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İSLÂMDA TEVEKKÜL  

Değerli Mü’minler! 

Sahip olduğu bütün yeteneklere ve ulaştığı başarılara rağmen insan 

temelde zayıf bir varlıktır. Onu varlık sahnesine çıkaran kudret, onun 

yükümlülüklerini hafif tutmuş (Nisa, 4/28), ona gücünün yettiği kadar yük 

yüklemiştir. (Bakara,2/ 286) Çünkü  

 َوُخِلَق اإلِنَساُن َضِعيفًا..."
"insan zayıf olarak yaratılmıştır" (Nisa,4/ 28).  

Kur’ân’ın bu vurgusu, insanın fizik yapısından çok psikolojik 

yapısına, ruhsal alan özelliklerine yöneliktir.  

Karamsarlık, korku, endişe ve ihtiras, insandaki zayıf tabiatın en 

belirgin göstergeleri arsında yer alır. 

Geçmişte yaşanan acı deneyimler, çekilen ıztıraplar, mutsuzluklar, 

görülen ihanetler bazı ruhlar üzerinde kalıcı etki bırakırlar. Hayatın geride 

kalan kısmının sunduğu bu "kara tablolar" insanın içinde yaşadığı ânı ve 

geleceğini de etkisi altına alır. Olaylar hep olumsuz bir bakış açısı ile 

değerlendirilir. Artık, her şeyin geçmişin bir kopyası olarak 

gerçekleşeceği, hiçbir şeyin iyiden tarafa değişmesinin mümkün 

olmayacağı varsayımı hakim olur. Adı üstünde, karamsarın dünyası 

"kapkara" bir dünyadır, bir zindandır. 

Korku ve endişe, sahip olduklarımızı yitirmek ya da istemediğimiz 

şeylerle karşılaşma düşüncesi ile insan ruhunun acı çekmesidir. 

Psikologlar korkuyu, "dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı ortaya konan 

duygusal tepki" diye tanımlıyorlar. İhtiras ise, ulaşmak istediklerimiz 

uğrunda duyduğumuz aşırı istektir. Karamsarlık geçmişten 

kaynaklanırken, korku, endişe ve ihtiraslar gelecekten beslenirler. 

Korkular ve endişeler, insanı ezici bunalımların içine sokar. Ruhsal 

ve ardından fiziksel pek çok problem ile karşı karşıya bırakır. Endişe değil, 

güven; ihtiras değil ümit, hayatı yaşanabilir bir süreç kılar. İslâm bu 

konuda çözüm getirici bir yöntem olarak tevekkülü ön plâna çıkarır. 
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Aziz Cemaat! 

Tevekkül, hukuk dilinde çok kullanılan "vekâlet" kökünden türemiş 

bir fiildir. Yine aynı kökten türeyen "tevkîl" fiili ile bağlantılıdır. Tevkil, bir 

işi gördürmek üzere onu birine havale etmek ve bu konuda ona 

güvenmek demektir. Tevekkül de, havale edilen iş konusunda sadece 

vekile güvenmek anlamını ifade eder. Bir Kur’ân terimi olarak Tevekkül 

ise, “hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi ve manevî sebeplerin 

hepsine başvurduktan ve yapacak başka bir şey kalmadıktan sonra 

Allah’a dayanıp güvenmek ve ondan ötesini Allah’a bırakmak ,bu konuda 

ona sonsuz bir güven beslemek” demektir. 

Muhterem Mü’minler! 

İnsan daima birine güvenme ve dayanma, birisinden destek alma, 

diğer bir ifade ile tevekkül etme ihtiyacındadır. İşte bu noktada Kur’ân  

َِل اْلُمتََوكهِلُونَ  َوَعلَى ِ َفْلَيتََوكه اّلله  

"Tevekkül edecekler ancak Allah’a tevekkül etsinler" (İbrahim, 14/12) 

uyarısını yapmaktadır.  Neden "sadece Allah’a tevekkül" böylesine önemle 

vurgulanıyor? Çünkü, Allah’ın dışında başvurulabilecekler de "tevekkül" 

ihtiyacındadırlar. Onalar da, bir şekilde güvenecek, sığınacak, ümit 

bağlayacak bir varlığa muhtaçtırlar. Bu sebeple, güvenleri boşa 

çıkarmayacak ve tevekküle layık tek varlık yüce Allah’tır.  

