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Sözlükte "yapılan bir iyiliğin sahibini övgü ile anmak" manasındaki şükr (şükran)
kökünden türeyen şekür "çokça teşekkür
eden" demektir. Allah'a nisbet edildiğin
de "az da olsa kulun iyi bir arneline fazlasıyla karşılık veren" anlamına gelir (İbnü'l
Es!r, en-Niha.ye, "şkr" md.; Kamus Tercümesi, II, 446). Şekür dört ayette Allah'a
nisbet edilmiş, bunların üçünde gafGr isminden sonra, birinde halimden önce yer
almıştır. ŞekOrun bu kullanılışı, kelimenin
içeriğinde kulun günahını bağışlaması veya
cezalandırılması hususunda acele etmeyip iyilik yapması için fırsat verme unsurlarının bulunduğuna işaret etmektedir.
Bir ayette şakir ismi zat-ı ilahiyyeye izafe
edilmiştir. İki ayette, iyi arnellerde bulunan mürninterin bu çabalarının şükranla
karşılanacağını ifade eden meşkür kelimesi geçmektedir. Şükran ve mükafatın
faili Allah olduğundan şükür kavramının
burada dalaylı olarak zat-ı ilahiyyeye nisbet edildiğini söylemek mümkündür (M.
F. Abdülbaki, el-Mu'cem, "şkr" md.). Şe
kGr ismi İbn Mace ve Tirmizi'nin rivayet
ettiği esrna-i hüsna listesinde yer almaktadır ("Du'a'", lO; "Da'avat", 82). Ebu Hüreyre'den nakledilen iki hadisten birinde
Hz. Peygamber, yola sarkan bir dikeni arka tarafa doğru iten (Buhar!, "Ezan", lO;
Müslim, "Birr", 127). diğerinde ise meskCın yerlerden uzak bir yol üzerinde gördüğü susamış köpeğe su vermek için kuyunun dibine inen, pabucunu doldurduktan sonra onu ağzıyla tutup yukarıya çı
kan ve hayvanın susuzluğunu gideren kimselerin (Müsned, ll, 375; Buhar!, "Müsa~t", 9) davranışlarını Allah'ın şükranla karşıtayacağını ve günahlarını bağışiayacağını
bildirmektedir.
Şükür kavramının temel manasında "artmak, ortaya çıkmak, minnet ve övgü duygularını ifade etmek" unsurları mevcuttur. Aıimler, bu anlamlardan hareketle kulun gerçekleştireceği küçük bir arneli bile
Cenab-ı Hakk'ın fazlasıyla mükafatlandıra

cağı hususuna dikkat çekerler. Kulun güzel davranışları Allah'ın lutfettiği imkanlar sayesinde meydana geldiğinden aslın
da O'na yönelik hamd ve şükür niteliği taşır. Allah ' ın bu tür davranışları öldüllendir-

mesi din terminolojisinde aynı kavramla
ifade edilerek "kuluna teşekkür eden" anlamında şekur ismi kullanılmıştır. Kişinin
büyüklerine karşı saygılı davranması onun
görevi ise de asil insanlar bu davranışa teşekkürle mukabele eder. Bu da karşılıklı
sevgi ve saygıyı çoğaltır. Aynı durum kul
ile Allah arasında düşünöldüğü takdirde
kuldan itaat ve saygı (takva). Allah'tan şef
kat ve mükafat şeklinde ortaya çıkar. Şe
kGr ismi Kur'an'da ve hadislerde gafür ve
halim isimleriyle kullanıldığından alimler
bu ismin muhtevasına ilahi mağfireti de
dahil etmiştir.
Şekur

