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TAKDİM

İnsanı anlama girişimleri ya da daha özel ifadesiyle bizzat insa-
nın kendisini anlama çabası, gerçekte varoluşun hakikatini anlamak 
için bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Bu nokta, içerdiği bütün 
diğer arayış ve anlayış çabalarının yanı sıra, hepsinden daha önemli 
ve daha anlamlı bir şekilde aynı zamanda Varlığın Sahibi’ni tanımak 
veya ona ulaşmak için de yola çıkılan ilk kapı olmaktadır. Kadim ge-
leneklerin birçoğunda benzer ifadelerle yer alan ve Allah’ın Son Elçi’si 
tarafından “kendini bilen rabbini bilir” şeklinde insanlığın hafızasına 
kusursuzca nakşedilen bu ilke, gerçekte bu arayış ve anlayış çabasının 
nereden başlaması gerektiğine dair bir uyarı ve yönlendirme teşkil et-
mektedir. Muhtemel diğer bütün başlangıç noktalarına rağmen ken-
dini ve buna bağlı olarak her şeyi bilmek ve anlamlandırmak için en 
üst basamakta insanın kendinden yola çıkmasının yer alması ve buna 
şiddetle vurgu yapılması, bu uyarı ve yönlendirmenin en güçlü, en ha-
kiki ve en evrensel temel olması ilkesi ile bağlantılıdır. Bu açıdan bakıl-
dığında insanoğlunun yeryüzü macerası, ilk insanla başlayan düşüş 
ve yükseliş ve unutuş ve hatırlayış arasında gidip gelen bir süreç ola-
rak okunabilir.  Zira bizim geleneğimize göre insan, tam da bu düşüş 
ve yükseliş ve unutuş ve hatırlayış tercihleri arasında olan ve oluşan 
bir varlıktır. Dolayısıyla bu oluş sürecinde insana düşen hatırlamaktır. 
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Bu, onu düşmekten koruyan, sağlam bir zemine tutunmasını sağlayan 
ve yükselten bir erdemdir. Aksine insan seçimini unutmaktan yana 
kullandığında unutulur ve hatta kendi kendisini bile unutur.  İşte bu, 
en ebedi mahkûmiyet ve en dipsiz düşüştür. 

İnsanı anlama girişimindeki bütün alanların en önemli çıkış nok-
talarından biri, insanoğlunun değerlerini ve onun bu değerlerle irtiba-
tını anlamak ve aydınlatmak olmuştur. Her zaman ilgi çekici olan ve 
bugün geldiğimiz noktada daha da önemli hale gelen değer araştırma-
ları, her zamankinden daha fazla mesafe kaydetmiş ve bu bağlamda 
daha çok birikim sağlanmıştır. Özellikle sosyal psikoloji, pozitif psi-
koloji ve din psikolojisi, bu alana önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
İçinde bulunduğumuz yüzyılda da taraftarları olan nihilizm, mater-
yalizm, pozitivizm, hümanizm, ateizm vs. gibi kimi felsefelerin insanı 
anlamaktan, tatmin ve mutlu etmekten uzak anlayışlarının etkisiyle, 
gerçekte başlangıçtan beri var olan ancak adı geçen felsefelerin olum-
suz ve yıkıcı etkisiyle zaman zaman gözden düşen veya unutulan 
erdemlerin yeniden hatırlanması manidardır. Son yüzyıl içerisinde 
değerlere ve erdemlere duyulan bu yoğun ilgi, insanlık alanında vaz-
geçilemez olarak addedilen pek çok şeyin büyüsünü ve çekiciliğini yi-
tirmesi, insanı anlama iddiasındaki felsefelerin insana dair bütünlüklü 
bir resim ortaya koyamaması ve bu çerçevede maneviyatın yeniden 
keşfedilmesiyle, hatırlanmasıyla veya maneviyata dönüşle bağlantılı 
gibi gözükmektedir. Yani insanlık bugün kaybettiği köklerine ve ya-
bancılaştığı özüne yeniden dönüşün telaşı ve arayışı içerisinde mane-
viyata daha sıkı sıkıya ve daha derinden sarılmış durumdadır. Sözün 
kısası, gün, bütün tecrübelerin açıkça ifşa ve izhar ettiği gibi, manevi-
yatın hiçbir şekilde vazgeçilemezliğinin bir kere daha görüldüğü ve 
yerine başka hiçbir şeyin konulamayacağının sağduyulu insanlarca 
anlaşıldığı gündür. 

