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GİRİŞ 

Maddî ve manevî bilimleri bir bütünlük içinde ele almış olmanın ötesinde tasavvufî eğitimden 
geçmiş olan Anadolu velilerinden İbrahim Hakkı Hazretleri (1703-1780), en ünlü eseri olan 
Marifetname’sinde insanın gönül terbiyesine yönelik önemli tespitleri ve tavsiyeleri bulunmaktadır. 
İnsanın değişik sosyal sorunlarla (musibetlerle) birlikte ortaya çıkabilecek manevî risklere karşı tedbir 
içerikli koruyucu eğitimine yönelik bu sosyal pedagojik yaklaşımlar, bir bilim ve meslek dalı olan 
modern sosyal hizmet çerçevesinde değerlendirilebilir.  

Arayış içinde olan modern sosyal hizmetler, yöntem ve uygulamalarıyla muhatapları üzerinde 
arzu edilen etkiyi tam olarak sağlayamadığı için, son yıllarda tartışılır hâle gelmiştir. Bu bağlamda 
post-modern çağda yaşayan mutsuz insanların sorunlarına tasavvufî anlamda sistemli bir şekilde 
çözüm üretecek yeni bir sosyal hizmet anlayışına ihtiyaç vardır. İbrahim Hakkı Hazretlerinin manevî 
sosyal hizmet eksenindeki yaklaşımları, çağdaş sorunların çözümüme önemli katkı sağlayacak 
niteliktedir. Tebliğimizin ana gayesi de, bu doğrultuda Marifetname’de insanların dünyevî ve uhrevî 
saadetleri için belirlenen ahlâkî ilkeler, sosyal hizmetler ekseninde değerlendirmektir. Bu çerçevede 
özellikle musibetler karşısında imanî bir duruş olarak tavsiye edilen tevekkül, tevfiz, teslimiyet, sabır ve 
rıza kavramları ele alınacaktır.  

1. Bir Bilim ve Meslek Dalı Olarak Modern Sosyal Hizmet 

Sosyal sorun alanlarında ve buna bağlı olarak sorunlu sosyal kişi ve gruplarla çalışmak, sosyal 
hizmetin özünü teşkil etmektedir. Batı dünyasında ilk ortaya çıkşıyla sosyal hizmet, daha çok maddî 
sıkıntıları içinde olan yoksul insanlarla ilgilenmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise iştigal alanını 
genişleterek, psiko-sosyal, ahlâkî ve eğitimsel sorunları olan değişik sosyal gruplara da yönelmiştir.3 

Batı toplumlarında bir bilim ve meslek dalı olarak sosyal hizmet, sanayileşmenin yol açtığı yeni 
sosyal sorunların gün ışığına çıkmısıyla birlikte şekillenmeye başlamıştır. Kentlere göç dalgaları, çarpık 
şehirleşme, yoksulluk ve sefalet, toplumsal barışı tehdit eden başlıca sosyal sorunlar idi. Bununla 
birlikte aydınlanma ve rasyonalizm gibi felesefik akımların etkisiyle çözüm odaklı sosyal bilimlerin 
önemi artmış ve sosyal sorunların skolastik düşüncelerden arındırılmış, hümanist (insancıl) ve bilimsel 
yöntemlerle çözümlenmesi gerektiği görüş ağırlık kazanmıştır. Bu çerçevede zaman içinde somut bir 
yapıya kavuşan sosyal hizmet bilimi, sistematik bir teorik arka plana kavuşmuş, otoritesi, toplum 
yaptırımı, meslek etiği ve meslek kültürü ile profesyonel bir mesleğe dönüşmüştür.4 

Bu bağlamda sosyal hizmet, “sanayi toplumunda özel gereksinim gruplarının bakım ve 
korunmalarının toplumun sorumluluğu ve görevi olduğu anlayışından hareketle kamusal, yarı kamusal 
ve gönüllü etkinliklerle bu tür nüfus gruplarının bakımlarını, korunmalarını iş edinen, insanların 
yardımsız çözemedikleri bireysel ve toplumsal sorunlarının çözümü için geliştirilen profesyonel”5 bir 
sosyal meslektir. 

                                                            
1 Seyyar, Ali; “İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname’sinde Tasavvufî Sosyal Hizmet”; Uluslararası 
Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu”; Siirt Üniversitesi-Valiliği; Siirt; 23-25.09.2013. 
2 Sakarya Üniversitesi; Öğretim Üyesi; aseyyar@sakarya.edu.tr 
3 Mühlum; 1981: 33. 
4 Kut, 1988: 10-11. 
5 Tomanbay; 1999: 237. 