ُ  أَلَْيَس    بَِكاف   اّللهٰ  َعْبَدهُ  
"Allah kuluna yetmez mi?" (Zümer, 39/36) 

 

َْل َعلَى  ِ َوَمن يَتََوكه َفُهَو َحْسبُهُ  اّللهٰ  
 

"Kim Allah’a tevekkül ederse O kendisine yeter" (Talak, 65/3). 

 

Değerli Mü’minler! 

Tevekkülünüz varsa, üzerinize düşeni yaparsınız; gücünüzün 

dışında kalan konuda ise Allah’ın hükmüne ve adaletine güvenirsiniz. 
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Gerek karşılaşmak istemediğimiz, kaçındığımız sonuçlar 

konusunda, gerek ulaşmak istediğimiz sonuçlar konusunda sahip 

olunması gereken zihinsel yapı şu ayette ortaya konmaktadır:  

ُ لََناۚ ُهَو َمْوٰليَناۚ وَ  الَْن يُ۪صيَبَن   قُْل  َ َما َكتََب اّللهٰ َِل اْلُمْؤِمنُونَ ِاّله ِ َفْلَيتََوكه َعلَى اّللهٰ  

"De ki, ‘Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O 

bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler, yalnız Allah’a güvensinler" (Tevbe, 

9/51)  

Ayette vurgu yapılan gerçek şudur: “Acı tatlı başımıza her ne 

gelirse hepsi Allah’ın takdiridir. O da sonuç olarak mutlaka bizim 

yararımızadır. Ya bu dünya, ya da ahiret ile ilgili maslahat, yarar ve 

hayrımız içindir. O bizim yardımcımızdır. Üzerimizde bütün tasarruf ve 

velâyet yetkisi O’nundur. Nasıl dilerse öyle yapar ve hakkımızda hayırlısını 

yapar. İşte bundan dolayı müminler Allah’a güvenmelidirler. Bütün güç ve 

kudretin O’na ait olduğunu bilip durumlarını O’na havale etsinler. Her 

konuda O’na güvenip dayansınlar, emir takdirine güzel bir şekilde rıza 

göstererek teslimiyet göstersinler ve bunun gereğince kulluk görevlerine 

devam etsinler. Allah’a ne derece güven beslenirse O daha fazlasına 

layıktır.”1 

 Bütün bunları kısaca "Allah hakkında iyi zan beslemek" diye 

özetlemek mümkündür. 

Gazâlî konuyu şu benzetme ile ortaya koymaktadır:  

"Tevekkül edenin Allah’a güvenme ve O’nun kefaleti konusundaki 

tutumu, çocuğun, annesin yanındaki durumu gibidir. Çocuk annesinden 

başkasını bilmez. Ondan başka kimseye sığınmaz. Yalnız ona güvenir. 

Onu gördüm mü daima eteğine yapışır, onu bırakmaz. Annesinin 

bulunmadığı sırada başına bir şey gelse, dilinden dökülen ilk söz 

"Anneciğim!" olur.  

            _________________ 
1
 Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, IV, 2566. 
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 Aklına ilk gelen kimse annesidir. Çünkü onun kendisi için kâfi 

olacağına ve onun şefkatine güvenmiştir. Bütün bunlar bilinç altından 

gelen yönlendirme ile olur." 2 

 Tevekkül edenin Allah’a bağlanması ise bilinç ve gönlün ortak 

meyvesidir. İşte böyle bir tevekkül sayesinde endişeler ümide, korkular 

güvene dönüşür.  

