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“Çocuklar, göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiğimiz canlı mesajlardır”
-Neil Postman, “Çocukluğun Yokluşu”, s. 7

Giriş

Bolluk bilinci ya da sahip olma yönelimi, günümüz insanının 
maddi ve manevi doyumunu karşılama yönelimi için sıklıkla kulla-

nılan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketim toplumu ve 
kültürünün içinde olmamız nedeniyle; maddi imkânların genişliği 
ile mutluluğun, manevi olgunluğun derinliği ile benlik bilincinin 
karşılaştırıldığı pek çok yaşantıyla daha çok karşılaşır hale geldi-
ğimiz herkesçe malumdur. Fakat kadim bir bilgidir ki bir denge ve 
uyum gerektiren mutluluk ve huzur, insanın hem maddi hem de 
manevi yönünü bir arada ahenkli tutabilmesiyle yakalanabilmek-

tedir. Bir bedenle maddi ve bir ruh ile manadan oluşan insan için, 
yaşarken bunu başarabilmek ancak değerler sayesinde olabilmekte-

dir. Şükür de bir değer olarak erdemlerin en tatlısı, tüm değerlerin 
harcı, hareket ettiricisi ve bir iyilik sevgisi/paylaşımı olarak iyiliğe 
ve iyilik sahibine duyulan gönül borçluluğu/vefa ile iyiliğin daimi-
leşmesini sağlayan ve aynı zamanda hayatın birçok problemine kar-

şı iziki ve psikolojik sağlığı destekleyen/ geliştiren bir “iyi”leştirici 
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olarak; din/maneviyat ve psikoloji sahalarında pratik ve teorik pek 
çok çalışmayla karşımıza çıkmaktadır.

İnsanların mutluluğu ve iyi oluşu üzerine yaptığı çalışmalarla 
psikoloji ve din arasında köprü oluşturan, insanın sağlığına yönelik 
önemli adımlar atan pozitif psikoloji özellikle olumlu yaşantılara 
yönelimi ile dikkat çekmektedir. Şükür, pozitif psikolojinin kuru-

cusu Seligman’ın (2000) da çalışmalarında ağırlıkla yer verdiği, ilk 
pozitif psikoloji çalışmalarında öncelikle ele alınarak çalışılan bir 
değer, duygu, yaşantı olarak mutluluk aracı, sağlık idame ettirici 
ve manevi gelişim sağlayıcı olarak kendine merkezi bir yer açmıştır. 
Bu sebeple psikoloji araştırmaları, farklı yaşantılar /olaylar içerisin-

de, farklı yaş gruplarında, kişilik, ruh sağlığı mutluluk konu başlık-

larında ya da bir başa çıkma tarzı olarak şükrü ele almışlardır. Bu 
araştırmalar sadece bulgu ve öneriyle değil, aynı zamanda şükür 
yaşantılarını artırıcı örneğin şükür günlükleri, mektupları ya da şü-

kür geceleri gibi farklı teknik ve müdahaleler de geliştirerek alana 
katkıda bulunmuşlardır. Bunlar arasında özellikle şükür günlükle-

ri, ilk olarak hastalara uygulanan bir teknik olsa da, daha sonradan 
çocuklar üzerinde yaygınlıkla kullanılan bir etkinlik olmuş, kişinin 
hayatında şükür yaşantısı oluşturarak olumlu duygu, tutum ve 
yaklaşımları etkileyen bir enstrüman olarak öne çıkmıştır. 

Çocuk ve şükür, iyilik ve yaşam sevinci konusunda birleşmek-

tedir. Hayatın en başında olan bir insan olarak çocuk, sahip olma 
ve olma ilişkisinde de yaşam tecrübesinin en başlarındadır. Özel-
likle çocukların ahlaki gelişimi ve değerlerin farkındalığına yönelik 
uygulamaların arttığı günümüzde; değerlerin aktarılmasından çok, 
doğru bir şekilde anlaşılması ve yaşama geçirilmesi için çalışmala-

rın yapılması, bilhassa çocuklar için yeni yöntemlerin geliştirilmesi 
konusunda bir ikir birliği ve yoğun çabanın olduğu görülmekte-

dir. Anlam ve değerler üzerindeki değişimlerin en fazla onlarda iz 
bırakacağından, geleceğin insanları olarak bugünün izlerini taşı-
yacaklarından çocukların dünyanın değişen yeni yaşam şartların-

dan dini/manevi, bilişsel, duygusal ve ahlaki gelişimleri açısından 
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olumlu /olumsuz olarak nasıl etkilen(dik) eceklerini incelemek bu 
sebeple büyük önem arz etmektedir. 

Çocukluğun; hem kişilik gelişimi, zihinsel gelişim, duyusal, 
duygusal gelişimi hem de ahlâk gelişimi için bir başlangıç ve kalıcı 
yaşantılar oluşturması bu dönemi hayatın en önemli süreçlerinden 
biri haline getirmektedir (Onur, 1995). Çocuğun bir özne olarak ah-

laki davranışta bulunması başkasıyla olan ilişkisi üzerine bir dav-

ranış geliştirmesi ve bunu iyi ya da kötü olarak nitelemesi onun 
zihinsel gelişimi ile yakından ilişkilidir ki bundan dolayı çocuğun 
şükretmesi bilişsel gelişimi kadar dini/manevi gelişimi ile de ya-

kından ilişkilidir (Göcen, 2015b). Bir değer olarak ele alındığında 
çocuğun ahlak gelişimiyle, bir duygu olarak ele alındığında duy-

gusal gelişimi, bir dini yaşantı olarak ele alındığında manevi geli-
şimi ve bir düşünce, tutum ve kişilik özelliği olarak ele alındığında 
bilişsel ve kişilik gelişimiyle yakından alakalı olan şükran gelişimi, 
bu nedenle diğer tüm değerler gibi çocukların dünyası hakkında 
önemli veriler sağlayacaktır. 

Bu makalemizde çocuk ve şükran konusu ele alınırken ayrıca 
farklı bir parantez daha açılarak, önceki araştırmalarda çocukların 
şükrettiği temalar (aile ve üyeleri gibi) açısından dezavantajlı olan 
devletin koruma altına aldığı çocuk evlerindeki çocukların şükre, 
hayata, insanlara bakışları bunun iyi oluşları ve maneviyatları üze-

rindeki etkileri onlarla yapılan mülakatlar üzerinden nitel olarak 
değerlendirmeye alınmak istenmiştir. 5395 Sayılı Çocuk Koruma 
Kanunu’a göre korunma ihtiyacı olan çocuk, bedensel, zihinsel, ah-

laki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, 
ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuk olarak tanım-

lanmaktadır (http://www.cocukhizmetleri.gov.tr). Ailesi yanında 
korunamayan çocuklar için sosyal devlet sorumluluğunu yerine 
getirir. Anne veya babasız olan, ebeveynlerinden biri ya da ikisi de 
belli olmayan, biri ya da ikisi tarafından terk edilen, biri veya ikisi 
tarafından ihmal edilen çocukların barınması, bakılması, eğitimleri-
nin ve sağlıklı gelişimlerinin sağlanması, imkânların oluşturulması 
maksadıyla çocuk evleri, çocuklar için öngörülen sosyal hizmet mo-

dellerinden biridir (Yolcuoğlu, 2009, s. 1; Genç ve Barış, 2015, s. 103).



DİN, DEĞERLER ve SAĞLIK236

Önceleri dini ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülme-

ye çalışılan korunmaya muhtaç bu çocukların bakımı, 1983 yılında 
kurulan “Çocuk Esirgeme Kurumu” bünyesinde ele alınmış, daha 
sonraları 2000 yılına gelindiğinde ise alternatif bir model olarak 
çocuk evleri uygulaması başlatılmıştır (Yaşar ve Dağdelen, 2013, s. 
201). Çocuk evleri, “aile ortamının sıcaklığını hissederek daha sağ-

lıklı büyümeleri için aile ortamına benzer yapı ve ilişkiler içerisinde 
0-18 yaş arası, sayıları yaklaşık beş ile sekiz arasında değişen her ilin 
sosyal, kültürel, iziksel yapısına göre en uygun yerler özellikle okul 
ve hastanelere yakın apartman dairesi ve müstakil dairelerde kalan, 
temel ihtiyaçlarının giderilerek barınmalarını, bedensel ve ruhsal 
gelişimlerini daha üst düzeye çekmek amacıyla oluşturulmuş yatılı 
sosyal hizmet kuruluşlarıdır”2 (Yazıcı, 2012, s. 508). Nüfusa ve sos-

yal değişimlere bağlı olarak yıllara göre istatistiğine bakıldığında 
devlet koruması ve bakımı altına bırakılan çocukların sayısında ar-

tış olduğu görülmektedir. Buna göre en son 2015 yılı sonu itibariyle 
1057 çocuk evinde toplam 5366 çocuk bulunduğu kayda geçmiştir 
(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2015 Faaliyet Raporu, 2016). 
İstatistikî olarak sayının büyüklüğünden de anlaşılacağı üzere ha-

yatta en temel dediği ihtiyaçları konusunda eksiklik ya da zorluk 
yaşamış bu çok sayıda çocuğun şükür, mutluluk ve Allah’a yöne-

limleri konusunda nasıl bir yaklaşım sergilediklerini gözlemlemek 
ve anlamaya çalışmak, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur.