Sosyal hizmet, toplumun bütün üyelerine yönelmekten ziyade özel durumları gereği yardıma 
ve desteğe muhtaç insanlara ve gruplara ağırlıklı olarak yoğunlaşmaktadır. Mesela korunmaya muhtaç 
kimsesiz veya terk edilmiş çocuklar, ileri yaşlılıklarından dolayı aciz duruma düşmüş yalnız insanlar, 
özürlüler (engelliler), kronik hastalar, dışlanan etnik gruplar ve azınlıklar, zor şartlar altında çalışan-
çalıştırılan belirli insanlar (hayat kadınları, çocuk işçiler, mevsimlik işçiler vb) ve sosyal hayattan bağını 
koparmış alkolikler. Bu yönüyle sosyal hizmet, toplumda dışlanma riski ile karşı karşıya gelmiş olan kişi 
ve grupların topluma uyum sağlayabilmeleri ve toplumun da bu kesimleri bağrına basmalarını 
sağayan koruyucu ve kaynaştırıcı bütün gayret ve çalışmalardır.6 

Modern sosyal hizmet bilimi, diğer seküler sosyal bilimlerin akibetine benzer bir şekilde 
dualiteden7 yani dünya ahiret bütünlüğünü yansıtan görüşten uzaklaşarak, dikotomi8 ekseninde yani 
din ve bilimin parçalanmışlığı içinde faaliyetler göstermektedir.  

2. Sosyal Hizmetin İslâm ve Tasavvuftaki Yeri  

Modernleşme ve aydınlanma ile birlikte dinî içerikli bilim dalları, dualiteye dayalı 
bağlamlardan kopmuş ve dikomotik yapılar edinmiştir.9 Ancak İbrahim Hakkı hazretleri gibi âlim 
sûfîler, İslâm’ın dikotomileştirilmesi (sekülerleştirilmesi) tehlikesine karşı vahiy kültüründen beslenerek 
dualiteyi korumuş ve buna bağlı olarak sosyal hadiselerin (sorunların) bir bütünlük içinde 
değerlendirilmesini (çözümlenmesini) sağlamışlardır. İslâm âlimleri ve mutasavvıflar, Kuran-ı Kerim ve 
Sünnetten esinlenerek, sosyal hizmetlerin hangi temel esaslar doğrultusunda nasıl icra edileceğini 
hem teorik, hem de pratik alanda ortaya koymuşlardır. Âlim sûfîler, uygulamalı sosyal tasavvufu, ilmî 
(teorik) olarak (Sosyal) İslâm’ın bir parçası olarak görmüşlerdir. İbn Atâ, (tasavvuf) ilmi(ni) dört kısma 
ayırmıştır:10 

1.) Marifetullaha dair ilim. 
2.) İbadete dair ilim. 
3.) Kulluğa dair ilim. 
4.) Hizmete dair ilim. 
Sûfîlerin genelde toplumla özelde değişik dünyevî sorunlar karşısında manevî desteğe muhtaç 

insanlarla kurdukları sosyal bağlar, “Tasavvufî Sosyal Hizmet” olarak tanımlanabilir. Şüphesiz İslâm’da 
hizmete dair ilim, tasavvufî sosyal hizmet bilimi ile yakından ilgilidir. İslâm’ın dünya görüşünden 
etkilenip, insan ilişkilerini ahlâkî bir zemine oturtan tasavvuf hareketi, kulluk şuurunu ve(ya) ibadet 
anlayışını halka hizmet bağlamında değerlendirmiş ve insanlığa hizmet etmeyi bireysel ve toplumsal 
gelişimin bir parçası olarak görmüştür. Bu doğrultuda Horasan erlerinden şeyh Ebu Said’e Allah’a 
ulaşmanın yolları sorulduğunda o, şöyle cevap vermiştir: “Allah’a ulaşmanın yolları çoktur. Fakat 
bunlardan en kısa ve en kolay olanı başkalarına yardım etmektir. Yani diğerlerini zor durumda 
bırakmak yerine onlara yardım etmek için uğraşılmalıdır.”11 

Sûfîlerin manevî ve sosyal rehberi konumunda olan son Peygamber Hz. Muhammed (sav), 
İslâmî sosyal hizmetlerin de efendisidir. Bu bağlamda Hz. Peygamber (sav), halkın bütün üyelerini bir 
aile ferdi gibi görülmesini istemiştir. Sosyal hizmette hedef olarak toplumun bütün fertlerinin esas 
alınması gerektiğini Hz. Muhammed (sav) şu hadis-i şeriflerinde beyân etmiştir: “Bütün halk, Allah’ın 
ailesi durumundadır. Onların Allah’a en sevimlisi, O’nun ailesine (fertlerine) en faydalı olandır”.12 

                                                            
6 Tomanbay; 2007: 30. 
7 Dualite, tabiattaki ve kâinattaki karşıtlık ve birbirini tamamlayıcılık ilkesini ifade eden bir terimdir. Genellikle ruh-madde, 
maneviyat-maddiyat, hayır-şer, doğum-ölüm, ak-kara gibi bir tür karşıtlık ve birbirini bir bütünlük içinde gösteren iki unsuru 
ifade etmek için kullanılmaktadır. Bkz. Aysoy; 2013: 13. 
8 Yunanca bir kelime olan Dikotomi, iki eşit parçaya ayrılmak üzere büyüme noktasından ikiye bölünerek dallanma anlamına 
gelmektedir. Bkz. Aysoy; 2013: 13. 
9 Aysoy; 2013: 13.  
10 Attar; 2007: 451. 
11 Bayat-Jamnia; 2003: 53. 
12 Ebu Ya’la; Müsned; Nr. 3370. Bezzar; Müsned; N. 1949. Taberani; El-Kebir; Nr. 10033. 