Kötü olaylarla karşılaşma endişesi insanın dünyasını karartır. Ölüm 

dahil istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz. Bunu saplantı haline getirmek 

asla bir çözüm yolu değildir. Kötü olaylarla karşılaşacaksak, endişe 

ederek, karamsarlığa sığınarak bunları önlemek mümkün değildir. 

Karamsarlığı tabiat haline getiren, beynini olumsuzluklara odaklayan 

insan çok kere o olayları yaşar. "İnsanın korktuğu şey başına gelir" sözü 

tecrübenin ortaya koyduğu bir gerçeği yansıtmaktadır. 

Muhterem Müslümanlar! 

Hayatın insanca sürdürülmesi için gerekli olan genel geçer 

kurallara (sünnetullah’a) aykırı olarak, çalışıp çabalamayı terk etmek 

tevekkül değil, kişinin yapması gerekenleri Allah’a gördürmeye 

kalkışmasıdır. Oysa tevekkül, elini kolunu bağlayıp oturmak, uzanıp 

yatmak yahut ipin iki ucunu serbest bırakmak değildir.  Aksine tam bir 

azim, irade ve hazırlıkla işe sarılarak Allah’a, O’nun yardım ve 

kuvvetine ümit bağlamaktır. 

Huzurlu bir ömrün tablosunu teşkil eden iman, ibadet, helal 

kazanç, dua, sadaka ve evlat gibi dünyada faydalı olan her şey mutlaka 

bir gayretin, teşebbüsün ve çalışmanın mahsulüdür. 

Çünkü Allah, ilâhî iradesiyle hükmüne ve kudretine bağlı olarak 

kâinatın idaresi için bir takım sebepler yaratmış ve bunları 

kanunlaştırmıştır. Meselâ; çalışmayı kazanmaya, gıdayı hayata, sıhhati 

tedaviye, nesli evlenmeye, ateşi yakmaya, suyu boğmaya, yağmuru 

bitkilere sebep kılmıştır. 

            _________________ 
2
 Gazâlî, İhyaü Ulûmi’d-Dîn, II, 143.Müessesetü’l-Halebî, Kahire, 1387/1968. ( I-IV) 
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Sebeplere başvurmayı terk ederek mücerret bir tevekkül ile bu 

nimetleri elde etmeyi düşünmek hayal kurmaktan başka bir şey 

değildir.  

Meselâ bir çiftçi önce zamanında tarlasını sürüp ekime 

hazırlayacak, tohumu atacak, sulayacak, zararlı bitkilerden arındırıp 

ilaçlayacak, gerekirse gübresini de verecek, ondan sonra iyi ürün 

vermesi için Allah’a güvenip dayanacak ve sonucu Allah’tan 

bekleyecektir. 

Öyleyse çalışmadan, sebeplere sarılmadan, tedbir almadan 

“Allah böyle dilemiş, takdir-i ilâhi buymuş, Kader...” deyip boş boş 

oturmanın, kendisi, ailesi ve milleti için faydalı şekilde 

değerlendirilemeyen zamanın gerçek tevekkülle alakası yoktur. 

Nitekim Hz. Peygamber de devesini salarak tevekkül ettiğin 

söyleyen bedeviye:  

ُ َعنْ  س  نَ أَ  نْ عَ وَ  ِ قَاَل َرُجٌل لَِرُسوِل : الَ قَ  هُ َرِضَي اّلله ُ َعلَْيِه  َوَسلهََم  اّللهٰ َصلهَى اّللهٰ  
 

َْل  َُل؟ َقاَل: اْعِقْلَها َوتََوكه َُل أْو أُْطِلُقَها َوأتََوكه  أُْعِقلَُها َوأتََوكه
 

 “Önce deveni bağla, Allah’a öyle tevekkül et.” (Tirmizî, Kıyamet 61, 

(2519). buyurarak tevekkülden önce tedbirin alınması için uyarıda 

bulunmuştur.  

Aziz Mü’minler! 