İnsanı insan yapan erdemleridir. Erdem bir güç, bir donanım ve 
eylemdir. İnsan bu donanımla ve eylem vasıtasıyla yetkinleşir. Bu 
erdemlerden biri de şükürdür. Şükran, minnettarlık, bağış, paylaş-
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ma, borç, sevgi ve sadakattir. Şükran, akseden, geri dönen sevgidir. 
Paylaşma ve sadakatin uç noktasıdır. Bizim geleneğimizde buna o 
kadar çok itina gösterilmiştir ki, bir Müslüman’ın günde kırk defa 
“âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd etmesi, O’na şükran duyması ve 
minnettarlık göstermesi” tesadüf değildir. Şükranda alçakgönüllülük 
ve diğerkâmlık vardır. Yalnızca kendini seven, kendine hayran kalan, 
kendini yücelten insan şükran duyamaz. Zira bu insanın, kendisinden 
başka hiçbir şeye ve hiç kimseye borcu yoktur. Ancak borcu olan ve 
borçlu olduğunu bilen insan şükran duyar. Şükran her şeyden önce, 
her ümidin ötesinde ve her beklentiden evvel Yaratan’ın varlığıyla 
bağlantılıdır. Önce bu bağlantıyı kurmak lazımdır ki, bu duygu ken-
disini hissettirebilsin ve oradan başlayarak diğer her şeye ve herkese 
ulaşabilsin.

Elinizdeki kitap, saygıdeğer meslektaşım ve kıymetli araştırmacı 
Dr. Gülüşan Göcen’in, şükür ile ilgili olarak, uzun yıllara yayılan kap-
samlı incelemelerinin ve uygulamalı araştırmalarının neticesinde orta-
ya çıkan ilk, önemli ve özgün bir eserdir. Kendisi, bu öncü araştırma-
sında ilk olarak şükrün teorik altyapısını detaylarıyla ele alırken; daha 
sonra şükrün psikolojik iyi olma hali ve dini hayat ile bağlantısını ve 
son olarak da bu erdemin Türk toplumundaki görüntü ve yansımala-
rını yetkinlikle ortaya koymaktadır. Dr. Göcen’in, yoğun ve zorlu araş-
tırma sürecine kısmen tanıklık etmiş, onunla bu süreçte zaman zaman 
fikir alışverişinde bulunmuş ve çok başarılı sunumunu paylaşmış ol-
mayı ben kendi adıma her zaman zevkle ve şükranla hatırlayacağım. 
Dr. Göcen’e, “iyiliği fark ettiren ve yaşatan şükran” eserini gözaydın-
lığımıza çıkardığı için tekrar teşekkür ediyor; eserin ilgilenen herkes 
için faydalı, ufuk açıcı ve teşekküre vesile olmasını temenni ediyorum. 

Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu
Altunizade, 2014

Takdim



SÖZÜN BAŞI…
 

 “Şükür ile başlar gönül yolculuğumuz,
Gönül almaya değil, olmaya geldik!”