Hz. Muhammed (sav), bir başka hadis-i şerifinde sosyal hizmette bulunanları şu şekilde 
övmüştür: “İnsanların en hayırlısı, diğer insanlara en faydalı olandır.”13 Allah rızası için bir insanın 
ihtiyacını karşılamak kadar manevî yönden kazançlı bir iş olmadığını bizzat Hz. Muhammed (sav), şu 
hadis-i şeriflerinde ortaya koymuştur: “Bir mümin kardeşimin ihtiyacını görmek için yürümem, bana şu 
mescidde oturup bir ay itikâfa girmekten daha sevimlidir.”14 

Şu bir gerçek ki tasavvuf, desteğe ve yardıma muhtaç olan aciz, yoksul, engelli, hasta ve(ya) 
kimsesiz insanlara el uzatılmasını ve onlara yardım edilmesini mutlak anlamda öngörmüştür. Bu 
anlamda topluma ve muhtaçlara karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyen bedenen güçlü ve(ya) 
maddî yönden varlıklı insanlar, Allah katında makbul kullar değildir ve ahirette bu ilgisizliklerinden 
dolayı da hesaba çekileceklerdir. Nitekim bu konuda son Peygamber (sav), sosyal görevlerini ihmal 
eden kişileri bir kutsî hadisle şu şekilde uyarmaktadır:  

“Allah, kıyamet gününde şöyle buyuracak: ‘Ey Âdemoğlu! Hastalandım da beni ziyaret etmedin’. 
Kul, ‘Ya Rabbi; Ben seni nasıl ziyaret edebilirdim ki; Sen âlemlerin Rabbisin’, diyecek. Allah, cevaben 
şöyle diyecek: ‘Filan kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Onu ziyaret etseydin, beni onun 
yanında bulurdun.’ Yine Allah, ‘Ey Âdemoğlu! Acıktım da beni doyurmadın’ buyuracak. Kişi de diyecek 
ki, ‘Aman Allah’ım; Ben seni nasıl doyurabilirdim ki, Sen âlemlerin Rabbisin.’ Allah ise şöyle buyuracak: 
‘Bilesin ki, kulum senden yiyecek istedi de vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, onu benim yanımda 
bulurdun.’ Yine Allah bir kez daha şöyle diyecek: ‘Ey kulum, senden su istedim de vermedin.’ Kişi de 
diyecek ki, ‘Aman Allah’ım; Ben sana nasıl su verebilirdim ki, Sen âlemlerin Rabbisin.’ Allah ise ‘Bilesin 
ki, eğer sen su ihtiyacı olana su verseydin onu yanımda bulurdun’ diye cevap verir.”15 

Bu kutsî uyarılar çerçevesinde İslâm dini ve onun sosyal ahlâk ilkelerini sistemleştiren tasavvuf 
ekolü, muhtaç insanların özel ihtiyaçlarını gidermeyi ve kendi çabalarıyla günahlarından kurtulamayan 
insanlara manevî rehabilitasyon uygulamayı kendisine aslî bir görev olarak görmüştür.  

Sûfîler, her ne kadar belirli bir süre inzivaya çekilmeyi ve yalnız başına ibadet ederek yaşamayı, 
manevî gelişim için önemli bir araç olarak görseler de, neticede toplumdan kendilerini hiçbir zaman 
soyutlamamışlardır. Müritler, halvet16 gibi tasavvufî eğitimin değişik aşamalarından geçtikten sonra en 
nihayetinde mürşitlerin müsaadeleriyle sosyal hizmet alanında aktif görevler üstlenirlerdi. Bu devreye 
sosyal tasavvufta “celvet” devresi denmektedir. Arapça “celâ” kökünden gelen celvet, kelime olarak 
“ortaya çıkmak, açığa çıkmak” anlamları taşımaktadır. Tasavvufî ıstılah olarak, “müridin benliğinden 
arınmış ve ilahî vasıflarla bezenmiş olarak halvetten çıkıp insanların arasına katılması” anlamına 
gelmektedir.17  

Mürşitler de müritlerine halktan uzaklaşmamaları yönünde hep uyarıda bulunmuşlardır. 
Nitekim ”inzivaya çekilmek istiyorum” diyen birine şeyh İbn Atâ: “Halktan ayrılıp da kiminle birlikte 
olacaksın?” diye cevap verince o kişi “Peki, o halde ne yapayım?” der. Şeyh İbn Atâ, celvet yolculuğuna 
çıkması gerektiğini şu sözle açıklar: “Zahirde halkla, bâtında Hak’la ol.”18 Dolayısıyla bir sosyal amel 
türü olan celvet, halk içinde olmak, halka hizmet hâlinde bulunmak demektir. Diğer amellerden farklı 
olarak celvet, bir taraftan Allah’a itaat hâlinde olmak, diğer taraftan da insanlara (sosyal) hizmette ve 
nasihatte (manevî danışmanlıkta) bulunmaktır.19  

3. Marifetname’de Musibetler Karşısında Sosyal İçerikli Tasavvûfî Tavsiyeler 

                                                            
13 Taberani; el-Evsat; Nr. 7583. 
14 Taberani; El-Kebir; Nr. 13646. 
15 Müslim; Birr: 13.  
16 Tenha bir yere çekilmek, inzivada bulunmak ve yalnızlığı seçmek anlamlarına gelen halvet, sûfîlere göre, halktan uzletle bütün 
bütün Hakk'a yönelip, duyuş, seziş, zevk ve hâl çerçevesinde her zaman O'nunla bulunmak, O'nu duymak, O'nu bilmek, 
gönülden O'nunla halleşmek ve bütün iç ve dış duygularla O'na bağlanmak ve hâlini sadece O'na açmak gibi özellikler taşıyan 
bir terimdir. Bkz. Gülen; 2000: 3. 
17 Uludağ; 1993: 273. 
18 Attar; 2007: 452. 
19 Özköse; 2012: 122-123. 



