet ve kudret sahipi, şefkat ve merhamet sahipi olduğunu hatırlaması manen kendisini
kuvvetlendirecek, destekleyecek bir mekanizma olarak ortaya çıkmaktadır.

9.4. Hasta Ziyareti
İslam’ın Müslümanlara yüklediği temel sorumluluklardan biri de sıkıntıda olan kişilerin
sıkıntılarına ortak olmaktır. Bu kapsamda hasta ziyareti Müslümanlar üzerine bir sorumluluk
yüklemektedir.
Sıkıntıda olan veya hasta olan bireylere yönelik yapılacak ziyaret iki noktada önem
kazanmaktadır: Bunlardan birincisi bu ziyaret, ziyaret edenin arınmasına vesile olurken,
ikincisi de hasta, yaşlı veya sıkıntıda olan için manevi destek sağlamaktadır. Ziyaretçiler,
sıkıntıda olan, hasta olan veya bir derdi olanın içinde bulunduğu halden kurtulması için dua ve
iyi dileklerini ifade ederken, hasta veya sıkıntıda olan kişi de gelen ziyaretçilerine aynı şekilde
karşılık vermektedir. Nitekim Hz. Peygamber, sıkıntıda olan veya hasta olanın duasının kabul
olunan dualar arasında olduğunu buyurması sebebiyle bu ziyaretleri gerçekleştirenlerin, bu
davranışları ile arınmaya da imkân sağlamış olmaktadırlar.
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Hasta ziyaretinin manevi rahatlatıcı özelliği, kurulacak manevi destek ortamı ile
sağlanabilir. Hastanın içinde bulunduğu ağır ve sıkıntılı durum, Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de acı
çeken ve zor durumda olanın yanında olduğunu bildirdiği, kişinin yaşadığı bela, musibet ve
hastalıkların kendisi için bir ceza olmadığı, insanların bağlılıklarını sınamak için Allah’ın
hastalıkları yarattığının hatırlatılması ile adeta bir manevi terapiye dönüşmektedir. Ayrıca,
hastanın umut ve moral düzeyini yüksek tutacak, Allah’ın “her zorluktan sonra bir kolaylık
verdiği (A’raf, 94/5-6)”, “sabredenlere müjde vereceği (Bakara, 2/155)” şeklindeki ayetlerin
hatırlatılması da hasta üzerinde olumlu sonuçlar verecektir (Çekin, 2014).

9.5. Diğergamlık (Başkalarına İyilik Yapmakla)
Dezavantajlı olan bireylerin içerisinde bulundukları halden kurtulabilmeleri noktasında
yapılabilecek manevi destek mekanizmalarından biri de kendilerinin dışındaki insanlara
yönelik olarak iyilikte bulunmaladır.
Kendileri bizzat hasta, yaşlı veya bakıma muhtaç olan insanlar, kendileri gibi veya kendi
durumlarından daha aşağı durumda olan dezavantajlılara destek olmaları hem kendilerini
manevi olarak kuvvetlendirecek hem de diğer insanlara da yardımcı olmalarını sağlayacaktır.
Kendi durumundan daha kötü vaziyette gördükleri insanlarla kurulacak olan iletişimde manen
hallerine şükretme ve sabretmeyi de bizzat yerinde görmek dezavantajlı bireylere manevi bir
destek olacaktır.
Ağır bir hastalığa müptela olan bir hastanın başka hastaların da varlığını bilmesi,
görmesi ve onlara destek olması; yoksul olan kişinin kendinden daha yoksul olanı bilmesi,
görmesi ve ona destek olması hem bu kişilerin manen desteklenmesine, hem de kendilerinin de
manen destek almasına vesile olacaktır.
Bu anlamda İslam dini Müslümanlara hastaları ziyaret etmek, fakiri doyurmak, yolcuya
ikramda bulunmak, taziyesi olanın taziyesine gitmek, hakları gaspedilene destek olmak gibi
birçok sosyal sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluklar hem ziyaret edeni, hem de ziyaret
edileni manen kuvvetlendirecek manevi destek mekanizmalarıdır.
Yoksula maddi veya manevi anlamda destek vermek, yetim ve öksüze sahip çıkmak,
engelliye yardımcı olmak, yaşlıya moral desteği vermek, hastayı ziyaret ederek ona dua edip,
onun da duasını almak vb. birçok noktada yapılacak iyilikler bireyin kendisini manen
kuvvetlendirecek olan unsurlardandır.
Diğerkamlık kavramının en nihai örneği “isar” prensibidir. Yukarda ifade edildiği
üzere diğerkamlık ihtiyacı olan insanları da düşünerek onlara bio-psiko-sosyal ve manevi
anlamda yapılabilecek her türlü desteğin sağlanmasıdır. İsar prensibi ise “Kişinin bir şeye
ihtiyacı olduğu halde kardeşini kendine tercih etmesidir”. Bu cömertlik, hayırseverlik vb.
kavramlardan da öte anlaşılması gereken büyük bir fedakarlığın adıdır. Nitekim Kur’an-ı
Kerim’de bu durum: “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih
ederler” (Haşr, 59- 9).şeklinde ifade edilerek, bu özelliğe sahip olan müslümanları taktir
etmektedir.
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9.6. Meşguliyet
İslam, Müslümanların hayatlarını nerede geçirdiklerini, zamanlarını nerede
harcadıklarını ve Allah için ne yaptıklarını müntesiplerine soran birçok talimatı içermektedir.
Hz. Peygamber (SAV), Müslümanların en çok gafil oldukları şeylerden birisinin boş
vakit, diğerinin sağlık olduğunu buyurmak suretiyle, Müslümanların vakitlerini boş yere
harcamamalarına vurgu yapmaktadrı. Özellikle dezavantajlı durumda olan yaşlı, hasta, engelli,
yoksul vb. tüm kesimlerin manevi destek mekanizmalarından biri olan zamanlarını kendileri
ve toplumun faydasına olacak şeylerle geçirmeleri hem kendileri açısından ve hem de karşı
taraf açısından önemli kazançlar doğuracaktır.
Psikolojik olarak içerisinde bulunduğu halden kurtulamayan bireylerin sıkıntıdan
kurtulabilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla sosyal sorumluluk anlayışını da geliştirmek
suretiyle kendileri olumsuz şartarda dahi olsalar zihnen ve bedenen kendilerine ve topluma
faydalı olan şeylerle meşgul olmaları manevi destek noktasında kendilerini kuvvetlendirecektir.
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Uygulamalar
Çevrenizde yaşayan yaşlıların sorunlara karşı gösterdikleri dayanma gücünü
gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Çevrenizde sıkıntı içerisinde olan yaşlı bireyler var mı?
2. Bu bireyler sıkıntılar karşısında sabır göstererek mi sıkıntılardan kurtulmaya
çalışıyorlar yoksa başka metodlar mı deniyorlar?
3. Ailenizde bulunan yaşlınız ile çevrenizdeki herhangi bir hasta ziyaretine gittiniz
mi?

203

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanların ve özellikle de yaşlı bireylerin sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında en temel
ihtiyaçlarından birisi de karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmelerinden bir destek mekanizması
bulabilmeleridir. Bu anlamda yukarda ifade edilen bir çok kavram yaşlı bireylerin sorunları ile
baş edebilmeleri noktasında kendilerine destek verecek olan ana unsurlardır.
Bireyin karşı karşıya kaldığı sıkıntılarla baş etmede en önemli dayanak noktalarından
birisi sabır göstererek olaylara karşı dayanabilme azmini ortaya koymaktadır. Hangi atmosferde
bulunursa bulunsun, her insanın içinde bulunduğu sıkıntıdan daha kötü durumda olan insanların
varlığını bilmesi kişinin manevi olarak kuvvetlenmesini sağlayacağından dolayı, bulunduğu
hale şükretmek önem bir dayanak noktasıdır. Özellikle ölüm gerçeğine gittikçe yaklaşan ve her
gün çevrelerinde arkadaşlarının bir bir vefat ettiklerini gören yaşlılar açısından Rabbine
yönelmesi ve günahlarından bağışlanma dilemesi gelecek ile ilgili kaygılarını giderecek
noktada manevi olarak kendisini rahatlatacak bir imkandır.
Hasta ziyareti ile hem hastayı ziyaret eden hem de ziyaret edilen hasta manen bir desteğe
sahip olmuş olur. Sıkıntı içerisinde olan bireylerin kendilerinden daha fazla sıkıntıda olan
bireylere diğergamlık göstererek destek olmaları manen de kendilerini desteklemiş olmaları
manasına gelmektedir. Çeşitli musibetlerle meşgul olan bireyler karşı karşıya kaldıkları
sıkıntılarla meşgul olmaktan ziyade, hayatlarına anlam ve mana katan ve diğer insanların
ihtiyaçlarını görebilme noktasında çaba göstermeleri ve başka şeyler ile meşgul olmaları
kendilerine manevi güç verecektir.
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Bölüm Soruları
S.1. Sabır kelimesi Kur’an’da kaç yerde geçmektedir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
S.2. İnsanoğluna karşılaştıkları sıkıntılarla baş edebilmesinde Allah tarafından
verilen en önemli güç hangisidir?
a) Şükür
b) Kur’an-ı Kerim okumak
c) Sabır
d) Tefekkür
e) Isar
S.3. “Kahrın da hoş, lütfun da hoş” mısrası kime aittir?
a) Mevlana
b) Gazzali
c) Nabi
d) Yunus Emre
e) Nefi
S.4. “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var” ifadesi için aşağıdakilerden hangisi
için söylenebilir?
a) Hadis-i Şerif
b) Ayet
c) Vecize
d) Kelamı Kibar
e) Atasözü
S.5. İnsanın kendinden küçük olan kişiye teşekkür nasıl olur?
a) İyilik yaparak
b) Ödüllendirerek
c) İtaat ederek
d) İsyan ederek
e) Nankörlük ederek
S.6. “Şükrün hakikatini anlayabilmek için öncelikle her şeyin bir nimet olduğunu
bilmek gerekir” ifadesi kime aittir?
a) İmam Hanefi
b) İmam Gazzali
c) İmam Nablusi
d) İmam Şafii
e) İmam Nevevi
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S.7. “Belayı sevgili gönderdiği için tatlı olur” düşüncesi kime aittir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Osman
c) Hz.Ali
d) Hz. Ömer
e) Hz. Hasan
S.8. Sabır hangi durumda kullanılırsa kişi için bir anlam ifade eder?
a) Sıkıntı öncesi
b) Sıkıntı sonrası
c) Sıkıntı anında
d) Gelecek endişesi
e) Geçmiş üzüntülerde
S.9. “Sabrın sonu selamettir” sözü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Vecize
b) Şiir
c) Hadis-i şeriftir.
d) Kelamı Kibar
e) Ayet
S.10. Şükür - nimeti ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Şükür nimeti artırır
b) Şükür nimeti azaltır
c) Şükür teşekkür etmektir
d) Şükür sabrın yarısıdır
e) Şükür hastalıklardan korur

Cevaplar
1) E, 2) C, 3) D, 4) B, 5) B, 6) B, 7) D, 8) C, 9) D, 10) A
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10. YAS SÜRECİ VE MANEVİ DESTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Yas ile ilgili kavramsal çerçeve
2. Kayıp yaşayan müracaatçı
3. Kayıpta yaşanan tepkiler
4. Yas veya kayıp yaşayan müracaatçıya manevi destek hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Yas kavramı ne anlama gelmektedir?
Kayıp yaşayan müracaatçı nasıl tepkiler ortaya koyar?
Ölüm gerçeği ile ilgili bilinmesi gereken hususlar nelerdir?
Yas veya kayıp yaşayan müracaatçıya manevi destek unsurları nelerdir?

209

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yas kavramı

Yas kavramı ile ilgili bilgiler Yas kavramı ile ilgili
öğrenilmiş olacak.
literatür okumaları
kazanımların artmasını
sağlayacaktır.

Kayıp yaşayan müracaatçı

Kayıp yaşayan
müracaatçının genel durumu
öğrenilmiş olacak.

Kayıp yaşayan müracaatçı
ile ilgili gözlem ve okumalar
kazanımları artıracaktır.

Kayıpta yaşanan tepkiler

Yas veya kayıp yaşayan
müracaatçının ortaya
koyabileceği tepkiler
kavranılmış olacak.

Yas veya kayıp yaşayan
bireylerle ilgili farklı
disiplinlerden yapılacak
okumalar kazanımları
güçlendirecektir.

Ölüm gerçeği

Ölüm gerçeği ile ilgili
bilinmesi gereken hususlar
kavranılmış olacak.

Ölüm gerçeği ile ilgili
okumalar kazanımları
artıracaktır.

Yas veya kayıp yaşayan
müracaatçıya manevi destek

Yas veya kayıp yaşayan
müracaatçıya manevi destek
unsurları kavranılmış
olacaktır.

Manevi destek unsurları ile
ilgili geçmiş konular detaylı
bir şekilde hazmedildiğinde
kazanımların artması
sağlanmış olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Yas
Kayıp
Ölüm
Yas veya kayıp yaşayan müracaatçıya manevi destek
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Giriş
Yas deneyimi insanlık tarihi kadar gerçekliği olan bir olgudur. Yas, çokça sevilen
birinin ya da bir şeyin kaybından ya da ondan ayrılmaktan kaynaklanan yoğun acı çekmedir.
Yoğun yasın en yaygın zemin hazırlayıcılarından biri bireyin sevdiği bir yakınının ani ve
beklenilmeyen ölümüdür.
Ölüm gerçeği, insanoğlunun hayatta karşılaşacağı en büyük bir gerçeklik olarak
karşımızda durmaktadır. Aslolan hayatın bu dünya hayatı olmadığı, asıl hayatın tüm İlahi
dinlerin ortak kabulü ile ahiret hayatı olduğu gerçeği bize ölümün yokluk, hiçlik olmadığı tam
aksine gerçek hayata başlamanın bir anahtarı olduğudur. Mevlana ölümü, Şeb-i arus, evlenen
çift için ilk gece olarak nitelendirmekte ve ölüme kavuşmadan kaynaklanan bir sevinç hissiyatı
ortaya koymaktadır. Bu kapsamda ölüm gerçeği düşünüldüğünde ölüm kendisinden acı ve
ızdırap duyulacak bir olgu değil, tam aksine kendisinden memnuniyet duyulacak bir gerçeklik
olarak görülmesidir.
Yasın dışarıya yansımısının karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Bunun yanında yası
belirleyen etkenlere göre yasın dışa yansıması farklılık arz eden bir durumdur.
Yakınının ölümü ile meydana gelen yas kişide farklı şekillerde kendisini gösteren
psikolojik haldir. Bu hal ile başetmede meslek elemanına düşen temel sorumluluklar
bulunmaktadır. Bu sorumluluklardan biri de yas içerisinde olan müracaatçıya sunulabilecek
olan manevi destektir. Bu kapsamda bireyin ölüm hakikati hakkında tefekkür etmesini
sağlayabilmek, bireyin sabır ve şükür anlayışı ile meseleye bakmasını sağlamak, tevekkül ve
teslimiyet içerisinde bulunmak, ibadet, dua ve Kur’an-ı Kerim okumak, diğergamlık,
meşguliyet ve çevre ile ilgili ilişkilerini kuvvetlendirmek gibi hususlar manevi destek noktaları
olarak müracaatcıya yardımcı olacak ana unsurlardır.
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10.1. Yas Kavramı
Yas deneyimi insanlık tarihi kadar gerçekliği olan bir olgudur. Yas, çokça sevilen
birinin ya da bir şeyin kaybından ya da ondan ayrılmaktan kaynaklanan yoğun acı
çekmedir. Yoğun yasın en yaygın zemin hazırlayıcılarından biri bireyin sevdiği bir yakınının
ani ve beklenilmeyen ölümüdür. Hayatta yaşanan farklı kayıplar veya yitim de yas tepkisine
zemin hazırlayabilir. Bunlar boşanma, iş kaybı, planlanmış veya spontane kürtaj, çocuğun
devletin koruması altına alınması, ebeveyn haklarının alınması veya bunlardan feragat etme,
engelli bireylerin fiziksel hareketliliği kaybetmeti, iflastan dolayı evin kaybı, yangın veya doğal
afet nedeniyle mülkiyetin zarar görmesi ya da yitirilmesi gibi birçok konu olup bunların sayısını
artırmak mümkündür (Bradford W., 2015).
Boston şehrinde 1944 yılında bir futbol karşılaşması sonrası kutlama yapmak için
Coconut Grove gece kulübünde bulunan taraftarların, çıkan yangın sonucunda, ölümünden
sonra yakınlarının göstermiş olduğu yas tepkilerini gözlemleyerek ve onlarla çalışmalar
yaparak yasla ilgili günümüzdeki krize müdahalenin temellerini atmış olan Eric Lindemann,
yası belirli semptomları ve seyri olan bir sendrom olarak ele alıp, şöyle tarif etmektedir:
“Kayıpla başlayan duygusal, bilişsel, davranışsal, bedensel ve sosyal alanlarda
değişimlerle belirlenen, dikkatle izlenmesi ve ele alınması gereken karmaşık bir süreç, bir
yaşantıdır” (Lindemann, 1944; akt. Şenelmiş, 2006).

10.1.1. Yasın Karakteristik Özellikleri
Yasın belirli karakteristik özellikleri, temel kabul edilen evreleri bulunmaktadır.
1. Uyuşukluk: Yoğun ızdırap, panik ya da öfke patlamaları ile bölünebilen ve birkaç
saatten bir haftaya dek sürebilen bir hissizleşme ve inanmama durumudur. Kişi şok içindedir,
sersemlemiştir, kafası karışıktır ve şaşkındır.
2. Fiziksel semptomlar: Haftalar veya aylar sürebilen, ölen kişiye hasret duyma ve
arama durumu ki, depresyondan ziyade kaygıyı andırır. Huzursuzluk, düşüncelerin ölen kişiyle
meşgul olması, mide bulantısı, göğüste ve boğazda daralma, kısa nefes alıp verme, bozuk uyku
düzeni, iştah kaybı ve baş ağrısı gibi durumlar gözükebilir.
3. Özlem: Yas tutan kişi dalgın ve geri çekilmiştir. Ölmüş kişiyi bulmak için
dolanıyormuş gibi görünebilir. Hatta ölen kişiyi gördüğünü ya da onunla olduğunu söyleyebilir.
Yoğun ağlamalar, öfke, suçluluk, anksiyete ve duygusal dalgalanmalar yaygındır.
4. Çaresizlik ve Dağınıklık (deorganizasyon): Kaybın olduğu gerçeği yerleşirken,
kişi umutsuzluk, çaresizlik, depresyon ve tükenmişlik hissi içine girer.
5. İyileşme ve Yeniden Yapılanma: Bir çok aydan veya yıldan oluşan dönemler
süresince, kişi evde ve işte aşamalı olarak kendi rutinine kaldığı yerden devam eder ve daha az
depresif hisseder, daha iyi uyur ve daha fazla enerjiye sahip olur (James B., vd., 2013).
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Yasla ilgili ilk kavramsal çerçeveyi ortaya koyan Freud (1917) Yas ve Melankoli adlı
çalışmasında, klinik depresyon belirtileri ile sevilen birisinin ölümü üzerine tutulan yasın
belirtileri arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, sevilen biri öldüğünde yas tutanın, gelişimin
oral evresinde (bu evrede bebek kendini başkalarından ayırt edemez) gerilediğini ve yitirilen
kişiyi içe yansıttığını ya da içe aldığını, yitirilen kişiye duyulan bütün duyguları kendiliğine
karışa hissettiğini öne sürmek suretiyle psikodinamik kuram çerçevisinde bir bakış açısı ortaya
koymaktadır (James B., vd., 2013).

10.1.2. Yası Belirleyen Etkenler
İnsan hayatının tabiatı gereği her birey mutlaka kendisini hüzne ve kedere sürükleyecek
gerçeklikler ile karşı karşıya gelecektir. İnsanoğlu bir imtihan sahasından geçmekte ve bu
imtihan sahası olan yeryüzü ölüm başta olmak üzere her türlü acı, keder, üzüntü vb. şeylerle
karşı karşıya kalmamıza imkan veren bir mekandır.
Karşı karşıya kalmamız hayatın bir gerçekliği olan yasın tipini, yoğunluğunu ve
zamanını belirleyen unsurlar incelendiğinde karşımıza şu noktalar çıkmaktadır:
Ölenin kimliği; Yası yaşayan kişinin kim olduğu kişinin yas tepkisinin nasıl olacağını
belirler. Doğal sebeplerden ölen bir büyükanne ile trafik kazası sonucu kaybedilen bir çocuğun
ya da eşin kaybına verilen yas tepkileri farklı olacaktır.
İlişkinin niteliği; Ölen kişi ile olumlu veya olumsuz veya bağımlı bir ilişki varsa, bu
ilişkide narsistik kazanımlar söz konusu ise ve ölen kişi benlik değerinin korunması için
gerekliyse yas tutma süreci sonlandırılamayabilir.
Ölüm şekli; Ölümün nasıl gerçekleştiği de yas sürecini ve yasın biçimini belirleyen
unsurlardandır. Doğal ölüm, kaza, öldürülme ve intihar sonucu ölüme verilen yas tepkileri
farklılık gösterir. Ölümün yakında veya uzakta oluşu, ani veya beklenen bir ölüm oluşu da yasta
önemli bir noktadır.
Toplumsal etmenler; Yas bir sosyal süreçtir ve sosyal çevrenin vereceği destek yasla
mücadele etmeyi kolaylaştırır. Ancak toplum içinde kayıp konuşulamıyorsa -ki bu durum daha
çok intihara bağlı durumlarda söz konusudur-, sosyal destek görülmüyorsa, kişinin çevresi hiç
yaşanmamış gibi kaybı yok sayıyorsa, sosyal destek sistemi yetersiz kalıyor veya yok ise
patolojik yas görülür.
Öyküye bağlı etmenler; Daha önce bir depresyon geçirmiş ya da geçmişteki kayıplara
patolojik yas tepkisi göstermiş kişilerin patolojik yas gösterme ihtimalleri yüksektir.
Kişilik özellikleri; Eğer birey yoğun duygusal sıkıntılarla baş etmekte zorlanıyorsa yas
sürecini başarıyla tamamlayamaz ve patolojik yas tepkileri geliştirir.
Durumsal, kayba ait etmenler; Kaybın gerçekleştiği kesin değil ise (savaş ortamı gibi)
ya da çoklu kayıplar söz konusu ise (afetler, kazalar ya da yangın sonucu) yas tutma patolojik
bir seyir gösterebilir (Şenelmiş, 2006).
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Bireyin bir yas gerçeği ile karşı karşıya kalması halinde kendisinin tedavi ve terapiden
geçmesi noktasında profesyonel destek alması kaçınılmaz bir olay olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu anlamda doktorlar, psikiyatristler, psikologlar ve sosya çalışmacılar destek
sunacak profesyonel meslek elemanlarıdırlar.

10.2. Yas Karşısındaki Müracaatçıya Yönelik Yapılması Gereken
Müdahale Yöntemleri
Meslek elemanı müracaatçının yas karşısında karşı karşıya kaldığı keder ile başetmesi
konusunda mikro, mezzo ve makro seviyede planlamalar yapma ve müracaatçının
güçlendirilmesi noktasında sorumnlulukları vardır. Zastrow (2013) meslek elemanının
müracaatçıya aşağıdaki önerileri sunmasını tavsiye etmektedir:
1. Ağlamak: Yas karşısında ağlamak, kederin kabul edilebilir ve değerli bir ifadesidir.
İhtiyaç hissettikçe ağlayın. Ağlamakla kederin bir parçası olan gerilim boşalabilir.
2. Dini inanç ve kayıp ilişkisi: Yaşanılan kayıplar inancımızı ve hayat felsefimizi
gözden geçirmemize ve sorgulamamıza neden olurlar. İnançlarınızı sorgulamaya başlarsanız
kaygılanmayın. Onlar hakkında konuşun. Çoğu insan için dini inanç, kayp ile başetmede
yardımcı olur.
3. Meşguliyet: Yaşanılan yas karşısında ne kadar mutsuz hissettiğinize takılmamaya
çabalayın. Çevrenizde aktif ve meşgul olmaya çalışın. Zaman ve enerjinizi kendinize acımaya
harcamayın.
4. Çevre ile bağlılık: Mezzo müdahale yöntemi kapsamında yas ile ilgili yaşanan yıl
dönümlerinde yas ile ilgili hüznün derinleşmemesi için bu anlamda size destek verecek aile ve
arkadaşlarınızla geçirin.
5. Maneviyat kapsamında amaç ve anlam hissi: Yaşamak için bir sebebiniz
olmadığını ve hatta intiharı düşünüyor olabilirsiniz. Ağır kayıplara uğrayan birçok insanın bu
şekilde hissettiğini anlayın. Bir amaç ve anlam hissinin en geç geri döneceği gerçeğinde teselli
bulun.
6. Fiziki beslenme ve dikkat: Yas karşısında fiziki anlamda karşılaşılan
semptomlarınız karşısında kendinizi bedenen güçlendirmek için gerekli tedbirleri alınız.
7. Egzersiz Faaliyetleri: Yas içinde bulunan kişinin dengeli beslenmeye, yeterince
dinlenmeye ve ölçülü bir şekilde egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır. Bunlar müracaatçının yas
karşısında belli oranda güçlü kalmasını sağlayabilir.
8. Empati: Etrafınızda sizin gibi kayıp yaşayan insanların da var olduğu noktasında
düşünmek. İçinde bulunduğunuz halin olumsuzluklarının sadece size mahsus bir şey olmadığını
bilmek hayata bakış açısını da kolaylaştırır.
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9. Paylaşmak: Kederinizi arkadaşlarınız, aileniz, din adamları veya profesyonel bir
danışmanla paylaşmanız tavsiye edilir.
10. Gruplara Katılım: Benzer tecrübeler yaşayan insanlardan oluşan bir destek
grubuna katılmayı düşünebilirsiniz.
11. İhtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak: Kederli halden kurtulabilmek için ihtiyaç
sahibi kişilere destek olmak sizi sıkıntılarınızdan uzaklaşmanıza ve manen rahatlamanıza imkan
tanımış olur.
Müracaatçı, yas sancıları içinde olduğunda meslek elemanının müracaatçı
açısından aklından çıkarmaması gereken hususlar Bradford W. (2015) tarafından şu
şekilde ifade edilmektedir:
1. Kişinin yasının yoğunluğuna, o kişinin yitirilen kişi ya da nesne ile olan ilişkisinin
doğası, kayıpla ilgili önceki deneyimler, kültürel etnik arka plan, cinsiyet, yaş, ölümü ya da
kaybı çevreleyen şartlar sosyal desteğe erişim, kişinin bu gibi durumlarla başa çıkışı vb. etkide
bulunur.
2. Başarılı bir yas dönemi için, birey söz konusu kişinin ya da nesnesin sonsuza kadar
gittiği gerçeğini kabul etmek, bununla yüzleşmek, bunu deneyimlemek, kayıpla ilgili
duygularla ve çatışmalarla uzlaşmaya varmak, sevilen kişi ya da nesnesin olmadığı bir yaşamı
inşa etmek, başka ilişkiler ve aktiviteler üzerine duygusal enerji yatırımında bulunmak, yitirilen
kişinin ya da eşyanın hatırasını onurlandırmak gibi belli görevler ya da evreler üzerine
düşünmelidir.
3. Bu görevler elbette birbiriyle örtüşen görevlerdir ve yas tutan, tatmin edici bir uyumu
sağlamadan önce her birine birçok kez başvuracaktır.
4. Öncelikli ve en yoğun olan matem hisleri altı aydan bir yıla yavaş yavaş
azalacaktır. Ancak yasın aşamaları üç ile beş ay dan uzun yıllara sari bir şekilde de sürebilir.
5. Zaman büyük bir ilaçtır. Zaman içinde aile ve arkadaşların desteğiyle çoğu kişi
profesyonel yardıma gerek duymadan yasla başa çıkabilmektedir.
6. Deneyim en iyi öğretmendir. Yasla beraber yaşananlar kişisel gelişimlerin meydana
gelmesine imkan sağlar.
7. Yasla beraber birçok kişiye destek grupları yardımcı olabilir. Bu gruplar, yas
tutan kişinin kayıp hakkında konuşabileceği güvenli bir yer ve duygusal destek sağlayabilirler.
Bir inanç grubu içinde ve kendi dini inançları ve ritüelleri dahilinde pek çok yas tutan, rahatlık
ve güç bulur
8. Müracaatçı, kaybın kabulü ve olağan aktivitelere devam etme konusunda bazı
ilerlemeler kaydettiğinde, meslek elemanı yitimden önce meydana gelen kimi olumlu
deneyimleri hatırlamada ona yardımcı olur.
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Örneğin, müracaatçının yası kaybedilen koca için ise, çalışan, fotoğraf albümlerine
bakarak ve bunlar hakkında konuşarak ya da koca için özel olan yerlere giderek iyi zamanlarını
hatırlaması ve bu konulardan hoşnutluk duyması için kişiye yardım edebilir.
Bilişsel-davranışçı yaklaşım olarak kabul edilen anlayışa göre, müracaatçıların hisleri
ile temas halinde olmak ve yitirdikleri kişiyi onurlandırma aracı olarak resmi, öyküleri, şiirleri
ve müziği kullanırlar. Rehberli yas, yas tutan müracaatçının kayıp deneyiminin detaylarını
hatırlaması ve kayba ritüeller ve anılar yoluyla hoşça kal demesi için cesaretlendirilmesi
bilişsel-davranışçı bir yaklaşımdır.

