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'Ilahi ente maksudi ve nzake matlubi 
(Ey Allahım! Aradığım Sen'sin, tüm isteğim senin nzanı kazanmaktır.) 

ahammüllü olmanın ve birbirini ba
ğışlamanın, sıkıntı, bela ve musibet
lere dayanmanın sabrını/sınırlarını 

tüketen modern hayat, kendisinin dı
şındaki leri "öteki"leştiren bir insan modelini sun
maktadır. Bu model insan ki, gerçekte kendisinin 
"yabancı"laştığının farkında ve bilincinde değil

dir. Marazlı bir konuma sürüklenen çağdaş insan, 
bireysel ve aynı zamanda bencil ve her şeyde 
kendini merkeze koyma hastalıklarıyla da karşı 

karşıyadır. Böyle, bir hal onun Yaratan' ı ile olan 
bağını da ya tamamen koparmakta ya da zayıf

latmaktadır. 

Hasılı i lahi/aşkın kabullen(iş)me olarak tasvif 
ettiğimiz rıza, hal · ve makamı, insanlarımızdan 
uzaklaşmaktadır. Şu halde bu kaybolmaya ve yok 
olmaya yüz tutan vasrf=rıza ne demektir? Rıza 
hali, erdemli ve mutlu bir toplumda neyi ifade et
mektir? Rıza, ideal insana neleri kazandırmakta 
ve yokluğunda ise neleri kaybettirmektedir? 

Murakebe, işi kolaylıkla kabullenme, hoşnut 
ve memnun olmak, kabul etmek, muvafakat, lü
tuf, kerem ve teveccüh gibi anlamlara gelen rıza, 
terim bakımından şu anlamlara gelebilecek kadar 
zengin bir kavramdır: ''Tabiattaki ilahi kanunlar 
hükmünü icra ederken, itiraz etmemek ve sızlan
mamak", "Tevekkülün nihai mertebesi", 
"Rabb'in takdiri karşısında kalbin neşe içinde ol
ması", " Iradeyi terk etmek", "Kainatta her şeyin 
en mükemmel şekilde vücuda geldiğini düşün
mek." 

Bununla birlikte rıza, hakikat erbabını, Yara
tan'dan ve Kur'an'dan başlayıp ötelerin ötesi 
alemiere kadar uzanan tefekkür yüklü manalar 
deıyasına götürür ve benliğini ilahi"ben"de yok 
eder. 

Allah'ın kulundan razı olması ve kulun da Al-
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lah'tan razı olması, rızanın tek boyutlu olmadığı
nı anlatır. (Abdülkerim Ku~eyri, Kuşeyri Risalesi (Tasawuf ll· 

mine Dair), lll. baskı, lstanbul1999, 275, 73 nolu dipnot) Aş

kın Varlık'tan, sonradan yaratılan (hadis) varlığa 
gidiş, ma h luktan ilahi alemiere yükseli ş.. . Rıza, 

yüceler yücesi ile onun fıtratında "kan dökücü" 
olma özelliği olan "unutan/unutkan" olarak hal
kettiği varlık arasındaki mukaveledir. 

Diğer taraftan rıza, nefsin, Allah'ın ezeli bilgi
siyle hakkında takdir ettiklerini isyan ve muhale
fet girdabına batmaksızın gönül hoşluğuyla ka
bul etmesidir. (lhvan-ı Safii, Resailu lhvanu's-Safii ve Hul

lani'I·Vefa, neş: Butros ei-Bustiini, Beynit trz, IV, 73) 

Nitekim, Yüce Allah, VedOd (çok çok seven) 
isminin bir tezahürü olarak şöyle buyurmaktadır: 
"Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan 
razı olmuşlardır." (Beyyine, 8) 

Insanı cennet nimetleriyle karşılaştıracak olan 
rıza, kulun çalışmasıyla elde edilir. Kulun rıza 

mertebesine ulaştığının zorunlu şartı, onun Yara
tan'dan razı olması ve takdirine teslim olmasıdır. 
Ancak belanın acısını hissetmernek derecesindeki 
kayıtsızlık, rızanın ruhuna uygun değildir. Rıza, 

ya lnızca Allah'ın hükmüne ve kazasına isyan ve 



itiraz etmemektir. Bu noktada ku!a gereken, nza 
göstermekle sorumlu olduğu kazaya razı olmaktır. . ' 