Kişiler, günah işlemeseler de kaderin gizemli bir tezahürü olarak yaşadıkları müddetçe 
neşelerini ve huzurlarını kaçırabilecek geçici veya kalıcı değişik sorunlarla (musibetlerle) 
karşılaşabilirler. Mesela tedavisi mümkün olmayan ciddî bir hastalık, geçici de olsa maddî sıkıntılar, 
arzu ve beklentilerin gerçekleşmemesi, aile içinde yaşanan bir ölüm olayı, insanı ruhen ve fiziken de 
sarsabilmektedir. İbrahim Hakkı hazretleri, bu gibi olaylar karşısında imanı (sağlığı, huzuru) muhafaza 
etmek adına hem kişinin üzülmemesi gerektiğini söyler, hem de üzülmemek için uyulması gereken 
dört önemli ahlâkî meziyet gösterir. İnsanın imanını kemâle ermesini de sağlayan bu dört unsur, 
Tevekkül; Teslimiyet (Tevfiz); Sabır ve Rızadan oluşmaktadır. İbrahim Hakkı hazretleri, musibetlerle 
kolayca baş edilebilmesine yönelik olarak insanlara Kuran-ı Kerim’den ve Hadis-i Şeriflerden 
esinlenerek, bu dört manevî-ahlâkî unsur üzerinden önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. İbrahim Hakkı 
hazretlerine göre musibetler karşısında bu dört unsuru tatbik edenler, manevî ve sosyal gelişim 
açısından ilerlemeler kaydedecekleri için, dünyada da ahirette de tam anlamıyla gönül huzuruna 
kavuşma imkânını elde edeceklerdir.20 

3.1. Tevekkül 

Arapça “ve-ka-le” kelimesinden türetilmiş bir mastar olup, vekil edinme, katlanma, Allah’a 
sığınma, Hakka dayanma, Hakka itimat, bağlanma ve güvenme anlamlarına gelmektedir. Sosyal 
tasavvufta tevekkül, her hususta Yaratan’a güvenme, sebeplere sarıldıktan ve işin olması için gerekli 
enerjiyi sarf ettikten sonra, (güzel) sonuçları Yaratan’dan beklemektir.21 

İbrahim Hakkı hazretleri, Marifetname’de tevekkülün üstünlüğünü, birçok âyet-i kerime ve 
hadis-i şerife dayandırarak anlatmakta ve bu bağlamda tevekkül ile ilgili tam 15’ten fazla tanım 
yapmaktadır. Özet hâlinde tevekkül, “Allah’a tam anlamıyla inanmak ve O’nun vaadini yerine 
getireceğine sonsuz iman etmektir.”22 

Allah’a sağlam bir şekilde iman etme ve güvenmenin bir yansıması olan tevekkül, çalışmayı ve 
sebeplere sarılmayı terk etmek anlamına gelmemektedir. Tevekkül ehli bir kişi, en iyi neticeyi almak 
için, yine de dünyevî boyutuyla maddî ve manevî şartlara uygun olarak gerekli tedbirleri almalı, 
yapılabilecek işleri noksansız ifa etmeli, ancak her türlü riske ve ihtimale karşılık neticeyi yine de 
Allah'tan beklemelidir. Aldığı olumlu sonucun kendinden değil Allah’tan olduğunun bilinciyle ne kibire 
ne de gurura kapılmalıdır. Tam aksine Allah’a şükretmelidir. Olumsuz gibi görünen bir sonucu da 
kaderin bir cilvesi olarak görmeli ve bu durumda ne isyan etmeli, ne de psikolojisini bozup 
üzülmelidir.  

Tevekkül, bu yönüyle her halükârda kaderine ve hâline razı olma hâlidir. Örneğin tevekkül 
eden hasta, sağlık gibi bir nimetten mahrum olmanın ıstırabını ruhunda yaşamayacaktır. Tam tersine 
hastalığında bile bir hikmet ve nimet görebilecektir. Nitekim mahrumiyet gibi görülen bazı şeylerin 
kişi hakkında hayırlı olabileceğini ifade eden âyetler de vardır. Bunlardan bir tanesi bu konuya açıkça 
vurgu yapmaktadır: “Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey, hakkınızda iyi olabilir ve hoşunuza giden bir şey 
de hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz”.23 

“…Allah’a güven, vekil olarak Allah (sana) yeter”24 âyeti gereğince mütevekkil insan, her 
halükârda ve her hususta Allah’a güvenen ve dolayısıyla her şartta bahtiyar ve mutlu bir insandır. 
Tevekkül ehli, “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir”25 diyerek, “Allah, kendine güvenenleri sever”26 âyeti 
mucibince Allah’ın sevgisini de kazanır. İbrahim Hakkı hazretleri, tevekkülün kemâlini Peygamberlerde 
görür. Örnek olarak da Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı anda bile Rabbinden başkasına görmediğini söyler 
ve bundan dolayı da Nemrud’un ateşinin gülistana dönüştüğünü belirtir.27 

                                                            
20 İbrahim Hakkı; t.y.: 719. 
21 Cebecioğlu; 2004: 658. 
22 İbrahim Hakkı; t.y.: 698. 
23 Kuran; Bakara; (2): 216. 
24 Kuran; Nisa; (4): 81. 
25 Kuran; Al-i İmran; (3): 173. 
26 Kuran; Al-i İmran; (3): 159. 
27 İbrahim Hakkı; t.y.: 699. 



