
International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi 

ISSN: 1307 – 3419, Kayseri – TÜRKİYE 

Volume 9/1 January 2016 p. 1-15 

www.radtr.net 

 

 

 

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNDE  

KADER VE TEVEKKÜL İNANCI 

 

 

Dr. Osman ORAL* 

 

 

Özet 

 

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy (ö. 1936), Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk 

döneminde yetişmiş olan önemli şair ve âlimlerdendir. Onun fikirleri ye görüşleri İslâm inancının 

o dönemde nasıl ve ne şekilde anlaşıldığı ve problemlerin tesbiti ve çözümünde nasıl dile 

getirildiğini de göstermektedir. Mehmet Akif; din alanındaki sapmalar ve yanlış yorumlarla, 

kaderci ve tevekkül anlayışının müslümanların inanç dünyasında gerçek anlamından farklı bir 

şekilde algılanmasının dini taassup ve gerilemenin başlıca dini nedenleri arasında yer aldığını 

belirtmektedir. O’na gerçek kader ve tevekkül inancı iyi bir şekilde müslüman halka öğretilmeli 

ve İslâm toplumları medeniyet yarışında yerini almalıdır. Bu makâlede Mehmet Akif Ersoy’un 

şiirlerinden hareketle İslâm’ın kader ve tevekkül inancının Kurân ve Hadis ışığında nasıl olması 

gerektiği araştırılmaktadır.  
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Giriş 

Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1936 yılında yine İstanbul'da vefat 

etmiştir. Babası aslen Arnavut kökenli olup küçük yaşlarda İstanbul'a gelmiş ve Fatih 

medresesinde müderrisliğe kadar yükselmiştir. Annesi ise Buhara kökenli olup Tokatlı bir aileye 

mensuptur. İlk eğitim öğretim hayatına babasının müderrisliğinde başlayan Akif, 1893 yılında 

veterinerlik fakültesinden mezun olmuş ve 20 yıl veterinerlik yapmıştır. Baytar Mektebi ve 

İstanbul Edebiyat Fakültesinde hocalık da yapan Mehmet Akif, İstiklal Savaşını yapan ilk 

mecliste (1920- 1923) Burdur milletvekili olarak yer almıştır. 1925 -1936 yıllan arasında Mısır'da 

kalmış ve bu süre zarfında Türkçe öğretmenliği yapmıştır.  

Mehmed Âkif, Balkan savaşları sonunda memleketin içine düştüğü vahim durum karşısında 

yeise düşmemek, birlikten ayrılmamak ve orduya yardım gibi konularda Fatih, Beyazıt ve 

Süleymaniye camilerinde metinlerini bu sırada adı Sebîlürreşâd olarak değişen dergisinde 

yayımladığı vaazlar vermiş ve Hakkın Sesleri’ndeki şiirleri yazmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe müzakereleri sırasında alınan bir karar üzerine 

(21 Şubat 1925) Diyanet İşleri Reisliği, Kur’ân-ı Kerîm’in tefsiri için Elmalılı Muhammed 

Hamdi’ye, tercümesi için de Mehmed Âkif’e teklifte bulundu. Âkif, yapılacak çalışmanın dinî ve 

ilmî sorumluluğunu düşünerek uzun bir tereddütten sonra tercüme yerine meâl denilmesi ve 

Elmalılı M. Hamdi’nin hazırlayacağı tefsirle birlikte basılması şartıyla teklifi kabul etti. 1926-

1929 yılları arasında yoğun bir mesai sarfedip tercümeyi bitirdiyse de vefatına kadar üzerinde 

çalışmaya devam etti. Ancak ezanın kanun zoruyla Türkçe okutulduğu o yıllarda namazların da 

devlet zoruyla Kur’an’ın Türkçe tercümesiyle kıldırılacağı endişesini taşıdığından yaptığı 

anlaşmayı feshedip avans olarak aldığı bir miktar parayı geri verdi ve çalışmasını teslim etmedi. 

Âkif’in, hastalanarak Mısır’dan Türkiye’ye geldiği sırada geri dönmediği takdirde tercümenin 

yakılmasını vasiyet ettiği ve yıllar sonra (1961) vasiyetin Kahire’de yerine getirildiği 

anlaşılmaktadır.1  

Mısır’da hastalanması üzerine İstanbul’a gelen Mehmet Akif, (27 Aralık 1936) yılında 

İstanbul’da vefat etti.  

