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abstract
Pastoral Psychology: As an Approach to Understand of Human. Pastoral psychology is
the practical sub-area of psychology of religion. It is developed and instituonalized by Anton T.
Boisenin in 1930 ths. Pastoral psychology takse place in the border of clinical psychology and
spritual guidance. For this reason, pastoral psychology connects religious psychological approaches
and theological approaches. In this article, it has been inquired with regard to pastoral psychology
the answers for these questions; what is the pastoral psychology? How does it applied in Europe. In
addition to this, it is presented one practical pastoral psychological example from Turkey.
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En yüce deðerler insan doðasýnda vardýr ve bu deðerler keþfedilebilir. Ýnsan-
da genel anlamý ile kendini gerçekleþtirme adý altýnda özetlenebilecek, ileri-
ye dönük olma ya da geliþim eðiliminin varolduðunu gösteren çok sayýda
anlamlý, kuramsal ve deneysel veri vardýr ve bulgular birçok insan için ge-

nellenebilecek niteliktedir.*
Ýnsan öyle bir varoluþtur ki sürekli olarak varlýðýn daha çok tamamlan-

masýna yönelir. Bu, genel olarak, iyi deðerlere; dinginlik, incelik, yüreklilik,
dürüstlük, sevgi, bencil olmama ve iyi olmaya yönelik bir istektir. Ýnsanlarýn
kendilerini geliþtirdiklerinde hangi deðerlere eðilim gösterdiði, hangi de-
ðerlerin peþinde koþtuðu ve saðlýðýný yitirdiðinde hangi deðerleri yitirdiðini

keþfedebiliriz: Saðlýklý olgun, geliþmiþ, kendini gerçekleþtirmiþ olarak nite-
lendirdiðimiz insanlarýn, uygun koþullarda, en iyi ve güçlü durumlarýnday-
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ken yaptýðý özgür seçimler, yüksek deðerler, ebedi erdemler olarak adlandýrý-
lan erdemlerle hemen hemen aynýdýr.1

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Pastor (i) kelimesi, papaz kilise ve cemaatin dinsel sorumlusu anlamlarýný

taþýmaktadýr. Pastoral(s) kelimesi ise, kýr yaþamýna ait basit ev sakin bir ya-
þam anlamýna gelmekle birlikte, cemaat üyeleri, dinsel bir topluluðun üyele-
rini ilgilendiren piskoposlar gibi anlamlarý da taþýmaktadýr. Diðer taraftan
pastoral care (i) dini cemaat sorumlusu tarafýndan, cemaatine veya kilise üye-
lerine yapýlan manevi destek, manevi yardým, tavsiyeler ve öðütler olup ayrý-
ca, bir öðretmen veya bir eðitim yetkilisi tarafýndan öðrencilere yapýlan ma-

nevi destek, yardým özel öðütler ve tavsiyeler anlamýný taþýmaktadýr.2  

Tarihin eski dönemlerine bakýldýðýnda psikolojik hastalýklarý tespit edip
tedaviye çalýþanlar papazlar, rahipler, þamanlar, medyumlar vb. manevi tem-
silcilerden oluþmakta idi. Özellikle akýl hastalýklarý kötü metafizik güçlerin
neden olduðu durumlar olarak kabul edilmekte idi (Holm, 2004: 141).

Anton Boisen klinik pastoral eðitim hareketinin öncüsü olarak kabul edi-

lir. 1926 yýlýnda bu alanýn metoduyla ilgili yaklaþýmýný yazmýþtýr. Teolojinin
Metotlarý ve Görevi3   adlý çalýþmasýnda teolojinin, dinsel deneyimleri sýnýf-
landýrmak, dinsel inançlara ve bu inançlarýn sonuçlarýna dikkatle bakmak
ve inançlarýn kökenini araþtýrmak, anlamak konusunda en iyi bakýþ açýsý
olabileceðini söylemekte ve þöyle devam etmektedir: Dinsel deneyimlerin
en üst seviyesi, yüksek bir birlik anlayýþýdýr. Bu noktada Yaratýcý ile iletiþim

ve tüm insanlýðýn refahý için hakiki bir merhamet duygusu oluþur.
Boisen insanýn arýnmasý için, kendi kendine kalmasýný, Yaratýcýyla iletiþi-

mini tekrar inþa etmesini, O’na daha da yakýnlaþmasýný ve hiç zaman geçir-
meden affetme deneyimini yaþamasýný önermektedir (Boisen, 1936, 306).

Arýnmanýn hem bireysel hem de sosyal bir olay olduðunu evrensel bir
bütünleþmeyle gerçekleþebileceðini söylemektedir (Boisen, 1936, 293).

Boisen dünyadaki psikolojik sorunlarýn kaynaðýnýn bencillik olduðunu vur-
gulamakta ve þöyle devam etmektedir. Ýnsan verme konusunda yarýþ içinde
olmalýdýr (Boisen, 1936, 289). Boisen bireyleri anlamak için bireyin geliþi-
mine ve yaþamýna bakýlmasýný, insanýn gerçek kiþiliðini kazanmasý ve de-
vam ettirebilmesi için “nasýl bir toplum” oluþturmamýz konusunda derin
çalýþmalar yapýlmasýný önermektedir (Boisen, 1936, 290).

Pastoral psikoloji, manevi rehberlik ve klinik psikoloji arasýndaki sýnýr
bölgede etkinlik gösteren din psikolojisine ait alanlardan birisidir. Bu açý-

1  Maslow, 2001, 165-181.
2 Longman- Metro, Büyük Ýngilizce Türkçe Sözlük: 1079-80
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dan pastoral psikoloji, din psikolojisi yaklaþýmlarý ile teolojik yaklaþýmlarý
birbirine baðlar. ( Holm, 2004: 152, bkz. Estadt, 1983, 4).

