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Ders : 44 
Konu : Tevekkül   

 

Tevekkül kelimesi sözlükte; güvenmek, dayanmak, vekil tutmak,1 işi başkasına havale etmek 

demektir. 

Tevekkül, insanın bütün işlerinde Allah’a dayanıp güvenmesi, O’nun iradesine boyun eğerek işin 

sonunu O’na bırakması demektir. Tevekkül; kulun, meşru bir hedefe ulaşabilmek için gerekli tüm 

çabayı gösterdikten sonra Allah’a dayanıp güvenmesi ve işin sonunu O’na bırakmasıdır.Tevekkül 

eden kişiye ‘’Mütevekkil’’ denir.2 Teslim olunana da ‘’Vekil’’ denir. 

Tevekkül eden kimsenin, vekili hakkında tam bir inanca sahip olması ve kalbinde onun hakkında 

zerre kadar şüphesi olmamalıdır. Ancak, böylece kalbi mutmain olur ve kendisi de sükûnete 

kavuşmuş olur. Bütün işlerin sonu Allah’a varır. 

İnsanda tam bir tevekkül olmazsa, Cenab-ı Hakkın, hidayete, şefkate ve kuvvete sahip olduğuna 

tam bir inancı yok demektir. İnsanın hakiki kuvvetli olması tevekkülü ile ölçülmüştür. Zikzaklı 

tevekkül, sahibine faydadan ziyade zarar verir. İnsan, ölü gibi Hakkın kudret eline teslim olmalı, 

Mevlâ’dan gelen her şeye razı olmalıdır. İşimizde, alış-verişlerimizde, rızkımızı temin etmemizde tam 

bir sadakatla Hakka bağlanmak mecburiyetindeyiz. Ancak bu şekilde tevekkülün manasını isbat 

etmiş oluruz. Çünkü Allah mütevekkil kullarını sever.3 

Tevekkül kavramı, Kur’ân-ı Kerîm’de türevleriyle birlikte 69 defa geçmektedir. Bu ayetlerde 

ısrarla Allah’a tevekkül edilmesi emredilmiştir. Ayette şöyle buyurulmaktadır: 

                                                
                                                                                      

‘‘Mûsâ, ‘Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer O'na teslim olmuş kimseler 

iseniz, artık sadece O'na tevekkül edin‘ dedi.‘‘4 

Tevekkül; çalışmadan, sebeplere sarılmadan işi Allah’a havale etmek değildir. Allah’a tevekkül; 

Allah’ın yardımına, çalışanın emeklerini boşa çıkarmayacağına, sevabını, ücretini tam vereceğine, 

dualarını kabul edeceğine, âdil olduğuna ve haksızlık etmeyeceğine inanmak ve güvenmektir. Ayet-i 

kerimelerde: 

                                                                                                                                 

                                                                                                                         
 ‘‘İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi 

kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir! Onlar, sabreden ve 

yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir‘‘5 buyurularak amelsiz tevekkül olmayacağı 

belirtilmektedir. 

Enes b. Mâlik (r.a.)’dan rivâyete göre, bir adam Peygamber (s.a.v.)’e: 

-‘’Ey Allah’ın Resûlü! Devemi bağlayarak mı, yoksa salıvererek mi Allah’a tevekkül edeyim?’’ diye 

sordu. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

                                                           
1 Dini Kavramlar Sözlüğü, sh.658 
2 İnanç, İbadet  ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.4, sh. 2036 
3 Mizanü’l-Ahlak-Ahlak Ölçüleri, İmam Gazalî, sh.292-293 
4 Yûnus suresi, 84. ayet 
5 Ankebût suresi, 58-59. ayetler 
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-‘’Deveni bağla sonra Allah’a güven ve dayan.’’6 

Tevekkül maddî ve mânevî hazırlıkları yaptıktan sonra Allah’a güvenmek ve sonucunu O’ndan 

beklemektir. Yani her türlü tedbiri alıp, takdire razı olmaktır. 

Meselâ, bir öğrencinin ders çalışarak, gireceği imtihana hazırlanması ve sonucu Allah’a havâle 

ederek, O’na güvenip dayanması ve sonucu O’ndan beklemesi tevekküldür. 

