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SSSSoruoruoruoru::::    

Aşağıda zikredilen sözleri söylemek, şirk saylır mı? 

"Allahım! Efendimiz Muhammed'e salât ve selâm eyle. Ey Allah'ın elçisi! Çarem 

tükendi, gücüm-kuvvetim kalmadı." 

CCCCevapevapevapevap::::    

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Evet,bu sözler şirk sayılır.Çünkü bu sözler,Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den 

yardım dilemek ve halini O'na şikâyet etmektir. Zirâ bu söz; Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem-'in, kendisine seslenen kimseyi, nerede olursa olsun işittiğini, kendisinden 

yardım dileyene yardım ettiğini ve sıkıntısını giderdiğini içerir. Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem- gaybı bilmiyorken ve bütün bunlara hayatta iken gücü yetmezken, ölümünden 

sonra gücü nasıl yetsin. O, ne kendisine, ne de başkasına fayda verme gücüne sahiptir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{��P��O��������������N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A��P��O��������������N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A��P��O��������������N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A��P��O��������������N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A

��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��T��S��R��Q��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��T��S��R��Q��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��T��S��R��Q��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��T��S��R��Qzzzz  

  ] ���: �آلية �ألعر��سو�� [ 
""""(Ey Elçi! Onlara)    de ki: ‘Ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir de ki: ‘Ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir de ki: ‘Ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir de ki: ‘Ben, Allah’ın dilediğinden başka kendime herhangi bir 

fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim.fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim.fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim.fayda ya da zarar verecek güce sahip değilim.    Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha Eğer ben gaybı bilseydim, elbette daha 

çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı.çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı.çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı.çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir kötülük de dokunmazdı.    Ben, inanan bir topluluBen, inanan bir topluluBen, inanan bir topluluBen, inanan bir topluluk k k k 

için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."1111    

Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{��W��V��U��T���S���RQ��P��O��N��M��W��V��U��T���S���RQ��P��O��N��M��W��V��U��T���S���RQ��P��O��N��M��W��V��U��T���S���RQ��P��O��N��M
��[��Z����Y��X��[��Z����Y��X��[��Z����Y��X��[��Z����Y��Xzzzz  ] آلية �فرسو��� :�� [          

                                                 
1
  A'râf Sûresi: 188    
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""""(Ey kullarım!) Rabbiniz buyurdu ki: Yalnızca bana duâ edin ki duânıza icâbet Rabbiniz buyurdu ki: Yalnızca bana duâ edin ki duânıza icâbet Rabbiniz buyurdu ki: Yalnızca bana duâ edin ki duânıza icâbet Rabbiniz buyurdu ki: Yalnızca bana duâ edin ki duânıza icâbet 

edeyim. Şüphesiz kedeyim. Şüphesiz kedeyim. Şüphesiz kedeyim. Şüphesiz ki bana ibâdet etmekten büyüklenenler, aşağılanmış olarak cehenneme i bana ibâdet etmekten büyüklenenler, aşağılanmış olarak cehenneme i bana ibâdet etmekten büyüklenenler, aşağılanmış olarak cehenneme i bana ibâdet etmekten büyüklenenler, aşağılanmış olarak cehenneme 

gireceklerdir."gireceklerdir."gireceklerdir."gireceklerdir."1111    

Yine şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{���ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»���ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»���ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»���ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼��»

���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��Èzzzz  ] آلية ��قر�سو��� :��� [  

""""(Ey Peygamber!)    Eğer kullarım sana beni sorarlarsa; şüpheEğer kullarım sana beni sorarlarsa; şüpheEğer kullarım sana beni sorarlarsa; şüpheEğer kullarım sana beni sorarlarsa; şüphesiz ki benim onlara yakın siz ki benim onlara yakın siz ki benim onlara yakın siz ki benim onlara yakın 

olduğumu ve duâ edenin, duâ ettiği zaman duâsına icâbet edeceğimi söyle. O halde olduğumu ve duâ edenin, duâ ettiği zaman duâsına icâbet edeceğimi söyle. O halde olduğumu ve duâ edenin, duâ ettiği zaman duâsına icâbet edeceğimi söyle. O halde olduğumu ve duâ edenin, duâ ettiği zaman duâsına icâbet edeceğimi söyle. O halde 

onlar daonlar daonlar daonlar da (emrettiklerimi yerine getirmek ve yasakladıklarımdan da sakınmak sûretiyle) 

benim dâvetime icâbet etsinler ve bana îmân etsinler kibenim dâvetime icâbet etsinler ve bana îmân etsinler kibenim dâvetime icâbet etsinler ve bana îmân etsinler kibenim dâvetime icâbet etsinler ve bana îmân etsinler ki    doğru yolu bulsunlar."doğru yolu bulsunlar."doğru yolu bulsunlar."doğru yolu bulsunlar."2222    

Bir kula düşen görev; yalnızca Allah Teâlâ'ya yalvarıp yakarması, yalnızca O'ndan 

yardım dilemesi, O'ndan ümit etmesi ve O'na tevekkül etmesidir. Çünkü mülkün ve hayrın 

hepsi, yalnızca Allah Teâlâ'nın elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. 