 

                                                 
1 M.Orhan Okay-M.Ertuğrul Düzdağ, “Mehmed Akif Ersoy”, DİA, İstanbul, 2003, 28/434. 



MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNDE KADER VE TEVEKKÜL İNANCI                                             3

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi     Volume 9/1 January 2016 p. 1-15 

A.Kader ve Tevekkül İnancı 

Kader, ezelden ebede kadar olmuş, olan ve olacak her şeyin hayır-şer, hüsün-kubuh, 

hikmet-sefeh, zaman-mekân, hak-batıl oluş, mükâfat veya cezaya mahal teşkil ediş gibi 

husûsiyetlerini, sahip bulunacakları kabiliyet ve özelliklerini bilip ezelde tesbit ve tayin etmektir.2  

Tevekkül; bütün sebepleri yapıp gerisini hayırlısıyla deyip Allah’tan beklemedir. Allah’a 

güvenmek anlamındaki vekl kökünden türeyen tevekkül, birinin işini üstüne alma, birine güvence 

verme; birine işini havale etme, ona güvenme mânasına gelir. Allah’dan gelene razı olmadır.3 

Tevekkülün temeli tevhiddir. Tevekkül ilim, hal ve amelden meydana gelir. Allah, mü’minlerin 

tevekkül etmesini istemektedir: "Mü'minler Allah'a tevekkül etsinler."4 Kulun Allah’a olan derin 

inanç ve güveninin bir ifadesidir. 

 

B.Kader, İmân Esaslarındandır 

M.Âkif Ersoy, kader inancının imâna dâhil, inanılması gereken iman esaslarından biri 

olduğunu vurgulamaktadır:  

Kader feraiz-i imana dâhil... Amenna  

Fakat yok onda senin sapmış olduğun ma'na.5 

Kader inancı, İslâm inancının altı esasından biridir ve Allah’ın İlim, İrâde ve Kudret 

sıfatlarının bir gereğidir.6 Diğer beş esas net olarak geçerken7 Kader inancı ise Yüce Allah’ın 

ilim,8 irâde9 ve kudret10 sıfatlarının bir gereği olarak geçer. Kader konusu hususi bir öneme hâiz 

olduğundan Kadere imân farz ve zarûrî olması ayrıca tasrih olunmuştur.11 M.Âkif Ersoy, Kader 

inancını şu şekilde açıklar:  

                                                 
2 Bkz. Zebîdî, Tâcü’l-Arus min Cevahi-ri’l-Kamus, Mektebetül-İlmiye, Beyrut trs., III/481-2; Ebu Mansur el-

Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhid, Haz: B.Topaloğlu-M.Aruçi, İSAM, Ankara, 2005, s. 487-8. 

3 Bkz. Isfehani, Müfredât, “vkl” mad; İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “vkl” md. 

4 Mücadele, 58/10. 

5 M.Akif Ersoy, Safahat, Hece Yayınları, Ankara,  2009, s. 254. 

6 Sa’dettin et-Taftazani, Şerhu’l-Akaid, Haz: Süleyman Uludağ, Kelâm İlmi ve İslâm Akaidi, Dergâh Yay, İstanbul, 

2013, s. 187, 244. 

7  Bkz. Nisa, 4/136; Bakara, 2/285. 

8 Bkz. Enfal, 8/75; En’âm, 6/59; Mücadele, 58/7; Mülk, 67/14; Lokman, 31/16 

9 Bkz. Bakara, 2/212, 247, 269, 284; Al-i İmrân, 3/26; Mâide, 5/17; 10/25; Ra'd, 13/27; Şûra, 42/49. 

10 Bkz. Rûm, 30/11; Yâsin, 36/82; Nur, 24/44-45. 

11 A.H.Akseki, İslâm Dini, DİB Yay., Ankara, 1977, s.96. 
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Kader: Şeraiti mevcud olup da meydanda  

Zuhura gelmesidir mümkinatın a'yanda. 

Niçin, nasıl geliyormuş, O büsbütün meçhul;  

Biz ihtiyarımızın suretindeniz mes 'ul.  

Kader nedir, sana düşmez o sırrı istiknah;  

Senin vazifen ita'at ne emrederse ilah. 

O, sokmak istediğin şekle girmesiyle kader  

Bütün evamiri şer'in olur bir anda heder! 

Neden ya, Hazret-i Hakk'ın Resulü Muhterem'i  

Bu bahsi men ediyor mü'mine, boş yere mi? 12 

 

İnsanla ilgili kader, ikiye ayrılarak incelenebilir. Birincisi; insanın kendi irâde ve kudretiyle 

işlediği fiil ve amellere bağlıdır. Bu çeşit kaderin meydana gelmesine, insanlar irâde ve arzuları 

ile kendileri sebep olmaktadırlar. İrâdesiyle eş seçip mutsuz olması, içki, sigara içerek 

hastalanması gibi. Çünkü Allah verdiği irâdenin bir gereği olarak insana belirli bir hürriyet alanı 

bırakmıştır.  

