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ÖNSÖZ 

Manevi bakım ile ilgili özellikle son yirmi yılda ulusal ve uluslararası alanda 

yapılan çalışmaların arttığı bilinmektedir. Özellikle son yıllarda yaşadığımız 

COVID- 19 pandemisi gerek hastalık halinde hastanelerde gerekse evlerimizde 

ruhsal ve manevi yönden hepimizi oldukça sarsmıştır. Uzun süren karantinalar 

boyunca insanlar birbirinden uzaklaşmış ve zor zamanlarda birbirlerine iyi 

dileklerde bulunmak veya dua etmekten başka yapılacak bir şeyin olmadığı 

günler yaşanmıştır. Önümüzdeki yılların ise neler getireceği hepimiz için 

belirsizdir. Yeni bir felaket, salgın, ekonomik buhran, deprem, savaş, terör 

eylemi olup olmayacağı konusunda güvence vermek imkânsızdır. Bir dine 

inansın veya inanmasın tüm insanların manevi bir yönü bulunmaktadır. 

Kimileri dua edip namaz kılarken kimileri meditasyon, yoga, reiki gibi 

alanlarda manevi ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda 

maneviyatın bizi ayakta tutan bir güç olduğunu dikkate aldığımızda üzerinde 

daha çok çalışmamız gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu kitap tam da bu 

nedenle manevi bakım konusunda nerede olduğumuzu, dünyada ve ülkemizde 

manevi bakım konusunda akademik çalışmaların kimler tarafından yapıldığını, 

kavramlarda meydana gelen değişimleri, manevi ihtiyaçların ortaya çıkışını, 

manevi bakımın etkilerini ortaya koymak amacını taşımaktadır. Kitabın birinci 

bölümünde kavramsal çerçeve çizilmiş ikinci bölümünde ise akademik 

çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölüm bakım ve manevi bakım konularında 

bir meslek olarak yüz yıllardır bütüncül bakış açısıyla insanlığa hizmet veren 

hemşirelik mesleğine ayrılmıştır. Üçüncü bölümün manevi sıkıntının 

tanımlanması ve bakım planlarına dâhil edilerek uygun bakımın sağlanması 

konusunda çalışmak isteyen tüm hemşirelere ve hemşirelik literatürüne katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Dünyamızın son yüzyılına baktığımızda savaşlar, göçler, salgın hastalıklar, 

terör eylemleri gibi insanların yaşamını alt üst eden birçok olayın yaşandığına 

şahit olmaktayız. Tüm bu zorlu yaşam olaylarına ek olarak bilim ve teknolojide 

yaşanan baş döndürücü gelişmeler, internet ve sosyal medya bağımlılıkları 

insanları toplumdan ve sosyal yaşamdan uzaklaştırarak daha yalnız ve kendi 

bireyselliği ile ilgilenen bencil bireyler haline getirmeye başlamıştır. Özellikle 

2020 yılında yaşadığımız pandemi süreci birçok kişinin ruhsal sorunlar 

yaşamasına ve hayatın anlamını sorgulamasına neden olmuştur. Manevi 

ihtiyaçlar ve kaygılar genellikle "varoluşsal” dediğimiz bu soruların sorulmaya 

başlamasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu sorular şunları içerebilir: 

• Bu neden oluyor? Neden bana oluyor? 

• Tüm bunların anlamı ne? 

• Her şeyi nasıl anlamlandırırım? 

• Hayatımdaki değişiklikler hakkında nasıl hissediyorum? 

• Bana rahatlık ve umut veren nedir? 

• Hayatımda "iyi" olarak adlandırdığım şey nedir? Neye "kötü" derim? 

• Ne için minnettarım? 

• Neye güvenirim? Kime güveneceğim? 

• Ne olursa olsun beni seven ve benim tarafımdan sevilen kimdir? 

• Hayatımda neyin veya kimin - kendimin ötesinde - önemli olduğuna 

inanıyorum? 

  Tüm insanlar bu soruları yaşamları boyunca, özellikle de kendileri veya 

sevdikleri biri hasta olduğunda veya ölüme yaklaştığında sorma eğiliminde 

olurlar. Bu soruların sorulmaya başlanması bir manevi sıkıntının yaşandığını 

gösteren ilk belirtilerdir. Manevi sıkıntının varlığı ise bu konuda bakım veya 

danışmanlık almayı gerektiren bir sağlık problemidir. Manevi bakım, tüm dini 

inanışlarla birlikte hiç inanmayanlar içinde mevcut olan ve zaman zaman 
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ihtiyaç duyulan bir olgudur. İşin içine hastalık girdiğinde ise sağlık hizmeti 

sunucularının fizyolojik,  psikolojik ve sosyal ihtiyaçları karşılanması gerektiği 

gibi manevi ihtiyaçları da karşılanması gerekir. Hastanede yatan tüm hasta 

grupları manevi bakıma ihtiyaç duyabilir. Hastaların manevi ihtiyaçları 

karşılandığında, iyileşme süreçleri, başa çıkma becerileri ve sağlıkla ilgili 

yaşam kaliteleri artabilir. Bu bağlamda hemşireler hastanelerde 24 saat 

kesintisiz hizmet vermeleri, hastalarla yakın temas kurmaları ve onlarla 

etkileşimde çok fazla zaman harcamaları nedeniyle hastalarının bütünlüğünü 

korumada benzersiz bir role sahiptir. Manevi bakım hemşirelik sanatının bir 

parçası olarak etik kodlar ve klinik kılavuzlarla belirlenmiş bütüncül bakımın 

çok önemli bir unsurudur. Hemşirelik mesleğinin ilk yıllarından itibaren 

bütüncül sağlık anlayışına sahip olan hemşireler hastalarını tüm yönleriyle ele 

alır ve gerek duyulduğunda hastalarının sağlığına kavuşması için hemşirelik 

bakımını sağlarlar. Bununla birlikte, birçok hemşire ve sağlık profesyoneli 

maneviyat kavramını tanımlamada, manevi ihtiyaçları belirlemede veya 

manevi bakımı uygulamada zorluklar yaşar. Bazıları ise içinden 

çıkamayacağını düşündüğü bu problemleri bir dini liderin ya da görevlinin 

çözeceğini düşünür.  

Manevi bakım sağlamanın yararları hemşirelerin birçoğu için kabul edilen bir 

olgu olmasına rağmen hemşireler genelde bilgi eksikliği nedeni ile manevi 

bakım uygulamada çekimser kalırlar. Dolayısı ile manevi bakım konusunda 

bilgi ve beceri düzeyinin arttırılması hemşireler için elzem bir konudur. Bigi 

düzeyinin artması ise alanda yapılan olan müdahaleli ve uygulamalı 

çalışmaların artması, yeni kanıtlar oluşturulması ve çalışmaların sahaya 

yansımasıyla mümkün olabilmektedir. Bu kitabın amacı literatürdeki bilimsel 

verileri derleyerek manevi bakım alanına geniş bir bakış acısı sağlamaktır. 

Manevi bakım son yirmi yılda oldukça ilgi görmüş bir konudur. Manevi bakım 

konusunda yapılmış birçok akademik tez, akademik çalışma, kitap, kongre, 

sempozyum vb. çalışmalar geniş bir literatürün oluşmasına katkı sağlamıştır. 
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Bu kitapta manevi bakımdaki temel kavramlar, manevi bakım alanında yer alan 

çalışmalar, manevi bakım uygulaması için güncel bilgiler sunulmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmanın manevi bakım literatürüne katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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BÖLÜM 1.MANEVİ BAKIMIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Manevi bakımı anlamak ve yapılandırmak için temel kavramlara değinmek 

gereklidir. Maneviyat, din, dindarlık, manevi sağlık ve manevi bakım 

kavramları bu açıdan önemli ve temel kavramlardır. Günümüzde maneviyat her 

ne kadar din ile sınırlandırılmamışsa da maneviyatı anlamak için din ve 

dindarlık kavramlarına da bakmak önemlidir. 

1.1.Maneviyat  

Maneviyat kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup Türk dil kurumu 

sözlüğünde iki şekilde tanımlanmaktadır. Birincisi “ maddi olmayan, manevi 

şeyler” ikincisi ise “yürek gücü, moral” şeklindedir. Manevi kavramı ise 

“görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, ruhani, tinsel, maddi karşıtı “olarak 

verilmiştir(Tdk 2022). 

Diğer sözlük tanımlarına baktığımızda manevi kelimesi;  “madde ile alakası 

olmayıp, ruha, batına, manaya, içe ait olan; cismani ve maddi olmayan” 

(Topsakal & Çelik, 1996: 1898), “gözle görülüp elle tutulamayan, madde ve 

cisimle ilgisi bulunmayan her şey” (Ayverdi, 2005: 1928), “ maddi olmayan 

soyut,; içlek, tinsel; içe değin,  içle ilgili; anlamla ilgili” (Tuğlacı, 1979: 1844), 

“ancak duyularla sezilebilen, içsel olan” (Püsküllüoğlu, 2004: 657) şeklinde 

tanımlanmaktadır.  Sonuç olarak maneviyat ruha, hislere ve buna bağlı olarak 

da inanca ait olan şeyleri içerir. 

Maneviyat kavramı İngilizce’de “spirituality” Fransızca’ da “spiritualité” 

Almanca’ da “geistigkeit” kelimeleri ile ifade edilmektedir. İngilizcede 

kullanılan “spirituality” kelimesi “spirit”kökünden gelmekte ve Türkçede 

kullanılan maneviyat kelimesi ile birçok yönden benzer özellikler gösterse de 

anlam olarak çok daha geniş durumların ifadesinde kullanılmaktadır. 
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İngilizcede “spirituality” Webster (1957) ve The Random House (Stein, 1967) 

sözlüklerine göre; 

1.The soul (ruh) 

2. Maddi olmayan hayat, irade, düşünce, bilinç gibi şeyler 

3. Melek, cin, şeytan gibi doğaüstü varlık 

4.Mizaç, ruh hali, huy, moral, keyif, cesaret, canlılık, coşku, güç 

5. Belirli bir karakteristik özellik ya da tutum Ör: Rönesans ruhu (The spirit of 

the Renaissance). 

6. Canlılık veren ilahi etki, ilham 

7.Maddenin tersi olarak biçimsiz varlık, bilinç 

8. insanda görülen ilahi etki 

9. Üçlemenin üçüncü elemanı; Kutsal Ruh. 

10. bir oluşuma ya da gruba yönelik güçlü bağlılık 

11. Akıl ve zihinden daha yüksek ve daha güçlü olduğuna inanılan şeylerle ilgili 

12. Papaz veya kilise ile ilgili ruhçuluk 

13. Kişinin ruhunun incelik ve nezaketini gösteren şey (ince ruhlu olmak gibi)  

anlamlarında kullanılmaktadır. 

Spirituality, bazen Spiritism ve onun eş anlamlısı spiritualism kelimeleri ile 

karıştırılabilmektedir. Fakat spiritualism medyum denilen kişilerin ölülerin 

ruhları ile iletişim kurdukları yönündeki inanç ve doktrinleri temsil etmektedir. 

Yine bu iletişimde kullandıkları uygulama ve olgularda spiritualism 

kelimesinin anlamı içerisinde yer almaktadır (Webster, 1957;Stein, 1967). 
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Swinton’a göre maneviyat, “İnsan varlığının, insanîliğini veren yapılardır. Bu 

önemli yapılar; anlam arayışı, benliği aşan bilgi, anlamlı ilişkiler, sevgi ve 

bağlılık, kimileri için ise içimizdeki Kutsal hissidir ( Swinton & Pattison, 

2001). Bu tanımdan anlaşılacağı üzere insan biyolojik, duygusal, sosyal, ve 

manevî bir varlıktır ve maneviyat, sağlık, ruh sağlığı arasındaki ilişki 

bütünleştirici bir bağlamda gerçekleşmektedir.  

Maneviyat, hem bireylerin öznel farkındalığında hem de topluluklarda, sosyal 

gruplarda ve geleneklerde ortaya çıkan insan deneyiminin ayırt edici, 

potansiyel olarak yaratıcı ve evrensel bir boyutudur. Benliğin içindeki, 'içsel', 

içkin ve kişisel olanla bir ilişki olarak veya tamamen 'öteki', aşkın ve benliğin 

ötesinde olanla bir ilişki olarak deneyimlenebilir. Buradaki deneyim  temel ve 

nihai öneme sahiptir ve bu nedenle yaşamdaki anlam, amaç, hakikat, değerler 

gibi konularla ilgilenir (Cook, 2004; İşbilen, 2022). 

Orta Çağ döneminde, 'maneviyat' terimi çoğunlukla teolojik ve dini 

bağlamlarda, inanan kişinin uygun davranışını ve dini yargılarını temsil etme 

anlamında kullanılmıştır (Principe 1983). Erken modern ve modern çağda, on 

dokuzuncu yüzyılın sonlarına ve yirminci yüzyıla kadar 'Maneviyat' terimi ve 

onun benzerleri yaygın olarak kullanılmamıştır. Fakat on dokuzuncu yüzyılın 

sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında hem Fransızca hem de İngilizce 

olarak yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemlerde terim bir 

taraftan ortaçağda kullanılan dini anlamını taşırken diğer taraftan da anlamsal 

olarak evrensel dinin bireyci ve öznel özüne atıfta bulunmak için teolojik ve 

dini söyleminin ötesinde genişlemeye başlamıştır (Zinnbauer ve ark, 

2005). Maneviyat hala dinle ilişkili ve bazen de din ile özdeş olarak algılansa 

da, maneviyatın din alanı dışında var olabileceği fikri giderek yaygınlaşmıştır. 

Özellikle  On dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında, 

maneviyat genellikle doğuyla, belirgin olarak da Hint kültürüyle 

ilişkilendirilmiştir. Böylece maneviyat sadece bedensel ve maddi olanın zıttı 
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olarak değil, aynı zamanda modern çağda yorumlandığı yaşamın dini, 

metafizik, ahlaki, öznel, özel ve deneyimsel âlemlerle bağlantılı ve fiziksel, 

maddi, kamusal, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda görünür hale gelmiştir 

(Zinnbauer ve ark, 2015). 

Maneviyat kavramı “’kutsalın öznel tecrübesi’ ‘varoluşsal anlam arayışı’ 

‘kutsalı arama süreci’ , ‘aşkın olana bağlılık’ gibi ifadelerle tanımlanırken 

günümüzde gelinen son noktada ise din ve maneviyat kavramlarının benzer 

ancak farklı iki olgu oldukları ifade edilmektedir (Köse & Ayten, 2018). 

Göka’ya göre ise maneviyat hem bilinen dini inançları hem de son yıllarda 

ortaya çıkan  ‘new age’ denilen akımları hatta inançsız olanların iç 

dünyalarındaki tasavvurları kapsayan ve insanın yaşama amacını, ideallerini 

belirleyen temel anlam kaynağı olarak ifade edilmektedir (Göka, 2021 s.19).  

Ülkemizde Aslan ve Konuk Şener (2009) tarafından hemşirelik alanında 

maneviyatın tanımına ilişkin bir kavram analizi çalışması yapılmıştır.  Bir 

kavram geliştirme sürecinden faydalanılarak yapılan bu çalışmada maneviyat 

bireyin kendisi ve diğer insanlarla ilişkilerini, evrendeki yerini, yaşamın 

anlamını anlama ve kabul etme çabası olarak tanımlanmıştır. . Maneviyat aynı 

zamanda yaşam boyu edinilen tecrübelerin bir sonucudur ve yaşamın amacını 

oluşturan, bireye anlamlı gelen unsurları içermektedir (Çetinkaya, Altundağ & 

Azak 2007; Aslan ve Konuk Şener, 2009: 54). 

Özellikle bu yüzyılın son on yılında, 'maneviyat' terimi büyük bir söylemsel 

değişim geçirmiştir. Maneviyat, kişinin kendi varlığının özünü keşfetmesini 

sağlayan içsel bir yol; ya da “insanların yaşadığı en derin değerler ve 

anlamlar”, Meditasyon, dua ve tefekkür dâhil olmak üzere ruhsal uygulamalar, 

bireyin içsel yaşamını geliştirmeyi amaçlayan uygulamalar ve deneyimler 

doğa, kozmos ya da ilahi âlemle ilişkiler ve bağlantılar olarak 
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tanımlanabilir. Maneviyat genellikle yaşamda bir ilham kaynağı veya yönelim 

kaynağı olarak deneyimlenir (Nelson 2009). 

1.2. Din 

Oxford Sözlüğü din kelimesini Latince religare'den türetir, insanın İlahi olanla, 

aşkın olan, bizden daha büyük olan, “tüm insan yaşamının ve değerinin kaynağı 

ve hedefi” ile yeniden bağlantı kuran tüm yönlerine atıfta bulunur (Meissner, 

1987, s. 119). Bu nedenle, din, bir yandan insan ve ilahi arasındaki bağlantıyı, 

daha yüksek bir gücün tanınmasını, diğer yandan da önemsemenin bir yönünü 

vurgulamaktadır. Dindar, ise ihmalcilerin aksine özen gösterendir (Meissner, 

1987).  

Daha yakın zamanlarda, bilim adamları dini “sadece aşkın olanla değil aynı 

zamanda bedensel yaşamımıza, günlük deneyimlerimize ve pratiklerimize içkin 

olduğu için bir yaşam biçimi olarak tanımlamaya başlamışlardır (Nelson 2009 

s.4). 

Smart (1998, s. 26), bu kavramı belki de günümüze kadar en geniş şekilde ifade 

ederek, dini aşağıdaki boyutları içeren bir insan etkinliği olarak tanımlamıştır: 

1. Pratik, ibadet ve meditasyon ve ritüel, (dua dahil) 

 2. Deneyimsel ve duygusal 

3.Anlatı veya efsanevi 

4. Doktriner ve felsefi 

5.Etik ve yasal 

6.Sosyal ve kurumsal 

7. Binalar ve eserler ( Smart, 1998). 
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Din, çok yönlü ve karmaşık yapıya sahip olması ve çok farklı şekillerde ortaya 

çıkması nedeniyle din tanımlarında bir görüş birliğine ulaşmak oldukça zordur. 

Bu nedenle yapılan din tanımları tanımlayan kişinin dine bakış açısına, kendi 

inancına ve amacına göre değişebilmektedir (Hökelekli, 2003).  

Din tanımlarını üç ayrı eksen üzerinde incelemek olasıdır.  . Birinci eksende; 

ilahi ve beşeri bakış açısından tanımlamalar; ikinci eksende; bireysel, toplumsal 

ve psiko-sosyal bakış açısından tanımlamalar; üçüncü ve en kapsamlı eksende 

ise teolojik, ahlakî, felsefî, psikolojik ve sosyolojik tanımlamalar yer 

almaktadır. Bu son eksendeki tanımlar özsel, işlevsel tanımlar olmak üzere iki 

temel başlık altında ele alınabilmektedir. 

1.İlahi ve Beşeri Tanımlar 

Bu tanımlar daha çok ilahi ve sosyolojik tanımları içermektedir. Din psikolojisi, 

din sosyolojisi, dinler tarihi gibi bilim alanları dinin beşeri ve toplumsal 

tanımları ile ilgilenmişlerdir (Vergote, 1999). 

.2. Bireysel/ Sosyal/ Psiko-sosyal Bakış Açısına Göre Tanımlar 

Dini, psikolojik olarak; duygusal bir yaşantı, kişisel bağlılık “bireysel şuurun 

bir gerçeği”  olarak gören James, bir yanılsama olarak değerlendiren Freud,  

“kutsalla ilişkili ortaya çıkan anlam arayışı” olarak tarif eden Pargament’in 

tanımları bu kapsamda yer almaktadır (Lattuada, 2021). 

3. Teolojik, Ahlaki, Felsefi, Sosyolojik, Psikolojik Tanımlar 

Din genel olarak Özsel (Substantif, maddi) ve işlevsel olarak iki yaklaşımla 

tanımlanmıştır. Özsel (substantif) tanımlarda dinin ne olduğu, dini içeriğin 

kategorileri,  ve din dışının ne olduğu tanımlanmaya çalışılmıştır. Buna göre 

din içerik olarak sahip olduğu kutsal, aşkın, ilahi ve fizik ötesi anlam ve değer 

içeriklerine bağlı olarak tanımlanır (Yaparel, 1987: 404). 
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İşlevsel tanım ise dinin özde ve temelde ne olduğu ile değil, ne yaptığı ile 

ilgilenmektedir. Durkheim’a göre din, kutsal şeyler, inanç ve pratikler, yani ayrı 

tutulan ve yasaklanan şeylerden oluşan bir sistemdir ve toplulukları bir yere 

toplar (Günay, 2022:173). Bu tanımla Durkheim dini aşkınlıktan toplumsal 

içkinliğe indirgediği için eleştirilmiştir (Aydın, 2000:105). 

1.3. Dindarlık 

Hiemmelfarb’a göre, dindarlık, "bir kişinin mensubu olduğu dine ait ilgiler; 

“inançlar veya faaliyetlerle meşgul olma düzeyi" Roof’a göre "doğaüstü 

ve/veya yüksek değerlere ilişkin bireyin inanç ve davranışlarının hem 

kurumsallaşmış hem de kurumsallaşmamış şekillerini içermektedir (Yıldız, 

2001: 23; Roof 1993) 

Dindarlık kavramı dinin daha çok somut, eyleme yönelik ve pratik boyutlarını 

ifade eder. Fakat kimin,  neye göre dindar olduğu, dindarlığın bir tipolojisinin 

ve belirleyicilerinin olmayışı dindarlık kavramı ile ilgili tartışmalara neden 

olmaktadır. İnsan yaşamı boyunca din ve dini yaşantıdan etkilenmekle birlikte, 

dini yaşam insanın diğer yaşam alanlarından farklı değildir. İnsanın yaşam 

boyu değişerek geliştiği düşünüldüğünde dinsel alan da bu değişimden payını 

almaktadır (Zinnbauer, 1997). Özellikle kimlik arayışının başladığı ergenlik, 

orta yaş, yaşlılık dönemi gibi bireyin yaşamında güçlü değişikliklerin olduğu 

kişisel gelişim dönemlerinde din ve dindarlığa ait düşünce ve davranışlarda 

farklılık gösterebilmektedir (Kayıklık 2006: 159-23) 

Dinin tanımında olduğu gibi dindarlık da sosyal bilimlerde genel olarak maddi 

ve işlevsel olarak iki yaklaşımla incelenmiştir (Pargament, 1997). Maddi 

yaklaşım, bireylerin daha yüksek bir güç veya ilahi varlıkla ilgili inançlarına, 

duygularına, uygulamalarına ve ilişkilerine odaklanmaktadır. Maddi yaklaşıma 

göre merkezde kutsal vardır ve dindarlığı temel olarak karakterize eden 

kutsaldır. İşlevsel yaklaşım ise dindarlığın bireyin yaşamında hizmet ettiği 

işlevleri vurgular. İnançlar, duygular, uygulamalar ve deneyimler incelenir, 
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ancak odak noktası, yaşam, ölüm, acı çekme ve adaletsizlik gibi varoluşun 

temel sorunlarıyla başa çıkmada nasıl kullanıldığıdır (Pargament, 

1997). Dindarlığa yönelik bu geçmiş yaklaşımlarla ilgili dikkate değer olan şey, 

hepsinin oldukça geniş olması ve çok çeşitli unsurları içermesidir. Sonuç 

olarak, bu gelenekler içindeki tanımlar ve kavramsallaştırmalar, hem bireysel 

hem de kurumsal inanç ve faaliyetleri olduğu kadar "manevi" kavramını da 

kapsayacak kadar geniş bir çerçeveye sahiptir.  Ancak maneviyat, dindarlıktan 

farklılaştıkça, dindarlığın resmi olarak içerdiği bazı unsurları da beraberinde 

götürmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda dindarlık tanımları daha dar ve daha 

az kapsayıcı hale gelmiştir (Pargament, ve ark, 1995).  

Tanımlayıcı olarak, hem dindarlık hem de maneviyat çoğunlukla bir tür yüksek 

güçle bağlantı veya ilişki, bu ilişkiyle ilgili inanç ve tüm bunlara bağlı olarak 

kişinin değerlerini ve inançlarını günlük yaşamdaki davranışlarıyla 

bütünleştirme çabası olarak ifade edilebilir. Ancak her iki tanımda temelde aynı 

özellikleri taşısa da dindarlık aynı zamanda örgütsel veya kurumsal katılım ve 

bağlılık gerektiren,  organize faaliyetleri de kapsamaktadır ( Zinnbauer, 1997). 

Zinnbauer (1997) tarafından yapılan bir çalışmada bireylere dindarlık 

kavramının içeriğine ilişkin sorular sorulmuş ve cevaplar şu şekilde 

kodlanmıştır: 

1.Tanrı'ya inanç veya inanç gibi kişisel inançlar/Yüksek güç/ilahi/kişisel 

değerler/vb. (%22); 

 2.Hizmetlere katılım, ibadetlerin gerçekleştirilmesi, kilise/cami üyeliği veya 

bağlılığı gibi örgütsel uygulamalar veya faaliyetler (%21); 

3. Kurumsal inançlara bağlılık veya kurumsal temelli inanç sistemlerine veya 

dogmaya bağlılık (%16);  
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4.Değerleri veya inançları günlük yaşamdaki davranışlarıyla bütünleştirme, 

yaşamında Tanrı'nın iradesini izleme, Tanrı'nın sevgisini başkalarına gösterme 

vb. (%13); 

5. Tanımsız (%12); 

6. Dua, İncil/Kuran okuma, meditasyon, namaz,oruç vb. gibi kişisel ibadet veya 

uygulamalar (%8);  

7.Dışsal ödüller kazanma, diğerlerinden üstün hissetme, kişisel sorumluluktan 

kaçınma bahanesi vb. gibi olumsuz araç veya amaçlar (%3);  

8.Tanrı/Mesih/Yüksek Güç/aşkın gerçeklik/Doğa ile bağlantı/ilişki/birlik hissi 

veya deneyimi. (%3).  

Bu çalışmanın katılımcılarından bazıları (%44) kendilerini  "dinsel değil 

manevi"  olarak tanımlamışlardır. Bu grup üyeleri geleneksel organize dini 

reddederek, New Age inançlar ve uygulamalar ile birlikte mistisizmi içeren 

bireyselleştirilmiş bir maneviyat tanımını kendileri için daha uygun 

görmektedirler. Aynı zamanda bu grup üyelerinin ebeveynlerinin dini törenlere 

daha az katıldıkları evlerden gelmeleri de ortak bir özellik olarak gösterilmiştir 

( Zinnbauer, 1997). 

