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luluðun getirilmesi, diðer bir âyette ölüm
meleðine can alma görevinin verilmesi “tev-
kîl” kavramýyla ifade edilmiþtir (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “vkl” md.). Bu âyet-
lerde insanlarýn neticede Allah’a sýðýnaca-
ðý bildirilmekte, hükmün yalnýz O’na vara-
caðý (Yûsuf 12/67), Allah’ýn bir topluluðu
helâk etmek istemesi durumunda onlara
hiç kimsenin yardým edemeyeceði (Âl-i
Ýmrân 3/160), inanarak Allah’a sýðýnanlar
üzerinde þeytanýn etkisinin bulunmadýðý
(en-Nahl 16/99), Allah’a sýðýnanlar için baþ-
ka bir sýðýnaða ihtiyaç kalmayacaðý (et-
Talâk 65/3), çünkü Allah’tan baþka bir tan-
rý olmadýðý (et-Tevbe 9/129; et-Tegabün
64/13) ifade edilmektedir. Bu arada bazý
peygamberlerin inançlarýndaki kararlýlýkla-
rý ve tevekkülleri örnek gösterilmektedir
(meselâ bk. Yûnus 10/71; Hûd 11/56, 88;
Yûsuf 12/67). Bir âyette (Âl-i Ýmrân 3/159)
Resûl-i Ekrem’e kamu iþlerinde çevresin-
dekilerle istiþare etmesi öðütlenmiþ ve ar-
dýndan, “Kararýn kesinleþince artýk Allah’a
tevekkül et, Allah kendisine tevekkül eden-
leri sever” buyurulmuþtur. Talâk sûresinin
baþlarýnda Allah’a tevekkül eden kimseye
O’nun kâfi geleceði ve Allah’ýn mutlaka em-
rini yerine getireceði bildirilmiþ, bu açýkla-
malar tevekkül düþüncesinin meydana gel-
mesinde belirleyici olmuþtur. Taberî’nin kay-
dettiðine göre Abdullah b. Mes‘ûd tevek-
külle ilgili bu âyet için, “Ýþi Allah’a havale et-
me hususunda Kur’an’ýn en önemli âyeti”
demiþtir (Câmi£u’l-beyân, XII, 132).

Tevekkül ve ayný kökten türeyen çeþitli
kelimeler hadislerde de geçmektedir. Tir-
mizî (“Zühd”, 33) ve Ýbn Mâce’nin (“Zühd”,
14) es-Sünen’lerinde tevekkül konusuna
iki bab ayrýlmýþtýr. Hz. Peygamber’in, “De-
vemi baðladýktan sonra mý tevekkül ede-
yim yoksa baðlamadan mý?” diye soran bir
sahâbîye, “Önce baðla, sonra tevekkül et”
yolundaki cevabý (Tirmizî, “Kýyâme”, 60)
ilgili kaynaklarda tevekkülden önce ted-
bir almanýn gerekliliðine delil sayýlmýþtýr.
Hadislerde bildirildiðine göre Allah, aç ka-
rýna sabahlayýp akþama tok ulaþan kuþla-
rý doyurduðu gibi kendisine tam bir tes-
limiyetle tevekkül edenlere de rýzýklarýný
verecektir (Müsned, I, 30, 52; Ýbn Mâce,

