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ŞÜKÜRLER OLSUN … 
 

Doç. Dr. Ömer MENEKŞE 

 

 

 

Şükür: Kulluk Bilinci 

 

“Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını 

verendir, hakkıyla bilendir.”(Nisa, 4/147) 

 

 “Eğer şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım. Eğer nankörlük ederseniz 

gerçekten azabım çok şiddetlidir!” (İbrahim,14/7 )  

 

 

Zaman hızla akıyor... Ancak her geçen zaman bize kendimizi unutturuyor, âdeta 

kalabalıklar içinde yalnızlaşıyoruz. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda mutsuzların sayısı artıyor, 

haline şükreden neredeyse yok gibi. Sağlığımızdan tutun da sevdiklerimize hatta mal 

mülkümüze kadar sahip olduğumuz şeylerin değerini kaybetmeden anlayıp şükrünü eda 

edenlerin sayısı da azalıyor gitgide.  

 

Hani şükür dilimizde derler ya, artık dilimizde de olmadığını görmek acı veriyor… 

Şikâyetçi olmayı bir alışkanlık haline getirdiğimizin farkında değiliz. İyi olduğumuzu 

söylemekten korkuyoruz adeta. Şükür sözcükleri tükendi. Dilde tükenen, kalptekini de alıp 

götürdü. Şükür kavramı, sanki bir yabancı misafirmiş gibi çıkıp gitti hayatımızdan. Şükürsüzlük 

çağının güvensiz limanlarında demir atmış bekliyoruz adeta.  

Ayrımcılık, ötekileştirme, ırkçılık, şiddet, terör, savaş, zulüm, açlık ve kıtlığın kapladığı 

dünyada, yapay duruşlar, mekanik ilişkiler, bencil duygular, fırsatçı bakışlar, çıkarcı hesaplar, 

Sınırsız arzu ve ihtiraslar sebebiyle hoyratça yeryüzü tükeniyor, nimetler israf ediliyor. 

Bireyselleşme ve bencillik hastalığına tutulan, kendi hayatı ve kendi 

sorunları/istekleri/hedefleri üzerinde yoğunlaşıp başka varlıkların durumlarını gör(e)meyen 

insan, şükürsüzlük bataklığına sürükleniyor en çok. Yeryüzünde neden var olduğunu, yaratılış 

gayesini düşünemeyip hayatın anlamını kaybedince, dünyaya haddinden fazla bağlanınca, 

nefsindeki acziyeti fark edemeyince Allah’ın kendisine bahşettiği nimetleri de fark edemiyor. 

Karşılıksız ve istediği şekilde eline verilenlere teşekkür edecek minnettarlık duygusunu 

gösteremiyor.  

Hz. Ali’nin “Nimetin artışı şükre bağlıdır. Şükür arttıkça nimet de artar. Kuldan gelen 

şükür kopmadıkça Allah’tan gelen nimet de artar.”  

Oysa bir arzu ve heves talimine ve terbiyesine muhtaç insan, düşünse bir kere sağlık 

kadar hastalığın, zenginlik kadar fakirliğin, mutluluk kadar acının da nimet olabileceğini…  

 Sanki yok mu hiç acele karar verdiğimiz, kendimizi sıkıntıda ve darda sandığımız fakat 

az bir zaman sonra bu durumun çok daha hayırlı şeyleri beraberinde getirmesini yahut bizi çok 

daha kötülerinden korumasını fark ederek akılsızlığımıza üzüldüğümüz anlar? Rabbimizin 

hakkımızda verdiği kararı nimet olarak algılayabilmek de şükretmenin mertebelerinden olsa 

gerek bu yüzden. Nimetin kendisini görmek bir yana, nimeti bahşeden Rabbe karşı bir 

sorumluluk değil midir aslında şükür? 
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“Ne kadar da az şükrediyorsunuz?” ayetinin Kur’an’da sıklıkla tekrar edilmesi, 

şükretmek ve bize verilen nimetler üzerinde düşünmek için özel vakit ayırmak gerektiğini 

anlatmıyor mu aslında? Durup düşünmediğimizden, ihmal ettiğimizden görmemeye başlıyoruz 

bize sunulan nimetleri. “Oyalanmak” üzerine kurduğumuz hayatta düşünmeye pek yer 

bırakmadık ne yazık ki. 

 

Düşünmek ve akletmek… Dünyaya gönderilişimizin yegane amacının “kulluk etmek” 

olduğu bilincine varabilmek için düşünmek…  

 

Ancak kul olduğunu ve kendi acziyetinin karşısında Rabbinin azametini fark 

edebildiğinde bahşedilen nimet(ler)i fark eder ve Yaratıcıya şükreder insan.  

