


Özlem Karairmak

Psikoloji sözcügünün kökleri Antik Yunan

medeniyetine dayanmaktadir. Ingilizce "psychology"

kelimesi aslinda iki kelimeden olusmustur. "Pscyhe" ve

"logo", Latince kelimelerdir. Sirasiyla, ruh ve bilim

anlamina gelmektedirler. Bu iki kökten olusan psikolo

ji sözcügü, eski çaglarda ruh bilimi anlamini tasiyordu.

Ancak, insanoglunun ve medeniyetlerin modernlesmesi

ile, psikoloji kelimesi antik anlamini kaybetmis ve

kendine daha modern bir anlam bulmustur. Ruh

sözcügü modernlesme ile birlikte psikolojik bir terim

den çok dinsel bir terim olarak anilmaya baslanmistir.

Tinselligin, psikolojik danisma alaninda, çok kül

türlülükten sonra besinci güç olarak görülmeye ve bu

alandaki literatürde yerini almaya basladigi görülmekte

dir. (Stanard, Sandhu ve Painter, 2000). Ancak, tinselli

gin tanimlanmasinda ve kavram olarak açiklanmasinda

henüz ortak bir görüse ulasilamamistir (Benjamin ve

Lobby, 1998; Elkins, 1995; Stanard, Sandhu ve Painter,

2000; Young, Cashwell, ve Shcherbakova, 2000). Co

rey (1996) gelecek yüzyil içinde insani anlamada tinsel

temalara giderek artan bir vurgunun ortaya çikacagini

ileri sürmktedir. Ancak, tinselligin taniminin yapilmasi

ve üzerinde çalisilmasi zor bir kavram oldugunun alti da

önemle çizilmektedir (Gorsuch, 1984).

Güncel psikoloji literatüründe, tinselligin din

baglaminin disinda da var olduguna siklikla rastlan

maktadir. Tinsellik taniinlarken, arastirmacilar din ve

tinsellik arasindaki farklara yogunlasmislardir (Elkins

ve ark., 1988, Holder ve ark., 2000, Miller, 1999;

Zinbauer ve ark., 1997). Zinnbauer ve arkadaslari

(1997) tinselligi tanimlarken, tinselligin bireysel bir

olgu oldugu halde, din kavraminin ise daha resmi bir

sekilde yapilandirilmis bir kurum oldugu üzerinde dur

maktadirlar. Elkins ve arkadaslari (1988) din kurum
larinin tinsellik üzerinde tekel kurma hakkinin bulun

madiginiifade etmektedir. Litf'ratürde herhangi bir dini

inanç tasimadan ya da Tanri inanci olmadan da tinsel

deneyimler yasanabilecegi üzerinde duran yazarlarda

vardir (Chandier, Holden ve Kolander, 1992).

Elkin ve arkadaslari (1988) tinselligi tanimlarken 2

anahtar bilesenden söz etmektedirler: anlam ve

yasamdaki amaç. Viktor Frankl (1967) tarafindan öne
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sürülen varolusçu yaklasima dayanan Logoterapi,

kisinin yasamindaki anlam bulma mücadelesini ve

anlamsizlik duygusunun yarattigi çeliskileri temel alan

kuramsal bir çerçeve olarak bu konuyu son derece iyi

açiklamaktadir. Kuramin ismini aldigi kelime Logo, tin

selligin taniminda yer alan iki bilesenden biridir (Logo'

= anlam). Frankl yazilarinda, varolussal bir hayal

kirikligi yasayanlarin, yasamlarindaki anlami baska bir

deyisle, niçin yasadiklarini bulamadiklarini söylemek

tedir (Prochaska ve Norcross, 1999). Young, Cashwell

ve Woolington (1998) bir çalismalarinda tinsellik ve

yasamdaki amaç ve ahlak gelisimi arasindaki olumlu

iliskinin üzerinde durmaktadirlar. Bu noktadan

bakildiginda, tinsel temalarin varolusçu bakis açisiyla

kesistigi görülmektedir. Bu noktada, tinselligin

varolusçu yaklasimla açiklanabilecek bir kavram

oldugu düsünülmektedir.