Şükür ve Şükür Günlükleri

Şükür, iyilik ve güzelliğin bilinmesi, fark edilmesi, hissedilme-

si ve kişinin karakterinde ve yaşamında bunları sabitleyerek, bir 
kişilik tarzına dönüştürmesi; zor zamanlarda kişiye güç veren bir 
kaynak, iyimserlik sağlayan bir yönelim, ayrıca insanları, zamanla-

rı birbirine bağlayan, olumlu yöneltildiğinde bir kadirşinaslık, vefa 
ve derin bir minnettarlık olumsuz yaşandığında mihneti de içeren 
geniş bir kavramdır (Emmons ve Crumpler, 2000; Emmons ve Mc-

2 http://hitapsgk.com/node/2602.10.06.2016.
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Culluogh, 2003; Ayten, Göcen, Sevinç, Öztürk, 2012, Göcen, 2014). 
Pozitif psikoloji çalışmaları içerisinde birçok özelliği ile öne çıkarı-
lan şükür aynı zamanda bir değer olarak ahlaki ve manevi gelişim 
içerisinde de ele alınmaktadır. McCullough, Kilpatrick, Emmons ve 
Larson’a göre (2001;252-253) şükür, sahip olunan ahlâkî düzeyi yan-

sıtan “ahlâkî bir duygu” ve karşılılık duygusu üretmesi ile “ahlâkî bir 
motivasyon kaynağı” ve şükür bireyin gelecekteki yaşamında da ver-

diği karar ve seçtiği hayat içerisinde “ahlâkî bir güçlendirici”dir. Çün-

kü yarar ya da iyilik görmüş ve teşekkür edilmiş kişi, iyilik ya da 
yarar vermek ve teşekkür almak konusunda motive edilmiş olmak-

ta, bu sayede de şükür, insanların olumlu sosyal davranış kazan-

malarını ve bunu devam ettirmelerini sağlamaktadır. Bu sebeple de 
önce yetişkinlerde başlayan araştırmaların -son zamanlarda- özel-
likle çocuk ya da ergenler üzerine kaydığı ve farklı uygulamalarla 
hız kazandığı görülmektedir (Froh ve diğ., 2007; Froh ve diğ., 2009).

Şükür günlükleri ise bu uygulamalardan en etkili olanlardan 
biri olarak, kişinin günlük hayatındaki olumsuzlukları görmezden 
gelerek değil; onlara rağmen kişiyi hayatının olumlu kısımlarına 
yönlendirerek, onun mutluluk duyduğu şeylere odaklanmasını, ha-

yatına anlam katan şeylerin farkındalığının artmasını hedeleyen,-
belli bir süre ve bir rutin içerisinde, şükrettiği şeyleri anlatarak ya da 
listeleyerek kaydetmesinden oluşan defterlerdir (Emmons, 2009).

Şükür günlüklerini kullanan pek çok araştırma (Froh ve diğ., 
2008; Sheldon ve Lyubomirsky, 2006) olmasına karşın çocuk ve şü-

kür konusunda bunlardan en dikkat çekeni Gordon ve diğ. (2004) 
tarafından ABD’de 2000 ve 2001 Kasım aylarında çocukların yaz-

dıkları günlüklerden yola çıkarak, 11 Eylül saldırılarından önce ve 
sonra çocukların şükür temaları arasındaki farklılıkları incelediği 
araştırmadır. Seligman ve arkadaşlarının (2005) da kişilerin yaşam 
doyumlarını artırmak üzere her gün için şükrettikleri üç şeyi yaz-

malarını istedikleri araştırmada, bunu uygulayan katılımcıların 
yaşam doyumu ve mutluluk düzeylerinin arttığı, hatta uygulama 
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bitmiş olsa da birçok katılımcının günlük tutmaya devam etmek is-

tediği ve de ettiği ifade edilmektedir.
Ülkemizde de çocuk ve şükür günlükleri ile ilgili biri deneysel, 

diğeri nitel olmak üzere tarafımızdan yapılan iki çalışmada sonuç-

lar bunu göstermiştir. 2012 yılında yaptığımız deneysel çalışmada, 
on bir/on iki yaş grubu çocuklara tutturulan “şükür günlükleri” 
aracılığıyla şükretme ve yaşam memnuniyetleri ile ilgili düşünce, 
duygu ve davranışlarında fark oluşturmak amaçlanmış, 33 deney 
ve 33 kontrol grubunda olmak üzere 66 çocuğa şükür ölçeği ve ya-

şam memnuniyeti ölçeği uygulanmış, daha sonra deney grubundan 
21 gün boyunca her gün şükrettikleri şeyleri yazdıkları bir günlük 
tutmaları, kontrol grubundan ise sadece günlük hayatları içerisin-

den yazmak istedikleri şeyleri aktaracakları günlük tutmaları isten-

miştir. Nihayetinde de her iki gruba tekrar şükür ve yaşam memnu-

niyeti ölçeği uygulanmıştır. Buna göre çocukların şükür günlükleri 
sayesinde şükretme ve yaşam memnuniyeti düzeylerinde artış ol-
duğu, şükür günlüğü tutan grubun şükretme oranlarında istatistikî 
anlamda bir farklılık ortaya çıkmasa da sayısal bir artışın olduğu 
ama en önemlisi yaşam memnuniyeti puanlarında öntest ve sontest 
sonuçları bakımından istatistikî bir farklılığın bulunduğu görül-
müştür (Göcen, 2015a). 

İkinci araştırmada ise çocukların nelere şükrettiği ve bunun on-

ların maneviyatına nasıl etki ettiği yetmiş çocuğun tuttuğu şükür 
günlükleri üzerinden nitel olarak incelenmiştir (Göcen, 2016). Elde 
edilen bulgular değerlendirildiğinde iki çocuktan birinin Allah’a; 
temel anlamda yaşamını sağlayan maddi olarak sahip oldukları 
şeyler, ailesi ve bundan doğan yaşam sevinci ve memnuniyeti için 
şükrettikleri görülmüştür. Bu sonuçlarla çocukların günlüklerinde 
en sık görülen temaların; temel ihtiyaçlar (gıda, giyecek, barınak 
gibi), aile ve üyeleri, yaşama sevinci, öğretmenler/okul, dini inanç-

lar ve yaşantıları ile sahip oldukları maddi şeyler için yapılan şü-

kürler olduğu tespit edilmiştir. 
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Araştırmanın Amacı

Çocuk evlerinde kalan çocuklar üzerine yapılan nitel bir araş-

tırmayı içeren bu çalışma, çocukların tuttukları şükür günlükle-

rinden sonra,onlarla yapılan mülakatlardan elde edilen verilerle, 
çocukların şükre, insanlara ve Allah’a karşı yönelimlerini şükürle 
yaşantılarını devam ettirmenin onların psikolojik sağlıklarındaki ve 
manevi hayatlarındaki etkilerini anlamayı istemektedir. Çocuk ve 
din başlığı altında ele alınan araştırma konuları olsa da bu nitelik ve 
nicelik olarak yeterli değildir. Değişen yaşam ve insanlar, iç ve dışta 
oluşan olumlu ya da olumsuz bireysel ve toplumsal anlamda birçok 
faktör yeni açılımlar desenler oluşturmaktadır ve bundan en çok 
çocuklar etkilenmektedir. Bundan dolayı maddi değerlerin ön pla-

na alındığı, manevi değerlerin içinin boşaltıldığı, “daha fazla”nın 
“en fazla”nın arkasında kalmasından dolayı mutluluk ve memnu-

niyetin olması gereken yerde aranmadığı bir zaman diliminde ön-

celikle çocuklar ele alınmak istenmiştir. Onların şükür ve maneviyat 
yaşantılarını incelemek ve onların bugünkü dünyasından yarının 
dünyası için ipuçları aramak için “şükür nedir?” meselesini ele al-
mak da gözetilen amaçlar arasındadır. Ayrıca bu sayede çocukların 
şükür değerinin farkındalığının artırılması, onların duygu, düşünce 
ve kişilik oluşumlarına olumlu katkılar sağlanması da alt bir amaç 
olarak gözetilmiştir. 

Araştırmada temel olarak şu sorulara cevap aranmıştır: “Şük-

retmek, psikolojik sağlıkları ve manevi yaşantıları açısından çocuklara 
katkıda bulunmakta mıdır? Allah’a şükrü ve insanlara teşekkürü nasıl 
tanımlamaktadırlar? Şükretmeyen ve teşekkür etmeyen insanlara 

karşı yaklaşımları nasıldır?, Neleri şükür sebebi, neleri şükürleri artırıcı 
olan olarak görmektedirler? Sahip oldukları ve olmadıkları şeyler konusun-

da yaklaşımları nasıldır? Hayata ve insanlara bakışları olumlu mu yoksa 
olumsuz mudur?”
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Metot

Araştırmanın verileri, nitel araştırma metotlarından mülakat 
ve gözlem metodu yoluyla elde edilmiştir. Bu araştırma için nitel 
araştırma yönteminin daha uygun görülmesinin nedeni ise, çalış-

manın veri toplamının doğal bir ortamda gerçekleştiriliyor olması, 
örneklemin yapısı, araştırma sorusu ve katılımcıların kendine has 
özellikleri dolayısıyla hassas bir şekilde yaşanılanları anlamak, an-

lamlandırmak ve daha sağlıklı yorumlamalar getirmek istenmesi-
dir. Şükür günlüklerinin uygulama ve akabinde de çocuklarla bire-

bir görüşmeler araştırmacı tarafından yapılmış, elde edilen veriler 
içerik analizine tabi tutularak incelenmiştir.