Bilinmez şükür kalbi mesken edince mi dilde de yer bulur yoksa dil şükretmeye alışınca 

mı kalp kapılarını şükre açar? Belki her ikisi de… 

 

Nefes alırken ve verirken iki nimet kullandığımıza göre hayatın bütünü bir nimetler 

okyanusu... Nimet içinde nimet… Lûtuf içinde lûtuf… 

Şairin ifadesiyle; 

“Ne büyük bir gaflet içinde beşer, 

Bilmez ki; bir nefes sonrası mahşer” Ömrümüz boyunca, milyarlarca aldığımız 

nefesimizin en önemlisi hiç şüphesiz ki son nefes… İnsan tek bir nefesin şükrünü ödemekten 

dahi aciz… 

 

Bursalı Bahrî Baba’nın dediği gibi: 

 

 “Şu mâhiler ki derya içredûr deryayı bilmezler.” Yani balıklar denizde bulunur fakat 

bunun farkında değillerdir. Bir deryada bulunduklarının şuurunda değillerdir.  

 

Şükür “farkında olma”… Nimeti değil¸ nimeti vereni görmektir. Sonsuz nimetlerin 

ortasında yüzerken nimeti, Karşılıksız vereni hatırlama, ona teşekkür etme, onu her daim hamd 

ile anmadır. 

Şükür kulluk bilinci, bir yaşama biçimi… Allah’a kul olmanın gereği…  

 

Şükür; Yaratandan gelene razı olmak,  O’nun bahşettiği nimetlerin değerini bilmek, 

“Sana hamd olsun yâ Rabbî!” diye o nimetleri verene teşekkürünü dile getirmek...  

 

Derler ki; Şirazlı Sâdî, ayakkabısı olmadığı için yalınayak gidiyor ve bu hâline çok 

üzülüyormuş. Az sonra, iki ayağı kesik birinin dizleri üstünde sürüne sürüne gittiğini görmüş. 

«İyi ki ayaklarım var.» diye başlamış şükretmeye. 

 

Derler ki: İşte bu yüzden kitabına şükür sözü ile başlamış: 

 

“Alınan her nefes hayatı uzatır, verildiği zaman da vücudu ferahlatır. Demek ki her 

nefeste iki nimet var. Her nimet için bir şükür gerekir. Artık O’nun şükrünü hakkıyla edâ etmek 

kimin elinden gelir?” (Gülistan, Ön söz) 

 

Şükür, lisanın ziyneti, ömrün bereketi, kalbin safâsı, vicdanın cilâsıdır. Elimizdekilerin 

farkına varmayıp ümitsizliğe düştüğümüz zamanlarda içimizi acıtan her şeyi bir kenara 

bırakmaktır şükür. 
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Kalbi bulandıran duygulardan arınıp, saf bir dille yakarmaktır. Yeni başlangıçlara doğru 

yol almaktır şükür. Sırra mazhar olmak, dualara başlangıç olmaktır şükür.  Tek bir kelam ile 

gönülden gönüle yol bulmaktır. 

Yenilgi ile tanışsak da zaferden vazgeçmemektir şükür…  Çölde kalsak da vahayı ümit 

etmektir şükür… Merhametini yitirenlerle aynı ortamda olsak da merhameti öğretmektir. 

Aceleciliğimize, sabırsızlığımıza, endişelerimize nefes aldırmaktır şükür... 

Kıymet bilmektir şükür. Hz. Yusuf gibi sabredip kör bir kuyudan kurtulmaktır. Hz. 

Meryem gibi kendini yaradana adamaktır şükür. Hz. Nuh gibi tufandan kurtulmak, Hz. Musa 

gibi Kızıldeniz’de yol bulmaktır. Hz. Muhammed gibi ümmeti için duaya sığınmaktır. Hz. 

Fatıma gibi kanaat edip, razı olmaktır şükür… 

Hayatımızdaki soruları bir kenara bırakıp, sorunlarla başa çıkmaya çalışmaktır. Bilmek 

ve bilmemek arasında gidip gelirken öğrendiklerimizle mutlu olmaktır. Kaybetmek ve 

kazanmak arasında dururken elimizdekine sahip olmayı başarmaktır şükür. Şikayet etmeyi 

bırakmaktır. Kalpleri evirip çevirene en güzel hitap ile seslenip derde deva bulmaktır şükür… 

Görmeyen gözlere fer, tutmayan dizlere derman, lal olmuş dillere bir hayır kelam 

sunmaktır şükür… Aklın ve gönlün refakati ile ruhu arşa çıkarmaktır.  Bir kışı bahar, bir gurbeti 

sıla yapmaktır bazen… Rüyadan uyanmak ve hayatın gerçekleriyle baş etmeyi öğrenmektir 

şükür… 

 

Hazret-i Mevlânâ; Mesnevî’de şükrü şöyle dile getiriyor ve diyor ki: 

 

Nimete şükür; inan, nimetten daha behiç, 

Ârif şükrü bırakır, nimete koşar mı hiç! 

