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ِبِســــــــــــــــــــــم اللﱣه الرحمن الرح ۪◌يم
كلُواْ من طَيباتِ ما رزَ ْقنَاكُم واشْ ُرواْ للّه ان
ُ ْيا ايها الﱠذِين آمنُوا
َكُنتُم اياه تَعبدُون
.
َقَال رسول اللﱠه صلﱠ اللﱠه علَيه وسلﱠم:
َ ُ َ
َ َ
الل ُه ﱠم أ ِع ﱢ َع ِذكرك َوشكرك َو ُح ْسن ِع َ اد ِتك
ŞÜKÜR: NİMETLERİN KADRİNİ BİLMEK
Değerli Kardeşlerim!
Müslümanların temel vasıflarından biri de şükürdür.
"Şükür"; iyilik edenin ve nimet verenin kadrini ve
kıymetini bilmek, iyilik ve ihsanda bulunanı övmek
anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak şükür, Allah’ın
verdiği nimetlere karşı kulların O’nu övgü ile zikretmesi,
kalben sevmesi, bütün varlığı ile itaat etmesi ve boyun
eğmesidir.
Yüce Allah, bizleri en güzel şekilde yaratmış ve yeryüzünde
sayısız nimetlerle donatmıştır. Bizlere akıl, sağlık, iman,
bilgi, anlayış ve kavrama gibi pek çok üstün özellikler
bahşetmiş, ayrıca mal, mülk, servet gibi maddi imkanlar
vermiştir. Nitekim Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyurmaktadır: “Nimet olarak sahip olduğunuz ne varsa
hepsi Allah’tandır.”1, “Allah’ın nimetlerini saymaya
kalksanız onları sayamazsınız.” 2
Allahu Teala'nın bize olan en büyük nimeti ise, hiç şüphesiz,
Yüce Dinimiz İslam’dır. Bu nimet, ahiret hayatının ebedi
nimetlerine kavuşmanın tek vesilesidir. Bir ayeti kerimede,
“Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, gönüller
verdik”3 buyrulmakta olup bu nimetleri doğru kullanmanın
yolunun şükretmek olduğu vurgulanmaktadır. Başka bir
ayette de şükretmemiz gerektiği şöyle ifade edilmektedir:
“Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a kulluk ediyorsanız,
size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve
Allah'a şükredin.’’4
Muhterem Mü’minler!
Peki bize verilen bunca nimetlere karşılık nasıl
şükretmemiz gerektiğini hiç düşündük mü? Şükür,
yalnızca Allah’a dil ile yapılmaz. Her nimetin şükrünü
kendi cinsinden yapmalıyız. Bu da Rabbimizin bahşettiği
nimetleri O’nun yolunda kullanmakla olur. Örneğin akıl
bir nimet, tefekkür etmek onun şükrüdür. Kalp bir nimet,
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kalbin Allah’ı zikretmesi ve insanlara muhabbet
beslemesi şükürdür. Kur’an bir nimet, O’nu okuyup
anlamak, emir ve yasaklarına göre bir hayat yaşamak
şükürdür. İlim öğrenmek bir nimet, ilmin gereğince amel
etmek ve ilmi başkalarına öğretmek, şükürdür. Mal sahibi
olmak bir nimet, zekât ve sadaka vermek ise onun
şükrüdür. Göz bir nimet, insanların kusurunu görmemek
şükürdür. Kulak bir nimet, söylenilen kötü şeyleri
duymamış olmak şükürdür. Sağlık bir nimet, dua ve oruç
gibi ibadetler onun şükrüdür. Tövbe etme imkanına sahip
olmak bir nimet, pişman olup af dilemek şükürdür. Evlat
bir nimet, onun Allah’a layık bir kul olarak yetişmesine
özen göstermek, şükürdür.
Kıymetli Müminler!
Eğer şükredersek bize bahşedilen nimetlerden mahrum
kalmaz aksine yeni nimetlere kavuşma imkanı elde etmiş
oluruz. Nitekim Allah Teâla “Eğer şükrederseniz
elbette size nimetimi artırırım.”5 buyurmaktadır. İman
edip Allah’a ve Peygamberine itaat eden, İslam'ın emir ve
yasaklarına uyan, yakınlarını, yoksul ve muhtaçları görüp
gözeten kimse Allah'ın kendisine vermiş olduğu
nimetlere şükrediyor demektir. Allah’ın kendisine verdiği
nimetlerin kıymetini bilmeyip haramlara dalan, ibadetleri
terk eden kimsenin nimet karşısında sadece diliyle "çok
şükür", "elhamdülillah" gibi sözleri söylemesi şükür
için yeterli değildir. Asıl şükür yürekten gelen saygı ve
muhabbet; insanın kendi, ailesi ve yaşadığı toplum için
faydalı olan salih amel işlemesi ve ahlaklı bir insan olması
ile mümkündür.
Öyleyse kardeşlerim!
Zihnimizi, kalbimizi, dilimizi, bedenimizi şükürden
mahrum
bırakmayalım.
Ömrümüz,
şükrümüzle
bereketlensin. Şükrümüz, nimetlerimizin artmasına vesile
olsun. Bizleri Rabbimize yakınlaştırsın ve O’nun rızasına
kavuştursun. Hutbemi Peygamber Efendimiz’in bir
duasıyla bitirmek istiyorum: “Allah’ım, seni anıp
zikretmek, nimetine şükretmek, sana güzel ibadet
etmek için bana yardım et.”6
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