Tevekkül, müslümanların kadere olan inançlarının bir sonucudur. 

Tevekkül eden kimse, Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuş, kaderine razı 

kimsedir. Fakat, nasıl kadere inanmak tembel tembel oturmayı, her 

şeyden el etek çekmeyi gerektirmiyorsa, tevekkül de tembellik ve 

miskinliği gerektirmez. Gerçek tevekkül eden kişi çalışmadan 

kazanılamayacağını, ekmeden biçilemeyeceğini, amelsiz Cennet'e 

girilemeyeceğini, ihlasla ibadet ve taatta bulunmadan Allah'ın rızasına 

kavuşulamayacağını bilir. 

İslâm’ın tevekkül anlayışı konusunda Hz. Ömer’in şu davranışı 

çok düşündürücüdür. 
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Hz. Ömer, bir gün hiçbir iş yapmadan boş boş oturan ve 

vakitlerini öldüren kişilere ne yaptıklarını sordu. Onlar: 

-Biz Allah’a tevekkül ederiz, Mütevekkilleriz, dediler. 

Hz. Ömer: çoluğunuza, çocuğunuza kim bakar? diye sorduğunda 

da: 

-Biz çalışmayız, çoluk çocuğumuza yakınlarımız bakar, cevabını 

alınca Hz. Ömer kızarak: 

-Siz mütevekkil değil, müteekkilsiniz, yani hazır yiyiciler, 

başkalarının sırtından geçinen asalaklarsınız, cevabını verdi.3 

Hz. Ömer’in bu ikazı ve sitemini günümüze taşımak gerekirse, 

kahvehanelerde boş yere ömrü geçirenlere, başıboş gezip tembelliği 

meslek seçenlere, çalışmadan yahut verilen görevi yapmadan hileli 

yollardan servet ve mal biriktirmek için hayal kuranlara, sağlığı ve yaşı 

müsait olduğu  halde kendi kendini hayatının en verimli çağında emekli 

sayıp bir kenara çekilenlere herhalde hoşgörü ile bakmak mümkün 

değildir. 

Burada Mehmet Akif’in, milli mücadele yıllarında insanımız için 

tutuşturduğu meşale ile çalışma ve tevekkül anlayışına dikkat çekmede 

yarar vardır. Zira Akif milletimizin maruz kaldığı sıkıntılar karşısında en 

kötü şartlarda bile ümitsizliğe kapılmadan azim, gayret ve sebat 

etmeyi tavsiye etmiştir. O içinde bulunduğumuz iyi durumları 

koruyamadığımız için sefalete düştüğümüzü, teselli bulmak için de 

kaderde varmış diyerek yanlış bir inanca kapıldığımızı hatırlatmıştır. 

Böylece İslâmiyet çalışmayı emrettiği halde tevekkülü bir tembellik 

mesleği haline getirdiğimizi tenkit ederek duygularını şöyle dile 

getirmiştir:4 

“Çalış!” dedikçe Şeriat, çalışmadın, durdun, 

Onun hesabına bir çok hurafe uydurdun! 

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya,  

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya! 

            _________________ 
3
 M.Şemseddin Günaltay, Zulmetten Nura, İstanbul 1341, s. 75. 

4
 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, D.İ.B. yayınları, Ankara 1990, s. 215, 394. 
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      --------------------- 

“Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan... 

Mânâ-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan! 

    ----------------------- 

Âlemde “tevekkül” demek olsaydı “atâlet”, 

Miras-ı diyânetle yaşar mıydı bu millet?  

--------------------------- 

Öyleyse tevekkül, çalışıp çabalamak, çalışıp çabalarken Allah’ın 

bizimle olduğunu hatırdan çıkarmamak ve sonucu Allah’a bırakmaktır.  