ismine dair ayet ve hadisler Alve özellikle insana olan
lutuf, muhabbet ve merhametinin enginliğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Nitekim biraz önce nakledilen Ebu
Hüreyre hadislerinde insanlara eziyet veren bir şeyi bertaraf etme, susamış bir
hayvana su verme fiilierinin bile Allah'ın
mağfiretine vesile olduğu belirtilmektedir. Ebu Süleyman el-Hattabl bu tür ifadeterin basit de görünse daima elden gelen iyi şeyleri yapmaya teşvik niteliği taşı
dığını söyler ve bu gibi fiilierin çağuna gücü yetmeyenıerin azı terketmemesi gerektiğine işaret ettiğini belirtir (Şe'nü'd
du'a', s. 66) . ŞekOrun bu içeriğiyle ilgili
olarak kulun daima Allah'a yönelmesinin
önemini anlatan bir hadiste Allah'ın tövbe eden kulunun bu davranışından duyduğu memnuniyetin tek başına çölde yürüyen bir kimsenin kaybettiği devesini bulduğunda duyacağı sevinçten daha fazla olduğu ifade edilmiştir (Buhar!, "Da'avat" ,
4; Müslim, "Tevbe", 3-8). Allah'ın insanla
ilgili fiili sıfatları içinde yer alan şekür gafGr, hadi, halim ve hamld isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur.
lah 'ın yaratıklara
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Ebu All Ömer b. Muhammed b. Ömer
b. Abdiilah el-Ezdl el-İşblll en-Nahvl
(ö. 645/1247)

Endülüslü Arap dili alimi.
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562 ( 1167) yılında bir fırınemın oğlu olarak İşblliye'de (Sevilla) doğdu. Kendisine
Endülüs dilinde "mavi gözlü beyaz-kumral" anlamındaki "Şelevbln" lakabı verildi.
Bu lakabın , İşblliye yakınında Şelevbln (bugün Salobrena) adıyla bilinen köyden olması sebebiyle yahut el-Bire yakınındaki Selevbln adlı kaleye nisbette verildiği ileri sürülmüşse de ilk görüşün daha doğru olduğu belirtilmiştir. Şelevbln es-Sagir diye
bilinen Ebu Abdullah Muhammed b. Ali
el-Maleki'den (ö 660/1262) ayırt edilmesi
için Şelevbln el-Keblr olarak da tanınır.
Babasının

bir süre hizmetinde bulunEbu Bekir Muhammed b. Abdullah
b. Yahya İbnü'l-Cedd'in evinde büyüdü ve
ondan faydalandı. Ebu Bekir Muhammed
b. Halef el-İşbill, İbn Beşküval, İbn Mada,
Ebu Bekir İbn Zühr el-Hafid, Abdurrahman b. Abdullah es-Süheyl'i, İbnü'l-Har
rat, Ebü'l-Kasım İbn Hubeyş, Ebu Bekir
İbn Hayr ve Isa b. Abdülazlz el-Cezul'i gibi hocalardan ders okudu. ilim tahsili için
yaptığı seyahatlerde Silefi, İbn Hayr, İbn
Beşküval, Süheyll. İbn Rüşd el-Hafid, Ebu
Bekir İbn Zühr, İbn Hubeyş gibi alimlerden
çeşitli ilimiere dair icazet aldı. Arap grameri ve lugatı konusunda zamanının önde gelen bilginlerinden oldu. Daha hayatta iken eserleri ve şöhreti Suriye ve lrak'a
kadar yayıldı; Arap gramerinde şarkın otoritesi sayılan Ebu Ali el-Farisi ile mukayese
edildi. Özellikle Kitfıbü Sibeveyhi üzerine yoğunlaşıp yirmi iki yaşında onu okutabilecek düzeye erişti. Başta Arap grameri olmak üzere on sekiz yaşında başladı
ğı öğretim faaliyetini altm ış yıl sürdürdü.
Verdiği derslerden ayda 4000 dirhem kazandığı zikredilir. Hayatının sonlarına doğ
ru Kurtuba (Cordoba), Belensiye (Valencia)
ve Mürsiye (Murcia) gibi önemli merkezlerin hıristiyanların eline geçmesi yüzünden
derslerine son verdi (640/1242). Şelevbln,
Kastilya Kralı lll. Fernando'nun on sekiz ay
süren kuşatması sırasında 64S'te (ı 24 7)
İşblliye'de vefat etti. Onun şehrin ele geçirildiği yıl (646/1248) öldüğü de kaydedilir.
duğu

Çağdaşı İbnü'l- K.ıftl, Şelevbln 'in Ahmed
b. Eban el-İşblll'ye (ö. 382/992) ait, altmış
veya 100 cilt olduğu söylenen el-'.Alem ad-
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