
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TEDBİR VE 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. 

Allah Azze ve Celle bizi bu zamanda yaşatıyor, hem rızkımızı veriyor hem de iman 
vermiş. “İmanla zor zamanlar da kolay gelir.” diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle 
zoru kolay yapar, Allah indinde hiçbir şey zor değil, her şey kolaydır. Allah’la beraber olan 
insan kolay yaşar, zorluk çekmez.  

Zorluklar var tabi de Allah Azze ve Celle bir kuvvet verir ki insanlar yapamayacakları 
şeyleri yaparlar. Allah’a tevekkül etmek lazım, ümit kesmemek lazım. Bütün dünya hastalıkla 
uğraşıyor. “Yok, şöyle yapalım, yok, böyle yapalım…” diyorlar, yapalım bir şey değil, o 
mühim değil de Allah izin vermedikten sonra Allah’ın iradesi dışında hiçbir şey olmaz. 
Allah’a tevekkül etmek lazım. Yapacağını yap, tedbirini de al, Allah’a da tevekkül edeceksin. 
İlk başta Allah’a tevekkül edip, ondan sonra tedbirini alacaksın.  

Şimdikiler öyle bir paniklemişler ki bir kadın çıkıyor, “Ben hepsini kapatacağım.” 
diyor. Her şeyi kapatırsan millet ne yiyecek, ne içecek? Anormal bir zamanda yaşıyoruz, her 
şey Allah’ın elinde, Allah isterse senin tedbirlerin işe yarar, istemedikten sonra istersen 
yüzüne yüz tane maske koy gene bir faydası yok. Nasıl Nemrut burnundan sivrisinekle şey 
yaptıysa bu zamanın insanlarına daha kötüsü olur. Onun için, yapacağımız, tedbir alıp, 
tedbirden önce Allah’a tevekkül edeceksin. İlacı bile alırken; “Bismillah, bu şifa senden değil, 
Allah’tandır” diye içeceksin. Tedbir alırken Allah’tan medet isteyeceksin, Allah’tan yardım 
isteyeceksin, yoksa hiçbir tedbirin faydası yok.  

En büyük silahımız bu. Dünyada savaş var, dünya savaş halindedir. Görünmeyen 
silahlara karşı dua mühimdir. Allah’a tevekkül edip, Allah’tan yardım istemek lazım. Allah’a 
şükür imanımız var, duamız var, ondan daha büyük silah gerekmez. Tedbiri de aldıktan 
sonra, Allah’la beraber olanlar Allah’ın izniyle galip gelir. Allah’la beraber olmayanlar baştan 
beri mağluptur, kazandık zannetseler bile hüsrandadırlar, zarardadırlar, hiçbir zaman 
kazanamazlar. Kazandık zannederler, sonra ahirete gidip oradaki cezalarını çekerler. 
İnsanlar dünyanın her tarafında panikliyor. Paniklemeye gerek yok, bu Allah’ın emridir, 
Allah’ın isteği üzerine oluyor. Silah yapsalar bile o da Allah’ın emriyle yapılmış bir şey, O’nun 
emri olmadıktan sonra ne bomba patlar ne araba yürür ne hiçbir şey olur. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Onun için müminler, Müslümanlar bunu düşünsünler, korkmasınlar, milletin rızkıyla 

da oynamasınlar. Onun, bunun lafıyla bu işler olmaz, milletin rızkını da düşünmek lazım. 
Rezzak Allah’tır, herkes yiyeceği kadar yiyecek, ondan fazla istese de yiyemez. İsterse bütün 
dünya onun olsun, gene de bir fayda yapmaz. Allah imanımıza kuvvet versin ki bu zor şeyleri 
rahat geçirelim inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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