Yüce Allah bir ayette: 

َْل َعلَى .َفإَِذا َعَزْمَت  ِ  َفتََوكه ِليَن ." اّللهٰ ُ اْلُمتََوكهِ َ يُِحبه َ اّلله ِإنه .. 
 “... Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü 

Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” 5 buyurmuş, mü’minlerin bir 

başka varlığa değil, yalnızca kendisine güvenmelerini emretmiş, 

tevekkül edene kendisinin yeteceğini bildirmiştir. 6 

Çalışma ve tevekkül ilişkisinin önemini gösteren en çarpıcı 

örneklerden biri de Hz. Ömer’in Hz. Peygamber’den rivayet ettiği şu 

hadis-i şeriftir:  

 

ُ َعْنهُ قال: [قَاَل َرُسوُل  ِ ـ وعن ُعمر َرِضَي اّلله ُ َعلَْيِه  َوَسلهَمَ  اّللهٰ َلُوَن َعلىَصلهَى اّللهٰ ُكْم تَتََوكه َ ِ  : لَْو أنـه َ  اّللهٰ َحقه
ُِلِه لَرَ  ُكْم َكَما يَْرُزُق الطهَْيَر، تَْغُدو ِخَماصاً َوتَُروُح بِطَاناً.تََوكه َزقـَ  

"Sizler Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz (sabahleyin yuvasından) 
aç olarak gidip (akşamleyin) tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi 
de rızıklandırırdı." (Tirmizî, Zühd 33, (2345); ;  İbn Mâce, “Zühd”, 14.) 

Dikkat edilirse Peygamberimiz, tevekkül eden kimsenin önce 

kendisine düşeni yapması ve çalışmasını, sonra da Allah'a tevekkül 

etmesi gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü yatarken kuşların rızıkları 

ayaklarına gelmiyor. Karınlarını doyurmak için Allah'ın yarattığı rızkı 

            _________________ 
5
 Al-i İmrân, 3/159. 

6
 Bkz. Al-i İmran,3/122,160; el-Maide, 5/11; et-Tevbe, 9/51; İbrahim, 14/11; et-Tegabün, 64/13;  et- 

  Talâk, 65/3. 
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kendileri arayıp buluyorlar. 0 halde tevekkül, insanın kendisini ihmal 

etmesi ve çalışmayı bırakarak, "nasıl olsa Allah benim rızkımı 

verecektir" demek, değildir. 

İslâm’ın tevekkül anlayışı konusunda şu olay da dikkat çekicidir: 

Hz. Ömer halife iken Şam'a gitmek üzere yola çıkmış. Serğ 

denilen yere geldiğinde onu Şam'da bulunan ordu komutanları 

karşılamışlar ve Şam'da veba hastalığı çıktığını kendisine haber 

vermişlerdi. Hz. Ömer, bir tedbir olmak üzere veba hastalığının çıktığı 

yere girmemeyi kararlaştırmış ve geri döneceğini söylemişti. Bunun 

üzerine komutanlardan Ebû Ubeyde b. Cerrâh (r.a.): "Ey Halife, 

böylece Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsunuz? (Allah Teâlâ) ölümünüzü 

bu hastalıktan takdir etmiş ise ölürsünüz, takdir etmemiş ise size bir 

şey olmaz)" dedi. Hz. Ömer: "Bunu senden başkası söylemeli idi, ey 

Ebâ Ubeyde" dedi ve şöyle devam etti: "Evet, Allah'ın kaderinden, 

Allah'ın kaderine kaçıyorum (hakkımızdaki takdiri bilmediğim için tedbir 

alıyorum)." Sonra da şu çarpıcı örneği verdi: "Senin develerin olsa da 

iki taraflı bir vadiye inseler, vadilerden biri verimli, diğeri çorak olsa, 

sen de verimli yerde develerini otlatsan, Allah'ın takdiri ile otlatmış, 

çorak yerde otlatsan da yine Allah'ın kaderi ile otlatmış olmaz mıydın?" 

dedi ve kaderin nasıl anlaşılması lazım geldiğini açıkladı.7 Kaldı ki, 

Peygamberimiz:  

 
 