10.3. Yas veya Kayıp Yaşayan Müracaatçıya Sunulacak Manevi
Destek
Yas tecrübesi veya kayıp yaşayan müracaatçının başarılı bir yas dönemini geçirmesi için
profesyonel meslek elemanlarından alması gereken destek alması insanın biyo-psiko-sosyal ve
manevi anlamda güçlendirilmesi noktasında önem aretmektedir.

10.3.1. Tefekkür İle Manevi Destek
Yas tecrübesini yaşatan olgulardan biri de hiç şüphesiz ki ölüm gerçeğidir.
Müracaatçının ölüm gerçeği üzerinde derinlemesine düşünmesi, tefekkür etmesi karşı karşıya
kaldığı acı ve ızdırabın hafiflemesine imkan sağlayan temel enstüramanlardan biridir. Meslek
elemanı müracaatçı ile yapacağı mikro müdahale yöntemi kapsamında müracaatçının yaşadığı
yas tecrübesinin kaynağı üzerinde müracaatçının düşünmesini ve konu ile ilgili derinlemesine
tefekkür edebilmesini sağlayacak noktalarda yardımcı olmalıdır.
Yas ile ilgili müracaatçının en önemli yaşadığı gerçeklik sevdiği birinin ölümü
neticesinde karşı karşıya kaldığı gerçekliktir. Dolayasıyla ölüm ile ilgili müracaatçının
tefekkür etmesi noktasında destekleyici unsurları bireyle paylaşması önemli bir noktadır. Bu
kapsamda ölümün hakikati ile ilgili müracaatçının sahip olduğu manevi ve dini referansları
dikkate alarak bilgilendirmeler yapmak müracaatçının ufkunu açacak ve sıkıntılarını
hafifletecek noktalar olacaktır.
İnsan hayatı doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık ve sonunda da ölüm
evrelerinden ibaret bir hayattır. Ölüm gerçeği insanoğlunun var oluşundan beridir karşı karşıya
olduğu en temel gerçekliklerden biridir. Ahiret inancı, İslam dininin ve diğer teistik dinlerin
temel inanç esaslarından biri olması hasebiyle, tüm bu geleneklerde ölüm olgusu kabul edilmesi
gereken bir gerçeklik olarak görülmekte ve ölüm sonrası hayatla ilgili inanışlar bulunmaktadır.
Özellikle semavi dinler ölümü, «sonsuz hayata geçiş evresi, yeni bir doğuş ve başlangıç»
olarak değerlendirirler. Hayat ölüm olmadan kendi başına bir anlam ifade etmez. Hayatı
anlamlandıran ölüm ve ölüm ötesi bir hayatın varlığına inançtır. (Hökelekli, 2008;14;akt.
Ayten, 2015;35)
Ölüm hakikati Yüce Allah tarafından Kur’an-ı Kerim’in Âl-i İmrân suresi’nde “Her
nefs (canlı) ölümü tadıcıdır.” (Âl-i İmrân, 185.) şeklinde ifade edilmek suretiyle ölümün her
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canlının yaşayacağı ve zamanı gelince tatacağı bir hakikat olduğu ifade edilmektedir. Doğan
her nefis ölümü yaşayacaktır.
Başka bir ayette ise “Ölümü ve hayatı yaratan O’dur, (Mülk, 2.) ölümün yaratıcının
tıpkı hayatı yaratan gibi Allah olduğu vurgulanmakta ve ölüm kelimesi hayattan önce ifade
edilmek suretiyle ölümün büyük bir gerçek olduğu belirtilmektedir.
Hz. Peygamber (sav) de ölümü uykunun kardeşi olarak ifade ederek, aslında her gün
ölüm hakikatini uyku vasıta ile tecrübe ettiğimizi vurgulamış olmaktadır. Bu temel referanslar
çerçevesinde müracaatçının ölümle ilgili şu hakikatler üzerinde düşünmesi manevi destek
noktasında önemlidir:
• Ölüm bir yokluk ve hiçlik değildir. Çok sevdiğimiz insanların ölmüş olmaları
yokluğa ve hiçliğe gittikleri anlamına gelmez. Ölen insanlar gittikleri mekanda bizleri
beklemekte ve bizden önce oraya göç edenlerle buluşmuş olmaktadırlar. Biz de bir gün ölecek
ve sevdiklerimizle ahiret hayatında bir araya gelmiş olacağız.
• Ölüm bir duraktan başka bir durağa intikal etmek, bir hâlden bir başka hâle
geçmek demektir. Dünya hayatı gerçek hayatla karşılaştırıldığında bir mola yeri kadar kıymeti
olmayan bir hayattır. Bu mola yerinden hareket etmenin ve asıl seyahat etmeyi hedeflediğimiz
yere yürümenin adıdır. Dolayısıyla ölüm, ürkülecek, hüzünlenecek ve kederlenecek bir durum
değildir. İnsanın hedeflediği seyahatini gerçekleştirmesi için mola yerinden kalkıp seyahatine
devam etmesi nasıl bir üzüntü değil, sevince gark ediyorsa, ölüm de üzüntüye değil, gerçek
hayata gitmeye bir vesile olduğu için iyi görülmelidir.
• Ölüm bir son değil aslında bir başlangıçtır. Hatta buradan hareketle gerçek hayat
bu yaşadığımız hayat olmayıp ölümle başlayan yeni hayat olduğu hakikatidir.
• Ölüm; kendisinden ürkülecek, korkulacak ve kabus haline getirilecek bir şey
olmaktan ziyade özetle yeni bir yolculuk, eski dost ve ahbablarına kavuşma vesîlesi, dünya
sıkıntılarından kurtulma, geçici dünya hayatından kalıcı aslî vatana dönüş ve imtihan
karşılığı alacağı ücret mahalline bir gidiştir.
• Ölüm bir çok noktadan bir nimettir:
Birincisi: Ölüm haddi zatında bir nimettir. Farz-ı muhal ölümü öldürmek mümkün
olsaydı yeryüzü yaratıldığı andan kıyametin vukû bulacağı ana kadar yaşlılığın esaretine
mahkûm yarı canlı mahlûklarla dolup taşıyor olacaktı. Böyle olmadığı için bir nimettir.
İkincisi: Ağırlaşmış olan hayat vazifesinden ve hayatın ağır yüklerinden kurtulma ve
sevdiklerine kavuşma noktasında bir nimettir.
Üçüncüsü: Dar, sıkıntılı, dünya zindanından çıkarıp, geniş, neşeli, ıztırapsız, ebedi bir
hayata geçiş noktasında bir nimettir.
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Dördüncüsü: Uyku, nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir dinlenmedir —özellikle sıkıntıda
olanlar, yaralılar, hastalar için-. Öyle de, uykunun büyük kardeşi olan ölüm dahi, sıkıntıda
olanlar için bir rahmettir bir nimettir.
Varoluşçu Psikoterapi kitabı ile ölüm hakkında en ciddi çalışmalarda bulunan İrvin
Yalom’un ifadesi ile hayat ve ölüm bir birine bağımlıdır. Ölüm, hayatın perdesi ardında sürekli
olarak sesini duyurmakta ve davranış üzerinde büyük etkide bulunmaktadır (Yalom, 1999; 52)
Ölüm gerçeğinin ne olduğunu ve ölüm karşısında takınılacak tavrı göstermesi
noktasında en önemli örneklerden biri Mevlana’dır. Ölüm fikri ile sevinç ve mutluluğu bir araya
getirmek Mevlana’ya özgü bir bakış açısıdır. Nitekim her yıl ölüm yıldönümü Şeb-i Arus yani
düğün gecesi adıyla kutlanmaktadır. Mevlana ölümle barışık bir yaşam sürmüştür. «Şu dünya
yüzündeki hayat aslında bir ölümden ibarettir. Bizi korkutan ölüm de hakikatte hayattır.
Bunu ters düşünmek, yani ölümü başka bir aleme doğmak değil de yok olup gitmek gibi
sanmak imansızlıktır»

10.3.2. Sabır İle Manevi Destek
Müracaatçının karşı karşıya kaldığı ölüm gerçeği karşısında meslek elemanı
müracaatçının yasla ile başetmesini sağlama noktasında sunacağı manevi destek noktalarından
bir diğeri de müracaatçının sabretmesini sağlama noktasında bir destek vermesidir.
Dünya hayatı bir imtihan yeri olup, Yüce Allah bütün insanları değişik sorularla ve
sorunlarla imtihan etmekte ve ölüm de bu imtihan noktalarından bir noktadır. İmtihanda başarılı
olmanın en temel göstergelerinden biri de bu acıya karşı sabır gösterebilmektir. “Sabırla ve
namazla Allah’tan yardım dileyin” ayeti sabırlı olmanın Allah’ın yardımını sağlayacak bir
unsur olduğunu göstermesi açısından önemli bir noktadır.
Madem ölüm öldürülemiyor ve ölümü engelleme gücü hiçbir insanda yoktur, o zaman
bireye düşen ölüm hakikatini kabullenip ölüm gerçeği karşısında sabır ile Allah’a teslim
olmaktır. Nitekim hayatı veren Zat’ın ölümü de verdiğini, hayatı verdiğinde nasıl seviniyorsak,
ölümü verdiğinde de sabır etmek insanoğlunun bu acı ile baş etmesinde en önemli ilaçlardan
biridir.

10.3.3. Dua ile Manevi Destek
Müracaatçının yas ile başetmesinde en önemli manevi destek unsurlarında biri de
müracaatçının dua etmesini sağlama noktasında ortaya konacak olan destektir.
Maneviyat ile ilgili temel bağlanma yollarından biri de müracaatçının yaratıcısı ile
kuracağı bağlılıktır. İnanan kişinin inandığı yaratıcıya yönelik ellerini açıp O’ndan yardım
dilemesi baş etmede önemli araçlardan biridir. Dua eden kişi, onu duyan, sıkıntısını bilen,
istediği zaman isteğine cevap veren bir Zat’ın varlığını bilmekle ve O’ndan bir şeyler talep
etmekle manen rahatlama içine girmiş olur. Yas içinde bulunan bir bireyin sıkıntılarını
kendisine sunacağı bir makamın olmadığını bilmesi, kapısını çalacağı ve taleplerini ileteceği
bir Zat’ın olmadığını bilmesi sıkıntıları daha da artıcı bir noktadır. Oysa Müslüman bir birey
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bilir ki, bir Zat var ve bu Zat kulunun duasını dinleyen, ona cevap veren, onun müracaatını
nazarı dikkate alan bir Zat’tır. Bu hakikat bireyin manen rahatlamasını ve güçlenmesini
sağlayan bir noktadır.

10.3.4. Şükür İle Manevi Destek
Hastalık, sıkıntı ve ızdırap çeken yakınını kaybeden bir birey açısından hastasının veya
yakınının içerisinde bulunduğu sıkıntı, hastalık vb. şeylerden kurtulmuş olması kulun
Yaratıcısına karşılık bir şükür vesile olabilir.
Ölüm gerçeği olmasaydı bugün dedemizin dedesinin dedesi v.s. yaşamış olması ve
dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıları sizinle beraber paylaşmış olması ne tür bir hayat tarzını
ortaya çıkarabilirdi? Dolayısıyla bireyi yasa boğan ölüm gerçeği bireyin yakınının karşılaştığı
acı ve ızdırapları gideren bir olgu olması açısından şükrü gerektiren bir unsur olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yokluğun meydana getirdiği sıkıntı karşısında sabır göstermekle beraber, bu sabır
içerisinde şükür etmek de bireyin manevi anlamda desteklenebilmesi noktasında önemli
hususlardan biridir.

10.3.5. Tevekkül ve Teslimiyet İle Manevi Destek
Sorunlarla baş etmede manevi anlamda en önemli bağlılık noktalarından biri bireyin
Yaratıcısı ile kuracağı bağlılıktır. Bu anlamda yaratıcının yarattığı her şeyi ölüm dahil olmak
üzere kabul edip O’na dayanmak ve O’na teslim olmak bireyleri manen kuvvetlendiren bir
noktadır.
Dayanacağınız ve teslim olacağınız bir Zat’ın varlığını bilmek ve ona dayanıp teslim
olmak ruhi huzurun temel kaynaklarından biridir. Müracaatçının karşılaştığı ölüm hakikati
karşısında kendi yaratıcısına tevekkül edip, O’na teslim olmak sıkıntıların giderilebilmesi
noktasında önemli temel dayanaklardan biridir. Şair Yunus Emre’nin dediği gibi:
Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrında hoş lütfun da hoş
http://www.antoloji.com/kahrinda-hos-lutfunda-hos-3-siiri/

10.3.6. İbadetlerle Manevi Destek
Ölüm gerçeği karşısında manevi üzüntü yaşayan bireyin en önemli destek noktalarından
birisi yaratıcısı ile kuracağı ilişki çevresinde ibadetlerle ona yaklaşmaktır. İbadetler bedeni ve
ruhu rahatlatan ve huzura kavuşmasına destek olan dayanak noktalarından biridir. Yüce Allah
Kur’an-ı Kerim’de: “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım
dileyin” (Bakara, 2/153) buyurarak, İslam dini açısından ibadetlerin başı olan namaz ibadeti ile
Allah’tan yardım dilemesini isteyerek bireyin namaz gibi bir ibadetle sıkıntılardan
kurtulabileceğini ifade etmektedir.
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Bireyin ibadet ile meşgul olması karşılaştığı kayıpların acısını hafifletme noktasında
manevi bir destek olarak dayanabilecek en önemli destek unsurlarından biridir. Dolayısıyla
meslek elemanı müracaatçıya bu yönde destek olması müracaatçının sıkıntılarını hafifletmesini
sağlayacaktır.

10.3.7. Kur’an-ı Kerim Okuma İle Manevi Destek
Üzüntü ve keder atmosferinde yaşayan bireyin inanç kaynağı olarak gördüğü kitabı olan
Kur’an-Kerim’i okuması, (Hristiyanlar için İncil, Museviler için Tevrat vb. din mensuplarının
kendi kutsal kitapları) üzüntü ve kederle baş etmesinde önemli destek mekanizmalarından
biridir.
Kur’an-ı Kerim’de Kur’an’ın şifa kaynağı olduğu ifade edilmesi de bunu destekleyen
noktalardan biridir. “Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler
indiriyoruz...(İsra, 82) Kur’an ayetleri gönüllere şifa, dertlere deva olma niteliğinde olması
hasebiyle, sıkıntı ve keder içerisinde olan müracaatçının Kur’an’ı okuması veya okuyan
birinden dinlemesi karşı karşıya kaldığı üzüntüsünü ve kederini hafifletici bir destektir.
Nitekim İslam’a göre müslümanın müslümana karşı sorumlulukların biri de cenazesine
katılmaktır. Bu sorumluluk çerçevesinde İslam ülkelerinde vefat eden kişilerin yakınlarına
yönelik olarak kurumsallaşmış olan taziye (başsağlığı) kültürü bulunmaktadır. Buna göre
taziyeye gelen insanlar cenaze sahiplerinin bulunduğu mekanda Kur’an-ı Kerim okuyarak ve
akabinde de Fatiha Suresini okuyarak taziyelerini bildirmektedirler. Müslümanlar açısından üç
gün süren bu taziye geleniğinde her gelen kişinin Kur’an-ı Kerim’den ayetleri okuması ve
akabinde de Fatiha suresini okuması ve cenaze sahiplerini teselli edecek konuşmalarda
bulunması cenaze sahibi olan kişinin yasını en asgari seviyeye indiren bir manevi destektir.

10.3.8. Diğergamlık (Başkalarına İyilik Yapmakla) Manevi Destek
Manevi desteğin temel özelliklerinden biri de diğergamlıktır. Diğergamlık, dezavantajlı
pozisyonda bulunan insanların sıkıntılarını giderebilme noktasında onlara destek olmaktır.
Üzüntü ve keder ile karşıya kalan bireylerin başka insanların sıkıntılarını giderme noktasında
yönlendirilmeleri bireylerin karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları ile baş etmesinde önemli
desteklerden biridir.
Yas halinde olan bireyin diğer insanlara diğergamlık çerçevesinde yaptığı hizmetlerden
ötürü manevi anlamda mükafat alacağı ve bu mükafatın ölmüş olan yakınına sevap
kazandırmaya vesile olacağı düşüncesi, müracaatçının içinde bulunduğu sıkıntıyı azaltma
noktasında önemli bir noktadır. Bir diğer husus ise yas halinde olan birey meşguliyet
kapsamında sıkıntı içerisinde bulunduğu halde, diğer insanlara yardımcı olması kendisini de
manen rahatlatan bir manevi destektir.
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10.3.9. Meşguliyet İle Manevi Destek
Yas halinde olan bireyin içinde bulundukları üzüntü halinde kendi başlarına
kalmamaları psikolojik olarak bir zorunluluktur. Dolayısıyla üzüntülerini giderebilmeleri
noktasında bireylerin hayatlarına anlam kazandıracak ve kendilerini manen rahatlatacak
şeylerle uğraşmaları sıkıntı ile baş etmede kendilerine önemli bir destek olacaktır. Bu noktada
meşgul olacakları şeyler her bireyin hayatın anlam ve amacına yönelik olarak gerçekleştirmek
istediği şeyler olması da müracaatçıyı manen destekleyen unsurlardandır. Hayvanlarla
ilgilenmek, toprakla meşgul olmak, resim yapmak, hat, ebru, tezhip gibi sanatlarla meşgul
olmak, sivil toplum örgütlerinde çeşitli hizmetlerde görev almak bu meşguliyet noktalarından
birkaçıdır.

10.3.10. Çevre İle İlişki Ağlarını Kuvvetlendirme İle Manevi Destek
Manevi bağlılığın bir noktası da bireyin çevresi ile (aile, akraba, dost ve arkadaş)
kuracağı ilişkidir. Özellikle yas hali yaşayan müracaatçının çevresi ile kuracağı ilişki manevi
olarak desteklenmesini sağlayan bir durumdur. Nitekim «Acılar paylaşıldıkça azalır,
sevinçler paylaşıldıkça artar» atasözü bunu açıklayan en güzel ifadelerden biridir. Bireyin
acı ve keder içerisinde bulunduğu bir zaman diliminde kendisine manen destek olacak olan
yakın akraba, aile, dost ve arkadaşlarla kuracağı ilişki bireyin manen desteklenmesini sağlayan
ilişkilerdir.
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Uygulamalar
Çevrenizde yas içerisinde olan bireylerin içerisinde bulunduğu psikolojik yapıyı
gözlemleyiniz.

223

Uygulama Soruları
1) Gözlem yaptığınız bireyin yas karşısında ortaya koyduğu psikolojik tavırlar
nelerdir?
2) Yas içerisinde bulunan bireyin karşı karşıya kaldığı sıkıntılarla başetme noktasında
ne tür manevi destek sunabilirsiniz?
3) Sunmaya çalıştığınız destekler bireyin manen rahatlamasına imkan vermiş midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yas deneyimi insanlık tarihi kadar gerçekliği olan bir olgudur. Yas, çokça sevilen
birinin ya da bir şeyin kaybından ya da ondan ayrılmaktan kaynaklanan yoğun acı çekmedir.
Yoğun yasın en yaygın zemin hazırlayıcılarından biri bireyin sevdiği bir yakınının ani ve
beklenilmeyen ölümüdür. Hayatta yaşanan farklı kayıplar veya yitim de yas tepkisine zemin
hazırlayabilir. Bunlar boşanma, iş kaybı, planlanmış veya spontane kürtaj, çocuğun devletin
koruması altına alınması, ebeveyn haklarının alınması veya bunlardan feragat etme, engelli
bireylerin fiziksel hareketliliği kaybetmeti, iflastan dolayı evin kaybı, yangın veya doğal afet
nedeniyle mülkiyetin zarar görmesi ya da yitirilmesi gibi birçok konu olup bunların sayısını
artırmak mümkündür.
Yasın belirli karakteristik özellikleri, temel kabul edilen evreleri bulunmaktadır.
Bunlar: Uyuşukluk, fiziksel semptomlar, özlem, çaresizlik ve dağınıklık, iyileşme ve yeniden
yapılanmadır.
Yası belirleyen temel etkenler, ölenin kimliği, ölen kişi ile kurulan ilişkinin niteliği,
ölüm şekli, toplumsal etmenler, öyküye bağlı etmenler, müracatçının kişilik özellikleri ve
durumsal, kayba ait etmenler olarak yasın yansımasını farklı bir şekilde ortaya koyan temel
etkenlerdir.
Yas karşısındaki müracaatçıya yönelik yapılması gereken müdahale yöntemleri
incelendiğinde müracaatçıya şu hususların önerilmesi müracaatçı açısından önem
arzetmektedir: Ağlamak, dini inanç ve kayıp ilişkisi, meşguliyet, meşguliyet kapsamında amaç
ve anlam hissi, fiziki beslenme ve dikkat, egzersiz faaliyetleri, empati, paylaşmak, gruplara
katılım, ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak.
Yas veya kayıp yaşayan müracaatçıya yukarda belirtilen hususlarda destek olunması
gerektiği gibi şu hususlarda da müracaatçıya manevi destek hizmetleri sunulabilir: Tefekkür,
sabır, dua, şükür, tevekkül ve teslimiyet, ibadet, Kur’an-ı Kerim okuma, diğergamlık,
meşguliyet ve çevre ile diyalogların güçlendirilmesi ile manevi destek sunulması mümkün
olacaktır.
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Bölüm Soruları
1) “Kayıpla başlayan duygusal, bilişsel, davranışsal, bedensel ve sosyal alanlarda
değişimlerle belirlenen, dikkatle izlenmesi ve ele alınması gereken karmaşık bir süreç, bir
yaşantıdır” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yas
b) Ölüm
c) Ümit
d) Diğerkâmlık
e) Korku
2) Yasla ilgili günümüzdeki krize müdahalenin temelleri kim tarafından
atılmıştır?
a) Mevlana
b) İrvin Yalom
c) Eric Lindemann
d) Freud
e) Gazali
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Yas kavramını ilk defa gündeme getiren bilim adamı kimdir?
İrvin Yalow
Gazali
Freud
Eric Lindemann
Mevlana

4) Ölümü sevinilecek bir gerçeklik ve şeb-i arus olarak gören ilmi ve tasavvufi
şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yunus Emre
b) İbn Haldun
c) Mustafa Merter
d) Mevlana
e) Mustafa Sabri
5) “Biz Kur’an’dan, mü’minler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz.”
(İsra, 82) ayeti yas içerisinde olan bireye yönelik hangi manevi destek noktasına
işaret etmektedir?
a) Kur’an-ı Kerim okumak ile manevi destek
b) Tefekkür ile manevi destek
c) Diğergamlık ile manevi destek
d) Çevresel ilişkileri kuvvetlendirme ile manevi destek
e) Diğergamlık
6) Öncelikli ve en yoğun olan matem hisleri hangi zaman diliminde
görülmektedir?
a) Üç ile beş ay
b) Altı ay ile bir yıl arası
c) Bir yıldan fazla
d) Üç aydan az
e) Altı aydan az
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7)
a)
b)
c)
d)
e)

Çoğu kişinin yasla başa çıkması sosyal destek noktasında neye bağlıdır?
Deneyim
Grup terapisi
Zaman, aile ve arkadaşın desteği
Tevekkül
İbadet

8)
a)
b)
c)
d)
e)

Hangi durumlarda yas patolojik bir seyir gösterebilir?
Kaybın gerçekleştiği kesin değilse veya çoklu kayıplar söz konusu ise
Hüzün
Acıyı unutma
Öyküye bağlı etmenler
Korku

9) Aşağıdakilerden hangisi yasın karakteristik özelliklerinden olan özlemi ifade
eden açıklamalardan değildir?
a) Yas tutan kişi dalgındır
b) Geri çekilmiştir
c) Ölmüş kişiyi bulmak için dolayınıyormuş gibi görünür
d) Yoğun ağlamalar vardır
e) Yoğun ızdırap, panik ve öfke patlamaları yaşar
10) Bir çok aydan veya yıldan oluşan dönemler süresince yas tutan kişi evde ve işte
aşamalı olarak kendi rutinine dönmesi yasın hangi karakteristik özelliklerine
vurgu yapmaktadır?
a) Uyuşukluk
b) Özlem
c) Çaresizlik
d) İyileşme ve yeniden yapılanma
e) Fiziksel septomlar
Cevaplar
1) A, 2) C, 3) B, 4) D, 5) A, 6) B, 7) C, 8) A, 9) E, 10) D.
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11. HASTALIK VE MANEVİ DESTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1)

Sağlığın tanımı

2)

Hastanın temel hakları

3)

Ağır hastalığa yakalanan müracaatçıların temel davranışları

4)

Hastalara uygulanacak manevi destek hizmetleri

5)

Müslüman bir hastaya yönelik ortaya konabilecek manevi destek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık nedir?
2) Sağlıklı insan kimdir?
3) Hastanın temel hakları nelerdir?
4) Ağır hastalığa yakalanan müracaatçıların temel davranışları nelerdir?
5) Hastalara uygulanacak manevi destek hizmetleri nelerdir?
6) Müslüman bir hastaya yönelik ortaya konabilecek manevi destek noktaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sağlık ve sağlıklı insan

Sağlık ve sağlıklı birey
hakkında kavramsal çerçeve
öğrenilmiş olacaktır.

Konu ile ilgili literatür
okumaları kazanımları
artırabilecektir.

Hastanın temel hakları

Hastanın sahip olması
gereken temel hakları
öğrenilmiş olacaktır.

Hasta hakları ile ilgili
edebiyat okumaları
kazanımları artıracaktır.

Ağır hastalığa yakalanan
müracaatçıların temel
davranışları

Ölümcül ve ağır hastalıklara
yakalanan müracaatçının
temel davranışlarının neler
olduğu öğrenilmiş olacaktır.

Konu ile ilgili farklı
disiplinlerden okumalar
yapma kazanımları
güçlendirecektir.

Hastalara uygulanacak
manevi destek hizmetleri

Manevi/Dini inancına
bakılmaksızın hastalara
uygulanabilecek manevi
destek hizmetleri öğrenilmiş
olacaktır.

Manevi destek ile ilgili farklı
literatür okumaları
kazanımları artıracaktır.

Müslüman bir hastaya
yönelik ortaya konabilecek
manevi destek

Müslüman bir hastaya
yönelik ortaya konabilecek
manevi destek noktaları
öğrenilmiş olacaktır.