İkincisi ise, onun irâde ve kudreti dışında meydana gelen hâdise ve hallere âittir. İnsan, bu 

çeşit kaderden sorumlu değildir. İnsanın erkek veya kadın olması, dünyaya geldiği asır ve belde, 

ömür süreceği müddet, anne ve babasının kim olacağı gibi hususlar bu kısma misâl verilebilir.13 

Bunlarda ilâhi takdîrin sırrını anlamaya çalışmak, Allah’tan geleni beğenmemek, Allah’ı 

eleştirmeye başlayıp şeytanın tuzaklarına düşüp insanı helâka götürebilir.14 Hz. Peygamber’in 

tartışmasını yasakladığı bu çeşit kaderdir. “Kader hakkında konuşmayın, çünkü kader, Allah’ın 

sırrıdır, Allah’ın sırrını ortaya atıp yaymayın.”15 M.Âkif Ersoy’a göre bu iki ayırımı karıştırıp da 

kadere değişik manalar vermek cebri düşünceyi ortaya çıkarıp dini altüst etmek, hayadı da heder 

etmek olmaktadır. 

                                                 
12 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 254. 

13 Mâtürîdî, Tevhîd, s.309. 

14 Bkz. Nisâ, 4/119. 

15 Ali el-Muttaki, Kenzü’l-Ummal, Beyrut trs, I/132; Tirmizi, es-Sünen, Çağrı Yay., İstanbul, 1981, Kader 1; İbn 

Mâce, Mukaddime 10. 
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C.Ashab-ı Kirâm’ın Kader Anlayışı 

Mehmet Akif Ersoy, doğru kader anlayışını izah edebilmek için sahabelerin kader algısını 

öne sunmaktadır. O’nun verdiği örnek Hz. Ömer’in hilafeti döneminde geçmektedir:  

Kader deyince ne anlardı dinle bak Ashab: 

Ebu Ubeyde'ye imdada eylemişti şitab, 

Maiyyetindeki askerle bir zaman (Ömer) Faruk. 

-Tereddüt etme sakın, çünkü vak'a pek mevsuk 

Tarik-ı Şam'ı tutup doğru "Surg"a indi Ömer. 

Ebu Ubeyde hemen koştu almasıyle haber. 

Halife, Hazreti Serdar'a "Nerdedir ordu? 

Ne yaptınız? Yapacak şey nedir?" deyip sordu. 

Ebu Ubeyde; "Veba var!" deyince askerde; 

Tevabi'iyle Ömer durdu kalkacak yerde. 

"Vebaya karşı gidilmek mi, gitmemek mi iyi?" 

Muhacirin-i kiramın soruldu hep re'yi. 

Bu zümreden kimi; "Maksad mühim, gidilmeli" der; 

"Hayır, bu tehlikedir" der, kalan Muhacirler. 

Halife böyle muhalif görünce efkarı; 

Çağırdı: Aynı tereddüdde buldu Ensar'ı. 

Dağıttı hepsini, lakin sıkıldı. Artık ona, 

Muhacirin-i Kureyş 'in müsinn olanlarına 

Müraca'at yolu kalmıştı; sordu onlara da. 

Bu fırka işte bila kaydı ihtilaf arada: 

"Vebaya karşı gidilmek hata olur" dediler: 

"Yarın dönün!" diye Ashab'a emri verdi Ömer. 

Ale's-seher düzülürken cemaatiyle yola, 

Ebu Ubeyde çıkıp: "Ya Ömer, uğurlar ola! 

Firarınız kaderu'llahtan mıdır şimdi?" 

Demez mi, Hazret-i Faruk döndü: "Doğru, dedi, 

Şu var ki bir kaderu'llahtan kaçarken biz, 

Koşup öbür kaderu'llaha doğru gitmedeyiz. 
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Zemini otlu da, etrafı taşlı bir derenin 

İçinde olsa deven ya Eba Ubeyde, senin; 

Tutup da onları yalçın bayırda sektirsen, 

Ya öyle yapmayarak otlu semte çektirsen, 

Düşün; kaderle değildir şu yaptığın da nedir?" 

