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Bir Kur'an Ayeti Bağlamında 
Yaratıcıdan Razı/Hoşnut Olmak 

Selim ÖZARSLAN 
Yard. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Giriş 

İnsan her zaman olduğu gibi şimdi de yani teknolojinin ve telekomünikasyo
nlin son sınırına geldiği, bilgi çağı olarak da tanımlanan günümüzde mutluluğu 
ve iç huzurunu aramakta, yaşantısına anlam kazandırma çabası içerisinde bulun

maktadır. 

Genel olarak bütün dinlerin özel olarak da ilaili kaynaklı dinlerin amacı insa
nı mutlu kılmaktır. Bu bağlamda ilaili dinlerin son halkası olan İslam'ın nihai he
defi de yeryüzünde yaşayan insanlığın dünya ve ahiret saadetine ulaşmalarını te
min etmektir. Bu nasıl sağlanacaktır. Bu sorunun cevabını da yine İslam'ın temel 
kaynağı Kur'an-ı Kerim vermekte, adeta şöyle söylemektedir: Hayatını öyle gü
zel ve değerli şeylerle anlamlandir ki, "sen Allah'tan razı/hoşnut, O da senden 
razı olarak Rabb'ine dön, (seçkin) kullanın arasına katıl ve cennetime gir!"1 

İslam düşüncesinin üç sacayağını oluşturan Kelam, İslam Felsefesi ve Tasav
vı..ıf'un odak noktasında da insanın mutluluğu bulunmaktadır. Bu ilimierin ortak 
araştırma konulan arasında Allah-alem, Allah-insan ilişkisi özellikle göze çarp

maktadır. Bu bağlamda Allah-insan münasebeti çerçevesinde değerlendirebile

ceğimiz bir konu da Allah'ın insandan, insanın ise Rabb'inden razı olması olgu
sudur. Allah'ın yoktan var ettiği insandan razı ve hoşnut olmasını, bireyin O'nun 
dinini kabul etmesi; O'nun emir ve buyruldarına boyun eğip, yasakladıldarından 
da kaçınma çabası içerisinde olması ile yani makbul amellerle2 izah edebiliriz de, 
insanın Allah'tan hoşnut olması ne anlama gelmektedir? Üzerinde durup düşü
nülmesi gereken soru da bu olsa gerekir. Ancak buradan Allah'ın rızasını hafife 

ı 89 Fecr/28-30. 
2 Yazır, Muhammed Haındi, Hak Dini Kur'an Dili, Çelik-Şura, İst, trs. c. 8, s. 444. 
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aldığımız şeklinde bir sonuç çıkarılmamalıdır .. Çünkü mü'min bireyin en yüce 
ideali ve en büyük mutluluğu Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Nitekim Kur'an'da bu 
gerçek bütün açıklığıyla vurgulanıruş~: "Allah mü'min erkelderle mü'min kadın
lara içlerinde ebedi kalacaldarı, altlarından (zeminlerinden) ırmaldar akan cen
netler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Allah rızası ise hepsinden 

daha üstündür. İşte en büyük saadet de budur. "3 Bu ayette belirtilcliğine göre en 
büyük mutluluk Allah'ın rızası olmuş olmakt..-ıdır. Dünyaca ünlü mutasavvıf şair 

Yunus Emre (1241-1321) de bu gerçeği; 

"Cennet ceimet dedikleri bir ev ile birkaç huri, 

İsteyen e vergi! anı bana seni gerek seni .... 

dizeleriyle dillendinniştir. 

İnsarun Allah'tan razı olmasının ne anlama geldiği hususundaki soruya cevap 

aramadan önce razı olmah.un ne anlamalıyız, öncelikle bunun üzerinde dumıa

mız gerekecektir. 

1. Rıza'nın Sözlülı;: ve Teriın Anlamı 

'Rıza, (ra-dı-ye) kökünden mastar olup, Arapça lügatierde istememezliğin, 

kızgınlığın, hoşnutsuzluğun zıddı, sızlarunama, yakınmama, itira,z etmeme, şük

ranla karşılama, razı olmak, memnun olmak, hoşnut olmak ve Allah'ın sevap ve

recek şekilde bir şeyi murat etmesi4 anlamında kullanılmaktadır. 