“Zühd”, 14; Tirmizî, “Zühd”, 14). Bir iþ için
evinden çýkan kimse, “Bismillâh, Allah’a
inandým, O’na dayandým, O’na tevekkül
ettim; güç kuvvet yalnýz O’nundur” derse
Allah onu en hayýrlý þekilde rýzýklandýra-
cak ve kötülüklerden koruyacaktýr (Müs-
ned, I, 66; benzer ifadeler için bk. Ebû Dâ-
vûd, “Edeb”, 103; Ýbn Mâce, “Du.â,”, 18).
Resûlullah’ýn teheccüd namazý sýrasýnda
yaptýðý uzunca bir duada þu ifadeler yer
alýr: “Allahým! Sana teslim oldum, sana
inandým, sana tevekkül ettim, sana yönel-
dim” (Buhârî, “Teheccüd”, 1; Müslim, “Mü-
sâfirîn”, 199; Ebû Dâvûd, “Salât”, 119). Di-
ðer bir hadiste Allah’a tevekkül edip üfü-
rükçülük, uður-uðursuzluk, daðlama þek-
lindeki Câhiliye kalýntýsý uygulamalardan
uzak duranlarýn sorgusuz cennete girece-
ði müjdesi verilmiþtir (Buhârî, “Týb”, 17,
42; Müslim, “Îmân”, 273). Kelâbâzî bu ha-
disi “Allah’a duyulan güven, tevekkül ve
hoþnutluktan dolayý sebepleri terketmek”
diye açýklamýþtýr. Ancak Kelâbâzî kiþinin
tevekkülünü zedelemediði, dinine zarar
vermediði sürece zenaat, ticaret, ziraat
gibi iþlerle uðraþmayý sûfîlerin mubah gör-
düðünü belirtir (et-Ta£arruf li-me×hebi eh-
li’t-ta½avvuf, s. 24, 85). Hz. Peygamber’in
güçlü müminin zayýf müminden daha de-
ðerli ve Allah’ýn sevgisine daha lâyýk oldu-
ðunu ifade ederek kiþinin tam bir azimle
faydalý olaný elde etmeye çalýþmasýný, güç
bir durumla karþýlaþýlmasý halinde Allah’ýn
takdirine rýza göstermesini öðütlemesi ve
yakýnmanýn þeytanýn etkisine kapý açacaðý
uyarýsýnda bulunmasý (Ýbn Mâce, “Zühd”,
14) tedbir ve çalýþmayla tevekkül ve tak-
diri birlikte gözetmek gerektiðini ortaya
koymaktadýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de ve hadislerde tevek-
kül, müminlere ait temel bir sýfat þeklin-
de ele alýnýp mütevekkillerden övgüyle söz
edildiðinden Ýslâm’ýn ana ilkeleri arasýnda
kabul edilmiþ, bazý sûfîlerin tevekkül an-
layýþýný þiddetle eleþtiren Ýbnü’l-Cevzî, Ta-
kýyyüddin Ýbn Teymiyye ve Ýbn Kayyim el-
Cevziyye gibi Selef âlimleri de bu düþün-
ceyi benimsemiþtir. Ebû Hanîfe el-Fýš-
hü’l-ekber’inde müminlerin iman ve tev-
hidde eþit, amellerde ise derece derece
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Allah’a güvenip dayanma 
anlamýnda terim.

˜ ™

Sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamýn-
daki vekl kökünden türeyen tevekkül “bi-
rinin iþini üstüne alma, birine güvence ver-
me; birine iþini havale etme, ona güven-
me” mânasýna gelir. Birine güvenip daya-
nan kimseye mütevekkil, güvenilene ve-
kîl denir. Kaynaklarda çoðunlukla vekil ke-
limesi kefille eþ anlamlý gösterilmiþse de
Râgýb el-Ýsfahânî’ye göre vekil kefilden da-
ha geneldir; her vekil kefildir, fakat her ke-
fil vekil deðildir. Tevekkül dinî ve tasavvu-
fî bir terim olarak “bir kimsenin kendini
Allah’a teslim etmesi, rýzkýnda ve iþlerin-
de Allah’ý kefil bilip sadece O’na güven-
mesi” þeklinde tanýmlanmaktadýr (el-Müf-
redât, “vkl” md.; Lisânü’l-£Arab, “vkl” md.;
Tâcü’l-£arûs, “vkl” md.; Gazzâlî, IV, 259).
Ýbn Teymiyye tevekkülün “kalbin yalnýz Al-
lah’a güvenmesi” anlamýna geldiðini belir-
terek bunun sebeplere baþvurma ve mal
biriktirmeye aykýrý olmadýðýný söyler (et-
Tu¼fetü’l-£Irâšýyye, s. 185). Tasavvuf kay-
naklarýnda tevekkül hakkýnda deðiþik ta-
nýmlar yapýlmýþtýr (Kelâbâzî, s. 101-102;
Kuþeyrî, I, 467-478; Ýbn Kayyim el-Cevziy-
ye, II, 119-122). Teslim (birine boyun eð-
me, hükmüne rýza gösterme) ve tefviz de
(iþi birinin tasarrufuna býrakma) tevekkü-
le yakýn mânada kullanýlmakla birlikte ba-
zý âlimler tefvizin tevekkülden daha geniþ
kapsamlý olduðunu belirtir (Ýbn Kayyim el-
Cevziyye, II, 143-144).

