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Tevekk&uuml;l, Allah&rsquo;a g&uuml;venmek, d&uuml;nyaya ve &acirc;hirete ait maksatlara
ulaşmak i&ccedil;in&nbsp; gereken b&uuml;t&uuml;n tedbirleri aldıktan ve sebeplere tam riayet
ettikten sonra neticeyi Allah&rsquo;tan beklemek ve tesiri O&rsquo;ndan bilmektir.
Tevekk&uuml;l, iki kısımdır. Birisi, Peygamberler ve onlara yakın velilerin tevekk&uuml;l&uuml;;
diğeri de b&uuml;t&uuml;n m&uuml;minlerin tevekk&uuml;l&uuml;d&uuml;r. Peygamberlerin
tevekk&uuml;l&uuml;, b&uuml;t&uuml;n sebepleri de ortadan kaldırarak, yalnız Allah&rsquo;a
itimat etmeleri,&nbsp; neticeyi&nbsp; O&rsquo;ndan bilmeleri ve O&rsquo;ndan gelen her şeye
ş&uuml;k&uuml;r etmeleridir. Hazret-i İbrahim (as) &nbsp;Nemrud&rsquo;un ateşine atıldığı anda
Cebrail a.s. gelip: Bir ihtiyacın varmı? Dedi. -Sana ihtiyacım yok. Cebrail a.s.: &Ouml;yleyse
Allahu teala&rsquo;dan iste. - Halimi bilmesi, istemem i&ccedil;in yeterlidir.[1] &nbsp;demesi
bunun g&uuml;zel bir &ouml;rneğidir. Medine&rsquo;ye hicretleri sırasında Hazret-i Ebu Bekir-i
Sıddık&rsquo;la beraber Sevr mağarasında bulunan Peygamber Efendimizin (s.a.v), kendilerini
&ouml;ld&uuml;rmek i&ccedil;in takip eden m&uuml;şrikleri g&ouml;r&uuml;nce telaşlanan Hz.
Ebubekir&rsquo;re (r.a) &#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1581;&#1618;&#1586;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1605;&#1614;&#1593;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575; &ldquo;Mahzun olma. Allah bizimle
beraberdir.&rdquo;[2] buyurması, O&rsquo;nun (s.a.v) tevekk&uuml;lde de emsalsiz olduğunu
g&ouml;stermektedir. M&uuml;minlerin tevekk&uuml;l&uuml; ise, b&uuml;t&uuml;n sebepleri
hakkıyla yerine getirip neticeyi yalnız Allah&rsquo;tan beklemeleridir. Gerekli sebeplere riayet
etmeden tevekk&uuml;l edilmez. Nitekim Hazret-i Peygamber Efendimiz (s.a.v)&rsquo;e bir adam
gelerek
&#1571;&#1615;&#1593;&#1618;&#1602;&#1616;&#1604;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1604;&#16
15; &#1571;&#1608;&#1618;
&#1571;&#1615;&#1591;&#1618;&#1604;&#1616;&#1602;&#1615;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1604;&#16
15;&#1567; "Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah'a tevekk&uuml;l
edeyim?" diye&nbsp; sormuştu. Resulullah efendimiz de
&#1602;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;:
&#1575;&#1593;&#1618;&#1602;&#1616;&#1604;&#1618;&#1607;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1604;&#1618;
"Bağla ve tevekk&uuml;l et!"[3] Buyurmuşlardır. Tevekk&uuml;l&uuml;n esası gerekli sebeplere
başvurduktan sonra, insanlardan bir şey beklememek, sebeplere g&uuml;venmemek ve her
neticeyi yalnız Allah&rsquo;tan bilmektir. Muhta&ccedil; olmamak i&ccedil;in &ccedil;alışmak,
hasta olunca ila&ccedil; kullanmak, tevekk&uuml;l&uuml;n gereğidir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cenab-ı Hak, hikmetinin gereği olarak d&uuml;nyadaki
her şeyi bir sebebe bağlamıştır. İnsanların bu sebeplere riayet ederek gayret g&ouml;stermeleri
vaciptir. Nitekim Cenab-ı Hak &#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1575;&#1616;&#1606;&#1618;&#1587;&#1614;&#1575;&#1606;&#16
16; &#1575;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1587;&#1614;&#1593;&#1614;&#1609; &ldquo;İnsana &ccedil;alıştığından başkası
yoktur.&rdquo;[4] buyurarak &ccedil;alışmanın vacip olduğuna işaret etmiştir. Hazret-i Peygamber
Efendimiz (s.a.v) de &ldquo;&Ccedil;alışan Allah&rsquo;ın dostu ve sevgilisidir.&rdquo;

buyurmakla insanları &ccedil;alışmaya teşvik etmiştir. Cen&acirc;b-ı Hak d&uuml;nyev&icirc; ve
uhrev&icirc; her neticeyi birtakım şartlara ve sebeplere bağlamıştır. Bu, Hak
Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın değişmez bir kanunudur. Sebeplere takılan neticelere de
&ldquo;m&uuml;sebbebat&rdquo; denmektedir. Mesel&acirc; ib&acirc;detler sebep, ebed&icirc;
saadet ise m&uuml;sebbebtir. Aynı şekilde ağa&ccedil; sebep, meyve m&uuml;sebbebtir.