İlginçtir, İbrahim Hakkı hazretleri, marifeti de tevekkül boyutuyla değerlendirir. Ona göre kişinin 
çabuk anlaması veya birçok şey bilmesi, o kişinin marifet sahibi olduğu anlamına gelmez. Marifet sahibi 
olmanın işaretlerinden birisi de Allah’tan başka kimseden bir şey istememektir. Yani gerçek almamda 
bilgili kişi, sadece Allah’a güvenip, ihtiyacını sadece O’na arz edendir.28 

Görüldüğü üzere tevekkülün dünyada bile birçok manevî ve sosyal faydaları vardır. Mesela 
rızk konusunda endişeye kapılmayan ve sadece Allah’a muhtaç olduğunun bilincinde olan bir insan, 
gönül huzuruyla hem ibadetlerini yapabilecek, hem de huzurunu da koruyacaktır. Rızkı kesilen insan 
da bu esnada Allah’a yönelip, sebeplere sarılarak O’ndan isteyecektir. Çünkü “ancak O’nun kullarının 
rızkını vereceğine kefil olması, O’nun hikmetinin bir gereğidir.”29 

Tevekkülden habersiz kişiler ise, en küçük bir olayın etkisi altında kalıp, huzurlarını bile 
kaybedebilirler. Daha büyük maddî sorunlarla karşılaşanlar ise daha büyük stres ve depresyonlara 
girebilirler. Hâlbuki mütevekkil kişiler, “O kimseler ki, başlarına bir musibet geldiğinde 'Biz Allah'ın 
kullarıyız; dönüşümüz de ancak O’nadır' derler.”30 İslâm Peygamberine (sav) göre tevekkül, her hususta 
insanı manen güçlü kılmaktadır. “İnsanların en güçlüsü ve en sağlamı olmak isteyen kimse, Allah’a 
tevekkül etsin”31 hadis-i şerifi de zaten buna işaret etmektedir. 

3.2. Teslimiyet ve Tevfiz 

Teslimiyet, Allah’a yönelmek ve O’na sığınmak anlamına gelmektedir. Acıların ve ızdırapların 
hakkından gelecek olan tevekkül ve teslimiyet kapısı, zor durumlara düşmüş her insana her zaman 
açık bir sığınaktır. Teslimiyet, insanın kalbinde Allah’a karşı bir sevgi eğilimi ile başlar. Kişi, Yaratan’ı 
severse, Yaratan da kendini seveni fazlasıyla sever. Allah’a teslim olmak, aynı zamanda O’nun rızasını 
kazanma arzusunun bir ifadesidir. O’nun rızasını elde eden, gerçek anlamda mutlu bir insandır. Kalbin 
kapılarını O’ndan başkasına bütünüyle kapalı tutan gerçek bir mümin, bedenini ubudiyete (kulluğa) ve 
kalbini de Yaratan’a kilitleyerek, Allah’a büsbütün güvenir. Sebepler dairesinde arızasız sebeplere 
riayet edip, Yaratan’ın tasarrufunu ümitle bekleyen kişi, tevekkül görevini layıkıyla ifa edeceği için, 
teslimiyet mertebesine ulaşır. 32 

Manevî gelişim açısından tevekkül, teslimiyeti doğurmaktadır. Tevekkül, manevî süreç 
açısından bir başlangıç, teslimiyet ise onun tabiî neticesidir. Teslimiyet ruhuyla her şeyi Allah’a havale 
edip, yine her şeyi O’ndan bekleyen kişi, bu sefer teslimiyet yolunda daha ileri bir noktaya ulaşır ve bu 
ilerlemiş hâliyle sebepler dairesinden sıyrılır, vasıtaları gönlünden çıkarır ve Allah’a bütün manevî 
duygularıyla tam bir kulluk şuuruyla teslim olur. Böyle bir teslimiyet şuuru, “tefviz” olarak 
tanımlanmaktadır. Arapça bir kelime olan tevfiz, her şeyi Allah’a havale etmek, işi Allah’a bırakmak, her 
şeyi Allah’tan beklemek demektir. Allah’a kulluk sürecinde tevekkül bir başlangıç, teslimiyet onun 
sonucu, tefviz de semerisidir. Bir başka ifadeyle tefviz, her şeyi Allah’a havale etmenin arkasındaki 
asaleti, vicdanî bir şuurla itirafın adıdır. 33 