Tinsellik, psikolojik danisma alaninda yeni bir

kavram gibi görünmesine ragmen Carl Jung'un (1933)

kuraminin özünde tin ve tinsellikle ilgili temalar bulun

maktadir. Carl Jung (1933), insanin sadece psikoseksüel

ve psikososyal bir varlik olmadigini, ayni zamanda

psikotinsel (psychospiritual) bir varlik oldugunu ifade

etmistir. Son günlerde giderek genisleyen bilimsel tin

sellik literatürü, bu kavramin tekrar dogusunu göster

mektedir (Richard ve Bergin, i997). Rasyonel ve nesnel

olan kurallarin yanisira, tinsel temalar, evrendeki bütün

lüge ve dengeye inanma, aci deneyimlere ragmen iyi

hissetme, hastaliklardan sonraki iyilesme sürecinde kul

lanilan alternatif yollar olarak görülmektedir. Maslow

(1971), kendini gerçeklestirmenin tinsel bir önem

tasiyan önemli bir deneyim oldugunu söylemistir. Jung

(1933) kisilerin yasadigi tüm sorunlarin tinsellikle ilgili

oldugunu ve tinsel bir farkindalik yasamadan

iyilesmenin tam olarak gerçeklesmeyecegini savun

mustur. Bu durumda tinsel boyut, insani anlamada

fiziksel, duygusal ve bilissel boyut ile esit bir rol
üstlenmektedir.

Tinsellik boyutunu psikoloji bilimi içinde tarih

boyunca nasil ele alindigina bakildiginda, onyedinci

yüzyilda Rönesans ile birlikte, psikoloji bilimi ampi

rizm ve rasyonolizmin etkisiyle kendisine laboratuarlar

da yer buldugu görülmektedir. Tinsel temalar ve ruh,



Tinsel Anlayisin Psikolojik Danismadaki Rolü

rasyonel düsünme sekli karsisinda degerini kaybetmis

ve uzak durulmasi gereken daha çok dinsel anlamlar

tasiyan kavramlar olarak kalmistir. Freud, öne sürdügü

psikoanalitik yaklasimin laboratuar kosullarinda tekrar

edilememesi ve ölçülememesi nedeniyle sert elestiriler

almistir. Daha sonra, ortaya çikan davranisçi yaklasim

ise, psikolojiyi dogal bilimlerin içinde tamamen nesnel

ve deneysel bir bilim dali olarak gönnüstür. (Pavlov,

1927; Skinner, 1953; Watson, 1931). Davranisçi

yaklasim insani oldukça mekanistik ele almis ve, insan

uyaricilara tepki veren bir mekanizma olarak

tanimlanmistir. Bu yaklasima göre insan uyaricilara

uygun tepkileri göstermedigi zamanlarda klasik ya da

edimsel kosullanma yöntemleri kullanilarak bireyin

istenilen ve önceden belirlenen tepkileri vermesi

saglanabilir. Insan ve hayvan davranislarini benzer

sekilde açiklamaya çalisan bu yaklasim, ruh ve akil gibi

insani tamamlayan bütünün parçalarini gözardi etmis

gibi görünmektedir.

Davranisçi yaklasimdan sonra ortaya çikan bilissel

davranisci yaklasimla birlikte insan davranisinin ortaya

çikmasinda akil ve algilama önem kazanmis ve

düsüncelerin davranisi etkiledigi konusunda fikir

birligine varilmistir. Ancak günümüzde, özellikle

psikoterapi ve danisma alaninda insanin dogasinda

bulunan, aklin yanisira ruhun varligini da davranis

degisikligine neden olarakgösteren bir kuram bulunma

maktadir. Elkins (1995), bu durumu elestirmis ve

psikolojinin modem psikolijinin antik çaglardan gelen

köklerini terk ettigini ve kendini kati bir bilimsel ve

ampirik anlayisla yürütülen nesnel ve dogal bilimlerin

içine sokmaya çalistigini ifade etmistir.