Dindarlık ve maneviyat terimleri zaman içinde geliştikçe çok daha özel 

anlamlar kazanmaktadırlar. Dindarlık daha yüksek düzeyde otoriterlik, dini 

liderlik, içsel dindarlık, ebeveynlerin dini katılımı, kendini beğenmişlik ve 

kurumsal devamlılık ile ilişkili bulunurken, maneviyat mistik deneyimler, Yeni 

Çağ inançları ve uygulamaları, daha yüksek gelir ve din adamları tarafından 

incinme deneyimi gibi farklı bir dizi değişkenle ilişkilendirilmiştir. 

Günümüzde, dindarlık giderek daha fazla "dar ve kurumsal" olarak 

nitelendirilirken maneviyat giderek "kişisel ve öznel" olarak 

nitelendirilmektedir ( Zinnbauer, 1997). 
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1.4.Din/Maneviyat İhtiyacının Tarihsel Süreci 

Avrupa’da 17. yüzyıldan başlayarak 19.yüzyıla kadar yaşanan Rönesans, 

Protestan Reformu, Bilimsel Devrim ve son olarak Aydınlanma Çağı dünya 

üzerinde siyasal, sosyal ve kültürel olarak birçok değişime neden olmuştur.  

Kapitalizm, endüstriyel dönüşüm, kentleşme gibi olgular modernizmi başlatmış 

bu süreçte dinin konumu yeniden tartışılmaya başlanmıştır (Erkol, 2015). 

 

Resim 1. Aydınlanma Çağı (https://hukukbook.com/aydinlanma-cagi/) 

Aynı zaman diliminde iki dünya savaşına ev sahipliği yapmış 20. yüzyıl, Albert 

Camus’un değimiyle korku yüzyılı olmuş ve insanlık kendisini umutsuz ve 

yabancılaşmış bir psikoloji içerisinde bulmuştur (Camus, 2010). Bilimin akıl 

almaz bir hızda ilerlediği günümüz dünyasında insanlar yabancılaşma, 

yalnızlık, umutsuzluk gibi varoluşsal problemler ile boğuşurken din, ahlak, 

gelenek gibi kavramlarda terkedilmeye ya da yeniden şekillendirilmeye 

başlanmıştır. Milyonlarca insanın öldüğü ya da yerinden olduğu bu çağda 

kültür ve uygarlık alanında bir gerileme ve çöküş yaşanması zorunlu hale 

gelmiştir (Cevizci, 2003). 
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20 yüzyılın önemli filozoflarından Nietzsche bu gerileme ve çöküşten başta 

Hristiyanlık olmak üzere tüm semavi dinleri ve ahlak öğretilerini sorumlu 

tutmaktadır. Ona göre mevcut öğretilerin tutsağı olmuş insan otoriteye karşı 

boyun eğen, özgür düşünemeyen sürü insanıdır. Sürü insanına göre gerçek olan 

şey ruh, tanrı ve öteki dünyadır. Sürü insanı bu dünya zevklerinden uzaktır. 

Sürünün dışına çıkmak ise ancak bu dünyayı maddi varlık olarak kabullenip 

sarılmak ve yaşama evet demekle gerçekleşmektedir. Sürünün içinde yaşarken 

realiteyi görüp sürünün dışına çıkan üstün insandır. Yaratıcı üstün insan özgür 

düşüncesiyle dünyayı yeniden şekillendirilebilir. Bunun için tanrıya gerek 

yoktur. Tanrı ölmüştür ve tanrının oluşturduğu boşluğu ancak bilim doldurabilir 

(Nietzsche, 2010; Sayın, 2013). 

Fransız düşünür Althusser’in ikinci dünya savaşı sonrası gelişen post modern 

ve/veya post yapısalcı dönemin yetiştirdiği gayrimeşru çocuklar olarak 

adlandırdığı Nietzsche, Freud ve Marx ‘ın benzer düşünceleri post modern 

dönemde bilimin ve anti-rasyonelliğin din ve maneviyatın yerine geçmesine 

neden olmuştur (Althusser, 1982). 

Nietzsche’ nin üstün insan tanımına benzer şekilde Freud’a göre insan her şeyi 

bilen ve mutlak kudret sahibi ideal bir varlıktır. Nitekim bu çağda insan kendisi 

tanrı olacak güçtedir. Freud’a göre insan üç ana dönemden geçmiştir. Her biri 

aynı zamanda birer düşünce sistemi olan bu dönemler animistik (mitolojik), 

dinsel ve bilimsel dönemlerdir. Bu üç dönemde insanların sorun çözme 

yollarıyla ilgili olarak şöyle bir örnek verilmektedir:  

Animistik dönemde, yağmur yağması isteniyorsa; bunun için yağmur 

yağmasına benzeyen ve ya yağmur gibi görünen bir ritüele ya da büyüsel bir 

eyleme başvurulur. Dinsel dönemde yağmur yağdırmak için bir dini lidere ve 

dini tapınağa giderek yakarışlarla tanrıdan yağmur yağdırılması istenir. Son 

dönem olan bilimsel dönemde ise atmosferin yağmur yağmasıyla ilgili 

işleyişine müdahale edilerek yağmurun yağması sağlanır (Freud, 2014a). 
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Freud’a göre dinin kökenleri animistik dönemde oluşmuştur. Bu dönemde 

küçük sürüler halinde yaşayan insanlar gücünden korktukları bir yüceltilmiş 

baba figürünün boyunduruğu altında yaşamaktaydı. Bu baba sürünün 

kadınlarına sahip oluyor ve genç erkekleri öldürüyordu. Bu durumda genç 

erkekler aralarında birleşerek babayı öldürdüler. Bu birlik olma duygusu ile 

kadınlarından vazgeçtiler ve dışsal evliliği meşrulaştırdılar. Babalarını 

öldürmenin verdiği suçluluk ile bir hayvanı baba yerine totem olarak seçtiler ve 

bu hayvanı yılda bir kez kurban ederek öldürdüler. Öldürülen totem hayvanını 

kabilenin tüm erkekleri yemek zorundaydı ve bu yemek şölenine katılmamak 

imkânsızdı. Freud’a göre bu durum ahlak kurallarının, dinin ve sosyal düzenin 

kaynağını oluşturmuştur (Freud, 2014a). 

Ona göre dinler, oğulların suçluluk duygusuyla öldürdükleri babalarına karşı 

sonradan gösterilen bir itaat ve uzlaşma amacını gütmektedir. Diğer bir deyişle 

din, suçluluk bilinci ve bunun yol açtığı pişmanlık; ahlak ise kısmen bu 

toplumun içerdiği zorunluluklar, kısmen de suçluluk bilincinin gerektirdiği 

kefaretler temeline dayanmıştır (Freud, 2012). 

Bir Yanılsamanın Geleceği   isimli kitabında Freud insanların üç temel 

içgüdüsünün (ensest, yamyamlık ve öldürme arzusu) dinle olan bağlantılarını 

açıklamıştır. Ona göre uygarlıklar, bu üç içgüdünün bastırılmasını sağlamak 

için ortaya çıkmış sistemlerdir. Din de bu uygarlıkların yanılsamasından başka 

bir şey değildir. Dinler insanın kendisini doğanın üstünlüğüne karşı savunma 

gereksinimi nedeniyle ortaya çıkmışlardır. Dinsel düşünceler, dış (veya iç) 

gerçekliğin, insanlar tarafından henüz keşfedilmeyen yönleri hakkında bir 

şeyler söyleyen yanılsamalardır. Bilim ilerledikçe gerçekler ortaya çıkacak ve 

din ortadan kalkacaktır. Nietzsche ile benzer şekilde dini yanılsamaların yerini 

dolduracak tek şeyin bilim olduğunu öne sürmüştür (Freud, 2012). 

Freud dini düşüncenin insanları daha mutlu ya da daha ahlaksal yapmadığını da 

belirtir. İnsanlar, dinin hükümlerini dışsallaştırmanın ve böylelikle onların 
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amaçlarını geçersiz kılmanın yolunu daima bulmuşlardır. Bu durumda 

rahiplerde kendilerine düşeni yaparlar. Günah işleyen bir kişinin özveride 

bulunarak affedilmesi tekrar günah işlemek için bir fırsat sunmaktadır. Hatta 

günah işlemenin tanrının tüm lütuflarına mazhar olabilmek adına tanrı 

tarafından hoş karşılandığı da söylenebilmektedir. Yalnızca Tanrı güçlü ve iyi, 

insan ise zayıf ve günahkârdır. Dolayısı ile Freud ahlaksızlığın tanrıdan ve dini 

söylemlerden güç aldığını iddia etmektedir (Freud, 2012).  

Freud, her ne kadar bir yanılsama olarak gördüğü dinin yerine ilerleyen 

dönemlerde bilimin olacağını savunsa da, bilimin şu ana kadar fazla bir ilerleme 

göstermediği ve bu ilerlemeyi başarabilse bile insan için yeterli olmayacağını 

da kabul etmektedir (Freud, 2014b). 

Özellikle 19. yüzyıl sosyolojik olarak keskin değişimlerin yaşandığı bir 

dönemdir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu yeni bilgilerle 

insanlar tıbbi alanda birçok hastalığa çare bularak nerdeyse ölüm ve 

yaşlanmaya karşı zafer elde etmiştir. Aynı biçimde doğanın karşı konulmaz 

yıkıcı gücünü kontrol altına alan insanlık doğal felaketlere karşı üstünlük 

sağlamıştır. Bu bilimsel ve teknolojik gelişmeler pozitivizm kavramının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Aydınlanma ve bilim çağının en önemli 

paradigması olan pozitivizme göre insanların ilkel kabileler gibi din ve 

tapınmaya ihtiyacı kalmamıştır. Pozitivizm adeta dinin artık ortadan 

kalkacağını ve insanlık için yeni bir dinin kurulacağını müjdelemiştir. Bu 

dönemin en önemli fikir adamı ve sosyolojinin kurucusu olan A. Comte’un ‘Üç 

Hal Yasası’ dinin ortadan kalkacağı varsayımına dayanmaktadır. Ancak 

ilerleyen zaman içerisinde bu paradigma çerçevesinde çalışan bilim insanları 

toplumların kaosa düşmeden düzen ve ilerlemeyi beraber götürebileceği ve din 

yerine kullanılabilecek bir sosyal teoride geliştirememişlerdir (Subaşı,  2002). 

Her ne olursa olsun sonuç olarak dünya genelinde bu önemli düşünürlerin 

görüşleri hayatın her alanında etki göstermiş, postmodern insan din ve 
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maneviyatla ilgili konuları bilimsellikten uzak olması gerekçesiyle rafa 

kaldırmıştır (Sayın, 2013).  

1950'lerin sonlarında ve 1960'ların büyük kültürel değişimleri tarafından, 

tutumlarını ve değerlerini İkinci Dünya Savaşı'ndan önce doğan nesillerle 

keskin bir tezat oluşturacak şekilde ayıran bir toplumsal devrimle şekillenen 

yeni bir nesil ortaya çıkmıştır. İkinci dünya savaşında erkeklerin zorla askere 

alınması ve kadınlara geleneksel baskıların dayatılması bir sosyal devrime 

neden olarak hippilik hareketini başlatmıştır. Bu nesli oluşturan sosyal devrim, 

Hıristiyan değerleri de dâhil olmak üzere geçmiş nesillerin kabul edilen 

değerlerinin, geleneklerinin ve kurumlarının çoğuna meydan okumuştur. Bu 

neslin birçoğu çocukken kiliseye/ camiye/sinagoga götürülmüş,  fakat genel 

olarak da çoğu dinden uzaklaşmış ve diğer birçok kurum gibi onu "özgür aşk, 

uyuşturucu ve rock and roll" un vaat ettiği kurtuluş ve özgürlüğe bir engel 

olarak reddetmiştir (Lamb, 2011; Roof, 1993). Bu dönemde insanlar din ve dini 

faaliyetler uzak durmuş daha çok bilim, akılcılık, sekülerizm gibi kavramlar ön 

plana çıkmıştır. Aynı dönemlerde maneviyat çok ilgi çekmese de ilgi duyanlar 

için uzak doğu ve hint esintilerinde aranmış, mistik, ezoterik, ruhçuluğa dönük 

bazı akımların tohumları atılmaya başlanmıştır. Bu nesil artık çalışma 

hayatlarının sonuna yaklaşmaktadır ve tüketim dalgaları ve teknolojideki 

ilerlemelerle birlikte en zengin ve en sağlıklı nesil olarak emekli olmaktadırlar. 

Dahası, tıpkı tutumlarını ve değerlerini yeniden tanımlamaya çalıştıkları gibi 

şimdi de yaşlanan bir nesil olmanın ne demek olduğunu ve manevi ihtiyaçlarını 

yeniden tanımlama yoluna gitmektedirler (Lamb, 2011). Maneviyat bu nesil 

için dini kaynaklarda değil “new age inanışlar” olarak adlandırılan kişisel 

gelişim, bazı psikoterapiler, astroloji, numeroloji, yoga, reiki, meditasyon vb. 

alanlarda hayat bulmaktadır. 
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Resim 2. Hippilik hareketi. (https://onedio.com/haber/) 

21 yüzyıla gelindiğinde insan çok daha yalnızlaşmış ve yaşadığı ekonomik 

yapıyı korumak, sosyal statüsünü yükseltmek, başarılı olmak, tüketim çılgınlığı 

adına ihtiyaçlarını gidermek gibi durumlar temel hedef haline gelmiştir. Post 

modernizm dönemi olarak adlandırılan bu çağda bireyler birçok psikolojik 

sıkıntı ile yüz yüze gelmiştir. Bu şartlar altında yalnız ve huzursuz olan insan 

bir şeyleri sorgulamaya başlamış ve varoluşuna anlam arama ihtiyacına 

girmiştir. 
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Resim 3. Postmodernizm. (https://www.rehberlikservisi.net/postmodernizm/) 

İnsanlar günümüzde çalıştıkları şirketler tarafından belirlenen hedefler, 

önceden yapılandırılmış iş rolleri ve iyi tanımlanmış iş tanımları ile aşırı 

özdeşleşme yoluyla, giderek daha fazla yabancılaşmış ve yalnız 

hissetmektedirler. Çalışma hayatında yaşanan mobing çalışanların ruhsal 

sağlıklarını bozmakta ve motivasyonlarını düşürmektedir (Şen, 2022).  Dolayısı 

ile post modern yaşamda varoluşsal ve anlamsal sorular ortaya çıkmıştır. Bu, 

anlam ve kimlik soruları 'Gerçekten istediğim nedir?', 'Yaşamak istediğim 

hayat gerçekten bu mu?', 'Gerçekten ne tür bir insanım?' gibi soruları da 

gündeme getirmiştir (Aupers & Houtman, 2006). 

Bu sorularla başlayan yaşamı gözden geçirme, insanları anıları düzenlemeye, 

yaşamlarındaki olaylarda anlam aramaya ve farklı yaşam deneyimlerini anlamlı 

bir bütünlük içinde değerlendirmeye ve bütünleştirmeye teşvik 

etmiştir.  Anlamla ilgili sorular, insanlar yaşamlarında beklenmedik durumlarla 

karşılaştığında daha çok ortaya çıkar. İnsanlar yaşamı tehdit eden bir hastalık, 
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artan ıstıraplar, azalan fiziksel olanaklar ve ölümün yaklaşması ile karşı karşıya 

kaldıklarında bu durum varoluşsal ve ruhsal ihtiyaçları uyandırabilmektedir. 

Hayatı tehdit eden bir durumla karşı karşıya kalan bireyler korku, umutsuzluk, 

yalnızlık, umudunu yitirme, anlam kaybı ve ölüm korkusu gibi ruhsal 

ihtiyaçlarla mücadele etmektedirler. Büyük düşünürlerin söylediği gibi 

teknolojik gelişmeler büyük afetlerin yıkıcı gücüne, tedavisi bulanamamış 

hastalık ve salgınlara, kapitalizmin yarattığı yabancılaşma ve yalnızlığa, 

ekonomik buhranlara çare olamamıştır. Özellikle 2020 yılında yaşanan 

COVID- 19 pandemisi bireylerin bir anda bağlantı, anlam ve amaç kaybına yol 

açabileceğini çok net bir şekilde ortaya koymuştur (Seyhan & Şen 2022). 

Pandeminin bireylerin yaşamı üzerindeki bu etkisi işaret maneviyata duyulan 

ihtiyacı her zamankinden daha fazla ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda 2020-

2021 yıllarında manevi bakım alanında yapılan çalışmalar son yirmi yılın en 

yüksek rakamlarına ulaşmıştır (bkz. Bölüm 2. Manevi Bakım Konusunda 

Yapılan Çalışmalar ) 
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1.5. Din-Maneviyat- Sağlık İlişkisi 

Yapılan çalışmalar dinin hayatın anlamını keşfetmede, hayatın güçlüklerine 

karşı göğüs gererek emniyet ve güven duygusu hissetmede önemli bir yeri 

olduğunu vurgulamaktadırlar. Din,  genel olarak insanın ait olma, güvende 

olma, korunma, sevilme, kabul görme gibi temel ihtiyaçlarına cevap vermekle 

birlikte, hayatı daha katlanır kılan umut ve iyimserlik gibi temel dinamikleri; 

sorumluluk, üretkenlik, fedakârlık,  gibi psikososyal unsurları da 

desteklemektedir. Ayrıca din ölüm ve ölüm sonrası hayat gibi korkutucu ve 

anlaşılması zor bir takım problemlere de açıklık getirerek hayatı yaşamaya 

değer kılmada yardımcı olmaktadır ( Bahadır, 2002). 

Dindar olmakla ruh sağlığı arasındaki ilişkinin incelendiği ulusal ve 

uluslararası birçok çalışmada, dindar bir hayat sürmenin yaşamı 

anlamlandırma, kendini gerçekleştirme, yaşamım acı olaylarına karşı sağlam 

durabilme, depresyon karşı korunma, ümit ve kaygı düzeyinde azalma gibi 

birçok psikososyal soruna karşı olumlu etkilerinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. ( Koenig, 2004;  Dein, 2006; Kula, 2002; Şahin, 2002  ) 

Örneğin Loewenthal ve arkadaşları (2001) tarafından, farklı dinlere mensup 

282 gönüllü katılımcıyla yapılan bir çalışmada, depresyonla başa çıkmada dinî 

faaliyetlerin etkisini belirlemek amacıyla, 130 Hristiyan, 35 Yahudi, 33 

Müslüman, 18 Hindu ve 15’i diğer dinlerden olan katılımcılara bir anket 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda,  Müslümanların diğer dini gruplardan 

daha yüksek oranda dinî başa çıkmanın etkililiğine inandıklarını ortaya 

konulmuştur. En faydalı olduğuna inanılan dinî faaliyetlerin dua ve iman etmek 

olduğu, dinî başa çıkmanın etkisine inancın, profesyonel yardım arama 

çabalarını olumlu olarak etkilediği gösterilmiştir. Çalışma sonuçları ulusal 

planda ruh sağlığı düzenlemelerinde dini faktörlerin öneminin araştırılması 

gerektiği sonucunu vurgulamıştır (Loewenthal ve ark,  2001) 
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Bu anlamda sağlık alanında yapılan çalışmalar din ve maneviyatın iyileşme 

üzerine olumlu etkilerinden bahsetmektedir.  Hastalar, Tanrı'larıyla dua yoluyla 

bağlantı kurduklarında teselli bulurlar. Duanın iyileştirici gücü kan basıncını 

düşürebilir ( Larson ve ark, 1989), ameliyat öncesi stresi azaltabilir ( Saudia ve 

ark, 1991 ), kanser tedavisini geliştirebilir ( Lambe ve ark, 1996; Ramon ve 

ark, 1996 ) veya AIDS hastalarında depresyonu azaltarak bağışıklığı 

güçlendirebilir ( Adair ve ark, 1991;Carson & Green 1992 ).  

Dünya sağlık örgütü (WHO)   1998 yılında maneviatın sağlıkla olan ilişkilerini 

gösteren bir rapor yayınlamıştır. ( Spirituality, Religiousness and Personal 

Beliefs: Report on WHO)  bu raporda sağlık mesleklerinin, büyük ölçüde, 

hastaları ilaç ve cerrahiye odaklanarak tedavi etmeye çalışan ve inançlara 

(iyileşmede ve doktor-hasta ilişkisinde) daha az önem veren bir tıbbi model 

izlendiği vurgulanmıştır. Raporda  “Hastaları yalnızca maddi bir beden olarak 

gören bu indirgemecilik veya mekanik görüş artık tatmin edici değildir. 

Hastalar ve hekimler, iyileşme sürecinde inanç, umut ve şefkat gibi unsurların 

değerini anlamaya başladılar. Bu tür “manevi unsurların sağlık ve yaşam 

kalitesindeki değeri, daha bütüncül bir yaklaşıma doğru ilerlemek amacıyla bu 

alanda araştırmaların yapılmasına yol açmıştır” ifadelerine yer verilmiştir.  Bu 

bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşam Kalitesi’ni ölçme amaçlı 

geliştirdiği WHOQOL indeksinde belirlediği alanlara (bedensel sağlık, 

psikolojik sağlık, bağımsızlık düzeyi, sosyal ilişkiler, çevre) ek olarak din, 

maneviyat ve kişisel inançlar alanı da yer almaktadır (WHO 1998). İndeksin 

Manevî, Dinî ve Kişisel İnançlar Modülü şu boyutları içermektedir: 

1.Aşkınlık; Manevî bir güçle ya da varlıkla bağlantılı olma, Hayatın Anlamı, 

Korku ve merakla Karışık Saygı (Haşyet), Bütünlük/Bütünleşme, İlahî Sevgi, 

İç huzuru, Sukûnet, Uyum, İç Güç, Ölüm ve Ölme, Bağlanma-Kopma, Ümit ve 

İyimserlik, Hayat Üzerinde Kontrol; 
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2.Kişisel İlişkiler; Başkalarına Karşı Nezaket/Özgecilik, Diğerlerini Kabul, 

Bağışlayıcılık; 

3.Yaşam Kuralı; Yaşam Kuralı, İnanç ve Ritüelleri Yapma Özgürlüğü, İman; 

4. Özel Dini İnançlar (WHO, 1998, Culliford, 2002) 

Din ve sağlık arasındaki ilişki onlarca yıldır yüzlerce nitel rapor, kesitsel ve 

boylamsal çalışma ve hatta ruh sağlığı sorunlarına yönelik dini/manevi 

müdahaleler içeren randomize kontrollü çalışmalarla araştırılmıştır. 

Araştırmacılar, dini ve manevi uygulamaların farklı sağlık etkileri olduğunu 

göstermiştir. Bu manevi uygulamaların olumlu etkileri, farklı dini veya manevi 

terapötik müdahalelerde görülebilir. Örneğin, standartlaştırılmış bir protokolle 

manevi bir müdahale olarak farkındalık temelli stres azaltma programının, 

meditasyon yapanların kaygı ve depresyon düzeylerinde azalma ve ağrı 

yönetimi becerilerinde artış gösterdi (Khoury ve ark, 2015; La Cour & 

Petersen, 2015; Song & Lindquist, 2015 ). İslami bir dua olan namazın, dini bir 

müdahale olarak kaygı ve kalp atış hızında azalmaya neden olduğu belirlenmiş 

ve namaz sırasında parasempatik aktivitenin artmış olduğu bulunmuştur. Bu 

durum kardiyovasküler hastalıkları azaltmaya yardımcı olmaktadır (Doufesh ve 

ark., 2014 ). Bu sağlık etkilerine ilişkin sinirbilimsel alanda yapılan çalışmalar 

da mevcut verileri destekler niteliktedir. Din ve maneviyat alanında 

sinirbilimsel çalışmalar meditasyon veya ibadet sırasında katılımcıların beyin 

aktivasyonlarının fMRI ile görüntülenmesine dayanmaktadır. 

Saraei ve arkadaşları (2022) fMRI görüntüleme ile islami bir ibadet şekli olan 

zikir ile meditasyon sırasında katılımcıların beyin aktivasyonlarını 

incelemişlerdir. Bu çalışmada, bir 3T MRI makinesi kullanarak ve zihinsel ve 

fiziksel olarak sağlıklı ve son derece dindar 31 katılımcının, fMRI sırasında 

islami Zikir yapmak, meditasyon, tanrı hakkında düşünmek ve dinlenme 
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halinde olmak üzere dört farklı şekilde beyin aktivasyonları karşılaştırılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre dinlenme durumuna kıyasla Zikir, beyinde 

intrakalkarin bölge, serebellum, kaudat çekirdekler, ön singulat, temporal 

kutup, frontal kutup ve supramarjinal girusta daha fazla aktivasyon ile ilişkili 

bulunmuştur. Beynin bu bölümleri huzur duygusu, dünyevi değerlerden 

ayrılma, inancın güçlenmesi, benlik duygusu, empati ve duygusal refah gibi bir 

çok olumlu duygudan sorumludur.  Ön singulat aynı zamanda stresi azaltabilen 

ve huzur ve esenlik hissini artırabilen duygusal tepkileri de düzenler. 