Ömer bu sözde iken İbni Avf olur zahir, 

Hemen rivayete başlar hadis-i taunu 

Ebu Ubeyde tabii susar duyunca bunu. 

Muhacirin-i Kureyş'in, kibar ı Ashab'ın, 

Şeriatın koca bir rüknü: İbn Hattab'ın: 

Kader denince ne anlardı hepsi anladın mı. 16 

 

M.Âkif’in anlattığı olay kısaca şu şekildedir: Şam tarafında vebâ salgını olduğunu duyan 

Halife Hz. Ömer, danışmanlarıyla şehre girip girmeme konusunda istişârede bulundu.  

“Bir yerde vebâ çıktığıını duyarsanız oraya girmeyiniz, bulunduğunuz yerde vebâ çıkmışsa 

oradan ayrılmayınız”17,“Tâun (vebâ) çıkan memlekette bulunan bir kul, kendisine Allah’ın takdîr 

ettiği şeyin ulaşacağını bilip, sevap umuduyla sabredip orada kalır ve dışarı çıkmazsa, mutlaka 

ona şehid sevabının bir misli verilir”18 vb. hadisleri Abdurrahman b. Avf’dan öğrenince Şam’a 

girmeden geri dönmeye karar verdi. Komutan Ebû Ubeyde (v.18/639) Hz. Ömer’e; “Allah’ın 

kaderinden mi kaçıyorsun?” diye sordu. Buna Hz. Ömer: “Evet, Allah’ın kazâsından Allah’ın 

kaderine kaçıyorum”19 diye cevap verdi.  

Hz. Ömer, Ebû Ubeyde’ye20 “Senin deven olsa da bir tarafı kurak bir tarafı sulak bir 

vadiye inse, sulak yerde otlatırsan Allah’ın kaderi ve kazâsı ile otlatmış olmuyor musun? Ya da 

                                                 
16 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 254-5. 

17 Buhâri, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yay, İstanbul, 1981, Tıbb 30; Enbiya 50; Müslim, es-Sahih, Çağrı Yayınları, 

İstanbul, 1981, Selam 92. 

18 Buhâri, Tıbb 31; Enbiya 50; Kader 15. 

19 Buhâri, Tıbb 30; Müslim, Selam 98. 

20 Hz. Peygamber’in sağlığında Cennettle müjdelenen Ebû Ubeyde, “tâûnu Amvâs” diye meşhur olan ve birçok 

sahâbînin ölümüne yol açan vebaya yakalanarak Beysân’a bağlı Amtâ köyünde vefat etti ve oraya defnedildi. Bkz. 

A.Önkal, “Ebû Ubeyde b. Cerrah”, DİA, İstanbul,1994, 10/249-250. 
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kurak yerde otlatsan Allah’ın kader ve kazâsı ile otlatmış olmaz mısın”21 diyerek konuya açıklık 

getirdi. Vebâdan kaçmadığında vebâya yakalanarak ölmesinin de Allah’ın kaderi olduğunu, 

vebâdan kaçma imkânının verilmesinin de Allah’ın takdîri olduğunu, insanın irâdesini kullanarak 

bu iki durum karşısında seçme hakkını kullanabileceğini ve tercih ettiği durumun neticesine de 

kendisinin katlanacağını belirtmektedir. 

 

D.Tembellik İslâm’ın Tasvip Ettiği Kader ve Tevekkül Algısı Değildir 

Çalışmayı bırakmanın, tembelliği ve dilenciliği seçmenin İslâm’ın tasvip etmediği yanlış 

kader ve tevekkül algısı olduğunu belirten M.Âkif şöyle söylemektedir: 

O ihtişamı elinden niçin bıraktın da, 

Bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında? 

"Kadermiş!" Öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru: 

Belanı istedin, Allah da verdi ... Doğrusu bu! 

Taleb nasılsa, tabii netice öyle çıkar, 

Meşiyyetin sana zulmetmek ihtimali mi var? 

“Çalış!” dedikçe Şeriat, çalışmadın, durdun, 

Onun hesâbına birçok hurâfe uydurdun! 

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya, 

Zavallı dîni çevirdin onunla maskaraya! 22 

 

Çalışmayı ve çabalamayı bırakmanın yanlış olduğunu, tembel oturmanın sevabını Allah’ın 

vereceğini düşünerek tevekkül edilemeyeceğini, çoluk çocuğu Allah görüyor diyerek tevekkül 

edilmesinin doğru olmadığını belirten M.Âkif, kulun yapması gereken şeyleri Allah’a 

yüklemenin büyük bir saygısızlık olduğunu da söylemektedir: 

Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden, 

Yorulma, öyle ya, Mevlâ senin işcin iken. 

Yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini, 

Birer birer oku tekmîl edince defterini; 

Bütün o işleri Rabbim görür: Vazîfesidir… 

                                                 
21  Buhâri, Tıbb 30; Bkz.İbnü’l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, Beyrut,1965, II/392. 

22 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 252. 
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Yükün hafifledi… Sen şimdi doğru kahveye gir! 

Çoluk, çocuk sürünürmüş sonunda aç kalarak… 

Hudâ vekîl-i umûrun değil mi? Keyfine bak!  

Onun hazîne-i in´âmı kendi veznendir! 

Havâle et ne kadar masrafın olursa… Verir! 

Silâhı kullanan Allah, hudûdu bekleyen O; 

Levâzımın bitivermiş, değil mi? Ekleyen O! 

Çekip kumandası altında ordu ordu melek; 

Senin hesâbına küffârı hâk-sâr edecek! 

Başın sıkıldı mı, kâfi senin o nazlı sesin: 

Yetiş de kendisi gelsin, ya Hızr´ı göndersin! 

Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak; 

Şifâ hazînesi derhal oluk oluk akacak. 

Demek ki: Her şeyin Allah… Yanaşman, ırgadın O; 

Çoluk çocuk O´na âid: Lalan, bacın, dadın O; 

Vekîl-i harcın O; kâhyan, müdir-i veznen O;  

Alış seninse de, mes´ûl olan verişten O; 

Denizde cenk olacakmış… Gemin O, kaptanın O; 

Ya ordu lâzım imiş… Askerin, kumandanın O; 

Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı O; 

Tabîb-i âile, eczâcı… Hepsi hâsılı O. 

Ya sen nesin? Mütevekkîl! Yutulmaz artık bu!  

Biraz da saygı gerektir… Ne saygısızlık bu? 

Hudâ’yı kendine kul yaptı, kendi oldu Hudâ; 

Utanmadan da tevekkül diyor bu cür´ete… Ha? 23 

 

M.Âkif Ersoy, "Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğlu, dediler, Hıristiyanlar da 'Mesih Allah'ın 

oğlu, dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir. Daha önce inkâra sapmış 

                                                 
23 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 252-3. 
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olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!"24 âyetini dile 

getirerek böyle diyenlerin şirke düştüklerini belirterek tevekkül inancını yanlış telakki ederek 

şirke girilebileceğini söylemektedir;  

 

Yehûd Üzeyr´e, Nasârâ Mesîh´e ibnu’llâh 

Demekle unsur-i tevhîd olur giderse tebâh, 

Senin bu kopkoyu, şirkin sığar mı îmâna?  

Tevekkül öyle tahakküm demek mi Yezdân´a? 25 

 

Tevekkül tembellik değildir, diyen M.Âkif, Selçuklu ve Osmanlıların tevekkülü çalışmak 

ve tembellik etmeden cihad olarak algıladığını, üç kıtada at koşturmasının bunun kanıtı olduğunu 

yoksa şimdi eldeki vatanı bile olmayacağını belirtmektedir. Kur’an’ı ancak gerçek kader ve 

tevekkül inancını yaşamakla uyulacağını söylemektedir;  

 

"Allah'a dayandım!" diye sen çıkma yataktan 

Ma'na-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! 

Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? 

Üç kıt' ada, yer yer, kanayan izleri şahid: 

Dinlenınedi bir gün o büyük nesl-i mücahid. 

Alem de "tevekkül" demek olsaydı "atalet", 

Miras-ı diyanetle yaşar mıydı bu millet? 

Çoktan kürenin meş'al-i tevhidi sönerdi; 

Kur'an duramaz, nezd-i İlahi'ye dönerdi.26 

 

İnsanın iradesinin ve yaptıklarının hiçbir hükmü yok diyen kader anlayışının ve Allah’ın 

emir ve yasaklarının muhatabının Allah olabileceği düşüncesini çağrıştıran kader algısının yanlış 

olduğunu vurgulayan M.Âkif, ekilmeden sürülebilen bir tarla olamayacağını, kulun tevekkül 

                                                 
24 Tevbe, 9/30. 

25 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 253. 

26 M.Âkif Ersoy, Safahat, s.451. 
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inancı çerçevesinde sebeplere yapışarak kendi özgür iradesiyle yaptığı işlerden sorumlu olduğunu 

belirtmektedir; 

 

Kimin hesâbına inmiş, düşünmüyor, Kur´ân… 

Cenâb-ı Hak çıkacak, sorsalar, muhâtab olan! 