ُ  نْ ـ عَ  ُ َعْنه قَ امَ سَ أ ِ َقاَل َرُسوُل  :الَ ة َرِضَي اّلله ُ َعلَْيِه  َوَسلهَمَ  اّللهٰ : إَذا َسِمْعتُْم بِالطهَاُعوِن بِأْرض  َصلهَى اّللهٰ  
،  لَ فَ      تَْخُرُجوا ِمْنَها . لَ فَ   َوأْنتُْم بَِهاتَْدُخلُوَها، َوإذَا َوَقَع بِأْرض   

Bir yerde veba olduğunu duyduğunuz vakit, o yere gitmeyin. Bu 

hastalık bir yerde çıkar siz de orada bulunursanız, ondan kaçmak için o 

yerden ayrılmayınız"[Buhârî, Tıbb 30, Enbiya 50, Hiyel 13; Müslim, Selâm 92, 

(2218); Muvatta, Câmi 23, (2, 896); Tirmizî, Cenâiz 66, (1065).]" buyurmuştur.  

Mili şairimiz Mehmet Akif bu olayı tevekkül ve kader çizgisi 

üzerinde değerlendirerek şöyle dile getirir:8 

            _________________ 
7
 Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi, D.İ.B.yy.,Ankara 1984, XII, 221; Lütfi Şentürk, İslâm İnanç   

    Esasları (Akâid), D.İ.B.yy.,Ankara  1999, s. 80. 
8 Safahat, s. 217. 
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“Vebâya karşı gidilmek hatâ olur” dediler; 

“Yarın dönün !” diye Ashâb’a emri verdi Ömer. 

Ale’s-seher düzülürken cemâatıyla yola, 

Ebû Ubeyde çıkıp: “Yâ Ömer, uğurlar ola! 

 

Firarınız kaderu’l-lâhtan mıdır şimdi?” 

Demez mi, Hazret-i Fârûk döndü: “Doğru, dedi, 

Şu kadar var ki bir kaderu’l-lâhtan kaçarken biz, 

Koşup öbür kaderu’l-lâha doğru gitmedeyiz. 

 

Zemîni otlu da, etrafı taşlı bir derenin 

İçinde olsa deven yâ Ebâ Ubeyde, senin; 

Tutup da onları yalçın bayırda sektirsen,  

Ya öyle yapmayarak otlu semte çektirsen, 

 

Düşün: Kaderle değildir şu yaptığın da nedir?” 

Ömer bu sözde iken İbn-i Avf olur zâhir, 

Hemen rivayete başlar hadîs-i tâûn’u. 

Ebû Ubeyde tabii susar duyunca bunu.” 

 

Değerli Mü’minler! 

Tevekkül, sarf ettiğimiz gayretlerin mahsûl vermesi, boşa 

gitmemesi için Allah`tan başarı ve yardım dilemek ve ancak O`na 

güvenmektir. Bu ise maddî kuvvetten sonra manevî kuvveti de 

kazanmayı istemektir. Şu halde tevekkül, mânevî bir yardım isteme 

anlamına gelir ki, her işte her insanın buna ihtiyâcı vardır. 
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Çünkü bir insanın gerek kendi ve gerekse ailesi ile ilgili 

konularda, çocukların terbiyesinde, sağlık konularında; ticârî veya 

resmî ilişkilerinde, kısaca hayatının her safhasında karşısına hiç 

hesapta olmayan pürüzlerin çıktığı görülür. Alınan tedbirler, yapılan 

istişâreler akla hâyâle gelmeyen nice sebepler yüzünden neticesiz 

kalabilir. Yerden, gökten beklenmedik nice âfetler; insan gücünün, fen 

kudretinin önleyemeyeceği nice engeller belirir veya insanlarla olan 

ilişkilerimizde bizim düşündüğümüzün dışında umulmadık gelişmeler 

meydana gelir ve böylece bütün hesaplar alt üst olabilir, bütün hayaller 

suya düşebilir. 