Farkındalık meditasyonu sırasında yapılan vücut taraması sonucunda 

intrakalkarin bölge, beyincik, kaudat, ön singulat, temporal kutup, frontal kutup 

ve supramarjinal girus aktivasyonu açısından zikir ile karşılaştırıldığında 

benzer aktivasyonlar bulunmuştur. Bu, zikir ve meditasyonun birçok yönünün 

birbirine benzediğini göstermektedir. Her iki durumda beden duyumlarına 

odaklanmış bir dikkat gerektirir. Her ikisi de olumlu duygusal tepkilerle 

sonuçlanmaktadır (Saraei ve ark, 2022). Benzer bir çalışmada bir duayı veya 

zikir kelimesini sürekli tekrarlamanın frontal kutup ve ön singulataki aktiviteyi 

arttırdığı ifade edilmiştir (Pardo ve ark, 1990 ). Budist katılımcılarla 

gerçekleştirilen fMRI çalışmalarının bir meta-analizi, meditasyon sırasında iki 

taraflı olarak kaudat çekirdekleri ve insulayı içeren farklı beyin alanlarının 

aktivitesinde bir artış olduğunu ortaya koymuştur (Boccia, Piccardi & 

Guariglia, 2015 ). Başka bir çalışmada, farkındalık meditasyonu 

uygulayıcılarında sağ dorsola teral periferde ve sol kaudatta artmış bir 

aktivasyon göstermiştir (Tomasino & Fabbro, 2016 ). Tekrarlayan mantralarla 

yapılan özel bir meditasyon üzerine fMRI çalışmaları, meditasyon sırasında sol 

orta prefrontal korteks, sol alt frontal girus, sol tamamlayıcı motor alan ve sol 

pruneus aktivasyonunda artışlar göstermiştir (Guleria ve ark, 2013).  Bir 

Hıristiyan manevi deneyimi olan glossolalia üzerine yapılan bir çalışmada, 

prefrontal korteks, sol kaudat ve sol temporal kutup aktivasyonunda azalmalar 

ve sol superior parietal lob ve sağ amigdalada artışlar bulunmuştur (Newberg 
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ve ark. , 2006 ). Ayrıca, Newberg ve akadaşları (2015) tarafından yapılan bir 

çalışmada yoğun İslami dua üzerine parietal, temporal ve frontal beyin 

bölgelerinde aktivitenin azaldığını ve anterior singulat, dorsal medial korteks, 

kaudat, insula, talamus ve Globus pallidus'ta artan aktivasyonlar gösterilmiştir 

( Newberg ve ark, 2015).  

Yapılan çalışmalar bireysel dindarlığın daha az depresyon (Smith ve ark, 2003 ) 

ve daha fazla mutluluk (Abdel-Khalek, 2006), daha yüksek yaşam 

memnuniyeti ve hatta daha düşük ölüm oranı (Ebert ve ark, 2020  )getirdiğini 

ortaya koymuştur. 

Tüm bu çalışmalar dini ve manevi uygulamaların sağlık üzerindeki olumlu 

etkilerini ortaya koymakta son derece önemlidir. Sosyal alanda yapılan gözlem, 

anket, görüşme, ölçek gibi yöntemlerle yapılan çalışma sonuçlarına ek olarak 

pozitif bilimsel teknikler ve teknolojik gelişmelerden faydalanılarak yapılan bu 

somut sonuçlar din ve maneviyatın insan sağlığı açısından önemini 

pekiştirmektedir. Maneviyatın sağlık ve iyi oluşa dair faydaları tüm bu 

çalışmalarla kanıtlanmış olmaktadır.  

Sağlıklı olmak denilince fiziksel sağlık kadar önemli olan diğer bir bileşende 

ruh sağlığıdır. On yedinci yüzyılda başlayan Rönesans, sanayi, akılcılık ve 

bilimsel devrimler ruh sağlığının daha çok tıbbi bir problem olarak görülmesini 

sağlamıştır. Bilimsel yöntemler geliştikçe, hastalığa ilişkin bilimsel ve ruhsal 

alanlardaki görüşler arasında gerilim artmıştır. Batı kültürlerinde akıl sağlığı ve 

din arasında keskin bir bölünme, yirminci yüzyılın başlarında, Sigmund 

Freud'un, dini "insanlığın evrensel saplantılı nevrozu" tanımlaması ve 

gerçekliğin bir patolojisi olarak görmesi ile meydana gelmiştir. Tıp daha kanıta 

dayalı hale gelmesine rağmen, Sanua ( 1969 ) tarafından yapılan bir 

incelemede, dinin/kavramın refah için yararlı olduğuna dair hiçbir kanıt 

olmadığı sonucuna varılmıştır (Sanua, 1969). 
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Yirminci yüzyıla gelindiğinde ruh sağlığı profesyonelleri arasında önemli bir 

değişim olmamış, yapılan araştırmalar, ruh sağlığı uzmanlarının genel nüfusa 

göre daha az dindar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum literatürde, 

dindarlık uçurumu olarak adlandırılan bir olgudur (Neeleman & 

King 1993 ). Psikiyatri dergilerinde dinin ruh sağlığında bir faktör olarak 

tartışılması oldukça nadirdir (Weaver ve ark, 1998 ). Bu nedenle pek çok dini 

grup, tıbbi ruh sağlığı kavramlarını kutsal metinlere ve inançlara aykırı olarak 

değerlendirmiş ve inananları ruh sağlığı tedavisi aramaktan caydırmaya 

çalışmışlardır (Pargament ve Lomax, 2013 ). Psikoterapistlerin hastanın din ve 

maneviyat ile ilgili düşüncelerini terapiye entegre etmek fikri genellikle 

uygunsuz olarak görülmüştür (Helminiak, 2001 ). Maneviyat temelde ruh 

sağlığının önemli bir bileşeni olmasına rağmen Ruh sağlığı profesyonelleri için 

maneviyat ile ilgili eğitimler oldukça nadirdir (Sansone, Khatain & 

Rodenhauser, 1990 ). 

Son yirmi yılda, din/maneviyat ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiye olan ilgi 

giderek artmıştır. Adsız Alkolikler veya farkındalık/meditasyon gibi ruhani 

kavramları içeren ruh sağlığı tedavileri geniş çapta kabul görmüştür (Galanter, 

Dermatis & Sampson, 2014 ). Amerikan Psikiyatri Birliği (APA, 1990 ), Royal 

College of Psychiatrists (Cook, 2013) ve Dünya Psikiyatri Birliği (Moreira-

Almeida ve ark, 2016 ) dâhil olmak üzere profesyonel kuruluşlar, psikiyatride 

din ve maneviyatın önemi hakkında resmi açıklamalar yayınlamışlardır. Mental 

Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabının beşinci baskısı (DSMV) ruh 

sağlığı profesyonellerine din ve maneviyat dâhil olmak üzere hasta kültürünün 

çeşitli yönleriyle ilgilenmeleri için rehberlik eden Kültürel Formülasyon 

Görüşmesini önermektedir (Lewis-Fernández ve ark. 2020 ). 

Sanua'nın 1969'da din/ maneviyatın iyi oluşa fayda sağladığı ile ilgili hiçbir 

kanıt olmadığına dair vardığı sonucun aksine, 1978'den 1989'a kadar iki 

psikiyatri dergisinde dinsel bağlılık üzerine yapılan çalışmaların gözden 

https://sbu.proxy.deepknowledge.io/MuseSessionID=0210j8wt9/MuseProtocol=https/MuseHost=www.tandfonline.com/MusePath/doi/full/10.1080/20440243.2020.1726048?src=recsys
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geçirilmesi, araştırmaların %72'sinin din/din ile din arasında pozitif bir ilişki 

bildirdiğini ortaya koymuştur  (Larson ve ark, 1992 ). O zamandan 2001 yılına 

kadar, din/maneviyat ve ruh sağlığı (ruh sağlığı ile sınırlı olmamak üzere) 

arasındaki ilişkiyi inceleyen 1300 çalışma yayınlanmış; 2010 yılına kadar bu 

sayı 3000'in üzerine çıkmıştır (Koenig, King  & Carson, 2012 ). 

Koenig,  Handbook of Religion and Health isimli kitabında   1932'den 2010'a 

kadar din ve sağlıkla ilgili 3300 çalışmayı gözden geçirmiştir (Koenig, King  & 

Carson, 2012 ).Bu çalışmanın sonuçlarına göre  din/maneviyat ve depresyon 

arasındaki ilişkiyi inceleyen 444 çalışmanın %61'i, din/maneviyat ve depresyon 

arasında ters bir ilişki olduğunu göstermiştir. Aynı durum intihar 

araştırmalarının %75'inde, kaygı araştırmalarının %49'unda, alkol ve madde 

kullanımı araştırmalarının %86'sında ve genel algı araştırmalarının %84'ünde 

ortaya konulmuştur. 

Daha büyük veri kümelerini analiz eden diğer çalışmalar da din/maneviyat ve 

ruh sağlığı arasında pozitif ilişkiler olduğunu göstermektedir. ABD Ulusal 

Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Araştırması'ndaki 17.727 ergenden oluşan bir 

alt örneklemin analizi, ergen dindarlığının depresyonla ve madde kullanımı ile 

ters orantılı olduğunu göstermiştir  (Ford ve Hill, 2012 ).  

Garssen ve arkadaşları tarafından yapılan bir meta analizde dinin genel sıkıntı, 

kaygı, depresyon, yaşam memnuniyeti ve genel yaşam kalitesi dâhil olmak 

üzere ruh sağlığının çeşitli boyutları üzerine etkileri araştırılmıştır. Sonuç 

olarak dindar olmanın tüm boyutlarda anlamlı derecede olumlu etkileri olduğu 

ortaya konulmuştur ( Garssen, Visser & pool, 2020).  

Bir dine mensup olmak aynı zamanda ortak bir değerler ve anlam sistemini 

paylaşmak anlamına da gelir. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, dini 

aidiyetin bu kültürel yönünün ve sosyal desteğinin ruh sağlığı üzerinde üzerinde 
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olumlu bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir (Ten, De Coster & Wan Wer 

Waal, 2017). 

Daha büyük veri kümelerini analiz eden diğer çalışmalar da din/maneviyat ve 

ruh sağlığı arasında pozitif ilişkiler olduğunu göstermektedir. ABD Ulusal 

Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Araştırması'ndaki 17.727 ergenden oluşan bir 

alt örneklemin analizi, ergen dindarlığının depresyonla ve madde kullanımı ile 

ters orantılı olduğunu göstermiştir  (Ford & Hill, 2012 ).  

Çalışmaların önemli bir azınlığı, din/maneviyat ve ruh sağlığı arasında negatif 

bir ilişki olduğunu göstermektedir.  Din/maneviyat toplulukları tarafından 

savunulan yüksek davranış standartlarının ve topluluklar içindeki 

suiistimallerin suçluluk ve utancı artırabileceği, depresyon ve kaygıya katkıda 

bulunabileceği öne sürülmüştür. Kültlerde veya aşırı dini hareketlerde, 

maneviyat açıkça patolojik olabilir. Bir kült, üyelerin bir kişiye veya fikre aşırı 

bağlılık gösterdiği bir grup veya hareket olarak tanımlanabilir. Bu durum 

üyelerin kontrol edilmesini, sömürülmesini ve gruba bağımlı hale getirilmesini 

içerir, bu da psikolojik zarara yol açar. Tarikatları terk eden bireyler genellikle 

fobiler, depresyon ve travma ile ilgili semptomlar yaşayabilmektedirler. Bir 

dini/manevi grubu zararlı maneviyata doğru iten faktörler arasında inanç 

katılığı, zorlama, üyeleri soru sormaktan caydırmak, üyelerin onaylanmasının 

kesinlikle şarta bağlı olması ve üyelerin dış desteklerden uzaklaştırması yer 

alır. Bu faktörlerin varlığı, bazı durumlarda din/maneviyatın daha kötü ruh 

sağlığı ile ilişkilendirilmesine katkıda bulunabilir (Crowley & Jenkinson, 

2009 ). 

Ayrıca bireylerin kendi içinde, başkalarıyla ve doğaüstü güçler ve kutsal 

meseleler ile ilgili yaşadığı gerilimler veya çatışmalar olması din/maneviyat ve 

ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi negatif yönde etkilemektedir (Pargament ve 

ark. 2005 ). Bu durum zayıflamış veya bozulmuş ruhsal sağlıkla ilgilidir. 



29 | HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE MANEVİ BAKIM 

 

Bir bireyin daha yüksek bir olan güçle ilişkisi ve bağlanma biçimi, maneviyatın 

ruh sağlığı üzerindeki etkilerinde belirleyici olabilir. Örneğin, Tanrı'nın sert 

veya cezalandırıcı olduğu görüşü, depresif davranışların veya inançların 

kötüleşmesine katkıda bulunabilirken, koşulsuz seven daha yüksek bir güç 

görüşü, travmatik bir çocukluktan sonra düzeltici bir duygusal deneyim 

sağlayabilir. Bir kişinin bağlanma stili, ilişkisel maneviyatın yararlı mı yoksa 

zararlı mı olacağını tahmin etmeye yardımcı olabilir. Örneğin 1511 yetişkin 

üzerinde yapılan bir çalışmada, dua, Tanrı'ya güvenli bir şekilde bağlananlar 

için daha az kaygı belirtisi ile ilişkilendirilirken, güvensiz bağlananlar için tam 

tersi bir korelasyon mevcuttur (Ellison ve ark. 2014 ). Diğer taraftan Garssen’in 

çalışmasında dinin bireysel dindarlıktan çok bir sosyal ilişki geliştirmek 

amacıyla kullanılması ve olumsuz dini başa çıkmanın yani insanların içsel dini 

suçluluk veya şüphelerinin olmasının sağlık ve ruh sağlığı açısından negatif 

etkileri olduğu belirtilmiştir ( Garssen, Visser & pool, 2020). Din /maneviyat 

alanında yapılan çalışmaların çoğu büyük dünya dinlerine katılan bireylerle 

ilgili çalışmalara odaklanmış olsa da, daha az sayıda çalışma kendini ateist, 

daha az yaygın dinlerin üyeleri veya manevi ama dindar olmayan olarak 

tanımlayan hastaları incelemiştir. Bu gruplar giderek nüfusun büyük bir 

bölümünü oluşturmaktadır ve gelecekteki çalışmalar için ilginç bir 

gruptur. Birleşik Krallık ‘ta 7403 kişiyle yapılan çapraz kesitli bir araştırma, 

kendilerini ruhani olarak tanımlayan ancak dindar olmayan kişilerin madde 

kullanma, madde kullanım bozukluğu, anksiyete bozukluğu ve/ veya 

psikiyatrik ilaçlar almak konusunda dindar olanlara kıyasla daha yatkın olduğu 

ortaya koymuştur (King ve ark. 2013). Yedi ülkede 8.318 kişiyle yapılan ileriye 

dönük bir kohort çalışması, kendini dindar olmaktan çok manevi olarak 

tanımlayan bireylerin, dindar grupla karşılaştırıldığında, depresif dönem 

geçirme olasılığının yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu gösterilmiştir (Leurent 

ve ark, 2013 ). Bu bulgular, yerleşik bir dinin yokluğunda ruhani olan 
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bireylerin akıl hastalığına karşı yüksek bir savunmasızlığa sahip olabileceğini 

düşündürmektedir. Bu konu ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

1.6.Manevi sağlık-Manevi bakım 

Yaşam kalitesinin temel unsurlarından biri olan maneviyat veya manevi sağlık 

özellikle başa çıkma, hastalık, ıstırap ve nihayetinde ölümle yüzleşme açısından 

bütüncül sağlık yönetiminin hayati bir bileşenini oluşturur. Aşkın veya kutsal 

olanla olan ilişkinin, bir insanın inançları, tutumları, duyguları ve davranışları 

üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Nüfuslar, topluluklar, aileler ve bireyler, kişisel 

sıkıntı ve yaygın endişe veya felaket zamanlarında her zaman dini veya felsefi 

inançları aracılığıyla teselli bulmuşlardır. Manevi bakım bir yanıyla dini inanç 

alanının bir parçası olarak görülmesine rağmen, daha çağdaş bir bakış açısı ile 

bakıldığında insan ruhunun bir parçasını oluşturduğu ve bu nedenle aileler, 

hastalar ve sağlık çalışanları için insan bakımının, sağlığının ve esenliğinin bir 

parçasını oluşturduğu söylenebilmektedir (Roman, Mthembu & Hoosen 2020).  

Resmi Gazetede yayınlanan 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları 

Yönetmeliğinin 5. Maddesinin b. bendinde “Herkesin yaşama, maddi ve 

manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya 

kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya 

insanca muamelede bulunulur” ifadesi yer almaktadır. Aynı yönetmeliğin 38. 

Maddesinde “Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları 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 hiç bir 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 mekân belirlenir” ifadesi ile de manevi bakım ve destek hizmetlerinin 

yasal dayanağı oluşturulmuştur (https://www.mevzuat.gov.tr/). "Manevi 
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Bakım" Amerika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde bir meslek 

dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ek olarak manevi bakım konusunda din 

adamlarının yetiştirilmesi amacıyla  "Manevi Danışmanlık" programları 

oluşturulmakta ve meslek okulları açılmaktadır. Örneğin, New York 

bölgesindeki hastanelerde manevi bakım konusunda görev alan farklı dinlere 

mensup din adamlarına Health Care Chaplaincy ismindeki bir okul "Manevi 

Danışmanlık" eğitimi (Clinical Pastoral Education) vermektedir (Mollaoğlu, 

2013). 

Avusturalya Melborn de faaliyet gösteren Manevi Sağlık Derneği resmi 

sitesinde amacını “Odak noktamız, sağlık hizmetlerinde şefkatli, kişi merkezli 

manevi bakımın savunulması ve teşvik edilmesidir” şeklinde açıklamıştır. 

Dernek 1974 yılında kurulmuş olup sağlık hizmetleri alanında kaliteli sağlık 

hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görülen manevi bakımın mevcudiyetini 

ve erişilebilirliğini genişletmek için sağlık hizmetleri, inanç toplulukları ve 

diğer kilit ortaklar ve paydaşlarla işbirliği yapmaktadır. 2021'de SHA (spiritual 

health assoccation), manevi bakımın rolünü ve faydalarını hastalara, aile 

üyelerine ve kuruluşlara tanıtmayı amaçlayan posterler üreterek sağlık tesisleri 

ile paylaşmaktadır (https://www.spiritualhealth.org.au/research).  
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Resim 4. spiritüel bakım konusunda posterler. (kaynak; 

https://www.spiritualhealth.org.au/research) 

 

Ülkemizde sağlık tesislerinde manevi bakıma yönelik din ve moral hizmetleri 

ilk kez 1994 yılında gündeme gelmiştir. Sağlık Bakanlığı bu hizmetin 

yürütülebilmesi için il müftülüklerinden destek istemiştir. 1995 yılında Diyanet 

İşleri Başkanlığının müftülüklere talimatı ile sağlık kurumlarında manevi 

destek hizmeti başlatılmıştır. Ancak ertesi yıl Danıştay kararıyla bu uygulama 

sona ermiştir (Altaş,1999).  Bu alanda ilahiyat fakültelerinde verilen dersler 

kapsamında ilk olarak Ankara İlahiyat Fakültesinde Öznur Özdoğan 

öncülüğünde 2006 yılında yüksek lisans ve doktora dersleri verilmeye 

başlanmıştır. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı 

arasında imzalanan protokol kapsamında 6 ilde bulunan 12 sağlık tesisinde pilot 

uygulama başlamıştır. 2015 yılı sonuna kadar görevlendirilen din görevlileri, 
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6045 hasta ve hasta yakınına ulaşarak manevi destek vermiştir. 2016 yılı Aralık 

ayından itibaren Manevi Destek ve Rehberlik Hizmeti halen 14 ilde 

uygulamaya geçirilmiştir. Bunlar: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, 

Çorum, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Ordu, 

Sakarya ve Samsun’dur. Diyanet İşleri Başkanlığı, projenin insanları tedavi 

etmek için değil destek olmak için başlatılması nedeniyle “manevi bakım” 

yerine “manevi destek” kavramını kullanmayı tercih etmektedir (Altaş,1999).   

 

 

Resim 5. Türkiyede manevi destek hizmetlerinin başlaması. 

(https://www.diyanet.tv/ ) 

 

Amerika Birleşik Devletleri’ ne bakıldığında ilk manevi bakım hizmetlerinin 

1789’lu yıllarda başladığı görülmektedir.  Amerika’da manevi bakım daha çok 

Hristiyanlık dini ile yakından ilişkilidir ve genel olarak manevi hizmetlere 

‘chaplaincy’ denilmektedir.  Bu hizmette görevli uzmanlar ise Chaplin 

(Hastane din görevlisi) olarak adlandırılmaktadır. Mollaoğlu’na göre 
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Chaplaincy, dini bir bakış açısıyla danışmanlık kuramalarının öğretildiği ve 

pratik danışmanlık uygulamalarıyla desteklenen akademik bir eğitim 

programıdır (Mollaoğlu, 2013).  

Avrupa’ya baktığımızda 1987 yılında Hollanda Hastaneler Birliği 

çalışmalarıyla sağlık kurumlarında manevi bakım verme zorunlu hale 

getirilmiştir. Hollanda’da manevi bakım verecek uzmanların üniversite 

seviyesinde bir akademik eğitim almış olması da zorunlu tutulmuştur. Hollanda 

da sadece hastanelerde değil bakım evleri, hapishaneler ve askeri kurumlarda 

da manevi bakım hizmeti verilmektedir. Manevi bakım görevlileri dini eğitim 

almaktadırlar ve sadece Hristiyanlık değil üç büyük dine ait görevliler hizmet 

vermektedir (Karagül, 2012).  

Almanya’da Manevi bakım, anayasal bir hak olarak görülmektedir ve Hollanda 

da olduğu gibi cezaevleri, askeri kurumlar, hastaneler ve bakım evlerinde 

manevi bakım uzmanı bulunması zorunludur. Belçika’da özellikle hastanelerde 

hastalar manevi bakım görevlilerini kendileri seçebilmektedir. Hastaneye girişi 

yapılan tüm hastalara manevi bakım talepleri ve inançları ile ilgili sorular 

sorulmakta ve mensubu olduğu dine göre manevi bakım sağlayan din görevlisi 

tahsis edilmektedir. Fransa’da Aumonerie denilen hastanelerde ve huzur 

evlerinde kiliseye bağlı olarak hizmet veren birimler bulunmaktadır. Fransa’da 

manevi bakım hizmetleri papazlar tarafından yürütülmektedir. Hastanelerde 

manevi bakım sağlayan din görevlisi olabilmek lise eğitiminden sonra 5-6 yıllık 

papaz okullarına devam etmek gerekir. Seminaire adı verilen bu okullar özel 

vasıflı kiliselere bağlı yükseköğrenim okullarıdır (Karagül, 2012).  

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere manevi bakım-manevi danışmanlık- 

manevi destek hizmetleri dünya genelinde din adamları tarafından veya dini 

eğitim veren kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Manevi bakım temel olarak 

üç büyük din ( Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam) etrafında şekillenmektedir. Üç 

büyük din dışında Budizm, Hinduizm, şamanlık gibi dinlere mensup olan 
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bireylerinde manevi bakıma ihtiyaçları olabilmektedir. Özellikle uzak doğudan 

fazla göç alan Avrupa ülkeleri, Amerika birleşik devletleri, kanada gibi 

ülkelerde Uzakdoğu dinlerine mensup bireyler içinde yetiştirilmiş manevi 

bakım sağlayan din adamları bulunmaktadır. Ek olarak kendilerini “dindar 

değil ama manevi”, “hiç biri dini benimsemeyen ama maneviyatı olan” bireyler 

olarak tanımlayan, kısaca “New Agers” diyebileceğimiz kişilerin sayısı gün 

geçtikçe artmaktadır. Bu bireylerin manevi bakım ihtiyaçlarının hangi alanlarda 

nasıl olacağı veya nasıl bakım verileceği ile ilgili çalışmalar henüz ortaya 

konulmamıştır. 

 

 

Resim 6. Dini inançlar (kaynak https://www.hopehospice.com/) 

Manevi bakım konusunda çalışmalarını devam ettiren en önemli meslek 

grubundan biri de hemşireliktir. Hemşireler hastanelerde 24 saat kesintisiz 

hizmet veren ve hasta ile en çok iletişime geçen meslek gurubudur. Gerek 

normal kliniklerde gerekse yoğun bakım veya palyatif bakım yaşamı tehdit 

eden hastalıkların tedavi edildiği kliniklerde manevi bakım açısından 

hemşireler etkin rol oynamaktadır. Ayrıca günümüzde birçok meslek grubu 
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manevi sağlık ve manevi bakımla ilgilenmeye başlamıştır. Manevi sağlık da 

sağlığın diğer unsurları gibi multidisipliner çalışmayı gerektiren bir alan haline 

gelmiştir. Bu alanda Din görevlileri, hekimler, hemşireler, psikoterapistler, 

fizyoterapistler, sosyal çalışmacılar, sanat terapistleri gibi birçok meslek grubu 

çalışmalar yürütmektedir. 

 

 

Şekil 1. Manevi bakım ile ilgilenen meslekler. (Hefti & Esperandio, 2016) 

Manevi sağlık özellikle yaşamı tehdit eden ciddi hastalıklar söz konusu 

olduğunda hem hasta için hem de hasta yakınları için bozulma riski ile karşı 

karşıya kalır. Bireyler mevcut teknolojinin ve modern tıbbın çare bulamadığı 

durumlarda yardım dileyecek, sığınacak, umut besleyecek her şeyin üstünde bir 

gücün varlığını aramak isteyebilirler. Hastanelerde yoğun bakım ve palyatif 

bakım gibi ölüm riski ile iç içe olan birimlerde yatan hastalar ve hasta yakınları 

sıklıkla manevi yönden sıkıntı yaşarlar ve manevi bakıma ihtiyaç duyarlar. 

Hastalık süreci kötüye giden hastalar dünyadan ayrılacaklarını anladıklarında 

inançları gereği ölüm ve sonrası için bilgi almak, hazırlık yapmak, kendilerini 
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iyi ve güvende hissettirecek bir güce yakın olmak isteyebilirler. Bir hasta 

kaybedildiğinde aile üyeleri için manevi bakım uzun vadeli pozitif uyumun 

anahtar belirleyicilerinden biridir (  Rabins ve ark,  1990). Terminal dönemde 

olan hastalara manevi bakım sağlamak aynı zamanda ailelerinin de ihtiyaçlarını 

değerlendirerek ailenin tüm üyelerini içerecek şekilde manevi bakım sağlamayı 

gerektirir ( Angus, 2005).   