Kur’ân-ý Kerîm’de tevekkül kavramý kýrk
âyette deðiþik fiil kalýplarýnda, dört âyet-
te mütevekkil þeklinde yer almakta, vekil
kelimesi çoðu Allah’ýn sýfatý þeklinde yir-
mi dört yerde geçmektedir. Bazý âyetler-
de peygamberlerin inkârcýlara kefil olma-
dýðý, onlarýn yaptýklarýndan sorumlu tutul-
mayacaðý, dört âyette de inkârcýlarýn âhi-
rette kendilerini savunacak bir vekilleri-
nin bulunmayacaðý belirtilmiþtir. Bir âyet-
te Allah tarafýndan inkârcý Kureyþ kabilesi-
nin yerine inkâra sapmayan baþka bir top-
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maþaya yol açacaðý, insanlarý din ve dünya
iþlerinde tembelliðe sevkedeceði gibi aklî
delillere dayanarak gassâl önünde meyyit
benzetmesini çalýþmayý ve tedbiri büsbü-
tün elden býrakma diye yorumlamayý red-
detmiþlerdir. Ýbn Teymiyye böyle bir anla-
yýþýn iþ ve çalýþma düzenini bozacaðýný,
doðru-yanlýþ, iyi-kötü gibi kavramlarý yok
edeceðini ve bilgiyi faydasýz hale getirece-
ðini söyler (et-Tu¼fetü’l-£Irâšýyye, s. 191-
192). Tevekkül, yerine getirilmesi emre-
dilen sebeplere baþvurmayý gereksiz kýl-
maz; bu durumda, Allah’ýn emrettiði þey-
leri yapmadan kendisi hakkýnda mutlu-
luk veya mutsuzluk olarak takdir edilen
þeye rýza gösterme þeklindeki bir anlayýþa
götürür. Yemeden içmeden Allah’ýn ken-
disini doyuracaðýný söyleyen kimse ahmak,
sebepleri terkeden kimse âcizdir (et-Te-
vekkül, s. 13-14, 16-17). Ýbnü’l-Cevzî, te-
vekkülün kulun kendi gücünü aþan husus-
larda iþin sonunu Allah’a havale etmesi
olduðunu söyler. Nitekim Sehl et-Tüsterî
tevekkülü eleþtirenin imaný, çalýþmayý eleþ-
tirenin sünneti eleþtirmiþ olacaðýný söyler
(Telbîsü Ýblîs, s. 341-344). Ýbn Kayyim el-
Cevziyye’ye göre Ýslâm âlimleri tevekkü-
lün sebeplere baþvurmaya aykýrý olmadý-
ðý noktasýnda görüþ birliði içindedir. Ýbn
Kayyim, Sehl et-Tüsterî’nin, “Tevekkül Pey-
gamber’in hali, kesb de sünnetidir; onun
halini yaþamak isteyen sünnetini terket-
mez” þeklindeki sözünü de (Kuþeyrî, I, 471)
nakleder (Medâricü’s-sâlikîn, II, 121).