Konu ile ilgili Kur’an-ı
Kerim’den ve Hadis-i
Şeriflerden okumalar
kazanımların güçlenmesini
sağlayacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Sağlık

•

Sağlıklı insan

•

Hasta hakları

•

Ağır hastalığa yakalanan müracaatçıların temel davranışları

•

Hastalara uygulanacak manevi destek hizmetleri

•

Müslüman bir hastaya yönelik ortaya konabilecek manevi destek
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Giriş
İnsan yaratılışı itibariyle zayıf ve aciz bir bünyeye sahip olmasından ötürü, hastalık
gerçeği ile her zaman karşı karşıya gelme ihtimali bulunan kompleks bir yapıdır. Bu kompleks
yapının içerisinde insanın biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi yapısının bulunması en
önemli noktadır. İnsanın hastalığı fiziksel bir olumsuzluktan kaynaklanabileceği gibi, ruhsal,
sosyal ve manevi boyuttan da kaynaklanabilir.
Sağlık ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından biyo-psiko-sosyal ve manevi olarak tam
iyilik hali olarak ifade edilmektedir.
Hastaların tıbbi (medikal) tedavi yöntemleri ile tedavi edilmeleri tıp ilminin görev
alanına girerken, tıbbi müdahalenin tek başına yeterli olmadığı, psiko-sosyal modelin ve
manevi modelin de devreye sokulmak suretiyle bireylerin tam iyilik halinin sağlanması
hedeflenmelidir. Bu kapsamda biyo-psiko-sosyal ve manevi model denebilecek dörtlü
sacayağına sahip bir model anlayışının da gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi sağlıklı birey,
sağlıklı aile, sağlıklı toplum oluşturma noktasında önemli bir ihtiyaçtır.
Bu kapsamda manevi model hastanın hastalığına manevi/dini anlamda bakmak suretiyle
bireyin hastalıkla başetmesinde manevi destek sistemlerini devreye sokmaya çalışan bir alan
olarak günümüzde gittikçe yaygınlaşmakta ve bununla ilgili batıda başta olmak üzere
ülkemizde de araştırmalar yapılmaktadır.
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11.1. Hastalık ve Sağlık Kavramları
Hastalık, canlı varlıkların bedensel, ruhsal, sosyal ve manevi yapılarından birinde veya
birçoğunda ortaya çıkan, gelişimini, dış çevre ile dengesini ve diğer yapılarla bağlantılarını ve
iletişimlerini bozan her türlü sapma (Tomanbay, 1999) olarak ifade edilmektedir.
Sağlık kavramı ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından şu şekilde ifade
edilmektedir: "İnsanların fiziksel, ruhsal, sosyal ve manevi açıdan fonksiyonlarında tam
bir iyilik hali” şeklinde ifadesini bulmaktadır.
Bu tanım çerçevesinde konuya bakıldığında, sağlık, fiziksel olarak vücudun fiziki olarak
yerine getirmek durumda olduğu bütün fonksiyonlarını tam anlamı ile yerine getirmesi; ruhsal
olarak, kendisi ile barışık bir yapıya sahip olma; sosyal olarak da çevresiyle barışık bir bünyeye
sahip olmadır. Günümüzde kişinin bedeni, ruhi ve sosyal fonksiyonlarında tam iyilik haline ek
olarak manevi açıdan da fonksiyonlarında tam bir iyilik halinin sağlanması da sağlığın temel
tanımlamalarından sayılmaktadır.
Sosyal hizmetler kavramına bakıldığında da: “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” (2828 sayılı Kanun)
olarak
tanımlanmaktadır.

11.2. Hasta Hakları
Hasta hakları: Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan
olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar
ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder ki, bu haklar 01.08.1998
tarih ve 23420 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve akabinde 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı
resmi gazetede yayımlanan değişiklikle beraber yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde şu
şekilde ele alınmaktadır:
1) Hizmetten genel olarak faydalanma
2) Bilgilendirme ve bilgi isteme
3) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme
4) Mahremiyet
5) Reddetme, durdurma ve rıza
6) Güvenlik
7) Dini vecibeleri yerine getirebilme
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8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık
9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma
10) Müracaat, şikâyet ve dava hakkı
Gerek ülkemizde gerekse uluslararası camiada kabul edilen hasta hakları
incelendiğinde, hastaların dini vecibeleri yerine getirebilme, insani değerlere saygı
gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık gibi birçok nokta hastaya yönelik manevi anlamda
temel hakları olarak görülmektedir.

11.3. Ağır Hastalığa Yakalanan Müracaatçıların Temel Davranışları
Ağır hastalığa yakalan bireyler, hastalığa yakalandıktan sonra çok farklı davranışlar
göstermektedirler. Yaşlı hizmetlerinde çalışan meslek elemanlarının da bu davranış biçimlerini
bilmesi, müracaatçıya verilecek olan hizmetlerin nasıl olması gerektiği noktasında kendilerine
destek olacaktır. Özellikle ölüm gerçeği ile karşılaşma ile ilgili ortaya çıkan kaygı, anksiyete
durumu müracaatçının manevi anlamda desteklenmesini gerektiren en önemli dönemlerden
biridir.
Ağır hasta olan bireylerin durumları şu ifadelerle tasvir edilmektedir: “Ölüme
yaklaşmış ağır hasta olan bireyler, insanlardan uzaklaşmış, sahipsiz, dışlanmış,
bilinmeyene yolculuk yapan kimseler gibidirler. Her birey için bu yolculuğun şartları
farklıdır. Bu süreç bazen çok yavaş, bazen de çok hızldır, ama her şeyden önemlisi her
insan için ölümün özel ve korku dolu olduğudur.” (Cassidiy, 1991; akt.Çekin, 2014)
Zastrow’un (2013) aktardığına göre, Dr. Elisabeth Kübler-Ross tarafından tesbit edilen
aşağıdaki aşamalar ölümcül bir hastalığı olan bireyin davranışını anlamakta yararlı bir
paradigma olarak değerlendirilmektedir. Bu hususların bilinmesi hastaya yönelik olarak manevi
destek hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde ortaya konmasına imkan sağlaması noktasında
önemlidir.
Bu aşamalardan birincisi İNKAR aşamasıdır.
“Olamaz”, “Hayır ben olamam”, “Bir yanlış olmalı” gibi ifadelerde durumu açıklayan
bir tavırdır. Bu ifade biçimleri genelde ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen kişinin ilk
tepkileri olarak ortaya çıkmaktadır. Burada müracaatçıya yönelik manevi destek
mekanizmalarının ortaya konması gerekmektedir.
İkinci aşama, ÖFKE VE KIZGINLIK aşamasıdır.
“Neden ben”, “Yaptığım işi şeylere ve aile üyelerim için hala yapmak zorunda olduğum
şeylere bak”, “Bu adil değil”.
Hastalar başkaları sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ederken, kendilerinin yakında
ölecek olmasını içerlerler. Bu aşamada Tanrı adaletsizce bir ölüm cezası verdiği için sıklıkla
kızgınlığın hedefidir. Bu kızgınlık kaçınılmaz bir kızgınlık olup, hastanın bu kızgınlığını dışa
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vurması normal bir davranış biçimidir. Bu tepkisini dışa vurmasını engellememek ve buna
manevi anlamda destek olunması gerekir.
Bu aşamada aile ve hastanede çalışanlar bu kızgınlıkla başetmede zorluk çekebilirler.
Hasta, doktorları yetersiz, hastane ortamını gayri insani, hemşireleri insanlara karşı ilgisiz
olduğu, çok gürültü olduğu gibi suçlamalarda bulunabilir. Hastanın bu davranışlarını
sergilemesinden dolayı hastanın kızgınlığına kişisel veya sinirli tepki vermek sadece bu
duyguların daha da artmasına sebebiyet verebilir.
Bu aşamada hastaya kendisinin saygı, zaman ve anlayışa değer bir kişi olduğunun
iletilmesi kızgın taleplerin azalmasına yol açabilir.
Üçüncü aşama PAZARLIK aşamasıdır.
“Ölümümün kaçınılmaz olduğunun bilincindeyim, ancak 6 ay daha yaşayabilseydim...”
Bu aşamada hastalar ölümcül hastalıkları kabullendikleri ve sıklıkla inandığı değer ile
daha fazla zaman için pazarlığa girmeye çalıştıkları aşamadır. Bir ay ya da bir yıl karşılığında
kayda değer bir şey veya iyi bir şey yapma sözü verirler. Dr. Kübler’in ifadesi ile agnostik ve
ateistler bile bu aşamada Tanrı’yla veya Allah’la pazarlık yapmaya çalışmaktadırlar.
Dördüncü aşama DEPRESYON aşamasıdır.
“Evet yakında bitecek”, “Üzücü ama gerçek”,
Bu aşamanın ilk dönemi hastanın geçmişte yapmadığı şeyler, kaybettiği şeyler ve
hataları için yas tutmasıdır. Bu tip bir depresyon sıklıkla bir ihmal veya eyleme dair suçluluk
veya utanç yüzünden şiddetlenir. Bu aşamada manevi destek noktasında genelde hastaya
suçluluk ve utanç duygularından kurtulabilmesi üzerinde yoğunlaşılması gerekir.
Bu aşamada ikinci dönem: Hastanın yakında gerçekleşecek kayıpları hesaba katarak
«hazırlayıcı bir yas» durumuna girmesidir. Burada hasta neşeli olmaya
cesaretlendirilmemelidir. Hasta bu dönemde sessizleşir ve ziyaretçi görmek istemez. Hasta
sevdiği her şeyi ve herkesi kaybetme sürecindedir. Hasta ona üzgün olmaması gerektiğini
söylemeden yanında sessizce oturan kişilere minnettar olur. Hastanın bu anlamda yanında
konuşan birini, durumunu tartışan birini görmek istememesi tamamlanmamış işin tamamlandığı
ve hastanın son evreye geçtiğinin bir göstergesidir. Bu aşama manevi destek hizmetlerinin
sunulmasının önemli evrelerinden biridir.
Beşinci aşama, KABUL aşamasıdır.
“Yakında öleceğim ve bu iyidir”, “Mutlu bir aşama değil ama mutsuz da değil,
duygulardan masun ancak boyun eğme değil, aslında bir zafer”
Bu aşamada ziyaretçi pek kabul edilmez, çünkü hasta pek konuşmaz. Danışmanla
iletişim sözlüden ziyade sözsüz şekle dönüşür. Hastalar sadece danışmanın elini tutup ölen
birinin yanında rahat olabilecek biriyle sessizlik içinde beraber oturmak isteyebilirler.
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Bazı hastaların son kabul aşamasına hiç uğramadan ölümcül hastalıkların yasını tutmaya
devam ettikleri görülmektedir. Ayrıca her hasta mutlaka bu aşamalardan sırası ile
geçmemektedir. Genelde aşamalar arasında gidiş gelişler olabilir. Mesela hasta inkardan
depresyona, öfke ve kızgınlığa, tekrar inkara, sonra pazarlığa, sonra depresyona gidebilir.
Dolayısıyla bu anlamda meslek elemanının manevi destek sunacağı müracaatçısını yakinen
tanıması ve manevi desteği o çerçevede vermesi gerekir.

11.4. Hastalara Uygulanacak Manevi Destek Hizmetleri
Ağır hasta insanların manevi bakım uygulamalarına kendilerini açmalarını sağlayacak
iki önemli faktörden söz edilmektedir (Cassidy, 1991; akt.Çekin, 2014)).
Bu faktörlerden biri hastaya güven vermedir. Hastanın içinde bulunduğu durum
karşısında onu anlayan bir güven ortamı oluşturmak son derece önemlidir. Hastanın duygusal
ihtiyaçlarına yönelik manevi müdahaleler yerinde ve anlamlı olduğu takdirde, hastanın manevi
destek sunacak kişiye kendisini açması beklenir. Kurulacak güvenli ve anlamlı bir ortam, daha
sonra yapılacak manevi destek müdahaleleri için de belirleyici olacaktır. Meslek elemanının
temel rollerinden biri olan müracaatçıya güven vermesi müracaatçı ile kurulacak sağlıklı
iletişimin en temel dinamiklerinden biridir.
İkinci faktör ise istikrarlı bir duruş sergileme ile ilgilidir. Hastaya sunulan manevi
destek faaliyetlerinde istikrarlı bir duruş da etkili bir değişken durumundadır. Hastayla
kurulacak doğru ve sürekli bir iletişim, hastanın birçok noktada manevi bakıma güvenle
bakmasını sağlayacaktır.

11.4.1. Yaşamda Anlam ve Amaç
Manevi destek hizmetlerinin en önemli unsurlarından birisi müracaatçının yaşama
yönelik anlam ve amacının olmasıdır. Yaşama dönük bir inancın, yaşamın anlam ve amacının
olmadığı, ya da dini bir bakış açısının bulunmadığı durumlarda, birçok hastanın duygusal
kaygılar yaşaması doğaldır. Bu kaygılar, hayat ötesi için ne düşünüldüğü ve neyin önemli
olduğu noktalarında yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla müracaatçıya herhangi bir dini inancı
olup olmamasına bakılmaksızın hayatın anlam ve amacına yönelik anlayışlarının ortaya
çıkmasını ve bu amaç ve anlayışların güçlendirilmesini sağlamak gerekir.
Dini inancı olanlarda ise doğru bir yaşam geçirip geçirmediği ve bunun sonucunda
cennete gidip gidemeyeceği konuları ön plana çıkmaktadır. Ömrün sayılı günlerden ibaret
olduğunu fark eden birçok insan, yaşamın anlamına dönük sorularının cevaplarını dinde
aramaya meyletmektedir. Bu noktada maneviyat, insanların umutsuzluklarına çare olan yegâne
kaynak durumundadır. Yapılan birçok araştırma göstermektedir ki, maneviyat, insana yaşam
serüveninde bir çeşit rahatlama imkânı sunmakta, tüm yaratılanlarla olan ilişkisini
değerlendirmesini mümkün kılmakta ve bunlar çerçevesinde yaşamını daha anlamlı görmesini
sağlamaktadır.
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Belirli bir dini yaşam düzenine sahip olmayan insanlar, kendilerinin manevi yönlerinin
olmadığını düşünebilirler. Ancak, bu kimseler herhangi bir hastalık, olumsuz bir durum, ölüm
riski ya da kaza vb. olaylarla karşılaştıklarında, durumlarını açıklama ve anlama çabası olarak
maneviyata başvurmaktadırlar. Bu bağlamda manevi bir temel olmaksızın yaşamın boş ve
anlamsız olduğu görülmekte ve birçok durumda manevi kaygılar aniden anlamsal kaygılara
dönüşebilmektedir.
Her insan kendini anlamlı ve değerli görme ihtiyacı içindedir. İçsel olan bu ihtiyaç,
insanın anlam ve değer algısı çerçevesinde şekillenmektedir. Hayatında belirli bir zaman
diliminde insanın ortaya koyduğu değerli ve önemli işler, her insan için yaşamın sonunda
destek sağlayan anlamlı durumlar olabilir. Bunlar hakkında insanların hissettikleri, onların
maneviyatını güçlendiren durumlar olarak değerlendirilmektedir. Yaşamın sonuna doğru
hayatın birçok boyutunda insanın yalnızlaşması, bireyde anlamsal kaygılar oluşturabilmekte
ve yeni bir çıkış yolu aramasına neden olabilmektedir. Bu çerçevede geçmişteki olumlu olaylar
ile güncel durumun, manevi zeminde bağlantılı hale getirilmesi gerekmektedir (Çekin, 2014).

11.4.2. Hastanın Hayat Hikâyesini Dinleyerek, Onu Anlamaya
Çalışma
Meslek elemanı hasta ile kuracağı iletişimde yapacağı en önemli mesleki
uygulamalarından birisi hastasını ciddi olarak dinleyebilmek ve onu anlamaya çalışmak
olmaladır. Ölümcül hastalıklara yakalanmış olma, bazıları için belki de hayatlarında ilk kez
geriye doğru bakmalarını sağlamaktadır. Herkesin bir hayat hikâyesi vardır ve bazı hayatlar
çok renkli iken, bazıları sıradan olabilir. Ancak herkesin hayat hikâyesi kendisine özeldir.
Hastaların hayat hikâyelerini anlatmalarına fırsat verme, onları anlama adına önemli
bir başlangıç noktasıdır. Bu dinleyiş, hastanın kim olduğunu ve neler hissettiğini anlamada
ve hastanın yaşamın anlamı ve amacı hakkında ne düşündüğünü belirlemede manevi destek
sunana yardımcı olacaktır.

11.4.3. Daima Anlayışlı ve Yumuşak Olma
Meslek elemanı hastasını dinlerken daima anlayışlı ve hastaya karşı yumuşak olmalıdır.
Bir kişinin hayat hikâyesinde, acı ya da tatlı birçok olay ve durum gizlidir. Manevi destek
hizmeti sunan sosyal çalışmacılar, insanların hayat hikâyelerinde bazen çok problemli
durumları ya da istenmeyen konuları dinlemek zorunda kalabilirler. Bu noktada dile getirilen
hadiseleri anlayışla karşılamak ve yumuşak bir şekilde değerlendirmek, hastaların daha
cesaretli ve dürüst şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlayacaktır.
Manevi bakım sunanların her türlü yaşamsal olay karşısında açık görüşlü ve yumuşak
bir tavır sergilemeleri, hastaların manevi gelişimleri açısından önem arz etmektedir.
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11.4.4. Hastanın Hatıralarına Dair Hislerini Değerlendirmesine
Yardımcı Olunmalı
Hastaların geçmişte yaşadıkları hatıralarını paylaşmaları esnasında, bastırılmış ve üzeri
örtülmüş farklı duygular ortaya çıkabilmektedir. Hakkında hiç konuşulmamış bu duygular,
bazen çok yoğun olarak yaşanabilmekte ve hastanın kontrolden çıkmasına dahi neden
olabilmektedir.
Yıllar boyunca, unutmadığı acı dolu olayları, hasta zihninde bastırmış ve başkasıyla hiç
konuşmamış olabilir. Manevi destek sunan uzmanlar, bu yoğun ve acı dolu travmatik
hatıraları, manevi terapi yöntemiyle hastanın değerlendirmesine yardımcı olmalıdırlar.

11.4.5. Hastanın, Problemlerini
Alternatifler Gösterilmeli

Kendisi

Çözmesi

Konusunda

Hayatının sonuna yaklaşan hasta insanların yaşadıkları manevi üzüntü, onların ruhunu
acımasızca kemiren, adeta onları köşeye sıkıştıran psikolojik bir darlık halidir. Bu noktada
hastalar kendileri için bir çözüm yolunun olmadığını düşünebilirler. Bu derin etki altında hasta,
daha da umutsuz hale bürünür ve içinde bulunduğu durumla nasıl baş edebileceğini bilemez.
Bu noktada manevi destek sunan uzmanlar, hastanın direk olarak problemini çözmek
değil, hastanın probleminin kökenini bulmasına ve problemi kendisinin çözmesine yardımcı
olmak durumundadırlar. Birçok durumda hastalar, nihai çözümü bulamamakta ve problemleri
altında kendilerini ezilmiş hissetmektedirler. Onlara verilecek ısrarlı destek mekanizmaları
amaçlarına ulaşmada hastaların ihtiyaç duydukları yardım eli durumundadır.

11.5. Müslüman Bir Hastaya Yönelik Ortaya Konabilecek Manevi
Destek
İslam dinine bağlı bir hasta için hastalığı ile baş etmesinde kendisine manevi destek
olabilecek şu hususların hastaya ve hasta yakınlarına iletilmesi hastalıkla baş etmesinde
kendisine kolaylık sağlayacak ana noktalardır.

11.5.1. Tefekkür ile Hastaya Manevi Destek
Müslüman müracaatçı hastalık gerçeği ile karşı karşıya kaldığında ilk yapması gereken
"O kimseler ki, başlarına bir musibet geldiğinde “Biz Allah’tan geldik, dönüşümüz de
ancak Onadır” derler (Bakara Sûresi, 2:156) ayetinde ifade edildiği üzere başlarına gelen
hastalığın Allah’tan geldiğini kabul etmelidirler. Yukarda belirtilen ayet, her müslümanın
karşılaştığı sıkıntılarda okuması gereken bir ayet olup, aynı zamanda da müslümanlar açısından
da manevi destek unsuru olan bir ayettir. Karşılaşılan bela ve musibetlerin Allah’tan geldiğini
kabul edip O’na dayanmak ve O’na teslim olmak insanları rahatlatan temel manevi destek
unsurlarındandır.
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İkinci olarak "Beni yediren ve içiren Odur. Hastalandığımda bana şifa veren de
O’dur." (Şuarâ Sûresi, 26:79-80) ayetinde ifade edildiği üzere hastalığın ve şifanın Allah’tan
geldiğini bilmeli ve O’na teslim olmalıdır.
Hastalığı verenin Allah olduğunu bilmek, yakalandığı hastalıktan kurtulabilmesi için
şifa verenin de Allah olduğunu bilmek ve bu noktada derinlemesine bir tefekkür faaliyetine
girmek müslüman hasta için önemli destek noktalarından biridir.

11.5.2. Hastalık Karşısında Sabır Gösterme İle Manevi Destek
Hastalık zahiren bir dert gibi görünüyorsa da aslında bireye dert değil, belki bir nevi
dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi (yok) olur. Hem
rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastalık, ömür sermayesini büyük kârlarla kazançlı
hale getiriyor.
Müracaatçının sabır ile hastalığa karşı manen desteklenmesi hasta için hastalıkla
başetmesinde önemli noktalardan biridir.

11.5.3. Sabır İçerisinde Şükür İle Manevi Destek
Hastalık karşısında sabır içinde şükretmesi sağlanmalıdır. Hastanın yakalandığı bu
hastalık, ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri
müsbet (pozitif) ibadettir ki, namaz, oruç vb. ibadetlerdir. Diğeri menfi (negatif) ibadetlerdir ki,
hastalıklar, musibetler gibi ibadetlerdir. Hasta hastalığı vasıtasıyla acizliğini, zaafını hisseder,
merhamet sahibi yaratıcısına yönelir, yalvarır ve bu şekilde mânevî bir ibadete kavuşur.
Hastalıkla geçen bir ömür, Allah'tan şikayet etmemek şartıyla, mü'min için ibadet
sayıldığına dair Hz. Peygamber’den gelen rivayetler bulunmaktadır. Hattâ bazı sabreden ve
şükreden hastaların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı olgun
insanların bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği hadislerde Peygamberimiz (sav)
tarafından ifade edilmektedir. Dolayısıyla hastanın bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne
getirip, kendisine uzun ömrü kazandıran hastalıktan şikayet değil, belki teşekkür etmek
gerektir.

11.5.4. Hastalığı bir öğretmen, bir uyarıcı gibi düşünmek suretiyle
Manevi Destek
İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediği bir gerçektir. Nitekim
sürekli gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve sürekli bir şekilde insanların ölmesi ve
ayrılıkların yaşanması açık bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor.
İnsan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için
gelmemiştir. Belki büyük bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile ebedî, daimî bir
hayatın mutluluğunu kazanmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer
hastalık olmazsa, sağlık gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur. Kabri ve ölümü
hatırına getirmek istemez. Kendisine verilen ömür sermayesini boş yere sarf ettirir. Hastalık
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ise, birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki: "Lâyemut (ölümsüz) değilsin,
başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni Yaratanı düşün, kabre gideceğini bil,
öyle hazırlan."
Hastalığa yakalanan müracaatçı, hastalığı sebebiyle sağlığın kıymetini öğrenmiş olur.
Bunu öğreten temel öğretici de yakalandığı, acı ve ızdırap çekmesine sebebiyet veren
hastalığıdır. Onu bir öğrenci hassasiyeti ile dinlemek ve o hastalıktan hayatın anlam ve amacına
yönelik alması gereken derslere odaklanmak ve bu çerçevede acı ve ızdıraptan bir nebzecik te
olsa kurtulmaya bakmak manevi olarak bir destek olarak hastanın karşısına çıkmaktadır.

11.5.5. Hastalık Günahların Kirlerini Yıkar ve Temizler
Hastalık, acı ve ızdıraplarına rağmen insanların günahlardan arınmalarını ve manen
temizlenmeleri sağlayan bir gerçekliktir. Nitekim hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini
yıkar, temizler. Hastalıklar günahların keffareti olduğu Hz. Peygamber (sav) tarafından şu
şekilde ifade edilmektedir: "Ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer; imanlı bir
hastanın titremesi de öyle günahları silker." (Buharî, Merdâ: 1, 2, 13, 16; Müslim, Birr:
45; Dârimî, Rikâk: 57; Müsned, 1:371).
Günahlar, sonsuz hayatta daimî hastalıklardır; bu dünya hayatında dahi kalb, vicdan,
ruh için mânevî hastalıklardır. Hasta eğer sabredip şikayet etmezse, şu geçici bir hastalıkla
daimî pek çok hastalıklardan (günahlardan) kurtulmuş olur. Nitekim aslolan geçici dünya hayatı
değil, ebedi olan ahiret hayatıdır. Geçici dünya hayatının hastalıkları, sıkıntıları ebedi olan
ahiret hayatının sıkıntılarını gideriyorsa buna teşekkür etmek ve isyan etmemek gerekir.

11.5.6. Hasta, Yaratıcının Engin Affediciliği (Rahmet) Konusunda
Desteklenmeli
Geçmişlerinde biriktirdikleri pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları, hastalarda özsaygı
eksikliğine, değersiz oldukları düşüncesine ve hayatlarının anlamsız geçtiği fikrine
kapılmalarına neden olabilir. Geçmişte yapılan hata ve yanlışlar, hastalara Yaratıcının sevgisini
asla kazanamayacaklarını düşündürebilmektedir. Bu konuda manevi destek hizmeti sunan
elemanların Allah’ın affetmesinin her şeyi kapsayıcı olduğu ve O’nun kendisine yönelen her
insanı mutlaka karşılıksız bırakmayacağı hususunda hastalara yoğun telkin ve destek
sunmalıdırlar.
Yüce Allah’ın isimlerinden biri “affedici” olduğudur. Allah’ın affediciliği özellikle
hastalık gerçeği ile karşı karşıya gelen hasta için önemli destek noktalarından biridir. Hastanın
duası ve affedilme isteği Allah’ın kabul ettiği dualardan biridir. Bundan dolayıdır ki, hasta
ziyaretine giden insanlar hastalardan kendilerine dua etmelerini talep etmektedirler. Çünkü
İslam inancına göre hastanın duası kabul edilen dualar arasında sayılmaktadır.
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Uygulamalar
Bir hastaneye giderek yaşlı hastaların karşılaştıkları sorunları yerinde gözlemlemeye
çalışın.
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Uygulama Soruları
1) Gözlem yaptığınız hastanede yaşlı hastalara yönelik tıbbi modelin dışında manevi
model kapsamında bir uygulama yapılmakta mıdır?
2) Hastaya yönelik manevi destek sunmak için bir çalışma sergileme imkanınız oldu
mu?
3) Bunu yaptığınız taktirde hastada ne tür değişikliklerin olduğunu gözlemlediniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hastalık, canlı varlıkların bedensel, ruhsal, sosyal ve manevi yapılarından birinde veya
birçoğunda ortaya çıkan, gelişimini, dış çevre ile dengesini ve diğer yapılarla bağlantılarını ve
iletişimlerini bozan her türlü sapma olarak ifade edilmektedir. Sağlık kavramı ise Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "İnsanların fiziksel, ruhsal, sosyal ve manevi açıdan
fonksiyonlarında tam bir iyilik hali” şeklinde ifadesini bulmaktadır.
Sosyal hizmetler kavramına bakıldığında da: “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.
Hastanın tüm dünyada kabul edilen temel hakları bulunmakta olup, manevi noktada
hastanın dini vecibeleri yerine getirebilme ve insani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık
görme ve rahatlık da bu kapsamda değerlendirilen haklardandır
Ağır hastalığa yakalanan müracaatçının temel davranışları incelendiğinde inkar, öfke ve
kızgınlık, pazarlık, depresyon ve son olarak da kabul aşamaları bulunmaktadır. Müracaatçı bu
aşamalarda farklı tepkiler ortaya koyabilmektedir.
Hastalara uygulanacak manevi destek hizmetleri konusunda meseleye bakıldığında
hastalara yönelik güven verme ve istikrarlı bir duruş sergileme meslek elemanının temel
görevleri arasında sayılmaktadır. Hastanın yaşamında anlam ve amaç arayışına destek vermek,
hastanın hayat hikâyesini dinleyerek, onu anlamaya çalışma, hasta ile kurulacak iletişimde
daima anlayışlı ve yumaşak olmak, hastanın hatıralarına dair hislerini değerlendirmesine
yardımcı olma, hastanın problemlerini kendisi çözmesi konusunda alternatifler gösterilmesi
meslek elemanı tarafından yerine getirmesi gereken görevlerdendir.
Müslüman bir hastaya yönelik ortaya konabilecek manevi destek noktalarına
bakıldığında; hastanın hastalıkla ilgili tefekkür etmesini, hastalığı ile ilgili temel kaynağın neler
olduğunu düşünmesini sağlamak, hastalık karşısında sabır etmesini, sabır ile beraber hastalığı
bir nimet olarak görüp şükretmesini sağlamak, hastalığı kendisine bir şeyler öğreten bir
öğretmen gibi değerlendirmek, hastalığın kendisinin günahlarını temizleyen bir temizleyici
unsur olduğunu düşünmesini sağlamak ve Yaratıcının affediciliğine vurgu yapmak müslüman
bir müracaatçıya sunulacak temel manevi destek noktalarındandır.
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Bölüm Soruları
1) “Hayır, ben olamam, bir yanlış olmalı” tarzında ortaya konan tepki ağır
hastalıkla karşılaşan müracaatçının hangi tepkisi olarak ortaya çıkmaktadır?
a) Kabul
b) Depresyon
c) Pazarlık
d) İnkâr
e) Teslimiyet
2) Hastanın, problemlerini kendisi çözmesi konusunda alternatifler gösterilmesi
hangi ilkeyi açıklamaktadır?
a) Self determinasyon
b) İnsan hakları
c) Sosyal Adalet
d) Manevi destek
e) Hizmet anlayışı
3) Bireyin tam iyilik halinin sağlanabilmesi noktasında ortaya konması gereken
temel model aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tıbbi Model
b) Psiko-Sosyal Modelin
c) Manevi Destek Modeli
d) Biyo-Psiko-Sosyal-Manevi Model
e) Manevi sosyal hizmet
4) Müslüman müracaatçı hastalık gerçeği ile karşı karşıya kaldığında ifade
etmesi gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dua etmek
b) Sabır etmek
c) Biz Allah'ın geldik, dönüşümüz de ancak Onadır' derler
d) Şükür etmek
e) İnkar etmek
5) Aşağıdakilerden hangisi hastanın hasta hakları kapsamında manevi
anlamdaki temel haklarındandır?
a) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme
b) Güvenlik
c) Dini vecibeleri yerine getirebilme
d) Reddetme, durdurma ve rıza
e) Hizmet alma
6) Aşağıdakilerden hangisi
davranışlarından değildir?
a) İnkar
b) Öfke ve kızgınlık
c) Pazarlık
d) Depresyon
e) Sabır içinde şükür

hastalığa

yakalanan

müracaatçıların

temel
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7) “Ölümün kaçınılmaz olduğunun bilincindeyim, ancak 6 ay daha
yaşayabilseydim” ifadesi hasta müracaatçının hangi davranışını ifade etmektedir?
a) Depresyon
b) İnkar
c) Pazarlık
d) Sabır içinde şükür
e) Öfke ve kızgınlık
8) Hastalık ile ilgili tanımlamayı yapan uluslararası kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sağlık Bakanlığı
b) Cumhurbaşkanlığı
c) BM
d) Dünya Sağlık Örgütü
e) UNİCEF
9)
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarının dayanaklarından değildir?
T.C. Anayasası
Örf ve adetler
Milletler arası andlaşmalar
Kanunlar
Yönetmelikler

10) Hastanın hikayesini dinleyerek onu anlamaya çalışmak manevi destek
hizmetleri içerisinde değerlendirilebilir mi?
a) Evet
b) Hayır
Cevaplar
1) D, 2) A, 3) D, 4) C, 5) C, 6) E, 7) C,

8) D, 9) B, 10) A.
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12. ENGELLİLİK VE MANEVİ DESTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Engellilik ile ilgili kavramsal çerçeve
Engel çeşitleri, engelliliğin nedenleri
Engellilik refahı alanında yapılan uygulamalar
Engelli birey ve ailelere yönelik manevi desteğin önemi
Engelliliği imtihan olarak görme
Sabır deneyimi
Şükür bilinci
Engelli çocuğun bakım ve hizmetinden dolayı manevi ödül anlayışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Engellilik kavramı nedir?