Yukarıda anılan ayetinanlam örgüsünden anlaşıldığına göre rıza çift yönlüdür: 

1. Allah'ın yarattığı bireyden razı olması. 

2. Bireylerin yaratıcıları Allalı'tan razı olmaları. 

İnsanın Allall'tan razı olması, kulun Allah'ın kendi hakkındaki hükmünü (ka

za) çirkin görmemesi olurken, Allah'ın kuldan razı olması ise yüce Allah'ın kulu

nu emirlerini yapan ve nehiylerinden kaçınan olarak görmesidir.5 Başka bir de

yişle b~eyin Allah'tan razı olması, Allah'ın buyruklarını yerine getirmesi ve hü
kümlerine boyun eğmesi olurken, Yüce Allah'ın yarattığı bireyden razı olması, 

onun için sevap, nin1et, ınükafaat ve ikraın irade etmesidir.6 

Radiyeh kelinıesi radiyeten, riidiyetün ve rtldiyetin formunda Kur'an-ı Ke-

3 9Tevben2. 

4 İbn 1\Ianzür, Ebi'l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, Lisiinıt'I-Arab, Beyrut 

1410/1990, c. 14, ss. 323-324; Uludağ, Süleyman, TasavvıifTerinıleri Sözlıiğıi, İstanbul 1991. s. 396; 
Cebecioğlu, Etlıem, TasaııuııjTerimleri ve Deyimleri Sözlıiğti, Ankara 1997, s. 592. 

; İsfehani, Hüseyin b. Muhanuned Rağıb, ei-Miifrediitıi Fi Garibi'l-Kıır'iiıı, İst. 1986, s. 286. 
6 Hıicviri, Ali b. Osman Cüllabi, Keşfiı'I-Mabcı1b(Hakikat Bilgisi), çev. S. Uludağ, İstanbul 1982, 

s. 284. 
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~inı'de dört ayrı yerde7 "hoşnut olma, razı olma" anlamında lrullaiıılmıştır. 
"Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuştur." ifadesi 

Kur'an'da dört ayrı sürede" geçmektedir. Lügat sahibi İbn Manzür (ö. 711/1311) 

SÖZ konUSU bu ayetlerin yorumunu ŞU şekilde yapmaktadır: Allah onların yapıp 

ettikleri eylem ve davramşlanndan (fiillerinden) hoşnut olmuş, onlar da yapmış 

olduklarının karşılığım verdiğinden dolayı Allah'tan memnun ve razı olmuşlar
dır.9 Demek ki, önce insanlar kendileri, içinde yaşadıklan sosyo-h.'iiltürel çevre

leri için iyi, güzel ve yararlı eylem ve davranışlarda bulunınuşlar, Rableri de on

ların bu tutumlanndan dolayı onlardan razı ve hoşnut olmuştur. Rablerinin ken

dilerini rıza ve hoşnutluk niİnetine kavuşturmasından ötüıii de insanlar O'ndan 

memnun ve hoşnut olmuşlardır. Bu yolla Allah-insan ilişkisi ulaşabileceği en üst 

seviyesine vamıış olmaktadır. 

Başta müfessirler olmak üzere birçok İslam düşünüiii de bu manaya yakın 

başka yoruml~rda bulunmuşlardır. Keliiıncı, filozof ve müfessir olan Razı: 

(ö.606/1210) insamn Rabbinden razı olmasım Allah'ın verdiği mükafaatlara bağ

larken, Allah'ın kulundan razı olmasım da dünyada iken yaptığı iyi ve hayırlı ey

lem ve davramşlarıyla yorumlamaktadır. ıo Mu'tezili düşünür ve yorum cu Zemah

şer1 (538/1143) ise "kendisine verilen şeylerle" 11 Mü'rnin bireyin Rabb'inden razı 

olduğu kanaatini taşımaktadır. 

Tasavvufi düşünceyle Kur'aru ayetleri yorumlamaya çalışan İsınail Hakkı 

Bursevı: (ö. 1137 /1724)'nin yaptığı yorumda da "insanların Allah'ın kendilerine 

verdiği elevanılı nimetlerelen ötürü O'ndan hoşnut olcluldan"12 düşüncesi öne 

çıkmaktadır. 