Psikolojinin uygulandigi alt dallardan biri olarak ,

psikolojik danisma uygulamasinin ve egitiminin içine

tinselligi dahil etmek danisani anlamada ve gelismesini

saglamada gerekli olabilir. Gerçekten de psikiyatrist,

psikolog, sosyal çalismaci ve danismanlardan olusan bir

grup üzerinde yapilan bir anket sonucuna göre, grubun

% 68'i tinselolarak evreni anlama ve bireyi bu anlayisin

içinde alma maddesini desteklemislerdir (Bergin ve

Jensen, 1990). Ayrica, Grabovac (2003) akil sagligi

uzmanlarinin klinik çalismalarda ve arastirmalarda tin

sel konular gündeme geldiginde genelolarak bir

rahatsizlik duyduklarini ifade etmistir. Ancak arastirma

bulgulari insanlarin ihtiyaçlarinin çesitlendigini ve akil

sagligi uzmanlarinin bu alanda bilgi olarak eksik his

setiklerini göstermistir. Özellikle tip alaninda yürütülen

arastirma bulgulari (Fumham,1994; Stephenson ve

Draucker, 2003) hastanin tinsel inançlarinin genel

saglik durumu üzerinde önemli etkisi etkisi oldugunu

kanitlamistir. Ayni zamanda, insanin akil, beden ve tin

sellikten olusan bir bütün oldugu düsünülürse, ayni

olumlu etkinin psikolojik olarak saglikli ve iyi olmanin

üzerinde de görülmesi beklenmektedir. King, Speck ve

Thomas (I 994) çalismalarinda, tinsel inançlarin klinik

sonuçlar üzerinde etkili oldugunu göstermislerdir. 2000

yilinda yapilan bir ampirik çalismanin sonuçlarina göre,

olumsuz yasam olaylarina maruz kalmak bireylerin

depresyon ve kaygi duzeyini arttirirken, tinsellik bu

artan etkiyi azaltan bir degisken olarak bulunmustur

(Young, Cashwell, Shcherbakova, 2000). Bu bulguyla

tutarli olarak, tinsellikle olumsuz duygular arasinda

olumsuz yonde bir iliski bulunmustur (Fehring,

Brennan ve Keller.1987)

Tinselligin psikoloji alanina katkisi konusundaki

farkindaligin artmasi, Amerika' daki psikiyatri bölüm

lerinin programlarinda bu anlayisa uygun olarak

degisiklik yapmalarina sebep olmus ve onalti program

da resmi olarak tinsel ve dinsel konularin islendigi der

sler verilmeye baslanmistir (Grabovac, 2003). Ayrica

arastirmaci, Kanada' daki psikiyatri programlarinda da

bu eksikligi fark etmis ve bu boslugu doldurmak

amaciyla klinik uygulamalara uygun olarak tinsel

temalari içeren iO derslik bir öneri sunmustur. Bunlara

ek olarak, Yeni Zelanda ve Ingiltere'de de

arastirmacilar psikiyatri ögrencilerinin bu alanla ilgili

bilgiye ve egitime ihtiyaç duydugunu ortaya

koymuslardir (Lawrence ve Duggal, 200 i; Turbott,

1996)

Bazi arastirmacilar da tinselligi içeren müdahale

yöntemlerini ve temalari kuramsal yaklasimlarinin içine

yerlestirmeye çalismislardir (Propst ve ark., 1992;

Payne, Bergin ve Loftus, 1992). Payne ve arkadaslari

(1992), tinsel kavramlari ve yöntemleri psikodinamik,

varolusçu-hümanist yaklasimlar ve saglik psikolojisi ile

birlestirmislerdir. Tinsellik kavraminin, psikolojik
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