2)

Engel çeşitleri nelerdir?

3)

Engelliliğin nedenleri nelerdir?

4)

Engellilik refahı alanında yapılan uygulamalar nelerdir?

5)

Engelli birey ve ailelere yönelik manevi desteğin önemi nedir?

6)

Engelliliği bir imtihan olarak görme ne demektir?

7)

Engellilerde sabır deneyimi manevi destek olarak nasıl uygulanmalıdır?

8)

Engellilik ve şükür bilinci manevi destek olarak nasıl uygulanmalıdırı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Engellilik İle İlgili
Kavramsal Çerçeve
Engel Çeşitleri Engelliliğin Nedenleri
Engellilik Refahı Alanında
Yapılan Uygulamalar

Engelli Birey ve Ailelere
Yönelik Manevi Desteğin
Önemi
İmtihan Olarak Görme

Sabır Deneyimi

Şükür Bilinci

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Engellilikle ilgili kavramsal çerçeve Konu ile ilgili literatür
öğrenilmiş olacak
okumaları kazanımları
artıracaktır.
Engel çeşitleri ve engelliğin
Engellilikle ilgili farklı
nedenleri öğrenilmiş olacaktır.
literatür okumaları
kazanımları artırıcı olacaktır.
Engellilik alanında yapılan
Detaylı okumalar ve
uygulamalar öğrenilmiş olacaktır.
uygulama örneklerinin
incelenmesi kazanımları
artıracaktır.
Engelli birey ve ailelere yönelik
Engelli birey ve ailelerine
manevi desteğin önemi kavranılmış manevi destek ile ilgili
olacaktır.
okumalar kazanımları
artıracaktır.
Engellilik gerçeği ile karşı karşıya
İmtihan kavramı ile ilgili
kalan bireylerin konuyu imtihan
farklı okumalar kazanımları
olarak görmesi öğretilmiş olacak.
artıracaktır.
Sabır deneyiminin manevi destek
Çevrenizde engelliliği sabırla
boyutu öğretilmiş olacaktır.
karşılayan birey ve ailelerin
gözlemlenmesi kazanımları
artıracaktır.
Şükür bilincinin ne olduğu ve
Şükür bilinci ile manevi
manevi destek olarak nasıl
destek ilişkisi ile ilgili
kullanılabileceği kavranılmış
okumalar kazanımları
olacaktır.
artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Engellilik
Engelli birey ve ailelere yönelik manevi destek
İmtihan
Sabır
Şükür
Manevi ödül
Sorumluluk bilinci
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Giriş
Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel, zihinsel, ruhsal
ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte
eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen,
korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olma durumu
olarak ifade edilen engellilik ve engelliler toplumsal hayatımızda karşı karşıya kaldığımız temel
gerçeklerden biridir.
İstatistiki veriler incelendiğinde ülkemizde on milyonu aşkın engelli ve 35 milyonu
aşkın engelli ile birlikte hayatını idame ettiren ve bundan etkilenen kişi olması ve bu rakamın
nerede ise Türkiye nüfusunun yarıya yakınını teşkil etmesi ne denli büyük bir sosyal sorunla
karşılaştığımızın tablosudur.
Engellilik günümüz koşullarında hizmet olanaklarına erişme konusunda fırsat eşitliği,
katılım, eğitim, rehabilitasyon, kendini gerçekleştirme, yaratıcı faaliyetler zamanı, toplumsal
korunma, istihdam, manevi destek vb. bağlamında değerlendirildiğinde bir insan hakları sorunu
olarak yaşanmaktadır.
Yaşlı bakımı hizmetleri engelli insanların engellilik süresince karşı karşıya kalmak
durumunda oldukları bu sorunları ile baş edebilmeleri noktasında kendilerine profesyonel
olarak bakım, koruma ve danışmanlık vermeyi hedefleyen bir meslektir.
Engellilik ile ilgili ortaya konan modeller incelendiğinde “tıbbi (medikal model)” en
başta uygulanan temel modellerden biri iken, daha sonraları “sosyal model” de devreye girmek
suretiyle engelliliğin sadece tıbbi bir sorun olmadığı, konunun sosyal boyutunun da olduğu
vurgulanmak suretiyle yeni bir anlayış ortaya konmuştur. Fakat kanaatimize göre gerek tıbbi
ve gerekse sosyal model engellilik ile ilgili yukarda belirtilen modellerde eksik kalan bir boyut
olup, manevi destek ile ilgili “manevi destek modeli” denebilecek yeni bir modele de ihtiyaç
duyulduğu da bir gerçektir. İnsan yapısı itibariyle biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi bir
varlık ise; bu varlığın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü de maneviyatsız bir modelle
mümkün değildir.
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12.1. Engellilik İle İlgili Kavramsal Çerçeve
Tarihi süreç içerisinde malul, sakat, yeti kaybeden, özürlü ve en son olarak da engelli
olarak ifadesini bulan bu kavramın birçok farklı tarifi bulunmaktadır. 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanunu ve 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunda engelli kavramı genel olarak
şu şekilde tarif etmektedir:
“Engelli: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu
fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı
topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum
ve çevre koşullarından etkilenen, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek
hizmetlerine ihtiyacı olan bireydir”
Engellilik günümüz koşullarında hizmet olanaklarına erişme konusunda fırsat eşitliği,
katılım, eğitim, rehabilitasyon, kendini gerçekleştirme, yaratıcı faaliyetler zamanı, toplumsal
korunma, istihdam, manevi destek vb. bağlamında değerlendirildiğinde bir insan hakları
sorunu olarak yaşanmaktadır.
Yaşlı bakım mesleği de engelli birey ve ailelerine engellilik süresince karşı karşıya
kalmak durumunda oldukları bu sorunları ile baş edebilmeleri noktasında kendilerine
profesyonel olarak bakım, koruma ve danışmanlık vermeyi hedefleyen bir meslektir.
TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2017 yılı itibariyle yaklaşık on milyonun üstünde
engelli bulunmakta ve bu da nüfusun % 12,9’una karşılık gelmektedir. Bunun yanında bir de
engelli aileleri bulunmaktadır ki, bunun da sayısı 35 milyon civarındadır. Bu rakam toplam
nüfusun nerede ise yarısına karşılık gelmektedir ki, bu da engelli sorununun ne denli büyük bir
sorun olduğunu da ortaya koyan bir istatistiki veridir.
Dünyadaki genel tabloya bakıldığında günümüzde Dünya Sağlık Örgütünün verilerine
bakıldığında 1 milyardan fazla kişi, engellilik şekillerinden biri ile muhataptır ki bu durum,
dünya nüfusunun yaklaşık % 15’ine yakındır ve 1970’lerin % 10’luk oranına göre de gittikçe
artmış görünmektedir (Taşçı, 2016). Engelli nüfusunun büyük çoğunluğu da dünyanın en
yoksul ülkelerinde ve de genelde de kırsal kesimlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar
(Goodley, 2011: 2; akt. Taşçı, 2016). Dünya üzerinde bu büyüklükte engelli ve engelli aielerinin
varlığı engelllik konusuna ne denli önem verilmesi gerektiğinin ve bu anlamda yaşlı bakım
mesleğine ciddi bir ihtiyaç olduğunun da göstergesidir.

12.1.1. Engel Çeşitleri
Engelliler konusundaki bilgi ve veri eksikliğini gidermek amacıyla Başbakanlık Devlet
İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile "2002
Türkiye Özürlüler Araştırması" 2002 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir.
2002 yılında ilk defa yapılan araştırmadan sonra yine Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile
yapılan protokol kapsamında; Ulusal Özürlüler Veri Tabanında kayıtlı olan özürlü bireylere
yönelik olarak, “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010” da ülke genelinde
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ilk kez gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ile özürlü bireylerin günlük yaşam içindeki sorun ve
beklentileri tespit edilerek, bu alandaki politikaların etkin bir biçimde oluşturulabilmesi
hedeflenmektedir. Araştırmada, Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan Ulusal
Özürlüler Veri Tabanı çerçeve olarak kullanılmış, çalışmanın alan uygulaması ise Haziran 2010
tarihinde gerçekleştirilmiştir (TUİK, 2010).
Bu araştırmalar ve engellilikle ilgili yapılan diğer çalışmalar incelendiğinde gerek
oluşum türü ve gerekse kaynağına göre engellilik sekiz ana bölümde değerlendirilmektedir:
1. Ortopedik Engelli
Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. El, kol,
ayak, bacak, parmak ve omurgalarında, kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılığı,
şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler bu gruba girmektedir.
2. Görme Engelli
Tek veya iki gözünde tam veya kısmı görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir Görme
kaybıyla birlikte göz protezi kullananlar renk körlüğü, gece körlüğü olanlar bu gruba girer.
3. İşitme Engelli
Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı
kullananlar da bu gruba girmektedir.
4. Dil ve Konuşma Engelli
Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde
bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir, işittiği halde konuşamayan, gırtlağı alınanlar,
konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil-dudak-damak-çene yapısında bozukluk
olanlar bu gruba girmektedir.
5. Zihinsel Engelli
Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zeka geriliği olanlar (mental
retardasyor). Down Sendromu, Fenilketonüri (zeka geriliğine yol açmışsa) bu gruba girer.
6. Süreğen Hastalık
Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan sürekli bakım
ve tedavi gerektiren hastalıklardır (Kan hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi
hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolları ve üreme organı hastalıkları, cilt ve deri
hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar, ruhsal davranış bozuklukları, sinir
sistemi hastalıkları, HIV).
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7. Ruhsal ve Duygusal Engelliler
Duygu, düşünce ve davranışlardaki normalden farklı örüntüler nedeni ile günlük yaşam
aktivitelerine tamamlamada, kişiler arası ilişkilerini devam ettirmede güçlük yaşayan kişidir.
8. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Ev veya okul ortamında, en az 6 ay süre ile çocuğun gelişim aşamaları ile bağdaşmayan,
aşırı hareketlilik ve dikkat eksikliği ile karakterize olan bozukluktur. Dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu ruhsal bozukluk veya beyin hastalığı değildir.
Yukarda belirtilen engel çeşitlerinin istatistiki verilerine bakıldığında TUİK tarafından
2010 yılında yapılan araştırma çerçevesinde Ulusal Özürlüler Veri Tabanına kayıtlı özürlülerin
% 29,2’si zihinsel özürlüler, % 25,6’sı süreğen hastalığı olan özürlüler, % 8,8’i ortopedik
özürlüler, % 8,4’ü görme özürlüler, % 5,9’u işitme özürlüler, % 3,9’u ruhsal ve duygusal
özürlüler, % 0,2’si dil ve konuşma özürlüler ve % 18’i birden fazla özüre sahip olanlardır.
Kayıtlı özürlülerin, % 58,6’sı erkek, % 41,4’ü kadındır.

12.1.2. Engelliliğin Nedenleri
Engelliliğin nedenleri incelenirken çok önemli bir bölümünün önlenebilir olduğu
görülmektedir. Bu nedenler genelde doğum öncesi, doğum esnasında ve doğum sonrası
meydana gelen engeller olarak kategorize edilmektedir.
Bunları kısaca ifade etmek gerekirse: Genetik nedenler, bir kısım akraba evlilikleri,
doğum koşulları, hamilelik döneminde anne adaylarının geçirdiği travmalar ve ilaç kullanımı,
sigara, alkol gibi madde bağımlılığı, hamilelikte zararlı ışınlara maruz kalma, hamilelik
sürecindeki ailevi sorunlardır. Bunların bir kısmı engellenebilir olma özelliğine sahipken, bir
kısmı ise maalesef engellenme özelliğine sahip olamayan engel çeşitleri olarak ortaya
çıkmaktadır.

12.1.3. Engellilik İle İlgili Temel Modeller
En temel haklara erişimden mahrum bırakılan engelliler, tarih sahnesi içinde önceleri,
ikinci sınıf, yardıma-bakıma muhtaç, bağımsız olarak kendi yaşamını sürdüremeyen ve/veya
korunmaya gereksinimi olan bireylere yönelik “patolojik” bir vaka olarak ele alınmıştır. Bu
algılama, “tıbbi (medikal) model” şeklinde bir yaklaşımı karşımıza çıkarmıştır. Bu yaklaşımı,
özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerden başlayarak,
engellilere dönük “hak-temelli hareketler” olarak adlandırılan “sosyal model” yaklaşımı
takip etmiştir. Bu değişiklik, engellilere yönelik politikalarda önemli bir paradigma (model)
değişikliğidir. (Özgökçeler, S. Alpere, Y. 2010).
Engellilik ile ilgili bir diğer model de “Ahlaki veya moral model” olarak ifade edilen
modeldir. Engellilik konusundaki bilinen en eski model olan ve günümüz dünyasında da
bazılarına göre en yaygın şekilde varlığını sürdüren, ama bazıları içinse ortadan kalkmış olan
ahlâk modeli, ahlâkî sapma veya günahlardan kaynaklı bir kusurdur; günah ya da kötülüğün
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veya başarısızlığın cisimleşmiş halidir (Taşçı, 2016). Açık bir ifade ile engellilik, insanın
içindeki şeytanın dışa vurumudur (Özgökçeler & Alper, 2010: 37; akt.Taşçı, 2016). Bu anlamda
ahlâk modeline göre, kişiler işledikleri günahlar nedeniyle ilahi güçler (tanrılar) tarafından
cezalandırılmakta ve engelli olmaktadırlar (Kolat, 2009: 8; akt.Taşçı, 2016). Engellilere yönelik
bu tarz bir yaklaşım, aynı zamanda Ortaçağ Hristiyan Batı dünyasının kodlaması ile ilgilidir
(Clare, 2015: 97; akt.Taşçı, 2016) ve bu yaklaşım 19. yüzyıl ortalarına kadar etkisini
sürdürmüştür (Akçalı, 2015: 7; akt.Taşçı, 2016).
Ahlak veya moral model olarak ifade edilen bu modelin ahlâkî veya dinî olmayacağı
açıktır. Ahlâkî model, engelli olmayı ahlâktan yoksun olma üzerine kurmaktadır. Bu nedenle
ahlâkî model, bozukluk veya yetersizlik/sakatlık/özürlülük gibi görünür alanlardaki maddi
engellilik hallerini, “asıl engellilik” olarak görmemektedir. Bu görünür engellilik hallerinin
giderilmesi için gereken yapılmalıdır, ama ahlâkî yoksunlukla ilgili engellilik hali en çok
mücadele edilmesi gereken engellilik halidir (Taşçı, 2016).
Tarihi süreç içerisinde engellikle ilgili ortaya konan modeller engelli ve engelli ailesinin
karşılaştığı sorunların giderilmesi noktasında tam ve etkin bir netice vermedikleri yapılan
uygulama örneklerinde de ortaya çıkmaktadır. Birey ve ailesini tıbbi bir rahatsızlıkla karşı
karşıya kaldığını ifade eden tıbbi model, sorunun sosyal olaylardan kaynaklandığını ifade eden
sosyal model ve hiçbir ahlaki ve moral değerler ifade edilemeyecek olan buna rağmen adına
ahlaki veya moral model denilen model konuya bir bütünlük içerisinde değil, kısmi bir bakış
açısı ile baktığından dolayı sorunu gidermeden ziyade soruna eksik bir perspektiften baktığını
ortaya koymaktadır.
Bu bağlamda bu modellerden ziyade konumuz açısından meseleye bakılacak olursa,
engelli ve engelli ailesinin manevi yapılarını ve dini inançlarını dikkate almadan yapılacak olan
uygulama bütüncül bir müdahale yöntemi olmayacağından dolayı, “manevi destek modeli”
olarak ifade edilecek yeni bir modelin ortaya konması gerektiği kanaati günümüzde yaygın bir
şekilde dile getirilmektedir. Bu bölümde de manevi destek modelinin uygulaması ile ilgili konu
detaylandırılmak suretiyle uygulanabilirliğinin ortaya konması sağlanacaktır.

12.1.4. Engellilere Yönelik Uygulamalar
2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler kanunu kapsamında engellilerin sahip
olması gereken hakları noktasında AÇSHB’na bir sorumluluk yüklenmektedir. Bu sorumluluk
kapsamında engellilerin öncelikle bulundukları ortamda bağımsız yaşayabilmeleri için
durumlarına uygun olarak gerekli psikososyal destek ve bakım hizmetleri sunulur. Destek ve
bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel ve
manevi ihtiyaçları ailesi de gözetilerek dikkate alınır. Destek ve bakım hizmetlerinin
standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan çalışmalar Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülür. Engellilere yönelik sosyal hizmet uygulamaları
kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevlerini belirleyen 03
Haziran 2011 tarih ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda ihdas edilen
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Bakım Hizmetleri
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Dairesi Başkanlığı, engelli bireylere sunulan bakım hizmetlerini oluşturmak, geliştirmek ve
uygulamakla yükümlüdür.
Bu bilinçle engelli bireylerin toplumsal yaşama uyumlarının ve katılımlarının
sağlanması için bireysel gelişim ve gereksinimlere önem verilmekte, öncelikli olarak sosyal
destek hizmet modellerinden yararlandırılmaktadırlar. Ayrıca engelli bireylere günlük yaşam
aktivitelerine yönelik beceriler kazandırarak, kaliteli bir yaşam sağlamaya yönelik çalışmalara
ağırlık verilmektedir. Bu çalışmalar yapılırken, amaç engelli bireyin kendine güvenen, üreten
ve bağımsız yaşayabilen kişiler haline gelebilmesidir.

12.2. Manevi Destek Modeli
Engellilerin refahına yönelik olarak uygulanan psiko-sosyal destek ve bakım hizmetleri
içerisinde üzerinde durulması gereken müdahale yöntemlerinden birisi de manevi destek
hizmetlerinin sunulmasıdır. Sadece psiko-sosyal destek ve bakım hizmeti engelli birey ve
aileleri için engel ile ilgili karşılaşılan sorunların giderilmesi noktasında tek başına yeterli
değildir. Manevi destek mekanizmalarının da devreye sokulması suretiyle birey ve ailelerine
bütüncül bir yaklaşım ile yaklaşılması sorunların giderilmesi veya en aza indirilmesini
sağlayacaktır.
“Hak temelli bir sosyal hizmet anlayışı” çerçevesinde konu ele alındığında
engellilere yönelik yapılacak çalışmalarda, engellilerin gerek uluslararası belgeler ve gerekse
Anayasa ve buna yönelik yapılan kanun ve diğer mevzuatta kendilerine tanınan bir dizi hakları
bulunmaktadır. Bu haklar genel insan hakları kapsamında olan haklara ek olarak, erişebilirlik,
eğitim, istihdam, sağlık, bakım, koruma, rehabilitasyon, kamu hizmetlerinden etkin yararlanma,
kamu, yerel ve özel kuruluşların hizmetlerinden yararlanmada pozitif ayrımcılık hakkı vb.dir.
Bu haklarla beraber gerek engelli ve gerekse engelli ailelerinin engellilik konusunda manevi
olarak desteklenmeleri hakkı da gözden kaçırılmaması gereken bir hak olarak ele alınmalıdır.
Nitekim Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 2009 Özürlüler Raporunda ifade
edildiği üzere, gelişmiş ülkelerde, manevi bakım (spiritual care), bakım hizmetlerinin bir
parçası olarak kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Rapor çerçevesinde üllkemizde bugüne
kadar benimsenmemiş olan manevi bakım (spiritual care) bu konuda önem kazanmaktadır.
Engelli ve engelli ailelerine çağdaş bir anlayışla manevi bakım hizmeti sunulabilmesinin
değerlendirilmesi gerekmektedir (Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Araştırma ve
İnceleme Raporu 2009b).