Veri Toplama Aracının Oluşturulması
Çocuklar için yarı yapılandırılmış bir mülakat formu oluşturur-

ken, soruların açık bir şekilde, onların kolay anlayacağı, farklı an-

lama ve yönlere savrulmayacak, kendilerini rahat ifade edecekleri 
şekilde, onları rahatsız edecek kelime kavram ve hissiyat içerme-

den, yönlendirmeden uzak, sade sorular olmasına dikkat edilmiştir 
(Berg ve Lune, 2015, s. 139-143). Sonrasında ise oluşan sorular,birbi-
riyle geçişkenliği ve akışkanlığı düşünülerek sıralanmıştır. Alan uz-

manlarından görüş ve öneriler alınmış, anlaşılmayan soru madde-

leri değiştirilmiş, benzeyen sorular birleştirilmiş ya da çıkarılmıştır. 
Bu süreç sonunda veri toplama aracı 10 sorudan oluşmuştur.

Çalışma Grubu 

Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiyle, yaşları 8-14 ara-

sında değişen, 4’ü kız 10’nu erkek toplam 14 çocuktan oluşmuştur. 
Amaçlı örneklemede araştırılan konu için yaşam deneyimine sahip 
kişiler seçilir (Berg ve Lune, 2015, s. 71). Şükür günlükleri verilen 18 
çocuktan dördü ya günlük tutmadığı ya da mülakat yapmak için 
gönüllü olmadığı için araştırmaya katılmamıştır. Toplamda 18 ço-

cuktan yirmi gün boyunca şükür günlüğü tutmaları ve şükrettikleri 
şeyleri kaydetmeleri ya da listelemeleri istendikten sonra, araların-
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da gönüllü olan 14 çocukla şükür, mutluluk ve maneviyat içerikli 
mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin Toplanma Süreci

Çocuklar tarafından tutulan “şükür günlükleri” ve çocuk ev-

lerine yapılan ziyaretler İstanbul’daki üç evde gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmeler ve günlüklerin yazımı, toplanması, ziyaretler için ge-

rekli yerlerden izin alındıktan sonra 2016 Ocak ve Mart tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere önce araştırma hakkında 
bilgi verilmiş daha sonra araştırmanın konusuna ve amacına uygun 
olarak 20 gün boyunca her gün şükrettikleri şeyleri yazdıkları bir 
günlük tutmaları istenmiş, bu sürenin sonunda şükür günlükleri 
teslim alınmış ve gönüllü olanlarla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. 
Çocukların çoğu çalışmaya istekli bir tavır göstermişler, mülakat so-

ruları konusunda herhangi bir tepki ve hoşnutsuzluk göstermemiş 
hatta büyük bir ilgi de göstermişlerdir.

Verilerin Çözümlenme Süreci

Çocuklardan alınan günlüklerin hemen sonrasında yapılan 
mülakatlardan sonra elde edilen verileri kodlara temalara ayırarak 
onlarla ifade edilen duygu ve düşünceleri ortaya koymak ayrıntı-
lı ve belli bir çerçeve içerisinde ele almak üzere yorumlama işlemi 
yani içerik analizi (Berg ve Lune, 2015, s. 380-381; Yıldırım ve Şim-

şek, 2005, s. 227) yapılmıştır. Araştırmanın geçerlik ve güvenilirliği 
sağlamak üzere biri psikolog diğeri nitel bir araştırmacı olmak üze-

re iki araştırmacı ile verilerin toplanması sürecinde sürekli iletişim 
içinde olunmuş, katılımcıların doğrudan cümlelerine alıntı yapıla-

rak ve katılımcıların isimleri gizli tutulmuştur.
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Bulgular ve Tartışma

İyilik Sinyali/Adaptörü Olarak Şükran

Çocuklara ilk olarak“şükretmek, teşekkür etmek ne demektir?” 
diye sorulmuş, çocukların verdikleri cevaplara bakıldığında; şük-

retmeyi en çok Allah (n=9), teşekkür (n=7), iyilik (n=4) vücut (n=3) 
kavramlarıyla buna ilaveten de sevmek, sevinmek, mutlu olmak he-

diye almak, yaratılmak, nimet, dünya, dua, insanlar gibi kelimelerle 
anlattıkları görülmüştür. 

Kavramların ötesindeki büyük resme bakıldığında ise çocukla-

rın şükrü bir iyilik ya da hediye aldıklarında “Biri hediye verdiğinde 
teşekkür ederiz”(C, Erkek, 9 yaşında) ya da bir iyiliğin onlar için dü-

şünüldüğünde buna karşılık vermek olarak anladıkları; “Bir iyilik 
karşılığında teşekkür ederek sevdiğimizi, sevindiğimizi belli etmiş oluruz. 
Mutlu olduğumuzu belli etmiş oluruz” (E, Erkek, 12 yaşında), “Allah’ın 
bize verdiği nimetlere teşekkür etmek.” (D, Kız 11 yaşında), şükretmeyi 
Allah ile birebir bir ilişki içinde olmak olarak gördükleri “Allah ile 
konuşmak” (N, Erkek, 10 yaşında) ve ona yöneltilmesi gereken, onun 
hak ettiği bir şey olduğunu fark ettikleri ortaya çıkmaktadır.

Bulunduğu evde zekâsı ve çalışkanlığı ile öne çıkan O’ya (Er-

kek, 11 yaşında) göre “Allah’a seni yarattığı için, dünya ve cenneti ya-

rattığı için teşekkür etmektir. Başkalarına teşekkür etmek demektir”. İyili-
ğin, karşılık gerektiren bir eylem olduğuna vurgu yapan, bir cevap 
verme istek ve ihtiyacını uyandırdığına dikkat çeken diğer çocuklar 
için de “Allah’ın bize verdiği eşyalara, vücudumuza, iskeletimize teşekkür 
etmek” (E, Kız 10 yaşında) “Ben sana iyilik yapıyorum. Senin de teşekkür 
etmen demek”tir (U Erkek, 11 yaşında).

İçerik analizinde çocukların şükür tanımlarında yapılan ana 
hususları yakaladıkları görülmektedir. İyilik sevinci olarak kısaca 
tanımlanacak şükrün bir adalet ve merhamet içeren kısmını, onun 
için oluşturulmuş olan yararlı, hoş ve güzel bir şeye karşı adil ol-
mak adına kendisine verene yöneltmesi gerektiği hissini sergilemiş-

lerdir. “Mesela siz bana iyilik yaptınız. Benim de size en azından teşekkür 
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etmem gerekir” (N, Erkek, 14 yaşında). Bunun onları Allah’a daha 
çok yaklaştıracağını da yaşamları içerisinde vahyi olarak bilip bil-
medikleri meçhul olsa da,tecrübî olarak anladıkları anlaşılmaktadır. 
“Allah’ın verdikleri karşısında ona dua etmek, daha çoğunu istemektir” 
(Y.Kız, 11 yaşında). 

Şükretmek Niçin Gerekir?

Değerler ve dinler arasındaki organik bağın varlığı ve birbi-
rine olan destekleri insan var olduğundan bu yana bilinmektedir. 
Bu yüzden değerler söz konusu olduğunda hem fıtri hem de vahyi 
kaynaktan beslenen inanç ve ibadet duygusunu içeren dini yaşantı-
nın bundan müstağni olması mümkün görünmemektedir. Bir değer 
olarak şükretmek de İslam dininde, inancın, ibadetin ve ahlakın te-

mel yapılarından görüldüğü için, Müslüman bir toplumda yaşayan 
çocukların şükretmek deyince Allah’la olan ilişkilerine, dini yaşa-

mın en belirgin öğelerine hem günlüklerde hem mülakatlarda yer 
vermeleri doğaldır.

Çocuklara “Allah’a niçin şükretmemiz gerekir?” sorusu yöneltildi-
ğinde, neden şükretmeleri gerektiğini açıklarken, Allah tasavvurla-

rını da ortaya koydukları, O’nun hayatın var olmasını sağlamasını 
ve hayatın idame edilmesi için ihtiyaçları gidermesini de şükretme 
sebebi olarak yer verdikleri görülmüştür. Özellikle O’nun “yaratıcı” 
özelliğini öne çıkarmışlardır. Örneğin “O her şeyi yarattı.” (C, Erkek, 
9 yaşında),“O bizi yarattı. Bize vücut ve organ verdi.” (S, Erkek, 10 ya-

şında) gibi ifadelerde olduğu gibi çocukların hem şükür günlükle-

rinde hem de görüşmelerinde Allah’la olan ilişkilerini bir sevgi ve 
aidiyet hissiyle anlattıkları gözlemlenmiştir.