Sebepleri de m&uuml;sebbebleri de&nbsp; yaratan Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;tır. Tesirleri olmasa
da sebepler, Allah&rsquo;ın kanunları olup, bunlara riayet etmeyenler neticelerden mahrum
kalırlar. İşte, tevekk&uuml;l, sebeplere riayet ettikten sonra neticeyi Allah&rsquo;dan beklemek,
O&rsquo;na itimat etmek ve O&rsquo;ndan gelecek her şeyi-arzumuza uysun veya uymasın-rıza
ve memnuniyetle karşılamak demektir. Yoksa sebep ve şartları bir tarafa itmek,
İsl&acirc;m&rsquo;ın tevekk&uuml;l anlayışı ile bağdaşmaz. Nitekim, bir ayette ş&ouml;yle
buyrulur: &#1601;&#1614;&#1575;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1586;&#1614;&#1605;&#1618;&#1578;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1604;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;
&ldquo;Azmettiğin zaman Allah&rsquo;a tevekk&uuml;l et&rdquo;[5] Bu ayetten de
a&ccedil;ık&ccedil;a anlaşıldığı gibi, &ccedil;alışmayıp oturarak tevekk&uuml;l edilmez.
&nbsp;Allah&rsquo;a g&uuml;venmeyen kimse, ya kendisine veya sebeplere itimad edecektir.
Kendisinin ve sebeplerin gayet &acirc;ciz olması cihetiyle, insan ancak b&uuml;t&uuml;n sebepleri
yaratan ve o sebeplerin eli ile insana hadsiz l&uuml;tuf ve ihsanda bulunan
Erham&uuml;&rsquo;r-Rahim&icirc;n&rsquo;e istinad etmekle kalben huzur bulabilir.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cen&acirc;b-ı Hak,
insanı maddesi ve m&acirc;n&acirc;sı ile bu &acirc;lemden s&uuml;zm&uuml;ş ve onu
k&acirc;inat ağacına bir meyve h&uuml;km&uuml;nde yaratmıştır. Bu yaratılış sebebiyle, insanın
k&acirc;inatla her bakımdan al&acirc;kası vardır. Hangi işi yapmak istese &ouml;nce o işe
teşebb&uuml;s edecek, daha sonra da bu &acirc;lemde kendisine yardımcı olacak sebeplere
riayet edecektir. Nefs&icirc; teşebb&uuml;sle haric&icirc; sebeplerin bir araya gelmesi, neticeyi
Allah&rsquo;dan istemek i&ccedil;in fiil&icirc; bir duadır. Neticeyi yaratacak olan ancak
O&rsquo;dur. İşte tevekk&uuml;l bu noktada başlar. Muhterem Kardeşlerim Bu hakikati bir
mis&acirc;lle izah edelim: İnsan, buğday elde etmek istediği zaman tarla ile bir cihette el ele verir.
