
Maturidi’nin Þükür Anlayýþý

AHMET AK
DR., ÝNÖNÜ Ü. ÝLAHÝYAT FAKÜLTESÝ

abstract
In this paper man’s giving thank to God and God’s giving thank to man will be examined. This
matter has been given much importance in Islam, thus being referrred to in the Qor’an more than
seventy places. Although it has been stated in the Qur’ân that Allah loves his servants who give
thanks to God and hence will be grateful to them, at present some of Muslims do not know this
matter sufficiently. Therefore we tried to clarify how Abu Mansur al-Maturidi, one of the prominent
Muslim scholars, dealt with this matter, so that a contribution be made to the sound understanding
of religion.
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Ýnsan, kendisine iyilik yapana, teþekkür edecek kabiliyet ve sorumlulukta

yaratýlmýþtýr. Bu sebeple kiþi, kendisine sayýsýz nimetler veren Allah’a ve
iyilik yapan insanlara teþekkür eder. Bunun sonucunda iyilik yapan ve iyili-
ðe kavuþanýn her ikisi de memnun olur ve söz konusu iyilik artarak devam
eder. Nitekim Yüce Allah, “...þükrederseniz, vermiþ olduðum nimetleri artý-
rýrým1  ” buyurmaktadýr.

Allah’ýn bu vaadine ve Müslümanlarýn çoðu “Allah’a þükür iyiyim”, “Al-

lah’a þükürler olsun”, “Þükür Allah’a” gibi sözleri dillerinden düþürmemesi-
ne raðmen, Müslümanlarýn asýrlardýr sýkýntýdan kurtulamadýklarý bilinmek-
te ve görülmektedir. Hiçbir Müslüman, Allah’ýn yalan söyleyeceðine veya
sözünden döneceðini düþünmeyeceðine göre þükür konusunun ne kadar
önemli olduðu ve ayný zamanda yeterince anlaþýlamadýðý açýktýr.2   Konu-

1 14. Ýbrahim, 7.
2 Bu konuda Hz Peygamber, “Ýnsanlara teþekkür etmeyen Allah’a da þükretmez” buyurarak, Allah’a

þükretmenin yaný sýra, insanlara da, içtenlikle teþekkür etmenin önemine dikkat çekmiþtir. Bkz.
Ahmed b. Hanbel, (tsn. Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel’in es-Sünne adlý eserinin
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nun doðru anlaþýlmasýna katký saðlamak amacýyla bu çalýþmamýzda, Ebû
Mansûr el-Mâturîdî (333/944)’nin eserlerini esas alarak, önce þükür keli-
mesinin lügat ve istilâhî anlamý, sonra, Allah’ýn Kur’an’da þükür ile ne kas-

tettiði, daha sonra ise, insanýn Allah’a niçin, nasýl, nerede ve ne zaman þükret-
mesi gerektiði ve Allah’ýn insana verdiði nimetleri artýrmasý meselesi üzerin-
de duracaðýz. Bu baðlamda, Ramazan Bayramý’na Þükür Bayramý da denil-
mesini açýklamaya çalýþacaðýz.

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

A. Kelime Anlamý

Þükür, sözlükte “Tanrý’ya duyulan minneti dile getirme, mutlu bir olay ve
durumdan, yapýlan bir iyilikten duyulan hoþnutluðu bildirme”3  , “görülen

iyiliðe karþý gösterilen memnunluk, minnettarlýk4  ” ve “iyiliðin kýymetini bilme
ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliði anýp sahibini övme5  ” vb.
anlamlara gelmektedir. Mâturîdî’ye göre ise þükretmek, en basit ifadeyle,
“verilen nimetin karþýlýðýný ödemek ve mükafatlandýrmaktýr”6. Bu konu ile-
ride geniþçe ele alýnacaktýr.

“Þükür” kelimesi, hem insanlara hem de Allah’a nispet edilen bir kelime-

dir. Bu bakýmdan konunun anlaþýlmasýna kolaylaþtýrmak maksadýyla, söz
konusu kelimenin iki kullanýmýný ayrý ayrý ele alalým.