“Çünkü Allah yücedir. O bize ellerimizi, kollarımızı, ağzımızı, burnumu-

zu verdi.” (E, Kız, 10 yaşında); “Beni bu dünyaya koyduğu için, yaşama-

yı seviyorum. Bize bu nimetleri verdiği için. Mesela nar. Narı çok seviyo-

rum. Mesela çorba yapıyoruz, onun malzemelerini üretmese kimse, yani 
Allah üreten kişinin aklına getirmese o çorba olmaz. Allah istemese bize 
nimet vermezdi ama verdi. Bize o nimeti verdiği için bizim ona teşekkür 
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etmemiz gerekiyor.”(D, Kız, 11 yaşında); “Allah’a şükrettik. İnsan her 
şeye sahip olamaz. Mesela ben buradayım, annem beni fazla göremiyor, 
hasta olduğu için. Ben dua ediyorum. ‘Allah’ım inşallah annem iyileşir 
ve beni alır’ diyorum. İhtiyacımız olduğunda Allah’a şükretmemiz gere-

kiyor.” (T, Erkek, 12 yaşında).
Ülkemizde, çocuk ve Allah tasavvuru ile ilgili çalışmalara ba-

kıldığında da, Yavuz (1987), Yapıcı (2004), Bacanlı (2002) ve Yıl-
dız’ın (2013) yaptıkları araştırmalarda katılımcıların ağırlıklı olarak, 
Allah’ı yaratıcı, hayatın ve var oluşun kaynağı, kişisel varlıklarının 
sağlayıcısı olarak düşündüklerinin tespit edilmesi, bizim bulgumu-

zu da desteklemektedir. Diğer taraftan iki çocuğun ki ikisi kardeştir 
özellikle Allah’ın ahireti var etmiş olmasına değinerek, Allah’a ne-

den şükretmeleri gerektiğini O’nun adaletine vurgu yaparak açıkla-

dıkları görülmüştür. 
“Yaratıldığım için, ahiret olduğu için şükrederim. Mesela ahirete gitti-
ğinde cennet cehennem vardır. Böylece Allah adaleti sağlar. Eğer cennet, 
cehennem olmasaydı kötüler cezalandırılmamış olurdu” (S, Erkek, 12 ya-

şında); “Beni yarattığı için, annem ve babam hayatta olduğu için, cennet 
ve cehennemi yarattığı için. Çünkü sadece cennet olsaydı insanlar ‘nasıl 
olsa cennete gideceğim’ diye hep kötülük yaparlardı. (O, Erkek, 11 ya-

şında).
Kötülerin kötülüklerinin karşılığını görmesi gibi, kendileri-

nin de nimetlerden faydalanmaya devam etmek için şükretmeleri 
gerektiği düşüncesindedirler. “Allah’ın kulu olarak ona şükretmemiz 
lazım. Eğer etmezsek Allah bu nimetleri elimizden alır” (U, Erkek, 11 
yaşında). Burada çocuklardan şükürsüzlüğü, kıymet bilmemeyle 
de değerlendiren çocuklar olmuştur: “İnsanlar Allah’a teşekkür etmeli. 
Zengin insanlar var. Bunların çoğu Allah’a teşekkür etmek yerine putlara 
tapıyorlar. Allah’a teşekkür etmeliler. ‘Bunu ben icat ettim, ben icat ettim, 
benden büyük yok’ diyorlar ama ona beyni veren de Allah. Bence en çok 
Allah’a teşekkür etmeliler. Allah onları sınava sokmuş. ‘Bakalım kulum 
bana şükredecek mi?’ diye” (Y, Kız, 11 yaşında) demiştir. Buradan yola 
çıkarak çocukların yaşadıkları olumsuzluklara karşı olumluları öne 
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çıkardıkları, dini anlamda bunu bir imtihan olarak ele aldıkları ki 
burada dini bilgilerinin öne çıktığı da anlaşılmaktadır, olumsuz bir 
sorgulama içerisine girmedikleri görülmektedir. 

Yaşadıkları olumsuz durumları şükretmeme sebebi olarak gör-

mediklerini mülakatın diğer bir sorusunda netlik kazandırmak için 
“Niçin şükredilir?” sorusundan sonra “İnsanlar Allah’a neden şükret-
mez?”sorusu çocuklara yöneltilmiştir. Bu soruyla kendileri için öne-

mini anlattıkları şeyi, insanların neden önemsemediklerini bunu 
nasıl değerlendirdikleri ele alınmak istenmiştir. Çocukların çoğu 
(n=5) bir iyilik ve fayda ve hediye sunan Allah’a karşı insanların 
cevapsız/ karşılıksız kalmalarını inançsızlıkla ya da kötülükle ifade 
etmişlerdir. 

İnanç ve şükrün birbirini tamamlamada iki yarım gibi olduk-

ları tüm dini kitaplarda bolca zikredilen bir hakikat, kabul edilen 
hayati bir gerçektir ve buradaki çocuklar da şükretmek için inan-

manın temel olduğunun farkındadırlar. “İnsanlar niçin şükretmez-

ler?” sorusuna bu sebeple “İnanmadıkları için” (S, Erkek, 10 yaşın-

da); “Çünkü Allah’ın var olduğuna inanmıyorlar” (D, Kız, 11 yaşında); 
“Belki ‘Allah bizi duymaz’ diyorlardır. Mesela benim arkadaşım öyle diyor. 
‘Allah’a inanmıyorum ama şükrediyorum’ diyor. Öğretmene inanıyorum 
diyor, bize gelip inanmıyorum diyor. Belki öğretmenden korkuyordur.” (T, 
Erkek, 12 yaşında) diye cevaplamışlardır. 

Fakat daha da derinden bunu inancın ana öğelerine kadar gö-

türen bir çocuğumuz bir iyiliğe karşılıksız kalmayı “Mesela sen bana 
bir hediye aldın. Ben de sana teşekkür etmedim. Hoşuna gitmez değil mi?. 
Allah bu dünyayı yaratmış ve üstelik nimetler vermiş. Eğer teşekkür et-
mezsek Allah’ı üzmüş oluruz. İnsanın şükredip, şükretmemesi Allah’a ne 
kadar bağlı olduğunu gösterir” (M, Erkek, 12 yaşında) diyerek samimi 
ve açık net bir şekilde ortaya koymuştur. Onlara göre bir nimeti kul-
lanıp, sonra onun kaynağını görmemek ya kişinin o kaynağı red-

detmesiyle ya da o kaynağı görmelerine rağmen görmezden gelme 
kötülüğü ile açıklanabilir.
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“Nankör oldukları için. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında.” 
(N, Erkek, 14 yaşında); “Çünkü onlar kötü” (E, Kız, 10 yaşında);“On-

lar kendini bilmezler” (U, Erkek, 11 yaşında).
İnsanların şükür bilmemelerinin nedenlerini diğer faktörlere 

bağlayan çocuklar da olmuştur. Daha yedi yaşında olan örneklemin 
en küçüğü Y. (Erkek, 7 yaşında) için “Belki Allah onlara vermiyordur” 
gibi Allah’ın vermemesine, şeytanın kandırmasına “İnsanlar işlerle o 
kadar çok meşgul oluyorlar ki Allah’a bir kuru teşekkür etmeyi çok görü-

yorlar. Allah’ı çok seviyoruz biz ama ona karşı bazı isteklerimizi yapıyor 
muyuz? Bazı insanlar iyilik yapmak yerine şeytana uyuyor” (G, Kız, 11 
yaşında) ya da ailenin bunu öğretmemesiyle yahut kötü arkadaşlar-

la açıklanabilir diye düşünmüşlerdir “Bence insanların ailelerinden. 
Aileleri onlara iyilik öğretmeli. Bazı iyi olan aileler var yine de çocukları 
kötülük yapıyorsa o da arkadaşlarından dolayıdır.” (Y, Kız, 11 yaşında).

Çocukların Gözünde Şükre Sebep Olan ve Şükrü Daha da Artıracak 
Nimetler

Çocukların bulunduğu yaş itibariyle bilişsel açıdan somut iş-

lemler döneminin sonlarında olduğu da hatırlanırsa burada şükret-
mek için nimet olarak öne çıkacakların daha çok somut ve maddi 
olması beklenen bir durumdur. Görüşmelerin ardından elde edilen 
verilere bakıldığında da somut ve soyut nimetlerin niceliksel olarak 
yarı yarıya ifade edildiği, somut sebepler olarak oyuncak, televiz-

yon gibi nesneler, göz el gibi vücut organları ya da mantı, nar gibi 
yiyecekleri ve güneş, dünya gibi yeryüzü unsurları ve ev ablaları ile 
aile üyelerinin geçtiği görülür. 

“Oyuncaklarım için, ödevimi yaptığım için”(C, Erkek, 10 yaşında; “İyi ki 
elim, nimetler, yeryüzü, dünya var. İyi ki hayvanlar var, iyi ki lambayı Edi-
son icat etti. Güneşi Allah iyi ki yaratmış.” (N, Erkek, 10 yaşında); “Gö-

züme, ışığı görebildiğim için. Burada beni seven ablalarım olduğu için, ” (D, 
Kız, 11 yaşında);“Televizyon, mantı, sehba...” (Y, Erkek, 8 yaşında).
Çocuk evleri uygulamasının en güzel ve önemli katkılarından 

biri, çok sayıda çocuğun bir arada barındığı çocuk yuvalarından ma-
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halle, site ve apartman içerisinde her ailenin yaşadığı gibi ve ailenin 
sahip olduğu tüm eşyalara sahip oldukları bir ortamı çocuklara sağ-

lamasıdır. Böylece onların kendilerini toplumdan ve yaşıtları diğer 
çocuklardan soyutlanmış gibi hissetmelerini azaltıyor olmalarıdır. 
Her evde olan (hatta çoğu evde olmayan) gipür perdeden, yerdeki 
halıya, portmantodan mutfaktaki açacağa kadar her anlamda ken-

dilerini eksik hissetmemeleri için çocuk evlerinin ayrıntılarının iyi 
düşünülmüş olduğunu gözlemlerken, çocukların bundan duyduğu 
memnuniyeti de fark ettik.

