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Öz: Genellikle hastalıklar bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarından ziyade 

manevi ilgi ve ihtiyaçlarını da artırır, özelikle tedavisi uzun süre olan yaşam kalitesine 

olumsuz etki edecek olan hastalıklar da hastanın sosyal ve manevi desteğe olan ihtiyacı 

daha da artmaktadır. Manevi bakım ile ilgili teorik ve uygulamalar incelendiğinde özelikle 

Amerika başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde meslek dalı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunu dışında meslek gelişim için gönüllü kuruluşların, üniversitelerin ve 

hastanelerin de desteklerinin alarak manevi danışmanlık programları oluşturulmaktadır ve 

hatta okullar açılmaktadır. Dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye’de yerleşik bir manevi 

bakım anlayışı ve uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de geliştirilmeye ve 

yerleştirilmeye çalışılan bu hizmet için bir teorik altyapı açığı bulunmaktadır. Ama son 

zamanlarda manevi bakım anlayışı ve uygulaması alanında ilgili bakanlıklar tarafında 

desteklendiği bilinen, hastanelerde manevi bakım veya moral merkezleri adı altında 

birtakım çalışmalar öne çıkmaktadır. Ülkemizde hastalıkların hasta üzerinde yarattığı 

etkilere yönelik yayınlar incelendiğinde, maneviyatla ilgili çalışmaların yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bu çalışmada, hastalıkta maneviyatın etkisine manevi gereksinimlerin 

belirlenmesine ve manevi bakıma yönelik bilgi içermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Manevi Bakım, Manevi Danışmanlık, Hasta, Hasta 

Ziyareti 

Abstract: Usually illnesses individuals for their physical, mental and social needs from 

rather than enhance spiritual interests and needs, especially treatment for a long period of 

time, which will adversely affect the quality of life diseases in the need for social and 

spiritual support of the disease is increasing more and more. When the theoretical and 

applications related to spiritual care are examined, especially in the USA, many countries 

of Europe are confronted as a profession. Apart from this, spiritual counseling programs are 

being created by the support of voluntary organizations, universities and hospitals for 

vocational development and even the schools are opened. Developments in the world that 

does not have a built-in understanding and practice of spiritual care in Turkey Thus, while 

there is a theoretical infrastructure deficit that worked for these services to be developed 

and placed in Turkey. But the last When the ministries concerned parties known to be 

supported in the field of spiritual understanding and practice of care, under the name of 

moral or spiritual care centers in hospitals excels some studies. When posting on the effects 

of the disease in our country is examined by t wound on the patient, it is observed that there 

were insufficient studies about spirituality. In this study, the impact of spirituality and 

spiritual needs include the identification of disease-oriented knowledge, spiritual care. 

Keywords: Spirituality, Spiritual Care, Spiritual Counseling, Patient, Patient Visit 
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1. Giriş 

Genel anlamda bakım, yaşamsal aktivitelerin ve fonksiyonların 

yerine getirilmesinde bakım ihtiyacı olan bireylere yönelik destek ve 

yardım hizmetleridir. Temel ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadığından 

yaşam kalitesi olumsuz etkilenen kişiler için, aile bireyleri, akraba veya 

profesyonel bakım elemanlarının desteği bir zorunluluktur. Yaşlılık, engel 

durumları, mamullük ve hastalık bakım ihtiyacını ortaya çıkaran başlıca 

durumlardır. 

Genellikle hastalıklar bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal 

ihtiyaçlarının yanında dini ve manevi bakım ve desteğe de ihtiyacı 

artırmaktadır. Özelikle uzun süreli ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen 

tedavi süreci yaşayan hastaların manevi açıdan ihtiyaçları daha da 

artmaktadır. 

Ülkemizde fiziksel, bedensel, sosyal ve zihinsel açıdan dezavantajı 

bulunan bireylere yönelik sosyal hizmetler alanında önemli mesafeler 

alındığı halde bu bireylerin dini ve manevi açıdan desteklenmesi ve bakım 

ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalara son yıllara kadar yeterince 

önem verildiğini söylemek mümkün değildir. Bu alandaki akademik 

çalışmaların da çok yeni olması da manevi bakım hizmetlerinin 

verilmesine dikkatlerin çekilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu 

çalışmada, hastanelerde manevi bakım ve destek hizmetlerinin, sağlık 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde hem hasta ve hasta yakınları hem de 

sağlık çalışanları açısından öneminin ortaya konulmasına çalışılacak ve 

manevi bakımın kapsamı irdelenecektir.  