Onu s&uuml;rer, eker ve sular. B&ouml;ylece şahsen teşebb&uuml;s etmekle birlikte sebeplere de
riayet ettikten sonra Allah&rsquo;a tevekk&uuml;l eder ve neticeyi kalb rahatı ve rıza ile bekler. Bu
mis&acirc;lden anlaşıldığı &uuml;zere sadece insanın teşebb&uuml;s&uuml; neticeye k&acirc;fi
gelmediği gibi, insan teşebb&uuml;s etmedik&ccedil;e tarla, su, tohum gibi sebepler de neticeyi
meydana getirememektedir. Bu, Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;ın bir kanunudur. O&rsquo;ndan
buğday istemenin yolu, ferdin o işe teşebb&uuml;s&uuml; ve sebeplere uymasıdır. Şimdi,
İsl&acirc;m&rsquo;ın tevekk&uuml;l esasına karşı gelenlere şunu soralım: Mis&acirc;ldeki
adamın, elinden gelen herşeyi yaptıktan, her sebebi ve şartı yerine getirdikten sonra,
tevekk&uuml;l etmeyip evinde bir kış s&uuml;resince merak ile rahatsız olması mı daha iyidir,
yoksa: &ldquo;Beni benden iyi bilen, bana benden daha şefkatli olan Rabbimden ne gelirse
hoştur. Ana rahminde, o karanlık menzilde, beni şefkatle besleyen, d&uuml;nyaya geldiğimde ise
baba ocağını ve anne kucağını benim imdadıma g&ouml;nderen; dağları madenleriyle, bağları
meyveleriyle, denizleri balıklarıyla bana hizmetk&acirc;r eden o H&acirc;lık-ı Ker&icirc;m benim
i&ccedil;in ne takdir ederse onda hayır vardır. Benim kudret ve kuvvetim gibi fikrim de kısadır.
Hangi &acirc;z&acirc;ları almamın hakkımda hayırlı olacağını ana rahminde bilemediğim gibi,
hangi neticenin &ouml;teki &acirc;lemde lehime olacağını da bu &acirc;lemde bilemiyorum. O
halde, O&rsquo;na tevekk&uuml;l ve itimad ediyorum&rdquo; deyip neticeyi sabır ve rıza ile
beklemesi mi daha iyidir? Veya bir hastanın, doktorun verdiği ila&ccedil;ları kullandıktan sonra

Allah&rsquo;a tevekk&uuml;l ederek sabır i&ccedil;inde şif&acirc; taleb etmesi mi, yoksa
tevekk&uuml;l etmeyerek neticeyi aşırı bir merakla beklemesi ve m&acirc;nen perişan bir vaziyete
d&uuml;şmesi mi daha iyidir? Bu hakikate &acirc;rif olan bir m&uuml;&rsquo;min ş&ouml;yle der:
Y&acirc; Rabbi, benim irade ve arzu ettiğimi bana ihsan buyurursan hamd ve ş&uuml;krederim.
Eğer irade ettiğimin aksini tecell&icirc; ettirirsen, senin irade buyurduğunu memnuniyetle kabul
eder ve onu benim arzumdan bin kat daha fazla s&uuml;r&ucirc;rla karşılarım.
G&ouml;r&uuml;l&uuml;yor ki, tevekk&uuml;l M&uuml;sl&uuml;manlar i&ccedil;in bir zaaf ve
tembellik kaynağı değil, bir kuvvet hazinesidir. Tevekk&uuml;l insana her zaman metanet ve
şecaat kazandırır. Korku ve hastalıklara karşı en g&uuml;zel bir dev&acirc; olan tevekk&uuml;l,
insana b&uuml;y&uuml;k bir kuvvet ve cesaret verir. İnsanın c&uuml;z&rsquo;&icirc; iradesi
dışında cereyan eden umum&icirc; &acirc;fetler, hastalıklar ve musibetlerde tevekk&uuml;l,
m&uuml;&rsquo;min i&ccedil;in en g&uuml;zel bir teslimiyet ve teselli kaynağıdır.
&Ouml;l&uuml;m d&ouml;şeğindeki bir hastaya tevekk&uuml;l&uuml;n sağladığı huzur ve
s&uuml;r&ucirc;ru hangi şey temin edebilir? İşte, yukarıda birka&ccedil;ına işaret ettiğimiz
faydaları ve hikmetleri i&ccedil;indir ki, Allah-u Te&acirc;l&acirc;, tevekk&uuml;l&uuml;n
&ouml;nemini bir&ccedil;ok &acirc;yetlerde belirtmiş ve M&uuml;sl&uuml;manları tevekk&uuml;le
teşvik etmiştir. Evet, tevekk&uuml;l, Allah&rsquo;a ve kadere inanmanın bir neticesidir.
