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Emalılı Hamdi Yazır,
“Kul olmanın başı zikir, sonu ise şükürdür” demektedir.
Zikir aynı zamamda Kur‟an‟ın diğer bir ismidir.
Dolayısıyla,
kulluktaki zikrin açınımı, Kur‟an ilmini öğrenip onunla amel
etmek anlamında da alınabilir.
Bâzılarının, İslâm‟ı „fikir, zikir ve şükür‟ üçlüsü olarak târif
etmelerine
yâni özetlemelerine bakılırsa,
burada fikir ilme işâret etmekte, zikir ilmi uygulayıp amel etmeyi
temsil etmektedir.
Şükür ise,
Allah‟ın (CC „fikir, zikir‟ nîmetlerinden dolayı,
yapılan teşekkürdür.
Her şeyde olduğu gibi,
ilim ve amelin her biri de,
sonuç îtibârıyla
ancak Allah‟ın (CC) lütuf, yardım ve dilemesiyle mümkün
olabilmektedir.
O zaman bir insanlık gereği olarak,
bu lütuf ve yardımından dolayı, en azından, Allah‟a (CC) bir
teşekkür etmek gerekmez mi?
Gerçekten,
Allah‟a (CC) teşekkür etmek yâni Allah‟a şükretmek,
en sonunda
kulluğu tamamlamaktadır.
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Bu durum mantığa da uymuyor mu?
Başkasından yardım gören bir insanın,
yardımsever insana teşekkürünü bildirmesi,
gerçekten çok güzel bir insanî davranış şekli değil midir?
Böyle bir yardım karşısında,
hiç teşekkür etmeyen bir insan düşünülebilir mi?
Bu kıyaslama da gösteriyor ki,
İslâm‟da Allah‟a (CC) teşekkür etmek yâni şükretmek,
ihmal edilmesi kesin olarak tasavvur edilemeyecek bir meseledir.
İhmâlinin düşünülmesi bile,
insanlığa yakıştırılamayacak kadar
çirkin olan bu husûsun önemini, İbrâhim Sûresi‟nin 7. Âyeti’nden
siz de net olarak kestirebilirsiniz:
İbrâhim Sûresi, âyet 7:
“Ve hatırlayın ki Rab‟biniz size şöyle bildirmişti:
Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nîmetimi)
artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok
şiddetlidir.”
Azâbın hak olması, teşekkür etmenin yâni şükretmenin önemini
vurgulamıyor mu, sizce de?
Bir insan, bir iyiliğe karşı
teşekkür etmez mi ya da edileceğini bilemez mi?
Aklı varsa bilir.
Bildiği hâlde teşekkür etmez ise,
“Onda insanlık var mıdır?”
diye akla bir tereddüt gelir.
Tereddütler, ilmî ya da
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bilimsel olarak olumsuz kabul edilirler.
İnsanlık noksalığından dolayıΩ teşekkür etmez ise, o nankördür1.
Nankörler ise,
Allah‟ın (CC) azâbını hak etmişlerdir.
Allah (CC) katında şükrün yâni teşekkürün de elbette bir karşılığı
vardır:
Fatır Sûresi, âyet 30:
“Çünkü Allah mükâfatlarını
kendilerine tamâmen ödedikten başka,
lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O,
çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir.”
Nahl Sûresi, âyet 121:
“(İbrâhim aleyhisselâm) Allah‟ın nîmetlerine
şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti.”
Bakara Sûresi, âyet 8:
“İnsanlardan öyleleri de vardır ki,
inanmadıkları hâlde,
„Allah‟a ve Âhiret gününe inandık. ‟ derler.”
Bakara Sûresi, âyet 83:
“Hani bir vakitler İsrailoğulları‟ndan
şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık:”
Allah‟tan başkasına tapmayacaksınız, anababaya iyilik,
yakınlığı olanlara, öksüzlere, çâresizlere de iyilik yapacaksınız,
insanlara güzellikle söz söyleyecek,
namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz.”
Ω
.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette
ânında ulaşılabilir.
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“Sonra çok azınız müstesnâ olmak üzere sözünüzden döndünüz,
hâlâ da dönüyorsunuz.”
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