
ALLAH’A TEVEKKÜL ETMEK 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 

 Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim “Ve alâllâhi fel 
yetevekkelil mu’minûn”  

 َوَعلَى اّ�ِ  فَْلَیتََوكَّلِ  ْلُمْؤِمنُونَا

“Mü’minler her şeylerinde Allah’a tevekkül ederler, onlar ne olursa razıdırlar.” (*) 

Kur’an’ı Kerim’de: Bazı sevmediğiniz şeyler olabilir, onlar sizin için hayırdır diyor. 
Sevdiğiniz bazı şeyler vardır. Onlar olsun diye istersiniz. O da size hayır değil, şerdir. 
Onun için bir şey oldu mu Mü’minler Allah’a tevekkül etsin. Allah iyisini verir.  

Mü’minin her işi hayırdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Acibtu” diyor. Yani, 
şaşırdım manasında. Hadis-i Şerif: “Mü’minin işine şaşılır, onun işi tümüyle hayırdır.” 
Mü’min için kötü bir şey yoktur. Zor bir şey olsa yahut Allah’ın imtihanı olsa onun da 
sevabı büyüktür. İyi bir şey gelse, o da sevap. Allah’a iman ettiği, Allah yolunda yürüdüğü 
için o da hayırdır. Büyük bir hayırdır.  

Onun için insanlar başlarına zor bir şey geldi mi kendilerini unutmasınlar, Allah’ı 
unutmasınlar, “Bu işte de bir hayır vardır.” desinler. Hakikaten çoğu zaman iyi bildiğin şey 
kötü çıkıyor. O vakit insan üzülüyor. Halbuki Allah güzel yol göstermiş, iyiyi göstermiş. 
Bunu takip edip, “Allah iyisini bilir, bu bizim için iyidir.” desinler. Şükredip, hamdedip 
Allah’a tevekkül etsinler. Bakalım sonu ne olur diye baksınlar. 

 Allah insanlara güzel yolu gösterdi. O yolu takip etseler sıkıntı, bunalım olmaz. 
“Her şey Allah’tandır. Allah bize hayırlısını versin.” desinler. “Mü’min için her şey 
hayırlıdır.” dedi Peygamber Efendimiz. O’nun da söylediği haktır.  

Ve MinAllahu Tevfik  

El Fatiha 

 Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin  

24 Kasım 2014 tarihli Sohbeti / Akbaba Dergahı Sabah Namazı 

 (*) Ayet-i Kerime’nin bu bölümü Maide, Ali İmran, Tevbe, İbrahim, Teğabun gibi surelerde birçok kez geçmektedir 
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