12.2.1. Engelli Birey ve Ailelere Yönelik Manevi Destek
Engelli ve yaşlı olan birey ve ailelere yönelik manevi destek hizmetleri konusuna
girmeden önce manevi desteğin hangi boyutta ele alınması ve ne tür manevi destek
mekanizmalarını devreye sokmaya gerek olduğu sorusuna cevap vermek adına aile ve
engellinin bu sorunla karşılaştığında ortaya koyduğu tepkiyi incelemekte fayda vardır.
Engelli ve engelli ailelerinin tepkilerinin mahiyeti hakkında farklı yaklaşımlar/modeller
(Delitay, 2009: 18-19; akt. Taşçı, 2016) ortaya konmaktadır:
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BİRİNCİ MODEL: AŞAMA MODELİ
Bu modele göre, engelli ailesi, çeşitli aşamalardan geçmek suretiyle sonunda da uyum
aşamasına ulaşmakta ve engeli ve engelli çocuğunu kabul etmektedir. Aşama modelinde birey
ve ailesinin başlangıç evresinden uyum evresine kadar süren süreçte manevi destek verilmesi
aşamaları daha sağlıklı bir şekilde geçiştirmesine imkan hazırlayacaktır. Aşama modeli
aşağıdaki aşamalar çerçevesinde değerlendirilmektedir:
Birinci Aşama: Şok, Reddetme, Acı Çekme ve Depresyon
Birinci Aşama, şok, reddetme, acı çekme ve depresyona denk gelmektedir. Birinci
aşamadaki şok durumu, çocuğunun engelli olduğunu ilk defa öğrenen ailelerde sıklıkla
görülen tepkilerdendir. Genellikle şoklanma, ağlama, tepkisiz kalma ve çaresizlik hissetme
biçiminde görülmektedir (Taşçı, 2016).
Birinci aşamada görülen diğer bir tepki biçimi, reddetme şeklindedir. Burada,
ebeveynlerin çocuklarının engelli olduğunu kabul etmemeleri söz konusudur. Buna göre,
aileleri için çocukları engelli değildirler, onlara toz kondurmazlar ve bunu da kendilerine ve
çevresindekilere inandırmaya çalışmaktadırlar (Türkdoğan, 2012: 36).
Birinci aşamada görülen son bir tepki, acı çekme ve depresyondur. Burada
ebeveynlerin hayal kırıklığına uğramaları söz konusudur. Ki bu durumdaki acı, çok sevilen
birinin kaybedilmesine karşı duyulan acıya benzetilmektedir. Bu tarz bir acı, gerçeğin zamanla
kabullenilmesini kolaylaştıran bir duygu olarak görülmektedir (Özen, 2012: 75; Taşçı, 2016).
Ancak acı çekmenin sürekli kalması ve dolayısıyla ileri bir boyuta ermesi neticesinde
depresyon söz konusu olabilmektedir. Zira ebeveynler için, oluşan durum karşısında hiçbirşeye
güçlerinin yetmeyeceği şeklinde bir derin çöküş görülebilmektedir. Bireyin ve ailesinin bu
çöküşe düşmesini engellemek için de sosyal hizmet uzmanları tarafından kendilerine manevi
destek hizmeti sunması önem arzetmektedir.
İkinci Aşama: Suçluluk, Kızgınlık ve Utanma
Bu aşamanın en en tipik özelliği, ebeveynin ikilem içine girmesidir; engelli çocuğa karşı
çelişkili duyguların yaşanmasıdır. Bu anlamda, sevgi ve kızgınlık/öfke bir arada ve ard arda
yaşanmaktadır; bazen engelli çocuklarının ölümlerinin istenmesi ama hemen sonrasında pişman
olunup bu istekten vazgeçilmesi ve ebeveynin kendini suçlaması söz konusudur (Delitay,
2009: 20; Taşçı, 2016). Bu çerçevede suçluluk, engellisi olan ebeveynin üstesinden gelmekten
en fazla zorlandıkları bir duygu olarak görünmektedir. Ebeveynler, örneğin, engelli çocuğa
sahip olma nedenlerini hamilelik dönemlerinde kendilerinden kaynaklı bir hataya
bağlayabilmektedir. Ya da yaptıkları hatalı bir davranış (günah) neticesinde Allah tarafından
cezalandırılmalarına bağlayabilmektedirler (Özen, 2012: 75; Taşçı, 2016) veya daha ileri
yaşlarda çocuklarının engelli olduğunu fark etmeleri durumunda ebeveynler, bu durumu geç
fark etmekten ve çocuklarına gerekli ilgi ve sevgiyi verememekten dolayı kendilerini
suçlayabilmektedir (Türkdoğan, 2012: 35; Taşçı, 2016).
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İkinci aşamanın bir diğer boyutu kızgınlıktır. Kızgınlık duygusu, suçluluk duygusunun
hemen arkasından gelmektedir. “Neden ben?” sorusu sorulmaktadır ve bunun neticesinde
kızgınlığın yansıtılması direkt engelli çocuğa olamadığı için, dolaylı olarak, teşhisi koyan
doktor ya da sağlık hizmeti sunan uzman gibi kendi dışındakilere yönelebilmektedir. Bazı
durumlarda kızgınlık, eşlerin kendi aralarında olurken, bazen de normal gelişim gösteren
kardeşler de ebeyenlerinin kızgınlıklarından nasiplenmektedir (Özen, 2012: 75; Taşçı, 2016).
Dolayısıyla burada bir yandan ebeveynin “neden ben?” sorusuyla kendisine dönük bir kızgınlığı
var iken, diğer yandan çevresine yönelik düşmanca davranışlar görülebilmektedir (Delitay,
2009: 20; Taşçı, 2016).
İkinci aşamada son olarak utanma/sıkılma duygusu görülmektedir. Bazı ebeveyn,
çocukları ile bütünleştiklerinden ve kendilerinin bir uzantısı olarak gördüklerinden dolayı,
çocuklarının engeli kendi engelleriymiş gibi yorumlayabilmektedir. Bu nedenle bu tarz ebeveyn
için engelli çocuk demek, özsaygılarını tehdit demek olabilmektedir. Bunun sonucunda
ebeveyn için utanç duygusu görülebilmektedir. Böylece başkaları ile görüşmeyerek, çocuklarını
eve kapatarak bu duygu ile mücadele edilmek istenmektedir (Taşçı, 2016).
Üçüncü Aşama: Pazarlık Etme, Kabul ve Uyum
Üçüncü ve son aşama, pazarlık etme, kabul ve uyum duygularının olduğu aşamadır.
Burada genel olarak engellilik ile ilgili bilgi sahibi olma çabası, sorumlulukları fark etmeye,
yardım almaya ve gelecek için planlar yapmaya başlaması söz konusudur (Delitay, 2009: 20;
Taşçı, 2016). Bu anlamda “ne yapılabilir?” “neler yapabilirim?” tarzında sorular sorulmaya
başlanmaktadır (Kula, 2009: 117; Taşçı, 2016).
Bu aşamada ilk olarak pazarlık etme ile karşılaşılmaktadır. Burada aile için, engelli
çocuğunun yetersizliklerini ortadan kaldırmanın yollarını aramak vardır. Bu nedenle doktordan
başlayıp olağanüstü güçleri olan kişilere kadar herkesle pazarlık ve antlaşma söz konusu
olabilmektedir (Özen, 2012: 76; Taşçı, 2016).
Üçüncü aşamada daha sonra kabul ve uyum duygusu devreye girmektedir. Son aşama
olan kabul aşamasında, ebeveyn, çocuklarını olduğu gibi kabul etmeye ve böylece ailenin bir
üyesi olduğunu idrak etmeye hazır durumdadır. Bunun sonucunda aileler, önceki aşamalarda
görülen olumsuz duygular tamamen ortadan kalkmış olmasa da, engelli çocuklarının
ihtiyaçlarını karşılamaya ve hayatlarını onlara göre düzenlemeye başlamaktadır (Özen, 2012:
76; Taşçı, 2016).
Bu tarz bir kabul ve uyumda aşağıda detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere dinin etkisi de
büyük oranda söz konusu olabilmektedir. Zira din, başa gelen bu tarz durumların “şer”
(kötülük) olmadığını ortaya koymakta ve bu durumlar karşısında sabır, fedakârlık ve feragat
gibi karşılıklar emretmekte ve bunun mükafatını olacağını beyan etmektedir (Çelebi, 2012:
163-164; Taşçı, 2016). Hatta bazı ebeveyne göre, engelli çocuğu olmak zorlu iş olsa da, bu tarz
bir zor iş, ebeveyne Allah tarafından “ödül” olarak verilmiştir (Türkdoğan, 2012: 34; Taşçı,
2016). Dolayısıyla sabır etmekle beraber sabır içerisinde şükür de önemli bir yer tutmaktadır.
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Nihayetinde kabul ve uyum sonrasında engelli çocuk için sosyalleşme, kendine güven gibi
çeşitli olumlu işaretler görülmektedir (Delitay, 2009: 21; Taşçı, 2016).
Aşama modelinin tüm basamaklarında ebeveynlerin ortaya koyduğu temel tepkiler
dikkate alındığında bu tepkilere karşılık onlara ve engelli bireye verilecek olan en önemli destek
manevi ve dini destek olduğudur. Bu destek sayesinde ebeveynler ve çocukları karşı karşıya
kaldıkları sorunların çözümü noktasında sağlıklı birey ve aileler olarak yaşamlarına devam
etme imkanı bulabileceklerdir.
İKİNCİ MODEL: SÜREKLİ ÜZÜNTÜ MODELİ
Engelli ve engelli ailelerinin tepkilerinin mahiyeti hakkındaki ikinci model, “sürekli
üzüntü modeli”dir. Burada ailenin, çocuklarının engelinden dolayı sürekli bir üzüntü ve kaygı
içinde olması söz konusudur. Engelli çocuklarını kabul etseler de, ebeveynlerde bir yandan da
sürekli üzüntü devam etmektedir. Sürekli üzüntü içerisinde olan birey ve ailelerinin
üzüntülerinin giderilmesi noktasında manevi destek mekanizmasına ihtiyaç duyulmakta ve
gerek birey ve gerekse ailesi bu anlamda desteklenmelidir.
ÜÇÜNCÜ MODEL: KİŞİSEL YAPILANMA MODELİ
Üçüncü model, “kişisel yapılanma modeli”dir. Burada ortaya çıkan duygular, farklı
bilişsel yorumlarla açıklanmaktadır. Yoğun kaygılar, ailenin geçmiş deneyimlerinden oluşan
bilişsel süreçlerle yapılandırılmaktadır.
DÖRDÜNCÜ MODEL: ÇARESİZLİK, GÜÇSÜZLÜK VE ANLAMSIZLIK
MODELİ
Engelli ve engelli ailelerinin tepkilerinin mahiyeti hakkındaki son model ise “çaresizlik,
güçsüzlük ve anlamsızlık modeli”dir. Engelli çocuğu olmaya çevrenin de verdiği tepkilerin
de etkisi ile olumsuzluk ve çaresizlik algılanmaktadır. Bu model kapsamında birey ve ailelerine
güçlendirme yaklaşımı çerçevesinde manevi destek vermek suretiyle içerisinde bulunduğu
çaresizlik, güçsüzlük ve anlamsızlıktan kurtulup, her türlü olumsuzluğa rağmen mutlu
olabilmesi sağlanabilir.
Yukarda belirtilen modeller ve bu modellerde ortaya konan tepkisel hareketler
incelendiğinde engelli çocuklar ve ve ailelerinin karşılaştıkları sıkıntı ve zorluklar ile ailelerin
çocuklarının engelliliği sebebiyle hissettikleri, yaşadıkları karmaşık duygularla baş edebilmesi,
ayrıca engelli bireyin de çevresindekilerin gösterdikleri olumsuz davranış ve tepkilerden çok
fazla etkilenmemesi; aynı zamanda yaşadıkları durumu daha makul bir şekilde
anlamlandırabilmeleri ve çocuklarının engellilik durumunu kabul etme sürecinin daha çabuk
bir şekilde gerçekleşmesi için manevi desteğin gerekliliği kendiliğinden önem kazanmaktadır.
Zira bir problemle karşılaşan birey, sahip olduğu manevi değerlerinden ve dini inancından
problemin çözümüne ilişkin bir çıkış yolu bulmaktadır (Kula, 2012).
Yapılan araştırmalarda insanların % 45’inin stresli zamanlarında birtakım dini
davranışları gerçekleştirerek sorunu aşmaya çalıştıkları, hastalık, ölüm vb. olumsuz bir durum
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karşısında ise insanların % 78’inin dini değerlere yöneldikleri tespit edilmiştir. Bu ve benzeri
araştırmalar, insanların stresli ve problemli zamanlarında dine müracaat ettikleri ve dini inanca
ve uygulamalara yönelerek problemlerinin çözümüne yönelik bazı metotlar uyguladıklarını
göstermektedir. Stres anında yaşanan durum veya olayla başedebilmek için insanların dine
yönelmeleri, bilinçli bir yönelmedir. Zira stresli bir durumda insanların anlama, davranışlarını
kontrol etme ve kendilerine olan güven duygusu tehlike içine girmektedir. Bu nedenle insanlar
sıkıntılı anlarında dine ve maneviyata yönelmektedirler (Kula, 2012).
Yaşadığı durumu anlama ve anlamlandırma çabası, aynı zamanda bireyin bu
durumu kabullenmesine yardımcı olacaktır. Bu itibarla bireyin zihninde yaşadığı beklenmedik
olayla ilgili “niçin ben?”, “neden böyle bir durumla karşılaştım?”, sorularının cevabını
bulmada yardımcı olacak nitelikte manevi desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Çünkü yaşanan olay,
kişi için hayatını altüst edebilecek, günlük yaşamını zorlaştıracak bir nitelikte ise, buna ilişkin
soruların cevaplarını bulmada zorlanabilecektir (Kula, 2012).
Yaşanan durumun nasıl meydana geldiğini açıklayabilecek sorulardan ziyade “niçin”
böyle bir durumla karşılaşıldığına yönelik soruların cevabı pek kolay bulunabilecek nitelikte
değildir. İşte istenmedik ve beklenmedik bir olayla karşılaşan bireyin yaşadığı olayla ilgili
anlama, anlamlandırma çabasına yardımcı olacak şekilde bilgilendirici ve rehberlik yapıcı
şekilde manevi desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle yaşadığı olayı anlama ve
anlamlandırma açısından dini referanslı anlatım, birey için önemli bir bilgi kaynağı olabilir.
Dini inançlar, en azından bireyin karşılaştığı sorunların üzerine gitmesinin en büyük
engeli olan belirsizlikleri ve kuşkuları ortadan kaldırır. Kısaca dini inançlar insanlara hayatın
sorunlarının çözümlenebileceğini anlatır. Çünkü anlama, bilgi sahibi olma ve farkındalık
insanda bir şeyler yapılabileceği duygusunu uyandırır. Bu itibarla engelli çocuğa sahip aileler
de çocuklarının ve engelli bireyler de kendilerinin “neden engelli olduğunu” anlamaya
çalışırken, dine ve manevi değerlere başvurarak “neden” sorusunun cevabını bulmaya çalışırlar.
Konu ile ilgili yapılan bir araştırmada (Kula, 2012) bir engel ile karşılaşan ailelerin
ortaya koyduğu tepkiler konunun daha anlaşılmasını kolaylaştırıcı mahiyette bize bir bakış açısı
vermektedir:
“Allah insanları değişik yollarla sınav yapıyor. Engelli çocuk sahibi insanları da bu
yolla sınıyor önemli olan bu sınavdan başarılı bir şekilde çıkmak” (28 yaşında eğitilebilir ve
öğretilebilir zihinsel engelli çocuğu olan lise mezunu baba).
“İlk olarak çevremdeki normal çocuklara baktıkça “Allah’ım neden benim çocuğum?”
diye düşündüm. Sonra demek ki Rabbim bana bunu layık görmüş beni böyle imtihan ediyor
(43 yaşında eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel engelli çocuğu olan İlkokul mezunu anne).
“Allah’tan gelen olduğu ve belki de bu dünyada bu bizim sınavımızdır diye düşündük”
(38 yaşında eğitilebilir zihinsel engelli çocuğu olan ilkokul mezunu anne).
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“Arkadaşımın attığı bir saçmanın isabet etmesi sonucu yaşadığım kaza sebebiyle
kaybettiğim sağ gözümü Allah’ın takdiri ile kaybettiğime inanıyorum” (32 yaşında ilkokul
mezunu görme engelli erkek)
“Akrabamızı ziyaret etmek için yaptığım yolculuk esnasında yaşadığım kaza sebebiyle
ayağımdaki aksamayı Allah’ın takdiri olarak görüyorum ve bundan dolayı Allah beni imtihan
etti.” (43 yaşında lise mezunu ortopedik engelli erkek)
Engelli bireyin engellilik durumu ile karşılaştığında önce şok üzüntü, kızgınlık ve utanç
duygularını aşması, bireysel ve sosyal uyumunu sağlaması, ayrıca engelli çocuğu olan ailelerin
çocuklarının engelli olduğunu öğrendiklerinde yaşadıkları ve sonrasında çocuklarının tedavisi,
bakımı ve ihtiyaçlarını giderirken karşılaştıkları sıkıntıları aşmaya katkı sağlayıcı en önemli
adım, “kabullenme” sürecini en kısa zamanda gerçekleştirmeleridir.
Zira kabullenme, yaşanılan sıkıntı ve zorluklar karşısında engellilikle ilgili “Ne
yapılabilir?” “Neler yapabilirim?” sorularını sorarak cevabın oluşturulacağı, duruma uyum ve
alışma sürecini oluşturur.
Bu tür bir sorunla karşılaşan aileler, bir süre sonra artık çocuklarını olduğu gibi kabul
etmeye başlarlar, yardım ve bilgi arayışına girerler, gelecek için plan yapmaya başlarlar. Bu
süreci hızlandırıcı şekilde manevi destek sağlanabilir. Çünkü manevi değerler sayesinde
yaşanan sıkıntı ve zorlukların daha rahat aşılacağı inancı güç kazanır. Bu sebeple karşılaşılan
zorluklar ve rahatsızlıklar insan için yük olmaktan çıkar. Kabullenme ile birey yalnızlık, korku,
endişe ve yabancılık hissiyle artık manen sıkılmaz.
Bu girişten sonra engelli birey ve engelli ailelere sunulabilecek manevi destek noktaları
aşağıdaki çerçevede ele alınmaya çalışılacaktır:

12.2.2. Engelliliği Bir İmtihan Olarak Görme
Maneviyat kavramının temel özelliklerinden birisi hayatın anlam ve amacını
yakalayabilmedir. Engellilik noktasında da birey yaşadığı olay ya da durumlarla ilgili onları
anlama çabası çerçevesinde “bunun anlamı nedir?” sorusunu sorarak yaşanan olay ya da
durumun nasıl bir özelliğinin olduğunu kavramaya çalışır. Çünkü yaşanan olayın oluş biçimi,
sebepleri olayın yapısı ile ilgili bilgileri ihtiva ederken olayın birey açısından taşıdığı önem ve
değeri üzerinde durmak da, bireyin kendi varlığının anlamı, varoluş amacı ile yüz yüze
gelmesinde etkili olabilir. Bundan dolayı normal şartlar altında insan, hayatının anlamlı olup
olmadığını sorgulamaz. Engellilik gibi sıra dışı olaylar, programlanmış hayat akışını kesintiye
uğratarak “anlam arzusunu’”nun gerçeklik kazanmasını engellemiş ya da ertelemiş olur ve
anlamsızlık duygusunun gelişmesine neden olur. Bu itibarla bireyin hayatı ve yaşadıklarını
anlamlandırmasında “yaşamın temel amacı”nı kuşatacak şekilde anlama çabası onu varoluşsal
boşluğa düşmekten de kurtarabilecektir. Bireyin anlam arayışında bireysel amaç, istek, arzu,
aile, toplum, ideoloji ve din gibi yol gösterici bireysel ve çevresel birtakım imkânlar söz
konusudur (Kula, 2012).
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Birey, hayatını anlamlandırma sürecinde bu referans/imkânların hepsinden ya da sadece
birini merkeze almak suretiyle yararlanabilir. Bu referans noktalarından biri olan din, insana
hayatın gayesi, ıstırap ve ölüm gibi hayatın kabul edilmesi çok zor olan yönleri, engellenme ve
mağdur olmanın özel şekilleri karşısında nasıl davranılacağı vb. konularla ile ilgili önemli
bilgiler, açıklamalar sunar.
Bu kapsamda konu incelendiğinde görülecektir ki, Yüce Allah, Bakara Suresinin 155.
ayet-i kerimesinde: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve
ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile imtihan ederiz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri
müjdele!” (Bakara, 2/155) buyurulmak suretiyle insanoğlunun birçok noktadan bir imtihan
içerisinde olduğu vurgulanmakta ve bu imtihandan başarılı olarak çıkmanın yolunun da
sabırdan geçtiği ifade edilmektedir.
Bir başka ayet-i kerimede Yüve Allah, “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını
sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.”
(Mülk, 2) şeklinde buyurmak suretiyle hayatın ve ölümün ve bu süreçte kimin daha güzel
davranacağını belirleyebilmek için bir imtihan vesile olarak yaratıldığını ifade etmektedir.
Bu ve benzeri birçok ayet-i kerime ve Hz. Peygamber (sav)’in birçok hadisi gösteriyor
ki, İslam’ göre bütün hayat bir imtihandır. İnsanın bu dünyada sahip olduğu veya mahrum
kaldığı her şey, başına gelen iyi ve kötü her olay, sağlık veya hastalık, fakirlik veya zenginlik,
engellik veya engelli olmama vs. bütün unsurlar imtihanın bir parçasıdır. Müslümanbir insan
için hayatı devam ettiği müddetçe “varoluş amacına yönelik bir imtihan gerçekleşmektedir”
(Kula, 2012).
Bir imtihan vesile olarak engelliliğe bakıldığında engellilik, hayatın tanınması,
keşfedilmesi ve bilinmeyen birçok şeyin öğrenilmesi için bir fırsat olabilir. Zira insanın
yaşadığı her olay, onun hayatına değer katmak, yaşamını zenginleştirmek, tecrübesini artırmak,
insani özelliklerini geliştirmek ve manevi açıdan ilerlemesini sağlamak amacını taşımaktadır.
Engelli çocuk sahibi olmak da, sağlıklı çocuk sahibi olmak da beraberinde belirli sorumlulukları
getiren imtihan süreçleri olarak görülmelidir (Kula, 2012).

12.2.3. Sabır İle Manevi Destek
Engelli birey ve ailelerinin karşı karşıya kaldıkları engellilik gerçeği karşısında ortaya
koydukları tepkiler yukarda aşama aşama ifade edilmişti. Her bir aşamasında bireyin ve
ailelerin gösterdikleri tepkilere karşı en büyük destek manevi anlamda gösterecekleri sabırdır.
Sabır yoluyla manevi destek sağlamanın en temel delili de Yüce Allah’ın: “Sabır ile
Allah’tan yardım dileyin” (Bakara, 2/156) ifadesidir. Sabır, daha önceki konularımızda ifade
edildiği üzere, sosyal hayatta ve beşeri ilişkilerde doğabilecek pek çok olumsuzluğa ve acıya
katlanma, insanın kendi gücü ve iradesi dışında maddi ve manevi yönleriyle değişik şekillerde
ortaya çıkan sıkıntı, bela, musibet ölüm, hastalık engellilik, doğal afet, ekonomik kriz vb.
zorluklara karşı heyecana kapılmadan, tedirgin olmadan, fevri hareketlerde bulunmadan,
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paniğe kapılmadan ve şikayet etmeden soğukkanlılıkla dayanma gücünü oluşturmaktır (Kula,
2012).
Kur’an-ı Kerim’de ifadesini bulan sabır kavramı, pasif bir durum olarak kabul edilecek
bir eylem biçimi değil, bilakis aktif bir durum olarak değerlendirilmesi gereken bir kavramdır.
Dolayısıyla Kur’an’daki anlamı ile sabır, girişilen doğru, hayırlı bir çabada insanın
karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmayı, direnmeyi, metaneti
ve cesareti ifade etmektedir. Halk arasında başa gelen olumsuzluklara karşı koyamama,
baskıya boyun eğme, yoksunluğu olumlama ve hayata dair iddialardan vazgeçmenin ifadesi
olarak bir anlamda, “elimden bir şey gelmiyor ne yapayım yapacak bir şeyim yok” şeklinde
ifade edilen öğrenilmiş acizlik davranışı gibi algılanan (Kula, 2012) bir kavram değildir sabır.
Gerek engelli birey ve gerekse de engelli çocuğu olan aileler için Kur’an-ı Kerim’de ve
hadis-i şeriflerde ifadesini bulan sabır deneyimini şu şekilde gerçekleştirebilirler:
Önce yaşanan sıkıntı ve zorluklar karşısında olayı ve sorunları doğru bir şekilde
tanımlama, sabrın (bilişsel yönü), ikinci olarak olayın sarsıcı etkileri karşısında dayanma gücü
oluşturma (duygusal yönü), son olarak ta sorunları aşacak şekilde çözüm üretme ve
gerçekleştirme (davranışsal yönünü) ortaya koyacak şekilde uygulayabilirler. Çünkü sabır,
öncelikle yaşanan olumsuz durum ve şartların hemen akabinde olayı doğru ve net kavrayacak
şekilde ilk adımı atmakla başlar. Durumu doğru ve sağlıklı, soğukkanlı bir şekilde
tanımladıktan sonra oluşabilecek duygusal sarsılmaları aşma ve direnme gücü kazanılabilir ve
sakin, serinkanlı, duygusal bir durum yaşanabilir. Üçüncü olarak da, yaşanan sıkıntıları aşacak
şekilde ne yapacağını belirleme ve bazı uygulanabilecek çözümler üreterek zorluklar aşılmaya
çalışılır. Böylece çocuğun engelliliği kabullenilerek, duruma alışma ve zorluklara dayanma
gücü oluşturulur (Kula, 2012).

12.2.4. Şükür Bilinci
Engelli çocuğa sahip olan ailenin ve engelli bireyin kabullenme sürecini kolaylaştırıcı
önemli manevi unsurlardan biri de yaşanan durumdan daha kötülerinin olduğunu düşünerek,
mevcut durumlarına şükretmektir. Çünkü şükür, sözlükte kadir kıymet bilmek, takdir etmek
teşekkür etmek, iyiliklere karşı memnuniyet göstermek, memnun olduğunu bildirmek ve
hissettirmek, iyiliği iyilikle karşılamak, bir şeyin karşılığını vermek anlamlarına kullanılmıştır
(Kula, 2012).
Engelli birey ve ailesi karşılaştıkları engellilik sorunu karşısında daha beterine
yakalanmadıkları noktasında şükretmelidir. Bir diğer şükür noktası ise yitirdiği beden
fonksiyonlarından ziyade sahip olduğu bütün diğer nimetleri, işleyen diğer bedeni
fonksiyonlarını göz önünde bulundurarak, bunlar için şükürde bulunmalıdır (Kula, 2012).
Nitekim yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen insanın sahip olduğu nimetlerin önemini
vurgulayan Şair Sadi Şirazi: “Her nefeste iki şükür gerekir” ifadesi ile, nefes alabilmenin bir
şükrü, nefes verebilmenin de bir şükrü gerektirdiğini belirtmiştir.
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Yaşanılan bütün olumsuzluklara ve bütün engellere rağmen hem sabır ve hem de şükür
edebilmek, psikolojik rahatlama, iç huzuru, mevcut kazanımlarını daha iyi kullanma becerisi
vb. imkanlara kavuşmayı sağlayan manevi destek mekanizmalarıdır.. Nitekim, Kur’an-ı
Kerim’de bu nokta insana hatırlatılmaktadır ve manevi desteğin nasıl istenebileceğinin cevabı
verilmektedir: “Hani Rabbiniz şöyle buyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette
size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.”
(İbrahim, 14/ 7) Bu ayet çerçevesinde bakıldığında şükür ile manevi destek elde edildiği gibi,
nimetlerin artması da söz konusu olmaktadır.

12.2.5. Manevi Ödül Odaklı Manevi Destek
Bir çok engellilik çeşidi yapısı itibariyle ömür boyu veya uzun yıllara sari sürebilecek
olan bir durumdur. Dolayısıyla engelli ile ilgilenen aileler ve engellinin kendisi bu durumda
çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamda bakım ve
hizmetlerin sürekliliği ailelerde yorgunluk, bıkkınlık, yıpranma, başedememe vb. birçok sorunu
da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla engelli çocuğu olan aileye çocuklarının bakım ve
hizmetlerinde süreklilik kazandıracak ve yaşadıkları sıkıntıları aşmalarına yardımcı olacak,
onları motive edecek en önemli manevi destek, yaptıklarının manevi bir değerinin olduğu
anlayışıdır.
“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” şeklinde ifadesini bulan Hz.
Peygamber (sav)’in beyanı hayırlı olmanın insanlara faydalı olmaktan geçtiğini söylemek
suretiyle insanlara yönelik yapılan bakım ve hizmetin de ne denli manevi bir değerinin
olduğunu ortaya koyan önemli bir delildir. Diğer taraftan yaşlı, bakıma muhtaç ve hastaların
dualarının alınmasının teşvik edildiği, çünkü onların duasının kabul edilen dualardan olduğu”
müjdesi ve bakıma muhtaç kişileri memnun etmenin ve ihtiyaçlarını gidermenin sadaka
hükmüne geçtiği inancı, anne babanın çocuklarının bakım ve hizmetlerindeki isteğini arttırıcı
ve onları motive edici manevi bir destektir (Kula, 2012).