 

Şükür, nimetin canı, nimet onun bedeni. 

Dost huzûruna ancak o can götürür seni. 

 

Nimet gaflet getirir, şükürse âgâh kılar, 

Âkıl olan nimeti, şükür ağıyla avlar! 

 

Şükür, göz tokluğudur. Bil ki seni bey yapar. 

Bey kişi, yoksullara yüzlerce nimet saçar. 

 

Gözün doysun, yiyedur Rabbin sofrasından sen, 

Bay olursun, isteme O’ndan başka kimseden. 
(Mesnevî, III/2895-99) 

 

 

Mevlânâ’ya göre; 

 

"Nimete şükretmek nimetten daha hoştur. Şükreden kişi, hiç şükretmeyi bırakır da nimet 

sevdasına düşer mi? 

Şükretmek nimetin canıdır. Nimet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun 

kapısına ancak şükür götürür. Nimet insana gaflet verir. Şükretmek ise uyanıklık getirir. Sen 

aklını başına al da şükür tuzağı ile nimet avla.. 
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 Fakirlik ve zenginlik, mal yokluğu veya mal çokluğu değildir. Göz açlığı ve göz 

tokluğudur. Kişi açgözlü ise, dünyalara sahip olsa da yine fakirdir. Zenginlik, öyle bir rütbedir 

ki, ancak yoksullara el uzatmakla kazanılır.” 

 

Asıl şükür, dil ile söylenen değil; hâl ile yapılan şükürdür. Yani fiil hâlinde ortaya 

konulandır. Bu da nimetin kendisinden vermek demektir. Allah katında ve kullar arasında 

makbul olan şükür, işte budur. 

 

“Aslında, “Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince, 

(bilmelidir ki) rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, çok kerem sahibidir.” (Neml, 27/40 ) “Ne 

var ki çoğu insan şükretmez!” (Mü’min, 40/61) “Bir kısmı da çok az şükreder!” (A’raf, 7/10) 

 

Şükretmemek ve küfran-ı nimette bulunmak ne acı ve ne hazin… 

 

Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde, Medine’li Ensar karşılarken 

onu; 

 

«Vecebe’ş-şükrü aleynâ» 

 

«Şükür gerektir bizlere!» demiş, o en büyük nimetin şükrünü lisan ile edâ etmişti ya... 

Onlar ömürleri boyunca da hâlleri ve davranışlarıyla da şükür hayatını, şükrün edâsı için de 

sabır hayatını yaşamışlardı.  

 

Öyleyse bize de şükretmek gerek… 

 

Zira nimet verene şükür, bir kadir ve kıymet bilme işidir. Gördüğü iyilikler karşısında 

sessiz kalmak, en azından teşekkür etmemek nankörlüktür. 

 

 

Kalb ile Şükür 

“Allah’ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, 

nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?...” (Lokman, 31/20) 

 

Şükür... Nimetin idraki ve izharı... Sayısız nimetlere karşı kalp, dil ve beden ile övgüde 

ve teşekkürde bulunma.. 

Kalbin şükrü; evvelâ nimetin nimet olduğunu anlamak, kabul etmek, aldığı ve verdiği 

her nefeste, işittiği her seste, gördüğü her şeyde, tattığı her lezzette, dokunduğu her nesnede, 

kavradığı, idrak edebildiği her gerçekte bu kabiliyetleri kendisine vereni tanımak, kendi 

acizliğinin farkına varıp kendisine hayat bahşedene şükran duymak, sevgi ve alâka ile O'na 

yönelmek, bütün yaratılmışlar için iyilik düşünmek… 
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Dil ile Şükür 

“Rabbinin nimetine (ihsanına) gelince, onu minnet ve şükranla an.” (Duha, 93/11)  

Dilin şükrü; Hakk’ı zikretmek¸ O’nu sena edip övmek, hamd ile tesbih etmek… “Ya 

Rabbi¸ şükür! el-Hamdülillâh! Verdiğin nimetlere şükürler olsun!” vb. tazarru' ve niyazlarda 

bulunmak, O’na olan minnettarlığını ifade etmek… 

Takdir ve taksim eden, vakti gelince yaratıp semâvî sofralar halinde önümüze seren O 

olduğu için neticede minnet ve şükran da O'nun hakkı... 