İşte bu sebeplerden dolayı, isteklerimize ulaşmak için elimizden 

gelen bütün gayreti sarfederek çalışıp çabaladıktan sonra, ilerisi için 

telaş ve heyecana kapılmayarak, bütün sebepleri emir ve fermânı 

altında tutan Allah-ü Teâlâ`ya tevekkül etmek gerekir. 

Tevekkül, görevlerini yerine getirdikten sonra duyulan bir iç 

huzur, gönül rahatlığı ve güven olayıdır. 

Tevekkül eden kişi,   

َ َما َسَعى     َوأَن لهَْيَس لِْْلِنَساِن ِإّله
“İnsan için çalışıp çabalayarak elde ettiğinden başka bir şey yoktur.” 

(Necm, 53/39) kuralı karşısında aklî ve bedenî görevini yapacak, bundan 

öte Allah vekîlimdir deyip işini O`na havâle ederek, sonuç ne olursa 

olsun ona rızâ duygusuyla, bir de iç yorgunluk yaşamayacaktır. 

Çünkü o, kendine düşeni yaptıktan sonra bilir ki sonsuz rahmet 

sahibi Allah-ü Teâlâ sevdiği kulunu, kulun kendisini düşündüğünden 

daha fazla düşünür ve korur. 

Tevekkül etmeyen ise sebeplere daha az sarıldığından telaşlı ve 

sıkıntılı bir bekleyişe girecek, umduğu sonucu alamayınca da 

dövünecek, üzülecek, dayanacak bir teselli kaynağı bulamayacak, 

sinirleri gerginleşecek; sonuçta bunalıma girecektir.  

Demek ki gönüllerde kuvvetli bir tevekkülün, hem de gerçek 

mânâsıyla bir tevekkülün yer tutmuş olması lazımdır. Bir Müslümanın 

işini yoluna koyduktan sonra ötesini Allah`a havâle edip de O`na 

güvenmesi ve O`nun en iyisini, en güzelini, en doğrusunu, en 
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hayırlısını nasîb edeceğine inanması, kalp için çok büyük bir kuvvettir. 

Günümüz insanının ve özellikle de günümüz Müslümanının bu inanca 

ve bu kuvvete çok fazla ihtiyacı vardır. 

Sözlerimize Peygamberimizin şu özlü duası ile son verelim:  

 

ُ  أمه َسلََمة َرِضَى  نْ ـ عَ  ِ وُل سُ َكاَن رَ  :ْت الَ ا قَ َعْنهَ اّللهٰ ُ َعلَْيِه  َوَسلهَمَ  اّللهٰ إَذا خَرَج ِمْن بَْيِتِه قاَل:  َصلهَى اّللهٰ  
ِ بِْسِم  َلُْت َعلَ  اّللهٰ ِ  ىتَوكه َ إنهَا نَُعوذُ بِ اّللهٰ ، أْو نُْظلََم، أْو نَْجَهَل، أْو يُْجَهَل َعلَْيَنا .. اللهَُهمه َ ، أْو نَِضله َ َك ِمْن أْن نَِذله  

"Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allahım! zillete düşmekten, 

dalâlete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehâlete 

düşülmüş olmasından sana sığınırız". [Tirmizî, Daavât 35, (3423); Ebû Dâvud, 

Edeb 112, (5094); Nesâî İstiâze 30, (8,268); İbnu Mâce, Dua 18, (3884) 
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HİKAYE-1: 

Vaktiyle medresede okuyan öğrencilerden birisi şöyle demiş:  

Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de:  

 

ِ  ِإّلهَ َعلَى َوَما ِمن َدآبهَة  ِفي األَْرِض  َها اّللهٰ َ ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستََقره ِبين    ُ ٌ ِفي ِكتَاب  مه  َوُمْستَْوَدَعَها ُكله
"Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı Allah'ın üzerinedir" ( Hûd,11/ 

6.) buyuruyor. 0 halde ben rızık için çaba harcamamalıyım. O gelir beni 

bulur. Yeter ki ben Allah'a tevekkül edeyim' demiş. Arkadaşları, bunun 

yanlış olduğunu söyleyerek kendisini uyarmaya çalışmışlarsa da, 

dinlememiş. Her öğün yemek için öğrenciler tabakları ile birlikte sıraya 

girip yemek alıyorlar. Bu öğrenci sabah çorbası dağıtılırken sıraya 

girmemiş, "Nasıl olsa aşçı gelir beni bulur ve yemeğimi verir", demiş. 

