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Bu tevekkülün en mükemmel mertebe-
sidir. Serrâc bu mertebeye ulaþabilenle-
rin çok az olduðunu söyler (el-Lüma£, s.
79). Gazzâlî bu halin devam etmediðini,
korku sebebiyle bir kiþinin benzinin sa-
rarmasý gibi gelip geçici olduðunu belir-
tir (Ý¼yâß, IV, 255). Hamdûn el-Kassâr te-
vekkülün bu derecesine eremediðini, Ebû
Süleyman ed-Dârânî bu tür bir tevekkü-
lün kokusunu bile alamadýðýný söylemiþ-
tir.

Sûfîler, içinde bulunduklarý hal ve ma-
kamlara göre tevekkül konusunda farklý
yorumlarda bulunmuþtur. Allah’ýn bütün
canlýlara rýzýklarýný vereceði vaadine da-
yanan (el-Mâide 5/114) bazý sûfîler tevek-
külü rýzýk kaygýsý taþýmama biçiminde an-
lamýþtýr. Þakýk-ý Belhî tevvekkülü, “Elinde
avucunda olandan çok Allah’ýn vaadine
güvenmendir” þeklinde tarif ederken rýz-
ký kastetmektedir. Ebû Ali ed-Dekkak da,
“Tevekkül günlük rýzýkla yetinmek ve ya-
rýnýn kaygýsýný taþýmamaktýr” der. Bazý sû-
fîlerin yanlarýna azýk almadan çöllerde yol-
culuk yapmalarý da rýzký tevekkül konu-
su olarak gördüklerini gösterir (a.g.e., IV,
260). Bununla beraber insanýn faydalan-
dýðý veya zarar gördüðü her þey, bütün
hal ve davranýþlarý geniþ anlamda tevek-
külün konusunu oluþturur. Fidaný diken
bahçývan, tohumu eken çiftçi Allah’a te-
vekkül ettiði gibi yolculuk yapanlar da Al-
lah’a tevekkül eder. Bazý sûfîlere göre te-
vekkül ilim ve mârifettir; kulun Allah’ýn
kendisine kâfi olduðunu bilmesidir (en-
Nisâ 4/6, 45, 70, 79, 81, 132, 166, 171; ez-
Zümer 39/36). Bazý sûfîler ise, “Tevekkül
kazâya rýzadýr, kaderin tecellilerini gönül
hoþluðuyla kabullenmektir” demiþtir. Yah-
yâ b. Muâz er-Râzî’ye göre tevekkül insa-
nýn kendisi için Allah’ýn vekil olduðuna rý-
za göstermesidir. Sehl et-Tüsterî’ye göre
tevekkül kulun Allah’ýn iradesiyle Allah’la
bulunmasý halidir. Bu durumda iradesin-
den fâni olan kul Allah’ýn iradesiyle bâki
olur.

Tevekkülü iman kapsamýnda gören ve
tevhid bahsinde inceleyen Gazzâlî’ye göre
diðer tasavvufî kavramlarda olduðu gibi
ilim, hal ve amel tevekkülün özünü oluþ-
turur. Ona göre tevekkülde temel unsur
ilimdir. Ýlim temel, amel netice, hal ise te-
vekkülün kendisidir. Ýlimden maksat kal-
bin tasdikinden ibaret olan imandýr; bu
ilim kuvvetli ve kesin olursa “yakýn” adýný
alýr. Bundan dolayý tevhid anlamýna gelen
tevekkülün temeli yakýndir. Tevekkül kal-
bin tam olarak vekile itimat etmesidir
(a.g.e., IV, 240, 253). Sûfîler, tevekkülü