Evrenin sahibine sırtını tam yaslanmış bir kişi, artık zahirî musibetlerin etkisi altında kalmaz. 
Böyle şuurlu bir kişi, tevekkül ve teslimiyete manevî zevk almak için değil, belki manevî elem ve keder 
duymamak için sarılır. Kişinin başına gelenlerin hepsi, O’nun iradesi ile tecelli ettiğine göre kişi, her 
şeyde bir hayır görmeye başlar. Nitekim İbrahim Hakkı hazretlerinin şu sözleri, tevekkül, teslimiyet ve 
tevfizin manevî önemine işaret etmektedir: “Sen Hakk’a tevekkül kıl, Teslim ol da rahat bul, Her işine 
razı ol, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler.”34 

Kronik veya ölümcül hastalıklar gibi bazı olumsuzlukları ortadan kaldırmak bazen imkânsızdır. 
Tevekkül şuuruna sahip olan bir kişi, böyle durumlarda “kaderim böyleymiş” demek suretiyle Allah’a 

                                                            
28 İbrahim Hakkı; t.y.: 725.. 
29 İbrahim Hakkı; t.y.: 701-705. 
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teslimiyetini gösterebilmelidir. Çünkü bu olumsuz gibi görünen durumu, Allah’tan başka hiçbir güç 
değiştiremez. İbrahim Hakkı hazretleri, bu görüşünü Kuranı-ı Kerim’den bir âyet vererek, 
kuvvetlendirir. “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer 
sana bir hayır dilerse O'nun keremini geri çevirecek (hiçbir güç) yoktur. O hayrını kullarından dilediğine 
eriştirir. Çünkü O bağışlayan ve çok merhamet edendir.”35 

Elinden hiçbir şey gelmediği, sonucu asla değiştiremeyeceği durumlarda kişi aczini daha iyi 
idrak eder ve teslimiyeti de buna göre daha güçlü olur. Bu teslimiyet, ümitsizliğin, karamsarlığın ve 
üzüntünün giderilmesini sağlayan manevî bir ilaçtır. Allah’a sığınmanın ve tam teslim olmanın 
sonucunda O’nun rızasını kazanan kişiye, dünyaya bakan yönüyle de birçok manevî avantajlar verilir. 
Mesela kişi, bu aşamadan sonra Allah’ın takdir buyurduğu her şeyi gönül rahatlığıyla karşılar ve 
zahiren sıkıntılı görünen acı hadiseleri O’ndan bilir ve neticede durumundan şikâyetçi olmaz. 
Teslimiyet bilinci ile Allah’a sığınmak isteyen ve huzurunu maneviyatta bulmak isteyen bir kişi, 
yasaklardan ve günahlardan uzak kalmalı, emirlere uyup ibadet etmeli ve Yaratan’a hep havf (korku, 
endişe) ve reca (ümit) dengesi ile teveccüh etmelidir. 

3.3. Sabır 

Musibetlere karşı sabır, tevekkül ve teslimiyetin bir neticesidir. Arapçada birinin bir şeyden 
alıkoymak, katlanmak, hapsetmek, tutmak, dayanmak anlamlarına gelen sabır, dinin gösterdiği yolda 
sebat etmek, sosyal hayatta veya beşerî münasebetlerde doğabilecek birçok olumsuzluğa ve acıya 
katlanmaktır. İnsanın kendi gücü ve iradesi dışında ve maddî-manevî yönleriyle değişik türde tezahür 
eden sıkıntı, bela, musibet, güç ve meşakkatlere karşı heyecana kapılmadan, tedirgin olmadan, fevrî 
hareketlerde bulunmadan, paniğe kapılmadan, şikâyet etmeden fakat soğukkanlılıkla mukavemet 
etmek, sabırdır. Başa gelen belalara dayanmak ne kadar sabır ise Allah’a sıkıntı dönemlerde de 
ibadette devam etmek de o kadar sabırdır.36 

Zor ve nefse ağır gelenlere karşı tahammül gösterme, insan tabiatına genelde aykırı olan 
zorunlu hâllere uyma gibi yerine getirilmesi bazen hayli güç ve-fakat bunların üstesinden 
gelebilmenin sonucunda insana manevî rahatlık veren, hayatta muvaffak olmayı ve kemâle ermenin 
sırrını ve faziletini öğreten pozitif tutum ve sosyal davranışların bütünüdür. 

Sabır, hak yolda yaşamanın bedeli olan zorluklara göğüs germek, musibetler karşısında 
yılgınlık göstermeyip direnmek, cesaret ve dayanıklılık göstermek, hedefe ulaşmak konusunda direnç, 
ahlâkî disiplin ve nefsi kontrol altında tutmaktır. Sabır, etkileyici, üzücü bir olay karşısında kendine 
hâkim olmak, kızgın davranışlara girmemek, dili şikâyetten, uzuvları yanlış hareketten korumaktır.37  

Her insan, hayatında değişik derecelerde ve değişik alanlarda farklı imtihanlara tâbi 
tutulmaktadır. Bu gibi durumlarda, Allah, insanlara şunları tavsiyelerde bulunmaktadır: “Ant olsun ki 
sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik ve hastalık) ile 
deneriz. (Ey Peygamber) Sabredenleri müjdele. O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman: Biz 
Allahın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rabbinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır ve 
doğru yolu bulanlar da onlardır.”38 