Tevekk&uuml;l eden kimse, b&uuml;t&uuml;n kalbiyle Allah&rsquo;a teslim olur ve O&rsquo;nun
verdiğine&nbsp; razı olur. Fakat kadere teslim olmak tembelce oturmayı, her şeyden el etek
&ccedil;ekmeyi gerektirmediği gibi, tevekk&uuml;l de tembellik ve miskinliği gerektirmez. Zira
ekmeden bi&ccedil;mek, amelsiz cennete gitmek m&uuml;mk&uuml;n değildir. Peygamber
Efendimiz (s.a.v) &#1575;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1583;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1615;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1575;
&#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1612; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1583;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1615;&#1601;&#1618;&#1604;&#1614;&#1610;
&nbsp;&ldquo;Veren el, alan elden daha hayırlıdır.&rdquo;[6] ve &ldquo;İnsanların en hayırlısı
insanlara faydalı olandır.&rdquo; buyurarak &ccedil;alışma ve gayretin &ouml;nemini
vurgulamıştır. Madd&icirc; ve manev&icirc; terakki eden milletler, insanlık &acirc;leminin hakimi,
medeniyetin de &uuml;stadı olurlar. Eskiden zillet ve meskenet i&ccedil;inde yaşayan Avrupalılar,
ticaret ve sanatta zirveye ulaşmış olan End&uuml;l&uuml;s&rsquo;&uuml; kendilerine &ouml;rnek
alarak ilerlemişler ve bug&uuml;nk&uuml; duruma gelmişlerdir. İsl&acirc;m&rsquo;ın
&lsquo;&ccedil;alış&rsquo; emrine uymayan milletler de gelişmiş devletlerin
tahakk&uuml;m&uuml; altına girmeye mecbur olmuşlardır. Ticaret ve sanat bir milletin kanı ve
canı h&uuml;km&uuml;ndedir. Zenginlik, ticaret, ziraat ve sanata bağlıdır.&nbsp; İktisaden
g&uuml;&ccedil;l&uuml; olmayan devletler siyasi y&ouml;nden de başarıya ulaşamazlar. Kadere
iman, M&uuml;sl&uuml;manların geri kalmalarını değil, aksine daha &ccedil;ok
&ccedil;alışmalarını ilim ve marifet sahasında y&uuml;kselmelerini emreder. Zira beşeriyetin
maddi ve manevi saadet ve terakkisini temin edecek en m&uuml;him sebep &ccedil;alışma ve
gayrettir. Tembelliğin İsl&acirc;m&rsquo;da asla yeri yoktur. İnsanın kendi tembelliğinden dolayı
sefalete d&uuml;şmesi ve onu kadere havale etmesi, kaderi anlamamasındandır. İslamiyet
tevekk&uuml;l ve kadere imanı &ccedil;alışmaya bina edilmiştir. Peygamber Efendimiz (asv.)
&ldquo;Sizin hayırlınız d&uuml;nyası i&ccedil;in &acirc;hiretini, &acirc;hireti i&ccedil;in de
d&uuml;nyasını terk etmeyendir.&rdquo; buyurmuşlardır. İnsanın &ldquo;Hi&ccedil;
&ouml;lmeyecekmiş gibi d&uuml;nyaya, yarın &ouml;lecekmiş gibi &acirc;hirete
&ccedil;alışması&rdquo; aklın ve hikmetin gereğidir. Bir ayette de ş&ouml;yle buyrulur:
&#1608;&#1614;&#1575;&#1576;&#1618;&#1578;&#1614;&#1594;&#1616;
&#1601;&#1616;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;

&#1575;&#1614;&#1578;&#1614;&#1610;&#1603;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1614;&#1575;&#1585;&#1614;
&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1582;&#1616;&#1585;&#1614;&#1577;&#1614;
&nbsp;&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1606;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1606;&#1614;&#1589;&#1616;&#1610;&#1576;&#1614;&#1603;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1615;&#1606;&#1618;&#1610;&#1614;&#1575; &nbsp;
&ldquo;Allah&rsquo;ın sana&nbsp; verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. D&uuml;nyadan da