Rehberlik kavramý, danýþmanlýk ve psikoterapiyi içine alan þemsiye bir
kavramdýr. Dinsel danýþmanlýk, danýþmanlýðýn bir alt dalý olarak görülebilir

(Ok, 1997).
Pastoral Psikoloji dergisinde yayýnlanmýþ bir makalede Pentekostal Kili-

sesi tarafýndan pastoral danýþmanlý çalýþmalar hakkýnda bilgi verilmektedir.
Bu çalýþmada pastoral danýþmanýn, danýþanlar ve öðrenciler için yönlendiri-
ci ve faydalý bir süreç olduðu vurgulanmaktadýr (Belcher, 2004: 97). Ayrýca
Belcher, pastoral danýþmanýn ruhsal bir serüven, süreç ve keþif olduðunu

söylemektedir.
Browning (1993, 12) “pastoral danýþmanýn ruhsal / zihinsel bir tedavi

için teoloji ve psikoloji de kullanýlan disiplinler arasý bir alan olduðunu be-
lirtir. Ayrýca bir çok araþtýrmacý pastoral danýþmanýn önemine dikkat çeke-
rek pastoral danýþmanlarýn, danýþanlarýnýn ruhsal serüvenlerine yardýmcý
olduðunu belirtir (Eliason, Hanley & Leventis, 2001, 78).

PASTORAL UYGULAMALARIN ÝÇERÝÐÝ

Günümüzde pastoral danýþmanlýk sadece Hristiyan ve az da olsa Yahudi ina-
nýþýnda yer almaktadýr. Ancak bu tür bir danýþmanlýðýn diðer dini inanýþlar-
da yer alabileceði söylenebilir.

Rollins, pastoral psikolojinin 1991 yýlýndan buyana hýzýný artýrarak geliþ-
mekte olan bir alan olduðunu belirtmektedir (Rollins, 2002: 101).

Pastoral danýþma genellikle dinsel kurumlarda papazlarýn çalýþtýklarý ki-
liselerde/kurumlarda uygulanýr. Genellikle bu tip ‘danýþma’nýn iþlevleri ruhsal
rehberlik veya kiþilerin günah çýkarmasý þeklindedir. Pastoral danýþma din-
sel ve ruhsal problemlerin çözümünde kullanýlan bir çeþit danýþma süreci-

dir. Kimi zaman dinsel sorunlar, kiþilik sorunlarýna ve sosyal sorunlara ne-
den olabilmektedir.

Pastoral danýþmanlar, danýþanlarýna geniþ bir yelpazede yaklaþýrlar ve bü-
tün karmaþasý içinde insanýn gizemini incelemeye giriþirler. Onlarýn içsel sü-
reçleriyle, diðer insanlarla iliþkilerindeki baþarýlarý ve baþarýsýzlýklarý ile ilgile-
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nirler. Ayný zamanda onlarýn hayattaki amaçlarýyla buluþmalarýný etkileyecek
potansiyelleriyle de ilgilenirler. Sayýsýz düþünce okullarýnýn yaklaþýmlarýndan
yararlanmakla birlikte, pastoral danýþmanlýkta, danýþanlarýn aþkýn arzularý ve

duygularýyla ilgilenilmektedir. Dini fikirler ve deneyimler, kritiði yapýlmaktan
çok, danýþmanlýk teorisi ve pratiðine farklý bir boyut katmak ve örnekler ver-
mek için kullanýlmýþtýr. “Aðýr ruhsal rahatsýzlýklarla seyrek olarak ilgilenir ve
bunlarýn tedavilerini bu alanda uzmanlaþmýþ terapistlere ve psikiyatrlara bý-
rakýr. Bu alan her þeyden önce psikojenik/ruhsal tepkiler (yas, depresyon) ve
genel olarak hayat görüþüyle ilgili sorularý konu edinir.” (Holm, 2004, 152).

Pastoral danýþmada 3 yaklaþým önemlidir.
1- ‘Hasta’nýn anlattýðý,
2- Danýþman’ýn anlattýðý,
3- Sorunun manevi ve dinsel boyutu .
Pastoral danýþmanlýkta iliþkinin bu 3 boyutu da irdelenmelidir ki daha iyi

hizmet verilebilsin. Sorunun manevi ve dinsel boyutu çözüm açýsýndan büyük

önem taþýr: Maneviyat yaþamsal ve cesaret veren bir enerjidir. Bütün insanla-
rýn içsel ve özgün olarak ortaya koyduðu kapasite ve yönelimdir. Maneviyat,
insan ruhunun, kendine ve baþkalarýna mutluluk veren sevgi, þefkat, sabýr,
hoþgörü, affetme, uyum duygusu ve sorumluluk nitelikleriyle iletiþim kurma-
sýdýr. Maneviyat doðuþtan bir insan yeteneðidir. Sadece yaþamsal gücümüz
deðil, bu yaþamsal gücü deneyimlememizdir. Her ne kadar bu gücü yaþamak,

deneyimlemek bizim bir parçamýz olsa da, ayný zamanda bizi aþmaktadýr. O
bizi doðaya ve hayatýn kaynaðýna baðlar. Maneviyatý yaþamak çeþitli hayat
deneyimleriyle baþ etmemize yardýmcý olur (Frame, 2003, 2-3).

Ýnsanýn temel ihtiyaçlarý yanýnda ruhsal ve manevi ihtiyaçlarý da vardýr.
Bunlar arasýnda inanma, baðlanma, sadýk olma, dayanma, güvenme, ko-
runma, dürüstlük, iyilik, doðruluk, adalete sahip olma vb. ihtiyaçlarý gör-

memek mümkün deðildir (Yavuz, 1998, 80; 2003, 39). Bu ruhsal yönelim-
ler bireyi, bilgiye, sevgiye, anlama, umuda, aþkýnlýða, baðlanmaya ve þefka-
te ulaþtýrýr. Peker, insanýn kendi maddi ve manevi varlýðý ile ilgili duygularý-
nýn benlik duygularýný oluþturduðunu, söyleyerek, benliði þöyle tanýmlamak-
tadýr; “insanýn kendi kendine dýþarýdan, baþka bir kimse gibi bakarak “ne
olduðu, nasýl hareket ettiði, deðer yargýlarýnýn, iyi ve kötü taraflarýnýn neler