iman ve tevhidin yaný sýra muhabbet ve
takvâ ile alâkalý bir konu olarak da görür-
ler. “Mümin iseniz Allah’a tevekkül ediniz”
(el-Mâide 5/23); “Allah’ýn huzurunda tak-
vâ sahibi olun ve müminler yalnýzca Allah’a
tevekkül etsinler” (el-Mâide 5/11) meâlin-
deki âyetlerde bu hususlara iþaret edildi-
ðine dikkat çekerler. Tevfik (baþarý) ve sa-
býr gibi kavramlar da tevekkülle baðlantý-
lýdýr (Hûd 11/88; en-Nahl 16/42; el-Anke-
bût 29/59; eþ-Þûrâ 42/10). Tevekkül ahlâk
ilkesinin ve faziletin temeli, baþarýlý olma-
nýn þartýdýr. Mümin hayýrlý veya mubah bir
iþe Allah’a tevekkül ederek azimli ve ka-
rarlý bir þekilde giriþir. Teþebbüsüne zafi-
yet veren vehim, vesvese, þüphe ve tered-
dütten onu tevekkül kurtarýr. “Allah’a te-
vekkül ettim” diyen bir mümin giriþtiði iþi
kararlý biçimde sürdürür. Þakýk-ý Belhî te-
vekkülün dört türünden (mala, nefse, halka
ve Hakk’a güvenmek) bahseder. Mümin ma-
lýndan, nefsinden ve halktan ziyade Hakk’a
tevekkül etmekle yükümlüdür. Bu anlam-
da tevekkül bütün müminlerin gönülden
benimsemeleri gereken genel ve temel
bir kuraldýr. Bu mertebede sebep ve vasý-
talar dikkate alýnýr. Allah’a güvenmek þar-
týyla sebep ve vasýtalara sarýlmak tevek-
külün bir parçasýdýr.

Tevekkül sika, tefvîz, teslim-istislâm kav-
ramlarýyla yakýndan ilgilidir (Herevî, Me-
nâzil, s. 18, 19). Bunlarýn arasýnda anlam
farklarý olmakla beraber kalbin Allah’a gü-
venmesi hepsinde esastýr. Ebû Ali ed-Dek-
kak’a göre tevekkül ilk, teslimiyet orta,
tefvîz ise son haldir. Tevekkül ehli Hakk’ýn
vaadiyle, teslim ehli ilmiyle sükûn ve hu-
zur bulur; tefvîz ehli ise Hakk’ýn hükmü-
ne razý olur. Tevekkül bütün müminlerin,
teslim evliyanýn, tefvîz tevhid ehlinin ha-
lidir. Teslimiyeti Hz. Ýbrâhim’in, tefvîzi Hz.
Muhammed’in niteliði olarak gösterenler
de vardýr. Öte yandan sûfîler tevekkül edi-
lecek zaman konusunda çeþitli görüþler
ileri sürmüþtür. Herevî’ye göre bir iþ için
tedbir alýp teþebbüse geçmeden önce, te-
þebbüs ve faaliyet esnasýnda ve sonrasýn-
da tevekkül gereklidir. Sebebe sarýlýp ted-
bir aldýktan sonra Allah’a güvenme hali-
ne tevekkül diyen Herevî sebepten önce-
ki ve sonraki güven haline tefvîz adýný ve-
rir. Ona göre tefvîz tevekkülden daha ge-
nel bir haldir. Sebebe sarýlmadan ve ted-
bir almadan evvel de sonra da teþebbüs
ve faaliyet esnasýnda tevekkül gereklidir
(a.g.e., s. 18).

Tevekkülle çalýþýp kazanma arasýndaki
iliþki öteden beri tartýþýlagelmiþtir. Sûfîler
Allah’a tevekkülle sebeplere sarýlma, ted-