nasibini unutma.&rdquo;[7] Demek ki, tevekk&uuml;l eden bir insan, hem d&uuml;nyaya, hem de
ahirete ait işlerini beraberce y&uuml;r&uuml;t&uuml;r. D&uuml;nya nimetlerinden faydalanmak
i&ccedil;in elinden geleni yapar, ahiretini de d&uuml;nya i&ccedil;in asla ihmal etmez.&nbsp;
&ldquo;Elbette en bahtiyar odur ki: D&uuml;nya i&ccedil;in &acirc;hireti unutmasın, &acirc;hiretini
d&uuml;nyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı d&uuml;nyeviye i&ccedil;in bozmasın,
malayani şeylerle &ouml;mr&uuml;n&uuml; telef etmesin; kendini misafir telakki edip misafirhane
sahibinin emirlerine g&ouml;re hareket etsin; sel&acirc;metle kabir kapısını a&ccedil;ıp saadet-i
ebediyeye girsin.&rdquo;[8] hakikatına uygun yaşar. Kur&rsquo;&acirc;n-ı Ker&icirc;m&rsquo;in
her emir gibi, tevekk&uuml;le teşviki de insanlara d&uuml;nya ve &acirc;hiret saadeti
bahşetmektedir. Bir m&uuml;&rsquo;min kendi iktidarı dahilinde olan b&uuml;t&uuml;n
imk&acirc;nları kullandıktan ve b&uuml;t&uuml;n şartları yerine getirdikten sonra neticeyi
Allah&rsquo;tan bekler. Eğer, netice kendi arzusu istikametinde olursa, Cen&acirc;b-ı
Hakk&rsquo;a ş&uuml;kreder; aksi halde de &ldquo;Rabbim bana benden daha şefkatlidir. Benim
iradem gibi şefkatim de c&uuml;z&rsquo;&icirc;dir. O halde, o nihayetsiz Rahmet Sahibine
tevekk&uuml;l ediyorum. O&rsquo;ndan gelen herşey g&uuml;zeldir. O&rsquo;nun verdiği dert de
derman olur, vermemesi de vermektir&rdquo; diyerek, huzur bulur ve &acirc;hireti i&ccedil;in
m&uuml;him bir hayır kazanmış olur. Hazret-i Lokman&rsquo;ın oğluna yaptığı tavsiyelerden biri
de başkalarına muhta&ccedil; olmamak i&ccedil;in &ccedil;alışmasını istemesidir. Peygamber
Efendimiz (s.a.v) ş&ouml;yle buyurmuştur: &nbsp; &nbsp;&ldquo;Evlatlarının nafakasını temin
i&ccedil;in ticaret yapanlar Allah yolunda muharebe edip, şehit olanlar gibidir.&rdquo; İnsanın ruh
ve cismini istila eden en k&ouml;t&uuml; huy tembelliktir. Zira tembellik, insanı d&uuml;nya ve
&acirc;hiretine ait ihtiya&ccedil;larını yerine getirmekten men eder, k&ouml;t&uuml; işler
yapmasına vesile olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) &#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1571;&#1593;&#1615;&#1608;&#1584;&#1615; &#1576;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;&#1587;&#1614;&#1604;&#1616; &ldquo;Ya Rabbi!
Tembellikten sana sığınırım.&rdquo;[9] buyurarak, tembelliğin ne kadar k&ouml;t&uuml; bir sıfat
olduğunu vurgulamıştır. Tembellik, yoksulluğun ve sefaletin kaynağıdır. Her t&uuml;rl&uuml;
selamet ve saadeti mahv eden ve insanı zillete d&uuml;ş&uuml;ren sebeplerin en
b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;d&uuml;r.&nbsp; D&uuml;nya ve &acirc;hiret i&ccedil;in zararlı olan her
şeyin başı tembelliktir. Bundan dolayıdır ki, b&uuml;t&uuml;n peygamberler &ccedil;alışmayı
emretmiş ve kendileri de&nbsp; bizzat &ccedil;alışmışlardır. B&uuml;t&uuml;n peygamberler,
tevekk&uuml;l&uuml;n esası olarak, kimseden minnet almamak i&ccedil;in &ccedil;eşitli meslekler
ile uğraşmışlardır. Mesela, Hazret-i Adem (as.) ziraat ile, Hazret-i İdris (as.) terzilik ile Hazret-i
Musa (as.) &ccedil;obanlık ile, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ise ticaret ile meşgul olmuşlardır.