olduðu, neleri yapabileceði, arzu ve ideallerinin neler olduðu, nasýl olmasý
gerektiði” þeklindeki sorulara kendisinin verdiði cevaptýr.” (Peker, 2003, 104).
Maneviyat benlik duygusunu geliþtirir, insanýn deðer sistemini oluþturur,
geliþme kapasitesini, büyüme ve yaratýcýlýk potansiyelini güçlendirir. Ýnsan-
larýn benimseyip geliþtirdikleri dini deðer ve normlarý ile þahsiyet özellikleri
arasýnda denge ve uyum saðlama gayreti söz konusudur. (Uysal, 1996,
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133,134). Din bir deðer kaynaðý ve yaþantýsý, bir davranýþ ve uyum tarzý
olarak , insan kiþiliðinin ve karakterinin en derin yapýcý unsurudur (Ayhan,
Hökelekli ve diðerleri, 2004, 17). Din acýlarý öðrenmeye, düþmanlýðý iþbirli-

ðine, kayýtsýzlýðý sevgiye dönüþtürür. Derin bir bütünlük duygusu, baðlan-
mak ve sonsuza kendini açmaktýr.

Allport, Birey ve Dini4   adlý kitabýnda din ve terapinin kiþilikteki düzen ve
bütünlük ihtiyacý konusunda ýsrarcý olmalarý açýsýndan benzeþtiðini söyle-
mektedir. Her iki yaklaþým da saðlýklý bir zihin için, duygularýn hiyerarþik
bir yapý gerektirdiðini, temel bir yönlendirici duygunun baskýn olmasý ge-

rektiðini kabul ederler.
Ona göre, bazý psikiyatrlar bazý hastalarýna kendilerinden daha hasta

olan kiþilerle birlikte olmayý ve onlara yardým etmeyi tavsiye ederler. Psi-
kiyatrlar böyle faaliyetlerin hastanýn kendine acýma, içerleme, gücenme
ile zararlý bir þekilde harcadýklarý enerjilerini tekrar kazanmalarýnda önemli
etkisinin olduðunu kabul ederler. Psikiyatrlar bu yöntemi dindeki yardým-

severlik gibi erdemler nedeniyle deðil, hastalarýn bozulmuþ kiþiliklerinin
onarýlmasýna katkýsý nedeniyle önerirler. Fakat din alanýnda çalýþan insan-
lar bu onarýlmanýn tesadüfi olmadýðýný, yardým etmekten vb. kaynaklandý-
ðýný söylerler. Sevgi, kýyaslanamayacak derecede önemli bir psikoterapik
saðlýk verici deðerken, profesyonel psikiyatrinin kendi kendine oluþtura-
madýðý, odaklanmadýðý, karþý tarafa hissettirmediði bir deðerdir. Psikote-

rapinin içinde köklendiði psikoloji bilimi, insanýn sevgiyle baðlanma isteði
konusunda çok az þey söylemiþtir. Ýngiliz psikiyatr Dr. Suttie, modern bili-
min þefkatten, sevgiden kaçýþta olduðunu ve böylece yakýn, þefkat dolu
iliþkileri destekleyen dine karþý antitez ortaya koyduðunu belirtmektedir.
Allport, bu kaçýþýn temel sebebinin bilimin analitik yapýsýndan kaynaklan-
dýðýný düþünmektedir. Ayrýca dinin, insan doðasýnýn sevgiye olan ihtiyacý-

na izin vermesi noktasýnda psikoterapiden daha ileri bir noktada olduðu-
nu söylemektedir. Fakat sevginin yaþanmasýna gelince, bu konuyla ilgili
dinsel deðerlerin uygulanmasý noktasýnda yýllarca süren baþarýsýzlýkla karþý
karþýyayýz. Manevi danýþman ve psikiyatr arasýndaki iliþkiye bakýldýðýnda,
manevi danýþmanlar temel inançlar, deðerler ve hayatý deðerlendirmede
daha iyidirler. Manevi danýþmanýn zihinsel hastalýklardan korunma ve iyi-

leþmede kaçýnýlmaz bir rolü vardýr. Onun rolü psikanalistler için ödül ola-
rak algýlanabilir. Modern psikoterapik teknikler týbbi yönelime sahiptir,
bunun yanýnda din alanýnda çalýþan danýþmanlýk konusunda özel yetiþmiþ
insanlara yer verilmelidir.

Ýnsaný Anlamaya Yönelik Bir Yaklaþým: Pastoral Psikoloji

3 The Task and Methods of Theology
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Pastoral-psikiyatri grup çalýþmasý kavramý hýzla büyüyen bir yönelimdir.
Ýliþkinin akýcý devam etmesi için, birçok grup çalýþmasýnda olduðu gibi, grup
üyelerinden birbirlerine göre daha uyumlu olmasý gerekmektedir (Allport,

1950, 88-97).
Dinin ruh saðlýðý açýsýndan en önemli katkýsý, ortaya koyduðu deðerler

ve dünya hayatýna iliþkin olarak getirdiði açýklamalar aracýlýðýyla insan ya-
þamýna kazandýrdýðý anlamdýr. Ayný zamanda insanlar arasý iliþkileri saðlýklý
bir biçimde düzenleyerek, tarihle ve diðer insanlarla olan baðý aydýnlatan
din, insanoðlunun kaybetmiþ olduðu gerçek kimliðine yeniden kavuþmasý-

na yardýmcý olur (Yaparel, 23-24).
Pastoral danýþmanlýk kendi karakterini ararken genel anlamda danýþman-

lýk alanýna önemli bir hizmet verdiðini göstermektedir. Din de insanlarýn ço-
ðunluðunun hayatýnda yer alan bir konu olduðuna göre pastoral danýþmanlar
bireylerin hayatlarýnýn önemli bir parçasý olan dinden yararlanarak fakat bu-
nun yaný sýra psikolojiyle ilgili teorik bilgileri de yadsýmadan ve bunlarý da

dini bilgilerine katarak danýþanlarýna daha iyi hizmet verme yolundadýrlar.
Dolayýsýyla pastoral danýþmanlar konuyu sadece dinsel açýdan görmemekte,
ancak dinin de insan hayatýnýn önemli bir parçasý olduðunu bilerek ve psiko-
loji alanýnda ki geliþmeleri takip ederek hizmet vermektedirler.