Bütün evâmire i´lân-ı harb eden şu sefih, 

Mükellefıyyeti Allah´a eyliyor tevcîh!  

Görür de hâlini insan, fakat bu derbederin, 

Nasıl günâhına girmez tevekkülün, kaderin? 

Sarılmadan en ufak bir işinde esbâba,  

Muvaffakiyyete imkân bulur musun acaba?  

Hamâkatin aşıyor hadd-i i´tidâli, yeter! 

Ekilmeden biçilen tarla nerde var? Göster! 

“Kader” senin dediğin yolda Şer´a bühtandır.  

Tevekkülün, hele, hüsrân içinde hüsrândır. 27 

 

Kurucusu Cehm b. Safvan (v.128/745-6)’a nisbetle “Cehmiyye” de denilen cebri düşünceyi 

sistemleştiren Ca’d b. Dirhem (v.118/736)’dir. Şu görüşü meşhurdur; “İnsan yaptığını yapmaya 

mecburdur. İnsan havada uçan kuş tüyü gibidir. Fiillerin insana nisbeti mecâzidir.”28 Cebri 

düşünceye göre insanın fiilleri, suyun akması ve havanın cereyan etmesi, taşın düşmesi gibidir. 

Kısaca insan hür olmayıp mecburdur,29 yani robottur. Mü’minin anne karnında “mü’min” diye 

yazılması, kâfirin de annesinin karnında “kâfir” diye yazılması hakkındaki hadislerle kendi 

görüşlerine uyan âyetleri yorumlayıp delil kabul ederler.30 Cebriye’ye göre, insanın hiçbir şeye 

gücü yoktur. Fiillerinde hür değildir, kudreti yok, irâdesi ve ihtiyarı da yoktur. Allah fiilleri onda 

diğer varlıkları yarattığı gibi yaratır. 

M.Âkif, tevekkülün manasının Allah’a iftira atmak olmadığını, dini taassupla dinin 

çehresinin bozulup rezil olunabileceğini, bu rezillikte bütün dünyanın gözlerinin İslam’a sefil, 

                                                 
27 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 253-4. 

28 Bağdadi, el Fark, s.188. 

29 Bkz. Bağdadi, Fark, s. 128.  

30 Bkz. Müslim, Kader 1. 
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rezil ve tembel din mensupları diye baktığını, kader ve tevekkülün yanlış algılanmasıyla dini ve 

insanları rezil edildiğini, fazilet ve sebeplere yapışıp çalışmakla huzur olması gereken imân 

işareti olan tevekkül inancının yanlış algılarla memleketin her tarafının cüzzamlı hasta gibi 

olduğunu söylemektedir;  

 

Utanmadan yine kalkışma Hakk´a bühtâna. 

Tevekkülün, hele ma´nâsı hiç de öyle değil. 

Yazık ki: Beyni örümcekli bir yığın câhil. 

Nihâyet oynıyarak dîne en rezîl oyunu. 

Getirdiler, ne yapıp yaptılar, bu hâle onu! 

Yazık ki: Çehre-i memsûha döndü çehre-i din, 

Bugün kuşatmada İslâm´ı bir nazar: Nefrin. 

Tevekkül inmek için tâ bu şekl-i mübtezele, 

Nasıl uyuttunuz efkârı, bilsem, ey hazele?  

Nasıl durur aceb alnında Şer´-i ma´sûmun. 

Bu simsiyâh izi hâlâ o levs-i meş´ûmun?  

Tevekkül öyle yaman bir Şiâr-ı imandı. 

Ki kahramân-ı fezâil denilse şâyandı.  

Yazık ki: Rûhuna zerk ettiler de meskeneti:  

Cüzâma döndü, harâb etti gitti memleketi! 31 

 

M.Âkif Ersoy, çalışmak, sabırla azmetmek ve tevekkül inancının doğru algılanmasıyla bir 

avuç İslam ümmetinin şirk zülmünü yarıp doğudan, batıya, garbtan şarka, taa Çin’e kadar her yeri 

fethettiğini söylemektedir;  

 

Zalam ı şirki yarıp fışkırınca din-i mübin. 

Yayıldı sine-i Batha'ya bir hayat ı nevin. 

Bu inkılabı henüz ruhu duymadan Garb'ın, 

Kuşattı satveti dünyayı bir avuç Arab'ın! 

                                                 
31 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 254-5. 
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Dayandı bir ucu ta Sedd-i Çin'e; diğer ucu, 

Aşıp bulut gibi, binlerle yükselen burcu, 

Uzandı ansızın İspanya'nın eteklerine. 