2. Manevi Bakım Kavramı 

Manevi Bakımın uygulandığı ülkenin dini, kültürü ve diline göre 

farklı tanımı olabilmektedir. Manevi Bakım, özünde bireye sunulan dini ve 

manevi destek olarak tanımlanabilir. İnsanların hastalık, ameliyat, 

mahkûmluk, askerlik, sakatlık, afet, yaşlılık gibi kriz durumlarında veya 

yaşadıkları olumsuz tecrübeler sonucunda hızlı duygu değişimleri 

yaşayabilmektedir. Manevi bakım; böyle durumlarda onların yanında 

olmak, onlara destek olabilmek, danışmanlık etmek; ibadetlerini yerine 

getirmelerinde rehberlik etmek; yaşamlarına ve yaşadıklarına bir anlam 

verebilmede eşlik edebilmektir. (Karagül, 2012) 

Manevî bakım, geniş anlamda (tıbbî)  sosyal hizmetler,  dar 

anlamda sosyal bakım hizmetleri alanında bakıma muhtaç yaşlı,  engelli 

ve(ya)  kronik hastalara yönelik maneviyat odaklı destek ve yardım 

hizmetleridir.  Bilimsel ve akademik boyutuyla manevi bakım, insanlarda 

ve özellikle bakıma muhtaç kişilerde manevî risk, sapma gibi sorunlara yol 

açan alanları inceleyen, sorunların sebeplerini ve çok yönlü etkilerini ve 

çözüm yollarını araştıran, manevî koruma ve iyileştirme yöntemlerini 
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geliştiren bir bilim dalıdır. (Seyyar; 2014,) Bakıma muhtaç kişi ve manevî 

hayat arasındaki münasebetleri ilmî yöntemlerle inceleyen, bakıma muhtaç 

kişilerin huzur, saadetleri en üst düzeyde olmalarını sağlamaya gayret 

gösteren uygulamaya dönük bir meslek dalıdır (Seyyar,2009).  

Manevi Bakımın diğer bir tanımı; bakıma muhtaç kişilerin 

maneviyatını (kişisel gelişimlerini, morallerini) güçlendirmeyi, hayata 

bağlılıklarını artırmayı, iç (manevî) dünyalarıyla barışık olmalarını, 

manevî sapmaları ve korkuları gidermeyi amaçlayan sosyal nitelikli ve 

insan odaklı bakım hizmeti olmasıdır (Seyyar, 2014).  

Manevi bakım, aile, cezaevleri, yetiştirme yurtları, ordu, huzur 

evleri ve hastanelerde uygulama alanı bulmaktadır. Sağlık tesislerinde 

yatarak hizmet gören hastaların manevi ve dini gereksinimlerinin 

karşılanması ve hastalara moral, motivasyon desteğinin sağlanması 

amacıyla din ve moral hizmetlerinin verilmesi, Batı’da XX. Yüzyılın 

başından beri geliştirilerek devam eden bir uygulamadır. 

3. Hastanelerde Manevi Bakım 

Afet, ölüm, boşanma, mahkûmiyet, yaşlılık ve hastalık 

durumlarında dinin ve maneviyatın rahatlatıcı, teskin ve teselli edici 

etkisine daha çok ihtiyaç duyulduğu yadsınamaz. Bu durum, Diyanet İşleri 

Başkanlığı tarafından organize edilen IV. Din Şûrası’nda gündeme 

gelmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 2009 

Özürlüler Raporu’nda bu konuda bir ihtiyacın hissedildiği ve model 

çalışmalarına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.1  

Son dönemlerde yapılan birçok bilimsel çalışmalar hastane, 

huzurevi, sevgi evleri, hapishane gibi yerlerde manevi destek 

uygulamalarının, bireylerin yaşamlarına hem maddi hem de manevi açıdan 

katkı sağladığını ortaya koymaktadır (Tarhan,2009). 