a. Ýnsanlar için kullanýmý

“Þükür” kelimesi insanlar için kullanýldýðýnda çeþitli anlamlara gelmek-
tedir. Bunlardan bir kýsmý þöyle sýralanabilir:

içinde), Ýstanbul 1413/1992, el-Müsned, II/258, 295, III/32, 74; Ebû Dâvud, Süleyman b. el-
Eþ’as b. Ýshak es-Sicistânî, es-Sünen, Ýstanbul 1413/1992, “Edep”, 11; Tirmizî, Ebû Ýsa Muham-
med b. Ýsa b. Serve, es-Sünen, Ýstanbul 1413/1992, “Birr”, 35; Bu sebeple, þükür konusunu
araþtýrmak istedik. Doktoramý yaptýðým Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesinde son yýllarda
güzel bir gelenek haline gelen bayramlaþma esnasýnda ve daha sonra bazý hocalarýmla meseleyi
müzakere fýrsatý bulduk. Bazý hocalarýmýzýn ve özellikle sayýn dekanýmýzýn, incelemeyi, takdir
edip, konuyu yazmamý istemesi, bizi mutlu etti ve cesaretlendirdi. Hem sayýn dekanýmýzýn iste-
ðini yerine getirmek amacýyla, hem de, güzel dinimizin doðru anlaþýlmasýna, az da olsa katký
saðlayacaðýný umarak, bu konuda bir makale yazmaya karar verdik. Ayrýca bu çalýþmanýn, gü-
nümüzün en önemli hastalýklarý arasýnda yer alan stresle baþa çýkmaya da katký saðlayabilece-
ðini düþünmekteyiz. Bu nedenle Prof. Dr. Mualla SELÇUK’a teþekkür ederim.

3 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Ankara 1998, 2103.
4 Devellioðlu, Ferit, Osmanlýca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 1986, 1202.
5 Doðan, Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Ýstanbul 1987, 1043.
6 Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud es-Semerkandî el-Hanefî, Te’vilâ-

tü Ehli’s-Sünnet, thk. Fâtýma Yûsuf el-Hýyemî, Beyrut 2004, III/9, 146.
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1. “Þükür”, verilen nimetin farkýna vararak, nimeti verene, sözlü, filî ve
kalbî olarak saygý duymak, onu överek ona inanýp buyun eðmektir7.

2. “Þükür”, verilen nimetin kýymetini bilip nimeti vereni, övmektir8”.

3. “Þükür”, verilen nimeti hatýrlayarak, nimeti vereni sadece dil ile öv-
mektir9  .

4. “Þükür”, birinci maddede geçen anlamýn yaný sýra, örtmek anlamýna
gelen küfrün, zýttý olan keþif (bilmek, inanmak vb.) anlamýna da gelmekte-
dir10  . Bu durumda, Kunut duasýnda geçen, “ ... neþkuruke velâ nekfuruke
...” ifadesi, “.... sana þükrederiz, küfretmeyiz...” anlamýna geldiði gibi, “...

Allah’ýn verdiði nimetlerin farkýna varýr, bilir ve küfretmeyiz ...” þeklinde
anlaþýlabilir.

Görüldüðü gibi Mâturidi, sadece dil ile ve beden ile þükretmeyi yeterli
görmemektedir. Ona göre asýl þükür, dil, beden ve kalp ile olmalýdýr11  . Yine
ona göre þükür, “Allah’a itaatte gayret etmek12 ” ve “Mükâfat ve mücâzâ-
ttýr13  ”. Bu konu ileride geniþ þekilde ele alýnacaktýr.

b. Allah için kullanýmý

Þükür, Allah için kullanýldýðýnda, insanýn yaptýðý taatý ve iyilikleri, Allah’ýn

lütfü, ihsaný ve fazlý ile kolay bir þekilde kabul etmesi, insanlarýn iþlediði
günahlardan dolayý yaptýklarý samimi tevbelerini, rahmeti ve maðfiretiyle
kabul etmesi gibi anlamlara gelmektedir14.

Þekûr kelimesi ise Arapça bir sýfat olup, sözlükte, çok þükretmek anlamý-
na gelmektedir15. Bu bakýmdan “þükür”, Allah’ýn rahmetinin, lutfunun ve
baðýþlamasýnýn çok olmasý demektir.

B. Ýstilahî Anlamý

“Þâkir” ve Þekûr” isimleri, insanlar için kullanýldýðý gibi Allah için de kulla-

nýlmaktadýr.

7 Mâturîdî, Te’vilât, I/113, III/9; el-Cürcânî, Seyyid Þerif, et-Ta’rifât, trs. yrs. 128; Ýbn Manzur, Ýmam
Allâme Ebu’l-Fadl Cemâleddin Muhammed b. Mükrim el-Afrikî el-Mýsrî, Lisânü’l-Arab, Beyrut
1955, IV/423 vd; krþ. Elmalýlý, M. Hamdi Yazýr, Hak Dini Kur’an Dili, Ýstanbul 1971, I/540 vd.

8 Asým Efendi, Ebu’l-Kemal Ahmed, el-Okyanûsü’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l- Muhît (Kâmûs Ter-
cemesi), trs. ve yrs. II/446 vd. Burada geçen orijinal ifade þu þekildedir: “Muhsin ve mün’ýmin
tafaddul eylediði nimet ve ihsanýn kadir ve kýymetini bilip nâsa, neþr ve iþâa ve Muhsin ve
mün’ými medih ve senâ eylemektir ki, küfran mukabilidir”.