Son Peygamber (sav), bu sabır çeşidinin önemine misaller vererek, vurgu yapar: “Allah Teâlâ 
buyurur ki: Kulumu iki sevgilisiyle (iki gözüyle) imtihan edip de kulum (şikâyet etmeyip) sabrederse iki 
gözüne karşılık olarak ona Cenneti veririm.”39 "Bu hastalığa tutulup sabrederek, ecir umarsan, karşılık 
olarak sana Cennet vardır."40 Göz bir örnektir, diğer organlar ve diğer rahatsızlıklar için de aynı durum 
geçerlidir.  
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Bu çeşit sabır, sabrın en yüce makamıdır ve bunun sevabı da, sevapların en büyüğüdür. 
Bundan dolayı Peygamberimiz (sav): "Yâ Rabbi, Sen'den bana dünya musibetlerini küçültüp 
kolaylaştıracak bir yakîn (sağlam iman) istiyorum." diye dua etmiştir.41 

Hz. Ali, sabrın, imanın bir kolu olduğunu ve sabrın dört çeşit olduğunu şu veciz sözü ile bir 
açıklama getirir: “İman dört direk üzerine oturur. Bunlardan biri sabırdır. Sabrın da dört şubesi vardır: 
Arzu, korku, züht ve gözetme. Cenneti arzulayan, şehvetlerini sınırlasın. Ateşten korkan, haramlardan 
yüz çevirsin. Züht sahibi olana, musibetler kolay ve hafif gelir. Ölümü gözeten de, hayır yapmakta acele 
etsin.” 42 

Sabırda hiçbir şey olmasa bile, Allah’ın sabırlı insanlarla beraberliği vardır. Zira Allah, 
sabredenleri sevdiği için, hep onlarla beraberdir. Nitekim “Sabrederseniz, elbette bu sabredenler için 
daha iyidir”43 âyeti, sabredenlerin en sonunda zafere ve selamete erişeceklerinin müjdesidir. “Melekler 
de her kapıdan yanlarına girerler: 'Sabretmenize karşılık selâm size!' (derler)”44 âyeti de sabredenlerin, 
ahirette büyük manevî derecelere nail olacaklarını duyurur. 

İbrahim Hakkı hazretleri, sabrı sadece hayatın problemleriyle mücadele etmek anlamında ele 
almaz. O daha geniş perspektiften bakarak, ibadete devam etmek ve haramları işlememek hususunda 
gösterilen sabrın yanında dünyadaki gereksiz ve anlamsız olaylara karşı gösterilen sabrı da sabrın 
çeşitlerinden sayar. Sabrı, bütün boyutlarıyla kalbinde yaşayan bir kişi, isyanda bulunmadığı için 
dünyada huzura yakalayacak, sevabı dolayısıyla ahirette de ebedî saadeti erişecektir. Musibet anında 
sabırsızlık göstermek ise, musibetten daha büyük bir musibettir. Böyle bir durumda endişeye ve 
heyecana kapılan bir kişi, kendisine ikinci bir zarar çekmiş olur ki, bu da onun maddî ve manevî kayba 
uğradığının işaretidir.45 (Bkz. Tablo 1). 

3.4. Rıza 

Lügatte memnuniyet, hoşnutluk, izin ve müsaade manalarına gelen rıza, kişinin kendisini 
Allah’a teslim etmesi, bela ve musibetlere karşı göğüs gererek, itirazı terk etmek olan sabrı 
tamamlayan manevî bir yükseliştir.46 

İbrahim Hakkı hazretlerinin ifadeleriyle rıza, nimetten bulduğu zevkin aynını musibet anında 
da duymaktır. Böyle bir yaklaşımın sergilenmesi hâlinde kişi, acı ile tatlıyı eşdeğerde görür. Allah’ın 
hükümlerine rıza göstermenin işaretleri, örneğin hastalık hâlinde sağlığı, yoksulluk halinde zenginliği 
istememektir. Kısmetine rıza olanın üzüleceği hiçbir şey yoktur, çünkü hâline rıza gösteren bir insan, 
kendini emniyet içinde hisseder, dünya ve ahiret saadetini sağlar.47 

Musibetler karşısında sarsılmayan ve kaderin tecellileri karşısında huzur duyabilecek seviyeye 
gelmiş olan bir kişi, tam anlamıyla rıza şuuruna da kavuşmuş olur. Zaten rıza da, başkalarının üzülüp, 
şaşırıp dehşete düştükleri olaylar karşısında gönül mekanizmasının sükûn ve huzur içinde olmasıdır. 
Bu yönüyle böyle bir kişi, haddizatında manen güçlüdür. İslâm Peygamberi (sav), musibetlere rıza 
gösterenlerin avantajlı konumlarını şu hadis-i şeriflerinde bildirmektedir: “Sevabın çokluğu, belânın 
büyüklüğüyle beraberdir. Allah, bir toplumu sevdiği zaman şüphesiz onları (sıkıntı, musibet ve belâlarla) 
imtihan eder. Artık kim bir (imtihan edildiği belâ ve musibetlere) rıza gösterirse, Allah'ın rızası (ve 
sevabı) o kimseyedir. Kim de (imtihan edildiği belâ ve musibetlere) öfkelenir (ilahî hükme rıza 
göstermez) ise, Allah'ın gazabı (ve azabı) o kimseyedir”.48 