Dünya Sağlık örgütü (WHO)’nün sağlık tanımı yaşamın tümü ile 

kavrayan kapsamlı ve bütüncül bir özelliğe sahiptir; bu tanıma göre sağlık 

“yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal 

açıdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütünün tanımını dikkate aldığımızda bireyin manevi boyutunun da 

sağlığın devam ettirebilmesi için gerekli olduğu görülmektedir. Amerikan 

Holistik Hemşireler Birliği; iyi sağlığı vücut, beyin ve ruh arasındaki uyum 

düzeyi olarak tanımlamaktadır. 

Hastaların dini ve manevi hizmet alması, Evrensel İnsan Hakları 

Beyannamesi, Dünya Sağlık Örgütünün Evrensel Hasta Hakları Bildirgesi, 

Dünya Tabipler Birliğinin Hasta Hakları Bildirgesi, Lizbon Hasta Hakları 

                                                           
1 T. C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Denetleme Raporu ,(2009), Sayı, 5, 

Ankara, s. 175. 
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Bildirgesi, Amsterdam Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi (1994) ve Dünya 

Tabipler Birliği Bali Bildirgesi (1995) gibi uluslararası hukuki metinlerle 

garanti altına alınmıştır. 

Hastanelerde manevi bakım ihtiyacı Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından da kabul edilen Evrensel Hasta Haklarının bir parçası olarak 

kabul edilmiştir. Bu hakların 11. maddesince hastaların dini destek alması, 

dini vecibelerini yerine getirme hakkı, evrensel bir hak olarak kabul 

edilmiştir.  Aynı şekilde 1981 yılında Lizbon’da, dünyadaki bütün tabip 

odaları toplanmış ve “Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi” 

yayınlanmıştır.  O bildirgenin 6. maddesinde “Dini Yardım Hakkı” başlığı 

altında “Hasta uygun bir dini temsilcinin yardımı da dahil, ruhî ve manevi 

teselliyi kabul ve reddetme hakkına sahiptir.” ifadesi yer almaktadır. 

1981 yılında Lizbon’da tüm dünya ülkelerinin tabip odalarının 

tamamına yakının katıldığı toplantıda, Dünya Tabipler Birliği Hasta 

Hakları Bildirgesi'nin Dini Yardım Hakkı başlıklı 11. maddesinde, 

hastanın kendi inandığı dine mensup bir din adamının yardımını da içinde 

olmak üzere ruh ve ahlak bir teselli istemeye veya reddetmeye hakkı 

olduğu ifade edilmiştir. 

Türkiye'de Manevi Destek Hizmeti 01.08.1998 yılı 23420 sayılı 

resmî gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 38. Maddesinde 

"Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde hastalara dini 

vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır” 

denilmektedir.2 

4. Türkiye’de Manevi Bakım ve Mevcut Durum 

Türkiye’de hastanelerde hastalara ve hasta yakınlarına yönelik 

manevi bakım ve destek hizmetleri ile ilgili uygulamaları son yıllarda 

gündeme gelmiştir. Hastanelerde hastalara yönelik manevi destek 

uygulaması 1995’de Türkiye’de resmen uygulanmaya başlanmış̧ ancak 

kısa bir sure içerisinde 1996’da çeşitli sebeplerden yürürlükten 

kaldırılmıştır (Altaş,1999). Arif Korkmaz, (2010) “Hastanede Dinî Hayat” 

adlı çalışmasında, hastanedeki dinî hayatın ana unsurlarını ortaya 

koymaya, konuyu tarihî ve teorik olarak temellendirmeye çalışmıştır.  

Manevi bakım ile ilgili akademik çalışmalar oldukça yenidir. 

Üzeyir Ok, (2008) I. Din Hizmetleri Sempozyumu’nda, “İnanç̧ Bakım ve 

Danışmanlığı: Bir Model Geliştirme Denemesi” adlı bir bildiri sunmuştur. 

