
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEVEKKÜL 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 
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Bismillâhirrahmânirrahim “ala(A)llâhi felyetevekkeli-lmu/minûn” (Teğâbun Suresi - 
13) Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da buyuruyor: “Mümin olan insanlar Allah’a 
tevekkül etsin.” Bunu yaşıyoruz, insanlar Allah’a tevekkül etse her şeyleri rahat olur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Tam tevekkül etseniz, nasıl kuşlar sabah kalkıp 
rızıklarını aramak için giderler; aç giderler, kursakları dolu gelirler, Allah sizin rızkınızı da 
aynı şekilde verir.” 

Şimdi herkes “Biz yapacağız, biz edeceğiz…” diye Allah’ı unutuyor. Bu gibi tevekkül 
dünyada şimdi yok, varsa da işte tek tük. O tevekkül olmadığı için insanlar sıkıntıdadır. 
İnsanların başka çıkacakları yer yok, teslim olacaklar, Allah’a teslim olacaklar. “Yok, şunu 
yaptık, bunu yaptık…” diye sen kendini koruyacaksın, öyle korursun ama esas mesele 
Allah’a inanmak, Allah’a güvenmektir.  

Şimdi “Ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım…” diye atıp tutuyorlar, hâlbuki Allah’a 
yönelmek lazım. Allah’ın istediği oluyor, Allah isterse olacak, ona dikkat etmek lazım. Hiç 
Allah adı geçmiyor. Allah deseler hemen şeytan maskelerini çıkarıyor; “Ne için Allah 
dedin?” Her şeyi, her pisliği söylüyorlar, her şeyi yapıyorlar, Allah dedin mi kabahat, günah. 
Günah değil, günah bilmezler onlar. Kusur, kabahat, ondan sonra da “Böyle yapacağız, şöyle 
yapacağız.” diye hiçbir şey de yapılmıyor. Bu, insanlık için büyük bir imtihandır. Biraz uyanır 
gibi oluyorlar, sonra şeytan gene kafalarına vuruyor, gene kendi bildiklerini, kendi bildiğini 
yaptırıyor.  

Dediğimiz gibi, en mühim şey her şeyimizi Allah’a tevekkül ederek yapmak lazım, 
Allah’tan yardım istemek lazım. Bütün işlerden önce Allah’tan yardım istemek lazım, her 
dakika, her saniye. Öyle kurtulursunuz, başka türlü boşu boşuna hayatı yaşamış olursunuz, 
ahirette de bu eziyetlerin karşılığında hiçbir şey alamazsınız. Allah muhafaza etsin, Allah 
zikrini kalbimizde daim etsin inşallah, imanımıza kuvvet versin. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 18 Kasım 2020/03 Rebiülahir 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