9 el-Cürcânî, 128.
10 Mâturîdî, Te’vîlât, I/51, 120, 104, 106, III/8, 9, IV/147; Ýbn Manzur, IV/424; Asým Efendi, II/446.
11 Mâturîdî, Te’vîlât, I/104, 106, IV/147.
12 Mâturîdî, Te’vîlât,III/8.
13 Mâturîdî, Te’vîlât,III/9.
14 Mâturîdî, Te’vîlât, III/9, IV/180, 181; krþ. el-Cürcânî, 128.
15 Ýbn Manzur, IV/424; Asým Efendi, II/447.
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a. Ýnsanlar için kullanýmý: Mâturîdî’ye göre bu iki kelime, insan için
kullanýldýðýnda þu anlamlara gelmektedir:

1. “Þâkir”, þükreden; “Þekûr” ise, çok þükreden kimsedir16.

2. “Þekûr”, Allah’ýn verdiði nimetlere, hakkýyla þükretmekten aciz oldu-
ðunun farkýna varmak anlamýna da gelmektedir17.

3. “Þekûr”, Allah’a inanarak ve O’nun verdiði nimetlerin farkýna vararak,
Allah’ýn verdiði nimetlerin þükrünü eda etme konusunda, diliyle (kavlen),
bütün organlarýyla (fi’len) ve gönülden (kalben) þükretmek demektir18  .

4. “Þükür”, Allah’a inanýp, O’na ortak koþmamak, bütün kötülüklerden

uzak durulmasýna inanýp –bazen hata etse de- itaatte gayret etmektir19  . Bu
bakýmdan insanýn Allah’a þükretmesi, insanýn kendisine Allah tarafýndan
verilen sayýsýz nimeti, O’nun istediði doðrultuda kullanmasý anlamýna gel-
mektedir20  .

b. Allah Ýçin Kullanýmý: “Þâkir” ve “Þekûr” kelimeleri, “Þükr” keli-
mesinden türemiþ olup Allah’ýn esmâu hüsnâsýndan iki isimdir. Bu iki isim

genel olarak þu anlama gelmektedir: Ýnsanlarýn yaptýðý iyilikleri -az da olsa-
(ibâdât ve taatlar þeklinde yapýlan þükürleri), Allah’ýn lütuf ve keremiyle
kolayca kabul edip, karþýlýðýnda bolca sevap vermesi, onlarý güzel bir þekil-
de övmesi; samimi tövbelerini kabul etmesi, çok baðýþlayýcý ve merhametli
olmasýdýr21.

C. Kur’an’da Kullanýmý ve Günümüzdeki Yanlýþ Algýlanmasý

Kur’an da “þükr” kökünden türeyen “Þâkir” ve “Þekûr” gibi isimler yetmiþten
fazla yerde geçmektedir22. Mesela Fâtýr suresinde þöyle buyrulmaktadýr:
“Allah’ýn kitabýna uyanlar, namaz kýlanlar, kendilerine verdiðimiz rýzýktan
gizli ve açýk verenler, tükenmeyecek bir kazanç umabilirler23”, “Çünkü Allah,

16 Mâturîdî, Te’vîlât, III/9, IV/405; krþ. Asým Efendi, II/446, 447.
17 Mâturîdî, Te’vîlât, III/9; krþ. el-Cürcânî, 128vd.
18 Mâturîdî, Te’vîlât, I/104, 106; krþ. el-Cürcânî, 128 vd.
19 Mâturîdî, Te’vîlât, III/8.
20 Mâturîdî, Te’vîlât, I/144, III/210 vd, IV/147; Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed

b. Mahmud, Kitâbü’t-Tevhîd, thk. Bekir Topaloðlu-Muhammed Aruçi, Ankara 2003, 119; krþ.
Elmalýlý, II/703; Asým Efendi, II/446; el-Cürcânî, 128.

21 Mâturîdî, Te’vilat, I/113, III/9, IV/180 vd; krþ. Elmalýlý, V/3016 vd, VI/3992 vd, VII/5160 vd;
Asým Efendi, II/446 vd; el-Cürcânî, 128; Ýbrahim, Mustafa- Ahmed Hasan ez-Ziyât-Abdülka-
dir–Muhammed Ali en-Neccar, Mu’cemü’l-Vasît, Ýstanbul 1986, 490.

22 Bu ayetlerden bazýlarý þunlardýr: 2. Bakara, 158; 4. Nisa 147; 42. Þûra, 23; 14. Ýbrahim, 7; 35.
Fatýr, 30; 34. Þûra 23; 64. Teðâbun, 17. Geniþ bilgi için bkz. Abdülbâkî, Muhammed Fuad, el-
Mu’cemü’-Müfehres li Elfâzi’l-Kur’ani’l-Kerîm, Ýstanbul 1987, 385, 386. (“þükr”, “þâkir” ve “þekûr”
vb. maddeler).