12.2.6. Sorumluluk Bilinci İle Manevi Destek
Engelli ailelerinin sahip oldukları engelli çocukları ile ilgili yaptıkları ve yapacakları
bakım ve hizmet süreklilik arz eden ve gerçekten çok ciddi anlamda yıpranmalarına sebebiyet
veren bir durumdur. Bu durum karşısında zaman zaman ebeveynlerde olumsuz duygular veya
bakım ve hizmeti yeterince yapamadım tarzında ortaya konabilecek zihinsel olumsuzlukların
giderilmesi noktasında da ebeveynlere manevi destek sunulması gerekir.
Bu anlamda sunulacak manevi destek noktalarından biri ebeveynlere sorumluluk
bilinci üzerinde vurgu yapılması olacaktır. Yeryüzüne insanların Allah tarafından imtihan için
gönderildiği, bu imtihanın başarılı veya başarısız geçtiği ile ilgili asıl cevabın ahiret aleminde
alınacağı gerçeği bize ölümden sonra yeni bir hayatın varlığını göstermektedir. Dolayısıyla
sorumluluk bilinci bize imtihan soruları karşısında doğru cevap vermenin bir zaruret olduğunu
göstermektedir. Bize engellilik konusunda sorulan soru engelli çocuğumuza gerektiği gibi
bakım ve hizmet sunup sunmamamızla alakalı olacaktır. Çünkü engelli çocuğumuz bize
Allah’ın bir emaneti olarak gönderilmiştir. Emanet sahipi gönderdiği emanete sahip
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çıkılmasını ve emanete hıyanet edilmemesini ister. Dolayısıyla sahip olmamız gereken
sorumluluk bilinci bu emanete sahip çıkma noktasında gerekli hassasiyeti gösterebilmektir. Bu
sorumluluk bilinci engelli çocuğuna karşı azami derecede fedakarlık yapmayı gerektirir. Aile
bu fedakarlığı yerine getirebilmişse gerçek anlamda bir sorumluluk bilincine kavuşmuş olur ki,
yaptığı bakım ve hizmetlerden dolayı da hem bu dünyada, hem de ahiret aleminde mutlu olmayı
hak etmiş olacaktır.
İkinci bir nokta da acaba sorumluluğumu hakkıyla yerine getiremedim mi gibi zihni
olumsuz anlamda meşgul eden şeylere karşı korumaya almaktır. Bunun için de aileye manevi
destek verilmelidir. Bu noktada verilecek en önemli destek insanın imtihan karşısındaki
durumudur. İmtihan karşısında elimizde olan imkanlar çerçevesinde bakım ve hizmet faaliyeti
yerine getilirmişse bu imtihandan başarılı olmuş oluruz. Eğer imkanlarımızın üstünde bir
durumla karşılaşılmışsa Yüce Allah “İnsanlara kaldıramayağı yükü yüklemeyeceği”
noktasında sözü vardır. Ki, engelli ailesi altından kalmayacağı ve güç yetiremeyeceği bir
durumla karşılaşırsa elbette bundan sorumlu tutulmayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır ki, bu
da manevi destek noktasında değerlendirilmesi gerekir
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Uygulamalar
Etrafınızda bulunan engelli olan yaşlı bir bireyi ve ailesini manevi destek hizmetleri
kapsamında gözlemlemeye çalışın.
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Uygulama Soruları
1) Gözlemlediğiniz ailenin içinde bulunduğu aşamayı belirtiniz.
2) Aile ve aile bireylerinin engelli yaşlısına yaklaşımını değerlendiriniz.
3) Aileye ve aile bireylerine manevi destek noktasında nasıl bir hizmet ortaya
koyabilirsiniz, belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
“Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu fiziksel,
zihinsel, ruhsal ve duygusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer
bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre
koşullarından etkilenen, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine
ihtiyacı olan bireydir”
Engel çeşitlerine bakıldığında ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma, zihinsel
engeller, süreğen hastalık ruhsal ve duygusal engelliler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu olmak üzere sekiz engellilik çeşidinin olduğu tesbit edilmiştir.
Engellilik nedenleri, genelde doğum öncesi, doğum esnasında ve doğum sonrası
meydana gelen engeller olarak kategorize edilmektedir.
Engellilikle ilgili tıbbi (medikal model), sosyal model, ahlaki veya moral model olmak
üzere üç model tarihi süreç içerisinde uygulanmıştır. Fakat bu modeller biyo-psiko-sosyal ve
manevi bir yapıya sahip insan için yeterli bir bakış açısı sağlamadığından bir dördüncü model
olarak “manevi destek modeli” de değerlendirilmeli engelli çocuk ve ailelerine yönelik olarak
uyglama alanına sokulması gerekmektedir.
Engelli ve engelli ailelerinin karşı karşıya kaldıkları engellilik durumu sonucu ortaya
koydukları tepkisel durum dört modelde değerlendirilmektedir. Bunlar “aşama modeli”,
“sürekli üzüntü modeli” “kişisel yapılanma modeli” “çaresizlik, güçsüzlük ve anlamsızlık
modelidir”. Her modelin kendi içinde tepkisel durumları farklılık arz etmektedir. Bunlar inkar
ve şoktan başlayıp kabul aşamasına kadar gelebilmektedir.
Engelli bireyin hayatın anlam ve amacını yakalayabilmesine yardım edebilecek temel
dayanak noktalarından birisi kendisine ve ailesine manevi destek hizmetlerini sunabilmektir.
Bu kapsamda yapılacak destek vesile ile birey hayatının anlam ve amacını belirlemiş ve daha
sağlıklı birey ve aile olma yolunda adımlar atmış olur. Bu kapsamdaki manevi destek noktaları
ise engelli ve engelli ailesine yönelik olarak imtihan olgusundan bahsedilmesi, imtihana karşı
sabır ve şükür ile mukabele edilmesi, yapılan hizmetler neticesinde ahirette mükâfatın
varlığının ortaya konması, insana hizmet, sorumluluk bilinci, fedakarlık, ferağat ve diğergamlık
gösterebilme sayılabilir.
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Bölüm Soruları
1) Engellilik konusundaki bilinen en eski ve günümüz dünyasında da bazılarına
göre en yaygın şekilde varlığını sürdüren, model aşağıdakilerden hangisidir?
a) Manevi Destek modeli
b) Tıbbi (medikal) model
c) Ahlaki veya Moral model
d) Sosyal model
e) Bio-psiko-sosyal-manevi model
2) Yaşanan sıkıntı ve zorluklar karşısında olayı ve sorunları doğru bir şekilde
tanımlama, sabrın hangi yönünü ifade etmek için kullanılmaktadır?
a) Bilişsel yönü
b) Duygusal yönü
c) Davranışsal yönü
d) Manevi yöne
e) Şükür yönünü
3) Girişilen doğru, hayırlı bir çabada insanın karşılaşabileceği zorluklara ve
olumsuzluklara karşı dayanıklı olmayı, direnmeyi, metaneti ve cesareti ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şükür
b) Diğergamlık
c) İmtihan
d) Sabır
e) Fedakarlık
4) Kur’an-ı Kerim’de insanoğlunun sahip olduğu nimetin artırılması Allah
tarafından neye bağlı olarak şart koşulmuştur?
a) Sabır
b) Şükür
c) İmtihan
d) Tevekkül
e) Tefekkür
5) Engelli yaşlısı olan ailelerin karşılaştıkları sıkıntıları aşmaya katkı sağlayıcı
en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kabullenme
b) Şok
c) Sabır
d) İnkar
e) Şükür
6) 2009 yılında hangi kurum tarafından hazırlanan Özürlüler Raporunda
gelişmiş ülkelerdeki manevi bakım (spiritual care) noktasında vurgu yapılmıştır?
a) Aile ve Sosyal Politikala Bakanlığı
b) Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu
c) Başbakanlık Teftif Kurulu Başkanlığı
d) Milli Eğitim Bakanlığı
e) Diyanet İşleri Başkanlığı
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7) Aşağıdakilerden hangisi engfelli ve engelli ailerinin tepkilerinin mahiyetini
ortaya çıkaran yaklaşımlar/modellerden değildir?
a) Aşama Modeli
b) Sürekli Üzüntü Modeli
c) Kişisel Yapılanma Modeli
d) Çaresizlik, Güçsüzlük ve Anlamsızlık Modeli
e) Manevi Bakım Modeli
8) Suçluluk, kızgınlık ve utanma aşaması hangi engel modeli içerisinde
değerlendirilmektedir?
a) Manevi Bakım Modeli
b) Aşama Modeli
c) Kişisel Yapılanma Modeli
d) Çaresizlik, Güçsüzlük ve Anlamsızlık Modeli
e) Sürekli Üzüntü Modeli
9)
a)
b)
c)
d)
e)

Ülkemizde engellilik oranı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisidir?
% 15
% 10
% 12
% 12.9
% 11

10) Engel gibi sıkıntı ile karşılaşan aileler kendi güçlerini aşan bir gerçeklik ile
karşılaştıklarında onlara sunulacak manevi destek söylemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım dileyin
b) Sabredin, Allah sabredenleri sever
c) Allah insanlara kaldıramayacağı yükü yüklemez
d) Sabır her türlü başarının anahtarıdır
e) Allah sabredenlerle beraberdir
Cevaplar
1) C, 2) A, 3) D, 4) B, 5) A, 6) B, 7) E,

8) B, 9) D, 10) C
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13. TABİİ AFET VE MANEVİ DESTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Tabii afetle ilgili kavramsal çerçeve
2) Tabii afetlerde ortaya konan tepkiler
3) Bir felakete yönelik etki, geri çekilme, post-travma evreleri
4) Tabii afet ve beklenmedik olaylar sonucu kriz dönemine giren müracaatçılara
yönelik sosyal çalışmacının dikkat etmesi gereken hususlar
5) Tabii afet ve beklenmedik olay sonucu oluşan olumsuz duygulara yönelik manevî
destek
6) Olumsuzluklara odaklanmak yerine olaydan öğrenileceklere odaklanmak
7) Umut duygusunu geliştirme, anlamlandırma ve yaşama sevincini artırma
8) Kendine güven sağlayıcı davranışlar gerçekleştirme ve dinî sosyalleşme
9) Tabii afetlerde sabrın yeri ve önemi
10) Tabii afet ve beklenmedik olayı anlama çabasında olayın bir imtihan olma özelliği
taşıdığı olgusu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tabii afet ve beklenmedik olaylarla ne kastedilmektedir?
2) Tabii afet ve beklenmedik olaylarda ortaya konan tepkiler nelerdir?
3) Bir felakete
kastedilmektedir?

yönelik

etki,

geri

çekilme,

post-travma

evrelerinden

ne

4) Tabii afet ve beklenmedik olay sonucu oluşan olumsuz duygulara yönelik manevî
destek nasıl olmalıdır?
5) Olumsuzluklara odaklanmak yerine olaydan öğrenileceklere odaklanmak ne
anlama gelmektedir?
6) Umut duygusunu geliştirme ve yaşama sevincini artırma nasıl sağlanabilir?
7) Tabii afetlerde sabrın yeri ve önemi nedir?
8) Tabii afetlerin bir imtihan olması nasıl algılanmalı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tabii afet
Tabii afetle ilgili kavramsal
Konu ile ilgili farklı
çerçeve öğrenilmiş olacaktır.
literatür taramaları
konunun kavratılmasını
zenginleştirecektir.
Tabii afetlerda ortaya konan
Olaylar karşısında müracaatçının Farklı disiplinlerden
tepkiler
ortaya koyduğu tepkilerin neler
okumalar kazanımları
olduğu öğrenilmiş olacaktır.
artırıcı özelliğe sahiptir.
Bir felakete yönelik etki, geri
Bir felakete yönelik etki, geri
Konu ile ilgili
çekilme, post-travma
çekilme, post-travma evreler ile disiplinlinler arası
evrelerinden
ilgili konular detaylı bir şekilde
okumalar kazanımları
öğrenilmiş olacaktır.
artıracaktır.
Tabii afetlerde olumsuz
Oluşan olumsuz duygulara
Literatür taramaları
duygulara yönelik manevî
yönelik manevî destek konusu
kazanımları artıracaktır.
destek
detaylı bir şekilde öğrenilmiş
olacaktır.
Olumsuzluklara odaklanmak
Sıkıntılara odaklanma yerine
Psikolojik bakış açısı ile
yerine olaydan öğrenileceklere
sıkıntılardan bir öğrenilenlere
ilgili okumalar kazanımları
odaklanmak
odaklanma konusu öğrenilmiş
artıcı mahiyette olacaktır.
olacaktır.
Umut duygusunu geliştirme ve
Umut duygusunu geliştirme ve
Konu ile ilgili okumalar
yaşama sevincini artırma
yaşama sevincini artırma konusu kazanımları artıcı
detaylı bir şekilde öğrenilmiş
mahiyette olacaktır.
olacaktır.
Tabii afetlerde sabrın yeri ve
Sıkıntılar karşısında manevi
Konu ile ilgili literatür
önemi
destek olarak sabrın yeri ve
taramaları kazanımları
artıcı mahiyette olacaktır.
önemi öğrenilmiş olacaktır.
Tabii afetlerde olayın bir imtihan Olayların bir imtihan olduğu
Konu ile ilgili literatür
olma özelliği taşıdığı olgusu
vurgusu kavratılmaya
taramaları kazanımları
çalışılacaktır.
artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tabii afet
Etki, geri çekilme, post-travma evreleri
Manevî destek
Odaklanma
Umut duygusu
Yaşama sevinci
Sabır
Güven
Dini sosyalleşme
İmtihan
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Giriş
İnsanoğlunun hayatının birçok evresinde tabii afet ve beklenmedik olay olarak
nitelendirilebilecek ve bireyin kendisinin, ailesinin ve toplumun hayatını olumsuz olarak
etkileyebilecek deprem, sel, felaket, yangın, kaza, savaş, terör vb. birçok olayla karşılaşması
hayatın kaçınılmaz gerçeklerindendir.
Bu gerçeklikle karşılaşan bireyin, olay karşısında orkaya koyduğu birçok psikolojik
ve sosyolojik tepkiler, tutum ve davranışlar bulunmaktadır. Korku, endişe, öfke, suçluluk,
güvensizlik, gelecekle alakalı karamsarlık, yas, manevi üzüntü vb. birçok tepkisel durum
bunlardan birkaçıdır. Bu durumlar karşısında meslek elemanının müracaatçının yaşadığı
sorunlarla başetmesinde kendisine destek olması gerekmektedir. Bu destek
mekanizmalarından biri de manevi destektir.
Deprem, sel, felaket, kaza, savaş, terör gibi hayatı olumsuz etkileyen olaylarla
karşılaşan müracaatçıya sunulacak manevi destek noktalarının başında yaşanan tüm
olumsuzlukların birer imtihan olduğu vurgusudur. Bunun yanında yaşananlardan olumlu
dersler çıkarmak, yaşananlar karşısında sabır göstermek, ümitsizlikten ziyade ümit
duygusunun aşılanması, olumsuzlukların giderilmesi noktasında sosyalleşmesini sağlamak ve
özellikle dini anlamda sosyalleşmesi noktasında çalışmalar ortaya koymak da manevi destek
unsurları arasında sayılabilecek noktalardır.
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13.1. Tabii Afet ve Beklenmedik Olaylarla İlgili Kavramsal Çerçeve
Tabii afet veya beklenmedik olaylardan kastedilen, toplumun tamamı veya belli
kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır.
Tabii afetler ve beklenmedik olaylar bireyleri, aileleri ve tüm toplulukları parçalama ölüme,
yaralanmaya, travmaya ve büyük sayıda insan için finansal zorluğa neden olma potansiyeline
sahiptir.
Tabii afet ve beklenmedik olaylara örnek verilecek olursak, deprem, sel, fırtına, kasırga,
orman yangını, trafik kazası, uçak kazası, terörist saldırılar, savaşlar, bombalamalar vs. bu
kapsamda değerlendirilebilecek olan olaylardır.

13.2. Tabii Afet ve Beklenmedik Olaylarda Ortaya Konan Tepkiler
Tabii afet ve beklenmedik olaylar, insanların karşılaştıklarında fıtri olarak birçok tepki
ortaya koyacakları durumlar olup, bu hem bireyi hem de aileleri derinden etkileyecek olaylardır.
Nitekim ne zaman geleceği belli olmayan ve insanın ani bir şekilde karşılaşması halinde
beraberinde birçok tepkiyi de getireceği bir gerçektir. Bu tepkilerden bazıları yoğun şok, korku,
dehşet ve üzüntü olarak ortaya çıkabilmektedir. Bunları çoğaltmak mümkündür.
Beklenmedik bir şekilde trafik kazası geçiren ve çok sayıda yaralının, ölmekte olanların
ve cesetlerin görüntülerinin ve bunlardan gelen seslerin hatırlanmasının zemin hazırlaması
vasıtasıyla ölüm fikriyle meşguliyet.
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Bosna Hersek'teki Sel Felaketi Haber 640 × 360
Yaşanan bir deprem gerçeğinden sonra bir daha asla normal bir hayat
kuramayabilecekleri ya da finansal olarak kendilerini idare edemeyecekleri hakkında kaygı;
yaşanan olay neticesinde kendilerinin hayatta kaldıklarını hissetme (hayatta kalmış olma
suçluluğu) ile sürekli kendini suçlama psikolojisi, çaresizlik hissi, güven kendine güven ve
denetim kaybı gibi birçok tepki yaşanan olaylardan sonra ortaya konan tepkilerdir.
Tabii afet ve beklenmedik bir olayla karşılaşan bireylerde ortaya konan tepkiler
üç aşama geçirmektedir. Bu aşamalar etki aşaması, geri çekilme aşaması ve post-travma
aşamasıdır:

13.2.1. Etki Aşaması
Birinci aşama olan etki aşamasında yaşanan olay boyunca insanlar sadece neler olduğu
gerçeğini sindirirler. Bir ya da iki saat içinde biten bu birincil evrede insanlar çeşitli biçimlerde
tepki verirler, özellikle de bazıları hala tehlike altındaysa. Sadece birkaç kişi şaşırtıcı bir şekilde
sakin kalmayı, rasyonel kararlar vermeyi ve kendilerini ve başkalarını korumayı becerirken,
diğerlerinin çoğu duygusal şok ve kafa karışıklığı içindedirler. Yoğun korku ve anksiyete
yaşarlar. Terleme, titreme ve mide bulantısı gibi fiziksel semptomlar gösterirler. Bununla
birlikte bu kişiler iletişim kurabilirler ve acil durum personelinin verdiği talimatları
izleyebilirler. Felakete yakalananların tümü içinde küçük bir oran korkuları nedeniyle
histerikleşecek ya da uyuşacak, rasyonel kararlar veremeyecek ve kendileri başkaları için
tehlikeli olacak şekilde davranacaktır (Bradford W.S, Charles J.H., (2015).
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13.2.2. Geri Çekilme Aşaması
İkinci aşama geri çekilme aşamasıdır. Bu aşama boyunca hayatta kalanlar neyin içinden
geçtiklerini daha net bir şekilde fark ederler. Tipik olarak bu evre, felaket geçtikten birkaç saat
sonra başlar. Bu noktada hayatta kalanların pek çoğu duygusal yorgunluk içindedir ve pek çoğu
kendini kontrol edemez ve ağlama krizi geçirir. Çoğu yaşadıklarını anlatma ihtiyacı içindedir.
Yiyecek, temiz su, sedye ve uyku ekipmanı gibi acil ihtiyaçların karşılanmasına dikkat
edilmelidir. Pek çoğunun çekidüzen ve kişisel bakım maddelerini sağlamada, endişeli
arkadaşlar ve aile ile irtibata geçmek için iletişim araçlarına erişim sağlamada ve kayıp
gözlüklere, reçeteli ilaçlara vb. ulaşmada yardıma ihtiyacı olacaktır (Bradford W.S, Charles
J.H., (2015). Ruhsal sağlık danışmanlığı, kriz müdahale çalışması ve manevi destek hizmetleri
bu aşamada başlamalıdır.

YouTube 1280 × 720

13.2.3. Post-travma Aşaması
Üçüncü aşama ise travma sonrası ortaya çıkan durumu açıklamak adına kullanılan posttravma aşamasıdır. Felakete ya da felaket getiren duruma uyum sağlamanın üçüncü evresi posttravma evresidir. Bireylerin ve ailelerin en fazla uyum göstermesi gereken şeyler, kayıplara
ilişkin matemle başetme, yaşamlarını yeniden inşa etmek ve normal ve öngörülebilir yaşam
örüntülerini yeniden kurmaktır. Bu aşama, kısmen kriz müdahale hizmetlerinin elverişliliğine
bağlı olarak aylar, yıllar ve hatta kişinin geri kalan tüm yaşamı boyunca sürebilir. Bu evre de
manevi destek hizmetlerinin verildiği evrelerdendir.

Haber365 746 × 412
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13.3. Tabii Afet Esnasında Kriz Dönemine Giren Müracaatçılara
Yönelik Meslek Elemanlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Tabii afet ve beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalan müracaatçılara yönelik olarak
yapılacak uygulamalarda meslek elemanının dikkat etmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bu
noktaları (Bradford W.S, Charles J.H., (2015) şu şekilde özetlemek mümkündür:
a. Kriz sürecindeki bir bireyin kafası krizi tetikleyen olayla, korku ve endişeleriyle
fazlasıyla meşguldür. Günlük hayatın dışında kalmışlardır ve mücadele istekleri yoktur. Bu
yüzden hep bir kaybetmişlik hissi vardır. Müracaatçının kendini güvende hissetmesi ve
anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla müracaatçının kendini güvende hissetmesini
sağlayacak tedbirlerin alınması ve anlaşılması noktasında gerekli desteğin sağlanması
gerekmektedir.
b. İyi bir dinleyici olun ve müracaatçıyı, durumuyla ilgili gerçekçi tesbitler yapmaya
yönlendirin. Meslek elemanı felaketle karşı karşıya kalan bireyin kendisini ifade etmesine
imkan sağlamalı ve imkan ölçüsünde iyi bir dinleyici olarak kendisi ile iletişime geçmelidir.
c. Yardım ve tedavi sürecine başkalarını da dahil edin. Bireyler bu süreçte en çok
tanıdıkları ve güvendikleri kişilerin sosyal destek sisteminin (aile, arkadaş, işveren, komşular)
etrafında olmasına ihtiyaç duyarlar. Müracaatçıyı bu kişilere ulaşması için cesaretlendirin ve
hatta izni olursa onun adına bu kişilerle siz iletişime geçin.
d. Birey, kriz esnasında baş edemeyeceği kadar büyük bir sorunla karşıya karşıya
olduğuna inanır. Bu durumda sosyal çalışmacı “parçalara bölme” tekniğini kullanması faydalı
olacaktır. Müracaatçının karşılaştığı büyük problemlerin altında kalmasını engellemek adına
problemleri küçük parçalara ayırmak suretiyle, ihtiyaç durumuna göre parça parça çözmek
müracaatçının içerisinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulmasına destek verecektir.
e. Kriz dönemindeki bireye yönelik davranışın temel taşlarından biri de kişiye umutla
yaklaşmaktır. Müracaatçının zor durumlarla mücadele yeteneğine güvenin, bunu ona
hissettirdiğinizde kendini güvende hissedecektir ve korkuları azalacaktır. Ona daha önce bu tür
afetlerle nasıl baş ettiğini ve bunların üstesinden nasıl geldiğini hatırlatın.
f. Birkaç kişinin ya da bir ailenin kriz sürecinde olduğu zamanlarda benzer travmatik ya
da üzüntü verici olaylardan etkilendiklerinden grup ya da aile terapileri faydalı olacaktır. Bu
manevi destek noktasında bireye kaynaklık eden temel unsurlardan biridir.

13.4. Tabii Afetlerde Olayı Anlama Çabasında Manevî Destek
İnsan, dünyadaki var olan şeylere anlam verebilen, anlam üretebilen tek canlıdır. Bu
itibarla insan nesnelerdeki ya da olaylardaki anlamı bulup çıkarmaz tam tersine anlam üretir ve
onlara anlam yükler. Yapılan bazı araştırmalarda da insanın ilk hedefleri arasında “hayatta bir
amaç ve anlam bulma”, anlamlı bir hayat felsefesi geliştirme” gibi hususların olduğu tespit
edilerek insanın yaşamında anlam üretme ve anlam arayışının önemi ortaya çıkmaktadır.
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İnsanın bu temel özelliği istenmedik ve beklenmedik olay ya da durumlarla karşılaştığında da
o olay ya da durumları anlama, anlamlandırma çabası çerçevesinde “karşılaştığım bu
beklenemedik afet, sıkıntı vb. hususların benim için anlamı nedir?”sorusunu sorar. Hayat,
bir yandan sevinç ve mutluluk ihtiva eden olaylarla bir yandan da felâket ve acılarla da doludur.
Hayatın bu iki boyutunu da görüp ona göre yaşamın şekillendirilmesi insanların hayatlarını
kolaşlaştırıcı özelliktir. Sadece hayatın sevinç ve mutluluğuna odaklanan birey, tabii bir afet ile
karşılaştığında çok ciddi psikolojik sıkıntılar içerisine gireceği de bir gerçekliktir.
İnsan felâket ve acılarla başa çıktığı, onlarla mücadele ettiği ve nihayet onları yendiği
ölçüde hayata tekrar sarılır, toplumla uyumlu ve kendisiyle barışık bir yaşam sürmeye başlar.
İnsanın başına gelen felâket ve acı olayı anlamadan, kendisini ona karşı konumlandırmadan
yaşadığı olayın açtığı yaraları sarmak ve neden olduğu gerilimleri azaltmak için adımlar atmak
bir hayli zor olacağından karşılaştığı durum ya da olayla ilgili onları anlamaya yönelik
kendisine sorular sorar. “Niçin ben bu olayı yaşadım?, Bu olayın benim için anlamı nedir?”
vb. sorular sorarak onlara cevap bulmaya çalışır. Bu soruların cevaplandırılmasına yönelik
olarak müracaatçıya yaşadığı olayla ilgili anlama, anlamlandırma çabasına yardımcı olacak
şekilde bilgilendirici ve rehberlik yapıcı şekilde manevî desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Bu
nedenle yaşadığı olayı anlama ve anlamlandırma açısından dinî referanslı anlatım birey için
önemli bir bilgi kaynağı olabilir. Dinî inançlar, en azından sorunlarının üzerine gitmenin en
büyük engeli olan belirsizlikleri ve kuşkuları ortadan kaldırır (Kula, 2006). Kısaca dinî inançlar
insanlara hayatın sorunlarının çözümlenebileceğini anlatır. Çünkü anlama, bilgi sahibi olma ve
farkındalık insanda bir şeyler yapılabileceği duygusunu uyandırır.

13.5. Tabii Afet Sonucu Ortaya Çıkan Olumsuz Duygulara Yönelik
Manevî Destek
Bazı istenmedik ve beklenmedik nitelikte yaşanan olaylar travmatik olay niteliğini
oluşturabilmekte ve bunun sonucunda stres bozuklukları yaşanabilmektedir. Öncelikle
duygusal olarak geçici bir şok yaşanabilir. Korku, öfke, suçluluk, utanç, çaresizlik ve
umutsuzluk duyguları hissedilebilir ya da şokun etkisi ile hiçbir şey hissetmeden donup
kalınabilir, şaşkınlık yaşanabilir. Bazı kişiler ise, travma sonrası stres bozukluğu, kaygı
bozuklukları ve depresyon adı verilen birtakım psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Bireyin
kendini boşlukta, duygusuz, tepkisiz hissetmesi, anî öfke patlamaları, aşırı huzursuzluk, kendini
bir rüyadaymış, bedeninin dışındaymış veya gerçek değilmiş gibi hissetmesi, kendini değersiz
hissetmesi, umutsuzluk ve yaşama isteğinin azalması gibi sorunlar yaşanabilecek sorunlar
arasında sayılabilir. Travma sonrası yaşanan bu sorunların bir kısmı 1999 Marmara depremini
yaşayan depremzedelerde gözlenmiştir (Kula 2000a: 357).
Müracaatçının yaşadığı olumsuzluklar karşısında oluşan olumsuz duygulara yönelik
manevi destek kapsamında şu noktalara vurgu yapılması önem arzetmektedir:
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13.5.1. Olumsuzluklara Odaklanmak Yerine Olaydan Öğrenileceklere
Odaklanmak
Müracaatçıya sağlanabilecek manevî destek olarak yaşanan olay ve onun etkilerine
odaklanmak yerine, olaydan öğrenilmesi gerekenlere odaklanmanın olması gereken bir tutum
olduğu üzerinde durulmalıdır. Nitekim insanın yaşadığı her olay ya da durum, onun
hayatına değer katmak, yaşamını zenginleştirmek, tecrübesini artırmak, insanî
özelliklerini geliştirmek ve manevî açıdan ilerlemesini sağlamak amacını taşımaktadır.
Bu nedenle bizi diğer varlıklardan ayıran “öğrenme” özelliğimiz yaşamımızın sonuna kadar
devam ettirdiğimiz bir yönümüzdür (Kula 2006).
Bu itibarla istenmedik ve beklenmedik bir olayla karşılaşan birey, yaşanan durumu
kabullenmeyi sağlayıcı ve olay sonucu oluşan sorunlara çözümler üreten aktiviteyi
gerçekleştirici şekilde ilgisini olaydan ne öğrenmesi gerektiğine odaklamalıdır. Burada bireyin
kendisine sorması gereken temel soru, “Bu olay bana ne öğrenmemi sağlamaktadır?”
olmalıdır. Olay karşısında takınılacak tavır, yapılacak seçim bu çerçevede olursa kişinin, olayın
oluşturduğu olumsuz duyguları ve belirsizlik, güvensizlik duygularını aşması kolaylaşacaktır.
Aynı zamanda olayla ilgili yaşanan bazı sorunlarla ilgili çözümler de daha belirgin hâle
gelebilecektir (Kula 2006).
İstenmedik ve beklenmedik bir şekilde yaşanan olay, “öğrenme merkezli” bir bakış
açısıyla değerlendirildiğinde bireyin ilk öğrenebileceği şey olayla ilgili “farkındalık
düzeyi”nin artacağıdır. Olayla ilgili yargılama, acele karar verme veya sorunlardan kaçma gibi
davranışlar yerine farkındalık gerçekleşecektir. İlk farkına varacağı husus, yaşadığı duygu ve
düşünceler ve bunların kendi yaşantısındaki değeri ile ilgili olabilecektir. Bir olayın olumsuz
etkileriyle baş etmede etkili olan ve engellik konusunda da üzerinde detaylı bir şekilde durulan
kabullenme süreci de yaşadıklarımızın farkına varmakla ve onlarla yüzleşmekle mümkündür.
İnkâr, utanç kızgınlık, saldırganlık, çaresizlik gibi durumlar kabullenme sürecini
zorlaştıran durumlardır. Bu duyguları aşarak kabullenmenin gerçekleşebilmesi için olay ile
ilgili olumlu düşünme de etkili bir tavırdır. Yaşanan olay ya da durumdan neler öğrenilmesi
gerektiğine odaklanan birey, olayla ilgili olumlu düşüncelere sahip olabilir. Düşünce
biçimimiz olayla ilgili stresi artırabilir ya da azaltabilir. Olumlu düşünmede dinî inançların da
önemli ölçüde etkisi söz konusudur. Çünkü dinî inanç, öncelikle yaşanan olayla ilgili oluşan
stresli ve gerilimli durumlarla baş etmede insanlara dayanma ve direnme gücü
kazandırmaktadır. Bu durum bireyi rahatlatmakta ve olayı daha mâkul bir şekilde
değerlendirme imkânı oluşturmaktadır. 1999 Marmara depremini yaşayan bireyler ve bedensel
engelliler üzerinde yapılan bazı çalışmaları inceleyen Kula, (2006) konu ile ilgili aşağıda ifade
edilen tesbitlerde bulunmuştur. İncelenen bütün çalışmalarda dinî inancın yukarda ifade edilen
olumlu etkisi gözlenmiştir.
Bir depremzedenin yaşadığı durum karşısındaki tavrını belirlemede inancının etkisini
şu ifadeler ortaya koymaktadır.
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“Biz Allah’ın mülkünde yaşıyoruz. Bu nedenle teselli bulmada zorlanmadık. Sabrı
Allah veriyor.”
Ayrıca bireyin yaratıcısına yardım etmesi için yalvarması ve bu isteğinin kabul
edileceğine inanması onun rahatlamasına ve olumlu düşünmesine neden olmaktadır. Nitekim
bir ibadet olarak kabul edilen duanın vakti karşı karşıya kalınan bela ve musibetlerdir. Bu
sıkıntılarla karşı karşıya kalma dua ibadetini yerine getirmenin vaktidir. Öğrenme merkezli
olayı değerlendirmeye çalışan bireyin yaşadıklarından öğreneceği bir diğer husus da; olayın
görünürdeki olumsuz etkilerine rağmen yaşama uyum sağlayıcı yönleri de oluşturabilecek
imkânları barındırdığıdır. Örneğin sadece sol ayağını oynatabilen beyin felçli olan İrlandalı
yazar Christy Brown annesi tarafından sol ayağı ile tebeşir tutması öğretilerek sol ayağının
parmağı ile daktilo kullanmak suretiyle eserler yazmasını sağlamıştır. Aynı şekilde denizde
başını bir cisme vurarak vücudu felç olan ve daha sonra dinî telkin ve inancı sayesinde “Tanrı’m
bu olayla bana ne öğretmek istedi?” sorusunu sorarak olayı farklı değerlendirmek suretiyle
ağzıyla kalem tutmasını öğrenen ve yaptığı resimlerle sergi açan Jonatha’nın hikâyesi bu
konudaki bir diğer örnektir. İstenmedik ve beklenmedik olaya öğrenme merkezli yaklaşan
bireyin öğreneceği bir başka nokta da, kendisi gibi olan ya da kendisinden daha kötü durumda
olanları daha iyi anlayarak onlara empatik yaklaşma becerisini kazanmasıdır. Bu durum
insanlara karşı olan sevecenliği artırır ve diğerkamlık duygularını güçlendirir. Böylece
yaşanılan duruma üzülmek, kahretmek ve belirsizlik ve güvensizlik duyguları yerine, kendisi
gibi olanlar ya da kendisinden daha kötü durumda olanlarla birlikte olumlu şeyler yapma,
yardımlaşma vb. birtakım davranışlar gerçekleştirilir. Aynı zamanda istenmedik ve
beklenmedik bir olay yaşayan bireyin bireyselliğini aşarak kendisinden daha kötü durumda
olanları daha iyi anlayarak kendi durumunu, acı ve sıkıntılarını o durumda olanlara
karşılaştırmak suretiyle göreceli olarak moral bulur ve rahatlar. 1999 depreminde de
bireyselliğin aşma durumunun yaşandığı ve depremzedelerin ben merkezli davranmaktan
uzaklaşarak kendi durumları ile daha kötü olanların durumlarını göz önüne alarak yaşadıkları
durumdan teselli buldukları gözlenmiştir.