Yine tasavvufi bir üslüp ve bakış açısıyla Kur'an1 söylemleri anlamlanclırına 

çabası içinele olan Alüs1 (ö. 1270/1853) de "kendisine verilen sonsuz nimetler

elen dolayı bireyin Rabb'inclen razı olacağını"ı.ı ifade etınek suretiyle aynı yorum 

örgüsüne vurgu yapmıştır. 

Çağdaş Kur'an yonuncuları kategorisinde cleğerlenclirebileceğimiz Sabüru Saf-

7 69 Hakka/21; 88 ~iye/9; 89 Fecr/28; 101 Kiiria/7. 

8 bk. 5 Maide/119; 9 Tevbe/100; 58 Mücadele/22; 98 Beyyine/8; Ayrıca bkz. Abdülbiiki, Muham
med Fuat, Mu 'cem/i 'l-Mzifebres li E(fiizi'l-Kıtr'iini'l-Kerim, İstanbul 1987, s. 321. 

9 İbn Manzı1r, Lisiinıi'I-Amb, c. 14, s. 324. 
lO Razi, Fahreddin b. Ziyauddin Ömer, Teftini '1-Kebfr (Mef:itihu'l-Gayb), Beyrut 1415/1995, c. 

31, s. 179. 
ll Zenıahşeri, libi Kasım Mahmud b. Ömer (538/1 143), Teftint 'l-Keşşiif an Hakiii ki Gaviimidi't

Tenzfli m Uyzmu'l-Ekiivflifi Vllwbi't-Te'vfl, tlık. Abdurrazzak el-Mehdi, Beyrut 1417/1997, c. 4, s. 

756. 
12 Bursevi, İsmail Hakkı, Tefsini Rubıı'l-Beyan, İstanbul 1389, c. 10, s. 432. 

13 Aliisi, Ebi'l-Fadl Şehabüddin Mahmud, Ruhu '1-Meiiızf Fi Teftiri'l-Kur'iini'l-Azim ve Seb'il-Me

siin~ Beyrııt 1405/1985, c. 30, s. 13L 
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vetü 't-Tejtisfr isimli eserinde, bireyin Allah'tan razı olmasını "Allah' ın kendisiİle 
verdiği nlınetlerle" 14 izah etmekte, bu yorumuyla da selef alimlerinın görüşüne ka

tılmış olmaktadır. Görülmektedir Id ldasik ve çağdaş Kur'an yarumcuları bireyin 

Allalı'tan razı ve hoşnut olmasını bireyin yaptııdan iyi ve faydalı eylemlerine kar

~ılık Allalı'ın ona verdiği sürekli nirnetle~e bağlama hususunda heınfıldrdirler. 

Bu düşünce ve anlamlandırma çabalarını ifade ettikten sonra şimdi de Al

lah'ın kendilerinden, kendileri de Allah'tan hoşnut ve memnun olan insanların 

ne gibi niteliklerle mücehhez oldukları üzerinde duracağız. Bunu tespit etmek 

içinde Allah'ın kendilerinden razı olduğu, kendilerinın de O'ndan razı olduğunu 

dillendiren Kur'aru metinleri irdeleyeceğiz. 

Evrenın sahibi Mutlak Kudret, yararıldanndan razı olmasının ille ilkesini iman 

olarak belirlemiştir. Bu iman Mutlak Kudret'in varlığı ve birliğinın kabulünü içer

diği gibi Hz. Peygamber'in O'ndan getirdiği ilaili buyrukları da kapsamaktadır. 

İlk prensip olan imanlı oluştan sonra razı olunacaklarda bulunması gereken ildn

ci nitelilc, imanının gereği olarak bireyin kendisine, sosyal yaşamında ilişldli ol

duğu diğer insanlara ve çevresine yönelik yararlı işler yapmasıdır. 15 Bu yararlı iş

ler, Kur'an'ın kendisine özgü ifadesiyle 'amel-i salih'ler yalnızca dinin temel rü

künlerinden olan namaz, oruç, zekat, hac vb. gibi ibadetlerle sınırlı olmayıp, Al

lah' ın hoşnutluğuna uygun, insanların iyiliğine hizmet eden, hayra ve iyiliğe ara

cı olan her türlü uzlaştırıcı işler yapmayı ve ilaili yasaklardan kaçınm?yı da kap

samaktadır.1.6 Rabb'in razı ve Rab'den de razı olacaklarda iman ve ~nun gereği 
olan yararlı işleri yapmanın yanı sıra bulunması gereken bir başka nitelik de Rab

lerinden gereği gibi haşyet duymaları hususudur. Haşyet ise Allah'ı ululama ya

ni yüceitme ile sevgi sonucu ortaya çıkan saygı anlamını ifade etmektedir. 