Ömer Faruk Söylev, (2014) Türkiye’de Dini Danışma ve Rehberliğin 

imkân ve yöntemlerini araştıran bir doktora tezi hazırlamıştır. Turgay Şirin 

(2014), Dini Danışmanlık ve Rehberlik Ihsan Modeli adlı eserinde yeni bir 

yöntem denemesi yapmıştır. Hasan Mollaoğlu, (2013) Amerika’da 

                                                           
2 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği.  
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uygulanan manevi destek uygulamalarını da içeren yüksek lisans tezi 

hazırlamıştır. Ankara İlahiyat Fakültesinde Öznur Özdoğan, (2006) 

öncülüğünde yüksek lisans ve doktora dersleri verilmektedir. Manevi‐

psikolojik danışmanlık alanlarını tüm yönleriyle incelemek amaçlı kurulan 

Balıkesir Üniversitesine bağlı “Manevi‐Psikolojik Araştırma Merkezi” ve 

bu çalışmanın içinde bulunan Mustafa Koç’un (2016) yurtdışında 

tamamladığı manevi danışmanlık projesi ayrıca zikredilmelidir.  

Ülkemizde sağlık tesislerinde manevi bakıma yönelik din ve moral 

hizmetleri ilk kez1994 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.  

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, 6 bin 45 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 başlatıldığından bahisle verilen bu hizmet için “manevi 

bakım” yerine “manevi destek” kavramını kullanmayı tercih etmektedir. 

5. Dünya’da Manevi Bakım 

Hastalara yönelik manevi destek konusuyla ilgili Amerika’da 

birçok makale yayınlanmaktadır. Avrupa’nın birçok ülkesinde hastalara 

yönelik manevi destekler yıllardır uygulana gelmektedir. Almanya’da 

Hristiyan hastalara yönelik manevi desteklerin geçmişi uzun dönemlere 

dayanmakla birlikte, profesyonel anlamda 1970’lerden sonra başlamıştır. 

Müslüman hastalara yönelik uygulamaların geçmişi ise 20 yıl öncesine 

dayanmakla birlikte, sertifika veren eğitim enstitüleri kurulmuş̧, konuyla 

ilgili eserler telif edilmiştir (Aydın, 2016). 

Manevi bakım ile ilgili teorik ve uygulamalar incelendiğinde 

özelikle Amerika başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde meslek 

dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu dışında meslek gelişim için 

gönüllü kuruluşların, üniversitelerin ve hastanelerin de desteklerinin alarak 

manevi danışmanlık programları oluşturulmaktadır ve hatta okular 

açılmaktadır.    
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Amerika Birleşik Devletleri’nde manevi bakım hizmetleri 1789’lu 

yıllarında başlamıştır. ABD’de sağlık tesislerinde hastalara yönelik manevi 

bakım hizmetlerinin genel adı ‘chaplaincy’dir. Bu hizmette görevli 

uzmanlar ise chaplain (Hastane din görevlisi) olarak adlandırılmaktadır. 

Günümüzde, ABD’de bu hizmet profesyonel bir şekilde yürütülen bir 

hizmet alanı olarak varlığını devam ettirmektedir Yüksek lisans tezini 

Amerika’da Manevi Danışmanlık Okulu olarak adlandırılan Chaplaincy’i 

araştıran Mollaoğlu’nun araştırmasında Chaplaincy, dini bir bakış açısına 

sahip danışmanlık kuramlarına hakim olarak akademik anlamda manevi 

bakım mesleğinin öğretildiği bunun yanı sıra pratik uygulamalar ile 

destekleyen bir eğitim süreci olduğuna değinmektedir (Mollaoğlu, 2013,). 

Hollanda’da 1987 yılında Hollanda Hastaneler Birliği tarafından 

sağlık tesislerinde talep edenlere manevi bakım hizmetinin verilmesi 

zorunlu hale getirilmiştir. Ülkede bulunan Manevi Meslek kuruluşları bu 

alanda görev alacaklara üniversite seviyesinde akademik bir eğitimi 

zorunlu tutmakta aynı şekilde resmi kurumlarda buna önem verilmektedir.  