Hicaz'ı, Çin'i düşün nerde? Nerdedir Pirenel 

Nedir bu harikanın sırrı? Hep tevekküldür: 

Ki i'timad ı zaferden gelen tahammüldür. 32 

 

M.Âkif, Allah’ın: Onları afvet; onlar için mağfiret dile; iş hakkında onlara danış; bir kere 

de karar verdin mi, Allah'a (tevekkül et) dayan”33 âyetiyle Hz. Peygamber’e bir iş yapmadan önce 

sahabelere danışmasını, kararı verdikten sonra sabredip tevekkülle işi yapmasını, yanlış bir görüş 

olursa rahmet peygamberi olarak affetmesini, Allah’tan da tevbe istiğfarla bağışlanma dilemesini 

istediğini belirtmektedir; 

 

Cenab-ı Hak ne diyor bak, Resul-i Ekrem'ine: 

"Bütün serairi kalbin ihata etse, yine, 

Danış sahabene dünyaya aid işler için; 

Rahim ol onlara ... Sen, çünkü ruh-i rahmetsin. 

Hata ederseler aldırma, afvet, ihsan et; 

Sonunda hepsi için iltimas-ı gufran et. 

Verip kararı da azın eyledin mi ... Durmayarak 

Cenab-ı Hakk'a tevekkül edip yol almaya bak. 34 

 

Hz. Ömer, Yemen’den gelmiş bir grup insanla karşılaşmıştı. Onlara: “Siz ne ile 

geçiniyorsunuz?” diye sordu. Onlar da: “Biz tevekkül edenleriz” dediler. Hz. Ömer onlara kızdı. 

“Yalan söylüyorsunuz. Siz tevekkül edenler değil, teekkül edenlersiniz, yani çalışmaktan kaçıp 

hazır yiyenlersiniz, demişti. Bu olayı dile getiren M.Âkif, Hz. Ömer’in tevekkülü bizden daha iyi 

bildiğini dile getirmektedir; 

 

                                                 
32 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 254-5. 

33 Al-i İmran, 3/159. 

34 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 257. 
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Ömer, tevekkülü elbet bilirdi bizden iyi 

Ne yaptı "biz mütevekkilleriz" diyen kümeyi? 

Dağıttı, kamçıya kuvvet, "gidin, ekin" diyerek. 

Demek: Tevekkül eden, önce mutlaka ekecek; 

Demek: Tevekküle pek sığmıyormuş, anladın ha. 35 

 

Bugün değilse bile kader ve tevekkül inancının düzgün anlaşılmasıyla gayret, sabır ve 

tevekkülle müslümanların bu kahraman yolu tercih edeceğini de ümit etmektedir;  

 

O iman kuvvet ihzarıyle emretmişti ... Lakin, biz 

"Tevekkelna" deyip yattık da kaldık böyle en aciz!  

Bugün değilse, yarın çare yok halas edecek. 

Mücahedeyle tevekkül. Ne kahraman meslek! 36 

 

E.Sabır ve Tevekkül; İmanın İki Temel Taşıdır. 

M.Âkif Ersoy, imanın iki temel taşı olan sabır ve tevekkül inancının güçlü iman sahibi 

kişilerin yolu olduğunu, eğer bu inançlar iyi anlaşılmazsa ne dünyanın ne de dinin ortada 

kalacağını, bunun anlaşılıp insanlara düzgün bir şekilde anlatılmasını istemektedir;  

 

Verip karârı da azm eyledin mi… Durmayarak 

Cenâb-ı Hakk´a tevekkül edip yol almaya bak. ” 

Demek ki: Azme sarılmak gerek mebâdîde;  

Yanında bir de tevekkül o azmi teyîde.  

Hülâsa, azm ile me´mûr olursa Peygamber; 

Senin hesâbına artık, düşün de bul, ne düşer! 

Şerîatin ikidir en muazzam erkânı;  

Kimin ki öyle müzebzeb değildir îmânı;  

Ayırmaz onları, bir addedip tevessül eder 

Açıkça söyleyelim: Azm eder, tevekkül eder: 

                                                 
35 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 259. 

36 M.Akif Ersoy, Safahat, s. 301, 315. 
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Ne din kalır, ne de dünya bu anlaşılmazsa… 

Hem anlayın bunu artık, hem anlatın nâsa. 37 

 

Sonuç 

İstiklâl Marşı şairi Mehmed Akif Ersoy, kader ve tevekkül inancının döneminde yanlış 

algılandığını, müslüman fert ve toplumların geri kalmasının dinin yanlış algılanmasından 

kaynaklandığını söylemektedir.  