13.5.2. Umut Duygusunu Geliştirme ve Yaşama Sevincini Artırma
Tabii afetle karşı karşıya kalan müracaatçının yaşadığı olaylar, ilk zamanlarda
çaresizlik, depresyon, yaşamdan kopma vb. duyguların yaşanmasına neden olabilir. Bu
duyguların bireyin yaşamını altüst etmemesi açısından manevî destek çerçevesinde bireye
umut duygusunu aşılamak önemlidir. Zira umut duygusu, geleceğe yönelik olumlu
fonksiyonunun yanında özellikle kriz ve felâket dönemlerinde, bir taraftan bireysel ya da
toplumsal dayanma gücü sağlarken, diğer taraftan da iyimserlikten doğan bir “sığınma”
duygusu aşılar. Umut güven duymanın açık bir ifadesidir (Kula, 2006).
Manevi destek noktasında umut duygusunun aşılanmasında da dinî inanç ve dinin bu
konudaki bazı yaklaşımları yardımcı olan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinî inanç,
kişide yaşanan travmatik olaya, acı ve kayıplara göğüs germe imkânı oluşturmaktadır. Din,
Allah ve ahiret inancı ile kayıpların kabullenilmesini kolaylaştırmakta ve travmatik olayı
yaşayan kişilere iyimserlik ve umut gibi ruh sağlığı açısından olumlu duygular
kazandırmaktadır. Dinî inancın birey üzerindeki bu etkisi depremzedeler üzerinde gözlenmiş
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(Kula, 2006) ve olayın olumsuz etkilerini aşmada dinî inançlarının, dua ve ibadetlerinin direnç
kaynağı oluşturduğu belirtilmiştir.
Bireye olay karşısında ümit duygusu aşılamada etkili olacak bir diğer nokta da dinî
açıdan yaşanan olayda “hayırlı” noktaların da bulunabileceğine ilişkin yaklaşımdır. Nitekim
Kur’an-ı Kerim’de; “Sizin hayır zannettiğiniz şeylerde şer, şer zannettiğiniz şeylerde de
hayır olabilir” ayeti (Bakara, 2/216) göz önüne alındığında yaşanan olaylar konusunda peşin
hükümlü davranmamanın gerektiği, “hayır” ve “şer” olarak nitelendirdiğimiz hususların bize
göre olduğu ve göreceli bir yapı arz ettiği bununla birlikte yaşanan durumdan “hayırlı”
hususların çıkabileceği bunun üzerine odaklanmanın önemi karşımıza çıkmaktadır.
Tabii afet gerçeği ile karşı karşıya kalan müracaatçı, yaşadığı olayla ilgili olarak acele
karar vermeden hayırlı yönlerin olabileceğini düşünür ve bunları anlamaya çalışırsa olayın
sıkıntılarını aşacak şekilde umutları artar. Olayla ilgili yaşayacağı olumlu gelişmelerle de
oluşacak ümit duyguları sayesinde yaşama sevinci artar (Kula, 2006). Yaşanan olaylar
karşısında ümit ve hayır pencerisinden bakmadan, sadece ümitsizlik ve karamsarlık
penceresinden bakan müracaatçıya bu bakış açısının doğurabileceği olumsuzluklar ortaya
konmalı ve olaylara olumsuz pencereden değil, hayır ve ümit pencerisinden bakmanın
gerekliliği yapılan bilimsel çalışma verilerinden de yararlanarak ortaya konabilmelidir. Nitekim
“Olanda hayır vardır” temel ilkesi hiçbir zaman zihinlerden çıkarılmamalıdır.

13.5.3. Kendine Güven Sağlayıcı Davranışlar Gerçekleştirme ve Dinî
Sosyalleşme
Bir olayla karşılaşan müracaatçı, olaydan etkilenme sonucu yaşadığı bazı olumsuz
duygularla birlikte olaydaki birtakım belirsizlikler sebebiyle kendine güvenini yitirebilir, bir
güvensizlik duygusu oluşabilir. Bireyin bu duygularla baş edebilmesi açısından ve kendine
güvenini kazandırmada etkili olabilecek bazı sosyal etkinliklere bireyi katmak ve dinî
sosyalleşmesini sağlayıcı şekilde birtakım görev ve sorumluluklar vermek suretiyle manevî
destek sağlanabilir. Zira birey yaşadığı olay ya da durumun etkisiyle hareket edeceğinden
kendini sorunların altında ezilmiş, çaresiz hissedebilir. Bu duyguları aşmada ve kendini
sorunlarını çözebilecek şekilde güçlü ve yeterli hissedebilmesi için bireye sosyal destek
sağlanmalıdır. Bu nedenle gerçekleştirebileceği bazı görev ve sorumluluklarla birlikte topluma
uyum sağlayıcı imkânlar oluşturmak kişinin yeniden kendine güvenini kazandırabilir. Aynı
zamanda toplumsal hayata uyum sağlayarak yaşadığı olay ya da durumun olumsuz etkilerini
daha çabuk atlatabilir. İslâm dininde ibadetlerin bireyin dinî sosyalleşmesindeki rolü
açısından cemaatle namaz, yoksula, fakire sadaka verme, ramazan ayında mukabele vb.
dinî davranışlar örnek olarak sayılabilir. Hristiyan açısından klisede ayinlere katılma, başka
insanlara yardımcı olma noktasında diğergamlık gösterme, dini bayramlarda diğer insanlarla
bayramlaşma ve insanların mutlu olmasına yönelik faaliyetlerde bulunma da bir başka açıdan
ele alınabilecek hususlardır.
Bireyin dinî görev ve sorumluluklarını sosyalleşmesini sağlayıcı nitelikte
gerçekleştirmesi veya istenmedik ve beklenmedik olay sonucu sosyalleşme düzeyi azalmış
bireye sahip olduğu özellikler çerçevesinde birtakım dinî görev ve sorumluluklar vererek dinî
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sosyalleşmesinin sağlanması dinin bireye kazandırdığı psiko- sosyal özelliklerdir (Kula, 2006).
Bu çerçevede Hz. Peygamber’in (sav) doğuştan görme engelli Abdullah ibn Ümmi Mektum’a
imamlık ve müezzinlik görevi vermesi ile 13 defa yerine yönetici olarak vekil bırakması, dinî
sosyalleşme açısından manidar örneklerden olup, müracaatçının kendine güvenini sağlayıcı,
sorunlarını aşma cesaretini oluşturucu ve topluma uyumunu kolaylaştırıcı şekilde manevî
destek özelliğini taşımaktadır (Kula, 2006).

13.5.4. Olayın Bir İmtihan Olma Özelliği Taşıdığı Olgusu
İnsanoğlu, yeryüzüne imtihan için gönderilmiş bir varlıktır. Kur’an-ı Kerim’de imtihan
olarak ortaya konulan konulara bakıldığında; insanın biraz korku, açlık, candan ve maldan
eksiltme gibi konularla imtihan edileceği açıkca ifade edilmektedir. Tabii afet ve
beklenmedik olaylar neticesinde karşılaşılan durumlarda da korku, açlık, can ve malın kaybı
gibi birçok unsurun yaşandığı bir gerçektir. Dolayısıyla yaşanan her olumsuzluk bireye sorulan
bir soru olarak ortaya çıkmaktadır ki, bu soru karşısında birey Rabbine karşı sabır gösterip,
tevekkül ve teslimiyet içerisinde mi olacak, yoksa isyan mı edecektir. Hangi cevabın verilmesi
gerektiği de yine Bakara suresinde ifade edilmiş ve Allah hem soruyu hem de cevabı
beraberinde zikretmiş ve “ve sabredenleri müjdele” (Bakara, 2/155) ifadesi ile bireylerin
yaşadıkları olaylar karşısında sabretmeleri gerekiğiini vurgulamıştır.

13.5.5. Tabii Afet ve Beklenmedik Olayı Anlama Çabasında Manevî
Destek Olarak Sabrın Yeri ve Önemi
Yaşanan musibetlerin bir imtilan olması ve bu imtihandan kurtulmanın birinci şartının
konuya sabır pencerisinden bakılması gerektiğinin öğrenildiği Bakara suretisinin 155.
Ayetinden sonra bir diğer ayet de tabii afet ile karşılaşma durumunda bireyin karşı karşıya
kalacağı ve yukarda ifade edilen psikolojik, sosyal, ekonomik ve manevi sıkıntılar karşısında
nasıl davranılması gerektiği de Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler sabır ve namazla
Allah’tan yardım isteyin” (Bakara, 2/153) ayeti ile belirtilmektedir. Dolayısıyla
müracaatçının yaşanan olumsuzluklar karşısında manevi olarak desteklenmesi noktasında
müracaatçıya sabır ile igili bilgilerin verilmesi, sabır ve namazla yardım istemenin önemi
üzerinde durulması yaşanan olumsuzlukların etkilerinin azaltılmasına yönelik manevi bir
destek olacaktır.
Olumsuzluklar karşısında gösterilmesi gereken sabır ile ilgili olarak Hz.Peygamber
(sav): “Sabır kurtuluşun anahtarıdır” buyurmak suretiyle müracaatçının içerisinde
bulunduğu travmatik durumdan kurtulmanın en önemli çıkış noktalarından ve başetme
anahtarlarından birinin sabır olduğunu vurgulamaktadır.
Sabır kavramı ilk bölümlerde detaylı olarak üzerinde durulan bir kavram olması
hasebiyle burada daha fazla detaylandırmadan şunu ifade etmek gerekir ki, gerek Kur’an-Kerim
ve gerekse Hz. Peygamber (sav)’in ifadelerinde belirtilen sabır pasif bir teslimiyet duygusu,
kabullenme ve tahammül olmayıp, bilakis aktif bir eylem biçimi olarak kabullenme ile beraber,
isyan etmeden, karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi noktasında gösterilmesi gereken bütün
çaba ve gayreterin de gösterilmesidir. Yoksa sadece olayı olduğu gibi kabul edip teslim olmak
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ve hiçbir eylemde bulunmamak sabır değil, tahammüldür. İnanan insanların da karşılaşılan
olaylara tahammül değil, sabır etmesi ve hatta sabır içerisinde şükür etmesi gerektiği üzerinde
durulmalıdır.
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Uygulamalar
Çevrenizde deprem vb. tabii afetle karşı karşıya kalmış olan yaşlı birey ve ailelerinin
geçirdikleri travmalar hakkında bilgi almaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1) Çevrenizde gözlemlediğiniz birey ve aileler ne tür tabii afet yaşamışlardır?
2) Yaşadıkları olaylar karşısında nasıl bir tepki göstermişlerdir?
3) Yaşanan olaylarla başetme noktasında herhangi bir meslek elemanından bir yardım
almışlar mıdır?
4) Almışlarsa hangi meslek elemanından profesyonel destek almışlardır?
5) Aldıkları profesyonel destek noktasında yaşadıkları travmalardan ne oranda
kurtulabilmişlerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tabii afetler, toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır. Tabii afetlerde bireyleri, aileleri ve tüm toplulukları
parçalama ölüme, yaralanmaya, travmaya ve büyük sayıda insan için finansal zorluğa neden
olma potansiyeline sahiptir. Tabii afet ve beklenmedik olaylara örnek verilecek olursak,
Deprem, sel, fırtına, kasırga, orman yangını, trafik kazası, uçak kazası, terörist saldırılar,
savaşlar, bombalamalar vs. bu kapsamda değerlendirilebilecek olan olaylardır.
Beklenmedik olaylar, insanların karşılaştıklarında fıtri olarak birçok tepkiler ortaya
koyacakları durumlar olup, bu hem bireyi hem de aileleri derinden etkileyecek olaylardır.
Nitekim ne zaman geleceği belli olmayan ve insanın ani bir şekilde karşılaşması beraberinde
birçok tepkiyi de getireceği bir gerçektir. Yoğun şok, korku, dehşet ve üzüntü ortaya
konabilecek temel noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tabii afet ve beklenmedik bir olayla karşılaşan bireylerde ortaya konan tepkiler üç
aşama geçirmektedir. Bu aşamalar etki aşaması, geri çekilme aşaması ve post-travma
aşamasıdır.
Tabii afetlerde sunulacak olan manevi destek hizmetleri kapsamında şu hususlar
üzerinde durulabilir: Müracaatçının olayı anlamasını sağlayıcı bir çalışma ortaya konması,
yaşanan olayların olumsuzluklarından ziyade, olumlu boyutlarının düşündürülmesi, hayatın
sürekli bir imtihan olduğu gerçeği ve bu imtihanda başarılı olmanın sabırdan geçtiği hakikati
üzerinde durulması, müracaatçının dini sosyalleşmesi noktasında desteklenmesi, hayata yönelik
olarak ümit ve yaşama sevinci noktasında vurgu yapılması.

290

Bölüm Soruları
1) Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan
doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar” ifadesi hangi kavram için
kullanılmaktadır?
a) Tabii olaylar
b) Tabii Süreç
c) Tabii Afet
d) Sosyolojik olaylar
e) Tıbbi olaylar
2) Aşağıdakilerden hangisi
aşamalarındandır?
a) Psikolojik Aşama
b) Post-Travma Aşama
c) Kabul Aşaması
d) Sosyolojik Aşama
e) Manevi Aşama

afetler

neticesinde

ortaya

konan

tepkinin

3) Tabii afet sonrası yaşanan olumsuzlukların etkilerinin azaltılması noktasında
yaşananlara olumlu bir pencereden bakmak doğru bir yaklaşımdır.
a) Evet
b) Hayır
4) Müracaatçının yaşadığı tüm sıkıntıların ........ olarak değerlendirilmesi olay
karşısında yaşanan sıkıntıların giderilmesine manevi destek sağlar.
a) Şer
b) Hayır
5) Hayatta karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi noktasında Allah’tan yardım
istemenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) İbadet
b) Sabır
c) Dua
d) Sabır ve namaz
e) Dua ve namaz
6) Beklenmedik olaylar karşısında duygusal şok ve kafa karışıklığı içerisinde olan
bireyler tepkinin hangi aşamasında kabul edilmektedir?
a) Tepki aşaması
b) Etki aşaması
c) Geri çekilme aşaması
d) Post-travma aşaması
e) Manevi aşama
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7) Dünyadaki var olan şeylere anlam verebilen ve anlam üretebilen tek canlı
insandır.
a) Evet
b) Hayır
8) Yaşanan olaylarda “farkındalık düzeyi”ni
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Olaydan Öğrenileceklere Odaklanmak
b) Olaylardan Umut besleyerek çıkmak
c) Olayların sabır gerektiğini bilmek
d) Olayların bir imtihan olduğunu kabul etmek
e) Olaylardan yaşam sevincini kazanabilmek

artıran

manevi

destek

9) Bireyselliğin aşılma durumunun yaşandığı ve depremzedelerin ben merkezli
davranmaktan uzaklaştıklarının tespitinin yapıldığı Kula tarafından yapılan çalışma
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Van depremi
b) Ege depremi
c) 1999 depremi
d) İstanbul depremi
e) Bingöl depremi
10) Bireyin inancına göre bir ibadet merkezine gitme hangi manevi destek
unsurları içerisinde sayılabilir?
a) Olaydan Öğrenileceklere Odaklanmak
b) Olayların bir imtihan olduğunu kabul etmek
c) Olaylardan Umut besleyerek çıkmak
d) Dini sosyalleşme
e) Olaylardan yaşam sevincini kazanabilmek

Cevaplar
1) C, 2) B, 3) A, 4) B, 5) D, 6) B, 7) A, 8) A, 9) C, 10) D
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14. MANEVİ/DİNİ KAYGI VE MANEVİ DESTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Kaygı kavramı farklı disiplinler açısından ele alınmış olacaktır.
2) Maneviyat noktasında kaygıları olan müracaatçıya manevi destek nasıl sunulabilir?
3) Kader ile ilgili kaygılara manevi destek nasıl sunulabilir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kaygı nedir?
2) Dini kaygıları olan müracaatçılara manevi destek için ne yapılmalıdır?
3) Maneviyat ve din kaygısı olan müracaatçılara manevi destek sunacak meslek
elemanının hangi rollere sahip olması gerekir?
4) Müracaatçıların karşı karşıya kaldıkları sorunlarla baş etmesinde sahip oldukları
maneviyat ve dinin manevi destek noktasında rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kaygı

Kaygı ile ilgili temel bilgiler
öğrenilmiş olacaktır.

Kaygı ile ilgili psikoloji ve
psikiyatrik kaynaklar
tarandığında konu detaylı bir
şekilde kavranılmış
olacaktır.

Maneviyat/tinsellik ile ilgili
kaygılar

Maneviyat veya tinsellik
kavramı ile ilgili kaygılar ve
bunlara yönelik manevi
destek unsurları öğrenilmiş
olacak

Konu ile ilgili literatür
okumaları kazanımları
artıracaktır

Din ile ilgili kaygılar

Din ile ilgili kaygılar ve bu
kaygıların giderilmesi
noktasında manevi
noktasında neler
yapılabileceği öğrenilmiş
olacaktır.

Konu ile ilgili literatür
okumaları kazanımları
artıracaktır
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Kaygı
Maneviyat
Tinsellik
Din
Maneviyat ve dini kaygılar
Maneviyat ve dini kaygılarla başetme
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Giriş
İnsan yapısı itibariyle biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi bir varlıktır. Bu dört
özelliği bünyesinde taşıyan her insanın manevi boyutunun bulunduğu daha önce de ifade
edilmişti. Manevi boyut, birçok insanda dini boyut ile beraber bulunmaktadır. Yani bir kısım
insanlar her hangi bir dini inanca sahip olmamalarına rağmen, manevi bir boyutları
bulunmaktadır. Bir kısım insanlarda da maneviyat ile beraber bir dine bağlanma, bir yaratıcıya
inanma, o dinin inanç, pratikler, ahlak ve sosyal hayatla alakalı emir ve yasaklarını yerine
getirme anlayışı bulunmaktadır.
Bir dine bağlı olmanın getirdiği sorumluluğa sahip insanların zaman zaman inandıkları
değerler ile veya manevi anlayışları ile bir çatışma içerisine girme durumları sözkonusudur. Bir
başka boyutta da maneviyat ve dini inanışları gereği yerine getirmek durumda oldukları dini
ritülelleri yerine getirememenin verdiği manevi sıkıntıları da bulunabilmektedir.
Psikoloji biliminde karşı karşıya kalınan bu sıkıntılar için kullanılan kavramlardan birni
de kaygı kavramıdır. Kaygı, üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu, acizlik, sonucu
bilememe ve yargılama gibi birçok anlamı ifade eden ve üzerinde henüz tam anlamıyla ittifak
edilemeyen temel kavramlardan biridir. Kaygı birçok noktada kendisini gösteren bir rahatsızlık
olarak gündeme gelen bir kavram olup; maneviyat ve din konusunda da karşılaşılan temel
kavramlardan biridir. Bu bağlamda müracaatçının maneviyat, din, kader, tevekkül ve
teslimiyet, karşılaştığı sıkıntılarla başetme, Tanrı veya Allah inancı ile ilgili konularda kaygı
duyabilme durumu sözkonusu olabilmektedir. Bu kapsamda meslek elemanına müracaat eden
müracaatçının maneviyat ve din ile ilgili ortaya koyduğu kaygıları ile başetmede müracaatçıya
nasıl yardım edilmesi gerektiği de önemli ve önemli olduğu kadar da hassas bir konudur.
Bu hassas ve önemli konuda meslek elemanının müracaatçı ile diyaloğa geçme
noktasında yeterli bir donanıma sahip olması müracaatçının karşı karşıya kaldığı kaygılarını
giderme noktasında önem arz edecektir. Dolayısıyla meslek elemanının maneviyat ve din
konusunda ve özellikle bulunduğu coğrafyada hangi dini inanç ve pratiklerin yaygın olduğu, bu
dini inanç ve pratiklerle ilgili temel esasların neler olduğu ve kültürel farklılık ve zenginlikler
noktasında bilgi sahip olması müracaatçıya sağlıklı bir şekilde deskek vermesi noktasında
önem arz edecektir.
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14.1. Kaygı Kavramı
Hem psikoloji hem de psikiyatrinin temel konuları arasında değerlendirilen kaygı
kavramı üzerinde tam olarak bir anlam birliği sağlanamamış olsa da genel olarak şu
heyecanlardan birini veya birçoğunu ifade ettiği belirtilmektedir: “Üzüntü, sıkıntı, korku,
başarısızlık duygusu, acizlik, sonucu bilememe ve yargılanma” (Cüceloğlu, 2008; 276).
En geniş ifadesi ile kaygı, “yüksek düzeylerde olumsuz duygulanım, olası tehdit ya da
tehlike ve gerçekleşmesi durumunda tehlikeyi öngörememe veya denetleyememe duygusunu
içeren duyguların dağınık bir karışımıdır” (James N. vd. 2013;408).
Korku ve paniğin aksine kaygı, hem daha çok geleneğe yönelen hem de korkudan daha
çok dağınık nahoş duygu ve bilişlerin karmaşık bir şekilde bir araya gelmesidir (James N. vd.
2013;333, Cüceloğlu 2008; 277), korku ile kaygıyı birbirinden ayıran üç unsur bulunduğunu
ifade etmektedir:
a. Kaynak: “Ben arıdan korkarım!” örneğinde olduğu gibi, korkunun kaynağı bilinir,
ama kaygının kaynağı belirsizdir.
b. Şiddet: Korku kaygıdan daha şiddetlidir.
c. Süre: Korku daha kısa süreli, kaygı ise uzun süre devam edebilir.
Kaygının pek çok çeşidi olabilir. Gelecek kaygısı, sınav kaygısı, ölüm kaygısı vb.
İnsanoğlunun bütünüyle kaygısız olması insanın yapısına aykırı bir durumdur. Yerinde ve
dozunda gösterilen kaygı insanı davranışa sevkeder ve önemli bir motivasyon özelliğini taşır.
Fakat gereğinden fazla kaygı, insanın biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi yapısını
zedeleyecek bir noktaya gelebilir. Dolayısıyla kaygı özellikle sosyal işlevsellik noktasında
insanın fonksiyonlarını bozan bir yapı ortaya çıkarabilir. Her ne kadar kaygı ruhsal bir sorun
olarak ifade edilse bile, olumsuz noktada kullanıldığında fiziksel açıdan da birçok sorunu
beraberinde getirmesi de kaçınılmaz olacaktır. Rollo May’ın (2013;38;akt.Ayten, 2015;30)
belirttiği gibi “kişi uzun süren aralıksız kaygıya maruz kalırsa, bedeni psikosomatik
hastalıkların hedef tahtası haline gelebilir.” Bundan dolayı da kaygının normal bir seviyede
olması insanın biyo-psiko-sosyal ve manevi sağlığı açısından da önemli bir noktadır. (Ayten,
2015;30).
Kaygının nedenlerine bakıldığında,
a. Desteğin çekilmesi: İnsanların daha önce kendileri açısından destek olarak
gördükleri yakınlarını kaybetmesi neticesinde insanlar kaygı duyarlar.
b. Olumsuz bir sonucu bekleme: Hazırlıksız bir şekilde bir sınava girme gibi olumsuz
sonuçların ortaya çıkacağı durumlarda insanlar kaygı duyarlar.
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c. İç çelişki: İnandığımız ve önem verdiğimiz bir fikirle, yaptığımız davranış arasında
bir çelişki ortaya çıktığı zaman kaygı türünden bir gerginlik yaşanır. İnandığı değerlerle ile
pratikteki uygulamaların çakıştığı noktada da bir kaygı durumu ortaya çıkar.
d. Belirsizlik: Gelecek ile ilgili belirsizlikler insanlar açısından en temel kaygı
nedenlerinden biridir (Cüceloğlu 2008; 277). Ölüm, ölümden sonraki hayatta nelerle
karşılaşılacağı, ahirette cennet veya cehennem hayatında hangisi ile mükafatlandırılacağı veya
cezalandırılacağı gibi belirsizlikler de dini anlamda kaygı nedenlerinden sayılabilir.
Kaygının belirtilerine bakıldığında bir insanda aşağıda gösterilen belirtilen olması o
kişide kaygı, endişe, gerginlik olduğunun göstergesidir (Cüceloğlu 2008; 293).
Kaygı Belirtileri
Nefes darlığı

Aniden sinirlenme

Belağrısı

Terleme

Kalp çarpıntısı

İshal ya da kabızlık

Nefes
alıp
düzensizlik

vermede Gerginlik

Aşırı tepkide bulunma

Mide ağrısı

Titreme

El ve ayak parmaklarının
soğukluğu

Sürekli yorgunluk

Sürekli başağrısı

Boyun
olması

kaslarının

gergin

Yukarıda ifade edilen belirtilere sahip bireylerin kaygı ile başetmesi için uygulanan iki
temel yöntem vardır: Bilinçli olarak uygulanan teknikler ve farkında olmadan uygulanan
teknikler. Bilinçli olarak uygulanan teknikler, öğrenme sonunda elde edilen davranışları
içermektedir. Farkında olmadan uygulanan teknikler ise savunma mekanizmaları olarak ifade
edilen tekniklerdir.
Bilinçli başa çıkma yollarında Otohipnoz Tekniği, Dereceli Gevşeme Tekniği ve
Kaynağı Bulma Tekniği bu alanda kullanılan temel tekniklerdendir.
Özellikle konumuz olan maneviyat ve din ile ilgili kaygı yaşayan müracaatçılar
açısından kaygı ile başetme konusu ele alındığında yukardaki tekniklerden genel anlamda
yararlanılması mümkündür. Tabi ki bu teknikler daha çok psikologlar tarafından uygulanan
temel teknikler olması açısından sosyal hizmet uzmanının yapacağı uygulamalar aşağıda
detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
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Fakat o konuya geçmeden önce müracaatçının karşı karşıya kaldığı kaygı ile ilgili
özellikle kaygının temel nedenini düşünmesi ve kaynağını belirlemesi kendisinin kaygı ile
başetmesinde önemli bir nokta olacaktır.
Özellikle maneviyat ve dini inanış ile ilgili kaygı sahibi müracaatçının kaygı ile
başetmesi noktasında yapması gereken temel hususları şu şekilde ortaya koymak mümkündür:
a. Müracaatçının kaygısının farkına varması ve kaygılı olduğunu kabul etmesi.
Müracaatçı eğer kaygısının farkına varmaz ve kaygılı olduğunu kabul etmez ise kendisine
destek sunulması mümkün değildir. Dolayısıyla öncelikle kaygısının farkına varması ve manevi
veya dini hangi konuda kaygılı olduğunu kabul etmesi kendisine sunulacak destek noktasında
önem arz etmektedir.
b. Müracaatçının kabul ettiği ve farkına vardığı kaygının temel nedeni üzerinde
düşünmesini sağlamak: Müracaatçının kaygı duyduğu dini veya manevi içerikli konuları
masaya yatırması, onlar üzerinde düşünmesini sağlamak.
c. Karşı karşıya kalınan kaygının nedeni inanç veya maneviyat eksikliğinden mi
veya bu konuda geleneksel anlamda ortaya konan bilgi eksikliğinden mi
kaynaklandığının tespiti: Müracaatçının kaygı duymasına sebebiyet veren temel noktalardan
birincisi maneviyat veya din ile ilgili temel bilgilere sahip olamaması, ikincisi ise sahip olduğu
bilgilerin gerçek dini esaslara uygun bilgiler olmaması gösterilecek manevi destek noktasında
dayanak olacaktır.
d. Müracaatçının kaygıyı abartmamasını sağlamaya çalışmak: Müracaatçının karşı
karşıya kaldığı kaygının abartılmaması kaygı ile ilgili olumsuzlukları gidermeye yardımcı
olacaktır. Dolayısıyla kaygı ile ilgili gerçeği kabul etmekle beraber çok olumsuz bir tablonun
çizilmemesi de kaygıyı giderici bir çalışma olarak ortaya konabilir.
Maneviyat/din konusunda müracaatçının kaygı duyduğu temel konular
incelendiğinde genelde şu ana başlıklar öne çıkmaktadır:
1.