Birçok aile ve hasta, özellikle yaşamı tehdit eden hastalıklar sırasında 

hekimlerin ve hemşirelerin  manevi ihtiyaçlarını sormalarını beklemektedir 

( Ehman ve ark, 1999; Chambers & Curtis, 2001). Fakat çoğunlukla sağlık 

profesyonelleri bu durumda olan hasta ve yakınlarına manevi bakım vermekte 

zorlanmaktadırlar. Bu zorlanma temelde iki nedene dayanmaktadır. Birincisi 

sağlık profesyonelleri manevi bakım verme konusunda kendilerini yetersiz 

hissetmekte ikinci olarak ta hasta ve yakınlarıyla kendi inançları doğrultusunda 

teolojik alanda bir tartışma içine girmekten çekinmeleridir ( Sloan, 

2000 ). Manevi bakım konusunda sağlık profesyonelleri için bazı eğitim bazı 

eğitim programları geliştirilmiş olsa da sağlık profesyonelleri manevi alanı 

karışık bulmakta ve manevi bakımdan uzak durmaktadırlar. Yapılan çalışmalar 

bu durumda sağlık profesyonellerinin manevi ihtiyacı fark ederek ve ihtiyaç 

analizi yaprak konuyu aile üyelerine saygılı bir şekilde açmaları ve bir ruhani 

uzmana uygun bir şekilde sevk etmelerinin uygun bir çözüm olacağını 

göstermektedir ( Pulchaski & Larson, 1998; Tihel & Robinson, 1997; Lo ve ark, 

2002 ). 

Wall ve arkadaşları (2007) çalışmalarında yoğun bakım ünitelerinde yatan 

kritik hastaların ölümünden önceki 24 saat içinde bir ruhani bakım danışmanın 

(din görevlisi veya manevi danışman) sürece dâhil olmasının aile üyelerinin 

manevi bakımlarından daha fazla memnun olduklarını bulmuşlardır.  Ayrıca, 

kadın aile üyeleri, erkek katılımcılara göre manevi bakımdan daha memnun 

olma eğiliminde olmuştur. Dolayısı ile manevi bakımdan daha memnun olan 
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aileler, hastane ve yoğun bakım deneyimlerinden de daha memnun olmuşlardır 

(Wall ve ark, 2007). 

Willemse ve arkadaşlarının (2020) yapmış olduğu bir literatür araştırmasında 

Yoğun bakım hemşirelerinin hasta ve aile üyelerine manevi destek sağlama 

konusunda kendilerini hazırlıksız hissettikleri ve manevi bakım verme 

kapasitelerini artırmak istedikleri ortaya konulmuştur (Willemse ve ark, 

2020;  Kim ve ark, 2017).  Bununla birlikte, birkaç çalışma, yoğun bakım 

hemşireleri tarafından sağlanan manevi bakımın, kritik hemşirelik 

bakımının daha kaliteli olmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca 

manevi bakım, yoğun bakım hemşirelerinin hastaların ve ailelerinin duygusal 

ve manevi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken hemşirelerin mesleki 

memnuniyetlerini de artırmaktadır  (Kociszewski, 2004; Baumhover & Hughes 

2009; B. Twohig ve ark, 2015).  

Aynı çalışmada tespit edilen bir diğer konu ise manevi bakım eğitimleridir. 

Manevi bakım eğitimi, manevi bakım sunumunun iyileştirilmesinin 

anahtarıdır.  Manevi bakım ihtiyaçlarını tanımlamayı ve ele almayı hedefleyen 

tıp fakültesi ve hemşirelik okulu müfredatının geliştirilmesi, hasta bakımı 

üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir (Ho ve ark, 2018). Yoğun bakım 

uzmanları ve yoğun bakım hemşireleri tarafından bildirilen kişisel ve çevresel 

güçlükler manevi bakım eğitimi için birçok neden sağlamaktadır. Tespit edilen 

engeller bilgi eksikliği, eğitim ve uzmanlık eksikliği, zamanın kısıtlı olması ve 

güven eksikliğidir. Manevi bakım alanında yapılacak olan eğitim programları 

mutlaka bu konulara değinmelidir. 

Ülkemizde manevi destek hizmetlerinin diyanet işleri başkanlığı tarafından 

yürütülmesi mukabilinde diyanet işleri başkanlığı din görevlilerinin eğitimine 

destek vermeye başlamıştır. Bu anlamda birçok ilahiyat fakültesinde din 

psikolojisi anabilim dalı kapsamında  “manevi danışmanlık ve rehberlik” 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/intensive-care-nursing
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/intensive-care-nursing
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/intensive-care-nursing
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yüksek lisans programları başlatılmıştır. Mevcut personel ise özellikle 

danışmanlık becerileri yönünden hizmet içi eğitimlerle desteklenmektedir.  

 

Resim 6. Manevi destek eğitim programı duyurusu. 

(https://www.muftulukhaberler.com/). 
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BÖLÜM 2. MANEVİ BAKIM KONUSUNDA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

2.1. Manevi Bakım Konusunda Yapılan Tezler 

Manevi bakım konusunun son yıllarda giderek popüler hale gelmesi bu alanda 

yapılan tezlerinde oluşmasında önemli bir etkendir. Bilimsel literatürde 

gerçekleşen yenilikler, ilgi çeken konular ve fikirler üniversitelerde yapılan 

tezlere de yansımaktadır. Bu amaçla Yükseköğretim Kurumu Ulusal Tez 

Merkezinin ana sayfasına girilerek “manevi bakım” ve “manevi danışmanlık” 

anahtar kelimeleri ile arama yapılmıştır 

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/). Yıl sınırlaması yapılmamış 

geçmişten günümüze kadar yayınlanan tüm tezler araştırmaya dâhil edilmiştir. 

Arama sonucunda manevi bakım anahtar kelimesine yönelik 37 yüksek lisans 

ve doktora tezine, Manevi danışmanlık anahtar kelimesi ile de 24 yüksek lisans 

ve doktora tezine ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler yüksek lisans ve doktora ayrı 

olmak üzere tablolaştırılmıştır. Yüksek lisans tezlerinin sayısı fazla olduğu için 

her iki grupta da tablolar ek olarak kitap sonunda paylaşılmıştır (Ek1 ve Ek 

2).Tezler bibliyometrik yöntemle analiz edilmiştir. Bibliyometrik yöntemler bir 

konu üzerinde yapılan çalışmaların geniş bir bakış açısıyla istatistiksel 

analizinin yapılmasıdır (Orhan 2022). Bu amaçla tezlerde aşağıda belirtilen 

sorulara cevap aranmıştır: 

• Tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

• Tez danışmanlarının dağılımı nasıldır? 

• Tez çalışmalarının yapıldığı üniversitelerin dağılımı nasıldır? 

• Tezlerin akademik alanlara göre dağılımı nasıldır? 

• Tezlerin yüksek lisans ve doktora derecesindeki dağılımı nasıldır? 

 

 



41 | HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE MANEVİ BAKIM 

 

2.1.1.Yüksek lisans tezleri 

 Manevi bakım anahtar kelimesi ile yapılan araştırma sonucunda toplam 

31 yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Tezlerin yıllara göre dağılımına 

bakıldığında en çok çalışmanın 2018 yılında (8 tez % 26) yapıldığı 

görülmektedir. İlk tez Ege üniversitesinde Esma Sülü tarafından 2006 yılında 

ve hemşirelik alanında yapılmıştır (bkz Ek1).  

Tablo 1. Yüksek lisans tezlerinin yıllara göre dağılımı 

Yıllar Sayı % 

2006 1 2,60% 

2008 1 2,60% 

2009 1 2,60% 

2013 1 2,60% 

2015 2 6,40% 

2016 1 2,60% 

2017 1 2,60% 

2018 8 26% 

2019 4 13% 

2020 6 19% 

2021 2 6,40% 

2022 3 9,60% 

Genel Toplam 31 100% 

 

Manevi bakımla ilgili en çok çalışmanın yapuldığı yıl 2020 (% 19) yılıdır. 

Özellikle 2017 yılından sonra manevi bakım alanında yapılan çalışmalarda hızlı 

bir artış olduğu söylenebilir. Tablo incelendiğinde 2007, 2010,2011,2012,2014, 

yıllarında yapılmış tez çalışması bulunmadığı görülmektedir (Tablo1). 
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Tablo 2. Yüksek lisans tez danışmanlarının dağılımı 

Tez danışmanı Sayı % 

PROF. DR. ÖZNUR ÖZDOĞAN 3 %9,6 

YRD. DOÇ. DR. TÜLAY SAĞKAL MİDİLLİ 3 %9,6 

YRD. DOÇ. DR. GÜLAY İPEK ÇOBAN 2 %6,4 

DOÇ. DR. MUSTAFA ULU 1 %2,6 

DOÇ. DR. NURGÜL BÖLÜKBAŞ 1 %2,6 

DOÇ. DR. YUSUF GENÇ 1 %2,6 

DOÇ. DR. ZÜMRÜT BAŞBAKKAL 1 %2,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAVVA AKPINAR 1 %2,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MERVE ALTINLI MACIC 1 %2,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜGE SEVAL 1 %2,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ NAİLE ALANKAYA 1 %2,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM YAZICI 1 %2,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA YILMAZ 1 %2,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVİL BİÇER 1 %2,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZUHAL AĞILKAYA ŞAHİN 1 %2,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ZÜMRÜT AKGÜN ŞAHİN 1 %2,6 

PROF. DR. DİLEK ÇİLİNGİR 1 %2,6 

PROF. DR. EMİNE GEÇKİL 1 %2,6 

PROF. DR. FATMA ETİ ASLAN 1 %2,6 

PROF. DR. MEHMET FARUK BAYRAKTAR  1 %2,6 

DOÇ. DR. BİRSEN ALTAY 1 %2,6 

PROF. DR. ŞAFAK DAĞHAN 1 %2,6 

PROF. DR. RUKİYE PINAR BÖLÜKTAŞ 1 %2,6 

YRD. DOÇ. DR. MERYEM YILMAZ 1 %2,6 

DOÇ. DR. HASAN KAPLAN 1 %2,6 

YRD. DOÇ. İLKAY KANIK 1 %2,6 

Genel Toplam 31 %100 
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Tablo 2 incelendiğinde manevi bakım konusunda en çok tez çalışması olan 

danışmanlar Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri 

Bölümü, Din Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden  Prof. Dr. Öznur 

Özdoğan (3) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı öğretim 

üyelerinden  Yrd. Doç. Dr. Tülay Sağkal Midilli (3) olduğu görülmektedir. Tez 

danışmanlarının yedi tanesi Profesör Doktor, altı tanesi Doçent doktor, 18 

tanesi ise Doktor Öğretim Üyesi unvanına sahiptir. 
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Tablo 3. Tez çalışmalarının yapıldığı üniversitelerin dağılımı 

 

 

Üniversite Sayı % 

Ankara Üniversitesi 3  %9,6 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 3   %9,6 

Atatürk üniversitesi 2  %6,4 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2   %6,4 

Erciyes Üniversitesi 2  %6,4 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2  %6,4 

Beykent Üniversitesi 1  %2,6 

Ege Üniversitesi 1  %2,6 

Ege Üniversitesi  1  %2,6 

Cumhuriyet Üniversitesi 1  %2,6 

İstanbul Okan Üniversitesi 1  %2,6 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 1  %2,6 

Bahçe şehir Üniversitesi 1  %2,6 

Kafkas Üniversitesi 1  %2,6 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1  %2,6 

Marmara Üniversitesi 1  %2,6 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 1  %2,6 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1  %2,6 

On dokuz Mayıs Üniversitesi  1  %2,6 

Ordu Üniversitesi 1  %2,6 

Sakarya Üniversitesi 1  %2,6 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1  %2,6 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1  %2,6 

Genel Toplam 31 %100 
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Tezlerin yayınlandığı üniversitelerin dağılımı tablo 3 de verilmiştir. Buna göre 

manevi bakım konusunda Ankara üniversitesi 3 (%9,6)  , Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi 3 (%9,6)  , Atatürk üniversitesi 2 (%6,4), Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi 2 (%6,4), Erciyes Üniversitesi 2 (%6,4), İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi 2 (%6,4)  tez çalışması ile ilgili literatüre katkı sağlamışlardır 

(Tablo3.). 

Tablo 4. Tezlerin bilimsel alanlara göre dağılımı 

Bilimsel alan  Din bilimleri Hemşirelik Sağlık 

yönetimi 

Sosyal 

hizmet 

Genel 

Toplam 

Sayı 9 20 1 
 

1 
 

31 

% % 29 %64,8 %2,6 

 

%2,6 

 

%100 

 

Manevi bakım alanında en fazla yüksek lisans lisans tezi hemşirelik bilim 

alanında yapılmıştır (%64,8) (Tablo 4.). Hemşirelik hasta bireye bütüncül 

yaklaşımı benimsemiş bir meslektir. Dolayısı ile hemşireler hastanın fiziksel 

olduğu kadar ruhsal ve manevi ihtiyaçlarını da tespit etmek ve bu ihtiyaçlar 

doğrultusunda profesyonel olarak çözümler üretmek üzere eğitilmişlerdir. Bu 

nedenle hemşirelik mesleği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de manevi 

bakım konusunda en ilgili ve yetkin meslek grubunu oluşturmaktadır. Yine 

tablodan anlaşılacağı üzere din bilimleri manevi bakım, manevi danışmanlık 

konusu ile yakından ilgilenmektedir. Hemşireler dini eğitim almadıklarından 

genelde hastanın manevi salığının bozulduğunu ve manevi ihtiyacını ilk tespit 

eden kişi olmakta ve daha sonrasında hastayı bir din görevlisine sevk 

edebilmektedir. Manevi bakım alanında hemşirelik ve din bilimleri birbiri ile 

koordineli çalışması gereken iki meslek grubu olarak değerlendirilebilir.  
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2.1.2. Doktora tezleri 

Manevi bakım anahtar kelimesi ile yapılan aramada toplam altı doktora tezine 

ulaşılmıştır.  

Tablo 5. Manevi bakım konusunda yapılan doktora tezleri  

 

Yıl Tezin adı  Yazar Danışman Üniversite Bilim 

alanı 
2015 Korunmaya ve 

bakıma muhtaç 

çocukların din eğitimi 

ve manevi bakım 
hizmetleri 

SONER 

TEKER 

YRD. DOÇ. 

DR. 

SAADETTİN 

ÖZDEMİR 
 

Süleyman 

Demirel 

Üniversitesi 

Din 

bilimleri 

2015 Down Sendromlu 
bireylerin manevi 

bakımı ve bir model 

önerisi 

AYŞE 
BURCU 

GÖREN 

PROF. DR. 
ÖZNUR 

ÖZDOĞAN 

Ankara 
Üniversitesi 

Din 
bilimleri 

2017 Onkoloji hastalarının 

manevi bakım 

gereksinimlerini 
belirlemeye yönelik 

ölçeğin geliştirilmesi 

MÜNEVVER 

OTUZOĞLU 

DOÇ. DR. 

MELEK 

SERPİL 
TALAS 

 

Hacettepe 

Üniversitesi 

Hemşirelik 

2018 Onkoloji birimlerinde 
tedavi gören 

bireylerin manevi 

bakım gereksinimleri 

ve hemşirelerin bakım 
uygulamaları 

BERNA 
KÖKTÜRK 

DALCALI 

PROF. DR. 
HATİCE 

KAYA 

 

İstanbul 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2020 Huzurevi yaşlılarının 
manevi 

gereksinimlerinin 

belirlenmesi ve değer 

odaklı manevi bakım 
programının umut, 

psikolojik iyi oluş ve 

Tanrı algısı düzeyleri 

üzerindeki 
etkililiğinin 

değerlendirilmesi 

ABDULLAH 
DAĞCI 

PROF. DR. 
ÖZNUR 

ÖZDOĞAN 

Ankara 
Üniversitesi 

Din 
bilimleri 

2021 Gebelik sürecinde 

kadınlara yönelik 

olarak hastanede 

manevi bakım 
uygulamaları (İzmir 

örneği) 

SERPİL 

BAŞAR 

PROF. DR. 

ÖZNUR 

ÖZDOĞAN 

Ankara 

Üniversitesi 

Din 

bilimleri 



47 | HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE MANEVİ BAKIM 

 

Ülkemizde manevi bakım alanında yapılan doktora tezlerini incelediğimizde 

toplam altı tez çalışması olduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan dördü din 

bilimleri alanında ikisi hemşirelik alanındadır. Yüksek lisans tezleri( 31-%84) 

ile karşılaştırıldığında doktora tezlerinin (6- %16) sayısının daha az olduğu 

görülmektedir. Yüksek lisans tezlerinde daha çok tanımlayıcı araştırmalar 

planlanırken (bkz. Ek.1) doktora tezlerinde eğitim programları, ölçek geliştirme 

ve manevi bakım uygulama sonuçları yer almaktadır. Doktora tezlerinin yarısı 

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din 

Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden  Prof. Dr. Öznur Özdoğan (3-% 

50) danışmanlığında yürütülmüştür (Tablo 5). 

2.2. Manevi danışmanlık konusunda yapılan tezler 

Manevi Danışmanlık anahtar kelimesi ile yapılan ulusal tez merkezi 

aramalarında toplam 24 yüksek lisans ve doktora tezine ulaşılmıştır. Bunlardan 

19 tanesi yüksek lisans 5 tanesi de doktora tezidir. 

2.2.1. Yüksek lisans tezleri 

Tablo 6. Yüksek lisans tezlerinin yıllara göre dağılımı 

Yıl  2015 2018 2019 2020 2021 2022 Genel 

Toplam 

Sayı 1 1 9 3 4 1 19 

% % 5,2  % 5,2 % 47,4 % 15,8 % 21,2 % 5,2 %100 

 

Tezlerin yıllara göre dağılımları incelendiğinde en fazla 2019 yılında (% 47,3) 

çalışma yapıldığı görülmektedir (Tablo 6.) Yıllar içerisinde tez çalışmalarının 

azaldığı görülmektedir. 
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Tablo 7. Yüksek lisans tez danışmanlarının dağılımı 

Tez danışmanı  Sayı % 

DOÇ. DR. MUSTAFA NACİ KULA 2 % 10,6 

PROF. DR. ABDÜLKERİM BAHADIR 2 % 10,6 

DR. ÖĞR. ÜYESİ TURGAY ŞİRİN 2 % 10,6 

DOÇ. DR. AHMET ALBAYRAK 2 % 10,6 

DOÇ. DR. ALİ AYTEN 1 % 5,2  

 DOÇ. DR. ÖZER ÇETİN 1 % 5,2  

DOÇ. DR. ORHAN GÜRSU 1 % 5,2  

DOÇ. DR. ŞEVKİ IŞIKLI 1 % 5,2  

DR. ÖĞR. ÜYESİ CİHAD KISA 1 % 5,2  

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SÜHEYL ÜNAL 1 % 5,2  

DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN DİLER 1 % 5,2  

 PROF. DR. HASAN KAYIKLIK 1 % 5,2  

PROF. DR. ABDULLAH SOYSAL 1 % 5,2  

PROF. DR. MUAMMER CENGİL 1 % 5,2  

PROF. DR. MUHİDDİN OKUMUŞLAR 1 % 5,2  

Genel Toplam 19  

 

Tablo 7’de manevi danışmanlık konusunda yapılan yüksek lisans tezlerinin 

danışman öğretim üyeleri yer almaktadır. Bu konuda Doç. Dr. Mustafa Naci 

Kula, Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Şirin, Doç. Dr. 

Ahmet Albayrak birden fazla tez çalışması ile alana katkı sağlamışlardır. Tez 

danışmanlarının beş tanesi Profesör Doktor, altı tanesi Doçent doktor, dört 

tanesi ise Doktor Öğretim Üyesi unvanına sahiptir. 
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Tablo 8. Tez çalışmalarının yapıldığı üniversitelerin dağılımı 

Üniversite Sayı % 

Bursa Uludağ Üniversitesi 4 % 21,2 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  3 % 15,8 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  2 % 10,6 

Dokuz Eylül Üniversitesi 2 % 10,6 

Marmara Üniversitesi 2 % 10,6 

Çukurova Üniversitesi 1 % 5,2  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1 % 5,2  

Hitit Üniversitesi  1 % 5,2  

Akdeniz Üniversitesi 1 % 5,2  

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  1 % 5,2  

Uşak Üniversitesi 1 % 5,2  

Genel Toplam 19 % 100 

 

Tezlerin yayınlandığı üniversitelerin dağılımı Tablo 8.’ de verilmiştir. Buna 

göre manevi danışmanlık konusunda Bursa Uludağ Üniversitesi 4 (% 21,2) 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  3 (% 15,8)  , İstanbul Sabahattin Zaim 

Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 2 (% 10,6), tez çalışması ile ilgili 

literatüre katkı sağlamışlardır. 

Tablo 9. Tezlerin bilimsel alanlara göre dağılımı 

Bilimsel 

alan  

 Aile 

Danışmanlığı 

ve Eğitimi  

Bilişim  Din 

bilimleri 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Sağlık 

Yönetimi  

Genel 

Toplam 

Sayı 1 1 15 1 1 19 

% % 5,2 % 5,2 % 79,2 % 5,2 % 5,2 % 100 

 



DR. GÜNSELİ UZUNHASANOĞLU| 50 

 

Manevi danışmanlık konusunda en fazla tez din bilimleri 15 (%79,2) alanında 

yapılmıştır. Aile danışmanlığı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilimsel 

alanlarında yapılmış iki tez çalışması da dikkati çekmektedir. Manevi 

danışmanlık din bilgisinin yanında danışmanlık becerilerini de 

gerektirmektedir. Psikoloji, Aile danışmanlığı ve Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık gibi danışmanlık becerilerinin yüksek olduğu bilim alanlarının 

ilgisi hem manevi bakım hem de manevi danışmanlık konularında oldukça 

düşüktür. Tüm tez çalışmaları incelendiğinde maneviyat konusunda Hemşirelik 

ve din bilimleri başı çeken iki meslek grubu olarak nitelendirilebilir. Manevi 

danışmanlık alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tam listesi ek.2’ de 

verilmiştir. 
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2.2.2.Doktora tezleri 

Tablo 10. Manevi danışmanlık konusunda yapılan doktora tezleri 

 

 

Tablo 10’ da “manevi danışmanlık” anahtar kelimesi ile ulaşılan toplam beş 

doktora tezi görülmektedir. Tezlerin tamamı din bilimleri alanında yapılmıştır. 

Tezlerden iki tanesi 2022 yılında yapılmıştır. Manevi danışmanlık doktora 

Yıl Tezin adı  Yazar Danışman Üniversite Bilim alanı 

2014 Manevi danışmanlıkta 

bibliyoterapi tekniği 

ve uygulanması 

FATIMA 

ZEYNEP 

BELEN 

PROF. DR. 

ÖZNUR 

ÖZDOĞAN 

Ankara 

Üniversitesi 

Din bilimleri 

2015 Türkiye'de sağlık 

hizmetlerinde manevi 

danışmanlık: Bir 

karma yöntem 

araştırması 

AYSUN 

ÖZKAN 

DOÇ. DR. 

ÜMİT 

HOROZCU 

İstanbul 

Üniversitesi 

Din bilimleri 

2021 Kanser hastalarında 

manevi danışmanlık 

uygulamalarının 

kaygı ve yaşam 

kalitesi üzerindeki 

etkisinin incelenmesi 

EMİNE 

KURT 

PROF. DR. 

İBRAHİM 

GÜRSES 

 

Bursa Uludağ 

Üniversitesi 

Din bilimleri 

2022 Klinik manevi 

danışmanlık eğitimi: 

Almanya KSA modeli 

ve Türkiye'de 

uygulanması  

AYSUN 

BAHADIR 

PROF. DR. 

ADEM 

ŞAHİN 

Necmettin 

Erbakan 

Üniversitesi  

 

Din bilimleri 

2022 Kültürel sermayeden 

sosyal sermayeye 

maneviyat ve din: 

Hükümlülerin manevi 

danışmanlık 

deneyimleri 

MERVE 

REYHAN 

BAYGELDİ 

PROF. DR. 

VEJDİ 

BİLGİN  

Bursa Uludağ 

Üniversitesi 

Din bilimleri 
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programlarının henüz çok yeni olduğu düşünüldüğünde alanda yapılan 

çalışmaların doktora düzeyinde artabileceği düşünülebilir.  

2.3. Manevi Bakımda Bilimsel Çalışmalar 

2.3.1.Dünya Genelinde Yapılan Çalışmaların Analizi 

Günümüzde teknolojinin bilimsel alanda yarattığı kolaylıklar dünyanın 

herhangi bir yerinde üretilen bilimsel sonuçlara kolayca ulaşmamızı 

sağlamaktadır. Aynı zamanda yeni bilgi üretimi kolaylaşmış ve hızlı büyüyen 

bilgi yığınları oluşmuştur. Bu yoğun bilgi havuzundan anlamlı sonuçlar 

çıkarmak ve kanıtlar oluşturarak uygulama sahasına entegre etmek günümüzde 

önemli hale gelmiştir. Geleneksel yöntemler ile bu kadar bilgiyi istiflemek ve 

yorumlamak pek mümkün olamamaktadır. Bir konunun tüm yönlerini analiz 

etmek ve konu hakkındaki çalışmaları değerlendirmek, ilerlemeyi görebilmek 

bibliyometrik analiz yöntemleri ile mümkün olabilmektedir(Orhan, 2022). Bu 

bölümde manevi bakım konusunda dünya genelinde yapılan araştırmaları 

yapısal ve istatistiksel olarak ortaya koymak amacıyla bibliyometrik analiz 

yöntemlerinden faydalanılmıştır. 

Bu bağlamda tüm dünyada akademik olarak geçerliliğini ispat etmiş olan, 

kaliteli ve etkin bilimsel makalelerin yer aldığı Web of Science Core Collection 

(WoS) veri tabanı tercih edilmiştir. WoS bilimsel literatürde en etkili veri 

tabanlarından biri olup kaliteli çalışmaları takip etmek için yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  İlk olarak WoS veri tabanında İngilizce olarak  “Spiritual 

care“ ( manevi bakım) anahtar kelimesi bir tarama yapılarak çıkan sonuçlardan 

gerekli filtrelemeler ve ayıklamalar yapıldıktan sonra analizler yapılmıştır. 

Makalelerin analizi yapılırken cevaplanan araştırma soruları şu şekildedir: 

• Manevi bakım konusunda en çok yayını olan yazarlar kimlerdir? 

• Makalelerin yayımlandığı dergi dağılımı nedir? 

• Makalelerin yıllara göre dağılımı nedir? 
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• Manevi bakım konusundaki makaleler en çok hangi bilimsel 

alanlardan atıf almıştır?  

• Makalelerin ülkesel dağılımı nasıldır? 

• Makaleler en çok hangi bilim alanı tarafından yayınlanmıştır? 

• Makalelerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 

• Makalelerin WoS index kategorisine göre dağılımı nasıldır? 

İkinci aşamada “Spiritual care“ ( manevi bakım) anahtar kelimesi, Topic 

(Konu) ve All fields (Tüm alanlar) seçenekleri ile yapılan arama sonucu 10.809 

çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan bu sonuçlarda tekrar bir filtreme yapılarak not, 

editöre mektup, kitap incelemesi, özet, şiir, mektup, kitap bölümü, kitap gibi 

dokümanlar ayıklanarak basılmış ya da erken basılmış makaleler ve derleme 

makaleleri çalışma kapsamına alınmıştır. Bu ayıklamadan sonra toplam 9.595 

makale incelemeye alınmıştır. İnceleme sonuçları İngilizce tablolarda sayı ve 

yüzde olarak verilmiştir. Yapılan analizlerde sayı büyük olduğundan ilk on 

sırada bulunan çalışmalar bildirilmiştir. Bu şekilde tablolara dâhil edilmeyen 

veri yüzdesi WoS analiz programı tarafında 0.021% olarak belirlenmiştir. Bu 

yüzdelik dilimi oldukça düşüktür ve sonuçları etkilememektedir. 
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Tablo 11. Manevi bakım konusunda en çok yayını olan yazarlar 

 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi dünya genelinde manevi bakım konusunda en çok 

yayını olan yazar Duke Üniversitesinden Harold Koenigtir. Koenig psikiyatri 

ve davranış bilimleri alanında çalışmalarını yürütmektedir. Duke Üniversitesi, 

1838'de kurulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Durham, Kuzey 

Karolina'a bölgesinde yer alan bir üniversitedir.  George Fitchett ise Chicago, 

Illinois te bulunan Rush University sağlık merkzinde din ve sağlık alanında 

çalışmaktadır ( https://scholar.google.com/). 
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Tablo 12. Makalelerin yayınlandığı dergilerin dağılımı 

 

 

Tablo 12’ ye bakıldığında Journal of Religion and Health (Din ve Sağlık 

Dergisi)  ilk sırada yer almaktadır.  İnsani değerler, sağlık ve duygusal refah 

çalışmalarına eklektik bir yaklaşım benimseyen bu uluslararası disiplinler arası 

dergi, her türden din ve maneviyatla ilişkili olarak zihinsel ve fiziksel sağlığı 

ele alan hakemli orijinal makaleler yayınlamaktadır. Psikoloji ve din 

perspektiflerini birleştiren Blanton-Peale Enstitüsü tarafından 1961 yılında 

kurulan dergi, tüm dini inanç ve geçmişlerden akademisyenler ve 

profesyoneller için güncel temaların hem teorik hem de pratik düzeyde 

tartışılması için bilimsel bir forum sağlar. Dergi 1962 yılında Amerika Birleşik 

Devletlerinde yayın hayatına başlamıştır ( https://www.springer.com/journal/ 

10943). 

Şenel ve demir tarafından (2018) yapılan Din ve Sağlık Dergisi’ne ilişkin 1975-

2016 yılları arasında yayınlanan belgelerin bibliyometrik ve scientometrik 

analizininin yapıldığı bir çalışmaya dergide toplam 2683 makale bulunmuştur. 

Bu makalelerin çoğunluğu orijinal makale (1655, %62,1) olup kitap 
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incelemeleri (780, %29,3) ve editoryal materyallerdi (169, 6. %3) yer 

verilmiştir. ABD'deki Cornell Üniversitesi'nin 73 makale ile bu dergide en fazla 

yayın yapan üniversitedir (%2,74) ardından Duke Üniversitesi ve Weill Cornell 

Medical College gelmektedir. Toplam 2973 adet anahtar kelime kullanıldığı 

tespit edilmiştir. En çok kullanılan beş anahtar kelime “din”, “maneviyat”, 

“dindarlık”, “sağlık” ve “akıl sağlığı” dır. (n  = sırasıyla 253, 250, 97, 71 ve 41 

kez) ( Şenel & Demir 2018). 

Tablo 13. Makalelerin yıllara göre dağılımı  

 

 

Tablo 13 de makalelerin yıllara göre dağılımları görülmektedir. Buna göre en 

fazla yayın 2021 yılı da yapılmıştır (% 10. 578). Ardından sırasıyla 2020 ve 

2022 yılları gelmektedir.  

Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) salgını, dünyada büyük zihinsel ve 

sağlık sorunlarına neden olan küresel bir sağlık krizi olarak bilinmektedir.  İlk 

olarak, COVID-19 2019'un sonlarında Çin'de rapor edilmiş ve ardından 24 
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Ocak 2020'ye kadar 13 ülkeye yayılmıştır.  COVID-19, insan sağlığını 

tehlikeye atmasının yanı sıra insan toplumları üzerinde geri dönüşü olmayan 

psikolojik etkiler de yaratmaktadır. Bu etkiler arasında karantina ve sokağa 

çıkma yasağının etkileri, enfeksiyon korkusu, sevdiklerini kaybetme kaygısı, 

arkadaş ve aile üyelerini kaybettikten sonra ortaya çıkan depresyon sayılabilir 

(Fardin 2020; Lucchetti ve ark. 2021) .  Dünyanın dört bir yanındaki 

profesyonellerin çoğu COVID-19'un daha fazla yayılmasını önlemeye ve aşı 

yada ilaç geliştirmeye çalışırken, pandemiyi yaşayan bireyler daha fazla 

maneviyata yönelmiş ve dualarla ruhsal sağlıklarını koruyabilmişlerdir. 

Çalışmalar pandemi sırasında dini faaliyetlerin arttığını göstermektedir. 

Dolayısı ile bu artış manevi bakım konusunda yapılan çalışmalara da yansımış 

olabilir. 

Tablo 14. Manevi bakım konusunda yayınlanan makalelerin en çok atıf aldığı 

bilimsel alanların dağılımı 

 

Tablo 14’ de Manevi bakım konusunda en çok atıf alan makalelerin bilimsel 

alanlarına göre dağılımları yer almaktadır. Makaleler en fazla Din (Religion) 

alanında atıf almıştır (% 30,620) 
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Tablo 15. Makalelerin yayınlanan ülkelere göre dağılımı 

 

Web of Science alanında yayınlanan makalelerin neredeyse % 40’ı Amerika 

birleşik devletlerine aittir. Sıralamada İngiltere, Kanada ve Avusturalya 

Amerika Birleşik Devletlerini takip etmektedir. 

Tablo 16. Makalelerin yayınlandığı bilimsel alana göre dağılımı   
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Tablo 16 incelendiğinde manevi bakım konusunda en fazla yayının hemşirelik 

bilim alanında (% 20,469) yapıldığı görülmektedir. Hemşireler hastalık, 

sakatlık, afet, yaşamın sonu, yas ve diğer acı verici durumlarda hastalara ve 

ailelerine bakım sağlamaktadır. Hemşirelerin anlamlı bakım sonuçları elde 

etmek için şefkatli, bütüncül kişi merkezli ve onurlu bakım sağlamak için 

hastalarının ve ailelerinin manevi ihtiyaçlarını tanıması gerekir. Hümanist 

hemşirelik bakımı yaklaşımı, uygulama ortamında maneviyat ve manevi 

bakımın sağlanmasına büyük önem vermektedir.  Hemşirelik müfredatı ve 

uygulamasında maneviyat ve manevi bakım kavramlarının bütünleştirilmesine 

giderek daha fazla vurgu yapılmaktadır. Uluslararası Hemşirelik Konseyi 

(ICN) ve Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyonu Ortak Komisyonu (JCAHO), 

sağlık hizmeti kuruluşlarının maneviyatı hastalar ve aileleri için bakımın temel 

bir bileşeni olarak dâhil etmesini şart koşmaktadır (Lalani & Chen, 2021).  

Dolayısı ile hemşirelik manevi bakım konusu ile en yakından ilgilenen meslek 

grubudur. Tabloda görülen hemşirelik yayın oranı yayınların sadece belirli bir 

kısmını yansıtmaktır. Sağlık bilimleri alanında farklı isimlerde( örneğin genel 

sağlık bilimleri, onkoloji, psikiyatri gibi)  yapılan yayınların birçoğu yine 

hemşireler tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle hemşirelik biliminin manevi 

bakım literatürüne katkıları görünenden fazladır. 
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Tablo 17. Makalelerin yayınlandığı üniversitelere göre dağılımı  

 

Harvard Üniversitesi ( Harvard University), Amerika Birleşik devletlerinin 

Massachusetts eyaletinde bulunan dünyanın en önde gelen üniversitelerinden 

biridir. Harvard Üniversitesi  1636 yılında kurulmuş olup Amerika Birleşik 

devletlerinin en eski üniversitesi ünvanını taşımaktadır. Tarihi, etkisi, 

zenginliği ve akademik itibarı onu dünyadaki en prestijli üniversitelerden biri 

haline getirmiştir. Kampüsünde yaklaşık 2400 akademisyen 6700 lisans 

öğrencisi, 12400 kadar da yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Harvard’ın 

mezunları arasında 8 ABD başkanı, 30’dan fazla yabancı devlet başkanı, 188 

yaşayan milyarder, 369 Rodos Akademisyen ve 252 Marshall Akademisyeni 

yer almaktadır. Mart 2020 itibariyle 160 Nobel ödüllü, 18 Fields Madalyası ve 

14 Turing Ödülü sahibi öğrenci, öğretim üyesi veya araştırmacıya sahiptir. 

Ayrıca Harvard öğrencileri ve mezunları 10 Akademi Ödülü, 48 Pulitzer Ödülü 

ve 108 Olimpiyat madalyası (46 altın, 41 gümüş ve 21 bronz) kazanmışlardır ( 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Harvard_%C3%9Cniversitesi). 

 

Tablo 18. Makalelerin WoS  index kategorileri  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Harvard_%C3%9Cniversitesi
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Makalelerin web of science alan indexi kategorileri Tablo 18 ‘de verilmiştir. 

Buna göre dergilerin %53,5492 sosyal bilimler alanında indexlenmiştir. Tablo 

incelendiğinde sayı ve yüzdelerin 9.595 makale sayısını aştığı görülmektedir. 

Bu durum dergilerin iki alanda birden indexlenmesi nedeniyledir. Alan 

indexleri bir makalenin kalitesini gösteren önemli bir göstergedir. İndexler şu 

anlama gelmektedir 

1.SCI: Science Citation Index: Fen Bilimleri alanlarında yayın yapan 

dergilerin tarandığı indextir.(fizik, biyoloji,sağlık, bilgisayar, malzeme bilimi 

gibi) 

2.SCI-Expanded: Science Citation Index-Expanded: Bu index ile de fen 

bilimleri alanlarındaki dergiler taranır. Fakat dergi kabul kuralları daha hafiftir. 

Ayrıca online dergileri de kapsar. 

3.SSCI: Social Sciences Citation Index: Sosyal bilimler alanlarındaki 

dergilerin tarandığı indextr. (siyaset, hukuk, felsefe, teoloji gibi) 

4.AHCI: Arts and Humanities Citation Index: Sanat ve insan bilimleri 

alanlarındaki dergilerin tarandığı index’tir. (Mimarlık, tiyatro, tarih gibi) 

Bu indexler Thomson Reuters bünyesinde buluna Institute for Scientific 

Information (ISI) tarafından kullanılır. ISI’nın merkezi Amerika’da olup temel 

görevi index kapsamına alınacak dergilerin belirlenmesi ve bu dergilerin 

periyodik olarak kontrol edilmesidir. Yayınlanan tüm dergiler ISI kapsamına 

alınamaz ve ISI kapsamındaki bir dergi sürekli olarak bu kapsamda kalamaz. 
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ISI kapsamında kalmak isteyen dergiler sürekli olarak kaliteli yayın yapmak 

zorundadırlar. Buradan hareketle manevi bakım konusunda yapılan 

çalışmaların yaklaşı %90’ ının kaliteli makaleler olduğu söylenebilir 

(https://www.kemalsahin.com/71/).  

2.3.2. Manevi bakım konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalar 

Bu bölümde manevi bakım alanında ülkemizde yapılmış ve WoS core 

collection’ da yer almış makalelerin analizine yer verilmiştir. Manevi bakım 

konusunda Türkiye’de yapılmış toplam 207 çalışmaya ulaşılmıştır. 

Tablo 19. Manevi bakım konusunda en çok yayını olan yazarlar 

 

 

İlk sırada yer Prof. Dr. Behice Erci altı yayınla literatüre katkı sağlamıştır. Prof. 

Dr Behice Erci İnönü üniversitesi Hemşirelik Fakültesi halk sağlığı anabilim 

dalı öğretim üyesidir. İkinci sırada yer alan Dr öğretim Üyesi Hâkime Aslan 

İnönü üniversitesi Hemşirelik Fakültesi hemşirelik bölümü öğretim üyesidir ve 

beş yayına sahiptir. Üçüncü sırada yer alan Prof. Dr. Rejin KEBUDİ çocuk 

sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan bir tıp hekimidir. İlk üç sırada yer alan 

yazarlar sağlık alanındadır(Tablo 19.). 
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Tablo 20. Makalelerin yayınlandığı dergilerin dağılımı 

 

 

Tablo 20’ ye bakıldığında makaleler en fazla din ve sağlık dergisinde 

yayınlandığı görülmektedir. Makalelerin yayınlandığı dergi kategorisinde ilk 

onda dört adet Türk dergisi bulunmaktadır (Tablo 20). Bilimname Erciyes 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademik yayın organı olup, yılda en az iki defa 

yayınlanan ve alan indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir. 

Bilimname, 2003 yılında yayın hayatına başlamış olup ESCI ve TR Dizin başta 

olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası indeks tarafından taranmaktadır 

(https://ilahiyat.erciyes.edu.tr/tr/bilimname-dergisi). Cumhuriyet ilahiyat 

dergisi cumhuriyet üniversitesi ilahiyat fakültesi resmi yayın organıdır. 1996 

yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, yılda iki defa 

yayınlanmakta olup ESCI dergiler kapsamında taranmaktadır 

(http://cuid.cumhuriyet.edu.tr/tr/). Türk Onkoloji Dergisi bağımsız, tarafsız, 

çift-kör ve hakemlik ilkelerine göre yayınlanan uluslararası bir süreli 

yayındır. Yayın dili İngilizce'dir. Türk Onkoloji Dergisi, onkoloji alanında 

uluslararası düzeyde nitelikli ve özgün klinik, deneysel ve temel araştırmaları 

yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi Web of Science, Emerging Sources 

Citation Index (ESCI), kapsamında indekslenmektedir (http://onkder.org/ 

static.php?id=1). AĞRI, Türk Algoloji Derneği tarafından yayınlanan çift kör 
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hakemli bir dergidir. Her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında dört sayı 

çıkar. Yayın dili İngilizce'dir. Bu dergi Türk Algoloji Derneği'nin resmi yayın 

organıdır. Ağrının doğası, mekanizmaları ve tedavisi ile ilgili derlemeler, 

girişimsel tekniklerin detayları, orijinal araştırmalar ve vaka sunumları 

yayınlanmaktadır. ESCI dergiler kapsamında 

taranmaktadır(https://jag.journalagent.com/agri/pdfs/) 

Tablo 21. Makalelerin yıllara göre dağılımı  

 

Tablo 21. incelendiğinde dünya genelinde yapılan makale sayısı ile benzer 

şekilde en çok yayının 2021 yılında (% 26,570) yapıldığı görülmektedir. 
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Tablo 22. Manevi bakım konusunda yayınlanan makalelerin en çok atıf aldığı 

bilimsel alanların dağılımı 

 

 

Tablo 22. incelendiğinde en çok atıfın din bilimleri alanından yapıldığı 

görülmektedir. 

Tablo 23. Makalelerin yayınlandığı bilimsel alana göre dağılımı  

 

Ülkemizde yapılan çalışmaların ilk onuncu sırasındaki alanlara bakıldığında 

toplam 207 çalışmanın Web of Science Core Collection’da indexlendiği ve din 



DR. GÜNSELİ UZUNHASANOĞLU| 66 

 

bilimlerinin (%31,401) ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İkinci sırada 

hemşirelik (% 29,469) yer almaktadır ve oranlar birbirine çok yakındır. Ayrıca 

diğer bilim alanları başlıklarında görülen sayıların tamamı sağlık alanındadır 

ve birçoğu bu alanlarda çalışan uzman veya akademisyen hemşireler tarafından 

yapılmaktadır. Tıp bilimlerinin manevi bakım konusuna olan ilgilerinin düşük 

olduğu bilinmektedir. Dolayısı ile hemşirelik bilimi manevi bakım konusunda 

en çok yayın yapan bilim dalıdır demek yanış olmaz. 

Tablo 24. Makalelerin yayınlandığı üniversitelere göre dağılımı  

 

En fazla yayın Ege Üniversitesi (% 7,246) tarafından yapılmıştır Ege 

üniversitesini 13 yayınla Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi 

izlemektedir. 

 

Tablo 25. Makalelerin WoS  index kategorileri  
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Yayınlarının çok büyük bir kısmı SSCI; SCIE Ve AHCI olarak indexlenen 

dergilerde yer almıştır. Toplam 207 yayında sadece 61 tanesi ESCI 

kategorisindedir. Bu açıdan bakıldığında ülkemizden manevi bakım alanında 

kaliteli yayınlar çıktığı söylenebilir.  

2.3.3. Manevi bakım konusunda Hemşirelik alanında yapılmış çalışmalar 

 

Hemşirelik mesleği yüzyıllardı bütüncül yaklaşımı benimseyen ve insan sağlığı 

açısından bakım gerektiren her alanda çalışmaları olan meslektir. İnsan ve 

yaşama dair her şey hemşirelik bilim alanın kapsamı alnına girebilir. Manevi 

bakım konusu da hemşireliğin kurulduğu ilk yıllardan itibaren dikkate alınan 

ve üzerinde çalışılan bir konudur. Bu nedenle hemşirelik dünya üzerinde de 

manevi bakım konusuyla en yakından ilgilenen meslek grubudur. Sağlıklı ve 

hasta bireyle çalışan hemşireler en başta insanı sonrasında ise sağlığı bozularak 

hasta olan insanı biyolojik, psikolojik, sosyal ve spiritüel olarak değerlendirir 

ve gerekli bakımı sağlarlar. Bu bölümde manevi bakım konusunda hemşirelik 

bilim alanında yapılmış çalışmalar incelenmiştir. İncelemede Wos veri 

sisteminde” Research areas” alanından “Nursing” başlığı seçilmiş ve toplamda 

1987 makaleye ulaşılmıştır. 
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2.4.1. Dünya genelinde hemşirelik alanında yapılan çalışmalar   

 

Tablo 23. Manevi bakım konusunda en çok yayını olan yazarlar 

 

Hemşirelik alanında manevi bakım ile ilgili en fazla yayını olan yazar Elizabeth 

Taylor’ dur. Taylor California’ da bulunan Loma Linda üniversitesinde 

hemşirelik profesörü olarak çalışmaktadır. 

 

Tablo 24. Makalelerin yayınlandığı dergilerin dağılımı 
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Tablo 24.’e göre en fazla makaleyi Journal of Clinical Nursing dergisi 

yayınlamıştır. Dergi hemşirelik uygulamalarının tüm alanlarıyla doğrudan ilgili 

olan bilgilerin geliştirilmesini ve paylaşılmasını teşvik etmeyi amaçlayan 

uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir. Birincil amaç, hemşirelik 

uygulamalarını ve disiplinini ilerleten ve destekleyen yüksek standartta klinik 

olarak ilgili çalışmaları teşvik etmektir. Dergi Social Sciences Citation Index 

(SSCI) alan indexinde taranmaktadır(https://onlinelibrary.wiley.com). 

Tablo 25. Makalelerin yıllara göre dağılımı  

 

Dünya ve ülkemiz geneline benzer şekilde hemşirelik alanında da manevi 

bakım ile ilgili makaleler en fazla 2021 yılında yayınlanmıştır. 

Tablo 26. Makalelerin yayınlanan ülkelere göre dağılımı 
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Hemşirelik alanında manevi bakım konusu en fazla Amerika birleşik 

devletlerinde çalışılmıştır. Türkiye hemşirelikte manevi bakım konusunda ilk 

on ülke arasındadır.  

Tablo 27. Makalelerin yayınlandığı hemşirelik ana bilim dallarına göre 

dağılımı   

 

Hemşirelik alanında manevi bakım konusunda en fazla çalışma onkoloji 

alanında (204 - % 10,267)  , ikinci sırada ise psikiyatri alanında (67 - % 3,372) 

yapılmıştır. 

Tablo 28. Makalelerin yayınlandığı üniversitelere göre dağılımı  
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Manevi bakım konusunda en fazla çalışma Prof. Dr. Elizabeth Taylor’unda 

çalıştığı Loma Linda üniversitesi tarafından yayınlanmıştır. Hemşirelik 

alanında ilk on üniversite sıralamasında Türkiye’den bir üniversite yer 

almamaktadır. 

Tablo 29. Makalelerin WoS  index kategorileri  

 

Yayınlarının çok büyük bir kısmı SSCI; SCIE Ve AHCI olarak indexlenen 

dergilerde yer almıştır. 

2.4.2.Türkiyede Hemşirelik Alanında Yapılan Çalışmalar 

 

Bu bölümde ükemizde manevi bakım konusunda yapılan çalışmaların analizine 

yer verilmiştir.Bu amaçla toplam 61 makaleye ulaşılmıştır.  

Tablo 30. Manevi bakım konusunda en çok yayını olan yazarlar 
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Ülkemizde hemşirelik alanında en fazla makale Prof. Dr. Zeliha koç tarafından 

yayınlanmıştır. Koç On dokuz Mayıs Üniversitesi ebelik bölümünde öğretim 

üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir (https://personel.omu.edu.tr/).  

Tablo 31. Makalelerin yayınlandığı dergilerin dağılımı 

 

En fazla makele Perspectives in Psychiatric Care  dergisinde yayınlanmıştır. 

Perspectives in Psychiatric Care  dergisi bir psikiyatri hemşireliği dergisidir ve 

SSCI ile SCIE kapsamında indexlenen bir dergidir 

Tablo 32. Makalelerin yıllara göre dağılımı  
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Makalelerin yayın yılları incelendiğinde tüm alanlarla paralel olarak en 

fazla yayının 2021 yılında yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 33. Manevi bakım konusunda yayınlanan makalelerin en çok atıf aldığı 

bilimsel alanların dağılımı 

 

Hemşirelik çalışmalarına en fazla atıf din bilimleri alanından yapılmıştır 

(%44,262). Diğer bir alan Palyatif bakımdır. Palyatif bakımlar sıklıkla yaşamı 

tehdit eden hastalıklarla mücadele eden hastaların tedavi edildiği merkezlerdir. 

Buradaki hastaların birçoğu yaşamlarının son dönemlerini yaşamaktadırlar. 

Yaşamın son dönemlerinde maneviyata olan ihtiyaçların arttığı bilinmektedir. 

Tablo 34. Makalelerin yayınlandığı hemşirelik ana bilim dallarına göre 

dağılımı  
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Çalışmalar en fazla psikiyatri hemşireliği (%31,148) alanında yapılmıştır. 

 

Tablo 35. Makalelerin yayınlandığı üniversitelere göre dağılımı  

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yedi çalışma ile (% 11.475) hemşirelik 

literatürüne katkı sağlamıştır. 

Tablo 36. Makalelerin WoS  index kategorileri 

  

Ülkemizde yapılan çalışmaların % 91,803’ü SSCI ile SCIE kapsamında 

indexlenen dergilerde yayınlanmıştır. Sadece beş çalışma ESCI kapsamındadır. Bu 

durum çalışmalarının kalitesinin bir göstergesidir.  
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BÖLÜM 3. HEMŞİRELİK VE MANEVİ BAKIM 

3.1.Hemşirelikte din ve maneviyat  

Hemşirelik alanında yapılan birçok çalışma hemşirelerin dindar bireyler 

olduğunu hatta dini duyguların bireyleri hemşire olmaya iten bir güç olduğunu 

göstermektedir (Ravari ve ark, 2009; Taylor & Carr, 2009; 

O’Brien 2010 ). Ancak hemşirelik yaşamına başlarken tüm hemşirelerden 

beklenen kendi dini duygularını hastalara yansıtmamaları gerektiğidir. Eğer 

hemşireler hasta bakımı sırasında dindarlıklarını ve din ile ilgili düşüncelerini 

uygunsuz bir şekilde ortaya çıkarırlar ve bunu fark edemezlerse hastalara zarar 

verebilirler. Özellikle psikiyatri hemşireliği alanında çalışan hemşireler dini 

figürlerini uygun bir şekilde saklayamazlarsa hastaların hastalıklarının 

artmasına neden olabilirler. Profesyonel bir yaklaşım olarak hemşireler hasta 

bakımında dini özelliklerini göstermemektedirler. Buna rağmen günümüzde 

birçok hemşire dini ve manevi alanda bakım verilmesinin bir gereklilik olduğu 

konusunda hemfikirdir.  Bununla birlikte, hemşireler genellikle dini 

maneviyattan ayrı tutma eğilimindedirler. Aslında bu iki kavram arasındaki 

örtüşme yaygın olarak kabul edilmektedir. Örneğin, bazı akademisyen 

hemşireler maneviyatı   "kutsal arayışından kaynaklanan duygular, düşünceler, 

deneyimler ve davranışlar" olarak tanımlamaktadırlar (Hill ve ark, 2000; Taylor 

ve ark,2014).  

 Son 50 yılda, hemşirelik literatüründe maneviyat kavramının açıklığa 

kavuşturulmasına ve tanımlanmasına büyük önem verilmiştir. Maneviyatı 

tanımlarken sıklıkla tartışılan nitelikler anlam, değer, aşkınlık, bağlanma ve 

oluştur (Hungelmann ve ark, 1985; Elkins ve ark,  1988; Labun, 

1988;  Reed 1992; Shaefer 1993). Bu nitelikler çeşitli şekillerde tanımlanmış 

olsa da, genel olarak şu anlama gelir: 



DR. GÜNSELİ UZUNHASANOĞLU| 76 

 

1.Anlam: Hayatın ontolojik anlamı; yaşam durumlarını 

anlamlandırmak; varoluştan amaç türetme (Crumbaough & Maholick, 

1964;  Burbank 1992 ). 