PASTORAL DANIÞMADA AVRUPADAKÝ UYGULAMALAR

Teorik çerçeveye ek olarak, 2006 yýlýnda Ýsviçre, Avusturya ve Almanya’da
çeþitli hastanelerde çalýþmalar gerçekleþtirildi: Hastanelerdeki pastoral da-
nýþma merkezlerindeki faaliyetler araþtýrýldý. Hastanelerde görev yapan din
adamlarýyla, hastanedeki görevleri ile ilgili görüþmeler yapýldý.

Araþtýrma I

Zürih St. Gallen Kanton hastanesindeki çalýþmalar

Hastane kapsamýnda kilise hizmetleri verilmektedir. Hastanenin yanýn-
da görüþme odalarýnýn ve Protestan ve Katolik ibadet yerlerinin bulunduðu
bir bina yer almaktadýr. Din adamlarý ölüme yakýn hastaya dua yaptýrmak-

tadýrlar. Hastalar veya yakýnlarý randevu almaktadýrlar. Hareket edemeye-
cek hastalar için din adamlarýna tam yetki veriliyor.

Hastanede Protestan din adamý olarak çalýþan Susanne Weber ile
görüþme: 24 Aðustos 2006

“Kanuni olarak ölülere kilisenin hizmet etmesi gerekmektedir. Cenazenin
kiliseye getirilmesi ve inançlara göre ölülere deðiþik uygulamalar vardýr.
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2 haftalýk kurstan sonra burada göreve baþladýk. Ýntihar giriþiminde bu-
lunanlarla da görüþüyoruz. Hasta isterse görüþebiliriz. Randevu alanlarla
görüþüyoruz. Birlikte dua ediyoruz, baðýþlama çalýþmalarý yapýyoruz: Gü-

nahlarýný itiraf ediyorlar. Mesela eþini aldattýðýný itiraf eder; suçluluk duy-
gularýna iliþkin konuþuyoruz. Ne olduðunu yargýlamaksýzýn konuþmalar ya-
pýyoruz. Yaþadýklarýmýzý kabullenme ve sabýr üzerine konuþuyoruz. Hasta
yakýnlarýyla da görüþüyoruz. Katoliklerde kiþi öldükten sonra iþlediði günah
kadar kiliseye para veriliyor.”

Zürih St. Gallen Kanton hastanesi Manevi Bakým Yönergesinde þu bilgi-

ler yer almaktadýr:

1. Biz Kimiz

“Hastanede manevi bakým konusunda” ihtisas yapmýþ, Protestan ve Ka-
tolik yerel kiliseye baðlý ilahiyatçýlarýz. Kanton hastanesi diðer çalýþanlarýyla
hastalarýmýzýn þifa bulmasý için birlikte çalýþmalar yapýyoruz. Ökümeniklik
ruhuna hizmet ediyoruz. (Protestan ve Katolik Papazlar Resmi Dairesi).

2. Hizmetler

Hastanemizin her biriminde her iki mezhepten de görevliler bulunmak-

tadýr. Hastanenin acil ve özel bölümleri içinde farklý uygulamalar vardýr.
Biz hastalarla ve hasta sahipleriyle karþýlýklý görüþüp konuþuyoruz. Bizimle
görüþmek için krize müdahale, düðün ve cenazelere katýlým ve daha özel
dinsel ihtiyaçlarýnýzda arayabilirsiniz; Dua, Ýncil okuma, toplu olarak ya da
akþam yemeklerinde, takdis etmek, hastaya dua etme ya da günah çýkar-
mak gibi. Bize haftanýn her günü her saat 111 numaralý telefondan ulaþýla-

biliriz. Hastane çalýþanlarý da benzeri sorunlarda bize baþ vurabilirler. Bu
konudaki bilgilerini de gizli tutarýz.Biz hastanenin her iki ibadethanesinde
de hastalarýmýza, hastane çalýþanlarýna ve ayný zamanda dýþarýdan gelen
misafirlere açýk, düzenli ayinler düzenlemekteyiz. Pazar ayinlerinde dýþar-
dan gelenler için fahri ulaþým birimimiz mevcuttur. Katolik ibadethanemiz
tam gün hizmete açýktýr.

3. Diðer Çalýþma Alanlarý

Ayný zamanda biz diðer mezheplere ya da dinlere ait yabancý dil konu-
þan hastalarýn, ait olduklarý inanç gruplarýyla baðlantý kurmalarýný saðlýyo-
ruz. Deðiþik çalýþma gruplarý ve komisyonlarla da iþbirliði içindeyiz. Biz bu
hastanenin eðitim ve geliþim görevine dahiliz. Biz ayný zamanda ahlaki ve
manevi sorulara yönelik halka açýk kurslar ve seminerler düzenliyoruz. Ayný
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zamanda hastanedeki benzeri sorunlarla ilgili internet adresimiz www.spi-
talseelsorge-sg.ch Tekliflerinize ve yeni fikirlerinize açýðýz.

4. Hastanedeki manevi bakýmdan biz ne anlýyoruz?

Hastanede yatmak her insan için özel bir durumdur. Oradaki günlük yaþa-

mýn tarzý bizi bocalamaya sürüklemektedir: Baðýmlýlýklar, alýþkanlýklar hasta-
ne yaþamýný þekillendirir. Ýnsanda güvensizlikler ve korkular ortaya çýkmaya
baþlar. Hayat hikayesindeki eski deneyimler ve sorular ortaya çýkarlar.