Lisanın gerçekleştirdiği en güzel şükür terennümlerinden birini F. Nafiz Çamlıbel¸ 

“Hamd ü Senâ” isimli şiirinde şu şekilde dile getirmektedir: 

Ne var ki mevcûd ise âlemde güzel¸ doğru iyi; 

Arayan fikri¸ bulan rûhu¸ seven sevgiliyi 

Bize bahşetmiş olan Hazret-i Rahmân'a şükür. 

  

O büyük Rabbe şükürler ki¸ ayak bastığımız 

Yeri halketti barınsın diyerek varlığımız; 

Ve yer üstünde hayâlin cereyanınca uzun¸ 

Serdi gök kubbeyi seyranı için ruhumuzun; 

O¸ büyük Rab ki¸ ışıklar yakıyor göklerde¸ 

Lütfunun feyzini görsün diye insan yerde; 

En büyük nimete hamd¸ en küçük ihsana şükür. 

  

O büyük Rab ki¸ ufuklar boyu nimetlerini¸ 

Hüsn ü ân¸ reng ü füsûn¸ aşk u cünûn mahşerini 

Gayr-ı kâfî görerek sevdiği biz kullarına; 

Şimdiden va’d ediyor başka bir ậlem yarına; 

Mâ-i tesnîme şükür¸ Ravza-i Rıdvâna şükür. 
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O ki sevdasına yandıkça bütün mahlûkât 

Arş-ı ậlậda ezel kasrına çıkmış yedi kat¸ 

Geriyor hüsn-i ilâhîsine atlas perde... 

En güzel vuslatı tattırmak için mahşerde 

Bize¸ gündüz gece¸ zehrettiği hicrana şükür. 

  

O büyük Rab ki¸ dalâlet yolu düşkünlerine 

Ben gazûbum diye seslendi derinden derine; 

Ve meleklerle kitap indirerek her yandan 

Yine yol çizdi halas etmek için şeytandan... 

Sayısız cürme bedel¸ sonsuz inayetlere hamd¸ 

Gökyüzünden yere indirdiği Kur’ận'a şükür. (Faruk Nafiz Çamlıbel¸ Han Duvarları¸ Bin Temel 

Eser¸ İstanbul 1969¸ s. 76-77.) 

Beden ile Şükür 

“Allah sizi analarınızın karnından¸ hiçbir şey bilmez olduğunuz halde çıkardı; 

şükredesiniz diye size kulaklar¸ gözler ve kalpler verdi.”(Nahl, 16/78) 

Bedenin şükrü ; nimeti isyanda değil tâatte kullanma, namazı ve orucu eda, yasaklardan 

uzak durup buyrukları ifa etme.. . 

Allah, insana hayat verdi, iman, sağlık ve rızık bahşetti... Hepsi O’na şükür ve taat için… 

Allah insana baş verir¸ şükür olarak secde ister; ayak bağışlar¸ şükür olarak da hizmet 

ve ibadet ister. Şükür¸ kulun¸ Hakk'ın kendisine bahşetmiş olduğu göz¸ kulak¸ diğer âzâ ve 

çeşitli nimetleri yerinde sarf etmektir. Mesela¸ zenginliğe şükür¸ fakire infakla; sıhhate şükür¸ 

hastaları gözetip onları ziyaret etmekle; ilme şükür¸ bir başkasına öğretmekle; akla şükür¸ aklı 

vereni bilmek ve onu Allah’ın istediği yönde kullanmakla; insanlığımıza şükür¸ Allah ve 

Resulünü bilmek¸ Kur’ận ve sünnete sarılmak¸ sırât-ı müstakîm üzere olmakla; tokluğa şükür¸ 

aç olanı doyurmakla vs. yerine getirilmiş olur. 
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Son Söz/Dua 

 

“Bütün peygamberlere selâm olsun. Hamd ve övgü, şükür ve minnet, âlemlerin rabbi 

olan Allah’a mahsustur.” (Saffat, 37/181-182) 

 

Sübhâneke “Mâ abednâke hakka ibadetike ya Ma’bûd,  

Ma zekernâke hakka zikrike ya Mezkûr, 

Mâ arafnâke hakka mârifetike ya Ma’rûf, 

Mâ şekernâke hakka şükrike yâ Meşkûr, 

 

“Ey yalnızca kendisine ibadet edilen Allah’ım, sana hakkıyla kulluk edemedik! 