Ýslâm âlimlerinin tevekkülle iman ve
tevhid arasýndaki iliþkiye dikkat çekmele-
ri önemlidir. Çünkü tevekkül, her þeyden
önce kulun Allah’a olan derin inanç ve gü-
veninin bir ifadesidir. Doðru anlamýyla Al-
lah’a tevekkül eden kul, bir iþi baþarmak
için sahip olduðu imkân ve fýrsatlarý Al-
lah’ýn bahþettiðine ve bunlarýn kullanýl-
masý için yaratýldýðýna inanýr; bu açýdan
bakýldýðýnda sebepleri ihmal etmenin on-
larýn mânasýz yere yaratýldýðý fikrini do-
ðuracaðýný düþünür. Ayrýca insanýn amelî
hayatýyla ilgili pek çok âyet ve hadis bu-
lunmakta olup tevekkülü bunlarýn mey-
dana getirdiði sistem bütünlüðünden ko-
pararak sebeplere karþý ilgisizlik yönünde
yorumlamak, bu temel kaynaklardaki ame-
lî hayata dair buyruklarýn ve açýklamala-
rýn anlamsýz olduðu sonucuna götürür. Þu
halde tevekkülü, Allah’ýn varlýk ve olaylar
dünyasýnda sebep-sonuç iliþkisi þeklinde
kurduðu genel düzenle Kur’an’da ortaya
koyduðu emirler sistemi çerçevesinde dü-
þünmek gerekir. Tevekkül, bütün sebep-
lerin ve tedbirlerin üzerinde nihaî belirle-

yici irade ve gücün Allah’a ait olduðu yö-
nündeki þuur ve inancýn zorunlu bir so-
nucudur. Bu þuur ve inanç sayesinde kul,
gerekli sebeplere ve tedbirlere baþvurma-
sýna raðmen sonucun umduðu þekilde çýk-
mamasý halinde ilâhî takdirin öyle tecel-
li ettiðini bilerek kendisini veya sebepleri
suçlamaktan kaçýnýr; iyimser ruh halini ko-
rumayý, moral çöküntüsünden kurtulmayý
baþarýr. Kur’ân-ý Kerîm’de, oðlu Yûsuf’un
kaybolmasýndan dolayý derin bir üzüntü
hali yaþayan Hz. Ya‘kub’un buna raðmen
Allah’a tevekkülünü dile getirerek yüksek
bir metanetle ümidini koruduðu anlatýlýr
(Yûsuf 12/18, 67, 83, 86-87). Tecrübeler de
inançlý ve mütevekkil insanlarýn baþarýsýz-
lýklar karþýsýnda daha metanetli ve ümitli
davrandýðýný göstermekte, bu tesbit psi-
koloji ve pedagojide büyük önem taþýmak-
tadýr.