Ölüm kaygısı

2.

Ölümden sonra karşı karşıya kalınacak olan hayatla ilgili kaygı

3.

Kabir hayatı ile ilgili kaygı

4.

Günahların affedilip edilmeyeceği ile ilgili kaygı

5. Allah’ın rızasını kazanıp kazanamayacağım kaygısı (Allah beni seviyor mu,
sevmiyor mu?)
6.

Müracaatçının dini inançları ile pratikler arasındaki çelişkiden kaynaklanan kaygı

7.

Peygambere ümmet olabilme noktasında gerekeni yapıp yapmama kaygısı
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8.

İbadetleri yerine getirirken tam olarak yerine getirip getirememe kaygısı (vesvese)

9.

Bu kadar dua ettiğim halde duanın kabul edilmemesi ile ilgili ortaya konan kaygı

10. Kişinin geleceği ile ilgili bilgi sahibi olamamasının oluşturduğu kaygı (Kader
anlayışı)
11. Bireyin karşı karşıya kaldığı sorunlar karşısında Allah beni cezalandırıyor mu?
noktasında ortaya koyduğu kaygı.

14.2. Maneviyat ve Din ile İlgili Kaygıları Olan Müracaatçıya Meslek
Elemanı Açısından Manevi Destek
Maneviyat ya da dinle ilgili kaygıları bulunan müracaatçılara nasıl yaklaşılması ile ilgili
temel bazı hususların ortaya konması meslek elemanları açısından açısından önem
arzetmektedir. Bu hususları maddeler halinde şu şekilde ortaya koymak mümkündür:
1. Meslek elemanlarının din ve maneviyat ile ilgili tutumlarını ve deneyimlerini
incelemesi gerekmektedir.
2. Meslek elemanı, müracaatçıya hizmet etme yeteneğini kısıtlayabilecek varsayımları
ve önyargıları hakkında uyanık olmalı ve bu konuda öz farkındalığını geliştirebilmelidir.
Bir meslek elemanı, müracaatçıya verilen hizmeti engelleyen bir faktörün farkına
vardığında, bu sorunu düzeltmeye istekli olmalıdır veya değişiklik mümkün değilse, bu
faktörün müracaatçı üzerinde olumsuz bir etki oluşturmayacak bir uygulama ortamı aramalıdır.
Pozitif anlamda meslek elemanının müracaatçının maneviyat ve din ile ilgili kaygılarını
giderebilme noktasında pozitif mesleki yardım ilişkisinin ve müracaatçı hizmetinin gelişmesini
engelleyebilecek faktörler incelendiğinde karşımızı şu noktalar çıkmaktadır: Kişisel sorunlar,
dış görüşünüş, giyim ve bakım, başkalarını aşağılayan davranışlar, dikkat dağıtıcı
alışkanlıklar, kavramada zorluklar, sözlü iletişimde zorluklar, yazılı iletişimde zorluklar,
yetersiz çalışma alışkanlıkları ((Bradford, Charles, 2015;631).
İnsanlara ve hayata karşı temel inanç ve tutumlar önemli oranda çocukluk ve aile
deneyimleri tarafından şekillendirilmiştir. Meslek elemanı çözüme kavuşturulamamış ebeveynçocuk çatışmaları, önyargı, travmatik olayların etkileri belirli oranda duygusal yük taşır. Bu
durum müracaatçıya profesyonel mesleki yardım üzerinde olumsuz bir etkiye sebebiyet verir.
Kendi değerlerini, siyasi veya felsefi anlayışı, dini inançlarını, ya da yaşam tarzını
müracaatçıya dayatmak müracaatçının karşı karşıya kaldığı maneviyat ve din ile ilgili
kaygılarını giderebilme noktasında meslek elemanının hizmetini gerçekleştirmesine engel olan
bir sorundur. Meslek elemanı profesyonel anlamda hareket etmek zorunda olması hasebiyle bu
noktada hassasiyet göstermesi gerekmektedir.
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Müracaatçı ile ilgili yapacağı çalışmada mesleki anlamda yetersiz kaldığı zaman
konusunda uzman kişilerle (İlahiyatçı, teolog, din adamı, din psikoloğu) işbirliği içinde
çalışmaması da yardım faaliyetini sekteye uğratan bir durum olduğundan meslek elemanı bu
konuda da dikkatli olmalıdır.
3. Etkili bir meslek elemanı, güçlü dini inançları olanlara ve olmayanlara karşı saygı
duyma ve bunları kabul etme kapasitesine sahiptir.
Bir diğer nokta da meslek elemanının mesleğini gerçekleştirmede dikkate alması
gereken etik ilkelerden biri olan ayrımcılık yapmama ilkesi hizmetin sağlıklı bir şekilde
gerçekleştirilmesinde önemli noktadır. Bu ilkeye göre; müracaatçı, meslek elemanından
farklı bir dünya görüşüne, inanç ve değerlere sahip olabilir. Bu gibi durumlarda, meslek
elemanı, hiçbir ayırım yapmaksızın herkese hoşgörü içinde aynı yakınlıkla hizmet verir.
4. Müracaatçının din ve maneviyat ile ilgili meselelerine ve kaygılarına parmak basmak
meslek elemanı kendine dair yüksek seviyede kendi kendini anlamasını ve özdisiplini gerektirir
(Bradford, Charles, 2015;591).
Meslek elemanının bilgi, beceri ve değer üçlüsü noktasında uzmanının kaygı duyduğu
maneviyat ve din ile ilgili konular hakkında ciddi bir bilgi altyapısına; bu konuda bir beceriye
ve bu hizmeti gerçekleştirirken uyması gereken değerlere dikkat etmesi ve bu anlamda yeterli
değilse konsültasyon ve süpervizörlük hizmeti alması müracaatçının sorununu giderme
noktasında gerekli olan bir husustur.
5. Müracaatçının karşı karşıya kaldığı maneviyat ve din ile ilgili kaygılarına
müracaatçının kültürünü ilgilendiren meselelere yaklaşıyormuş gibi yaklaşmak gerekir. Kişinin
dini aslında kültür gibi müracaatçının yaşam deneyimlerini gördüğü, anladığı ve yorumladığı
gözlükler gibidir.
Müracaatçının maneviyatı veya dini, onun sorunu, sorunun nedenini ve çözümünü nasıl
tanımladığını etkileyebilir (Bradford, Charles, 2015;591).
6. Meslek elemanı, müracaatçının karşılaştığı sorunlar karşısında meslek
elemanlarının temel rollerinden olan arabulucu ve vaka yöneticisi rolleri çerçevesinde
bulundukları toplumlarda din adamları, inanç toplulukları ve mesleki liyakate sahip maneviyat
ile ilgili çalışan uzmanlarla ortaklık (konsültasyon) tesis etmek durumundadır. Bunu
gerçekleştirmek suretiyle özellikle din ve maneviyat gibi hassas ve kısmen karmaşık
meselelerde müracaatçıya en iyi nasıl yaklaşılabileceği öğrenilmiş olacaktır. Dolayısıyla
maneviyat ve din ile ilgili kaygı durumu yaşayan müracaatçının kaygısı ile baş etmesi
noktasında sosyal hizmet uzmanı müracaatçısını alanında uzman din veya maneviyat ile ilgili
uzman kişilere yönlendirme suretiyle kendisine yardım etmiş olacaktır.
7. Müracaatçı, din ve maneviyat ile ilgili kaygıları kapsamında dini veya manevi
meseleleri tartışmak isterse, meslek elemanı bunu gerçekleştirme noktasında müracaatçıya en
açık bir şekilde yardımcı olmalı ve kendisini dinleme noktasında rahat olmalıdır. Bunu
yaparken müracaatçı ile meslek elemanı arasında bir güven atmosferi oluşturulmasını sağlamak
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hizmetin gerçekleştirilmesinde önemlidir. Müracaatçı meslek elemanından bu rahatlığı ve
yardımı görmez ise, karşı karşıya kaldığı kaygılarını ifade etme noktasında tedirgin olabilir ve
inançlarının yanlış anlaşılacağından ya da ilgisiz bulunarak göz ardı edileceğinden endişe
edebilir.
8. Meslek elemanı, müracaatçının kaygılarını dinleyip ona yönelik müdahale planı
oluştururken, kabullenici ve yargıda bulunmayan bir tutum sergilemelidir. Bunu
gerçekleştirirken de müracaatçının manevi ya da dini kaygılarını yeniden tanımlamamalı ve
bunlarla sadece psikolojik bir mesele ya da sorun olarak mücadele etmelidir.
9. Meslek elemanı, müracaatçının kaygıları ile ilgili bilgi toplama ve değerlendirme
sürecinde, müracaatçının sunduğu kaygının manevi veya dine bağlı olup olmadığını belirlemek
ve müracaatçının mukavemet gösterme ihtimali olan yerleri ve buna ilişkin yardımcı kaynakları
tespit etmek için müracaatçının manevi ve dini inanç ve pratikleri konusunda en azından
kuşbakışı bir inceleme yapmalıdır.
Meslek elemanı, müracaatçıya açık uçlu bazı sorular sormak suretiyle konuyu daha iyi
anlama imkânı bulabilecektir. Bu kapsamda:
Sizin için gerçekten önemli olanın ne olduğunu daha iyi anlayabilmem için
değerleriniz ve inançlarınız hakkında ne bilmem gerekiyor?
Zor zamanlarda cesaretinizi ve gücünüzü nereden alıyorsunuz?
Din ya da maneviyat yaşamınızın bir parçası mı?
Kilisenin, sinagogun, caminin, tapınağın ya da dini bir topluluğun üyesi misiniz?
Bu tarz araştırmacı sorulara müracaatçının verdiği cevaplar kendisine daha sağlıklı
yardımcı olabilmenin imkânını ortaya koyacaktır.
Bu soruların dışında daha derinlemesine bir çalışma yapabilmek için daha farklı sorular
da sormak mümkündür.
Tüm bu soru ve sorunlarla baş etmede meslek elemanı, yaşadığı ve hizmet götürdüğü
bölgede yaygın olan dini inançları, gelenekleri ve dini pratikleri bilmeli ve anlamalıdır. Bu
durum müracaatçıya yönelik sağlıklı programlar ve politikalar üretmek noktasında gerekli olan
bir durumdur (Bradford, Charles, 2015;593).
10. Meslek elemanı, müracaatçının kendisine din ya da maneviyat ile ilgili
sorabileceği sorulara cevap vermeye hazırlık olmalıdır. Genel bir kural olarak, insanların
çoğu kendi inançlarına benzer inançlara, değerlere ve yaşam tecrübelerine sahip insanlarla bir
arada olmakta daha fazla rahat ederler. Bu yüzden, müracaatçı, meslek elemanının belli manevi
ve dinin inançları ve pratikleri anlamayıp anlamadığı ve belki de bunları onun onaylayıp
onaylamadığını bilmek isteyebilir.
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Bazı müracaatçılar kendi kaygılarını giderebilme noktasında kendilerine destek olmaya
çalışan meslek elemanına dinini sorabilirler. Bu noktada uzmanın yaşamın anlamı ile ilgili
sorulara nasıl cevap verdiği konusunda merak duyabilirler. Meslek elemanının bu tarz sorulara
nasıl cevap vereceği, müracaatçının bu soruları neden sorduğu ve verilecek cevapların uzman
ile müracaatçı arasındaki profesyonel ilişkiyi nasıl etkileyeceğine bağlıdır (Bradford, Charles,
2015;593).
11. Manevi veya dini kaygılardan birisi olan Tanrı ile ilgili sorun yaşayan veya kaygı
duyan müracaatçı ile ilgili yapılacak çalışmada kişiyi, Tanrı düşüncesi üzerinde eleştirel olarak
inceleme yapmaya teşvik etmek ve bu düşüncelerin ne zaman ve nasıl kurulduğunu dikkate
almak yarar sağlayacaktır. Bu önemli bir imkan olabilir. Kişi Tanrı ile arasında nasıl bir bağ
kurmuştur? Tanrıya karşı sevgi mi, nefret mi, güven mi, korku mu duymaktadır?
Her müracaatçının Tanrı ile veya üstün bir güçle kurduğu ilişkide farklılıklar
olabilmektedir. Kimisi Tanrıyı çok kişisel terimlerle ve belki de bir şekilde yanı başımızda olan
ve şefkat sunan bir ebeveyn gibi düşünür. Kimi de kişisel olmayan ve mesafeli bir tarzda bir
güç veya enerji olarak tanımlayabilir. Bir Hristiyan’ın Tanrı anlayışı ile Müslümanın Allah
tasavvuru elbette farklılık gösterebildiği gibi, Müslümanlar içerisinde de Allah tasavvuru
noktasında farklı algılamaların ve anlayışların olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla
müracaatçının Tanrı ile veya Allah ile ilgili algılamasını ve düşüncelerini öğrenip, o çerçevede
kendisine destek olunması daha yararlı bir çalışma olacaktır.
12. Hayatta şiddetli sorunlarla karşılaşma, kişisel anlamda travmalar yaşama kişileri
dini ve manevi değerlere yaklaştırma noktasında önemli dönüm noktalarından biridir.
Daha anlamlı bir manevi yaşam arayışında olan bir müracaatçı ile birlikte çalışırken,
manevi arayış ile manevi yolculuk arasındaki farkı da tartışmak gerekir. Manevi arayış
içerisinde olan birey, daima daha tatmin edici şeyleri ve imkanları keşfetmeyi
amaçlamaktadır. Oysa manevi yolculuk içerisinde bulunan birey ise belli bir yolu seçmiştir
ve bu yolda devam etmektedir. Manevi arayışlar elbette insan hayatı noktasında önem arz
etmektedir. Fakat sürekli bir arayış içerisinde olmak yorgunluğu ve tatminsizliği de beraberinde
getiren bir yolculuktur. Dini kurumlar bu yolculukta maneviyatın merkezleridir ve manevi
yaşamı geliştirmek için vardırlar. Bütün olumsuzluklarına rağmen dini kurumlar manevi
anlamda bilgeliğe ulaşmada temel araçlardan ve önemli kaynaklardandırlar.
Kişide meydana gelen bu manevi gelişim kişinin benliğiyle derinden temasını ve orada
bulduklarına karşı doğru ve dürüst olmasını kapsar. Sahip olduğu manevi gelişim sayesinde
kişi, tefekkür, inziva, dua etme veya meditasyon gibi unsurlarla manevi anlamda karşı
karşıya kaldığı sıkıntıları kısmen de olsa bertaraf etme imkanı bulabilecektir. Diğer taraftan da
manevi gelişim, hayatta karşı karşıya geldiğimiz bütün gerçeklere karşı şükür etme anlayışını
geliştirmeyi içerir (Bradford, Charles, 2015;595).
13. Maneviyat ve din ile ilgili kaygılar kapsamında bireylerin yaşadıkları çevre ile sahip
oldukları maneviyat ve din anlayışı arasındaki çelişki, müracaatçıları bir ikilem içerisinde
bırakmaktadır.
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Bugün toplumlara dayatılmak istenen ve birçok toplum kesiminde de kabul gören
anlayışlara bakıldığında kapitalist ve maddeci anlayış, tüketim köleliği, rekabetçi anlayış
ve bireycilik toplumsal yapıyı kemiren en temel sosyal hastalıklar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Oysa dini ve manevi anlayışa bakıldığında bunların tam tersine dürüstlük,
doğruluk, adalet, tevazu, uzlaşma, affedicilik, paylaşma, diğer insanlara hizmet gibi birçok
farklı değer ve erdem bulunmaktadır.
İnsanlar, değer verdikleri inançların ve pratiklerin tehdit edildiğini hissettiklerinde,
algılanan tehdide karşı saldırıda bulunabilir ya da tehdit olarak algıladıkları sosyal aktivitelere,
topluluk aktivitelerine katılmayabilirler. Ebeveynler, özellikle çocukların manevi huzurlarına
zararlı olarak algıladıkları toplumsal etkilerden onları korumak için harekete geçeceklerdir.
Dolayısıyla meslek elemanı müracaatçının karşı karşıya kaldığı bu çelişkili atmosferi
değerlendirmeli ve bu çerçevede müracaatçıya gerekli hizmeti götürebilmelidir.
14. Maneviyat veya din ile ilgili kaygı taşıyan müracaatçının bu kaygı durumu
toplumsal gerçeklikleri bazen uyumlu olamayabilir. Mesela, belli bir eylem bir kişi gayri ahlaki,
ancak hukuki olarak yasalken, başka biri için yasadışı bir eylem ahlaki olarak doğru olabilir.
Kendi ahlaki ilkeleri ve yaşadığı ülkede yasalar arasında bu tarz çatışmalar üzerinde düşünen
ve bunları çözmeye çalışan bir müracaatçıya yardımcı olmak, müracaatçının ahlaki akıl
yürütmesini derinliğine anlayan ilgili kurum ve kuruluşlara ve uzmanlara danışmayı gerektirir.
Bir hak ihlali söz konusu olmuşsa eğer, elbette ki meslek elemanı temel insan hakları
kapsamında hak temelli bir anlayış ile müracaatçının hakkını savunma noktasında gerekli
çalışmaları yapmak durumundadır.
15. Kişilerin dini veya manevi bir kısım inançları ve pratikleri kendileri veya başkaları
için fayda sağlayabildiği gibi, zarar da oluşturabilir.
Sağlıksız bir dinsellik veya maneviyat anlayışı ve pratiği dengesiz ve tek taraflıdır.
Kişinin kendi bedenine, ruhi hayatına, sosyal ilişkilerine ve yaşadığı topluma zarar verebilir.
Aileleri ve arkadaşlıkları parçalayabilir. Hoşgörüsüzlük, şiddet veya baskı tohumları ekebilir.
Meslek elemanı bu kapsamda müracaatçının inançlarının ve pratiklerinin
gözlemlenebilir etkilerini ve sonuçlarını incelemesine en azından yardım etmeye çalışabilir.
Bunu yaparken de bilmelidir ki, maneviyat veya dini inanç ve değerler ile pratikler, insanların
sıkı sıkıya bağlandıkları ve başkalarının kendilerini kolay kolay ikna edecekleri konular değildir
(Bradford, Charles, 2015;595).
Gözlemlenebilir etkiler ve sonuçların incelenmesi kapsamında dinin veya manevi
anlayışın insanların ve toplumların yaşamlarında sağlıklı olup olmadığına karar verirken, şu
noktaların gözden uzak tutulmaması gerekir:
Sahip olunan dini inanç veya manevi değerler, korku mu, neşe mi, umut mu, umutsuzluk
mu, öz saygı mı, utanç mı, açıklık mı, tutuculuk mu, özgürlük mü, kısıtlama mı, zihinsel
dürüstlük mü, kendini kandırma mı yaratıyor? Kişiyi yükseltiyor ve destekliyor mu, yoksa onu
aşağılara mı çekiyor? Kişinin inançları ona yardım mı ediyor yoksa ona musallat mı oluyor?
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Veya sahip olduğu manevi değerler ve inançlar aslında insanı mutluluğa götüren ilkeler
içermesine rağmen, onu uygulayanların yanlış uygulamaları neticesinde olumsuzluk mu
yaratıyor? Teorik ve pratik arasında sorunlar mı var? Dini inanç ve değerlerin anlaşılmasından
kaynaklanan farklılıklar mı var?
Tüm bu sorular sağlıklı bir şekilde cevaplandığında müracaatçının karşı karşıya kaldığı
sorunlarına ve kaygılarına belli oranda çözüm sunma imkanı bulmuş olacaktır.
16. Manevi ve dini anlamda kaygı taşıyan müracaatçının dini bir topluluğun üyesi
olup olmadığı müracaatçıdan öğrenilmelidir. Çünkü müracaatçı dini bir topluluğun aktif üyesi
ise, bu topluluk müracaatçıya destek olma noktasında potansiyel bir destek ve kaynak olabilir
(Bradford, Charles, 2015;595). .
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Uygulamalar
Çevrenizde manevi/dini anlamda kaygı duyan bireyleri gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Dini veya manevi konularda bir kaygı hissediyor musunuz?
2) Çevrenizde bu konuda kaygı duyan bireyler var mı?
3) Manevi/dini hangi konularda kaygı içerisindesiniz?
4) Kaygılarınızla başetme noktasında neler yapmaktasınız?

309

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanoğlunun ruhi anlamda sahip olduğu temel unsurlardan birisi kaygı duyma
hissiyatıdır. Korku, endişe, heyecan, başarısızlık duygusu, acizlik vb. kavramları da içerisinde
barındıran bir kavram olarak kaygı kaynak, şiddet ve süre noktasında korku kavramından ayrı
olarak ele alınmaktadır. Kaygı kavramı desteğin çekilmesi, olumsuz bir sonucu bekleme, iç
çelişki ve belirsizlik gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Kaygı tamamen olumsuz bir his değil,
olumlu boyutu olduğu gibi olumsuz boyutu da bulunmaktadır. Olumlu boyutuna bakıldığında
hayatı anlamlandırma, hayata daha olumlu bakmasını sağlama, daha aktif bir şekilde
çalışmasını sağlama açısından olması gereken bir gerçekliktir. Yerinde kullanılmadığında kaygı
depresyondan intihara kadara götürebilicek birçok psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkları da
beraberinde getirebilir.
Müracaatçının kaygı duymasına sebibeyet veren birçok unsur olabilir. Bu unsurlar
psikolojik, sosyolojik, biyolojik ve manevi konulardan herhangi birinde veya bir çoğunda
kendini gösterebilir. Özellikle konumuz açısından bakıldığında maneviyat ve dini ile ilgili
birçok konuda müracaatçıları bir kaygı atmosferinde olduğu bir gerçektir. Bunlar özetlenecek
olursa,ölüm kaygısı, ölümden sonra karşı karşıya kalınacak olan hayatla ilgili kaygı, kabir
hayatı ile ilgili kaygı, günahların affedilip edilmeyeceği ile ilgili kaygı, Allah’ın rızasını kazanıp
kazanamayacağım kaygısı (Allah beni seviyor mu, sevmiyor mu?), dini inançları ile pratikler
arasındaki çelişkiden kaynaklanan kaygı, Peygambere ümmet olabilme noktasında gerekeni
yapıp yapmama kaygısı, ibadetleri yerine getirirken tam olarak yerine getirip getirememe
kaygısı (vesvese), bu kadar dua ettiğim halde duanın kabul edilmemesi ile ilgili ortaya konan
kaygı, kişinin geleceği ile ilgili bilgi sahibi olamamasının oluşturduğu kaygı (kader anlayışı),
bireyin karşı karşıya kaldığı sorunlar karşısında Allah beni cezalandırıyor mu? noktasında
ortaya koyduğu kaygı.
Tüm bu kaygılarla başetme noktasında müracaatçının ve müracaatçıya destek vermesi
gereken meslek elemanının yerine getirmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır: Müracaatçı
kaygı duyguduğu manevi veya dini konuları ortaya koymaya çalışmalı, bunların sebeplerinin
bilgi eksikliğinden mi veya yanlış bilgilenmekten mi kaynaklandığını tesbit etmeli ve sosyal
çalışmacılar da bu konular çerçevesinde müracaatçıyı ile kuracağı diyalog çerçevesinde manevi
destek unsurlarını devreye sokmalıdır. Bu kapsamda meslek elemanını aşan konularda
sahasında uzman ilahiyatçılar başta olmak üzere ilgili meslek elemanları ile ortak çalışmalar
yaparak müracaatçınını sorunlarını gidermelidirler.
Meslek elemanı, manevi destek verirken din, mezhep gibi farklı inançlara sahip
olanlara etik ilkeler çerçevesinde hareket etmeli ve insanları ötekeliştirmeden hizmet
götürmenin yollarını aramalıdır.
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Bölüm Soruları
1) “Nefes darlığı, aniden sinirlenme, bel ağrısı, terleme gibi durumlar neyin
belirtileri arasında sayılmaktadır?
a) Üzüntü
b) Korku
c) Acizlik
d) Kaygı
e) Ölüm
2) Aşağıdakilerden hangisi kaygının nedenlerinden değildir?
a) Desteğin çekilmesi
b) Olumsuz bir sonucu bekleme
c) Belirli olma
d) İç çelişki
e) Belirsizlik
3) Aşağıdakilerden hangisi maneviyat/din konusunda müracaatçının kaygı
duyduğu temel konulardan değildir?
a) Günahların affedildiği anlayışı
b) Ölüm kaygısı
c) Ölümden sonra karşı karşıya kalınacak olan hayatla ilgili kaygı
d) Kabir hayatı ile ilgili kaygı
e) İbadetlerin kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili kaygı
4) Aşağıdakilerden hangisi manevi destek hizmetleri kapsamında meslek
elemanın mesleğinin gerçekleştirilmesinde en çok dikkate alması gereken etik
ilkelerdendir?
b) Dini inançlarını bilme
c) Ayrımcılık yapmama ilkesi
d) Güven
e) Sosyal adalet
f) Arabuluculuk
5) Meslek elemanı dini anlamda kaygı duyan müracaatçı ile çalışırken hakkında
bilgi sahibi olmadığı dini konularla ilgili ne yapması gerekir?
a) Psikologlarla görüşme yapması
b) Sosyologlarla görüşme yapması
c) İlahiyatçılarla/teologlarla görüşme yapması
d) Psikiyatristlerle görüşme yapması
e) Biyologlarla görüşme yapması
6)
a)
b)
c)
d)
e)

Boyun kaslarının gergin olması hangi durumun belirtilerindendir?
Kaygı
Ümit
Heyecan
Korku
Nefret
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7) Korku kaygıdan daha şiddetli midir?
a) Evet
b) Hayır
8) Kaygı korkuya göre daha uzun sürer ifadesi doğru mudur?
a) Evet
b) Hayır
9) Kaygı hangi noktada insanın fonksiyonlarını bozan bir yapı ortaya çıkarır?
a) Psikolojik işlevsellik
b) Sosyal işlevsellik
c) Ekonomik işlevsellik
d) Manevi/dini işlevsellik
e) Bedensel işlevsellik
10) Öğrenme sonrasında ortaya çıkan davranışlar ortaya çıkaran teknik
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Farkında olmadan ortaya çıkan teknik
b) Bilinçli olarak uygulanan teknik
c) Sosyal teknikler
d) Ekonomik teknikler
e) Siyasal teknikler
Cevaplar
1) D, 2) C, 3) A, 4) B, 5) C, 6) A, 7) A, 8) A, 9) B, 10) B.
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