2.Değer: Değer verilen inançlar ve standartlar; bir düşüncenin, nesnenin veya 

davranışın hakikatiyle, güzelliğiyle, değeriyle ilgili olması; genellikle nihai 

değerler ( Stoll, & Stoll, 1989). 

3.Aşkınlık: Benliğin ötesinde bir boyutun deneyimi ve takdiri; genişleyen öz 

sınırlar (Elkins ve ark, 1988; Reed 1991 ) 

4.Bağlanma: Benlik, başkaları, Tanrı/yüksek güç ve çevre ile ilişkiler ve bağlar 

( Hungelmann 1985; Burkhardt 1989 ). 

5.Oluş: Yansıma ve deneyim gerektiren bir yaşam açılımı; diğer şeylerin yanı 

sıra kişinin kim olduğu ve nasıl bildiğine dair bir duygu  (Burkhardt 1994). 

 Hemşirelik literatüründeki maneviyat tanımları genellikle beş nitelikten 

birini veya daha fazlasını içerir. Örneğin, Reed’e (1992) göre   maneviyat, 

bireyi güçlendirecek ve değerini düşürmeyecek şekilde benliği aşan boyutlarla 

bir ilişki duygusu yoluyla anlam oluşturma eğilimini ifade eder (Reed, 1992). 

Maneviyatın günümüzde din anlayışının ötesine geçerek daha kapsayıcı bir 

şeye doğru ilerlemesi   hayatta anlam bulmanın ve kendinden daha büyük bir 

güçle ilişkiyi sürdürmenin birçok olası yolunu içermektedir. Aşkınlık, daha 

yüksek bir güçle bağlantılı olma, kendini anlama arayışı ve anlam, maneviyatın 

en güncel teorik tanımlarında yer alan kavramlardır ( Coward & Reed 1996 ). 

Tarihsel olarak bakıldığında temelinde sevgi ve bakım değerleri bulunan 

hemşirelik ve din iç içe olmuştur.  Modern hemşireliğin kurucusu olarak 

görülen Florence Nightingale, meditasyon uygulayan ve hastalığın ruhsal 

gelişim ihtiyacına işaret ettiğini söyleyen bir insan olduğu bilinmektedir 

( Barnum, 1995 ). 
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Resim 8. Florance nightingale .(https://m.bianet.org/) 

 Başlangıçta genellikle soylu kadınlar ve rahibeler tarafından sunulan bir bakım 

hizmeti olarak bilinen hemşirelik zaman içerisinde   kendisini bir meslek olarak 

kabul ettirmiş ve vurgu maneviyattan bilimsel akıl yürütmeye kaymıştır ( Hall 

& Lanig 1993 ). Hemşirelikte tıp gibi bütüncül bakımdan ziyade tıbbi modele 

yani hastalıkların tedavisine odaklanmıştır. Ancak son zamanlarda hemşirelik 

ve sağlık hizmetlerinde maneviyata verilen önem yeniden gündeme gelmeye 

başlamıştır. Alternatif tıbba artan ilgiyle birlikte, dua ve meditasyon gibi 

manevi veya dini müdahaleleri standart müdahalelerle birleştirme fikri oldukça 

popülerlik kazanmıştır ( Sloan, Bagiella & Powell, 1999 ). Dolayısıyla 

hemşirelik için temelde var olan bütüncül sağlık anlayışının önemli bir bileşeni 

olarak maneviyatın ve manevi bakım sağlık meslekleri tarafından da 

kabullenilmeye başlanmıştır.  

Bradshaw (1994) , maneviyatın sadece hastalara verilen bakım açısından değil, 

aynı zamanda hemşirelerin kişiliği açısından da önemli olduğunu öne 

sürerek hemşirelikte maneviyata biraz ışık tutmuştur. Hemşireler, hastalara 
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maneviyat hakkında konuşma veya belki dua etme anlamında açık manevi 

bakım verebilirler, ancak kendi maneviyatları, bakımlarının kalitesini 

destekleyen ve iyileştirebilecek sözsüz unsur haline gelebileceği için eşit 

derecede önemlidir (Bradshaw 1994). 

Greasley ve diğerleri tarafından yapılan küçük bir çalışmada  (2001) görüşülen 

hemşireler, maneviyatın hemşireliğe dâhil edilmesinin, personel ve hastalar 

arasındaki engellerin yıkılmasını, daha iyi ve çok disiplinli bakımı ve tıbbi 

modelden ziyade bütüncül bakım modeline daha fazla odaklanmayı 

sağlayabileceği görüşünü ileri sürmüşlerdir (Gresley ve ark. 2001, p. 634),  

3.2.Hemşirelikte Manevi Bakım 

Bakım kavramı diğer disiplinlerde de yaygın olarak kullanılsa da çok uzun 

yıllardan beri hemşireliğe özgü bir kavram olarak kullanılmaktadır.  

Hemşirelerin benzersiz işlevi, hasta ve sağlıklı bireylere bakım sağlamaktır 

(Zamanzadeh ve ark, 2017).Hemşirelik ve bakım birbiriyle yakından 

bağlantılıdır. 

Hemşirelik mesleğinin tarihi boyunca hemşirelik bakımına ilişkin farklı bakış 

açıları olmuştur (Morse ve ark, 2010). Bazen eğitimli bir hemşire tarafından 

kişisel hemşire-hasta ilişkisi yoluyla geliştirilen ve uygulanan ve hemşireliğin 

özünü oluşturan planlı süreç olarak adlandırılmakta, bazen profesyonel 

hemşirelerin en önemli rolü olarak tanımlanmakta ve hemşirelik 

metaparadigmasının bir parçası olarak kabul edilmektedir (Pery ve ark,  2019). 

Nightingale (1852) hemşireliği görev odaklı bir meslek olarak, Rogers (1989) 

beşeri bilimler uygulayıcısı olarak, Newman (1991) sağlık odaklı bir meslek 

olarak, Leiniger (1996) ve Watson (1997) bir bakım bilimi olarak 

tanımlamışlardır (Parsa & Nikbakht, 2005 ).  Bütün bu açıklamalar sonucu 

hemşirelik bakımı kavramının değerli bir kavram olduğunu ve bakımın 

hemşirelik eğitiminin özü olduğunu kabul etmemiz gerekir.  
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Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) Etik Kuralları (2000), hemşirenin 

'bireyin, ailenin ve toplumun insan haklarına, değerlerine, geleneklerine ve 

manevi inançlarına saygı duyulan bir ortam' geliştirmedeki rolünü 

belirmektedir (ICN,200). Bu, hemşirelerden  verilen bakımı hastanın biyolojik, 

psikolojik, sosyal ve ruhsal durumuna ve ihtiyaçlarına uygun olarak   bütüncül 

bütüncül bir şekilde ele almasını gerektirmektedir.   

Manevi bakım, Sawatzky ve Pesut (2005) tarafından 'hemşirenin yaşamın aşkın 

boyutuna ilişkin farkındalığına bağlı olan ancak hastanın gerçekliğini yansıtan 

sezgisel, kişilerarası, özgecil ve bütünleştirici bir ifade' olarak 

tanımlanmıştır. Bu, manevi bakımın özünün, yalnızca bir dizi hemşirelik 

eyleminden ziyade, hemşirelerin hemşire-hasta ilişkisinde kendilerini nasıl 

etkileşimde bulunduğu ve kullandıklarına işaret eder ( Sawatzky & Pesut 

2005 ) . Dolayısıyla manevi bakım, "yapmak" yerine "olmaktır". 

Fish ve Shelly (1998, s. 24)  hemşirelerin manevi bakım konusunda tüm 

hastaların sorularına cevap vermeseler de cevapları arama gücüne sahip 

olmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu, farklı dini veya manevi bağlamlara 

uygulanabilecek oldukça kolaylaştırıcı bir ifadedir.  Yahudi-Hıristiyan 

kültüründen gelenler için bu makul bir varsayım gibi görünebilir, ancak tüm 

kültürler bu şekilde ruhani cevaplar aramaz (Fish & Shelly, 1998). Örneğin Ray 

(1986) Mahayana Budizmini bir "anlamsızlık" durumuna ulaşma girişimi 

olarak tanımlar. Ray, bunun Batılı zihinlere yokluk olarak görünebileceğini not 

eder, ancak bu durumu, bireyin 'açık ve duyarlı' olduğu, 'tutkunun şefkate ve 

zekânın bilgeliğe dönüştüğü' bir durum olarak tanımlar ( Ray 1986, s. 

25).Budist felsefesinin bu yönü, farklı maneviyat biçimleri arasında var 

olabilecek uçurumu göstermeye hizmet eder. Fish ve Shelly'nin (1998) bilgili 

hemşireleri ruhani rollerini hastalarla soru soran ve cevap arayan arkadaş olarak 

görebilirken, Budist hemşireler hastalarını var olmayan cevapları aramayı 

bırakmaya ve bunun yerine kendilerini onlara açmaya teşvik etmeyi tercih 
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edebilirler (Ray 1986 ). Her iki hemşire de 'ruhun meselelerine alışkanlıkla 

bakacakları', ancak hastalara farklı bir şekilde yaklaşacakları için manevi 

hemşirelikle meşgul olacaklardır (Ray 1986 ). 

Bununla birlikte, maneviyata bu yaklaşım, hemşirelerin güçlü kişisel inançları 

olduğunda zorluklara yol açar. Örneğin, Bradshaw (1994) , manevi bakımın 

önemli bir kısmının hemşireliğin profesyonel yapısına uygun olarak yansız bir 

şekilde verilebileceğini söylese de hemşireler için dinin (özellikle 

Hıristiyanlığın) "Maneviyatın kaynağından, yani Tanrı'dan ayrılamayacağını" 

belirtir ( Bradshaw, 1994, s. 290). Bu argümanlara dayanarak, Bradshaw'ın 

hemşirelerin kendi inançlarını bir kenara bırakarak manevi bakım vermesinin 

dürüst olmayan yapay bir davranış olarak gördüğü söylenebilir.  

Rassool (2000)  çalışmasında Müslüman hemşireler için tüm inançlardan 

hastalara bakmanın önemli bir ilke olduğunu vurgulamaktadır, ancak bunların 

gayrimüslim hastaların manevi ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceklerine dair 

hiçbir bilgi verilmemiştir. Rassool, İslam düşüncesinde din olmadan 

maneviyatın var olmadığını belirtmektedir, ancak İslam dışında maneviyatın 

olabileceğini söylememektedir (Rassool, 200). Bradshaw (1994) Hıristiyan 

temelli darülaceze hemşirelerinin hristiyan olmak zorunda olmadıklarını, ancak 

darülacezenin amaçlarına sempati içinde olmaları gerektiğini 

belirtmektedir. Dindar hemşireler, özellikle Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman 

geleneği içinde, bir dine mensup kişilerle ortak bir zemin bulabilirler. Ancak 

din dışında maneviyatı kabul etmemek dindar olmayan birinin de manevi bir 

yaşamdan mahrum kalmasını gerektirir ( Mac Laren, 2004; Bradshaw, 1994)   

Neredeyse hastanede yatan tüm hasta grupları manevi bakıma ihtiyaç 

duyabilmektedir. Hastaların manevi ihtiyaçları karşılandığında, iyileşme 

süreçleri, başa çıkma becerileri ve sağlıkla ilgili yaşam kaliteleri artmaktadır  

(Wu ve ark, 2015 ). Hemşireler her ne kadar manevi bakım sağlamanın zor 

olduğunu düşünseler de birçoğu temel hemşirelik bakımının sağlanması için 
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hastaların manevi ihtiyaçlarını karşılamanın gerekli olduğuna inanmaktadır 

(Booth & Kaylor 2018). Hemşirelik literatüründe birçok çalışma manevi 

bakımın yaşamı tehdit eden hastalıklar ve ya ölüme yakın dönemlerini yaşayan 

hastalarda ortaya çıkmasına yönelik müdahalelerden bahsetmektedir. Fakat 

manevi ihtiyaçlar yalnızca yaşamın sonunda değil, aynı zamanda kişi, özellikle 

hastalık sırasında ve hayatın tehdit edildiğini hissettiği her an ortaya 

çıkabilmektedir. 

Manevi bakımla ilgili olarak hemşirelik çalışmaları, salt saygı ve etik desteğin 

ötesine geçerek gerçek müdahaleye ulaşır (Pesut 2008). Hemşirelikte manevi 

bakım müdahalesi, psiko-sosyal bakımın yerini alamayan, hayatın anlamı, acı, 

ıstırap ve ölüm gibi insanlığın temel ve temel sorularına cevap veren bakımın 

özel bir yönüdür. Manevi bakım müdahalelerinin tümü, ruhsal büyümeyi 

kolaylaştırmayı ve nihai olarak varoluşsal bütünlüğe ve bütünlüğe yol açan 

insanların ruhsal sağlığını iyileştirmeyi amaçlar (Mahdavi ve ark, 2015). 

Pek çok hemşirenin manevi bakımı klinik uygulamaya entegre etme konusunda 

kafası karışıktır ve klinik uygulamanın tüm seviyelerinde manevi bakım 

sunmak için yeterli eğitim almadıklarını düşünmektedirler (Tazakori ve ark, 

2013). Bu nedenle, hemşirenin klinik manevi bakımı uygulamak için 

uygulamada ve hasta başında bu hedeflere ulaşmak için ne yapması gerektiği 

veya ne gibi girişimlerde bulunabileceği konusunda bakım standartlarının 

oluşturulması çok önemlidir.   

Sonuç olarak, manevi sağlık ve manevi bakım;  

1.Yaşamın anlamı aracılığıyla uyumu 

 2.Sağlığı destekleyen sistem bakımı ve değişimi,  

3.Tutarlılık  

 4.Bireyselleşme  
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olmak üzere dört sistem sürecinin anlamlı bir dengesini ifade etmektedir ( 

Freedman ve ark, 2002).  

3.3 Manevi Sıkıntının veya İhtiyacın Ortaya Çıkışı  

Hasta bireyler kendi bedenlerindeki kontrolü kaybettiğinde genellikle kaygı, 

öfke ve küskünlükle dolu bir kontrolü ele geçirme mücadelesi içine girerler. 

Hemşireler çoğunlukla hastaların bu durumlarına şahit olurlar. Yaşanan bu 

kaygı   genellikle bireylerin en güçlü manevi kaynağı olabilecek aile üyeleriyle 

olan kişilerarası ilişkileri yok etme potansiyeline sahiptir.  Ne bireysel ne de 

aile yaşamında maneviyat kontrol veya yapıdan bağımsız değildir.  Manevi 

açıdan sağlıklı bireylerde ikisi birbirini geliştirir. Kontrol her zaman başarılı 

değildir. Savunmasızlığımızın ve doğa kanunlarına olan bağımlılıklarımıza 

karşı koyacak gücümüzün olmadığının acı bir şekilde farkına vardığımız çok 

sayıda durum vardır. Bu farkındalık uyumu bozabilir ve kaygı, çaresizlik ve 

umutsuzluğa neden olabilir ( Freedman ve ark, 2002; Friedemann, 1995 ).  

Şiddetli hastalık örneğinde, hasta içsel benliğiyle temasa geçerek (tutarlılık), 

rahatlık ve destek için aile ve arkadaşlarla bağlantı kurarak ve/veya doğa veya 

Tanrı ile anlamlı bir ilişki yaşayarak (bireyleşme) maneviyata 

başvurabilir. Kontrol gibi, maneviyat da boyun eğme veya umutsuzluğun tam 

aksine, sorunlarla baş etmenin aktif ve olumlu bir yoludur. Eğer bu yol 

kullanılamazsa manevi sıkıntılar başlar ve manevi bakım ihtiyacı ortaya 

çıkar. Maneviyat, değişimin artık geri döndürülemez olduğu veya sorunların 

çözülebilir görünmediği durumlarda özellikle yararlıdır ve gereklidir 

( Friedemann, 1995 ). Hemşireler, fiziksel sağlığına kavuşmak için verdikleri 

mücadeleden vazgeçmiş, ölümcül hastalığı olan hastaların manevi 

ihtiyaçlarının nasıl ortaya çıktığına, hem hastanın hem de aile bireylerinin 

manevi arayışlara nasıl başvurduğuna defalarca şahit olmuşlardır.  Hasta ve 
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hasta yakınları maneviyata sığınarak bir zafer duygusu ve huzur ile korku ve 

endişenin esaretinden kurtulabilirler ( Friedemann 1995 ). 

 Dini gelenek birçok ailede çok güçlü bir şekilde yerleşmiştir ve aile üyeleri 

uyum sağlamak için önemli bir baskı hissederler. Bu, aşırı durumlarda, aileler 

ritüel uygulamalarında kontrole başvurursa ve aile aidiyetini kazanmak için 

üyeleri kurallara uymaya zorlarsa, dinin maneviyat olmadan var olabileceğini 

düşündürür. Tersine, yapı ve anlam eksikliği, bireyleri rehberlikten yoksun 

bırakabilir. Güçlü aidiyet ve uyum ihtiyaçlarını karşılamak için radikal yeni 

yollar arayan, maneviyata gerçek anlamda hiç maruz kalmamış bireyler, 

kendilerini dini kültlerin, çetelerin, bağımlılık yapan maddelerin veya 

istismarcı partnerlerin aşırı kontrolüne tabi olmuş şekilde bulabilirler 

( Friedemann 1995 ).  

Manevi sıkıntı çok çeşitli tanımları yapılmakla birlikte tanımlamalarda ortak 

olan temalar, anlam veya amaç eksikliği, başkalarına bağlılık, ölüm hakkında 

düşünceler, varoluşla ilgili sorgulamalar, benlik saygısının azalması, ümidin 

kaybı, özerkliğin kaybı gibi konuları içerir. Manevi faktörler (ölümden sonraki 

hayat veya tanrı inancı), psikolojik faktörler (benlik duygusu, ümitsizlik)  

sosyal faktörler (başkalarına bağlılık) ve fiziksel faktörler (ağrı çekme, 

bedensel kayıp)  hepsi aynı anda bir bireyde bulunabileceği için manevi sıkıntı 

tek bir alandaki sıkıntı olmanın çok ötesindedir. Ayrıca tüm bu alanlar zaman 

içerisinde birbirinin şiddetini arttırabilir ( Bates, 2016). 

Manevi alanda danışanlarla etkili bir şekilde çalışmak için hemşirelerin okuma, 

meditasyon, dini katılım veya diğer yollarla kapsamlı bir kendi kendini 

keşfetmesi gerekirdi. Bu hemşirelerin kendi inançları ve değerleri hakkında 

keskin bir farkındalığa ihtiyaçları vardır (Friedemann, 1995 ). 

Başkalarıyla, benlikle, Tanrıyla veya daha yüksek bir güçle olan ilişkilerin 

keşfi, ruhsal bakımın en merkezi yöntemlerinden biridir ( Burkhardt, 
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1992 ). Bu ilişkiler, bir insanın hayatındaki bireyselleşmenin 

özüdür. Bireyleşme, kendini o sisteme uyumlayarak ve evrenin kalıplarını ve 

ritimlerini hissederek başka bir sisteme bağlanma ve onun parçası olma eylemi 

olarak tanımlanır ( Friedemann 1995). Bireyleşme, anlam arayışı yoluyla 

büyümeyi teşvik eder. Hastaların kendi üzerine düşünmeleri için zaman 

ayırmalarına yardımcı olmak, yalnızlık veya kaliteli insan etkileşimi 

bireyselleşmenin sağlanması için önemli yöntemler olabilir. Yaşamının son 

günlerini yaşayan hastaların vasiyetname yazmaları, mektup yazmaları, 

yakınları ile vedalaşmaları ve onlara bırakacakları manevi anlam içeren 

eşyaların belirlenmesi, organ bağışı kararı gibi ihtiyaç ve istekleri olabilir 

(Donley, 1991). Ölümü isteyerek kabul etmek, ölmekte olan hastaların 'işlerini' 

henüz uyanıkken bitirmelerine olanak tanır ve sonuç olarak, iyileşmek için 

mücadele ederken kaybettiklerini sandıkları kontrol duygusunu yeniden 

yaratırlar. Manevi müdahaleler, bir bakım planına dâhil edildiğinde, hastaların 

kontrol ve maneviyat arasında daha iyi bir denge kurarak güçlenmelerini 

sağlayabilir. Manevi tedavi yöntemleri, maneviyat ve kontrol arasındaki 

benzersiz dengeyi bulmanın mantıklı bir yolu olarak danışanlar tarafından 

seçilmelidir.  Aynı zamanda, manevi bakım, bir bireyi anlamlı ilişkiler yoluyla 

güç kazanması için özgürleştirebilir (Donley, 1991). 

Araştırmalar, hemşirenin bireysel kişiliğinin, kişisel inanç ve değerler yoluyla 

manevi bakımı etkileyebileceğini göstermektedir ( Baldacchino, 2005). 

Özellikle hemşirenin  kendiliklerini kullanma becerileri,  duyarlılık düzeyleri,  

maneviyatları; yaşamlarında maneviyata ve kültüre verdikleri önem manevi 

bakımın sunumunu etkilemektedir.  Manevi bakımın etkili bir şekilde 

sunulması için hemşirelerin manevi bakım eğitimi almaları önerilmektedir 

(Narayanasamy ve ark, 2004).  

Ancak hastaların bu tür bir bağlılık kazanması ve hastaların ruhunu beslemesi 

için hemşirelerin tam olarak ne yapması gerektiği henüz netletmiş değildir. Bir 
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hasta manevi inançlarda bir hemşireden önemli ölçüde farklıysa ve/veya aynı 

dini uygulamıyorsa, ruhu beslemek özellikle zorlaşır. Çoğu sağlık profesyoneli 

gibi hemşirelerde de dinleyerek ve manevi inançlar hakkında konuşarak, 

manevi uygulamalara katılarak veya hasta bakış açısından acı, ıstırap ve 

ölümün anlamını tartışarak manevi müdahalede bulunacak bilgi ve yetkinliğe 

sahip değillerdir ( Coward & Reed 1996). 

3.4. Manevi bakım ihtiyacının belirlenmesi 

İlk aşamada manevi öykü alma ve tam bir manevi değerlendirme yapılmalıdır. 

Manevi değerlendirme, manevi bakım sağlamanın ilk adımıdır ( Connerton & 

Moe, 2018). Hemşirelerin klinik muhakemesini desteklemek ve uygun olanı 

belirlemek için gözlemleme, sorgulama ve bir değerlendirme aracı kullanma 

gibi eylem ve müdahalelerle gerçekleştirilen, hasta ve ailesinin maneviyatı 

hakkında sürekli bilginin toplandığı bir süreçtir ( Caldeira & Timmins, 2017).  

Manevi sıkıntı hemşirelik bakımının herhangi bir aşamasında fark edilebilir. 

Fakat bir manevi sıkıntıyı belirlemek oldukça zordur ve dikkat gerektirir. 

Maneviyat soyut bir kavram olduğundan çoğu zaman hasta tarafından sözel 

olarak ifade edilmez. Bunu yerine beden dili, metoforik hikâyeler, geçmiş 

tecrübelerin anlatılması gibi sözel olmayan sembolik ifadeler kullanılabilir. 

Hemşireler bu durumda hastanın anlattığı her şeyi dikkatle dinlemeli ve 

yorumlayabilmelidir. Aynı zamanda hastanın gözlemi ve gözlem esnasında 

hasta davranışlarının manevi sıkıntılar açısından ortaya çıkan belirteçleri de son 

derece önemlidir. Hastanın gözlemi şu beş ana başlığı içermelidir: 

1. Davranış ve görünüm 

2. Ruh Hali ve Duygular 

3. Düşünceler, İnançlar ve Algılar 

4. İlişkiler ve Etkileşimler 

5. Fiziksel Tepkiler 
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Bu başlıklar altında yapılan gözlemde hasta tüm yönleriyle 

değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme manevi sıkıntıyı teşhis etmenin bir 

ön çalışmasıdır. Manevi sıkıntıları açıkça ifade edemeyen veya manevi 

sıkıntıları hakkında konuşmaktan kaçınan hastalar için gözlemsel 

değerlendirme manevi sıkıntı ile ilgili iletişimi başlatmanın bir yolu 

olabilir. Örneğin “Başucunuzda sürekli dini kitaplar görüyorum, bu konuda 

konuşmak ister misiniz?  ya da bu konuda size danışmanlık yapacak bir 

uzman ister misiniz? Sorularının giriş cümlesi gözlem yoluyla elde 

edilebilir. Tablo 37.’de manevi sıkıntı yaşayan bir hastada görülebilecek 

sözel olmayan belirtiler sunulmuştur. 

Tablo 37. Manevi sıkıntıyı değerlendirme (Gözlem) 

Davranış ve görünüm 

• Genellikle başucunda dini öğeler veya yayınlar bulunması 

• Dini kitaplardan veya diğer ruhani literatürden sık sık alıntılar 

•  Konuşmak yerine aşırı derecede dini yayın okumak gibi abartılı dini 

ritüeller veya davranışlar  

•  Yakın çevredeki konuşmalara ve olaylara odaklanamayan, kendi 

inançlarıyla meşgul ve içe dönük görünüm  

•  Sohbette dini temalara sürekli atıfta bulunma 

•  Sık sık "Bu Tanrı'nın isteği mi?". veya "Tanrı neden acı çekmeme 

izin veriyor? Veya günahım neydi? Benzeri sorular 

• Uyuşuk; çevreye karşı ilgisizlik  

•  Açıkça veya pasif olarak intihara meyilli olmak veya intihardan 

bahsetmek 

•  Başkalarının manevi inançları hakkında sık sorular 

•  Manevi inançların artık rahatlatıcı olmadığını belirtmesi 

• Artan sigara-alkol kullanımı gibi davranış değişiklikleri 
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• Ağlama 

Ruh Hali ve Duygular 

• Çok endişeli ve korkulu 

•  Duyguları veya endişeleri reddedebilir. 

