
	
	

 
 
 
 
 
 
 

ŞÜKRETMEK FARZDIR 
 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

 Allah’a şükretmek hepimize farzdır, her şeye şükredeceğiz. Verdiği nimetlere 
şükretmek bize farzdır çünkü bir nimetin bile kadrini, kıymetini veremeyiz. “Namaz 
kılıyoruz, oruç tutuyoruz…” diyorsun ama bunlar senin için oluyor, Allah’ın ihtiyacı yok, 
Allah’a şükredeceksin.  

Aldığımız her nefes için şükretmek lazım, çıkan nefes için de şükretmek lazım. 
Normal insanlar bunu akıllarından bile geçirmiyor ama Müslüman olan insanın düşünmesi 
lazım, tarikat ehli olan insanın daha da fazla düşünmesi lazım. Onun için biz her gün iki 
rekât şükür namazı kılıyoruz. O bir nevi Allah’a karşı şükür oluyor. Her zaman Allah’a 
teşekkür edip, unutmamak lazım. Şeyh Efendi günde en azından iki rekât şükür namazı 
kılın derdi. Bir haber duyardı, bakarsın hemen iki rekât şükür namazı kılardı. O olmadı 
şükür secdesi yapardı. O da şükretmek için bir vesiledir.  

İki rekât kılmasan bile şükür secdesi diye secde de yapabilirsin. Onu yapamazsan 
bile aklına her daim Allah Azze ve Celle’ye şükretmek gelsin, dilinle de söyleyebilirsin. 
Şükür nimetleri çoğaltır. Nimetler çok, Allah’ın bütün verdikleri nimettir. Onlara 
şükretmek insanın kadrini yüceltir. Şükür var, küfür var. Şükretmeyen küfretmiş olur, 
başka olmaz. İnsanlar şükretmemeye alışmış, şikâyete alışmış. O da imanlarını zayıflatır, 
Allah’a karşı vazifelerini yapmamış olurlar. Vazifeyi yapmayınca ne oluyor? Verilen 
nimetler azalıyor, verilen ne gibi hayırlar varsa, onlar da azalıyor. 

Manevi olan nimetler zahiriden daha da mühim. Adamın zahiri nimetleri çok ama 
sıkıntısı var, darlığı var, o da şükretmemekten dolayıdır. Şükretmeyi alışkanlık yapmamız 
lazım. Bizim rahmetlik Mehmet Amca vardı, her iki lafının birisi şükürdü. Öyle olmak 
lazım. Öyle olunca insan rahat eder, dünyada da ahirette de nimetlere kavuşmuş olur. 
Allah bizi şükredenlerden etsin. Şükredenlerin makamları yüksektir, yücedir, Allah 
onlardan eylesin inşallah.  
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