Ýbn Ebü’d-Dünyâ et-Tevekkül £alellåh
adlý eserinde tevekküle dair bazý âyetler-
le hadis ve haberleri derlemiþtir (nþr. Câ-
sim Süleyman ed-Devserî, Beyrut 1987;
Türkçe’si: Hüseyin Kaya, Hadislerde Te-
vekkül, Ýstanbul 2007). Ýbn Teymiyye’nin
tevekküle dair fetvalarýndan oluþan bir
derleme Ebü’l-Mecd Harek tarafýndan et-
Tevekkül £alellåh ve’l-aÅ× bi’l-esbâb
baþlýðýyla yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.). Yû-
suf el-Kardâvî e¹-ªarîš ilallåh: et-Tevek-
kül (Kahire 1995), Mirza Tokpýnar, Han-
gi Doðru Tevekkül: Hadisler Iþýðýnda
Yeni Bir Taným (Ankara 2009) adlý birer
kitap; Hasan Karahasanoðlu, Kur’an’da
Tevekkül Kavramý (1998, AÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü), Rabiye Solmaz, Din Eði-
timi Açýsýndan Kur’an ve Sünnette Te-
vekkül Kavramý (2006, MÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü) isimli birer yüksek lisans
tezi hazýrlamýþtýr.
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olduðunu belirttikten sonra imanýn muh-
tevasýný teþkil eden mârifetullah ve Allah
sevgisi gibi unsurlar yanýnda müminlerin
tevekkül yönünden de birbirine eþit sayýl-
dýklarýný, bunun ötesinde ise derece fark-
lýlýklarýnýn olacaðýný belirtirken tevekkü-
lün inanç boyutuna dikkat çeker (Ýmâm-ý
Azam’ýn Beþ Eseri, s. 75). Allah’a inananla-
rýn O’na tevekkül etmesi gerektiðine dair
âyetler tevekkülün imanla alâkasýný, mü-
minlerin Allah’a tevekkül ederek inkârcý-
lardan gelen baskýlara karþý direnmesini
isteyen, bu hususta peygamberlerden ör-
nekler veren âyetler de kavramýn amelle
iliþkisini göstermektedir. Ý¼yâßü £ulûmi’d-
dîn’in otuz beþinci bölümünü tevhid ve
tevekkül konularýna ayýran Gazzâlî’ye gö-
re tevekkül derin bir bilgi ve zorlu bir amel
iþidir. Tevekkülün aslý imandýr; tevekkül
var olan her þeyin gerçek yapýcýsý ve yara-
týcýsýnýn Allah olduðu inancýna dayanýr (Ý¼-
yâß, IV, 243, 245, 247). Þehâbeddin es-Süh-
reverdî de on makamdan biri olarak ele
aldýðý tevekkülün derecesinin Allah hak-
kýndaki bilginin derecesine göre deðiþtiði-
ni söyler; bu bilgi ne kadar tamsa tevekkül
de o ölçüde güçlü olur (£Avârifü’l-ma£ârif,
s. 238).

Kiþinin, kendini her durumda Allah’ýn
irade ve takdirine teslim ederek O’ndan
gelene rýza göstermesi tevekkülün özünü
meydana getirir. Hasan-ý Basrî, “Tevekkül
rýzadan ibarettir” der (Ebû Tâlib el-Mek-
kî, II, 8). Allah’ýn takdirine rýza ve teslimi-
yeti tamamen pasif bir hayat anlayýþý, her
türlü tedbirin terkedilmesi þeklinde anla-
yan mutasavvýflar olmuþsa da çoðunluk
amelî planda sebeplere baþvurmayý te-
vekküle aykýrý görmemiþtir. Tevekkülün
“gassâl önünde meyyit” benzetmesiyle
açýklanmasý tasavvuf literatüründe geniþ
kabul görmüþ, Gazzâlî de bunu tevekkü-
lün en yüksek derecesi diye nitelemiþtir
(Ý¼yâß, IV, 261). Ancak Gazzâlî, söz konu-
su ifadeyi tasavvuf literatüründeki yaygýn
anlayýþtan farklý þekilde yorumlamýþ ve
bunu hiçbir durumda Allah’ýn kudret, ira-
de, ilim gibi sýfatlarýnýn etkisi dýþýna çýký-
lamayacaðý yönünde bir þuur hali olarak
açýklamýþtýr. Bu þuurla çalýþmak ve tedbir
almak tevekküle aykýrý deðildir. Tevekkü-
lün iþ görmeyi ve tedbir almayý terketme
biçiminde yorumlanmasý cahillerin kurun-
tusudur ve dinen haram sayýlmýþtýr. Bu
yanlýþ telakki sünnetullahý bilmemekten
kaynaklanýr (a.g.e., IV, 262, 265). Diðer ba-
zý âlimler de naklî deliller yanýnda kulun
iradesini tamamýyla ortadan kaldýrma so-
nucunu doðuracaðý, sorumsuzluða ve kar-