• Tanrı tarafından algılanan terk edilme konusundaki acıyı veya 

öfkeyi veya acıya Tanrı'nın neden olduğu inancını ifade eder 

• Depresif görüntü  

• Çaresizlik veya umutsuzluk duygularını ifade eder 

• Eskiden zevkli olan faaliyetlerden zevk ve tatmin sağlamaz 

Düşünceler, İnançlar ve Algılar 

• Hiçbir şeyin kendisine yardımcı olamayacağına inanır 

• Küresel, ya hep ya hiç düşüncesini sergiler 

• Hayatın bunaltıcı olduğuna ve yaşamaya devam edemeyeceğine 

inanır 

• Uzun süredir devam eden inançları sorgular ve inancından şüphe 

edebilir 

• Bağışlanamayacak günahlar işlediğine inanır 

• Tanrı'dan veya daha yüksek bir güçten ayrıldığına inanır 

• Kendi inanç sistemine kendini kaptırır 

• Kendini suçlu ve cezalandırılması gereken olarak görür 

• Kendini ruhen diğerlerinden üstün görür 

• Daha yüksek bir gücün acı istediğini ve acı çekmeyi haketdiğini bu 

nedenle affedileceğine inanır.(tedavi protokolünü veya ağrı kontrol 

önlemlerini reddedebilir) 

• Tanrı,  peygamber veya diğer dini figürlerin seslerini duyma 

iddiaları 

İlişkiler ve Etkileşimler 

• Başkalarının varlığında bile yalnız ve yalnız hissediyor 
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• Başkalarıyla etkileşime giremeyecek kadar meşgul olabilirler 

•  Benzer inançları paylaşmayan diğerlerinden geri çekilme 

• Dini inançlara dahil olan aile veya arkadaşlarla ilişkilerinde 

değişiklik yaşayabilir 

• Destek ve bakım için benzer dini grupların üyelerini arayabilir 

Fiziksel Tepkiler 

• Artan rahatsızlıkları bildirir 

• Yeme veya uyku düzeninde değişiklik 

• Somatik semptomlarda ve ilaç arama davranışlarında artış olabilir 

Kaynak: (Uzunhasanoğlu, Öner ve Özkan, 2020 ) 

Gözlem aşamasını tamamlayan hemşire eğer hastanın manevi sıkıntı 

yaşandığını düşünüyorsa sözel bir değerlendirme için plan yapmalıdır. 

Planlanan bir görüşmede hastaya manevi sıkıntıyı ortaya çıkarmak üzere 

belirlenmiş sorular yöneltilmelidir. Planlanan görüşme İlk değerlendirme ve 

Gelişmiş değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılmalıdır.  

İlk değerlendirmede hastanın manevi yönünü ortaya koyan sorular sorulur, 

gelişmiş değerlendirmede ise hastalıkla ilgili yaşadıkları sorunlar belirlenmeye 

çalışılır. Manevi değerlendirmeden önce, hemşirelerin manevi öz-farkındalık 

sahibi olmaları, böylece bir sonraki adımda hastalarla ilişki kurma sürecinde 

kendi manevi dünyalarında sorunlar yaşamamaları açısından önemlidir. 

Hemşire kendi inanç dünyası ile hastanın inanç dünyasını birbirine 

karıştırmamalı, ön yargısız, eleştirel olmadan, saygı ve kabullenme duyarak 

hastanın manevi bakımını sağlamalıdır (Ellington ve ark, 2017).  
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Tablo 38. Manevi sıkıntıyı değerlendirme (Sorular) 

İlk değerlendirme 

1. Yaşamınızda güç, umut ve anlam kaynağınız nedir? 

2. Zor zamanlarda neye tutunuyorsunuz? 

3. Sizi ne ayakta tutar ve devam ettirir? 

4. Korktuğunuzda veya özel yardıma ihtiyaç duyduğunuzda size en çok 

ne yardımcı olur? 

5. Organize dinden bağımsız kişisel manevi inançlarınız var mı? Onlar 

neler? 

6. Manevi anlamda size destek sağlayan bir lider, grup, arkadaş, kitap, 

dergi veya müzik var mı? (meditasyon, doğa yürüyüşü, doğa sesleri, 

hayvanlar, özel geliştirilmiş rahatlatıcı müzikler vb) 

7. Bazı insanlar için, dini veya manevi inançlar, yaşamdaki zorluklarla 

baş etmede güç kaynağı görevi görür; bu sizin içinde böylemi? 

8. Tanrı'ya inanır mısın? Tanrı ile ne tür bir ilişkiniz var? 

9. Dini inancınız nedir ve bu hayatınızda ne kadar önemlidir?  

10. Son zamanlarda dini inancınızda herhangi bir değişiklik var mı? 

11. Dini anlamda size destek sağlayan bir din adamı, dini grup, kitap, 

dergi veya müzik var mı? 

       12. Aileniz neye inanıyor? Onlar için anlamlı ve önemli olan nedir?  Bu 

değişti mi? Nasıl? 

Gelişmiş Değerlendirme 

1. Manevi anlamda hasta olmak veya hastanede olmakla ilgili sizi en 

çok rahatsız eden şey nedir? 

2. Hasta olmak (veya şu anki durumunuz) gerçekleştikten sonra 

inançlarınızda değişiklik oldumu? Varsa bu değişiklik aniden mi 

yoksa yavaş yavaş mı oldu? 

3. İnançlarınızda bir değişiklik yaşadıysanız bu size ne hissettirdi? 
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4. Hasta olmak (veya şu anki durumunuz) size genellikle ruhen 

yardımcı olan şeyleri yapma becerinizi etkiledi mi? (Veya Tanrı ile 

ilişkinizi etkiledi mi?) 

5. İnançlarınız ve tıbbi durumunuz / bakımınız / kararlarınız arasındaki 

herhangi bir çelişki yaşıyormusunuz veya bu konuda endişeli 

misiniz? 

6. Tıbbi bakımınızı sağlarken İnançlarınızla ilgili bilmem gereken özel 

uygulamalar veya kısıtlamalar var mı? (örn. diyet kısıtlamaları, kan 

ürünlerinin kullanımı vb.) 

7. Hasta terminal dönemdeyse «İnançlarınız önümüzdeki birkaç gün / 

hafta / ay boyunca tıbbi bakımınızı nasıl etkiler? Bu dönemde sizin 

için yapabileceğim neler var? 

8. Maneviyatınızı korumanıza ne yardım eder?  

9. Özel dini liderleriniz veya grubunuz var mı? Onlaı nasıl 

görüyorsunuz? Onlarla görüşmek size rahatlık sağlar mı? 

10. Dua yada meditasyon size rahatlık sağlıyor mu? Dua ettiğinizde, ne 

zaman ve ne için dua edersiniz?  

11. Hastanede veya hasta olma durumunda inançlarınızla ilgili ritüelleri 

ya da ihtiyaçlarınızı karşılamada güçlük yaşıyor musunuz? 

12. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? 

Kaynak: (Uzunhasanoğlu, Öner ve Özkan, 2020) 

Tüm bu soruların ardından hemşire manevi sıkıntı ile ilgili tanılarını belirlemeli 

ve bakım sürecini başlatmalıdır. Manevi sıkıntının giderilmesinde ve manevi 

bakımın sağlanmasında hemşirelik tanıları kapsayıcı ve çok yönlü olmalıdır. 

Bu amaçla O'Brien (2019)’ in  manevi bütünlükteki bozulmalarla ilgili yedi 

hemşirelik tanısı kullanılabilir. Bunlar manevi acı, manevi yabancılaşma, 

manevi kaygı, manevi suçluluk, manevi öfke, manevi kayıp ve manevi 

umutsuzluk olarak sıralanmıştır (O'Brien ve ark, 2019).  
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3.5. Manevi bakıma yönelik hemşirelik müdahaleleri 

Hemşirenin varlığının iyileştirici gücü hastanın kliniğe adım atmasıyla başlar. 

Hemşirelik alanında ki hiçbir müdahale hemşire ve hasta arasında bir güven ve 

sevgi bağı olmadan tam olarak başarıya ulaşmış sayılmaz. Hemşirenin şifa 

veren gücü hasta ile karşılıklı olarak anlamlı ve anlayışlı bir ilişki gelişmesi 

durumunda ortaya çıkmaktadır. Bir hasta kliniğe ilk adımını attığında 

hemşirenin onu gülümseyerek karşılaması, kliniği tanıtması, tedavi ve 

prosedürler hakkında bilgi vermesi, hastanın sorularına içtenlikle cevap 

vermesi ve onunla ilteşimi sürdürmesi hemşirenin terapötik gücünü ortaya 

koyması açısından son derece önemlidir. Hastanın hemşireden gördüğü 

nezaket, şefkat, saygı ve anlayış verilecek bakımın da kalitesi oluşturur ( Van 

Leeuwen v& Cusveller 2004; Ramezani ve ark 2019; Du plesis, 2016).  

Manevi bakım sağlanması hemşire-hasta ilişkisi bağlamında gerçekleşir ve bu 

ilişkinin, güvene dayalı bir ilişki olması gerekir. Hemşire,  iletişim becerilerini 

uygun şekilde kullanmanın yanı sıra hastayla iletişim kurarken dürüst olmalı ve 

ahlaki özellikler sergilemelidir. Hastanın hikâyelerini ve maceralarını 

paylaşmasına izin vermeli manevi sıkıntısı olduğunu düşündüğü hastayı 

konuşması için cesaretlendirmelidir ( Ramezani ve ark, 2014). 

Hemşireler, bir bireyin duygularını dinlemeye hazır olarak, bir bireyin endişe 

ifadelerine açık olarak ve bir bireyin duygularıyla empati kurarak hastaların 

duygularını ifade etmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, hasta ağladığında ve 

gelecekten umutsuz hissettiğinde hemşire sessiz kalmalı, yanında yer almalı, 

hastanın duygu ve gerilimlerini ifade etmesine izin vermelidir (Kisvetrová, 

Klugar & Kabelka, 2013). 

Manevi bakım müdahalelerini gerçekleştirmek için hemşire, her bir hastanın 

benzersiz ve biricik olduğunu farkında olarak hastanın değerlerine ve bir birey 

olarak onuruna saygı gösterilmelidir.  Manevi bakım her hastanın kendisine has 
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olmalı, farklılıklara, her bireyin maneviyat anlayışına ve bunu ifade etmeyi 

tercih ettiği yola güçlü bir şekilde odaklanmalıdır. Ayrıca, manevi bakım 

sağlanmasında hastaya ve kişisel inançlarına saygı gösterilmelidir ( Walker & 

Waterworth 2017). 

Caldeira ve Timmins tarafından yapılan çalışmada manevi sıkıntıya yönelik 

manevi bakım müdahaleleri üç boyutta kategorize edilmiştir:  

1.Dinleme yoluyla ilişki, terapötik dokunma, mevcudiyet, gerekirse sessizliği 

kullanma ve sıkıntı belirtileri için hastayı izleme,  

2.Destekleyerek bakım etiğini sağlama. (Haysiyet ve saygı ve bireysel bakım 

sağlama)  

3.Dini ve manevi inançları dikkate alma.  

Buna ek olarak, aktif dinleme, ifadeyi kolaylaştırma, umudu teşvik etme, hiciv 

kullanma, müzik terapisi, terapötik mevcudiyet, ruhani liderle işbirliği, 

terapötik anılar, kişinin farkındalığını artırma, masaj, ve gevşeme, dâhil olmak 

üzere diğer çalışmalardan alıntılanan manevi bakım müdahalelerinden 

bahsedilmektedir (Caldeira & Timmins, 2017). Caldeira ve Timmins’ in bu üç 

müdahaleli bakım kategorileri, manevi bakım müdahalelerinin tüm yönlerini 

kapsamamaktadır.  Sezgisel duyum, belgeleme ve değerlendirme 

boyutlarındaki bazı müdahalelere değinilmemiş, sadece manevi bakımın nasıl 

yapılacağı belirtilmeden nihai olarak değerlendirildiğine işaret edilmiştir 

(Ghorbani ve ark, 2021) . 

Yeni Zelanda’ da yapılan bir çalışmada, Walker ve Waterworth müdahaleleri 

on iki alt kategoride sınıflandırmıştır:  

1.Manevi İhtiyaçların Değerlendirilmesi; 

2.Manevi Sıkıntının Teşhisi;  

3.Manevi Bakımın Planlanması  
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4.Saygı Ve Bireyselliğin Sağlanması;  

5.Bağ Kurmak 

6.Sevgi Ve Şefkat Gösterilmesi 

7.Anlamlı Dokunuş Ve Mevcudiyet  

8. İlişki Kurmak 

9. Dini İhtiyaçlar İçin Yönlendirmelerin Yapılması  

10.Ölüme Hazırlık;  

11. Ölümden Sonra Aile İçin Manevi Bakım  

12. Manevi Bakımın Belgelenmesi. 

Ancak bu sınıflandırmanın göreceli bir kapsamlılık düzeyi vardır ve manevi 

olarak besleyici bir ortam yaratma, tamamlayıcı müdahaleler ve manevi 

bakımın değerlendirilmesi alanındaki bazı müdahaleler eksik bırakılmıştır 

(Walker & Waterworth 2017). 

 Hemşireler, anlam ve amaç eksikliği, umutsuzluk, hatırlanmama, 

suçluluk/utanma, Tanrı'ya/başkalarına kızgınlık, Tanrı/başkaları tarafından terk 

edilme, manevi veya varoluşsal ıstırap, uzlaşma, keder/kayıp, kendini dışlanmış 

hissetme gibi ruhsal sıkıntı belirtilerine dikkat etmeli ve bunları 

tanımlayabilmelidir. Aynı zamanda hemşireler umut ve güç ihtiyacı; sevgi, ait 

olma ve bağlanma ihtiyacı; affetme ihtiyacı; güven ihtiyacı; aşkınlık 

ihtiyacı; ritüellere ve dini/ruhsal faaliyetlere duyulan ihtiyaç; ve başkalarıyla, 

Tanrıyla ve doğayla iletişim kurma ihtiyacı, anlam ve amaç ihtiyacı gibi manevi 

ihtiyaçları da fark edebilmeli bu ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri 

geliştirebilmelilerdir ( Puchalski ve ark, 2018; Delgado, 2007; Lucchetti, ve ark 

2013).  
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Hastanın fiziksel durumuna ve mevcut olanaklara bağlı olarak hemşire; 

• Hastanın arkadaşlar ve akrabalar, doğa ve Tanrı veya hastanın inandığı 

ve ona yardımcı olan üstün bir güç gibi şeylerle ilişkisini geliştirmeli 

ve genişletmelidir ( Callister ve ark, 2004). 

• Meditasyon, İbadet, Masaj, Gevşeme gibi tekniklerin kullanımını 

kolaylaştırarak hastayı kendi kendisiyle ilişki kurmak için teşvik 

etmelidir ( Heidari, Borujeni & Rafiei,2019). 

• Hastanın olumlu yönlerini belirleme gibi önlemler alarak, pozitif ve 

iyileştirici enerjiyi ona aktarma amacı ile hastanın umutlu olmasına 

yardımcı olmalıdır (Baldaccihino & Draper, 2001). 

• Hemşire, hastanın ihtiyacı olduğunda dini kaynaklara erişimini 

kolaylaştırarak, hastanın manevi ve dini faaliyetlerini desteklemelidir. 

Hemşireler bazen dini öncelikleri bilinmeyen bir hastayla ya da 

hastalığın durumunu, tedavi şeklini ve ölümü kabul etmeyen bir 

hastayla karşılaşabilir. Bu nedenle, bu hasta gruplarını desteklemek 

için bir rahip, din adamı veya diğer manevi bakım profesyonellerine 

yönlendirilmelidir ( Rassoli ve ark, 2015). 

• Hemşirenin hastanın hastalıkla başa çıkmasına ve hayatı anlamlı 

kılmasına yardımcı olmak için kullanabileceği diğer anlamlı terapötik 

müdahaleleri bilmelidir. Bunların bilinmesi ise hemşire ile hasta 

arasındaki ilişkinin boyutu ile yakından ilgilidir (Taylor ve ark, 2019). 

• Hemşire, hastanın kendisi için önemli olan düşünce ve duygularını 

rahatlıkla ifade edebileceği, manevi inançlarının, haklarının ve 

mahremiyetinin korunduğu bir ortam yaratmaya çalışmalıdır. Böyle bir 

ortamda hemşireler, bakım etiğini korurken ve gözetirken, fiziksel 

ihtiyaçları ve bakımın boyutlarını göz ardı etmemeli ve hastaları 

fiziksel zararlardan korumaya, iyileşmelerini artırmaya çalışmalı 
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manevi bakımın sağlanması için uygun fiziksel ortamı oluşturmalıdır 

(Grant ve ark, 2004). 

• Manevi bakımın doğru bir şekilde kaydedilmesi, hem bakımın 

kesintiye uğramaması hem de manevi müdahalelerin sonuçlarının 

tespit edilmesi ve aktarılması açısından önemlidir. Manevi bakım 

alanında kaydedilen sonuçlar hastanın gerçekliğini yansıtmalıdır. Bu 

sonuçlar gözlemlenebilir olabilir veya olmayabilir  Ayrıca, manevi 

bakım süreci döngüsünün doğasını tamamlamak için, sonuç veya 

hedeflere yönelik kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını belirleyerek 

dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme, manevi 

yönlerin öznel doğası nedeniyle bir şekilde zor olabilir. Sonuçları 

hastayla tartışmak, manevi bakımın etkinliğini değerlendirmenin en 

kolay yolu olabilir. Bu konuda kendini iyi hissettiğini, kendini kontrol 

altında tuttuğunu ya da sadece bakım konusunda kendini güvende 

hissettiğini ifade etmek, bakım ya da mevcut durum hakkında kaygı 

duymamak gibi işaretler bakımın hedefe ne kadar yaklaştığı konusunda 

bilgi sağlayabilir (Sawatzky & Pesut, 2005). 

3.6. Hemşirelik Teori Ve Modellerinde Manevi Bakım 

Hemşirelik disiplininin bir meslek olarak ilk aşamalarından itibaren teoriler, 

hemşireliğin temel bir parçası olmuştur. 1950'lerde, 1960'larda ve 1970'lerin 

başlarında, aralarında Peplau, Abdellah, Orlando, Wiedenbach, Hall, 

Henderson, Levine, Rogers, Orem, King, Neuman ve Roy'un da bulunduğu 

birçok hemşire teorisyen hemşirelik eğitimi ve uygulaması için bağımsız bir 

kavramsal çerçeve sağlamak için hemşirelik üzerine epistemolojik ve ontolojik 

soruları benzersiz şekilde açıklayabilecek teoriler geliştirmiştir  ( McEwen & 

Wills, 2010). Bu teoriler, hemşirelik ve sağlığa işlevsel bir bakış açısı 

kazandırmaktadır. Teori, araştırma ve uygulama arasındaki sağlam, yakın ve 
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döngüsel ilişkiler, hemşirelik mesleğinin ilk aşamalarından itibaren hemşirelik 

bilimindeki ilerlemeler son derece önemlidir ( Meleis, 2004; Peterson & 

Bredow, 2004) . Günümüzde hemşireler bakımın her alanın da hemşire 

teorisyenlerin modellerini kullanarak sistematik, ölçülebilir ve hemşirelik bilim 

felsefesine katkı sağlayan bakım yöntemlerini oluşturmaktadırlar. Bu anlamda 

manevi bakım konusunda hemşire teorisyenlerin modellerinden 

faydalanılabilir. Bu bölümde manevi bakım konusunu teorilerinde belirten 

birkaç hemşire kuramcıdan bahsedilecektir.  

Dorothy Johnson’ın davranışsal sistem modeli, bireyi alt sistemlerden oluşan 

bir davranış sistemi olarak görmektedir. Bu modelde davranış sistemlerinin 

yedi alt sistemi bulunmaktadır. Bu alt sistemler sırasıyla bağlanma veya 

yakınlaşma, aidiyet, sindirme, elimine etme, cinsellik, saldırganlık ve başarıdır. 

Johnson davranış sistemi modeline dayalı hemşirelik uygulamasının iki alt 

sistemdeki kategorisinin maneviyatla ilgilendiğini öne sürmüştür. Aidiyet alt 

sistemindeki üç davranış kategorisinden biri, 'kişinin kendi inançları, Tanrı 

veya Manevi Varlık ile ilgilidir. Başarı alt sistemindeki bir davranış kategorisi, 

Tanrı'nın başarmak için yardım sağlayacağını umabilmek veya buna 

inanabilmektir. Bir davranış sistemi istikrarı sürdüremediğinde veya optimal 

bir işleyiş düzeyine ulaşamadığında hemşirelik gerekli hale gelir. Hemşirelik 

eylemleri, 'hastanın davranışının fiziksel veya sosyal sağlığa tehdit oluşturduğu 

veya hastalığın bulunduğu koşullar altında optimal düzeyde organizasyonunu 

ve entegrasyonunu korumayı' amaçlar ( Johnson, 1980; Johnson, 1990). 

Roy adaptasyon modelinde ahlaki-etik-ruhsal benlik, kişinin bir yönü olarak 

görülür Kişi, 'bir amaç için birlik işlevi gören parçalardan oluşan bir bütün' 

olarak tanımlanır. Kişiyi dört uyarlanabilir kategori veya mod oluşturur: 

fizyolojik, benlik kavramı, rol işlevi ve karşılıklı bağımlılık modları. Kişinin 

benlik kavramı yönü, bireye kim olduğu duygusunu verir. Bu kişinin kim 

olduğunu bilme ihtiyacı, kişiye kişisel bir birlik duygusu yaşaması için gerekli 
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psişik enerjiyi verir. Benlik kavramı modunun iki alt alanı vardır: fiziksel 

benlik ve kişisel benlik. Kişisel benlik, öz-tutarlılık, öz-ideal ve ahlaki-etik-

manevi benlik kavramlarını içerir. , benliğin ikinci yönü, 'kişisel benliğin 

gözlemci, standart belirleyici, hayalperest, karşılaştıran ve hepsinden önemlisi, 

bu kişinin kim olduğunu söylediğini değerlendiren olarak işlev gören yönüdür 

(Andrews & Roy, 1991). 

Benliğin ahlaki-etik-ruhsal yönü, bireye şu soruyu yanıtlar: 'Neye 

inanıyorum?' Roy modelinde kişinin benlik algısı, kişinin etik inançları ve 

değerler sistemi ile doğrudan ilişkilidir. Roy'un modeli  hastanın dini 

inançlarının veya manevi kaynaklarının uyum sağlamaya nasıl yardımcı 

olduğunun değerlendirilmesine rehberlik etmesi için kullanabilir ( Andrews & 

Roy, 1991). 

Leininger’in hemşirelik teorisinde, iki merkezi kavram, bakım ve kültür 

kavramlarıdır.  Bakım 'bir insan durumunu veya yaşam tarzını iyileştirmek için 

belirgin veya öngörülen ihtiyaçları olan başka bir bireye (veya gruba) yönelik 

yardım edici destekleyici veya kolaylaştırıcı davranıştır'. Kültür ise düşünceye, 

kararlara ve eylemlere belirli şekillerde rehberlik eden belirli bir grubun 

öğrenilmiş, paylaşılmış ve aktarılmış değerleri, inançları, normları ve yaşam 

uygulamaları' olarak tanımlanır.  Leininger'e göre, kültürel gruplar, gruba 

anlam ve düzen veren çeşitli faktörler tarafından yapılandırılır. Bunlar arasında 

din, akrabalık, siyasi, ekonomik, eğitimsel, teknolojik, kültürel değerler ve 

yaşam tarzı faktörleri yer alır. Bu faktörler bireylerin, ailelerin, grupların ve 

kurumların bakım ve sağlık durumlarını etkiler (Leininger, 1998). 

Hem halk hem de profesyonel sağlık sistemleriyle ilgili din, felsefe, kültürel 

değerler ve yaşam tarzları hakkındaki inançlar, Leininger'in teorik görüşünde 

uygun araştırma alanlarıdır (Leininger 1993). Ancak leininger kuramında 

maneviyat ile ilgili bir alan belirlememiştir.  
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Neuman sistemleri modelinde istem sistemi, eş merkezli halkalarla çevrili 

merkezi bir çekirdek olarak tasvir edilir. Merkezi çekirdek veya temel yapı 

enerji kaynakları, tüm insanlarda ortak olan doğuştan gelen enerji kaynaklarını 

veya temel hayatta kalma faktörlerini içerir. Halkalar, merkezi çekirdeği 

koruyan mekanizmalardır (Neuman & Fawcett, 1989; Neuman, 1995) .  . 

Tüm bu danışan sistemi içinde beş değişken bulunur: fizyolojik, psikolojik, 

sosyo-kültürel, gelişimsel ve ruhsal. Bu değişkenlerin beşi de birbiriyle 

ilişkilidir. Manevi değişken 1989’da modele eklenmiş ve 1995'te genişletilmiş 

ve netleştirilmiştir. Neuman’ a göre manevi farkındalık, yaşam döngüsü 

boyunca herhangi bir noktada ortaya çıkabilir. Manevi değişkenler temel yapı 

içinde bir güç ve güç kaynağı olarak görülebilir, manevi değerler, inançlar ve 

dini veya manevi uygulamaların koruyucu mekanizmaların bir parçası olabilir. 

Neuman'ın modeli yetişkinlerde manevi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir 

model olarak kullanılabilir (Neuman & Fawcett, 1989; Neuman, 1995) .   

Margaret Newman'ın sağlık teorisi, Martha Rogers'tan güçlü bir şekilde 

etkilenmiştir. Newman, Rogers'ın enerji alanları olarak insan fikrini, benzersiz 

bilinç kalıpları olarak insanlara genişletmiştir. Bilinç, sistemin çevre ile 

etkileşime girme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır ve yaşam sürecinin daha 

yüksek bilinç seviyelerine doğru hareketi içerdiğini ileri sürmektedir.  Bu süreç 

içgörü ile kolaylaştırılır ve mekansal-zamansal benliğin manevi bir âleme 

aşkınlığını içerir ( Newman, 1994s. 43). 

 Newman maneviyatı genel olarak insan etkileşimleriyle, hemşireliğin bir 

kaygısı ve sorumluluğuyla eş tutmuştur. Hemşireliğin amacı, hastalerın fiziksel 

sınırlardan manevi bir boyuta doğru bir aşkınlık olan genişletilmiş bilince doğru 

ilerlemesine yardımcı olmaktır (Newman, 1990). Bunu başarmak için hemşire, 

hastaların çevre ile etkileşim modellerini belirlemelerine yardımcı olur 

(Newman, 1989). Hemşirelerin başkalarının kalıplarına dokunabilmeleri için 
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kendi kalıplarıyla da temasa geçmeleri gerekir ( Newman, 1994). Yaklaşım, 

danışanların  

"... kendi hakikatlerinin merkezini bulmalarına ve durumları için geçerli olan 

yeni kuralları keşfetmelerine" izin veren "için yapmak" yerine "birlikte olmak" 

yaklaşımıdır ( Newman, 1994 p. 109). 