Allah'ın kendilerinden razı olduğu insanların ortak özelliklerinden bir tanesi 

de onların doğruluklarıdır. 17 İnsanlar dünyada sergilemiş oldukları doğrulukları

nın karşılığını ahirette Allah'ın rızasına kavuşmakla almış. olacaklardır. Allah'ın 

bu tarifi mümkün olmayan, tahayyi.il bile edilemeyen rızasına ulaşan bireyler de 

O'ndan razı olacaklardır. 

Allah'ın dinine girip onu yi.iceltenld" de söz konusu ilaili rıza ya ulaşanlar ve 

Allah'tan hoşnut olanlar arasında bulunmaktadır. 

O halde bütün bu Kur'aru çılcanm ve yorumlardan hareketle insanın yarata

nından hoşnut olmasını, Yüce Allah'ın kendisine doğru yolu gösterip mü'min ol

ma niteliğine kavuşturmasına, bu imanın gereği olan eylem ve davranışlarda bu-

14 Sabun!, Muhammed Ali, Safvetıi't-Tefiisir, Mekke, trs. c. 3, s. 556. 
15 98 Beyyinen. 

16 Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. 9, s. 39. 
17 5 Maide/119. 

18 9 Tevbe/100. 
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lunmasma yardımcı olmasına ve en sonunda da Allah'ın ka~da kendisi için ha

zırlanan sonsuz nimetlerle müjdelenmesine bağlayabiliriz. 

2. Tasavvuf Terminolojisinde Rıza 

Allah'ın ve insanın birbirlerinden razı ve hoşnutluğundan söz edipte tasavvu

fun bu konuya yaklaşımından bahsetmemek herhalde doğru bir tutum olmazdı. 

O halde tasavvufi düşüncede nza nasıl tanımlanmakta ve yorumlanmaktadır. 

Tasavvuf terminolojisinde nza, genel manada takdir edilen hükümleri kalbin 

sükı1netle karşılaması ve ona itirazda bulunmamasını ifade eder. Rıza insan kal

binin Allah'ın hükmü altında sükUnet bulması ve O'ndan başka bir tarafa yönel

memesi; Allah'ın takdiri karşısında bireyin sevinç içinde olması; doğadaki ilahi 

yasalar hükmünü icra ederken onlara itiraz etmemek ve şikayetçi olmamak; 

alemdeki her şeyin en yetkin bir tarzda meydana geldiğini düşünmek, tevekkü

lün sonu19 olarak da tanımlanmıştır. Tasavvufi hayata sülı1k eden bireyin ulaştığı 

makam veya hallerden20 bir tanesine de bu ad verilmiştir.21 

Mutasavvıflann öncülerinden ölan Rabiatü'l-Adeviyye'ye göre bireyin Al

lah'tan razı olması, bireyin nimet ve lütuflara sevindiği gibi musibet ve belalara 

da sevinebilmesi anlamına gelmektedir. 22 

Tasavvufi düşüncede Allah'ın yarattığı bireyden razı olması, bireyin yarata

nından hoşnutluğundan (nza) daha değerli ve önceldir.23 Mutasavvıflar özellikle 

19 Serme, Ebu Nasr Serrii.c Tusi, el-LHma'fi't-Tasawıtj(İslam Tasavvufu), çev. H. Kamil Yılmaz, 
İstanbul1996, s. 52; Kuşeyri, Ebu'I-Kasım Abdülkerim, Risaletı7'1-K11şeyriyye, tlık. Abdülhaliın Mah
mud, Mahmud b. Şerif, Kahire 1409/1989, ss. 338-341; Hucviri, Keş{ıı'l-Mabctlb, ss. 284-288; Sühre
verdi, Ebu Hafs Şilıabüddin Ömer, Avari.fıi'/-Mearij(Tasavvufı.ın Esasları), çev. H. Kamil Yılmaz-İr
fan Gündüz, İstanbul, trs., ss. 623-624; Sülemi, Ebu Abdi'r-Ralıman Muhammed b. Hüseyin, Kilabü '1-