23 35. Fâtýr, 29.
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bu kimselerin ecirlerini tam verir ve lütfü ile artýrýr, doðrusu O, çok baðýþla-
yan ve þükrün karþýlýðýný bol bol verendir” 24 .

Kur’an’da, Allah kendisini, “Þâkir” ve “Þekûr” olarak isimlendirmesine

raðmen þükrün asýl anlamý iyi bilinmediðinden dolayý, Allah’ýn Þâkir ve Þekûr
isimlerinin anlamý iyi bilinmemekte hatta söz konusu isimlerin Allah’a nis-
pet edilmesi yadýrganmaktadýr. Hatta bunlarýn Allah’a izafe edilmesi, O’na
hakaret olarak algýlanmaktadýr.

Þükür kavramýnýn, günümüzde yaygýn olarak, “Allah’a þükür iyiyim”,
“Allah’a þükürler olsun”, “Þükür Allah’a” “Buna da þükür” , “Bunu bulduðu-

na þükret” ve “Haline þükret” þeklinde kullanýldýðý görülmektedir. Genelde,
bu sözlerle, Allah’a, sadece dil ile þükredip eline geçenle yetinip kanaat et-
mek ve daha iyisini yapmaya uðraþmaya gerek yok gibi anlamlar anlaþýl-
maktadýr. Yukarýda açýklamaya çalýþtýðýmýz, “þükrün”, kelime ve terim an-
lamlarýna bakýldýðýnda, bu anlayýþlarýn eksik olduðu görülmektedir. Çünkü,
bu ifadeler, insanýn tembelliðini, pasifliðini ve þuursuzca davrandýðýný gös-

termektedir. Zira kanaat, insanýn, bir iþi en iyi þekilde yapmaya çalýþtýktan
sonra eline geçenle yetinip, kýsmetine razý olmak anlamýna gelmektedir25  .
Nitekim Yüce Allah, insanlarýn iþlerini en iyi þekilde yapmalarýný istemekte-
dir: “ ... ölümü ve hayatý, hanginizin daha iyi (en iyi) amel iþleyeceðini sýna-
mak için yarattým ...26  ” buyurmakta; Baþka bir ayette ise, ” ... Hayýrlý iþlerde
birbirinizle yarýþýn. Nerede olursanýz olun Allah sizi bir araya toplar. Allah,

þüphesiz her þeye kadirdir. 27 ” buyurmaktadýr. Mâturîdî bu ayeti, “nerede
olursanýz olun, ne iþ yaparsanýz yapýn, iþinizi, en iyi þekilde yapma konu-
sunda birbirinizle yarýþýn. Eðer bu þekilde davranýrsanýz, Allah, birlik ve be-
raberliðinizi saðlar, sizi, baþarý ve mutluluða kavuþturur. Þüphesiz Allah’ýn
her þeye gücü yeter þeklinde yorumlamaktadýr28.

II. ÞÜKRÜN ÇEÞÝTLERÝ VE FAYDASI

A. Þükrün Çeþitleri

Kaynaklarda þükrün çeþitleri genel olarak üç baþlýkta ele alýnmýþ olup bun-

lar þu þekilde sýralanmýþtýr29:

24 35. Fâtýr, 30.
25 Asým Efendi, II/446; Krþ. Cürcânî, 179.
26 67. Mülk, 2; Geniþ bilgi için bkz. Mâturîdî, Te’vîlât, V/188, 189; krþ. Elmalýlý, VII/5160 vd.
27 2. Bakara, 148.
28 Mâturîdî, Te’vîlât, I/104 vd.
29 Mâturîdî, Te’vîlât, IV/147; krþ. Halil b. Ahmed, Lisânü’l-Arab, 424 vd; Asým Efendi, II/446; el-

Cürcânî, 128; Ebû Tâlip Muhammed b. Ebi’l-Hasan Ali b. Abbas el-Mekkî, Kûtü’l-Kulûb, trs. yrs.
I/224-226.
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1. Dil ile ( kavlî) olur. Allah’a þükürler olsun vb. ifadelerle dil ile þükret-
mektir.

2. Kalp ve dilin dýþýnda kalan diðer organlarla (fi’lî/amel-i salih) olur.

Bedeni ve her türlü imkaný faydalý yerlerde kullanmak suretiyle Allah’a þük-
retmektir.

3. Kalb ile (hâlî) olur. Verilen nimetin farkýna vararak ve yerinde kullana-
rak, Allah’a bilinçli bir þekilde þükretmektir.