Bu durumda biz din adamlarý konuþan olarak, iletiþim kurarak hizmet
vermekteyiz. Buna zaman ayýrmaktayýz. Hastalarýn arzu ettiði konulara de-
ðinmekteyiz. Hastalarýmýz böylece duygularýný ve yaþadýklarý deneyimleri

dile getirme fýrsatý bulurlar. Konuþma esnasýnda hastamýz kendi durumu-
nun ve kendine düþen görevin farkýna varýr. Hastayý kendi ruhsal dünyasýný
tanýyýp, inanç dünyasýný biçimlendirmesi için destekleriz. Böylece kriz du-
rumlarýnda hastalar ve onlarýn yakýnlarý birlikte hareket etmeyi öðrenirler.

Hristiyan geleneðinden gelen yöntemleri –dua, takdis ve ritüeller gibi-
bizler konuþmacý olarak derinlik içinde ve sýnýrlarýný belirleyerek etkili hale

getiriyoruz.
Bizler bu buluþmalarda yaþamý paylaþma ve inancý güçlendirme arzu-

sundayýz. Sevinç ve ümit, üzüntü ve korku Tanrý’ ya giden yolumuzun bir
parçasýdýr.

Bu baðlamda kendimizi baþka inanç gruplarýndan ve dinlerden olan in-
sanlara baðlý hissediyoruz. Onlarý da samimiyet, sorumluluk bilinci ve anla-

yýþla karþýlýyoruz.
Manevi destek terapisinde konuþma, Ýncil okuma, dua, yemekler, toplan-

týlar, günah çýkarma, takdis gibi faaliyetlerle uzmanlar hizmet veriyor.
Zürih St. Gallen Kanton hastanesinde iþitme engelli veya iþitme kaybý

olanlar için danýþmanlýk ve Manevi Bakým hizmetleri sunulmaktadýr. Bu tür
sorunlarý olan kiþiler ve onlarýn aileleri için þunlar yapýlmaktadýr:

- Kiþisel veya mesleki geliþim, yaþadýklarý kriz durumlarýnda yanýnýzda
olup, beraber hareket etmek

- Ailelere psikolojik danýþmanlýk
- Psikoterapi
- Manevi bakým
Ruhsal sorunlarý olanlar da yararlanabilirler.

Araþtýrma II

Avusturya’nýn Dornbirn þehrinde Kanton hastanesi ile yaþlý ve güçsüzler

yurdundaki çalýþmalar
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Kanton hastanesinde bir görüþme odasý ve Katolikler ve Protestanlar
için ibadet yerleri var. Din görevlisi ile yapýlan görüþmede, durumu ciddi
olan hastalara gittiðini ve dua ettiðini, günah çýkardýklarýný söyledi. Pazar

ayinlerine hastalarýn ve yakýnlarýnýn katýldýðýný, ibadet yerlerinin 24 saat
açýk olduðunu anlattý ve beni yakýnlardaki yaþlý ve güçsüzler yurduna yön-
lendirdi.

Yaþlý ve güçsüzler yurdu doðayla iç içe, sakin, huzurlu bir ortam. Yaþlýlar
yemek yerken onlarla konuþma gerçekleþtirildi. Dua etmenin onlara çok iyi
geldiðini, istedikleri zaman din adamýyla görüþtüklerini anlattýlar. Her pa-

zar ayine katýldýklarýný, inancýn onlarý hayatta tuttuðunu söylediler.

Araþtýrma III

Almanya Konstanz’da “Klinikum Konstanz” Hastanesinde yapýlan
çalýþmalar

Hastanede din adamý olarak çalýþan Andreas Kluger ile odasýnda
yapýlan görüþme:

27 Aðustos 2006 Konstanz Almanya
“3 kiþiyiz. 1 protestan, 2 katolik rahibiz.
Yol bitiminde devreye giriyoruz. Yolda biz yokuz. Sadece hastalarla de-

ðil, hasta yakýnlarý ile de görüþüyoruz.

Bana hastalar kendileri müracaat ediyorlar. Bazen de aileleri baþvuru-
yorlar. Bazý zamanlar da hemþireler þu hastaya git iyi olur diyorlar. Beni
tanýyan doktorlar da bazý hastalara gitmemi öneriyorlar.

Aðýr hastalar kapalý kutu gibidir. Konuþmuyorlar. Yardýmcý olamýyorlar.
Dostça davranýyorum. Açýlmalarýný saðlamaya çalýþýyorum.”

Andreas Kluger konuþmanýn bu anýna kadar yaptýklarýný anlattý. Bundan

sonra soru sormamý isteyen bir þekilde baktý.
Sorularýma baþladým.
- Hastalarla konuþurken hangi psikolojik metodlarý uyguluyor sunuz?
- Metod benim.
- Ben kendi metodumu götürürüm.
- Önce kendimi tanýtýyorum. Kendini açarsa oraya ruhu dinlendirmek

için gidiyorum.
- Ruhu dinlendirmek için ne yapýyorsunuz?
- Her buluþma yeni bir maceradýr: Bazýlarý hemen kapýyý gösteriyor.

Sizinle konuþmak istemiyorsa sebep buluyor.
- Bazýlarý aðlýyor, konuþmaya vakit bile olmuyor. O anda geliþiyor her

þey.
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- Bir din adamý olarak hastanede çalýþmak için nasýl bir eðitim aldýnýz?
Hristiyan þeratine göre eðitim aldým ve 16 yýl papaz olarak görev yaptým.

Hastalarla görüþmek için 3 ay kurs aldým. Kurs þöyleydi: Her gün hastalarla

görüþme yapýp hem teoloji hem de psikoloji mezunu bir hocanýn yönetimin-
de o günkü yaþadýklarýmýzý diðer kursa katýlan papazlarla konuþuyorduk.
Hocanýn önerileri oluyordu. Üç þeyin önemi ortaya çýktý:

1. Hastanýn durumu; biz bu konuyu kurstaki arkadaþlarla tartýþtýk.
2. Oraya gittiðim zaman papaz olarak deðil, kendim olarak gidiyorum.

Kendimi onun yerine koyuyorum. Ayný acýlarý paylaþýyorum.