Fı'//ı'ivve, thk. Süleyman Ateş, Ankara 1977, s. 48; Cürcini, Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Kitabü't

Ta'rifat, Beyrut 1416/1995, s. lll. , 
20 Muta:Savvıflardan bazıları makamların dört, bazıları da yedi adet olduğunu ileri sürse de ge

nelde kabul edilen on makam vardır. Bunlar, Tevbe, Vera, Zühd, Sabr, Fakr, Şükiir, Havf, Reca, Te
vekkiil, Rıza'dır. İlk mutasavvıflardan olan Serrac (ö. 378/988)'a göreise yedi makam (Tevbe, Vera, 
Zühd, Falcr, Sabır, Tevekkül, Rıza), on adet de hal (Murakabe, Kurb, Muhabbet, Havf, Reca, Şevk, 
Üns, İtminan, Müşahede ve Yakin) bulunmaktadır. Makamlar salikin bireysel gayret ve çalışmalarıy
la elde edilirken, (kesbl) hilller Allah'ın lütfunun eseri olup vehbidirler yani kazanılmazlar. Hilller de 
farldı kategorilere ayrılmaktadır ve isimlendirilmektedir. Vecd, Murakabe, Müşahede, Muhabbet, 
Şevk, Üns, Kurb, Haya, Vuslat (ittisal), İtminan, Yakin. Maruz kalınan haller il(işerli olarak gruplan
dırılmaktadır: Kabz (sıkılma) ve bast (genişleme), heybet ve üns, kurb ve bu'd, gaybet ve huzur, 
mahv ve is bat, se tr ve tecelli, fena ve beka. b k. Serrac, age., ss. 41-66; Kuşeyrl, age., ss. 130-338; Huc
viri, age., s. 284; Sühreverdi, age., ss. 605-660. 

21 Kuşeyri, age., s. 338; Sühreverdi, age., ss. 623-624; Gazziili, Ebu Hamid, İbyiiu Ulımıi'd-Dfıı, 
İstanbul1986, c. 1, s. 617. 

22 Kuşeyrl, age., s. 340; Sühreverdi, age., s. 623. 
23 Serriic, age., ss. 51-52. 
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de Kuşeyrı" (986-1 072) ve Hucvir! (999-1 077) bireyin Allah'tan hoşnut olması ko

nusunda Allah'ın kulundan razı olmadıkça kulların O'ndan razı olmasını hemen 
hemen mümkün görmemektedirler. Oruann bu şekilde düşünmelerinin nedeni 

h."Ulun rızasını Allah'ın rızasına bağlı görmeleridir. Bu görüşlerine delil olarak da 
"Allah onlardan razı oldu, onlar da O'ndan razı oldu'ı-ı ayetirıi ileri sürmekte

dirler.2; Ancak bireyin Rabb'inden nzasını, Allah'ın bireylerden razı olmasına 

bağlamak kendilerinin ileri sürdüideri nza tanım ve an1ayışlanna aykırı görün

mektedir. Çünkü onlara göre nza Allah'ın takdiri ve kazası karşısında bireyin se

vinç içinde olması, başka bir deyişle de bireyin rızası, kazanın olumlu ve olum

suz bir biçimde tecelli etmesi karşısında da bireyin kalbinin eşit durumda bulun

ması halini ifade etmekteydi. 
Mutasavvıflar özellikle de İbn Sem'Gn'un düşüncesinde Rabb'a rıza üç li.irlü

dür. Bunlar Hak ile nza, Hak için rıza, Hak'tan nzadır. Hak ile rıza, düzen1eyici, 

tercih edici ve idareciliğinden dolayı Allah'tan razı olmak; Hak'tan rıza, Allah'ın 
paylaştınp verdiğine razı olmak; Hak için rıza ise, Rabb ve ilah olarak Allah'tan 

hoşnut olmaktır.26 

Tasavvufçuların nazarında rıza önemli bir fonksiyona sahiptir. Tasavvufi dü

şüncede rıza kavramı bireyleri üzüntü, keder ve dertlerinden uzaldaştım1ak sü
retiyle onları huzura kavuştunıcu bir fonksiyon icra.eder. En büyiik mutluluk Al

lah' dan razı olmaktır, ndvandır.27 

Bütün bu söylediiderimiz çerçevesinde mutasavvıfların literatüründe nzayı 

tanımlamaya çalışırsak, Allah'tan olan her şeyi memnuniyetle karşılama, ona bo

yun eğme tavrını sergileınektir, denilebilir. 