Hollanda’da bakım evleri, hapishanelerde ve askeriyede bakım 

görevlileri bulunmakta, bu görevlilerden bir bölümü Müslümanlardan 

oluşmaktadır. (Karagül,2012) Almanya’da Manevi bakım, anayasal bir 

haktır ve devlet tarafından cezaevi, askeriye, hastane, bakım evleri vb. 

kurumlarda manevi bakım uzmanının bulundurulması devlet tarafından 

finanse edilmektedir.  

Belçika’da hastanelerde manevi bakım görevinde bulunacak 

personelin seçiminde çok hassas davranıldığı bilinmektedir. Hasta, din 

görevlisini kendisi seçebilmekte ve bu bağlamda manevi bakım görevlisi 

hastayı her zaman ziyaret ederek ona bakım sunabilmektedir. Hastaneye 

giriş işlemlerinde manevi bakım ile ilgili sorular sorularak bu hizmeti alıp 

almak istemediği alacaksa hangi dine mensup olduğu ile ilgili bilgileri 

kendilerine verilen formlara yer almaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda 

talep ettikleri hizmet ile bakım verilmektedir. 

Fransa’da hastanelerde ve yaşlılara hizmet veren huzur evlerinde 

kilise teşkilatı mahiyetinde din hizmetlerinin yürütüldüğü Aumonerie 

olarak adlandırılan bir birim bulunmaktadır. Burada hizmeti papazlar 

yürütmektedir. Bu hizmetler içerisinde vaazlar, hasta ile gerek bu birimde 

gerekse hasta odasında görüşmeler gerçekleştirilerek dini danışmanlık 

hizmetleri devam etmektedir.  

Hastanelerde din görevlisi olarak çalışabilmek için lise tahsilinden 

sonra 5-6 yıllık papaz okullarına devam etmek gerekir. Bunlar Seminaire 

olarak adlandırılan ve özel vasıflı kiliselere bağlı yükseköğrenim 

okullarıdır. Bu öğrenimin üniversite statüsüne kavuşturulması için 

hazırlıklar yapılmaktadır 
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6. Hastanelerde Manevi Bakım Konusunda Yaşanan Sorunlar 

Ülkemizde din ve laiklik arasındaki hassas bir ilişki ve gerilim 

alanı bulunduğu açıktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, özellikle eğitim ve 

sosyal hizmetler alanında politikalar geliştirirken bu hassas ilişkiyi ve 

dengeyi bir arada yürütmektedir. Genç Cumhuriyetin bürokratik kadrosu, 

öngördüğü büyük değişimi sağlamak adına eskiyi ve geleneği temsil eden 

ve çağrıştıran bütün kurumları ve değerleri öteleyen ve dışarıda bırakan bir 

eğilimde olmuşlardır. Din olgusu da eski olan her şeye ve geleneğe ruhunu 

verdiğinden dini kurumlar ve din eğitimi bu politikalarda adeta yok 

sayılmıştır. Zaman içerisinde dini alanda artan bir toplumsal ihtiyaç ve 

demokrasiye geçiş süreci ile etkin bir hale gelen toplumsal talep karşısında 

siyasi otorite çözüm arayışına girmiştir. Özellikle din eğitiminin verilmesi 

ve din adamı yetiştirilmesi konusunda tartışmalar, dini sosyal hizmetlerin 

gündeme gelmesini ve bu alandaki büyük boşluğun görülmesini uzun yıllar 

ertelemiştir.  

Son yıllarda, devletin dini sosyal hizmet alanında oluşan ihtiyaca 

yönelik politikalar geliştirdiği görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının, 

üniversiteler, hastaneler ve kamu kurumları ile dini sosyal hizmetlerin 

verilmesi noktasında işbirliğine gidilmesi ve sempozyum, çalıştay vb. 

akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi bunun en önemli göstergeleridir.  

Günümüzde sosyal devlet anlayışında son yıllarda yaşanan 

gelişmeler, din olgusuna yönelik bakışı da değiştirmektedir. Daha önce 

ihtiyaç olarak görülmeyen birçok konuda yeni sosyal devlet anlayışı ile 

birlikte Yen'i sosyal hizmet alanları ortaya çıkmakta ve oluşan toplumsal 

talepler karar verici makamlar tarafından dikkate alınmaktadır. Türkiye'de 

son yıllarda din eğitimi ve dini sosyal hizmetler alanında hem akademik 

anlamda hem de kamusal alanda bu yönde yeni gelişmeler yaşanması 

bunun doğal sonucudur.  