Tasavvuf. Tevekkül tasavvufta bir ma-
kam ve hal olarak kabul edilir. Sûfîler te-
vekkülün birçok çeþidi ve mertebesinden
bahsetmiþlerdir. Onlarýn tevekküle dair ta-
nýmlarý bu çeþit ve mertebelerle ilgilidir.
Cüneyd-i Baðdâdî’nin, “Tevekkül kalbin Al-
lah Teâlâ’ya itimat etmesidir” þeklindeki
ifadesi tevekkülün genel bir tarifidir (Ser-
râc, s. 79). Ebû Nasr es-Serrâc ve Hâce
Abdullah-ý Herevî gibi sûfîler tevekkülün
biri bütün müminleri kapsayan (avam), di-
ðeri müminlerden özel bir zümreyle ilgili
olan (havas), üçüncüsü çok özel bir züm-
reye özgü bulunan (ehassü’l-havas) üç mer-
tebesinden söz eder. “Müminler Allah’a te-
vekkül etsinler” meâlindeki âyet (el-Mâi-
de 5/11) birinci, “Tevekkül edenler Allah’a
tevekkül etsinler” âyeti (Ýbrâhîm 14/12)
ikinci, “Kim Allah’a tevekkül ederse O ona
kâfidir” âyeti (et-Talâk 65/3) üçüncü mer-
tebedeki tevekkülle ilgilidir. Birinci mer-
tebede kulun kulluðun gereklerini yerine
getirmeye gayret etmesi, kalbini rabbine
baðlamasý, Allah’ýn kendisine yeterli oldu-
ðuna inanmasý, verdiðine þükredip ver-
mediðine sabretmesi esastýr (a.g.e., s.
78). Zünnûn el-Mýsrî’nin, “Tevekkül nefsin
aldýðý tedbiri terketmek, güç ve kuvvet-
ten soyutlanmaktýr” þeklindeki tanýmý te-
vekkülün bu mertebesiyle ilgilidir. “Tedbi-
ri alan Allah’týr” (Yûnus 10/3, 31; er-Ra‘d
13/2; es-Secde 32/5). Kulun kendi tedbiri-
ni terkedip Allah’ýn tedbiriyle yetinmesi
rabbine güvenmesi anlamýna gelir. “Lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billâh” sözü tevek-
kül bahis konusu olunca kulun gücünü ve
kuvvetini terketmesi demektir.

Havas veya ârif denilen müminlerin te-
vekkülü Allah için Allah ile ve Allah’a te-
vekküldür. Bu tevekkülde dünya ve âhi-
ret menfaatleri, bunlarla ilgili sebepler
dikkate alýnmaz. Ârifin nefsi bu merte-
bede gassâlin önündeki ölüye benzetil-
miþtir (a.g.e., s. 79; Gazzâlî, Ý¼yâß, IV, 255).
Bu mertebede sûfînin biri Hakk’a, diðe-
ri halka bakan iki yönü yoktur; onun tek
yönü vardýr, sadece Hakk’a bakar. Ehas-
sü’l-havas (sûfîlerin en seçkinleri) Allah’a
kayýtsýz þartsýz tevekkül eder, tevekkülle-
rinde fâni olur, tevekküllerini görmezler.
Ýbnü’l-Cellâ’nýn, “Tevekkül her hâlükârda
sadece Allah’ýn civarýnda olmaktýr” ifade-
si bu mertebeyle ilgilidir. Bu mertebede
talep, dua ve niyazdan söz edilmez. Nem-
rûd tarafýndan ateþe atýlacaðý zaman Ceb-
râil, Hz. Ýbrâhim’e kurtuluþ için dua et-
mesini söyleyince onun, “Allah’ýn halimi
bilmesi duama ihtiyaç býrakmýyor” deme-
si buna örnektir (Gazzâlî, Ý¼yâß, IV, 258).
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nan tedbirin istenen sonucu vermesi ke-
sin deðildir. Yola çýkan kimsenin yanýna
aldýðý azýða deðil Allah’a, sebebe deðil se-
bepleri yaratana güvenmesi gerekir. Üçün-
cü durumda zayýf sebepler ve çok düþük
ihtimaller üzerinde gereðinden fazla du-
rulmasý hýrs ve tamahla açýklanýr, bunun
tevekkülle ilgisi yoktur. Tevekkülün bir fay-
dasý da insaný ihtirastan korumasýdýr. Gaz-
zâlî sýradan müminlerin, evliyanýn ve ârif-
lerin sebebe sarýlma ve tedbir alma baký-
mýndan farklý durumlarý bulunduðuna dik-
kat çeker. Allah’ýn fiillerinin tecellisini te-
maþa eden bazý sûfîler, “O’ndan baþka fâil
yoktur” derler. Bu hali yaþayan sûfî ne ted-
biri ne de herhangi bir sebebi görür, hat-
ta kendini ve tedbirini bile göremez. An-
cak bu hal geçtikten sonra sebepler ve
vesileler âleminde yaþadýðýný dikkate alýr
(a.g.e., IV, 240-256). Ebû Tâlib el-Mekkî ve
Gazzâlî gibi müellifler Allah’a tevekkül esas
olmak þartýyla ailenin geçimini saðlama-
nýn, dilenmemek için mubah bir geçim yo-
lu bulmanýn, zarardan sakýnmanýn, tehli-
keden kaçýnmanýn, mallarý koruma altýna
almanýn, tedavi olmanýn, ihtiyaç duyulan
besin maddelerini ve diðer malzemeleri
mâkul oranda depolamanýn câiz olduðu-
nu belirtmiþler, cevaz veya fazilet durum-
larýný da ayrýntýlý biçimde açýklamýþlardýr.
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Devlet baþkanlýðý,
dolayýsýyla siyasî hâkimiyet konusunda