Allah'ın en büyük nimet kapılarından ·birisi 
olarak rıza, her kula nasip olan bir erdem değil
dir. Zira kendisine rıza bahşedilen kimse, en mü
kemmel rahatlığa kavuşmuş ve en yüce derece
den Allah'ın en yakın olanların makamına kavuş
muş demektir. Bu anlamda rıza, Allah'ın en mu
azzam kapısı ve dünyanın cennetidir. Ancak Al
lah, kulundan razı olmadığı müddetçe, kulun da 
O'ndan razı olması mümkün değildir. (Kuşeyri, Ku

şeyri Risalesi, Tasawuf limine Dair, 276) 

Kulun Rahman'dan raz.ı olması ne demektir? 
Bu ifade kulun, nefsani arzularından ve ihtirasla
rından sıyrılması Rabb'inden razı olması anlamı
na. gelir. 

Bu çerçevede rıza iki kısımda gerçekleşir: Al
lah ile rıza, Allah'tan rıza. Allah ile rıza, onun ta
sarruflarına razı olmaktır. Allah'tan rıza ise, hük
metmekte (kaza) olduğu her şeye razı olmaktır. 

Nihayetinde rıza, kalpte ve gönülde neşe ve 
sevinçten başka bir şey kalmayacak şekilde hoş
nutsuzluk marazını çıkarıp uzaklaştırmaktır. Bu
nun için insan, tüm gayretini göstererek sürekli 
bir şekilde rızayı kullanmalı, rızanın onu kullan
masına fırsat vermemeli ve zemin hazırlamama lı
dır. Aksi takdirde rızadan haz alma ve rızaya de
ğer verme sebebi ile insan, tecelli eden hakikat
lerden mahrum kalır ve bunun sonucunda mah
cup duruma düşer. 

Ancak kul, Allah'ın rızasından haz alıp rahatı
nı kalbinde hissetti mi, bu yaşadığı hal, Hakk'ı te
maşa (şuhOt) etmesine veya daha yüksek ma
kamlara çıkmasına perde ve engel olur. 

Dolayısıyla esas gaye, rızadan haz alıp tatmin 
olmakla kalmamalıdır. Zira, rıza, kalbin Rabb'in 
hükümleri ile sükQn bulması, kulun Allah'ın ken
disi için razı olduğuna ve tercih ettiğine muvafa
kat etmesidir. Bir başka deyişle, tabiatta meyda
~a gelen hadiselerden şikayetçi olup da isyan et
memesi, hakkındaki ilahi tercihi gönül hoşluğu 
ile karşılamasıdır. 

"Kul ne zaman rıza mertebesine ulaşır?" diye 
Rabiatu'I-Adeviyye'ye sorulunca, o şu cevabı ve
rir: "AIIah'ın nimeti kadar, musibeti de kendisini 
memnun edince." (Kahnn da hoş, lütfun da hoş) (Kuşey

ri, Kuşeyri Risalesi, Tasawuf limine Dair, 277) 

Allah'ın kulundan razı olması ve kulun da 
Rahman'dan razı olması şeklinde tezahür eden rı
za, içinde sayısız nimet ve ikramları barındırır. 

Nitekim, Hakk'ın rızasının hakikati, en güzel 
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şekilde yarattığı kulu için sevap, nimet, keramet 
ve ikram bahşetmesidir. Bu anlamda, Allah'ın rı
zası, O'nun iradesinin tahakkuk etmesidir. Kulun 
rızasının hakikati ise, Allah'a koşulsuz bir şekilde 
teslim olması, emirlerine hakkıyla yerine getirme
si ve kendisi hakkındaki hükümlerine itaat etmesi
dir. Dolayısıyla Allah'ın rızası, kulun rızasından ön
ce gelmektedir. Çünkü, kulun rızası, Yaratan'ın rı
zasına bağlıdır, O rıza ile mukayyettir. (Ali b. Osman 