3. Tanrý. Ayrýcalýðýn Yaratýcýndýr. Her insanda Yaratandan bir parça var
ve her insaný O yaratmýþtýr.

- Hastalarla neler paylaþýyorsunuz?
Ýnsanlara Yaratýcýnýn verdiði þeylerden aktarýyorum:
a. “Ýnsanýz
b. Hastalýk var

c. Hastalýk insanlýða ait bir yaþantýdýr.” diyorum.
Benim için insan olmak Tanrý’nýn çocuklarý olmaktýr.
Almanya’nýn % 90 ý Tanrýsýz yaþýyor. Mesela düzenli olarak kiliseye git-

miyorlar, incili okumuyorlar. Bu insanlar Yaratýcýya karþý önyargýlý. Onlara
O’ndan bahsetmeden Tanrý’nýn kelimelerini aktarabilirsiniz.

Devam etmek istiyorsa devam ediyoruz. Genelde dostluk ortaya çýkarsa

devam ediyoruz. Sadece onlar dostluk hissetmiyor, ayný þekilde ben de yaþý-
yorum.

Bazýlarý Yaratýcýyý suçlu buluyor.
- Yaratýcýyý suçlu bulanlara ne diyorsun?
Onlara önce Tanrý Tasavvurlarýný soruyorum. Onlarýn öyle düþünmesi-

nin çok insancýl olduðunu söylüyorum. Düþüncelerinin yanlýþ olduðunu,

Yaratýcýnýn baþka olduðunu söylüyorum. Tanrýyý tanýtýyorum. Tek Tanrý’ yý
tanýtýyorum. Tanrý tasavvuru üzerinde çalýþýyorum Kademe kademe Tanrýyý
tanýtýyorum. Bizimle Tanrý beraber ilerliyor. tanrý, sen ve ben, üçümüz yolu
beraber katediyoruz.

Þimdi aðýr bir ameliyat öncesi bir hastaya gideceðim. Bu özel bir durum.
Konuþmanýn sonunda ben de kanser hastalarýyla yaptýðým çalýþmayý an-

lattým.
Onlarýn hastalýkla baþ etmelerine ve tedaviden yeterince yararlanmalarý-

na yönelik manevi ve psikolojik telkin verildiðini söyledim. Affetme çalýþ-
malarýndan bahsedildi.

Ýnsanýn hastalýðýyla baþ etmesine ve yaþamasýna yönelik bu çalýþma And-
reas Kluger’in dikkatini çekti. “Biz daha çok yolun sonunda hastayla görüþü-
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yoruz. Siz yaþamalarý, saðlýklarýna kavuþmalarý için çalýþýyorsunuz. Hastalý-
ðýn dini ve milliyeti olmaz. Ben de bu söylediklerinizi düþüneceðim. Türk
hastalar kabul ederse sizin söylediklerinizden bahsedeceðim” dedi.

Ýsviçre, Avusturya ve Almanya’ da “hastanelerde din adamlarýnýn görev-
lerine ve hastalarla iletiþimlerine” iliþkin olarak yapýlan çalýþmalarda özetle
þu sonuçlara ulaþýlmýþtýr:

1. Hastanelerde görev yapan din adamlarýnýn kiliseye baðlý olarak çalýþ-
týklarý görülmüþtür.

2. Hastanelerde görev yapan din adamlarý çoðunlukla, ölüme yakýn ol-

duðu düþünülen hastalarla ve yakýnlarýyla görüþmektedirler.
3. Hastalar hastanelerde görev yapan din adamlarýyla randevu alarak

görüþmektedirler.
4. Görüþmelerde dua edilmekte, Ýncil’den bölümler okunmakta ve gü-

nah çýkarýlmaktadýr.
5. Aðýr hastalýk yaþayan kiþilerin tanrý tasavvurlarý üzerinde çalýþýlmak-

tadýr.
6. Hastanelerde görev yapan din adamlarý kiþi öldükten sonra yapýlmasý

gereken dini görevleri yapmakla da sorumludur.
7. Hastanelerde görev yapan din adamlarýnýn hastalarla görüþme odala-

rý vardýr. Bu odalar ya hastane içinde veya hastaneye ek olarak yapýlan has-
tane bahçesinde yapýlmýþ bir binada bulunmaktadýr. Görüþme odalarýnýn

yakýnýnda Protestan ve Katolik ibadet yerleri mevcuttur. Bu ibadet yerleri
24 saat açýktýr.

8. Din adamlarý hastanelerde görev yapabilmek için teoloji eðitimleri-
nin yanýnda deðiþen sürelerde kurslara katýlmaktadýrlar. Kurslarda uygula-
malý ve teorik yaklaþým söz konusudur. Genellikle din adamlarý meslekte bir
deneyim döneminden sonra hastane görevi için eðitim almaktadýrlar.

9. Ýlahiyat Yüksek Okuluna baðlý Pastoral Enstitüsü çeþitli eðitim prog-
ramlarý düzenlemektedir.

10. Avrupa’da din adamlarýnýn hastanelerdeki görevlerinde ruhbanlýk ni-
teliklerinin etkili olduðu görülmektedir ve çoðunlukla, ölüme yakýn olduðu
düþünülen hastalarla ve yakýnlarýyla görüþmektedirler.

TÜRKÝYE’ DE BÝR UYGULAMA ÖRNEÐÝ

Olay

Serap Ankara’da yaþamaktadýr. 1999 yýlýnda ailesiyle birlikte, bir yakýnýnýn

düðünü nedeniyle Gölcük’ e giderler. Aslýnda eþi pek gitmekten yana deðil-
dir. Ama o ýsrar eder. Deprem gecesi göçük altýnda kalýrlar. Eþi ve kendisi
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ayný odadadýr, kýzlarýysa yan odada. O gece eþi vefat eder. Kendisi 3 saat
sonra aðýr yaralý olarak kurtarýlýr, parmaklarý kesilir. Kýzlarýnýn, annesinin,
yeðenlerinin öldüðünü öðrendiðinde hissettiði derin acý nedeniyle psikiyat-

rik yardým almaya baþlar. Ayný zamanda manevi bir arayýþ içine girer, yaþa-
dýklarýný anlamaya ve anlamlandýrmaya ihtiyaç duyar.

