
EŞ ŞEKÛR 
 
Verdiği nimeti çoğaltmak için o nimeti değerlendirten. Birimde verilen nimeti hakkıyla değerlendirerek "daha"sına açılmayı oluşturan. 
"Kerîm" isminin özelliğini tetikler. Bu ismin özelliğinin kapalı kalması ise, birimi kendisine ulaşana karşı kapanmayı; o nimeti değerlendirmek 
yerine başka yönlere dönerek o nimetten perdelenmeyi yaşatır. Bu da "nankörlük" yani verileni değerlendirmemek olarak tanımlanır. 
Verilenin gerisinden mahrum kalma sonucunu doğurur. Nimetin ardı kesilir! 
 
Bakara 52-) Bu olaydan sonra sizi affetmiştik belki şükredersiniz (değerlendirirsiniz) diye. 

Bakara 56-) Sonra, ölümü (yokluğunuzu-gerçekte yegâne var olanın Vâhid-ül Kahhar olduğu gerçeğini) tatmanızın akabinde, 
yeni bir anlayışla hayata başlatmıştık sizi, belki bunu değerlendirirsiniz diye. 

Bakara 172-) Ey iman edenler, sizi rızıklandırdıklarımızdan temiz olanlarını yiyin. Ve bunu değerlendirin, eğer yalnızca O'na 
kulluk etmek istiyorsanız. 

Bakara 

185-) İnsanlara hakikati idrak ettiren ve gerçekle yanlış arasındaki farkları açıklayan Kur'ân, Ramazan ayı içinde 
inzâl olmuştur. Sizden kim bu aya ererse, sıyamı (orucu her boyutuyla) yaşasın. Kim de hasta veya seyahatte olursa, 
o günler sayısınca tamamlasın. Varlığınızdaki hakikati yaşamayı sıyam ile kolaylaştırmak ister, güçleştirmek 
istemez. O sayılı günleri tamamlayarak, size hakikati yaşattığı ölçüde, Allah'ın ekberiyetini hissetmenizi ve bunu 
değerlendirmenizi ister. 

Bakara 243-) Ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişiyi görmedin mi? Allah onlara "Ölün" dedi; sonra da diriltti. 
Şüphesiz ki Allah insanlara fazl sahibidir; ama insanların ekseriyeti değerlendirmezler (verilen nimeti). 

Âl-i İmran 123-) (Gerçekten) siz zayıf ve çaresiz bir hâldeyken, Allah size Bedir'de zafer verdi. O hâlde Allah'tan korunun ki 
böylece değerlendirenlerden olasınız. 

Maide 

6-) Ey iman edenler... Salâta doğrulduğunuzda yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi su ile yıkayın; başlarınızı 
mesh edin ve iki topuğunuza kadar ayaklarınızı da yıkayın... Eğer cünüp iseniz bütün vücudunuzu yıkayın... Eğer 
hasta olmuşsanız veya bir sefer üzere iseniz veya sizden biri tuvalet ihtiyacını gidermiş olarak gelirse yahut 
kadınlarla yatmışsanız, su da bulamamışsanız; temiz toprağa teyemmüm edin... Yüzlerinizi ve ellerinizi ondan 
mesh edin... Allah size güçlük oluşturmak dilemez, fakat sizi arındırmak ve "HÛ"nun nimetini sizin üzerinizde 
tamamlamayı diler; tâ ki şükredesiniz (değerlendiresiniz). 



A'raf 10-) Andolsun ki, sizi arzda yerleştirdik ve sizin için orada yaşamınızı devam ettirecek nimetler oluşturduk... Ne 
kadar az değerlendiriyorsunuz! 

A'raf 144-) Buyurdu ki: "Ey Musa! Muhakkak ki Ben seni, risâletlerim ve kelâmım ile insanlar üzerine seçtim... Al sana 
verdiğimi ve şükredenlerden (değerlendirenlerden) ol!" 

Yunus 60-) Allah hakkında yalan söyleyerek iftira edenler, kıyamet sürecini ne sanıyorlar? Muhakkak ki Allah insanlara 
lütuf sahibidir... Fakat onların çoğunluğu şükretmezler (bunu Allah nimetine lâyık şekilde değerlendirmezler). 

Yusuf 
38-) "Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un milletine (tevhid dinine) tâbi oldum... Allah'a herhangi bir şeyi (nefsim 
dâhil) ortak koşmamız bizim için olacak şey değildir! Bu hem bizim üzerimize ve hem de insanlar üzerine Allah'ın 
fazlındandır. Fakat insanların çoğunluğu (bu hakikati değerlendirip) şükretmezler." 

Fatır 30-) Onlara hak ettikleri karşılığı tam verir ve fazlından da artırır... Muhakkak ki O, Gafûr'dur, Şekûr'dur. 

Fatır 34-) (Adn cenneti yaşamına girenler) dediler ki: "Hamd, üzülmeyi bizden gideren Allah'a aittir... Muhakkak ki 
Rabbimiz, Gafûr'dur, Şekûr'dur." 

Şura 
23-) İşte bu, Allah'ın, iman edip imanın gereğini uygulayan kullarına müjdelediğidir... De ki: "Sizden yakınlığın 
sevgisi dışında, bu tebliğim nedeniyle bir karşılık istemiyorum"... Kim bir güzellik kazanırsa, onda, onun için bir 
güzellik de biz arttırırız! Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Şekûr'dur. 

Şura 33-) Eğer dilerse, rüzgârı durdurur da (rüzgârın gücü ile akıp gidenler, denizin) üzerinde durup kalırlar... Muhakkak ki 
bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için elbette işaretler vardır. 

Teğabün 17-) Eğer Allah'a (Esmâ'sıyla var olmuş ihtiyaç sahiplerine) güzel bir ödünç verirseniz, verdiğinizi size katlayarak 
arttırır ve sizi mağfiret eder... Allah Şekûr'dur, Halîm'dir. 

 


