
	
	

	
	

	

	

 
 

ALLAH ŞÜKREDENLERİ SEVER 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
“Elhamdülillah” Kur’an’ı Azimüşşan bu güzel ayetle başlıyor.  
 

 اْلَحْمُد ّ/ِ َربِّ اْلَعالَِمینَ 
 
“Elhamdülillahi Rabbil alemin”. (Fatiha Suresi-2) 
 

َماَواِت َواألَْرَض َوَجَعَل الظُّلَُماِت َوالنُّورَ  ِ الَِّذي َخلََق السَّ  اْلَحْمُد ِ/ّ
 

“El hamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda ve cealez zulumâti ven nûr” 
“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur.” 
(Enam Suresi-1) Bu, Allah’a (c.c.) hamd-u sena ve teşekkür etmemiz için bir işarettir. Bu 
büyük nimetin şükrü için daima “Elhamdülillah ve şükrülillah” dememiz gerekir.  

Elhamdülillah bu mübarek geceyi de ihya ettik sayılır çünkü yatarken, “Kalkıp da 
gene devam edeceğiz” diye niyet etmiştik. O zaman o geceyi ihya etmiş gibi olur. Bu 
nimete eriştiğimiz için Allah’a hamdederiz, şükrederiz, güzel bir şeydir bu. Bu herkese 
kısmet olmuyor. 

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكورُ   َوقَلِیٌل مِّ
“ve kalîlun min ibâdiyeş şekûr” diyor. “Şükredenler çok azdır.” (Sebe Suresi-13) 

Şükür büyük bir vazifedir, Allah’ın sevdiği şeydir. Allah şükredenleri sever, küfredenleri 
sevmez.  

 فَإِنَّ ّهللاَ الَ یُِحبُّ اْلَكافِِرینَ 
“fe innallâhe lâ yuhibbul kâfirîn” “Muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez.” (Ali İmran  

 



	
	

 

 

 

 

Suresi–32) Şükrün tersi yani zıttı küfürdür. Onun için dikkat etmek lazım. Allah’a teşekkür 
etmek lazım, Allah’a şükretmek lazım. İnsanlara teşekkür, Allah’a şükürdür. Sana iyilik 
yaptılar mı insanlara da teşekkür edeceksin. Yok, yapmazsan, Allah muhafaza imanın 
zayıflar, imanın elden gidebilir. Onun için bu nimetlere şükretmek herkesin boynunun 
borcudur. 

Etmezsen ne olur? Etmezsen sen zarardasın. Kimse Allah’ın verdiğini sana 
veremez. Ne Avrupa verir, ne Amerika, ne başka insanlar verebilir. İnsana sakın güvenme, 
Allah’a güven. Bu günleri, bu geceleri bize ikram etti diye Allah’a şükret. Onların faziletini 
bil, onlara hürmet et, onların kıymetini bil, boş geçirme. Bu, Allah’a teşekkürdür.  

Dediğimiz gibi, çok az insan şükreder. “Şükreden azdır.” diyor Allah Azze ve Celle. 
Biz inşallah daima şükredenlerden olalım. “İbâdiyeş şekûr” yani “Benim kullarım” diyor 
Allah Azze ve Celle. “Şükredenler çok azdır.” Biz o kulların içinde olalım inşallah. Daima 
şükürde olalım, hamdde olalım inşallah.  

Kötü bir şey yok Allah’ın izniyle. Allah her şeyi iyi yaratmış. Kötü insan her şeyi 
kötü görür. İyi olan, Allah’a iman eden, imanı kuvvetli olan her şeye şükreder, hamdeder. 
Onlardan olalım inşallah, nefsimize uymayalım, şeytana uymayalım. Onların dediklerine 
kulak asmayalım inşallah. Daima kalbimiz imanla dolu olsun ki şeytana yer kalmasın 
inşallah. 

 
Ve Min Alahu Tevfik 
El Fatiha      
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