Mâturîdî, yukarýda geçen üç çeþit þükrün üçünü de gerekli görmektedir.
Fakat ona göre bunlarýn en deðerlisi, üçüncü çeþididir. Nitekim o, bir yerde

þükrü, Allah’ýn verdiði nimetlerin farkýna vararak, bilinçli bir þekilde O’na
inanmak ve güzel iþler (amel-i sâlih) yapmak olarak açýklamaktadýr30. Ona
göre þükür, hem imaný hem de sâlih amelleri kapsamaktadýr31. Diðer bir ifa-
deyle, bir kimse, sadece inanmakla ya da sadece güzel iþler yapmakla þükrü-
nü eda etmiþ sayýlmamaktadýr. Ayrýca Yüce Allah, ibadetin sadece kendisine
yapýlmasýný, bu konuda hiç kimseyi ve hiçbir þeyi kendisine ortak koþulma-

masýný istemektedir32. Bu bakýmdan Mâturîdî’ye göre þükrün baþý, saðlam
bir imandýr33. O halde Mâturîdî anlayýþa göre þükür= iman + amel-i sâlih
demek mümkündür. Buna göre ameller, Ashâbu’l-Hadis’in ileri sürdüðü gibi
imanýn bir cüzü olarak deðil; þükrün bir cüzü kabul edilmektedir34  .

B. Þükretmenin Faydasý

Mâturîdî’ye göre Allah’a þükretmenin faydasý, Allah’ýn yardýmýna, affýna,
rahmetine, lütuf ve keremine kavuþmanýn yaný sýra, eldeki nimetlerin de-
vam etmesi ve henüz ulaþýlamayan nimetlerin elde edilmesidir. Nitekim
Mâturîdî’ye göre bu konuya önem veren kimse ve topluluklar pek çok güzel-
liklere kavuþmuþlardýr35.

III. ÝNSANIN ALLAH’A ÞÜKRETMESÝ

Mâturîdî’ye göre þükretmek, daha önce belirtildiði gibi en basit ifadeyle,
“verilen nimetin karþýlýðýný ödemek ve mükafatlandýrmaktýr”36. Allah, insaný

30 Mâturîdî, Te’vîlât, IV/147.
31 Mâturîdî, Te’vîlât, I/305.
32 1. Fatiha, 4.
33 Mâturîdî, Te’vilat, I/106.
34 Ashâbu’l-Hadis’in iman ve amel anlayýþý için bkz. Kutlu, Sönmez, Ýslam Düþüncesinde Ýlk Gele-

nekçiler, Ankara 2000, 73-96.
35 Mâturîdî, Te’vîlât, V/104, 106, IV/180, 181; krþ. Asým Efendi, II/446.
36 Mâturîdî, Te’vilât, III/9.
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en güzel þekilde yaratmýþ ve kainatý onun emrine vermiþtir. O’na Yaratýcý’sý-
nýn varlýðýna ve birliðine inanma yeteneði vermiþ ve onun zihnine, nimetle-
re þükür etme bilincini/aklýný yerleþtirmiþtir37. Ayrýca Peygamberler gönde-

rerek sadece O’na inanmayý ve sadece O’na ibadet etmeyi ve nimetlerine
karþý þükretmeyi teyit etmiþtir38. O halde insan, kendisine sunulan bu muaz-
zam nimetlerin kimin verdiðini, niçin verdiðini düþünerek bu nimetleri ve-
reni tanýmalý ve ihsan edilen her türlü nimete karþý þükrünü eda etmeli-
dir39  . Bu bakýmdan istenilen düzeyde Allah’a þükredebilmek öncelikle, Al-
lah’ýn sayýsýz nimetlerinin farkýnda olmaya baðlýdýr40.

Allah, insaný yoktan var etmiþ, her þeyi onun emrine vermiþtir. Fakat onu
baþý boþ býrakmamýþ; verdiði nimetlerin karþýlýðýnda insana bazý sorumlu-
luklar yüklemiþ ve söz konusu yükümlülükleri en güzel þekilde yerine geti-
rilmesini istemiþtir41  . Bundan dolayý insan, Allah’ýn verdiði her nimetin kýy-
metini bilmeli ve onlara ayrý ayrý þükretmelidir42.