Cüllabi Hucviri, K~u'I·Mahcüb, Hakikat Bilgisi, haz: Süleyman 

Uludağ, ll. baskı, Istanbul 1996, 284) 

Bu çerçevede kulun rızası, Allah'ın onun hak
kında takdir ettiği kazasının iki türlü tecelli~i (ver
mesi ve vermemesi) karşısında kalbinin eşit du
rumda bulunmasıdır. Yani, kulun "kahrın da hoş 
lütfun da hoş" diyebilme mertebesine ulaşması

dır. Nihayetinde Cemal ve Celal'in takdir ve ya
ratmasında, kulun istikametten çıkmaması esas
tır. Bunun devamı ol~rak hal ve ruh değişi~e uğ
ramayıp, kahır ve ihsan karşısında şaşkınlık krizi
ne ve bataklığına sürüklenmemelidir. Bu hali ya
şayan insan için, ister cemal ve lütfun nuru ile ay
dınlansın, ister celal nan ile aydınlansın her iki hal 
bir olur; nar ile nOr aynlleşir/özdeşleşir. Elde edi
len semere/hasılat, Hakk'ın zuhuru ve tecellisi ve 
Hakk'tan gelen her şeyin hayır ile kemalata ulaş
masıdır. (Hucviri, K~'I-Mahcüb, Hakikat Bilgisi, 284-285) 

Hakiki rıza, bazı irfan erbabınca, Rahim'den 
cenneti istememek ve cehennemden O'na sığın
mamaktır. Yani rıza, hangi hüküm vaki olursa ol
sun (ikbal veya bedbahtlık hali) sızianma halinin 
ortadan kalkmasıdır. Dünyayı tek hayat olarak 
zannedenlerin aksine, rıza, bazı ariflere göre, ka
zanın acı olmasından kalbin sevinç duymasıdır. 
Belki de bunun için Hak Teaıa; hakkında azına ra
zı olup kanaat edene, gaye olarak gördüğünden 
daha fazlasını bahşeder. (Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi, Ta

sawuf limine Dair, 278) 

Rıza, Islam sufılerinin gözünde, farklı anlamla
ra bürünür. Işte onlardan bazıları: 

"Rıza, kulun iradesini terk etmesidir." "Rıza, 
ilahi irade hükmünü yerine getirirken kalbin hu
zur ve sükGn içinde olmasıdır." "Rıza, kaderin te
cellileri karşısında kalbin neşe içinde olmasıdır." 

Insanı cennet nimetleriyle karşılaştıra
cak olan rıza, kulun çalışmasıyla elde 
edilir. Kulun rıza mertebesine ulaştığı
nın zorunlu şart.ı, onun Yaratan'dan ra
zı olması ve takdirine teslim olmasıdır. 
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"Rıza, Allah'ın takdirini sevinçle karşılamak
tır." "Rıza, Allah'ın kulu için ezelde yaptığı terci
he kalbin nazar etmesidir. Zira Allah kulu için en 
hayırlı olan şeyi takdir etmiştir." Sufyan Sevn: 
"AIIahım! Benden razı ol", diye dua edince orada 
bulunan R~bia, "Kendisinden razı olmadığın zat
tan senden razı olmasını isternekten utanmıyor 
musun?" dedi. 

Şu şiir, rıza ve kanaatı ne güzel resmetmektedir: 

"Rıza acı şeydir. Acı şey tatlı görüldüğü za
man kanaat kadehinden yudum yudum içilir." 

Şu halde rıza evresine ulaşan kişiyi, ulaştığı 

makam ve mertebe; dert ve sıkıntıdan kurtarır, 
gaflet girdabından çekip çıkarır, Hakk'tan ve ha
kikatten gayrısı ile .alakalı olan düşünce ve tasav
vurları kalpten siler, meşakkat zincirinden azat 
eder. Zira, kurtarmak ve hakiki özgürlüğe kavuş
turmak, rızanın sıfatıdır. 