Süreç

Serapla bir konferans sýrasýnda karþýlaþýldý. Sorularý oldukça fazlaydý. Eþi-

nin ve çocuklarýnýn nereye gittiðini merak ediyordu. Onlarý düðüne gitmeye
zorladýðý için kendisini sürekli suçluyordu. Aðlama krizleri vardý. Evine gi-
remiyordu. Çocuklarýnýn eþyalarýna dokunamýyordu. Bu arada çocuklarý vefat
ettiði için eþiyle ortak olan mal varlýðý, yasal olarak eþinin ailesine kalmýþtý.
Maddi açýdan zorlanýyordu. Eþinin ailesi “oðlumuz sen istediðin için Göl-
cük’ e gitti. Onun ölümünden sorumlusun” diyorlardý. Bu durum Serap’ ýn

kendisini suçlamasýný pekiþtiriyordu.
Serapla düzenli görüþmelere baþlandý. Önce içindeki gücün farkýna var-

masý ve yaþadýklarýný kabullenmesi için, “Allah kimseye kaldýramayacaðý yükü
yüklemez”5   anlamýndaki ayetler söylendi. Ölümün sadece ayrýlýk olduðu,
ruhlarýn hep varolduðu, Ýslam inancýna göre, yakýnlarýmýzla öldükten sonra
görüþebileceðimiz anlayýþý paylaþýldý. O bu acýsýyla baþ edip, güzel iþler ya-

parsa onlarla bir araya geldiðinde bu baþarýlarýný paylaþabileceði söylendi.
“Bir araya geldiðinizde onlara ne yaptýðýný anlatmak istersin” diyerek yaþa-
ma tekrar baðlanmasý için telkinler verildi. Yapmak istediði iþler konusunda
cesaretlendirildi, yardým edildi.

Serap çocuklarýnýn öbür alemde ne yaptýðýný, yalnýz mý olduklarýný me-
rak ediyordu. Sürekli sorular soruyordu. Bu konuda Kur’an-ý Kerim’ in zama-

nýn göreceli olduðu konusunda sunduðu þu yaklaþým paylaþýldý; bu dünyanýn
bin yýlý ya da ellibin yýlý öbür dünyanýn bir gününü karþýlamaktadýr.6   Dolayý-
sýyla dünyada zaman daha hýzlý akmaktadýr. Çocuklarýna ve eþine göre kýsa
zaman içinde, Serap güzel bir hayat yaþadýktan sonra onlarla buluþabilecekti.

Serap’ýn intihar giriþimleri de olmuþtu. Bir defasýnda Serap telefonla ara-
dý. Artýk dayanamadýðýný çocuklarýný çok özlediðini ölmek istediðini söyle-

di. Bu giriþimlerinden vazgeçmesi için ona, þöyle bir bakýþ açýsý sunuldu:
“Bizim acý çeken, özleyen yanýmýz ruhumuzdur. Ve ruhumuzun ölmek gibi
bir özelliði yoktur. Bizim ölen yanýmýz bedenimizdir. Biz öldüðümüzde acý-

4 Individual and His Religion
5 Bakara/ 286.
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larýmýzý ruhumuzla birlikte taþýrýz. Bu dünyada acýlarýmýzla baþ edip, kendi-
mizi güzelliklere açtýðýmýzda ve normal akýþý ile öbür aleme geçtiðimizde
daha iyi seviyelerde buluruz kendimizi. Dünyada yaþadýðýmýz ve yaþattýðý-

mýz bütün güzel iþler için kendimizi huzurlu hissederiz. Mevlana ölüm gü-
nünü sevgiliye kavuþma günü þeb-i aruz olarak isimlendirmektedir. O da
hayatýnda, zorlu dönemler yaþamýþtýr. “Hamdým, piþtim ve yandým” ifade-
siyle yaþadýklarýný bir öðrenme ve olgunlaþma süreci olarak anlamlandýr-
mýþtýr. ” Bu açýklamayla Serap ikna olmuþtu. Bir daha böyle bir giriþimde
bulunmadý.

Serap þu anda hayatla barýþýk. Türk Sanat müziði korosunda çalýþmalara
katýlýyor. Hep gerçekleþtirmek istediði bu yeteneði üzerinde çalýþýyor. Re-
sim ve çini kurslarýna gidiyor.

Serapla 2005 yýlý Ramazan ayýnda umreye gittik. Serap’ ýn oradaki duy-
gularý þöyleydi: “Depremden sonra yaklaþýk 3 yýl “Bunu neden baþýma ver-
din diye Yaradanýma sitem etmiþtim. Ama þimdi, bana bu acýyla baþ edebil-

me, yeteneklerimi yaþama fýrsatý verdiði için þükran duygularýyla, Onun evim
dediði yere geldim.”

Serap geldiði noktada kendini þöyle ifade ediyor: “Kabullenmeyi öðren-
dim. Yaþadýðýmýz olaylarýn tesadüf olmadýðýný anladým. Yaradaným benim
bununla baþ edebileceðimi bildiði ve içimdeki gücü çýkarmam için beni bu
dünyada býraktý. Hayatta zorlu olaylarla karþýlaþanlara þunlarý söylüyorum:

Ne kadar erken kabul edersen o kadar acýlarla kolay baþ edebiliyorsun. Þu
anda þükürle dopdoluyum. Ödülleri de yaþýyorum. Yaradaným kazancýmý o
kadar bereketlendirdi ki maddi ve manevi bolluk içindeyim.”

Serap’ýn hikayesi manevi bir bakýþ açýsýyla yaþadýklarýnýn anlamlandýrýl-
masýna, kendisine ve yaþama dair bakýþ açýsýný olumlu bir þekilde tekrar
þekillendirmesine yardýmcý olmuþtur. Bu açýdan bu olay pastoral danýþma

örneðidir.