Soyut olarak ifade ettikleri şükür sebeplerine bakıldığında ise 
hayatta olmayı, dua etmeyi, nefes almayı, yaratılmayı, savaş içinde 
olmamalarını, bir eve sahip olmayı (ki bu ev genelde günlüklerde 
de ve görüşmede de “sıcacık” sıfatıyla nitelendirilmesi sık yapıl-
mıştır) ve sağlıklı olmayı saydıkları görülmüştür. “Allah’ın verdiği 
nimetler için şükrediyorum ama ilk aklıma gelen bana dua etmeyi, nefes 
almayı nasip ettiği için şükretmek oluyor.” (Y, Kız, 11 yaşında); “İnsan 
olduğum için, beni güzel yarattığı için, güzel bir hayatım olduğu için, 
kardeşlerim olduğu için, sıcak ortamda olduğum için” (M, Erkek, 12 ya-

şında); “Savaşın ortasında olmadığım için, sıcacık evim olduğu için ve 
sağlıklı olduğum için.” (G, Kız, 11 yaşında).

Şükür ve nimet arasındaki ilişki, kişinin yaşamda ihtiyaç duy-

duklarını, isteklerini anlatmasının yanı sıra, neyi nimet olarak öne 
çıkardıkları ve neye istek duydukları ile birlikte kişinin kendisi hak-

kında da bilgi edinmemizi sağlayan bir bağlantıya dönüşebilmekte-

dir. “Bana ihtiyaç ve özlemlerini söyle, sana kim olduğunu söyleye-

yim” şeklinde formüle etmek o kadar kolay olmasa da; çocukların iç 
dünyalarına bir köprü olabilir düşüncesiyle “Allah sana neyi verirse 
daha çok şükredersin?” diye yönlendirilen soruya çocukların verdik-

leri cevaplara bakıldığında; geleceklerini güvence altına almak için 
maddi güç (n=4) ve iş sahibi olmayı (3), aile özlemlerini dindirmeyi 
(n=2), ailesi olmasını ve kendisinin bir aile kurmasını (n=2), sevdiği 
eğlendiği nesnelere sahip olmayı (n=4), özellikle de bir meslek sahi-
bi olmayı (n=6) öne çıkardıkları görülmüştür.
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“Güzel bir iş. İşim olursa her şeyim olur. Sevgi de olursa çok şükre-

derim. Herkesi seversem hem hoşgörülü hem de iyi bir iş adamı olurum.” 
(E, Erkek, 12 yaşında); “Anneme kavuşmak, aileme kavuşmak. Para ka-

zanmak istiyorum. Büyüyünce eşim olmasını ve çocuklarım olmasını isti-
yorum.” (S, Erkek, 10 yaşında); “Evim olursa, ailem, arabam ve geçimim 
olursa çok şükrederim” (N, Erkek, 12 yaşında); “Üniversiteyi kazan-

mak” (U, Erkek, 11 yaşında); “İlerde çok param olursa, ressam olursam 
ve kedim olursa çok şükrederim.” (Y, Kız, 11 yaşında).

Çocuklar için meslek sahibi olmak, şükredilecek en önemli şey 
olarak görülmüştür. Bunu en iyi şu cümlede görebiliriz “İnsanın bir 
mesleği olmazsa evi olmaz, barkı olmaz. Hep sokaklarda geçinir, yemek 
yiyemez” (T, Erkek, 11 yaşında). Çocukların “meslek sahibi olmayı 
şükür sebebi” olarak bu kadar yoğunlukla vurgulamalarının, ha-

yatlarını idame ettirebilmenin en önemli ve güzel yolu olarak buna 
yönlendirilmelerinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 
ziyaretlerine gittiğimiz evlerde çocukların odalarının kapısında 
isimleri ve altında ne olmak istiyorlarsa o mesleğin yazıldığını böy-

lece onların ilerde ne olmak istedikleri konusunu ve bunun için ne 
yapması gerektiğinin sıcak tutulmaya çalışıldığını gözlemlemiştik. 
Yine ziyaretlerimiz sırasında bunun çocuklar üzerinde olumlu et-
kileri olduğu kendilerine bir amaç edindikleri ve güzel mutlu bir 
gelecekleri olacağına inançlarını beslediğini gördük. Elbette bu on-

ların hangi meslek benim için uygun diye düşünürken kendi istek 
ve yeteneklerine eğilmelerine okul başarılarının önemsenmesine de 
katkı sunmaktadır. Benzer şekilde Yaşar ve Dağdelen (2013, s. 219) 
de buradaki çocuklar ve gençlerde gelecek kaygılarının belirgin ol-
duğunu ifade etmiştir.

“Annemin beni almasını çok istiyorum. Annemin iyileşmesini istiyorum. 
Derslerimde başarılı olmak istiyorum. Ben pilot olmak istiyorum. Onun için 
de derslerimin iyi olması gerekiyor.” (T, Erkek, 12 yaşında); “Aşçı olup ye-
meklerim beğenildiğinde çok mutlu olurum.” (C, Erkek, 10 yaşında).
Meslek seçerken kendi özellikleri ve istekleriyle uyumuna bak-

tıkları kadar, onların bu meslekleri sadece kendi refahları için değil, 
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ailelerine kavuşmak, onlara fayda sağlamak, ihtiyaç sahibi insanla-

ra yardım etmek olduğu da anlaşılmaktadır. “Mimar gibi kaliteli bir iş 
yapmak isterim. Başbakan olmak da isterim. Kuyumcu olsam mesela fakir-

lere zümrüt gibi bir taş veririm. Zengin olursam insanlarla paylaşırım”(E, 
Erkek, 12 yaşında); “Ana okul öğretmeni. Hem o zaman çocuklara resim 
yapmayı da öğretebilirim.” (Y, Kız, 11 yaşında). Burada bırakılma ne-

denlerinin muhtemelen ekonomik olması, ailelerinin bundan dola-

yı yaşadığı sıkıntılar olduğu düşünülebilir ki Yaşar ve Dağdelen’in 
(2013, s. 219) Isparta’daki çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada da 
çocukların ailelerinin çoğunun sağ olduğu ya boşandıkları ya da 
ekonomik geçimsizlik nedeniyle çocukları bu evlere bıraktığı tespit 
edilmiştir.

Tabii ki çocukların meslek seçimlerinin hemen belirlenecek bir 
karar olmadığı ortadadır. Meslek konusunda kafa karışıklığı da ya-

şayanlar da vardır. “Meslek olarak Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında 
çalışan bakan olmak isterim. Eğer olamazsam cerrah, eğer onu da olamazsam 
hukukçu, eğer o da olmazsa fen öğretmeni, o da olmazsa matematik öğretme-

ni” (G, Kız, 11 yaşında). Ama yine de buna eğilmeleri, onların gele-

ceğe umutla bakmalarına yardımcı olmaktadır. Psiko-sosyal gelişim 
basamağı olarak da okul çağı ve başarma duygusunun yoğun olduğu 
dönemlerde olmaları, ailelerinin yarınlarını hazırlama konusundaki 
durumlarını bilmeleri, kendi yaşamlarını sürdürmek durumunda 
kalacakları düşüncesi, onları başarmaya yöneltmekte yaşamlarında 
hem bireysel hem sosyal bir güç veren önemli bir güdüye dönüşe-

bilmektedir. Yapıcı (2004) da çocukların dualarının motivasyonlarını 
araştırdığı çalışmasında Allah’a şükretmenin de bunda etkili faktör-
lerden olduğunu, dualarında en çok derslerde ve sınavlarda başarılı 
olmayı istediklerini tespit etmiştir. Diğer şükür günlükleri ile yapılan 
nitel araştırmada da okul hayatı ve başarma duygusunun öne çıkan 
temalardan olması (Göcen, 2013) bizim buradaki bulgumuzu des-

teklemektedir. Okulun sunduğu imkânlar eğitim ve sosyalleşmede 
edindiği kazanımlar çocuğun şükür yaşantısına da etki etmektedir. 
Arkadaşları ve öğretmenlerinin de çocuğun tutum ve düşüncelerin-

de derin etkileri olabilmektedir (Peker, 2010, s. 170).
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Diğer İnsanların Hayatlarındaki Yerini Fark Etme; Minnettarlık

İnsanın sadece bireysel değil, sosyal bir varlık olduğunu belki 
de kendi yaşıtlarından daha çok tecrübe eden bu evlerdeki çocuklar, 
hayatlarının sosyalleşme gelişimlerini daha başlarında oldukları bu 
dönemlerde insanlara olan genel yaklaşımlarını, kurdukları ilişki-
leri; “İnsanlar neden teşekkür eder? Sen neden insanlara teşekkür 
edersin?” sorusunu cevaplarken göstermişlerdir. Teşekkür etmenin 
ve teşekkür edilmenin arkasındaki mutluluk formülünü çok iyi ya-

kalamış görünmektedirler. Çünkü onlara göre teşekkür etmek ya da 
edilmek, insanların arasındaki iyiliği, iyimserliği, birbirine güveni, 
aralarındaki uzaklığı azaltıp, yakınlığı artırmayı sağlayan önemli 
bir araca dönüşmüş görünmektedir.

“Mutlu olduğum için gülerek ‘arkadaşım sana teşekkür ederim’ derim.” 
(S, Erkek, 10 yaşında); “Teşekkür etmek mutlu eder, çünkü bu onu sev-

diği ve ona daha çok bağlandığı anlamına da gelebilir” (M, Erkek, 11 
yaşında); “Biri teşekkür edince mutlu olurum çünkü onun bana güveni 
artıyor demektir ben ona iyilik yaptığım için.”(N, Erkek, 14 yaşında).
Burada en güzel tespitlerden biri insanlara teşekkür etmenin ya 

da onlara teşekkür edilmesinin aslında “bir iyilik ilanı” olduğunun 
fark edilmesidir. Yine dezavantajlı başladıkları hayata ve insanla-

ra karşı olumlu ve iyimser yaklaştıkları, kızgınlık ve kırgınlık değil 
iyimserlik, kabul görme ve ait olma hissinin öne çıktığı görülmüş-

tür. Şu iki çocuğun daha net ortaya koyduğu üzere bir insana te-

şekkür edilmesi “az öce iyilik yaptın sen iyi bir insansın” şeklinde de 
anlaşılabilmektedir.