Peygamber Efendimiz (sav) &ldquo;&Ccedil;alışmak &acirc;detim, tevekk&uuml;l
h&acirc;limdir&rdquo; buyurmuş; &ccedil;alışmayı ve gayreti teşvik etmiştir. Ruhunda aşk ve şevk
olan bir insan, hangi işe teşebb&uuml;s ederse etsin, onda başarıya ulaşır ve&nbsp; madden ve

manen terakki eder. Değerli Kardeşlerim Allah&rsquo;a tevekk&uuml;l eden Musa Aleyhi&rsquo;s
Sel&acirc;m, Rabbinin izniyle Firavun ve ordusunun şerrinden kurtulacağına emindi. Nil'in kıyısına
geldiklerinde Allah hi&ccedil; kimsenin tasavvur dahi edemediği bir yerden yardımını
g&ouml;nderdi. &#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1584;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1585;&#1614;&#1602;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1581;&#1618;&#1585;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1580;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#16
14;&#1575;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1594;&#1618;&#1585;&#1614;&#1602;&#1618;&#1606;&#16
14;&#1570; &#1575;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1601;&#1616;&#1585;&#1618;&#1593;&#1614;&#1608;&#1618;&#1606;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1606;&#1618;&#1592;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&ldquo;Ve sizin i&ccedil;in denizi ikiye yarıp sizi kurtardığımızı ve Firavun'un adamlarını
-g&ouml;zlerinizin &ouml;n&uuml;nde- boğduğumuzu hatırlayın.&rdquo;[10] Allah&rsquo;a
tevekk&uuml;lden bir an olsun ayrılmayan İbrahim Aleyhi&rsquo;s Sel&acirc;m oğlu İsmail'in
boğazına bı&ccedil;ağı dayayıp Rabbine kurban edeceği esnada, bir an olsun teredd&uuml;t
etmedi. Ancak, Allah Subhaneh-u ve Teala ona kurban etmesi i&ccedil;in bir ko&ccedil;
l&uuml;tfetti. Bu &ccedil;etin imtihandan sabır ve tevekk&uuml;l ile &ccedil;ıktı. Hz. Eyy&uuml;p
Aleyhi&rsquo;s Sel&acirc;m yakalandığı ağır hastalık karşısında Rabbine iltica etti. Sabretti.
&ldquo;Benim canımı M&uuml;sl&uuml;man olarak al ve beni salihlerden kıl&rdquo; diye dua etti.
Rabbi de Ona şifa verdi. &#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1580;&#1614;&#1583;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1607;&#1615;
&#1589;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;&#1585;&#1611;&#1575;
&#1606;&#1616;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1615;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#1575;&#1576;&#1612; &ldquo;Ger&ccedil;ekten, Biz
onu sabredici bulduk. O, ne g&uuml;zel bir kuldu. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o, (daima Allah'a)
y&ouml;nelen biriydi.&rdquo;[11]
&#1601;&#1614;&#1575;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1580;&#1614;&#1576;&#1618;&#16
06;&#1614;&#1575; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1601;&#1614;&#1603;&#1614;&#1588;&#1614;&#1601;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1605;&#1614;&#1575; &#1576;&#1616;&#1607;&#1616; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1590;&#1615;&#1585;&#1617;&#1613;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1578;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#16
07;&#1615; &#1575;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1616;&#1579;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#16
18; &#1605;&#1614;&#1593;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1593;&#1616;&#1606;&#1618;&#1583;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1584;&#1616;&#1603;&#1618;&#1585;&#1614;&#1609;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;&#1583;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &ldquo;Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa
gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar i&ccedil;in de bir ibret olmak
&uuml;zere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.&rdquo;[12] Hz. İbrahim

Aleyhi&rsquo;s Sel&acirc;m'ı da Rabbi &#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1584;&#1616;
&#1575;&#1616;&#1576;&#1618;&#1578;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1616;&#1576;&#1618;&#1585;&#1614;&#1607;&#1616;&#1610;&#1605;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1615;&#1607;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1603;&#1614;&#1604;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;&#1578;&#1613;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1614;&#1578;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#16
06;&#1617;&#1614; &ldquo;Hani Rabbi İbrahim&rsquo;i birtakım kelimelerle denemişti&rdquo;
[13] Rabbi ona: "Teslim ol" dediğinde &nbsp;
&#1575;&#1614;&#1587;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1604;&#1616;&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1605;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; "&Acirc;lemlerin Rabbine teslim oldum"[14] demişti. Allah Subhaneh-u ve Teala'da
O&rsquo;nu ateşe atılmaktan kurtarmış ve
&#1602;&#1615;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1575;&#1606;&#1614;&#1575;&#1585;&#1615;
&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616;&#1609;
&#1576;&#1614;&#1585;&#1618;&#1583;&#1611;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1587;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1611;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1616;&#1576;&#1618;&#1585;&#1614;&#1607;&#1616;&#1610;&#1605;&#1614; "Ey
ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol."[15] buyurarak varlık nizamını emrine boyun
b&uuml;kt&uuml;rm&uuml;şt&uuml;.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Muhterem
M&uuml;minler Tevekk&uuml;l konusunu marifet &acirc;leminin en b&uuml;y&uuml;k
sultanlarından ve Kur&rsquo;&acirc;n-ı Azim&uuml;şş&acirc;n&rsquo;ın sen&acirc;sına mazhar
olmuş bulunan Hazret-i &Ouml;mer (r.a.) ile ilgili iki tarih&icirc; h&acirc;diseyi naklederek
tamamlayalım: Medine&rsquo;den bir kısım Sah&acirc;be-i Kir&acirc;m&rsquo;ı yanına alan Hz.