Son zamanlarda insana yaklaşımını olumlu duygu, değer ve dav-
ranışlar üzerinden yapan pozitif psikolojinin etkisi, psikolojiye özel-
likle de din psikolojisine yönelik araştırmalarda daha hissedilir olmuş-
tur. Metod ve içerik olarak birbirinden farklı yaklaşımlar sergileseler 
de bireyin dini yaşantısı ile psikolojik iyi olma ilişkisini konu edinen 
araştırmalarda büyük bir artışın yaşanması da bunu kanıtlamaktadır. 
Dinin insan psikolojisiyle münasebetini ele alan din psikolojisi de hem 
ihtiyaca hem de isteğe binaen dinî ve manevî hayat ile iyi olma ve ya 
değerler ilişkisine daha fazla yer vermeye başlamıştır. Bütün bu geliş-
meler, yıllardır birbirine mesafeli duran psikoloji ve din psikolojisinin 
birlikte çalışmalar yapmasını, araştırmacıların üstün gayretleriyle bu 
alanda özellikle Batıda ciddi anlamda bir literatür oluşmasını sağla-
mıştır.

İnsanların mutlu ve huzurlu olmak istediği bir dünya tasavvu-
runda, sağlıklı ilişkilerin kurulması için olumlu duyguların rolü göz 
ardı edilemez. Bilhassa, bu duygular arasında birçok araştırmacı tara-
fından mutluluğun anahtarı olarak öne çıkarılan şükrün yeri özel bir 
öneme sahiptir. Pozitif psikolojinin ilk çalışmaları arasında “Şükür zi-
yaretleri, günlükleri ve listeleri” ile şükür psikolojisi yapan araştırma-
cılar (Seligman, 2002), bu sayede hem din psikolojisi çalışmalarına hız 
ve insanın psikolojik sağlığı /huzuru araştırmalarına yeni yaklaşım 
kazandırmışlar hem de insanın erdemlerini ve olumlu duygularını 
psikolojinin gündemine taşımışlardır. İnsanın mutluluğu için varolan 
ve birbirinden bağımsız çalışan ilahiyat ve psikoloji disiplinlerini bi-
raraya getirmiş, pozitif psikolojinin lokomotif görevini psikolojik ve 
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dini arkaplanı derin şükre vererek yeni bir psikoloji yaklaşımının ilk 
adımını atmışlardır.

Din psikolojisi içerisinde şükretmenin psikolojisine odaklanmış 
olan bu araştırma, hem bireyin sahip olduğu dinî yönelimin bireyin 
şükretmesine hem de şükretmenin bireyin psikolojik iyi olmasına kat-
kısını incelemektedir. Buna ilaveten “psikolojik açıdan sağlıklı, olum-
lu bir duygusal ve bilişsel yapıya sahip olma” anlamında ifade edilen 
psikolojik iyi olma çalışmaları içerisinde bireyin dini yönelimi ve şük-
retmesi arasındaki ilişki üzerinde de durmaktadır. 

Başta da söylediğimiz gibi bu sahada geniş teorik ve empirik araş-
tırmalar mevcuttur. Fakat şükrün hem dinî hem de psikolojik yönüyle 
ilgili birçok araştırmanın hemen hemen hepsi Batıda o kültürel, dini, 
sosyolojik desen üzerinde yapılmıştır. Türkiye’de yapılmış herhangi 
bir araştırmanın olmaması, ülkemizde de yapılması yönündeki dü-
şünceyi gündeme getirmiş, bu düşünceden hareketle elinizdeki araş-
tırmada hem Türk toplumunun şükretmesi, psikolojik iyi olma hali 
ve dinî yönelimi arasındaki ilişki resmedilmeye çalışılmış hem de bu 
sayede konu ile ilgili literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Genel olarak kuramsal ve emprik olarak iki kısımda ele alabile-
ceğimiz çalışmamızın kuramsal kısmı giriş bölümüyle başlamaktadır. 
Burada araştırmanın problemi ele alınmış, araştırmanın amacı ve öne-
mine ve din psikolojisine yapması istenen katkıya yer verilmiştir. Bunu 
teorik açıklamalar takip etmiştir. Bu bölümde şükür, psikolojik ve dini 
bir bakış açısıyla ele alan ilk çalışma olmasından dolayı bir duygu ve 
biliş olduğu kadar insanî bir değer, davranış ve kişilik modeli olarak 
da ele alınmıştır. Bireyin şükretme, şükredememe ve bilinçli olarak 
şükretmeme seçimini yaptığı şükür süreci değerlendirilmiştir. 