Bu nedenle, hemşire-hasta ilişkisi hem hemşire hem de hasta için bilincin 

genişlemesine yol açan bir ortaklıktır. 

Hastalık deneyimi içinde sağlıkla ilgili olarak ortaya çıkan temalar şunlardı: 

çevrelerindeki diğerleriyle olan ilişkiyi değiştirmek, deneyimdeki anlamı 

belirlemek ve hayata dair yeni bakış açıları eklemek. Bu açıdan bakıldığında 

Newman’ın modeli maneviyatın bilinç, anlam bulma, deneyim, birliktelik gibi 

ana temalarına yakın bir modeldir. 

Parse’ a göre hemşireliğin amacı, kişinin bakış açısından insan deneyimindeki 

anlamı ortaya çıkarmaktır. İnsan oluş kuramı, dokuz felsefi varsayıma ve insan 

olmaya ilişkin üç varsayıma dayanmaktadır. İnsan-evren sürecinin kuramsal 

görüşüne üç ilke rehberlik eder. Varsayımların veya ilkelerin hiçbiri doğrudan 

maneviyattan bahsetmez. Bununla birlikte, anlam, değer ve oluş dâhil olmak 

üzere maneviyatın nitelikleri, Parse'nin teorisinin önemli yönleridir ( Parse 

1987;Parse 1992;Parse 1995). 

Parse'nin teorisine göre hemşirelik çalışmalarının amacı, yaygın olarak yaşanan 

sağlık deneyimlerini anlamaktır. Yaşanmış deneyimlerle ilgili anlam elde 

etmeye odaklanması nedeniyle, bu araştırma metodolojisi özellikle maneviyatla 

ilgili soruları keşfetmede yardımcı olacaktır. Parse'nin teorisi ve buna karşılık 

gelen metodoloji, yaşanmış umut deneyimi üzerine bir çalışma da dahil olmak 

üzere çok sayıda araştırma çalışmasında kullanılmıştır ( Parse, 1990 ). 
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Jean Watson'ın İnsan Bakımı Teorisi, hemşire-hasta etkileşimlerine 

odaklanır. Teori, Doğu felsefelerinden yararlanan manevi-varoluşsal ve 

fenomenolojik yönelimlere dayanmaktadır.  Teorinin varsayımlarından biri, 

insanların manevi boyutunun kabulüdür. Bu manevi boyutun bir parçası olarak 

Watson, ruh kavramını şu şekilde detaylandırmıştır. 

“... daha büyük bir öz farkındalık duygusuna, daha yüksek bir bilince, içsel bir 

güce ve insan kapasitelerini genişletebilen bir güce bağlı olan kişinin özü, ruhu, 

içsel benliği veya özüne atıfta bulunur ve kişinin her zamanki benliğini 

aşmasına izin ver... . Ruh, içsel benlik, ruhsal benlik ve geist terimlerinin hepsi 

aynı olguyu ifade eder ve birbirinin yerine kullanılma eğilimindedir.” 

( Watson, 1985 s. 46) 

Kişi bireysel olarak büyüyüp olgunlaştıkça ve insanlar kolektif olarak geliştikçe 

ruh dünyası daha önemli hale gelir. Sağlık, beden, zihin ve ruhun birliğini ve 

uyumunu ifade eder ve aynı zamanda 'gerçek benliği gerçekleştirmenin 

benliğin ruhsal özünü geliştirmek ve en yüksek anlamda daha Tanrısal olmak' 

ile ilgili olduğunu belirtmektedir ( Watson 1985 s. 57) . Hemşireliğin amacı, 

insanların beden, zihin ve ruh içinde uyum kazanmalarına ve varoluşlarında ve 

deneyimlerinde anlam bulmalarına yardımcı olmaktır ( Watson 1985 ). Bu 

uyum ve anlam yaratma süreci, sağlık durumu ne olursa olsun daha fazla 

kendini tanımaya, kendini kontrol etmeye ve kendini iyileştirmeye izin 

vermelidir. Hem hemşire hem de hasta bu kendi kendini iyileştirmede ortak 

katılımcılar olarak kabul edilir ( Watson 1985; Watson 1988; Watson 1989; ). 

Bu teoride bakım, hemşirenin kişisel, sosyal, ahlaki ve manevi katılımını 

gerektiren hemşirelik uygulamasının özü olarak kabul edilir. Watson, bakımı 

"insan bilincini genişletme, anı aşma ve iyileşmeyi güçlendirme kapasitesine 

sahip" hemşire ve hasta arasındaki kişilerarası bir süreç olarak tanımlamaktadır 

( Watson, 1988  s. 176). Watson’un modeli inanç-umut aşılanması ve 
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varoluşsal-fenomenolojik-manevi bir odaklanmaya izin vermesi nedeniyle 

manevi bakım müdahalelerinde rahatlıkla kullanılabilir.  

4.SONUÇ 

Günümüz dünyasında bazı teknolojik gelişmeler, kanser ve COVİD-19 gibi 

hastalıklar, doğal felaketler, iklim değişikliği, ekonomik problemler, nükleer 

kazalar, terör eylemleri ve savaşlar gibi yaşamı tehdit eden olaylar sık 

yaşanmaktadır. Dolayısı ile yaşanan bu olaylar sonucu insanlar kendi 

geleceklerine dair belirsizlik hissetmektedirler. Bu belirsizlik durumu kaygı, 

öfke,  umutsuzluk, yalnızlık ve benzeri duyguların oluşmasına zemin 

hazırlamaktadır. Oluşan bu zemin ve gelecekle ilgili olumsuz beklentiler 

kişilerin gündelik hayatlarında bu kaygıyı azaltacak, olumsuz duygularla baş 

etme becerilerini geliştirecek ve ruhsal dayanıklılıklarını artıracak yöntemlere 

olan ihtiyacı arttırmaktadır. Tüm bunlara ek olarak ciddi kronik hastalıklara 

sahip ve yaşamının son günlerini yaşayan hastaların ve hasta ailelerinin 

sığınacak bir liman arama ihtiyacı her zamankinden fazladır. Yapılan 

çalışmalar din, maneviyat, manevi bakım, manevi danışmanlık gibi 

kavramların ve yöntemlerin bu gibi sıkıntılarla baş etmede önemli bir araç 

olduğunu göstermektedir. Dünyada ve ülkemizde özellikle Hemşirelik ve Din 

Bilimleri bu alanda en çok bilimsel bilgi üreten bilim dallarıdır. Sistematik 

olarak konuya ilgi gösteren bu iki disiplin her ne kadar birbirinden ayrı gibi 

görünse de aynı amaca hizmet etmektedirler. Bu bilgiler ışığında gelecekte bu 

iki disiplinin işbirliğini artırarak manevi bakım ve manevi danışmanlık alanında 

ortak eğitim programları, saha uygulama çalışmaları, işbirliği anlaşmaları 

yapması manevi bakım konusunun standartlara ulaşması açısından önemli bir 

yaklaşım olacaktır. Ayrıca İlahiyat fakülterinde tezli/tezsiz yüksek lisans ve 

doktora düzeyinde verilen “ manevi danışmanlık ve rehberlik” eğitimlerinin 

genişleterek disiplinler arası bir eğitim modeline entegre etmesi faydalı olabilir. 

Manevi bakım uygulamak isteyen hemşirelerin bigi eksikliği nedeniyle manevi 
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bakım uygulamakta çekimser kaldığı birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Bu 

amaçla ilahiyat fakülteleri ve diyanet işleri başkanlığının sağlık çalışanları için 

din ve maneviyat konularında eğitim programları başlatması alana önemli 

katkılar sağlayabilir. Yakın zaman içerisinde manevi bakım ve manevi 

danışmanlık konusunun psikiyatri, psikoloji, sosyal hizmet, gerontoloji, sağlık 

yönetimi gibi disiplinler tarafından ilgi göreceği beklenmektir. Manevi bakımı 

kimin vereceği ya da hangi displinin bir meslek olarak manevi danışmanlık 

yapacağı net değildir. Dolayısı ile manevi bakım alanında çalışacak farklı 

disiplinlerin ortak bir anlayışla ve işbirliği içerisinde çalışması gelecek yıllar 

açısından önemli bir konu olacaktır. 
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r=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5 

https://hukukbook.com/aydinlanma-cagi/ 

https://onedio.com/haber/70-lerde-hippilerin-yasadigi-ilginc-ve-dogal-hayati-

gozler-onune-seren-47-fotograf-438868 

https://www.rehberlikservisi.net/postmodernizm/ 

 https://www.spiritualhealth.org.au/research 

https://www.diyanet.tv/hastanelerde-manevi-destek-donemi-basliyor  

https://www.hopehospice.com/blog/the-role-of-spiritual-care-in-hospice/) 

https://www.muftulukhaberler.com/-zmir-de-hastanelerde-manevi-destek-

ekibine-quot-danismanlik-becerileri-quot-egitimi/20432/ 

https://m.bianet.org/bianet/saglik/224168-florence-nightingale-covid-19-

gunlerinde-neden-onemli 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ 
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EKLER 

EK.1. Manevi Bakım Konusunda Yapılan yüksek Lisans Tezleri 

Yıl Tezin adı  Yazar Danışman Üniversite Bilim alanı 

2006 Yoğun Bakımda 
yatan çocuk 

hastaların 

annelerinin manevi 
bakım (spiritüel 

bakım)gereksinimleri 

ESMA 
SÜLÜ 

DOÇ. DR. 
ZÜMRÜT 
BAŞBAKKAL 

Ege 
Üniversitesi  

Hemşirelik 

2008 Hemşirelerin 
maneviyat ve 

manevi bakıma 

ilişkin düşüncelerinin 
belirlenmesi 

NESRİN 
OKYAY 

YRD. DOÇ. 
DR. 
MERYEM 
YILMAZ 

Cumhuriyet 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2009 Yaşlılarda sosyal ve 

manevi bakım 
(Darülaceze örneği) 

AYŞE 

AKGÜL 

PROF. DR. 
MEHMET 
FARUK 
BAYRAKTAR  

Marmara 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2013 Hastane hizmetleri 
bağlamında manevi 

bakım New York 

Healthcare 
Chaplaincy örneği 

HASAN 
MOLLAOĞLU 

PROF. DR. 
ÖZNUR 
ÖZDOĞAN 

Ankara 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2015 Çocuk hastalara ve 
yakınlarına 

uygulanan manevi 

bakım (Hollanda 
örneği) 

DİLEK BAL 
KOÇAK 

PROF. DR. 
ÖZNUR 
ÖZDOĞAN 

Ankara 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2015 Hemşirelik 
öğrencilerinin 

maneviyat ve 

manevi bakımı 
algılayışı 

MEYREME 
AKSOY 

YRD. DOÇ. 
DR. GÜLAY 
İPEK ÇOBAN 

Atatürk 
üniversitesi 

Hemşirelik 
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2016 Sağlık çalışanlarının 
maneviyat ve 

manevi bakım algısı, 

İstanbul örneği 
 

NİHAL 
ESENDİR 

DOÇ. DR. 
HASAN 
KAPLAN 
  

Çanakkale 
Onsekiz 
Mart 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2017 Hastanelerde bakım 

hizmeti veren 
meslek 

elemanlarının 

manevi bakıma 
ilişkin düşüncelerinin 

belirlenmesi (Bolu 

örneği) 
 

ARİF 

DURĞUN 

DOÇ. DR. 
YUSUF 
GENÇ 
 

Sakarya 
Üniversitesi 

Sosyal 
hizmet 

2018 Hemşirelerin 
maneviyat ve 

manevi bakım 

algıları ile mesleğe 
yönelik tutumları 

arasındaki ilişki 
 

İBRAHİM 
NAS 

YRD. DOÇ. 
DR. GÜLAY 
İPEK ÇOBAN 

Atatürk 
üniversitesi 

Hemşirelik 

2018 Kronik hastalığı 

olmayan yaşlı 

bireylerde manevi 

bakım, yaşam 
kalitesi ve aradaki 

ilişkinin 

değerlendirilmesi 

SEDAT 

DOĞAN 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
ZÜMRÜT 
AKGÜN 
ŞAHİN 
 

Kafkas 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2018 Manevi bakım ve 

danışmanlığın imam 
hatip ortaokul 

öğrencilerinin ruh 

sağlığı ve manevi iyi 
oluşlarına etkisi 

ARZU 

PEHLİVAN 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
ZUHAL 
AĞILKAYA 
ŞAHİN 
 

İzmir Katip 
Çelebi 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2018 Psikiyatri 

hemşirelerinin 
manevi bakım 

uygulamaları, algıları 

ve yeterlilikleri 
arasındaki ilişki 

HATİCE 

IRMAK 

YRD. DOÇ. 
DR. TÜLAY 
SAĞKAL 
MİDİLLİ 
 

Celal Bayar 
Üniversitesi 

Hemşirelik 
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2018 Pediatri 
hemşirelerinin duygu 

gereksinimleri ile 

maneviyat ve 
manevi bakım 

hakkındaki 

görüşlerinin 

incelenmesi 

HİLAL 
KURT 

SEZER 

PROF. DR. 
EMİNE 
GEÇKİL 
 

Necmettin 
Erbakan 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2018 Sağlık bilimleri 

öğrencilerinin 

maneviyat ve 

manevi bakım 
algılarının 

incelenmesi 
 

MUHSİNE 

ES 

PROF. DR. 
FATMA ETİ 
ASLAN 
 

Bahçeşehir 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2018 Sağlık hizmetleri 
bağlamında manevi 

bakım (Hollanda ve 

Türkiye örneklerinin 
karşılaştırılması) 

MEHMET 
ŞERİF 

KAYA 

YRD. DOÇ. 
İLKAY KANIK 
 

Beykent 
Üniversitesi 

Sağlık 
yönetimi 

2018 Almanya Federal 

Cumhuriyeti'nde 

polis teşkilatında 

manevi bakım 
uygulaması ve 

Türkiye'de 

uygulanabilirliği 
 

AYŞE GÜL 

GÜLER 

ÜNAL 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ SEMA 
YILMAZ 
 

Sivas 
Cumhuriyet 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2019 Onkoloji hastalarının 

manevi bakım 

gereksinimleri ile 
onkoloji 

hemşirelerinin 

manevi bakım 
yeterliliklerinin 

incelenmesi 

GİZEM 

ACAR 

YRD. DOÇ. 
DR. TÜLAY 
SAĞKAL 
MİDİLLİ 
 

Celal Bayar 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2019 Hemşirelerin manevi 

bakım algıları ile 
manevi bakım 

yeterlilikleri 

arasındaki ilişkinin 
incelenmesi 

ADEM 

KARAMAN 

YRD. DOÇ. 
DR. TÜLAY 
SAĞKAL 
MİDİLLİ 
 

Celal Bayar 
Üniversitesi 

Hemşirelik 
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2019 Onkoloji 
hastalarında 

anksiyete ve 

depresyon düzeyinin 
manevi bakım 

gereksinimine 

etkisinin incelenmesi 

NECİBE 
DÖNDÜ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
ÖZLEM 
YAZICI 
 

İstanbul 
Okan 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2019 Manevi bakım 

hizmetlerinin kaygı, 

depresyon ve 

umutsuzluk üzerine 
etkisi (Kayseri Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumu 

örneği) 
 

ABDULNAFİ 

TEKEŞ 

DOÇ. DR. 
MUSTAFA 
ULU 
  

Erciyes 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2020 Engelli çocuk 

annelerine verilen 

manevi bakım 
desteğinin manevi 

iyilik ve umut 

düzeylerini 
arttırmaya etkisinin 

değerlendirilmesi 

YASEMİN 

ODABAŞ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
MÜGE 
SEVAL 
 

Zonguldak 
Bülent 
Ecevit 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2020 Mesnevî 

hikâyelerinde 
manevi bakım 

unsurları 

MERYEM 

DAMAR 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
MERVE 
ALTINLI 
MACIC 
 

İzmir Katip 
Çelebi 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2020 Manevi bakım verme 

ölçeği'nin hemşire 

grubunda güvenirlik 

ve geçerliği 

AYŞE 

GÜZEL 

ROF. DR. 
RUKİYE 
PINAR 
BÖLÜKTAŞ 
 

İstanbul 
Sabahattin 
Zaim 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2020 Din psikolojisi ve 

manevi bakım 
uzmanlarının meslek 

etiği 

 

RABİYE 

ASLAN 

PROF. DR. 
ÖZNUR 
ÖZDOĞAN 

Ankara 
Üniversitesi 

Din bilimleri 
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2020 Cerrahi 
hemşirelerinin 

maneviyat ve 

manevi bakıma 
ilişkin bilgi, algı ve 

uygulamaları 

TUĞBA 
ÖZCAN 

PROF. DR. 
DİLEK 
ÇİLİNGİR 
 

Karadeniz 
Teknik 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2020 Hemşirelerin 

maneviyat ve 

manevi bakım 
düzeyleri ile 

duygusal emek 

davranışları 

AYSUN 

ÇİDEM 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ SEVİL 
BİÇER 
 

Erciyes 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2021 Yaşamın anlamı ve 

benlik saygısının 
hemşirelerin manevi 

bakım yeterlilik 

algısı ile ilişkisi 

AYŞE 

ÇETİN 

PROF. DR. 
ŞAFAK 
DAĞHAN 
 

Ege 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2021 Yaşlı hastalara 

bakım veren 
hemşirelerin 

maneviyat ve 

manevi bakıma 
ilişkin algıları ile 

yaşam doyumları 

arasındaki ilişki 

HANİFE 

AYGÜL 
ÇAYIR 

DOÇ. DR. 
BİRSEN 
ALTAY 

Ondokuz 
Mayıs 
Üniversitesi  

Hemşirelik 

2022 Kanser hastalarının 

ölüm kaygısı ve 
manevi bakım 

gereksinimleri: 

Çanakkale örneği 

FERİDE 

KURNAZ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ NAİLE 
ALANKAYA 
 

Çanakkale 
Onsekiz 
Mart 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2022 Hemşirelik 

öğrencilerinin 

terapötik iletişim 
becerilerinin manevi 

bakım yeterliliklerine 

etkisi 

FATMANUR 

ÖZCAN 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
HAVVA 
AKPINAR 
 

Muğla Sıtkı 
Koçman 
Üniversitesi 

Hemşirelik 

2022 Cerrahi 

hemşirelerinde 
merhamet 

yorgunluğu ile 

maneviyat ve 

manevi bakım 
arasındaki ilişki 

 

SEDA 

AYDIN 

DOÇ. DR. 
NURGÜL 
BÖLÜKBAŞ 
 

Ordu 
Üniversitesi 

Hemşirelik 
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EK.2. Manevi Danışmanlık Konusunda Yapılan yüksek Lisans Tezleri 

Yıl Tezin adı  Yazar Danışman Üniversite Bilim alanı 
2015 Tıp, psikoloji ve 

ilahiyat 
öğrencilerinin 
Türkiye'deki 
manevi 
danışmanlık ve 
rehberlik 
uygulamalarına 
yönelik tutumları 
üzerine bir 
araştırma 

HATİCE 
KILINÇER 

DOÇ. DR. ALİ 
AYTEN 
 

Marmara 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2018 
Manevi 
danışmanlık 
uygulamalarının 
ergenlerin 
ergenlik 
sorunlarıyla başa 
çıkma 
düzeylerine 
etkisi 

HÜLYA 
MEMİŞ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
TURGAY 
ŞİRİN 

İstanbul 
Sabahattin Zaim 
Üniversitesi  

Rehberlik ve 
Psikolojik 
Danışmanlık  

2019 
Manevi 
danışmanlık ve 
varoluşçu 
psikoterapi 

HİŞYAR 
DİLAN 

 PROF. DR. 
HASAN 
KAYIKLIK 
 

Çukurova 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2019 siko-sosyo-
teolojik 
yaklaşımlar 
çerçevesinde 
manevi 
danışmanlık ve 
rehberliğin teorik 
temelleri ve 
pratik 
yansımaları 

HAVVA 
ŞENBAŞ 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ CİHAD 
KISA  
 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2019 Lise 
öğrencilerindeki 
akademik başarı 
ve sınav kaygısı 
ile manevi 

HALİME 
HİLAL 
TAŞKIN 

 DOÇ. DR. 
ÖZER ÇETİN 

Uşak 
Üniversitesi 

Din bilimleri 
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danışmanlık ve 
rehberlik ilişkisi 

2019 Hastane 
hizmetleri 
kapsamında 
kadın doğum 
bölümünde 
manevi 
danışmanlık 
(Konya Dr. Ali 
Kemal Belviranlı 
Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi 
örneği) 

RUKİYE 
SARI 

PROF. DR. 
ABDÜLKERİM 
BAHADIR 

Necmettin 
Erbakan 
Üniversitesi  

Din bilimleri 

2019 İhsan modeli ile 
manevi 
danışmanlık 
uygulamalarının 
psikolojik 
rahatsızlıklar 
üzerindeki 
iyileştirici etkisi 
üzerine deneysel 
bir çalışma 

MEHMET 
YILDIRIM 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
TURGAY 
ŞİRİN 

İstanbul 
Sabahattin Zaim 
Üniversitesi  

 Aile 
Danışmanlığı 
ve Eğitimi  

2019 Fransa'da 
manevi 
danışmanlık ve 
rehberlik 
çalışmaları 

GÜLSEVİM 
TINMAZ 

DOÇ. DR. 
AHMET 
ALBAYRAK 

Bursa Uludağ 
Üniversitesi  

Din bilimleri 

2019 Manevi 
danışmanlıkta 
naratif terapi ve 
anlam arayışı 

ZEYNEP 
VURAL 
İNCİR 

DOÇ. DR. 
AHMET 
ALBAYRAK 

Bursa Uludağ 
Üniversitesi  

Din bilimleri 

2019 Sağlık 
hizmetlerinde 
manevi 
danışmanlık: 
Ankara ilinde 
bulunan bir 
kamu hastanesi 
örneği 

BEREN 
KARCİ 
AKSAN 

PROF. DR. 
ABDULLAH 
SOYSAL 

Kahramanmaraş 
Sütçü İmam 
Üniversitesi 

Sağlık 
Yönetimi 
Ana Bilim 
Dalı 

2019 Manevi 
danışmanlık 
ilkeleri 
bağlamında 
Mevlana ve 
Yunus Emre 
düşüncesinin 
değerlendirilmesi 

FATMA 
ZEHRA 
ŞİMŞEK 

PROF. DR. 
ABDÜLKERİM 
BAHADIR 

Necmettin 
Erbakan 
Üniversitesi  

Din bilimleri 
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2020 Manevi 
danışmanlık ve 
rehberlikte 
logoterapinin 
uygulanabilirliği 

AYŞE 
ÖZOĞUL 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
MEHMET 
SÜHEYL 
ÜNAL 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2020 Hastanelerde 
yürütülen 
manevi 
danışmanlık ve 
rehberlik 
hizmetlerinin 
değerlendirilmesi 
(Marmara 
Bölgesi örneği) 

HİLAL 
KURTOĞLU 

DR. ÖĞR. 
ÜYESİ 
RAMAZAN 
DİLER 

Tokat 
Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi  

Din bilimleri 

2020 Çevrim içi 
manevi 
danışmanlık 
uygulamaları: 
Avantaj ve 
dezavantajlar 

HALİL 
İBRAHİM 
İŞBİLİCİ 

DOÇ. DR. 
ŞEVKİ IŞIKLI 

Marmara 
Üniversites 

Bilişim Bilim 
Dalı 

2021 Onkoloji 
servislerinde 
manevi 
danışmanlık ve 
rehberliğin etkisi 
(Hastalığı kabul, 
anlamlandırma 
ve açıklama) 

SALİHANUR 
İNAL 
 

DOÇ. DR. 
ORHAN 
GÜRSU 

Akdeniz 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2021 Denetimli 
serbestlik tedbiri 
altındaki 
hükümlülerin 
rehabilitasyonu 
ve mükerrer 
suçun 
önlenmesinde 
manevi 
danışmanlık ve 
rehberlik 
hizmetleri 
(dindarlık ve suç 
ilişkisi üzerine 
araştırma) 

NURBANU 
TAŞÇI 

DOÇ. DR. 
MUSTAFA 
NACİ KULA 

Bursa Uludağ 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2021 Almanya'da 
manevi 
danışmanlık ve 
rehberlik 
modelleri 
üzerine bir 
araştırma 

MERYEM 
ÖZMEN 
YAYLAK 

PROF. DR. 
MUHİDDİN 
OKUMUŞLAR 

Necmettin 
Erbakan 
Üniversitesi  

Din bilimleri 
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2021 Manevi 
danışmanlık ve 
rehberlikte kriz 
terapisi üzerine 
düşünceler 

ZEYNEP 
KARLIK 

DOÇ. DR. 
MUSTAFA 
NACİ KULA 

Bursa Uludağ 
Üniversitesi 

Din bilimleri 

2022 Yas danışmanlığı 
ve yas sürecinde 
manevi 
danışmanlık 

FATMA 
ZEHRA 
UZUN 

PROF. DR. 
MUAMMER 
CENGİL 

Hitit 
Üniversitesi  

Din bilimleri 
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ÖZGEÇMİŞ 

Dr. Günseli UZUNHASANOĞLU Atatürk Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesinde lisans, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik 

Anabilim Dalı’nda (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) yüksek lisans ve 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Anabilim Dalı’nda (Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)  doktora eğitimini tamamlamıştır. 2001-

2002 yılları arasında Erzurum Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde, 2002-2012 

yılları arasında Yozgat Devlet Hastanesi’nde hemşire, eğitim hemşiresi, 

enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak çalışmıştır. 2012 ve 2018 yılları arasında 

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hemşire ve süpervizör hemşire, 2018-

2019 yılları arasında Ankara 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği’nde 

hemşire olarak görev almıştır.  2019 yılından itibaren Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri 

Bölümü Yaşlı Bakım Programı’nda Dr. Öğretim Görevlisi olarak 

çalışmaktadır. Yaratıcı Drama, Psikodrama, Manevi Bakım, Yaşlı Bakım, 

Empati ve İletişim temel ilgi alanlarıdır.  
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