O halde değişik belalarla imtihan olan bir kişi, kalbi ve vicdani ile Allah’a tam güvenmelidir. Bu 
şekilde bir güven olmazsa, tevekkülden de bahsedilemez. Güven ve tevekkül dolayısıyla iç içedir. 
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Yaratan da zaten inananlardan bu tarz bir tevekkül şuuru istemektedir. Kuran-ı Kerim’de geçen şu 
âyet, buna açık bir delildir: “Tevekkül edecekler, başkasına değil, sadece ve sadece Allah’a güvenip 
dayansınlar.”49 Allah, kendine bağlı olmak isteyenlerden şu âyette tam güven talep etmektedir: 
“Gerçek müminler iseniz Allah’a itimad-ı tam içinde bulunun.”50 

Aslında her ne kadar kişinin cüz-i iradesi ve şahsî gayretiyle ilahî eğilim ve teslimiyet ilk plânda 
gerçekleşiyor gibi görünse de manevî (ezelî) cihetiyle karşılıklı rızanın kaynağında yine Yaratan’ın 
hoşnutluğu yatmaktadır. Yaratan, her ne hikmetse, kişiden memnun kalınca kişinin ruhuna Kendisine 
karşı bir muhabbet ve rıza hissi yerleştirmektedir. Dolayısıyla O’nun sevgisini kazanmış olan bir insan, 
ancak O’nun rızasını kazanabilir. Yaratan, kişiden memnun değilse ve razı olmayınca, kişi de rıza 
boyutuna kavuşamaz. Kişi, rıza-yi ilahiye boyutuna ulaşabilmiş ise bu tamamen Yaratan’ın lütfü ile 
meydana gelmiş ilahî bir nimettir. Rızanın büyük bir ilâhî mazhariyet ve nimet olduğunu bizzat Kuran-ı 
Kerim beyan etmektedir: “Hepsinden âlâsı ise Hakk’ın kendilerinden razı olmasıdır.”51 

Hoşumuza gitmese de Allah’ın karar ve takdirlerine katlanmak, bunlardan dolayı öfkelenip 
taşkınlıklarda bulunmamak, tevekkül, teslimiyet ve sabır şuurunun bir sonucudur. Bu mertebeyi, Ebû’d 
Derdâ hazretleri “İmanın zirvesi, hükme sabır ve kadere rızadır” sözleriyle özetlemiştir. Hz. Ali de şöyle 
demiştir: “Kadere razı olanın inancı güçlenir. Kazaya rıza gösteren, rahat eder. Kazaya rızası güzel 
olanın, belaya sabrı da güzel olur. Belalar, ödülün anahtarıdır.” 52(Bkz. Tablo 1). 

SONUÇ 

Modern sosyal hizmet anlayışında uhrevî ve manevî unsurlar bulunmadığından dolayı, sosyal 
hizmet uzmanlarının sosyal sorunlar yaşayan insanlara verdikleri destekler de, özellikle etkililik ve 
kalıcılık açısından sınırlı kalmaktadır. Zorluklarla başarı ile mücadele edilmesi ve gerçek mutluluğun 
elde edilmesi bundan dolayı hayli zor görünmektedir. Sosyal hizmetler bağlamında manevî rehberlikte 
bulunan tasavvuf ise, dünyevî sorunları aşabilmek için marifetullah ve muhabetullah ekseninde kişilere 
her hususta Allah’ın rızasını kazanmayı bir ana hedef olarak öğütlemektedir. Bu hedefe ulaşmak için 
İbrahim Hakkı hazretleri, Marifetname adlı eserinde kişilere Allah’a itimatsızlık hastalığından kurtulup 
O’na tevekkül etmeyi, Allah’ın takdirine itibar etmeme hastalığına karşı teslimiyeti (tefvizi) ve belalara 
karşı şikâyetçi olma hastalığına karşı da sabrı önermektedir. İnsan, ne kadar marifet sahibi ise o 
düzeyde bu hedefe ulaşabileceğini savunan İbrahim Hakkı hazretleri, “Tevfizname” isimli şirinde53 de 
rıza odaklı hedefe nasıl ulaşılabileceğini kısaca ve özet hâlinde belirlemiştir: Sen Hakk’a tevekkül et, 
Tevfiz et ve rahat bul, Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, Neylerse güzel eyler.   
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Tablo 1: Musibetlerle Baş Etmede Tasavvufî Yöntemler ve Uygulanması/Uygulanmaması 
Neticesindeki Sonuçları 
 
 

Tasavvufî Yöntemler Uygulanması Hâlinde 
Sonuçları 

Uygulanmaması 
Hâlinde Sonuçları 

Tevekkül 
Teslimiyet 
Tevfiz 
Sabır 
Rıza 
 

Huzur-Saadet 
Mutluluk 
Ruhî Sükûnet 
Özgürlük 
Umut 
Güven 
İyimserlik 
Vakar-Metanet 
Manevî Güç-Gelişme 
Hayata Tutunma 

Üzüntü-Matem 
Elem-Keder 
Hoşnutsuzluk-Şikâyet 
Ruhî Sıkıntı-Istırap 
Bağımlılık 
Ümitsizlik 
Korku-Endişe 
Karamsarlık 
Şaşkınlık-İsyan 
Manevî Sapma 
Depresyon-İntihar 
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