Şükrün nesnesi (ilahî ve insanî) ve motivasyonu (durumluk, sü-
reklilik) bakımından çeşitlerine yer verilmiş, psikoloji literatüründe 
şükrün ele alınışı/alınmayışı değerlendirilmiş, psikolojik yaklaşımlar 
çerçevesinde şükre bakış açısı özellikle şükür psikolojisini gündeme 
taşıyan pozitif psikoloji ile özetlenmiştir. Şükre dinî gelenekler açısın-

Sözün Başı
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dan yaklaşılmış, buradaki anlamı, yeri ve önemine değinilmiş; dinî 
metinlerde, peygamber yaşantılarında, tasavvufi anlamda yüklenen 
anlamlar genel hatları ile ifade edilmiştir. Teorik bölümün ikinci kıs-
mında ise henüz üzerindeki yaklaşım tartışmalarının sürdüğü “iyi 
olma” çalışmaları içerisinde psikolojik iyi olmanın tanımına, gelişim 
sürecine ve Carol Rfyy’nin Psikolojik Modeli’ne yer verilmiştir. 

Araştırmanın diğer ikinci büyük dilimini oluşturan empirik kı-
sım ise araştırmanın yöntemi, bulguları ve değerlendirmelerinden 
oluşmaktadır. Öncellikle araştırmanın yöntemi, modeli, örnekleme ait 
özellikleri, Türkçe’ye çevrilen şükür ölçekleri ve diğer veri toplama 
araçları anlatıldıktan sonra bağımlı/bağımsız değişkenler arasındaki 
ilişki ve etkileşimleri gösteren analizlerden ortaya çıkan sonuçlara yer 
verilmiştir. Araştırmanın değerlendirmesinin yapıldığı bu bölümünde 
Türk toplumunun şükür algı ve yaşantısına, psikolojik iyi oluş ve dinî 
yönelim düzeyine dair bilgiler incelenmiş, bunlara etki ettiği düşünü-
len bağımsız değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, sosyo-ekono-
mik vb.) ayrı başlıklar halinde yorumlanmıştır.

 



TEŞEKKÜR… 

Her çalışma, araştırmacının elinde büyür ve insanlara katkı sağla-
mak üzere sunulur. Herkesin kabul edeceği üzere bu süreç araştırma-
cılar için bazı güçlükleri de beraberinde getirir.  Bu çalışma da doğma, 
büyüme ve serpilme döneminde bazı zorluklarla karşılaştı. Bir yan-
dan tamamen dinî terminolojinin bir kavramı olarak görülen şükrü 
psikolojik boyutuyla ilişkilendirmede acemilik yaşayanlar ve önyar-
gıları, diğer taraftan günlük ve dinî yaşamın içinde eriyerek hayatla 
mündemiç olmuş şükrün dini boyutunun verdiği hassasiyet ve psi-
kolojik süreciyle ince ince işlemenin verdiği güçlük bizi yorsa da yo-
ğurdu. Özellikle bu iki noktayı gözeterek/ çizgiyi taşmadan dengede 
tutmak oldukça zordu. Bir duygu mu, hal mi, tavır mı, emir mi, istek 
mi olduğu tartışıladursun, şükrün sadece bir duygu olmayıp, gerçekte 
ahlâkî ve aklî bir çaba gerektiren bir farkındalık olduğunu anlamak 
ve insanın mutluluğundaki katkısını görmek, tüm zorlukları aşmamı 
sağlayan bir azme ve iyimserliğe dönüştü. Ayrıca diğer olumlu duygu 
ve değerlerin de çalışılmasına kapı aralayacak, örnek teşkil edecek bir 
çalışma yapıyor olma düşüncesi ve böylece insanın anlamlı ve erdemli 
hayat çabasına tuz kadar da olsa katkımın olacağı hissiyatı tüm araş-
tırma boyunca beni motive eden önemli bir güç oldu.