Mâturîdî’ye göre insan Allah’a her zaman þükretmelidir. Nitekim o, ge-

nelde, “... Ey Dâvud ailesi! Þükrederek çalýþýn ...“ þeklinde Türkçe’ye çevri-
len43  Sebe Suresi’nin 13. ayetine verilen mananýn yaný sýra, “... Ey mümin-
ler! Dâvud ailesinin þükrettiði gibi þükredin ...” þeklinde son derece ilginç
bir yorum getirmektedir. Ona göre, her gün 24 saat boyunca Davud ailesin-
den, Allah’ýn kelamýný okuyan oruç tutan, teheccüt namazý kýlan vb. þekil-
lerde Allah’a ibadet eden mutlaka birileri bulunmaktaydý. Yine o, bu ayetin,

“Davud ailesinin þükrettiði gibi þükredin ki, ben de size fazilet ve mülk vere-
yim” þeklinde de yorumlanabileceðini ifade etmektedir44. Bu bakýmdan ona
göre insan, Allah’ýn kendisine verdiði nimetlere karþý, Allah’a daima saygý
göstermeli, sevmeli, övmeli, O’nu hayýrla yad etmeli ve sunulan nimetleri
O’nun hoþnut olmayacaðý alanlarda kullanmayýp, sadece razý olacaðý yerler-
de kullanmalýdýr.

Mâturîdî’ye göre, insanýn, þükür görevini layýkýyla yerine getirebilmesi
için, en baþta, Allah’ýn varlýðýna ve birliðine inanmasý; sonra, faydalý þeyleri

37 Mâturîdî, Te’vilât, I/51, 106, 120, 138, 305, V/486; Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 352.
38 Mâturîdî, Te’vilât, I/51.????
39 Mâturîdî, Te’vilât, I/120.
40 Mâturîdî, Te’vilât, IV/147.
41 Mâturîdî, Te’vilât, I/104, V/188, 189; krþ. Elmalýlý, I/534, VII/5160 vd.
42 Mâturîdî, Te’vilât, I/106, 113, III/8, 9; Krþ. Elmalýlý, I/542.
43 Bkz. Elmalýlý, VI/3947, 3953; Atay, Hüseyin, Kur’an Türkçe Çeviri, Ankara 2002, Özek, Ali-

Karaman, Hayreddin-Turgut, Ali-Çaðrýcý, Dönmez, Kur’an-ý Kerim ve Türkçe Açýklamalý Meali,
Medine 1992, 428; Tespit edebildiðimiz kadarýyla Muhammed Esed de, bu ayeti Mâturîdî gibi
yorumlamaktadýr. Krþ. Esed, Muhammed, Kur’an Mesajý, Ankara 2002, 722.

44 Mâturîdî, Te’vilat, IV/147.
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yapmaya, ve zararlý þeylerden uzak durmaya çalýþmasý gerekmektedir45.
Buradan hareketle ona göre, insan faydalý þeyleri yapýp zararlý þeylerden ka-
çýndýðý ölçüde Allah’a þükür görevini yerine getirmiþ olmaktadýr. Ona göre,

Allah’ýn verdiði sayýsýz nimetlerin þükrünü, insanýn tam olarak eda edebilmesi
imkansýzdýr. Zira hiç kimse Allah’ýn verdiðini fazlasýyla veremez. Bu nedenle
insan, canýný ve bütün malýný Allah’ýn razý olduðu þekilde kullanmasý gerekir.
Buna raðmen insan hakkýyla þükretmiþ olmaz. Fakat Allah, böyle davranan
kulunu lütfü ve keremiyle layýkýyla þükretmiþ gibi kabul eder46. O halde insan
sabah akþam, bollukta darlýkta, her zaman ve her durumda, özellikle de yeni

bir nimetle karþýlaþtýðýnda, Allah’a bol bol þükretmelidir.

II. ALLAH’IN “ÞAKÝR” VE “ÞEKUR” ÝSÝMLERÝNÝN ANLAMI

Allah’ýn Þâkir ve Þekûr isimlerini giriþte ele almýþ ve bunun, insanlarýn iþle-
dikleri iyilikleri (ibâdât ve taatlar þeklinde yapýlan þükürleri), Allah’ýn lutuf

ve keremiyle kabul edip, karþýlýðýnda bolca sevap vermesi, onlarý güzel bir
þekilde övmesi, samimi tövbelerini kabul etmesi, çok baðýþlayýcý ve merha-
metli olmasý47   þeklinde açýklanabileceðini belirtmiþtik.

Þükrü, verilen nimetin karþýlýðýný ödeme þeklinde tanýmlayan Mâturîdî’ye
göre, hiç kimse Allah’ýn kendisine verdiði nimetlerin karþýlýðýný tam olarak
ödeyemez48. Bundan dolayý hiç kimse Allah’a layýkýyla þükredemez, fakat

buna raðmen Yüce Allah, lütuf ve fazlýndan dolayý insanlarýn samimi bir
þekilde yerine getirmeye çalýþtýklarý ibadet ve tatlarý, þükür olarak kabul et-
mektedir49. Mâturîdî’ye göre, bu kabul, þu þekilde gerçekleþmektedir: “Allah
ile insan arasýnda bir ticaret/alýþ veriþ söz konusudur, ve Allah ile ticaret
yapan bir kimse kesinlikle kazançlý çýkmaktadýr50”. Allah insaný yoktan var
etmiþ ve ona akýl, göz, düþünme vb. özelliklerle süsleyerek en güzel surette

yaratmýþ ve bütün kainatý onun istifadesine sunmuþ ve ona envai çeþit ni-
met vermiþ ve bütün bunlarýn karþýlýðýnda insanlardan sadece kendisine
kulluk etmelerini ve akýllarýna göre hareket edip verilen bütün bu nimetle-
rin yerinde kullanýlmasýný istemiþtir. Ne var ki, insanoðlu Allah’ýn kendisine
sunmuþ olduðu bütün bu nimetlerin karþýlýðýnda Allah’a layýkýyla þükrünü