“Bana silgisini vermeyene bile teşekkür ederim. Ben teşekkür etmeyi de 
edilmesini de severim çünkü mutlu olurum, iyilik yaptığımı anlarım” 
(N, Erkek, 14 yaşında); “Mesela ben sana iyilik yaptım, sen de hemen 
teşekkür etmek istersin” (Y, Erkek, 8 yaşında); “Mesela bir arkadaşım 
bana silgi verir, ben de ona ‘çok teşekkür ederim.’ derim. O arkadaşım için 
önemsiz olabilir ama o an benim için önemlidir. Hem teşekkür ettiğimde 
bana karşı kini varsa o da geçer.” (Y, Kız, 11 yaşında).
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Mülakatlarda ve gözlemlerimizde çocuklarda ailelerinin onları 
bırakmasından dolayı bir kırgınlık olsa da, buna tepkilerini kızgın-

lıkla değil, makulleştirmeye çalışarak anlamaya çalıştıkları ve ço-

ğunun bir gün aileleri tarafından alınacakları umuduyla burayı ge-

çici olarak, imkânlarıyla iyi olan bir yer olarak gördükleri izlenimi 
edinilmiştir. Kendileri dışında ilk tanıdıkları kişiler anne, baba ve 
diğer aile üyeleri olunca, insana karşı yaklaşımları, ilk onlarla yoğ-

rulacağı bilinen bir gerçektir. Bu sebeple aileleriyle ilgili eksiklik ve 
üzüntü yaşayan çocukların kırgınlıkları olsa da bunu tolere etmeye 
çalıştıkları gözlemlenmiştir. Kurumun dışarısındaki insanların ön 
düşünceleri bu çocukların öfke, kızgınlık, büyük hayal kırıklığı ne-

deniyle bir memnuniyetsizlik içinde olabilecekleri şeklinde olsa da 
onlar yaşama karşı bir memnuniyetsizlikle değil, Allah’a şükür ve 
de insanlara karşı teşekkür göstermeyi bir iyilik sevinci olarak hem 
mülakatlarda hem günlüklerde göstermişlerdir.

Şükrün bilişsel ve sosyal ve bundan doğan ahlaki gelişime 
katkısı olduğu kadar manevi gelişime katkısı da vardır. Şükür in-

sanın sosyalleşmesine, bireylerin olumlu sosyal etkileşimler kura-

rak varlığını destekleyici ve doyurucu ilişkiler kurmasına yardımcı 
olurken, insanı bunun kaynağına Allah’a da yöneltebilmektedir ki 
“İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Rabb’ine şükretmesini bil-
mez” hadisinde olduğu gibi şükrün yatay ve dikey ilişkisel durumu 
vardır. Kardeşiyle bir evde kalan ve hassaslığıyla öne çıkan çocuk-

lardan birinin kurduğu şu cümle en iyi şekilde bunu özetlemektedir 
;“Teşekkürü aslında insanlara ederiz ama o sanki Allah’a edilmiş gibi olur. 
İnsanlara teşekkür ediyoruz. Şöyle düşünüyorum. Belki Allah o insanı 
beni sevindirmek için göndermiştir, elçi olarak o insanı göndermiştir.” (M, 
Erkek, 11 yaşında).

Çocukların ailesi ve aile dışındaki diğer insanlar tarafından ha-

yatlarına yapılan katkıyı fark etmeleri hem bireysel, hem toplumsal, 
hem de manevi anlamda mutluluk getirdiği görülmektedir. Bugü-

nün şükreden, vefa bilen, kanaat gösteren çocukları, geleceğin ye-

tişkinleri ve anne babaları olacağından ideal ve mutlu bir toplumun 
temelini oluşturacakları ortadadır. Fakat çocukların çevrelerinde 
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olumlu örnekler kadar olumsuz örnekler de mevcuttur. Bu sebeple 
çocukların bu kişileri ya da durumu nasıl ele aldıkları, onları nasıl 
değerlendirdikleri de incelenmek istenmiş; “İnsanların bazıları te-

şekkür ederken bazıları neden etmez?” diye bir soru yöneltilmiştir. 
Çocukların yaklaşımı çoğunlukla bu durumdaki insanları anlama-

ya yönelik olmuş, onların bilinmeyen bir sebep olabileceği düşünce-

siyle hemen kötü görmemeye azami dikkat göstermeye çalışmışlar-

dır. Bu tavırlarını ve yorumlarını, yukarıda da söylediğimiz üzere 
kendi ailelerine karşı geliştirdikleri anlamaya çalışma gayretlerine 
bağlamak mümkündür. Bu durumun onları insanlardan uzaklaş-

tırmayıp, aksine insanlara yaklaşımlarını daha çok olumlu yönde 
geliştirdiğini de buna dayanarak söyleyebiliriz.

“Belki toplu bir ortam içinde etmek istemiyorlardır. Bir iyilik karşılı-
ğında teşekkür etmemesi kötü bir davranış olabilir ama bu onun tamamen 
kötü olduğunu göstermez. Diğer konularda nasıl davrandığını bilmeden 
konuşamam. Ben ona hemen kötü dersem bunu duyan insanlarda onun 
hakkında kötü düşünür, bu da haksızlık olur.” (O, Erkek, 11 yaşında); 
“Evet, ben ona bir şey verdiğimde onun bana kelimelerle teşekkür etmesi 
bana yetiyor. Ama bazı insanlar çok kaba bir gülümsemeyi bile çok gö-

rüyorlar. Paralı şeyler için çok uğraşıyorlar. Gülmek bedava bir şey onu 
yapamıyorlar.” (Y, Kız, 11 yaşında).

Çocukların hayatlarının en başında yaşadıkları şeylerin kolay 
olmadığı düşünülünce, insanlara, hayata ve dünyaya bakışlarının 
şükran duygularından nasıl etkilendiğini anlamak üzere çocuklara 
“Sence dünyada şükreden mi şükretmeyen insan mı çok? Yani iyi insan-

lar mı yoksa kötü insanlar mı çok?” diye sorulduğunda en çok kötü 
insanlar (n=6) cevabını vermişlerdir. Çocukların sadece kendi ev 
ve okullarına değil, insanların ve dünyanın seyrine de dikkat geliş-

tirdikleri, kötü insanların neden çok olduğu düşüncesine argüman 
olarak savaşların olmasını ve ülkemize en yakın yerdeki çatışmaları 
gösterdikleri görülmektedir.

“Önceden iyi insanlardı ama artık kötü insanlar çok. Hep Türkleri 
öldürüp, zulmediyorlar. Yani Müslümanları. Türkiye, Rusya uçağını dü-
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şürmüştü.“(E, Erkek, 12 yaşında); “Kötü insanlar. Mesela Esed Suriye 
halkını öldürüyor. Işid de insanları öldürüyor” (T, Erkek, 11 yaşında);“İ-
yi insanlar çok” (O, Erkek, 11 yaşında).

Tüm araştırma boyunca çocukların her soruda gösterdiği insan 
sevgisi, anlayışlılık ve empati ile iyimserlik burada da karşımıza 
çıkmaktadır. Kötü insanların daha çok olduğu yönündeki düşün-

celerine rağmen yine de buna bir şerh düşme ihtiyacı duydukları, 
tamamen kötü insan olunamayacağı içlerinde küçük de olsa iyilik 
olabileceği, belki bunun dışarıdaki insanlarca anlaşılmadığı gibi 
açıklamaları da ifade etmişlerdir.

“İyi insanlar. Mesela bir çocuk beni dövdü. Birisi gelir ‘arka-

daşım ne yapıyorsun, o sana kötülük mü yaptı, yapmadıysa neden 
dövdün’ der. Dünyada kötü insan belki minnacık vardır. Kötü insan-

lar birbirleriyle kavga ederler.” (Y, Erkek, 8 yaşında); “İyi insanlar çok. 
Çünkü kötü insanların içinde de biraz iyilik vardır”(Y, Kız, 11 yaşında); 
“Bence kötü insanlar. İnsanların içini göremeyiz ama. Mesela siz kötü 
kalplisiniz. Ben sizin kalbinizi göremem ama davranışlarınızdan biraz an-

layabilirim.” (N, Erkek, 12 yaşında).
Gordon’un (2004) yaptığı araştırmada 11 Eylül gibi ulusal bir 

tehdit geçirmiş ve bu travmanın uzun süreli etkileri altında büyü-

yen ABD’li çocukların ülkesinin barışına ve güvenlik konusuna şü-

kür günlüklerinde sıklıkla yer verdiği görülmektedir. Şükür gün-

lüklerinin yazıldığı dönemlerde Türkiye’nin etrafında olan savaş 
durumunun yanı sıra iletişimin son derece hızlı olduğu bir zaman-

da dünyanın farklı yerlerindeki çatışma ve savaşlardan da haber-

dar olmaları çocukları etkilemiş görünmektedir. Bunun için çözüm 
üreten bir çocuğun cümlesi de manidardır:“Kötü insanlar çok. Artık 
insanlar eskisi kadar birbirini önemsemiyor. Artık savaşlar da çok oldu. Sa-

vaş yapmak yerine voleybol turnuvası yapabilirler.” (G, Kız, 11 yaşında).

