
TEVEKKÜL 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. 
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, destur.  

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

Müslüman, Allah’a tevekkül eden insandır. Müslüman her şeyi Allah’tan 
bekler, tevekkül budur. Ama tevekkül edip de tembellik etmek olmaz. Hem uğraşacaksın 
hem de Allah’a tevekkül edeceksin. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) emridir. İlk başta 
çalış, ondan sonra tevekkül et.  

Adamın biri devesini bırakıp gitmiş. Ondan sonra gelmiş deveyi soruyor. “Allah’a 
tevekkül ettim; saldım çayıra, Allah kayıra.” demiş. Deve de kaçmış haliyle. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) demiş ki: “Allah’a tevekkül edeceksen, onun şartlarını yapman lazım ki 
büsbütün tembellik olmasın.” Mantıklı davranıp havale etmeli ve Allah’a öyle inanmalı. 

Her şeyde Allah’a tevekkül etmeli. Şikâyet etmek veya her şeyi başkasından istemek 
doğru değil. Allah’a tevekkül ettim dediysen, çalışıp öyle tevekkül edeceksin. Durumun 
buna rağmen zorsa sana Allah acısın. Kendini diğer insanlara acındırma. Büsbütün bırakıp, 
her şeyi insanlardan isteyip şikâyet etmeyeceksin. 

Eskiden büyük âlimler yahut dervişler vardı. Allah sevgisiyle dolup, her şeyi 
bırakmışlar; tevekkül edip gitmişler. Giymelik tek bir kıyafetleri olmasına rağmen 
yanlarında iğne iplik taşırlarmış. Neden böyle diye sorunca: “Eğer o elbisem de yırtılırsa 
avret yerlerim açılır, namazım kabul olmaz.” derlermiş. O da güzel bir şeydir ama yine de 
çalışmak lazım. Çalışıp, sonra Allah’a tevekkül etmek lazım.  

Çalışana Allah yardım eder. Hem böyle daha güzel olmuş olur. “Ben çalıştım, 
Allah’ım bana yardım et.” demek en güzeli. Kimseden yardım beklemeden, Allah hepimize 
hakiki tevekkül versin. 

Ve min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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