45 Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 117, 119.
46 Mâturîdî, Te’vilat, III/9; Krþ. Atay, Hüseyin, Kur’ana Göre Araþtýrmalar I-III, Ankara 1997, 256

vd.
47 Mâturîdî, Te’vilat, I/113, III/9; krþ. Elmalýlý, V/3016 vd, VI/3992 vd.VII/5160 vd; Asým Efendi,

II/446 vd; el-Cürcânî, 128.
48 Mâturîdî, Te’vîlât, III/9.
49 Mâturîdî, Te’vilat, III/9; Krþ. Elmalýlý, I/542 vd, V/3016 vd.
50 Mâturîdî, Te’vilat, IV/180, 181.
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eda edebilmesi imkansýzdýr. Çünkü insan, sadece Allah’ýn vermiþ olduðu
akýl nimetinin eþdeðerinde bir þeyi bulmasý imkansýzdýr. Mâturîdî’nin ifade-
lerinden hareketle þunu söylemek mümkündür: Ýnsanlýk yirmi birinci yüz-

yýlda teknik ve bilimde o kadar ilerlemesine raðmen hala daha aklýn/zihnin
nasýl bir yapýya sahip olduðunu anlamaktan aciz bulunmaktadýr. Öyleyse
aklýn/zihnin/beynin daha nice bilinemeyen yönleri bulunduðuna göre insa-
nýn onun deðerini biçip Allah’a nasýl karþýlýðýný ödeyebilir? Kaldý ki, þükür,
Mâturîdî’ye göre bir þeyin deðerinin yaný sýra sahibine güzel bir ödül vermek-
tir. Durum böyle olduðuna göre insanoðlunun Allah’ýn vermiþ olduðu sayýsýz

nimetlerden sadece akýl nimetinin þükrünü layýkýyla eda edebilmesi imkan-
sýzdýr. Ýþte bu sebepten dolayý Ýmam Mâturîdî’ye göre, Allah ile insan arasýnda
gerçekleþen þükür alýþveriþinde insanoðlu gerçekten çok kazançlý çýkmakta-
dýr. Çünkü Allah, verdiði nimetlerin þükrünü eda etmek maksadýyla, insanla-
rýn iþlemiþ olduklarý güzel amellerin ücretlerini, o amelleri eksik olmalarýna
raðmen kabul ederek ve lütfü ve ihsanýyla sevabýný fazlasýyla vermek suretiy-

le, biz insanlara “Þekûr” isminin tecellisi olarak þükretmektedir51.
Mâturîdî’ye göre, “... siz þükrederseniz, ben de, size vermiþ olduðum ni-

metleri artýrýrým52 ” ayetini yorumlarken “... þükrederseniz artýrýrým...” ifa-
desini, “siz Allah’a gerçekten inanýr ve inancýnýzýn gereðini yerine getirirse-
niz, ben de, hem dünyada hem de ahirette verdiðim, vereceðim nimetleri
devam ettirir ve artýrýrým þeklinde açýklamaktadýr53  . Yine Mâturîdî’ye göre

“le ezîdenneküm” ( hiç tereddüdünüz olmasýn kesinlikle artýrýrým” sözünde,
“lütuf” ve “fadl” vardýr. Çünkü þükür, bir þeyin karþýlýðýný fazlasýyla vermek
ve memnun edici þekilde mükafatlandýrmak/ödüllendirmek demektir. Nite-
kim bir hadiste ““Kulum bana bir karýþ yaklaþýrsa ben ona bir kulaç yaklaþý-
rým; kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koþarak gelirim54 “buyrulmasý
da Mâturîdî’nin bu görüþünü desteklemektedir.