Olan ve Olması İstenen Arasındaki Denge; Kanaat ve Kadirşinaslık

Tüketim toplumunda yaşadığımız gerçeğinden yola çıkınca 
çocukların sahip olmanın verdiği mutluluğu keşfetmeleri çok geç 
bir zamana yayılmamaktadır. Maddi zenginliğin mutluluk getir-
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mesi sorgulanırken bir yandan çocukların henüz somut işlemler 
döneminden soyut işlemler dönemine doğru geçiş devresinde de 
olduklarından bu gelişim basamağında maddi anlamda varlığın ve 
yokluğun farkında oldukları görülmektedir.

Şükür ağacının en önemli dallarından kabul edeceğimiz kanaat 
ve kıymet bilme, maddi sahiplikler, nesneler ve gücün mutlulukla 
daha çok yan yana getirildiği bu son zamanlarda daha da önemli 
bir konuma gelmişlerdir. Çocuklar maddi anlamda sahip olduklarıyla 

eğlenmekten mutlu oldukları için, teknolojinin hızlı gelişimi, ço-

cukların eğitiminde bilgisayarların kullanılması, çocukların pahalı 
oyuncak diyeceğimiz cep telefonu, bilgisayar, netbook, laptop, tab-

let, fotoğraf makinesi gibi nesnelere olan yoğun ilgiyi de beraberin-

de getirmiştir.
Çocukların şükrettiği defterlerine bakıldığında paraya sahip 

olmanın“Maddi Güç” olarak günlüklerde de kendine yer bulduğu-

nu görmekteyiz (Gordon 2004; Polak ve McCullough, 2006; Göcen, 
2013). Bulundukları yer itibariyle daha sınırlı imkânlara sahip ol-
duğu düşünülse de gözlemlerimiz sonucu özellikle çocuk evlerine 
geçilmesiyle birlikte çocukların hayatlarının tamamen standart bir 
evde olması gereken her şeyi içermesi hatta bazı açılardan standar-

dın üzerinde dahi olan imkânlarının olması dolayısıyla çocukların 
kanaat ve kıymet bilme yönelimlerinin de sorulabileceği kanısını 
oluşturmuştur. Bu sebeple çocuklara “Sahip oldukların mı çok sahip 
olmadıkların mı? Neye sahip olmak istersin?”diye soru yönelterek ya-

şadığı ortamı nasıl değerlendirdiği şükrün diğer kolları kanaat ve 
kadirşinaslık seyirlerinin nasıl geliştiği anlaşılmak istenmiştir. 

Çocukların hepsi sahip olduklarının daha çok olduğundan bah-

setmiştir. Sahip oldukları kategorisinde, evdeki ablalarını, yiyecek, 
içecek, barınacak bir evi olmalarını anlatırken, sahip olmayıp da ol-
mak istedikleri şeyler olarak daha çok tablet, telefon ya da bir hay-

vana sahip olma gibi maddi nesneleri saymakla birlikte ailelerinin 
yanında olmayı, bir arkadaşa sahip olmayı sayanlar da olmuştur. 
Benzer şekilde çocuklar neler için dua eder sorusuna karşılık Yapıcı 
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(2005, s. 83) da çalışmasında ekonomik değeri olan şeyler için dua 
edildiğini ifade etmiştir.

“Sahip olduklarım. Ablalarımız var. Olmadıklarım tablet, telefon” 
(D, Kız, 11 yaşında); “Sahip olduklarım. Elbisem var, yemeğim var, tele-

vizyonum, internetim var. Kapısı bile olmayanlar var ama benim kapım, 
dolabım, gözlüğüm var” (N, Erkek, 14 yaşında); “Sahip olduklarım çok. 
Ama annem, babam, kardeşim ve ben bir evde oturmak isterdim. Tablet ve 
takdir belgesi almak isterim” (G, Kız, 11 yaşında); “Bilyelerim var. Tenis 
raketim var. Telefonum yok. Bir tane köpeğim olmasını istiyorum.” (T, Er-

kek, 11 yaşında).
Çocuklara bu soru başlığı altında “kıymet bilmenin ne demek oldu-

ğu” da sorulmuş ve gerçekten çocuklar bu konuda makul ve samimi 
cevaplar vermişlerdir. Onlara göre kıymet bilmek demek, ellerinde-

ki nimetin farkında olmak ve onu koruyarak, hor kullanmayarak 
davranmaktır. Hatta daha üst bir bilişle o nimeti kaybetmemek için 
ya da kaybetmeden önce kıymetini bilmektir.

“Sahip olduklarım çok. Sahip olduklarının da değerini bilmek lazım. 
Çoğu insan bir şeylerin değerini kaybettikten sonra öğreniyor. O zaman 
da iş işten geçmiş oluyor. Kıymet bilmen gerekir. Arkadaşın sana bir şey 
emanet ettiğinde onu koruyacaksın. Pislenirse hemen temizlemen lazım. 
Kıymetini bilmen lazım.” (O, Erkek, 11 yaşında); “Birçok şeye sahip ol-
mak değildir. Sahip olup ona iyi bakmaktır.” (T, Erkek, 11 yaşında); “Sa-

hip olduklarım. Allah bana nimet verdiyse ve ben ona şükretmediysem onu 
benim elimden alabilir. Sonra belki geri verir.” (Y, Kız, 11 yaşında).

Şükür Defterinin Ardındaki Maneviyat ve Mutluluk

Çocukların yirmi bir gün boyunca tuttukları şükür günlükle-

rinden sonra yaşantılarında insanlara ve olaylara bakışlarında ve 
manevi anlamda ne yönde etkilendikleri ve nasıl bir farkındalığın 
olduğunu anlamak üzere “Şükür defteri tutarken ne hissettin? Ne 
düşündün?” diye sorulduğunda diğer araştırmalarda da karşılaşıl-
dığı gibi şükretmenin yaşam sevinci ile örneğin “İyi hissettim. İçim-

dekileri dışarı attım.” (U, Erkek, 11 yaşında); “Defterde en çok mutlu 
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olduğuma şükrettim.” (M, Erkek, 11 yaşında) ve manevi yakınlıkla 
yakın ilişkisi olduğu örneğin “Allah’a inandığımı düşündüm. Allah’ın 
bana vücudumu, ev ve aile verdiğini düşündüm” (S, Erkek, 10 yaşın-

da); “Bunu yazarken mutlu oldum çünkü bunu yazarak Allah’a şükre-

derek sevap kazandım. Şükretmemiz lazım diye düşündüm. Çünkü Allah 
Teâlâ bize her şeyi vermiştir.” (E, Erkek, 12 yaşında); “Yazarken baktım 
her gün 5’er 5’er maddeler var. Sonra ‘ne kadar çok şükredilecek şey var’ 
dedim. En önemlileri ise akıl ve kalp.” (O, Erkek, 11 yaşında) diyen ço-

cuğumuzun inandığını pekiştirdiğini söylemesi gibi net bir şekilde 
karşımıza çıkmaktadır. Çocukların çoğu Allah’ın onlar için verdik-

lerini düşünürken mutlu olduklarını dile getirmiştir. 
Birinin başka birisinin iyiliğini istemesi ki bu çocuklar için her 

şeye gücü yeten ve her şeyin sahibi olan Allah olduğunda daha kıy-

metli olmaktadır, onları mutlu etmiştir. “Önce pek yazmak istemedim 
ama sonra çok hoşuma gitti. Çünkü ben Allah’a yazmadan dilimle de şük-

redebiliyorum ama yazınca fark ettim ki hayatımızda şükredeceğimiz ne 
kadar çok şey var.“(D, Kız, 11 yaşında).

Doğrudan çok fazla yaşam memnuniyeti ve mutluluk kav-

ramlarını kullanmasalar da şükürlerini yazdıkları defterlerinin en 
sonunda geldikleri noktayı memnuniyet hissi ile noktaladıkları 
görülmektedir. Şükür ile yapılan bütün çalışmalarda memnuniyet, 
huzur ve mutluluk kavramlarının da peşi sıra gelmesi tesadüfî bir 
bulgu değildir. Şükretmek, yaşamdan memnun olmayı da yanında 
getirmektedir. Şükretmek ve yaşamaktan memnun olmak, mutlu ve 
huzurlu olmak, arasındaki organik bağ burada da kendini aşikâr bir 
şekilde ortaya çıkarmaktadır.

