
“Allah’ım! Gazabından, kullarının şerrinden, 
şeytanların vesveselerinden ve (onların) 
bana uğramalarından, Allah’ın tam kelimele-
rine sığınırım.”
“Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni fayda-
landır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve 
benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a ham-
dolsun. Cehennem ehlinin hâlinden Allah’a 
sığınırım.”
“Allah’ım! Zenginlikle imtihan edilmenin kö-
tülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan 
edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım.”
“Allah’ım! Haktan ayrılmaktan, iki yüzlülük-
ten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.”
“Allah’ım! Cimrilikten sana sığınırım, korkak-
lıktan sana sığınırım, ömrün en rezil zamanı-
na kalmaktan sana sığınırım.”
“Allah’ım! Kulağımın kötülüğünden, gözü-
mün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, 
kalbimin kötülüğünden, tenimin kötülüğün-
den sana sığınırım.”
“Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntıla-
rından, yoldan kötü bir şekilde dönmekten, 
iyi hâllerden kötü hâllere düşmekten, mazlu-
mun bedduasından, mala ve aileye gelecek 
kötülüklerden sana sığınırım.”
Tüm kardeşlerimizin, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 
bazı istek ve sığınmalarını içeren bu duaları 
okuyup ezberlemelerini ve sürekli dualarında 
onlara yer vermelerini tavsiye ediyorum. Bilhas-
sa her duada: “Allah’ım! Peygamberin Hz. Mu-
hammed (s.a.v.)’in senden istediği hayırlı şeyleri 
biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’in sana sığındığı şeylerden 
biz de sana sığınıyoruz.” diyerek yakarışlarını 
sürdürmelerini diliyor, sözlerimi “Allah’tan Gay-
riye Açmam Elimi” başlıklı şiirimle noktalamak 
istiyorum:

 ALLAHIM!  
 Acizlikten,
 Fakirlikten,
 Cimrilikten,

 Korkaklıktan,
 Tembellikten,

 Hilekâr dosttan,
 Faydasız ilimden,
 Kabir azabından,

 Ağlamayan gözden,
 Sıkıntı ve hüzünden,
 Ürpermeyen kalpten,
 Her türlü hastalıktan,
 Hayatın fitnelerinden,

 Borç altında kalmaktan,
 Kabul olmayan duadan,

 Doymak bilmeyen nefisten,
 İhtiyarlayıp ele avuca düşmekten,

 Zalim olmaktan ve zulme uğramaktan,
 İsyan ettiren fakirlikten ve

 azdıran zenginlikten,
 Geçmişe kederlenmekten ve

 geleceğe kaygılanmaktan
 SANA SIGINIRIM.
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“Bana dua ediniz ki
size icabet edeyim.” 
                                              (Mü’min, 60)

MÜSLÜMAN
YALNIZ YARADAN’A 

YAKARMALI
VE SADECE O’NA

SIĞINMALIDIR

Allah’tan Gayriye Açmam Elimi
Ölsem de, solsam da, pulsuz kalsam da,
Kula kul olmak yok benim dünyamda.
Lime lime olup parçalansam da,
Kula kul olmak yok benim dünyamda.

Hiçbir yaratığa açmam elimi.
Yalvarıp yakarıp yormam dilimi.
Yük altında kalıp yorsam belimi.
Duyarsız dünyaya demem hâlimi.

Allah’tan gayriye eğmem başımı.
O’dur veren ekmeğimi, aşımı.
Hak yolunda kesseler de başımı.
Kimseye kin tutup çatmam kaşımı.

Ok atıp oysalar göz ve kaşımı,
Taş atıp yarsalar sağlam başımı,
Elimden alsalar tatlı aşımı,
Kesemez kimse Rab’dan maaşımı.



MÜSLÜMAN YALNIZ YARADAN’A YAKARMALI VE
SADECE O’NA SIĞINMALIDIR

Malumunuz olduğu üzere dinin direği ve dindar-
lığın gereği olan dua, kişinin hâlini Hakk’a arz 
etmesi ve isteklerini O’na iletmesidir. 

Bu inanç ve anlayışla duada dâim olan Müslü-
man, ihtiyaçlarını insanlara iletmeyip, kendisini 
de onları da yaratıp yaşatan yüce Allah’a arz 
eder. Allah’dan başka hiçbir kimseden herhangi 
bir beklenti içinde olmaz. Zira insanlardan iste-
diği olmazsa üzüleceğini, olursa da ezileceğini 
bilir. İstediği olursa onu yapan kişinin iyiliğinin 
altından kalkamaz ezilir. Olmazsa da umduğuna 
ulaşamadığı için sukut-u hayale uğrayıp üzülür. 
Ama Allah’dan herhangi bir şey isteyen kimse, 
ne ezilir, ne de üzülür. İstediği olsa da olmasa 
da, Allah Teâlâ’nın kendisi için hayır murad etti-
ğini düşünür, her iki hâli de rıza, sabır ve şükürle 
karşılar. 

Ebu Bekir Verrak Hazretlerinin bir sözünde ifade 
ettiği gibi, kendisini Allah’a yaklaştıracak şeyin, 
ihtiyacını O’ndan istemek, halka sevdirecek 
şeyin de onlardan bir şey istememek olduğunu 
bilir. Bu inanç ve bilinçle davranışlarını dizayn 
etmenin gayreti içinde olur. 

Öte yandan ihtiyacını ehil olmayan kimselerden 
isteyenle, muhtaç olmadığı bir şeyi isteyenin ve 
haksız istekte bulunanın mahrum olmaya mah-
kûm olacağını bilir. Öyle bir istekte bulunmaya 
aslâ tevessül etmez. Elini, dilini ve gönlünü Al-
lah’a açar, ne isteyecekse O’ndan ister.

Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v.)’in amcası 
Abbas’ın oğlu Abdullah (r.anhüma)’a nasihatını 
kulağına küpe edinir ve devamlı göz önünde 
bulundurur.

Bir gün Abdullah b. Abbâs, Resûlullah (s.a.v.)’in 
arkasına binmiş, aynı binek üzerinde yolculuk 
yaparlarken Hz. Peygamber ona şunları söyle-
mişti: “Delikanlı! Sana bazı şeyler öğretece-
ğim. Allah’ı gözet ki Allah da seni gözetsin. 
Allah’ı gözet ki Allah’ı dâima yanında bula-
sın. Bir şey istediğinde Allah’tan iste! Yardı-
ma muhtaç olduğunda Allah’tan yardım dile! 
Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek 
için toplansa Allah’ın takdiri dışında sana 
faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana 
zarar vermek için toplansa Allah’ın takdiri dı-
şında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu 
konuda kalemler kaldırılmış, sayfalar (daki 
yazılar) kurumuştur.”
Abdullah ibni Abbas (r.anhümâ)’dan rivayet 
edilen bu hadîs-i şerîfin dikkatle ve dirâyetle 
okunup incelendiğinde de anlaşılacağı üzere 
Müslüman, isteyeceği her şeyi Allah’tan isteme-
li, yardım talep edeceğinde de Allah’tan yardım 
dilemelidir. Bu husus, Kur’ân-ı Kerîm’in özü ve 
anahtarı niteliğinde olan Fâtiha-ı şerîfenin 5. 
ayet-i kerîmesinde şöyle beyan buyurulmuştur: 
“(Rabbimiz!) Ancak Sana kulluk ederiz ve 
yalnız Senden yardım dileriz.” 
Bilindiği üzere isti’âze, endişelerimizden, korku-
larımızdan, her türlü kötülükten Allah’ın kudreti-
ne sığınman, O’ndan yardım talep etmendir. Ça-
resiz kalınan, hayatın sıkıntılarıyla baş etmekte 
zorlanılan durumlarda insanı hayata bağlayacak 
ve ona güven vererek, yüce bir varlığa sığınma 
ihtiyacıdır. 

İnsan, kendisine ahiret hayatını kaybettirmek 
isteyen şeytandan veya onun dostlarından ge-
lecek telkinler ve kötülüklerden, cehennemden, 
kıyamet günü darlığa düşmekten, Allah’ın azap 
ve gazabından da yine ve ancak Allah’a sığına-
rak kurtulabilir.

Peygamberimiz de ashâbına çeşitli vesîlelerle 
şeytanın şerrinden Allah’a sığınmalarını öğüt-
lemiştir. 

Bir defasında Hz. Peygamberin yanında birbiri-
ne hakaret eden iki kişiden biri o kadar öfkelenir 
ki, boyun damarları şişer, rengi değişir. Bunu gö-
ren Nebî (s.a.v.): “Ben bir söz biliyorum, eğer 
şu zat o sözü söylese, öfkesi mutlaka gider.” 
buyurur. Orada bulunanlardan biri hemen ada-
mın yanına giderek, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 
öğrettiği “E’ûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-ra-
cîm” (Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım) 
sözünü söylemesini tavsiye eder.”

Müslüman Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bu tavsiye-
sine uyarak her türlü kötülükten Allah’a sığınmalı, 
dünya ve ahiret hayatıyla ilgili her hayırlı isteğini 
Allah’a arz etmelidir. Her hususta olduğu gibi bu 
hususta da sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’i ör-
nek almalıdır. O’nun Allah’dan istediğini istemeli, 
sığındığından da Allah’a sığınmalıdır. 

Sevgili Peygamber (s.a.v.)’in Allah’tan istediği 
ve O’na sığındığı bazı hususları içeren duaların-
dan bir kaçını burada sizlerle paylaşmakta fayda 
mülâhaza ediyorum.

Resûlullah (s.a.v.)’ın Allah’tan istediklerin-
den örnekler:

“Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım 
hakkında af ve afiyet istiyorum.”

“Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, 
aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk et-
meyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum.”

“Allah’ım! Senden sana teslim olan bir kalp, 
doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak is-
tiyorum.”

“Allah’ım! Senden düzgün bir yaşantı, temiz 
bir ölüm ve rezil rüsvay olmadan sana döne-
bilmeyi istiyorum.”

“Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfire-
tinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak 
ve sâlim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, 
cennete girerek felâha ermeyi, yardımınla ce-
hennem ateşinden kurtulmayı istiyorum.”

“Allah’ım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gö-
nül zenginliği istiyorum.”

Resûlullah (s.a.v.)’ın Allah’a sığındıklarından 
örnekler

“Allah’ım! Cehenneme götüren fitneden, 
cehennemin azâbından, zenginliğin ve fakir-
liğin şerrinden sana sığınırım.”

“Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten 
sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksız-
lığa uğramaktan da sana sığınırım.”

“Allah’ım! Faydasız ilimden, huşû duymayan 
kalptan, doymayan nefisten ve kabul edilme-
yen duadan sana sığınırım.”

“Allah’ım! Kederden, üzüntüden, tembellik-
ten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden 
ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından 
sana sığınırım.”

“Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku 
gününde güven istiyorum. Allah’ım! Verdiğin 
ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığı-
nıyorum.”

“Allah’ım! Nimetlerinin yok olmasından, 
sağlığımın bozulmasından, ansızın gelecek 
cezandan ve öfkene sebep olan her şeyden 
sana sığırınım.”
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