Her zorlukla beraber bir kolaylık, her kolaylıkla beraber bir zor-
luk ilkesi bu çalışmada yüzlerce teşekkürün birleşimiyle ortaya çıktı. 
Buna bizzat şahit oldum. “İyiliğin farkındalığı ve yaşatıcılığı olarak 
şükretmeyi” konu edinen araştırmamız teşekkür edilecekleri listele-
mek konusunda elbette bu yüzden yetersiz kalacaktır. Ama buradan 
nacizane birkaç teşekkürümü diğer yüzlercesi adına temsilen zikret-
mek isterim. Öncelikle sadece bu süre içerisinde değil, bana her zaman 
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destek olan hayata, insanlara bakışı ile kendisinden çok şey öğrendi-
ğim Prof. Dr. Öznur Özdoğan’a; bana rehberliğini, desteğini ve ilgisini 
hiç eksiltmeyen çok değerli hocam Prof. Dr. Ali Ulvi Mehmedoğlu’na, 
çok önceden beri sıcak ve güç veren sözleriyle maddî manevî her 
türlü katkısını yanımda hissettiğim Prof. Dr. Salih Akdemir ve Prof. 
Dr. Niyazi Akyüz’e, her zaman kapısını açık bulduğum çok kıymet-
li dostum ve meslektaşım Doç. Dr. Ali Ayten’e, dostluğa şükretmeme 
sebep sevgili dostlarım Zeynep Kaya, Zuhal Ağılkaya Şahin, Sevde 
Düzgüner, Eyüp Ensar Öztürk, Serhan Tanrıverdi, Semra Çakır’a, en 
dar zamanlarda yaptığı katkılarla sevgili arkadaşlarım Zehra Işık ve 
Neziha Özge Kara ile yardımlarını çok kez gördüğüm sevgili arkadaş-
larım Mualla Yıldız ve Ayşe Öztekin’e, Ankara’da beni ailelerine ka-
tan sevgili arkadaşım Züleyha Yağmur ve ailesine yürekten teşekkür 
ederim. Bunun yanı sıra burada ismen zikredemediğim, teşekkür lis-
tesinde tek tek yer alması gereken, araştırmaya katılan her katılımcıya 
ve elbette yardımları, anlayışları ve duaları ile beni hep destekleyen, 
yeryüzünde şükrün kendilerinde hayat bulduğu sevgili anne-babama 
ve aileme minnettarlığımı bildirmek isterim. 

Ayrıca şu an bu çalışmanın elinizde olması konusunda büyük 
gayretler gösteren en başta DEM’in kıymetli yöneticisi Hulusi Yiğit’e, 
yayına hazırlanmasında incelikle, sabırla ve özenle çalışmalar sergile-
yen Ahmet Yasin Okudan’a ve  Nuray Yüksel’e de buradan teşekkür-
lerimi sunmayı da bir borç bilirim

Anladım ki şükretmek aynı mutluluk ve iyilikseverlik gibi in-
sanlar birbirine değdikçe yaşıyor, bulaşıyor, aşılanıyor. Kendinden 
başlayarak çoğalıyor. Ben de bu çalışmanın uzandığı her yere şükrü, 
mutluluğu huzuru ve iyiliği ulaştırmasını; tüm yüreklere sıcaklığını 
duyurmasını ve böylece hiç azalmamasını, büyüyerek çoğalmasını 
ümit ederim.

Gülüşan Göcen
 İstanbul, 2014