Ama ders çalışmadan, hazırlık yapmadan, sırt üstü yatıp, ‘’Adam sen de! Biraz da mütevekkil 

olmalı, kaderimizde ne varsa o olur” demek tevekkül değil, tembelliktir. 

Fakat bugün bazı insanlar tevekkülü yanlış anlayıp, bunun insanı tembelliğe sürüklediğini iddia 

etmektedirler.  

‘’Rızık mı kazanılacak? Allah vekil, denizde gemi mi yüzdürülecek? Allah vekil, dağda koyun mu 

güdülecek? Allah vekil’’ diyenlere Mehmet Akif: 

‘’Sen kim oluyorsun! Hâşâ, Allah’ı kendine ırgat mı tuttun?’’ diyor. Halbuki tevekkül; sebeplere 
sarıldıktan, işin gerisini Allah’a bırakmaktır. Yani tarlasını sürüp,tohumu, gübreyi atıp gerisini Allah’a 
bırakmak, O’ndan yardım beklemektir.7  

İmam Gazalî bu konuda şöyle demektedir: 
‘’Bilinmelidir ki, ilmin meyvası hal ve halin meyvası da ameldir. Bu böyle olduğu halde bazı 

cahiller zannettiler ki, tevekkülün manası, vücut ve kalp ile kâr ve çalışmayı terkedip, paçavra gibi 
yere düşmektir. Bu ise şeriatımızca haramdır. 

Tefekkür edenin makamı övülmüştür. İnsan kaybettiğini aramayı, geçinmesi için çalışmayı 
bilmelidir, bunun için de tedbirini hazırlamalıdır. Bundan sonra tevekküle sarılmalıdır. Bunlara baş 
vurmadan tevekkül olmaz. Bütün sebeplere baş vurduktan sonra kalan hususu Allah’a havale etmek 
lazımdır. Bazı kimseler tevekkülü yanlış anlamakta ve şöyle demektedirler: 

‘’Ekmek için o yana bu yana koşmak, elimizi yemeğe uzatmak ve dişlerimizle çiğnemek yoktur. 
Çünkü bütün bunlar koşmağa vesiledir, halbuki tevekkül koşmayı emretmiyor.’’ 

 Bu gibi sözler İslam’a iftiradan başka bir şey değildir. Ekmek nasıl olur da kendiliğinden pişip 
ağzımıza girer? Böyle bir kaide yoktur. Allah’ın âdeti(sünnetullah) böyle değildir. Meselâ tohumu 
tarlaya atmadan mahsul bitmez... Yediren ve içiren yine Allah’tır. Bunu kul bilirse kazançlı çıkar. 
İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, nasibinden fazlasını alamaz ve Allah’ın yardımı olmadan hiçbir 
şeyi başaramaz.  

İşte tevekkül, hem koşacağız ve hem de  kavuştuğumuz nimetlerin bizim sayemizde değil, 
Mevlâmızın kudretiyle meydana geldiğini kabul edeceğiz. Bilmeliyiz ki, her şey O’ndan ve her şey 
O’nadır. Hiçbir hazırlık yapmadan azıksız uzun bir yola çıkmak tevekkül değildir. Kimsenin uğramadığı 
ıssız dağlara hicret etmek suretiyle güya tevekkül ediyorum diye açlıktan ölmek büyük bir cinayettir. 
Çünkü ilahi âdet (sünnetullah), kulun rızkını yine kulun vasıtasıyla vermektedir. Cenab-ı Hak: 

                                                                                                              

‘’Kim Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter’’ 8 buyurmaktadır. 
 ‘’Kulun Allah ile durumu şu işçi gibidir ki, hükümdar onu sarayına getirtip, ondan bir işi 

yapmasını ister. Hükümdar, sarayına getirdiği bu işçiyi çalıştırıp da onu yemeksiz bırakacak değildir. 
Çünkü hükümdar, işçiden daha zengin ve cömerttir. İşte kulun Allah ile olan durumu da budur. 
Dünya Allah’ın sarayıdır. Saraydaki işçi sensin, yapman istenen iş kulluk ve ibadettir, işin karşılığında 
verilecek ücret ise, cennettir. Allah, salih amel işlemeni sana emredecek; sonra da bu emri yerine 
getirmene yardımcı olacak nimet ve imkânlardan seni mahrum bırakacak değildir.’’9 