&Ouml;mer (r.a.) hicretin on sekizinci yılında, teftiş niyetiyle Şam&rsquo;a doğru yola &ccedil;ıkar.
Şam Valisi ve Suriye ordusu komutanı olan Hz. Eb&ucirc; Ubeyde İbn-i Cerr&acirc;h, Hz.
&Ouml;mer&rsquo;in Şam&rsquo;a doğru geldiğini &ouml;ğrenince onu karşılamaya gelir. Bir
konak yerinde buluştuklarında, Hz. Eb&ucirc; Ubeyde, Şam&rsquo;da veba ve t&acirc;un hastalığı
olduğunu haber verir. Bunun &uuml;zerine Hz. &Ouml;mer, Ash&acirc;bın ileri gelenleriyle bu
konuyu m&uuml;şavere eder. M&uuml;şavereye katılanların bir kısmı, &lsquo;Tevekkeln&acirc;
ala&lsquo;llah, buraya kadar geldik; Şam&rsquo;a gidelim,&rsquo; derken, diğerleri &lsquo;geri
d&ouml;nelim,&rsquo; diye reylerini bey&acirc;n ederler. Hz. &Ouml;mer de bu ikinci
g&ouml;r&uuml;şe katılır ve geri d&ouml;nmeye karar verir. Bunun &uuml;zerine Hz. Eb&ucirc;
Ubeyde: -Y&acirc; &Ouml;mer, Allah&rsquo;ın kaderinden mi ka&ccedil;ıyorsun? şeklinde itirazda
bulunur. Hz. &Ouml;mer: -Keşke bu s&ouml;z&uuml; senden başkası s&ouml;yleseydi. Evet,
y&acirc; Eb&acirc; Ubeyde, ben Allah&rsquo;ın bir kaderinden yine Allah&rsquo;ın diğer bir
kaderine ka&ccedil;ıyorum, şeklinde cevap verir ve şunları&nbsp; ş&ouml;yler: -Y&acirc; Eb&acirc;
Ubeyde, farzet ki senin develerin var. Şu arazinin bir tarafı &ccedil;ayır ve &ccedil;imenlik, diğer
tarafı &ccedil;orak ve susuz. Sen eğer o develeri &ccedil;ayır ve &ccedil;imenli yerde otlatırsan,
Allah&rsquo;ın kaderi ile otlatmış olursun. Yok, eğer &ccedil;orak ve susuz yere o develeri
bırakırsan yine o işi Allah&rsquo;ın kaderi ile yapmış olmaz mısın? Bu sohbete sonradan katılan
Hz. Abdurrahman İbn-i Avf (r.a.) konuya v&acirc;kıf olunca ş&ouml;yle der: -Y&acirc; &Ouml;mer,
benim bu hususta mal&ucirc;matım vardır. Bu mesele ile ilgili olarak Res&ucirc;l-i
Ekrem&rsquo;den (s.a.v.) ş&ouml;yle işittim. Buyurdular ki: Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz
zaman oraya gitmeyiniz. Siz orada bulunuyorsanız, o zaman o yerden &ccedil;ıkmayınız. Hz.