Yazmak hem de şükrü yakalamak için yazmak insanın geçmişle 
ve gelecekle olacak olan bağını yeniden kurmaya yardımcı olmakta-

dır. Şükür defterlerinin nihayetinde yapmak istediği de budur. Se-

ligman (2002, s. 135-136) ve Csikszentmihalyi’e (2005, s. 154) göre de 
geçmişle ilgili olumlu duyguları artırmak için şükretmek ve bağış-

lamak; gelecekle ilgili olumlu duyguları artırmak için ise mantıkla 
desteklenmiş umudu ve iyimserliği büyütmek birebirdir.
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Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma ile çocuk evlerindeki çocukların şükre ve teşekküre 
bakışları, insanlara ve Allah’a yönelimleri ve bundan duydukları 
manevi yakınlık ve mutlulukları ile ilgili yaşantıları şükür günlük-

leri ve ardından onlarla yapılan mülakatlar aracılığıyla araştırılmak 
ve değerlendirilmek amaçlanmıştır. Nitel araştırma kapsamında 
elde edilen bulgular değerlendirildiğinde çocukların hayatlarında-

ki eksikliklere rağmen var olanlara karşı farkındalıklarının yüksek 
olduğu, şükretmenin oranı farklı olsa da mutlulukla olan bağının 
çocuklarca keşfedildiği, şükretmenin kendilerini iyi hissetmelerin-

de etkili olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Hem günlüklerden hem 
de mülakatlardan elde edilen bulgulara bakıldığında çocukların 
şükretmenin yaşam memnuniyetlerine ve Allah’a yakınlaşma dü-

zeylerine, düşünce ve davranışlarına katkı sağladığı görülmüştür. 
Buradaki küçük fakat özellikli bir grupta gerçekleştirilen şükür 

günlükleri ve mülakatlarında olduğu gibi, diğer yaş basamakları 
ve yaşam olayları içerisinde olan kişilerce de şükür günlüklerinin 
uygulanması yararlı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Şükrün bir iyilik-

ten doğduğunun farkında olmakla birlikte bunun bir karşılıklılık 
gerektirdiğinin de bilincinde oldukları görülmüştür. Bunun basit 
bir kâr yarar hesabı içerisinde değerlendirildiği durumlar ve yaşan-

tılar olmaktadır. Şükrün teşekkürden başlayıp “hamd”e kadar gi-
den kemal yolunda; bilişsel anlamda somut işlemler, ahlaki gelişim 
olarak da Piaget’nin dışsal kurallara bağlılık döneminde oldukları 
da hatırda tutulduğunda bir karşılıklılık düzeyinde oldukları ama 
içlerinden bu karşılığı beklemeden de teşekkür etmeyi gösteren ço-

cukların varlığı da görülmüştür.
Görüşmelerde çocukların anlatım ve hissiyat olarak ifadeleri 

ve duruşları gözlemlendiğinde, olumlu bir Allah tasavvuru ve güç-

lü bir maneviyat duyguları olduğu anlaşılmıştır. Allah’a atfen en 
çok yaratıcı var edici ve yaşatıcı özelliklerini öne çıkarırken ahireti 
adaleti öne çıkaran çocuklar da olmuştur. İyilik ve kötülük, adalet 
ve haksızlık konusunu ele alırken çocukların “vatan sevgisi”, “dün-
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ya barışı” doğa sevgisi gibi evrensel ve sosyal konularla da ilgili 
oldukları, savaşlardan ve göçlerden doğan üzüntüyü paylaştıkları 
görülmüştür. İnsanların teşekkür etmeyeni de Allah’a şükretmeyeni 
de doğrudan suçlamaktan kaçındıkları anlamaya çalıştıkları, bunu 
kendi yaşam tecrübelerinden edindikleri anlaşılmıştır. Buradan da 
anlayabiliriz ki çocuklar şükrün özündeki iyiliği ve ondan doğacak 
mutluluğu düzeyi tartışılsa da tamamen kavrayamasalar da sezin-

lemiş, hissetmiş ve kendi dünyalarınca tecrübe etmişlerdir. Ama 
onlara model olan yetişkinlerin oluşturduğu modern zaman onları 
bu biliş ve hissedişten uzağa çekebilmektedir. Bu sebeple şükür de-

ğerinin öğrenme ve yaşatılma sürecinde gerek yetişkinlerce gerekse 
çocuklarca özümsenmesi, desteklenmesi önem arz etmektedir.

Bulundukları evlerde gerçekten gözlemlerimiz esnasında da 
şahit olduğumuz üzere yakından ilgili, eğitimli ve şefkatli ev abla-

ları ve abilerine olan bağlılıkları, sosyal/iziki anlamda bulunduk-

ları evin imkânları, onlarla yakından ilgilenen koruyucu ailelerinin 
olması, sağlık hizmetlerini en üst düzeyde en iyi şekilde alıyor ol-
maları eksiklik duydukları ailelerinin yerini elbette doldurmuyor 
ve dolduramaz olsa da bulundukları yeri ve insanları sevmeleri-
ne dolayısıyla daha öncesinde yaşadıkları olumsuz durum yer ve 
kişilerle karşılaştırdıklarında bundan memnuniyet duymalarına 
etki etmektedir. Özellikle aileden boşalan büyük eksikliği bir neb-

ze de olsa ev ablaları ve abilerinin doldurması yani ihtiyaçlarının 
fedakârca karşılanması çocuklarda güven duygusunu, dolayısıyla 
sevgi duygusunu inşa etmede yardımcı (Karaca, 2011, s. 163) oldu-

ğu gözlemlenmiştir. Fakat Gelen ve Çınar’ın (2014, s. 554) yaptığı 
araştırmada da burada çalışanların birçok çözülmesi gereken sosyal 
ve iziksel meselelerle ilgili sorunları vardır. Daha az çocuğun ol-
duğu evlerde eğitilmiş bakıcı yetişkinlerin yurtlara göre çocuklara 
olumlu katkısının daha çok olduğunu Yaşar ve Dağdelen (2008) de 
çalışmalarında göstermiştir. 

Çocukların ailelerine dolayısıyla da insanlara karşı “neden?” 
diyerek sorgulayıcı bir yaklaşımlarının olmamasını diğer taraftan 
yaşlarına da bağlamak mümkündür. Ergenlikle birlikte yaşıtları 
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gibi sahip oldukları ailelerin tercih ettikleri davranışları, yaşantıları 
ve kararları sorgulayabileceklerdir. Bu yaş basamağında ele alına-

cak gelecek çalışmalar ancak, bunu bize gösterecektir.
Maddi değerlerin ve maddi sahipteliklere bezenmiş yaşamla-

rın, kişilerin yazılı ve görsel medyada dolayısıyla artık insanların 
algı ve yönelimlerinde öne çıkarılması, giderek artan benmerkezci 
yönelimi körüklemesi çocuklarda dahil tüm insanlarda endişe ve-

rici bir gidişata sebep olmaktadır (Yapıcı, 2005, s. 85). Değerler içe-

risinde neden burada şükür çalışıldı dendiğinde bunun cevabı için 
insanların çevresine akademik anlamda ise pozitif psikolojinin bu 
kadar değer arasından neden şükrü ilk yapı olarak ele alarak ön-

celediğine bakmak gerekir. Maddiyatçılığı ve bencilliği azaltmada 
destek olması, her gün şükrettikleri şeyleri yazar ve düşünürken şü-

kür düzeylerinin artması, reklamların ve markaların her tür iletişim 
aracından çocuklara tüketmeleri konusunda yaptıkları tüm propa-

gandalara karşın manevi gelişimlerine katkı sunma bakımından ço-

cuk şükranlığı önemli roller üstlenebilecek bir yaşantıdır. Özellikle 
tüketim kültürüyle birlikte çoğalan kanaatsizlik, yaşam memnuni-
yetsizliğinin yaydığı mutsuzluğa Postman’ın (2005, s. 8) deyişiyle 
“çocukluk ile yetişkinliği ayıran çizginin hızla aşınmasına” karşı 
çocukları paylaşmaya, elindekilerin değerini bilmeye, iyiliksever 
olmaya yönlendirmek, geleceğin çocuklarının şükreden, mutlu ço-

cuklar olarak sağlıklı bir kişilik ve ahlaki gelişim sergilemelerinde 
katkı sağlayacaktır.

Kur’an’da yetimlerle ilgili yirmiden fazla ayetin olması, Hz. 
Peygamberin yetimleri koruma ve şefkat gösterme ile ilgili hadisleri 
“Ben ve kendisine veya başkasına ait yetime bakan görüp gözeten, 
şu iki parmağım gibi (orta parmağı ile başparmağını yan yana ge-

tirdi), cennette yan yana olacağız” (Buhârî, Edeb, 24, Talâk 14, 26; 
Müslim, Zühd, 42) ile İslam dininin yetimlere ne kadar özel ve bü-

yük yer verdiğini görmek mümkündür. Bu sebeple anne babaları-
nın haklarından feragat etmeleriyle artık toplumun sorumluluğunu 
aldığı bu korunmaya muhtaç çocuklara güzel davranmak, onların 
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güzel yetişmelerini sağlamak onların haklarını korumak insani, vic-

dani ve ahlaki bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gelecek araştırmalarda farklı yaş gruplarında yapılacak farklı 

şükür yaşantısı etkinlikleri oluşturulabilir, yetişkinlerin kaybettiği 
şeylerin çocukların dünyasından tekrar tedarik edilebilmesi için 
onların iç dünyalarına girecek çalışmalar ortaya konabilir, özellik-

le de daha çok yeni bir sistem olan çocuk evleri projesinin içinde 
çocukların yaşantılarını şükür perspektiiyle zenginleştirilecek et-
kinlikler ve projeler oluşturulabilir ve şükür günlükleri daha geniş 
sahada uygulamaya alınabilinir. Bu çocuklar özelinde kırılan kanat-
ları iyileştirilerek diğer yaşıtları gibi uçabilmeleri için malzeme, yön 
ve amaç kazanımında rehberlik edecek çalışmalarda bulunabilinir. 
Bunun dışında modern zamanın hasarının maddiyatçı ve özellikle 
maneviyata olan ihtiyacı dahi maddiyatçı yönelimle oluşturulmuş 
bir maneviyat sunarak tehlike arz eden süreç ve yaşantılar bağımsız 
çalışmalar olarak ele alınabilinir.
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