Sonuç ve Öneriler

Psikolojik iyileþmenin gerçekleþmesi,7   terapistin danýþanýnýn dünya görü-
þünü anlama kapasitesine baðlýdýr. Bu etkileþimde terapistin danýþanýyla

empatik bir iletiþime geçmesi, danýþanýnýn yaþadýðý olayýn anlamlandýrýlma-
sýna yardýmcý olur. Pastoral danýþma, yaþadýklarýmýzý anlamlandýrmamýzda
psikolojik danýþmanýn yaný sýra manevi deðerlerden güç alýr. Çünkü pasto-
ral danýþma, yaþananlarýn üst bir bakýþ açýsýyla deðerlendirilmesidir.
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7 Terapotik bir iletiþimin gerçekleþmesi.
8 Vicky Genia, “Secular Psychoterapist and Religious Clients: Professional Considerations and

Religious Consideretions”, Journal of Counceling &Development, March/April 1994 Volume 72.
9 Bkz. A. Ellis (1980). “Psychotherapy and atheistic values: A response to A. E. Bergin’s “Psychot-
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Freud, S. (1927). The future of an illusion. New York: Doubleday.

10 Bkz. A. Bergin (1980). “Psychotherapy and religious values”, Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 48, 95-105. Bkz. R. Lovinger (1984). Working with religious issues in therapy. New
York: Jason Aronson.

11 Bkz. J. Holden, R. Watts, W. Brookshire (1991). “Beliefs of professional counselors and clergy
about depressive religious ideation”. Counseling and Values, 35, 93-103. Bkz. E. Shafranske & H.
Malony (1990a). “Clinical psychologists’ religious and spiritual orientations and their practice
of psychotherapy”, Psychotherapy, 27, 72-78. E. Shafranske & H. Malony (1990b). “California
psychologists’ religiosity and psychotherapy”, Journal of Religion and Health, 29,219-231. M.
Spero (Ed.). (1985), Psychotherapy of the religious patient. Springfield, IL: Charles C. Thomas. E.
M. Stern, (Ed.). (1985). Psychotherapy and the religiously committed patient. New York: Hawort-
h Press. E. Worthington (1986). “Religious counseling: A review of published empirical researc-
h”, Journal of Counseling and Development, 64, 421 -431. E. Worthington, (1988). “Understan-
ding the values of religious clients: A model and itsapplication to counseling”, Journal of Coun-
seling Psychology, 35, 166-174.

Bu konuda Vicky Genia,8   Seküler Psikologlar Ve Dindar Danýþanlar: Pro-
fesyonel Düþünceler ve Tavsiyeler baþlýklý makalesinde, geleneksel psikoterapi-
nin, çoðunlukla dindar danýþanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlama konusunda ye-

tersiz olduðunu belirtmektedir. Seküler psikoterapi, geleneksel ve temel
psikolojinin teorik formülasyonundan ortaya çýkmýþ olan terapötik bir yak-
laþýma dayanýr. Seküler psikoterapistler, geleneksel danýþmanlýk ve klinik
psikoloji programlarýnda eðitim almýþ olup, ruhsal rahatsýzlýklarýn tedavi-
sinde strese karþý koyabilmek için psikodinamik, danýþan –merkezli ve dav-
ranýþsal yönelimli yöntemleri kullanmaktadýrlar. Diðer taraftan geleneksel,

seküler psikoterapinin teori ve pratikleri dini deðerlere açýkça zýt/düþmanca
bir tavýr geliþtirmediklerinde bile9   birçok bölümü ile dini boyutu dýþta bý-
rakmaktadýr.10   Bir çok terapist dini bakýþ açýsýna yönelik olarak duyarlý gö-
rünmekte fakat, dini konularda danýþanlarýný yönlendirme konusunda ken-
dilerini yeterli hissetmemektedirler.11   Bu güven eksikliðinin, bazý seküler
terapistlerin, ön hazýrlýkla ilgili sýnýrlý bilgiye sahip olmalarýndan kaynak-

landýðýný belirtir.
Bu nedenle seküler psikoterapistler kendi toplumlarýndaki dini danýþma

kaynaklarýna aþina olabilirler ve din uzmanlarýyla iliþki içerisinde bulunabi-
lirler. Psikoterapistler danýþaný ihtiyaç duyduðunda, dini bir danýþmana yön-
lendirebilirler. Zihin saðlýkçýlarý ve din uzmanlarý iþbirliði yapabilirler. Bu
iþbirliði, her iki taraftaki uzmanlarýn kendi sýnýrlýlýklarýný kabul etmesiyle

gerçekleþebilir. Ayrýca psikoterapistlerin eðitim programýna dindar bireyle-
rin ruhsal yapýlarýnda dinin rolünü anlamaya yönelik kavramsal bir çerçeve
sunmak için “Din Psikolojisi” dersi konabilir.
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Günümüzde din psikolojisi eðitiminde danýþmanlýkla ilgili bilgilere ve
deneyime yoðunlaþmak önem taþýmaktadýr. Ülkemizde hastanelerde ölüm
sonrasý hizmetler için din görevlileri çalýþmaktadýr. Bu hizmetin yaný sýra

hastanelerde din psikolojisi uzmanlarý görev yapabilirler. Ýslam dininde ruh-
banlýk olmadýðý için, ülkemizde gerçekleþtirilecek hastane çalýþmalarýnda,
hastanede çalýþacak kiþilerin dini ve psikolojik yaklaþýmý bütünleþtirmesi
önemlidir. Yaþam sürecinde hastalýkla baþ edebilmek veya tedavi sürecini
huzurlu geçirebilmek için Ýslam dininin hayata ve insana bakýþ açýsýnýn kül-
türümüzün manevi deðerleriyle bütünleþtirilerek hastalara sunulmasý önem-

lidir. Günümüzde saðlýk konusunda holistik yaklaþýmlar önemsenmektedir.
Beden- akýl- ruh bütünlüðü teolojik yapýnýn olduðu kadar saðlýk sektörünün
de önde gelen düþünce biçimidir. Ýslam Dininin ve Türk kültürünün yaþa-
maya ve yaþatmaya iliþkin deðerlerinden danýþmanlýk sürecinde yararlaný-
labilir.

Ýnsaný Anlamaya Yönelik Bir Yaklaþým: Pastoral Psikoloji