Çalışmayı bırakmanın, tembelliği ve dilenciliği seçmenin İslâm’ın tasvip etmediği yanlış 

kader ve tevekkül algısı olduğunu belirten M.Âkif, sebeplere tam teşebbüs ettikten sonra neticeyi 

Allah’tan beklemeleri ve hakiki te’siri O’ndan bilmeleri tevekkülün esası olduğunu söyler. 

Tevekkül, sebepleri bütün bütün reddetmek değildir. Sebeplere riâyet ederek, sebepleri fiil-i duâ 

telakki ederek sonucu Allah’tan istemektir.   

Tevekkül; tedbiri elden geldiğince almak ve bu sûretle hareket etmek şartıyla Allah’tan 

hayırlı bir netice beklemektir.  

Meselâ, bir harpte tevekkül, düşmana karşı en te’sirli silâhlarla donandıktan ve harp 

kâidelerine harfiyyen riâyet ettikten sonra zaferi Allah’tan beklemek ve O’na güvenmektir. 

Tedbiri bırakıp Allah’ın ilminde olanlar hakkında tahmin ve yorumlarda bulunmak, meseleye 

temelden uzak kalmaktadır. İnsan buğday elde etmek istediği zaman tarla ile bir yönde el ele 

verir. Onu sürer, eker ve sular vs. Böylece nefsî teşebbüsle birlikte sebeplere de riâyet ettikten 

sonra Allah’a tevekkül eder ve neticeyi kalp rahatı ve rızası ile bekler. Bu Cenâb-ı Hakk’ın bir 

kanunudur. O’ndan buğday istemenin yolu, ferdin o işe teşebbüsü ve sebeplere uymasıdır. 

Mehmet Âkif Ersoy, medeniyetler seviyesine yükselmenin yolunun gerçek kader inancı ve 

tevekkül inancının âyet ve sahih hadisler ışığında anlaşılmasının ve insanlara bu şekilde 

anlatılmasının önemine değinmektedir. Dil ile yapılan duâ yanında, gerçek bir tevekkül anlayışı 

içinde çalışarak fiili duâyı da yerine getirmek sûretiyle, azim ve sabırla istenilene nâil olmanın en 

garanti yolu olduğunu şiirlerinde dile getirmektedir.  

 

 

                                                 
37 M.Akif Ersoy, Safahat, s.257. 



MEHMET ÂKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNDE KADER VE TEVEKKÜL İNANCI                                             15

 
 

 

International Journal of Russian Studies 

Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi     Volume 9/1 January 2016 p. 1-15 

 

Kaynakça 

Akseki, A.Hamdi, İslâm Dini, DİB Yay., Ankara, 1977.. 

Buhâri, Ebu Abdullah, el-Camiu’s-Sahih, Çağrı Yay, İstanbul, 1981.  

Ersoy, Mehmet Akif, Safahat, Hece Yayınları, Ankara,  2009. 

Isfehani, Ragıp, Müfredât li elfazı’l-Kurân-ı Kerim, y.y, Beyrut, trs. 

İbn Manzur, Cemaleddin, Lisânü’l-Arab, Beyrut, trs. 

İbnü’l-Esir, el-Kamil fi’t-Tarih, Beyrut,1965. 

Mâtürîdî, Ebu Mansur, Kitâbu’t-Tevhid, Haz: B.Topaloğlu-M.Aruçi, İSAM, Ankara, 2005. 

Muttaki, Ali, Kenzü’l-Ummal, Beyrut trs. 

Müslim, Ebu’l-Hüseyin, es-Sahih, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981. 

Okay, M.Orhan,-M.Ertuğrul Düzdağ, “Mehmed Akif Ersoy”, DİA, cilt: 28, İstanbul, 2003.  

Önkal, A., “Ebû Ubeyde b. Cerrah”, DİA, cilt: 10, İstanbul,1994. 

Taftazani, Sa’dettin, Şerhu’l-Akaid, Haz: Süleyman Uludağ, Kelâm İlmi ve İslâm Akaidi, Dergâh 

Yay, İstanbul, 2013. 

Tirmizi, Ebu Abdurrahman, es-Sünen, Çağrı Yay., İstanbul, 1981. 

Zebîdî, Muhammed, Tâcü’l-Arus min Cevahi-ri’l-Kamus, Mektebetül-İlmiye, Beyrut trs.  