Gaybı bilmek, keder ve sıkıntıları gidermek, duâ edenlerin duâlarını işitmek ve 

onların duâlarına icâbet etmek, Rab Subhânehu ve Teâlâ'nın özelliklerindendir.Her kim, bu 

özelliklerin bir kısmını Allah Teâlâ'dan başkasına verirse, büyük şirke düşer ve müşrik olur.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur: 

�{�{�{�{��³²��±��°�� �̄�®�����¬��«�������ª��©��¨��³²��±��°�� �̄�®�����¬��«�������ª��©��¨��³²��±��°�� �̄�®�����¬��«�������ª��©��¨��³²��±��°�� �̄�®�����¬��«�������ª��©��¨

��¼��»��º��¹��¸¶��µ����´��¼��»��º��¹��¸¶��µ����´��¼��»��º��¹��¸¶��µ����´��¼��»��º��¹��¸¶��µ����´zzzz  ] آلية ��ملسو��� :�� [  

"Yoksa, kendisine yakardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı "Yoksa, kendisine yakardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı "Yoksa, kendisine yakardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı "Yoksa, kendisine yakardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı 

gidergidergidergideren; sizi yeryüzünün halifeleri kılan mıen; sizi yeryüzünün halifeleri kılan mıen; sizi yeryüzünün halifeleri kılan mıen; sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? ? ? ? (Allah'a ortak koştuğunuz putlara mı ibâdet 

etmek daha hayırlı, yoksa kendisine yalvardığı zaman sıkıntıya düşenin dâvetine icâbet 

eden Allah mı daha hayırlıdır?)    Allah'ın yanında Allah'ın yanında Allah'ın yanında Allah'ın yanında (size bu nimetleri bahşeden) başka başka başka başka bir bir bir bir 

ilah mıilah mıilah mıilah mı    varvarvarvar? Ne ? Ne ? Ne ? Ne kadar az kadar az kadar az kadar az düşünüyordüşünüyordüşünüyordüşünüyor    (ve az ibret alıyor)sunuz."sunuz."sunuz."sunuz."3333    

Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

   

                                                 
1
  Ğâfir/Mü'min Sûresi: 60    

2
  Bakara Sûresi: 186 

3
  Neml Sûresi: 62    
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�{�{�{�{��f��e��d������c��b��à ���_��̂ ��]��\��[��Z����Y���X��W��f��e��d������c��b��à ���_��̂ ��]��\��[��Z����Y���X��W��f��e��d������c��b��à ���_��̂ ��]��\��[��Z����Y���X��W��f��e��d������c��b��à ���_��̂ ��]��\��[��Z����Y���X��Wzzzz  

��: �آلية ��ملسو�� [   [  
""""(Ey Peygamber! Onlara) de ki: Göklerde ve yerdede ki: Göklerde ve yerdede ki: Göklerde ve yerdede ki: Göklerde ve yerde    Allah'tan başka gAllah'tan başka gAllah'tan başka gAllah'tan başka gaybı kimse aybı kimse aybı kimse aybı kimse 

bilbilbilbilemez. Onlar, emez. Onlar, emez. Onlar, emez. Onlar, (kıyâmet koptuğu zaman kabirlerinden)    nnnne zaman diriltileceklerini de e zaman diriltileceklerini de e zaman diriltileceklerini de e zaman diriltileceklerini de 

farketmezlerfarketmezlerfarketmezlerfarketmezler/bilmezler/bilmezler/bilmezler/bilmezler."."."."1111 

Günahları bağışlayan, keder ve sıkıntıları gideren yalnızca Allah Teâlâ bilir. 

Gönüllerde saklı olanı bilen yalnızca O'dur. 

Bundan dolayı kulun, Allah Teâlâ'dan başka hiç kimsenin gücünün yetmediği, 

günahların bağışlanması, keder ve sıkıntılarının giderilmesi gibi isteklerini elde etmek için 

Mevlâsı Allah Teâlâ'dan başkasına yönelmemesi gerekir. Çünkü bunun sahibi ve buna 

gücü yeten, yalnızca O'dur. 

 

     

 

 

 

����        ����        ����        ����        ����        ���� 

                                                 
1
  Neml Sûresi: 65    