kendileri gibi düþünenlerle
dostluk içinde bulunma anlamýnda

Ýmâmiyye Þîasý’nca benimsenen bir esas;
teberrînin karþýtý
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Bitki ve hayvanlarýn
birbirinden ya da cansýz maddelerden

kendiliðinden oluþumu için
kullanýlan felsefe terimi.
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Sözlükte “doðurmak” anlamýndaki vilâd
(vilâdet) kökünden türeyen tevellüd “doð-
mak, ortaya çýkmak, meydana gelmek”
demektir. Terim olarak bitki ve hayvanla-
rýn erkek ve diþisinin bir araya gelmesiy-
le üremeyi (tevâlüd) deðil, erkek-diþi iliþ-
kisi olmadan birbirinden (biogenèse) ya
da cansýz maddelerden meydana gelmeyi
ifade eder (et-Ta£rîfât, “Tevellüd” md.; Sa-
lîbâ, I, 367). Canlýlarýn embriyolojik bir sü-
reç dýþýnda doðrudan cansýz maddelerden
oluþabileceði düþüncesi Ýslâm öncesi Grek-
ler’e kadar gitmektedir. Aristo’ya göre dört
unsur (hava, su, ateþ, toprak), uygun þart-
lar altýnda kendiliðinden mineraller yanýn-
da bitkileri ve hayvanlarý da teþkil edebi-
lir. Yine canlýlar bir anne babadan üreyebil-
dikleri gibi -böceklerde görüldüðü üzere-
topraktan ve çürümüþ bitkiden ya da hay-
vanlarýn iç organlarýndan üreyebilir. Aris-
to arý, sinek, balýk ve salyangoz türünden
canlýlarýn her iki þekilde de teþekkül ede-
bileceðini söyler. Aristo’nun bu fikirleri Or-
taçað Ýslâm düþüncesini türlü biçimlerde
etkilemiþse de (Kruk, XXXV/2 [1990], s.
270, 278), Ýslâm düþünürleri doðum, ölüm,
oluþ, bozuluþ gibi doðal olaylarýn ilâhî ilim,
irade ve kudretle meydana geldiðini, do-
layýsýyla bunlarýn temelde Allah’ýn fiilleri
olduðunu kabul ederek Aristo’nun ilâhî te-
siri dýþlayan kendiliðinden üreme (genera-
tio spontanea) fikrine katýlmamýþlardýr. Bu
sebeple müslüman düþünürlerin normal
fiziksel ve biyolojik süreçler yaþanmadan
bitki veya hayvanlarýn üreyebileceði yolun-
daki tevellüd düþüncelerini daima ilâhî fi-
ille birlikte anlamak gerekir.