51 Mâturîdî, Te’vilat, IV/180, 181; Mâturîdî, Kitabü’t-Tevhîd, 351 vd.
52 14. Ýbrahim,7.
53 Mâturîdî, Te’vilat, I/106, III/9, IV/147; krþ. Elmalýlý, I/540-543, V/3016 vd.
54 Buhârî, “Kitâbü’t-Tevhid,”, 15, 50; Müslim, “Zikir”, 20-22, “Tevbe”, 1; Bu konuda Elmalýlý Hamdi

Yazýr da, “... feinnallahe þâkirün alîm” ayetinin yorumunda þunlarý söylemektedir: “Allah
þükredenleri ve þükürlerinin derecelerini bilir ve ona göre þükürlerini mukabilsiz býrakmaz,
o mün’imi vehhab þakir kullarýna karþý mahzý lütfundan mezidi in’am ile mükabele ederek
þükür muamelesi yapar, bu muamelenin Dünya ve Ahirette kýymeti ne kadar büyük olduðunu
tasavvur bile edemezsiniz. Netekim bir hadîsi kudsîde þöyle varid olmuþtur: “mü’min kulum,
tetavvu ve nafilelerle bana tekarrub ede ede o dereceye gelir ki nihayet ben onun iþittiði
kulaðý, gördüðü gözü, bildiði kalbi olurum. Her iþittiðini hak kulaðýyla iþitir, her gördüðünü
hak gözüyle görür, her bildiðini hak bilgisiyle bilir, hiçbir iþinde þaþmaz, yanýlmaz, aldanmaz,
aldatýlmaz, doðruca muradýna irer, Allah ile arasýnda bu derece yakýnlýk ve visal peyda eder”.
Bkz. Elmalýlý, I/557.
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Sonuç olarak bütün bu açýklamalar, Allah’ýn insanlara karþý ne kadar
müþfik, merhametli ve cömert olduðu gibi Allah’ýn, kendisine þükreden in-
sanlara verdiði nimeti artýrdýðýný da açýkça göstermektedir55.

IV. “ÞÜKÜR” KELÝMESÝ ÝLE RAMAZAN BAYRAMI’NIN ÝLÝÞKÝSÝ

Ramazan bayramýnýn isimlerinden biri de, “Þükür Bayramý”dýr. Zira Allah,
sorumluðunun farkýnda ve bilincinde olanlarýn yaptýðý iyilikleri eksik de olsa
kabul etmekte ve onlarý övmektedir. Yani Allah, “Þâkir” ve “Þekûr” isimleri-

nin gereði olarak söz konusu kimselere teþekkür etmektedir. Bunu þu þekil-
de açýklamak mümkündür: Allah, bu ayda, inananlardan, oruç tutmalarýný,
sadaka ve fitrelerini vermelerini, Kur’an okumalarýný, yoksul ve yetimlerin
ihtiyaçlarýný karþýlamada daha hassas davranýlmalarýný istemektedir. Baþka
bir ifadeyle, Allah, hem, insanlarýn nefis muhasebesi yaparak kendilerine
çeki düzen vermelerini, dolayýsýyla kendi kendileriyle barýþýk olmalarýný is-

temekte; hem de toplumu huzur ve sükuna erdirecek sosyal yardýmlaþma-
nýn daha titiz yapýlmasý gibi bir takým sorumluluklar vermiþtir. Allah’ýn ken-
disine verdiði bu sorumluluðun farkýnda ve bilincinde olan insanlar, Rama-
zan ayý boyunca yukarýda geçen yükümlülükleri yerine getirmeye çalýþmýþ-
lar, emek sarf etmiþler, Allah’ýn vermiþ olduðu nimetlerine karþý þükür borcu-
nu ödemeye çalýþmýþlardýr. Yüce Allah ta, Ramazan ayýnda yapýlan ibadet

ve taatlarýn, karþýlýðý olarak, müminlerin günahlarýný baðýþlamakta, onlarý,
–insan haklarý hariç- annelerinden doðmuþ gibi günahsýz tertemiz bir hale
getirmektedir. Adeta Allah, þöyle demektedir: Ey bana inanan ve güvenen
kullarým! Otuz gün boyunca yemediniz içmediniz, benim için oruç tuttunuz
ve insanca yaþamaya çalýþtýnýz. Ey müminler! Ben de sizin samimi olarak
yapmýþ olduðunuz iyilikleri eksik de olsa kabul ediyor onlara bol bol sevap

veriyorum, samimi tövbelerinizi kabul ediyor, günahlarýnýzý baðýþlýyorum;
artýk yeyiniz içiniz, sevininiz, coþunuz sevinç ve coþkunuzu birbirinizle pay-
laþýnýz, bayram ediniz demekte ve onlarý övmektedir.

55 Bu görüþ, temel prensip olmakla birlikte, Allah, insanlarýn þükretmelerinde bir kusur olmasa
da, bazen onlarý, bela ve musibetlerle sýnamaktadýr. Bu durum, insanýn þükretmediðinden
deðil sabrýný ölçmek ve derecesini yükseltmek vb. sebeplerden dolayýdýr. Geniþ bilgi için bkz.
Mâturîdî, Te’vilat, I/107-109.