Aşçı her zamanki gibi sıraya girenlere yemeği dağıttıktan sonra "Başka 

yemek almayan var mı?" diye seslenmiş, cevap alamayınca bırakıp 

gitmiş. Bu öğrenci aç kalmış. Öğle olunca aşçı gelmiş, yine sıraya 

girenlere yemeği dağıtmış ve sabah çorbasını dağıtırken yaptığı gibi 

yine seslenmiş, "Yemek almayan var mı?" Cevap alamayınca tam 

gitmek üzere iken, odasında yemeğin ayağına gelmesini bekleyen 

öğrenci, yine aç kalacağını anlayınca, öksürmüş. Bunu duyan aşçı, "Ne 

öksürüyorsun? Yemek istiyorsan tabağını uzat, yemek vereyim" demiş. 

Öğrenci de tabağı ile gelmiş ve yemeğini alıp karnını doyurmuş. Sonra 

da arkadaşlarına: "Allah rızkımızı vereceğini bildirmiş, ama 

öksürmeden de vermiyor", demiş. 
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HİKAYE-2: 

Sadî Şirazî, Bostan ve Gülistan adlı eserinde bir hikaye nakleder: 

“Adamcağızın biri geceyi ıssız bir ormanda geçirmek mecburiyetinde 

kalmış, fakat yırtıcı hayvanlardan korktuğu için büyük bir ağaca çıkmış, 

bakmış ki ağacın dibinde bir kötürüm tilki yatıyor. Bu tilki acaba ne yer, ne 

içer? diye düşünürken biraz sonra bakmış ki uzaktan ağzında ceylan 

bulunan bir aslan geliyor. Aslan ağacın dibine gelmiş, ceylanı parçalamış, 

yiyeceği kadarını yiyerek çekilip gitmiş .Arkadan bir tilki sürüne sürüne 

ceylanın yanına varmış, artıkları yiyerek karnını doyurmuş. Ağacın 

üstündeki adamda düşünmeye başlar.”  

Adamın ne düşündüğünü Mehmet Akif’ten dinleyelim: 

“Cenâb-ı Hak ne kadar merhametli, görmeli ki: 

Açım! demekle amelmanda(cılız) bir topal tilki, 

Ayağına gönderiyor rızkın en mükemmelini... 

O halde çekmeli insan çalışmadan elini. 

 

Değer mi koşmaya akşam, sabah, yalan dünya? 

Dolaşmayan dolaşandan akıllı.... Gördün ya... 

Horul horul uyuyor kahpe tilki, senden tok, 

Tevekkül etmeli öyleyse şimdiden tezi yok. 

 

Yazık bu ana kadar çektiğim sıkıntılara!...” 

Sabah olunca, herif dağ başında bir mağara 

Tasarlayıp, ebedî i’tikâfa niyet eder. 

Birinci gün bakınır: Yok ne bir gelir ne gider. 

 

İkinci gün basar açlık, erir erir süzülür. 

Üçüncü gün uyuşuk bir sinek olur büzülür. 

Ölüm mü, uyku mu her neyse âkıbet uzanır, 

Fakat işittiği bir sesle silkinir, uyanır: 

 

“Dolaş da yırtıcı arslan kesil behey miskin! 

Niçin yatıp, kötürüm tilki olmak istersin? 

Elin, kolun tutuyorken çalış, kazanmaya bak. 

Ki artığınla geçinsin senin de bir yatalak...”  