&Ouml;mer (r.a.), bu had&icirc;si işitince, &ccedil;ok memnun olur ve i&ccedil;tihadının
isabetinden dolayı Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;a hamd eder. Bu had&icirc;se Hz.
&Ouml;mer&rsquo;in tevekk&uuml;l ve kader anlayışının g&uuml;zel bir if&acirc;desi ve
tarih&icirc; bir şahididir.[16] Tevekk&uuml;l ile ilgili a&ccedil;ıklamalarımızda, Cen&acirc;b-ı
Hakk&rsquo;ın &acirc;hiret saadeti i&ccedil;in de birtakım şartlar ve sebepler t&acirc;yin ettiğini
if&acirc;de etmiştik. Bunlara riayet etmeksizin ebed&icirc; saadet hakkında Allah&rsquo;a
tevekk&uuml;l etmek İl&acirc;h&icirc; kanunlara muhalefettir. İsl&acirc;miyet b&ouml;yle bir
tevekk&uuml;l&uuml; de reddeder. Bazı kimselerin uhrev&icirc; amellerde tevekk&uuml;l&uuml;
yanlış anlayarak, İl&acirc;h&icirc; emirlere riayette ve yasaklardan ka&ccedil;ınmakta hassasiyet
g&ouml;stermeden, Allah Gaf&ucirc;r ve Rah&icirc;m&rsquo;dir, diyerek kendilerini tesell&icirc;
ettikleri g&ouml;r&uuml;lmektedir. İşte Hz. &Ouml;mer&rsquo;le ilgili olarak nakledeceğimiz ikinci
tarih&icirc; h&acirc;dise bu yanlış anlayışa g&uuml;zel bir cevaptır. Hz. &Ouml;mer M&acirc;bud-u
Bilhakk&rsquo;a l&acirc;yıkıyla ib&acirc;det edememekten muzdarip olur, daima ağlar ve istiğfara
devam ederdi. Bazen, ağlamaktan g&ouml;zleri kararırdı. &Acirc;kıbetinin ne olacağından her
zaman endişeliydi. Hz. &Ouml;mer&rsquo;in (r.a.) bu inleyiş ve sızlayışına karşı bazı
Sah&acirc;belerin: -Y&acirc; &Ouml;mer, neden bu kadar endişe ediyor ve sızlanıyorsun? Sen
Aşere-i M&uuml;beşşere&rsquo;den değil misin? Sen, Cennet ile m&uuml;jdelenmedin mi?
demeleri &uuml;zerine, Hz. &Ouml;mer, şu cevabı verdi: -Evet, ben Aşere-i
M&uuml;beşşere&rsquo;denim. Fakat Cen&acirc;b-ı Hakk&rsquo;ın vaadi şarta bağlıdır.
S&ouml;yleyiniz bana, &Ouml;mer şimdi namaz ve ib&acirc;detini terk etse, Allah&nbsp;
O&rsquo;nu Cennet&rsquo;ine koyar mı? İşte, Hz. &Ouml;mer (r.a.) Cennet&rsquo;le
m&uuml;jdelenmesine rağmen ebed&icirc; saadetin sebeplerine riayet etmekten geri durmamış,
yine &acirc;hireti i&ccedil;in endişe ederek, ib&acirc;det ve niyazında azam&icirc; hassasiyet
g&ouml;stermiştir. Bu h&acirc;l, Allah&rsquo;ın rızasını ve ebed&icirc; saadeti elde etmek
i&ccedil;in bir du&acirc;dır. &nbsp;Her iki h&acirc;dise de, İsl&acirc;m&rsquo;daki
tevekk&uuml;l&uuml;n g&uuml;zel birer &ouml;rneğidir. İnsanın Cenab-ı Hakk&rsquo;ın azabını
d&uuml;ş&uuml;nerek, akibetinden korkması gerekir. Bir insanın Allah&rsquo;tan korkması ve
akibetinden endişe etmesi yaratılışın ve aklın gereğidir. Bundan dolayıdır ki, sahabeler ve
b&uuml;t&uuml;n kamil insanlar, akibetlerinden daima endişe edip, h&uuml;sn-&uuml; akibet
i&ccedil;in her an Allah&rsquo;a niyazda bulunmuşlardır.
&nbsp;
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