Dini sosyal hizmet alanlarının din eğitimi ile doğrudan ve dolaylı 

olarak birçok yönden ilişkisi bulunmaktadır. Türkiye'de uzun yıllar 

boyunca bu alanda dini sosyal hizmetlerin verilmesinde yetersizlik 

yaşandığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde din eğitimi verilip 

verilmeyeceği ve nasıl verileceği konusunda yaşanan tartışmalar ve 

arayışlar, dini sosyal hizmetlerin verilmesinde de farklılıklar ve 

tartışmaları beraberinde getirmiştir. Laiklik kavramının yorumlanması ve 

uygulanmasındaki değişimlerin bu süreci olumsuz etkilediği açıktır. Bu 

konuda günümüzde halen kamu kurumları arasında eşgüdüm ve işbirliği 

konusunda bazı sorunlar yaşanmaktadır. Dini sosyal hizmetlerin 

verilmesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler arasında 

protokol düzenlenmektedir. Bu kapsamda cezaevleri, çocuk evleri, örgün 

eğitim kurumları ve hastanelerde dini sosyal hizmetlerin verilmesi 



8 | Türkiye ve Dünya’da Hastane Hizmetleri 

 
noktasında kamu kurumları arşında bir işbirliği ve eşgüdüm sağlama 

çalışmaları devam etmektedir. Ancak bu konuda yeterli bir mevzuat 

altyapısının mevcut olmadığı ve bu nedenle bu protokollerin 

uygulanmasında bazı sorunlar yaşandığı da görülmektedir.  

7. Sonuç 

Dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye’de yerleşik bir manevi 

bakım anlayışı ve uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de 

geliştirilmeye ve yerleştirilmeye çalışılan bu hizmet için bir teorik altyapı 

açığı bulunmaktadır. Ama son zamanlarda manevi bakım anlayışı ve 

uygulaması alanında ilgili bakanlıklar tarafında desteklendiği bilinen, 

hastanelerde manevi bakım veya moral merkezleri adı altında birtakım 

çalışmalar öne çıkmaktadır.  

Araştırmanın konu alanını oluşturan hastanelerde manevi bakım 

hizmetlerini tanımlamaya yönelik akademik çevrelerde özellikle doktora 

düzeyinde kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Maneviyat ve manevi bakım ile ilgi yapmış olduğumuz 

araştırmamızda ulaştığımız sonuçlara dayanarak ana hatlarıyla en az iki 

temel öneride bulunmamız mümkündür.  

Bunlardan ilki kavramsal ve kuramsal konularla alakalıdır. Gerek 

bu araştırmada çalışması gerek konuyla ilgili diğer çalışmalarda önümüze 

çıkan en önemli sorun, kavram ve kuram sorunudur. 

 Din, maneviyat, manevi bakım, manevi destek, manevi rehberlik, 

manevi danışma, dini danışma gibi çeşitli kavramsallaştırmalar devem 

etmektedir. Bu kavramsal kargaşa bir yönüyle alanda canlılığı tetiklese de 

diğer bir yönüyle alandaki çalışmaların güvenilirliğini ve geçerliliğini 

ciddi anlamda baltalamaktadır. 

Söz konusu bu kavramsal kargaşa netleştirilmeli ve bu 

tartışmaların bilimsel ve kuramsal bir disiplin altına alınmalıdır. 

Manevi bakım hizmetlerinin halk tarafından bilinildiğinin 

attırılmasına yönelik broşür, kamu spotu, bilgilendirme seminerleri gibi 

tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmelidir.  

Manevi bakım hizmetlerinden istenen verimliliğin elde edilmesi, 

kurumsal anlamda yer edinebilmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılması 

için Manevi Bakımı sunmaya yönelik Psikoloji, Sosyal Hizmet ve İlahiyat 

bilgilerinin yer alacağı bir lisans ve yüksek lisans programının 

geliştirilmelidir.  
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