bir alma arasýnda zýt bir durumun olma-
dýðýný, aksine tevekkülün çalýþma ve iþ ha-
yatýný daha verimli ve bereketli hale ge-
tirdiðini söyler. Tevekkül kalbî, çalýþma be-
denî bir eylemdir. Kul her þeyin Allah’ýn
takdiriyle olduðu kanaatini taþýdýðý süre-
ce kalpteki tevekkül hali beden ve organ-
larla faaliyette bulunmaya aykýrý düþmez.
Tevekkül Hz. Peygamber’in hali, çalýþýp ka-
zanmak ise sünnetidir. Onun hali üzere
olan sünnetini terketmez. Çalýþmayý kö-
tüleyen sünneti kötülemiþ, tevekkülü kö-
tüleyen de imaný kötülemiþ olur. Kuþeyrî,
Ýbrâhim el-Havvâs’ýn tevekkül konusun-
daki hassasiyetine raðmen yola çýktýðýn-
da yanýnda matara, iðne, iplik, makas bu-
lundurduðunu ve bu durumun tevekküle
aykýrý olmadýðýný belirttiðini nakleder. Ser-
râc da bazý zümrelerin çalýþmayý kötüle-
diklerini, bir köþeye çekilip kendilerine ge-
lecek sadakayý beklediklerini anlatýr ve bun-
larý eleþtirir (el-Lüma£, s. 524). Gazzâlî, tek-
ke ve zâviyelerde oturup çalýþmayý terke-
den ve vakýf malýyla geçinenlerin bu hali-
ni tevekküle aykýrý bulur (Ý¼yâß, IV, 262).
Sûfîler tevekkülü anlatýrken sebepleri ke-
sip atmaktan ve tedbiri terketmekten söz
ederken ameli, ibadeti, çalýþýp kazanmayý
býrakmaktan asla bahsetmemiþ, bunla-
rýn gerekliliðini vurgulamýþlardýr. Ýnsan bir
iþe giriþirken ya Allah’a veya nefsine (ma-
lýna, gücüne, nüfuzuna, sanatýna, ilmine)
güvenir. Nefsine güvenen kiþi bir iþi ba-
þardýðýnda bunu kendisinden ve aldýðý ted-
birden bilir. Sûfîlerin kaçýndýklarý bu tür
bir güven duygusudur. Bu durum bazan
sebeplerin ilâhlaþtýrýlmasýna kadar gider ki
buna tasavvufta “þirk-i esbâb” denilmiþtir.
Tabiatçýlarýn her þeyi tabiat kanunlarýna
ve tabii sebeplere baðlamalarý böyledir.

Ýnsanýn iradesini kullanmadan her þeyi
Allah’tan beklemesini tevekkül diye yorum-
layan anlayýþý tam bir çýlgýnlýk diye niteleyen
Gazzâlî insanlarýn tevekkül karþýsýndaki dav-
ranýþlarýný üç durumda inceler (a.g.e., IV,
259). Belli bir sebebin belli bir netice ver-
mesi açýk ve kesin olur. Bu sünnetullah-
týr, ilâhî bir düzendir. Bu durumda mü-
min ilim ve hal olarak Allah’a tevekkül
eder, aldýðý gýdayý Allah’tan bilir, kalbi de
Allah’a itimat halinde olur. Ýkinci durum-
da büyük bir ihtimalle o sebep o neticeyi
meydana getirir. Üçüncü durumda ise o
sebebin o neticeyi meydana getirmesi za-
yýf bir ihtimaldir. Bu durumda tedbir al-
mak ve sebebe sarýlmak sünnetullahýn ge-
reðidir. Bundan dolayý yolcularýn yanlarý-
na azýk almalarý gelenek olmuþtur. Yolcu-
nun yolda yiyecek bulmasý da yanýna aldýðý
azýðý kaybetmesi de muhtemeldir ve alý-
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