Ey yerde ve gökte her varlık tarafından adı anılan Allah’ım, şanına lâyık zikri 

yapamadık.  

Ey bütün mahlûkat tarafından bilinen Rabb’im, seni bilinmesi gereken ölçüde bilip 

tanıyamadık! 

Ey şükredilmeye en layık olan Allah’ım! Sana hakkıyla şükredemedik.” 

Şükredemediğimiz ölçüde şükürler olsun Allah’ım  Şükür etmemiz gerektiği ölçüde 

sonsuz şükürler olsun Allah’ım . 

Bildiğim(iz) - bilmediğim(iz), idrakına vardığım(ız) - varamadığım(ız), şuuruna 

erdiğim(iz) - er(e)mediğim(iz) tüm nimetlerin için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun 

Allah'ım. 

 

Ey Şekûr olan, az bir iyiliğe dahi çok mükâfat veren, yapılan şükre, çok ecirle mukabele 

eden, yapılan şükranları kabul eden, cüz'î ibadetlere karşı küllî mükâfatlar, yüksek dereceler ve 

çok sevaplar veren Allah’ım, sana hamd ü senalar olsun. 

 

“Elhamdülillah” sözüyle dillenen sonsuz minnettarlığımızın en açık temsilcisi olan, 

“Şükreden bir kul olmayayım mı?" mahcubiyetini hücre hücre taşıyan peygamberimize sonsuz 

salat ve selam olsun.  

 

Ya Rabbi! Bizi yarattın ve birçok yaratıklardan da üstün kıldın. Sana hamd olsun. 

Nimetleri yaratıp bizlere veren sensin, kudret ve zenginlik, her çeşit nimet, sana mahsustur. 

 

Ey sonsuz ve sınırsız nimetlerini kullarına bahşeden! Ey kullarına lütufkâr! Ey 

kendisine layıkıyla şükredilen Meşkûr! Bizleri nimetlerine şükreden, nankörlük etmeyen 

kullarından eyle. Sen bizlere sayısız nimetler verdin. Hatta Sen bizi bize bir nimet olarak verdin. 

Bizlere şükretme yollarını da öğret. Şükrün zıddı olan nankörlük ve küfürden bizleri koru. 

 

Sana kâinatın zerreleri adedince, hamdü senalar olsun Allah’ım.  

 

Sana şükretmem de Senin nimetlerindendir Allah’ım! 

Nimetlerine sonsuz şükr olsun! 

İyilik işleyene misliyle mükâfatlandıransın Sen Allah’ım! 

İyilik yapacak güç ver bize! 

Taatte devamlı olanlardan kıl bizi! 
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Şekûr Adınla Allah’ım! 

Şükretmemizi nasip et Sana! 

 

 “Senden gayrı gelen, meded kâr etmez, 

Bunca nimet verdin, saymakla bitmez, 

Bir ömür şükretsem, birine yetmez. 

….. 

  Senden geldim, yine dönüşüm sana, 

            Şükrümü kabul et, verdiğin cana, 

            Dünyalar bir yana, rızan bir yana” (Cengiz Numanoğlu) 

 

 

Sana minnet duyanlara en güzel Sen karşılık verirsin.  

Teşekkür edenleri kat kat teşekkür etmiş gibi seven Sensin.  

En küçük bir minnettarlığı bile önemseyip karşılık veren Sensin.  

Sana teşekkür etmeyi unutanları da, nimetlere boğan Sensin.  

Sen ki bana hayat verdin; cansız bırakmadın.  

Sen ki bana iman verdin; dalalette bırakmadın.  

Dilime şükrünün lezzetini ver; beni şükürsüzlerden etme.  

Kalbime Sana minnettarlığın tadını tattır; beni nankörlerden etme. (Senai Demirci) 

 

“Şekûr Sensin, mukayyed eyleme bizi nefsimize, 

Ya Rab! Lûtfeyle bizlere, şükrü unutturma bize...” 

 

Ya Rab! Biz kendimizi değiştirmedikçe Sen bizi değiştirmez; biz nimetleri Senden bilip 

şükrettikçe Sen onları eksik etmezsin. Nimetlerini gönüllerimize duyur ya Rabbi. Bizi şükreden 

kullarından eyle. 

 

“Allah’ım!,  Senden nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek 

istiyorum.”(Hâkim, “De’avat”, No. 1872) 

 

“Allah’ım!,  Seni anmak, sana şükredebilmek ve en güzel şekilde sana kulluk 

yapabilmek için bana yardım et” (Ebû Dâvûd, “Salât”, 361, “Vitir”, 26; Nesâî, “Sehv”, 60).  

  

 

 

 