                                                           
6 Tirmizî, Kıyamet 60 
7 Şifa Tefsiri, Mahmut Toptaş, C.4, sh.250 
8 Talak suresi, 3. ayet 
9 Gelin Tâcı-Hasta Kalplerin İlacı, İbn Ataullah İskenderî, sh.105 
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Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmaktadır: 
 

ى َما اهَذیْ ُتُمونَا َوَعَلى اّللٰهِ فَ ْلَيتَ َو  َوَما لََنا یَنا ُسبُ َلَنا َولََنْصِبَنا َعله َل َعَلى اّللٰهِ َوَقْد َهده ِل اْلُمتَ وَكُِٰلونَ اَّلا نَ تَ وَكا كا  

 
       “Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize 

yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.‘‘10 

Bu ayet, gerçek mü’minin bir kötülük ve ahlaksızlık gördüğü zaman, Allah’a güvenerek hiçbir 

korku duymadan ona engel olması gerektiğine delalat eder. Çünkü Allah, doğruların yardımcısıdır.10 

Bazı büyük zatlar şöyle demiştir: 

‘‘Allah dostlarının üç huyu vardır:  

1- Her şeyde Allah’a güvenmek  

2- Her şeyde Allah’a muhtaç olduğunu bilmek  

3- Her şeyde Allah’ın rızasını aramak.‘‘11  

 

Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: 

                     
                                                                                                                

                                                                                                        
      ‘‘Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, ‘İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan 
korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!‘ 
dediler.‘‘12 

Mü’min, tedbir alarak Allah’a tevekkül etmelidir. Çünkü Allah’ın takdiri olmadan hiçbir şey 

olmaz. Hz. Ali (r.a.) bir gün camide namaz kılarken Murâdoğulları kabilesinden biri gelip: 

-   Kendine mukayyet ol. Bizim kabileden bir güruh seni öldürmek istiyorlar, dedi.Hz. Ali ona: 

- Her kişinin beraberinde, hakkında takdir edilmeyen şeylerden onu koruyan iki melek 

bulunmaktadır. Ancak kişinin kaderi gelince, o iki melek aradan çekilip onu kaderine teslim ederler. 

Kişinin kaderi kişi için sağlam bir kalkandır, diye cevap verdi.13 Sonuç olarak tevekkül: 

 Kulun görevini yapması – tedbirini alması, 

 Takdire (Allah’a) havale etmesi – Allah’ ı vekil bilmesidir. 
 

Peygamberimiz (s.a.v.) : 

‘’Şâyet siz Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabahları açlıktan karınları çekilmiş olduğu 

halde çıkarak, akşamları karınları dolu olarak dönen kuşlara rızık verdiği gibi Allah size de rızkınızı 

verirdi“14 buyurmaktadır. Hz. Ali ( r.a.) da şöyle buyurmaktadır: 

‘’Gerçekleşmesine gökte hüküm verilmeyen bir şeyin yerde gerçekleşmesi mümkün değildir.“ 
 

 

 

                                                           
10 İbrahim suresi,12.ayet 
11 Tenbihu’l-Gafilin ve Bustanu’l-Arifin, Ebu’l-Leys Semerkandî, C.2, sh. 544 
12 Âl-i İmrân suresi, 173. ayet 
13 Hayatü’s-Sahabe, M. Yusuf Kandehlevi, C.3, sh.239 
14

Riyazü’s- Sâlihîn - C.1, Sh.132 
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Allah’a dayandım! diye sen çıkma yataktan.. 

Mânâ’yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdân! 

Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 

Nereden bulacaktın o yaman eldeki yurdu? (M.Akif ERSOY) 

 

Not: Bu hafta; 

1- Bu dersi akrabalarımızla paylaşalım.  

2- Âl-i İmrân suresi 173. ayeti ezberleyelim ve bu ayetin tefsirini okuyalım. 

 

 

 