Rıza ile ilgili muamelelerin hakikati ise, kulun 
her şeyi bilenin (Alim) ilmine razı olması ve ka
bullenmesi, bunun sonucunda bütün hallerinde 
her şeyi görenin (Baslr) kendisini temaşa ettiğinin 
bilinç ve şuurunda olmasıdır. (Hucviri, Keşfu'I-Mah

cüb, Hakikat Bilgisi, 285) 

Hakikat erbabınca, rıza muhabbetin sonucu
dur. Çünkü se~en, sevgilisinin yaptığı şeye razı 
olur. Seven kişi azap içinde dahi olsa, gönlü sev
gi ile şad olur. Nimet içinde bulunsa dahi, bu lü-

tuf onunla sevgisi aras.ına setre engel olmaz. Ni
hayetinde Halik'ın ihtiyar ve iradesi karşısında 

kendi ihtiyar ve iradesi erir, tükenir ve yok olur. 
(Hucviri, Keşfu'I-Mahcüb, Hakikat Bilgisi, 288) Bu hal tıpkı, 
aşık olanın, aşkının tesiriyle, sevgilisinin karşısın
da tüm melekelerini yitirmesi gibidir. 

Ulaşılan mertebede, takdir edilen hükümler, 
kalp tarafından sükCınetle mukabele görür ve ka
derin acılığı sevinçle karşılanır: 
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Hakikat erbabınca, rıza muhabbetin 

sonucudur. Çünkü seven, sevgilisi
nin yaptığı şeye razı olur. Seven kişi 

azap içinde dahi olsa, gönlü sevgi 
ile şad olur. Nimet içinde bulunsa 
dahi, bu lütuf onunla sevgisi arasına 

setre engel olmaz. 

"Rab olarak Allah'a razı olan kişi imanın lezze
tini tatmıştır."(Müslim, lman, 56; lbn Hanbel, ı, 208) 

"Allah Teala, hikmeti gereği sevinç ve neşeyi rı
za ve yaklnde; üzüntü ve kaderi de şüphe ve hoş
nutsuzlukta yaratmıştır." (ei-Camiu's-Sağir, ı, 86) 

Hülasa, rıza, kalplere ulaşan ilmin sağlam ve 
sahih olmasıdır. Kalp, ilmin hakikati ile karşı kar
şıya kaldığında, ilim onu rızaya doğru kanalize 
eder. Rıza ve muhabbet, korku/havf ve ümit/re
ca gibi haller değillerdir. Zira bunlar dünyada ve 
ahirette de kuldan ayrılmayan iki haldir. Çünkü, 
cennette de rıza ve muhabbetten uzak (müstağ
ni) kalmak mümkün değildir. (Ebü Hafs Şihabeddin 
Ömer es-Sühreverdi, Avarifü'I -Mearif, Tasawufun Esasları, 

haz: H .K.Yılmaz, 1. Gündüz, lstanbul1990, 623) 

Nihayetinde yapıp ettiklerimiz, şu iki esasa 
dayanmaktadır. O'nun senin için yaptığın, senin 
de O'nun için yaptığındır.. Bunun sonucunda 
O'ndan gelene razı olmak, kendi yaptığında da 
ihlaslı olmak gibi iki bereketli lütuf ve ihsan orta
ya çıkar. 

Şu soru ve cevabı tüm söylenenleri özetler 
mahiyettedir: 

Yahya b. Muaz'a: "Kul, rıza makamına ne za
man ulaşır?" sorulduğunda muamelelerinde ken
disini şu dört esasa bağladığı ve "verirsen kabul 
eder, vermezsen razı olurum. Beni terk edersen 
ibadet, davet edersen icabet ederim" dediği za
man" cevabını vermiştir. (Sühreverdi, Avarifü'I-Mearif, 
Tasawufun Esasları, 624) 

Sonuç olarak; modernizm ve onun iki vasıtası 
bilim ve teknoloji inanılması güç işleri başarıp ha
yatımızı kolaylaştırsa da, acı, dert, sıkıntı ve ızdı
rap ilk insandan beri varlığını korumaktadır. Bu 
olumsuz haller karşısında çağdaş insanın, ümit
sizlik, yeis ve karamsarlık krizine girmeyip hem 
akıl hem ruh hem de ahlak sağlığını koruması, 
ancak rıza mertebesine ulaşmasıyla mümkündür. 
Vasıl olunan dereceyle; Yaratan insandan razı, in
san da Yaratan'ından razı olacaktır. 