Şinldi de ilgili ayette geçen "mutmain nefs" kavramının ne anlama geldiği ve 

bu bitabm yani "Ey huzura kavuşmuş nefs! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoş
nut olara!( Rabb'ine dön, (seçkin) kulların1 arasına katıl ve cennetiıne gir!""" sözü

nün ne zaman söylendiği üzerindeki tartışmalara geçebiliriz. Fakat bunu yapma

dan önce nefs kavramının hangi manalara geldiğini tespit etmemiz gerekecektir. 

3. Nefs ve Anlamları 

Arapça'da nefs olarak telaffuz edilen bu kelime Türkçe'de "netls" olarak te
Üiffuz edilmektedir. Türkçe sözlükte nefis kelimesi öz varl~. kişilik, insanın ye

me içme vb. gibi ihtiyaçlannın tamamı, pek hoş, istek uyandıran çok güzel şey 

24 98 Beyyine/8. 

25 Kuşeyri, Risale, s. 337; Hucviri, Keş(u1-Mabcı1b, s. 284. 

26 Sühreverdi, Aviirijı'i '1-Meiirif, s. 624. 

27 Hucviri, age., ss. 285-286. 

28 89 Fecr/27-30. 
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anlamlannı ifade etmek için kullanılmaktadır. Yine Türkçe'de nefisle ilgili de
yimler de bulunmaktadır. İnsanın, kendi nefsinin isteklerini önleme çabasını ifa

de eden 'nefis mücadelesi', bedenin isteklerine uymak, günah işlernek anlamın

da 'nefsine uymak', nefsini körletmek, nefsine yedirememek29 söz konusu de

yimlerden bazılarıdır. 

Arapça (ne-fe-se) kökünden türeyen nefs keliinesi için Arap lügatına bakıldı

ğında farklı anlamlara sahip olduğu görülür. Bunları şöylece sıralayabiliriz: 

Ruh, herhangi bir şeyin hakikati, özü, zatı/0 kendisi ile idrak ve ayrım yapıla

bilen şey, kan, kardeş, yanında (katında), dabağlama kabı, gayb; insanın bütü

nü, tamamı, ceset, nazar değdiren göz, azarnet ve büyüklük, izzet, hirnmet. 31 

Nefs kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de farklı anlamları ifade etmek için h.LJllanıl
mıştır.32 

1. Nefs kelimesi Allah'ın zatını ifade etmek için "Zatu.llah" manasında h."ı.ılla

nılmıştır. "O rahmet etmeyi !aendi zatıııa farz kıldı. "13 

2. Nefs, irisan rubu anlamında kullanılmıştır. "Al/ab ölecek/erin ölümleri 
anında, ölmeyeceklerin de uykuları esnasında nefs(rublarmı) alır. ,;H 

3. Nefs, kalb ve sadırda olanları ifade etmek için kullanılmıştır. "Rabb'ini gö
nülden ve ü1perere.~ içinden yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an,,; 

4. Nefs, insan bedeni anlamında da h.ı.ı.llanı~ştır. "Hiçbir kimse yok ki, ölü
mü Allah 'ın iznine bağlı olmr:ı.sın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. ,;y, 

5. Nefs, birey, şahıs, kişi anlamında kullanılmıştır. (İnsan bütünlüğünü oluş

turan bedenle birlikte ruh anlamında) "Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği 

ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (bayır) kendine, yapacağı (şer) de 

kendiııedir. '"' 
6. Nefs kelimesi, insan bedeninde bulunan, insanı kötü eylem ve davranışla

ra yöneiten bir cevher manasında lmllanı.lmıştır. "Nihayet nefsi onu, kardeşini 
öldürmeye itti ve onu öldünlü; bu yüzden de kaybedenlerden oldu. •ilB 

7. Nefs, zat (kendisi) anlamında canlı, cansız, cin, insan ve hayvanlardan bah-

29 Eren, Hasan ve Arkadaşları, Tı"irkçe Söz/ilk, Ankara 1988, c. 2, s. 1080. 

30 İbn Manzür, Lisiimi '1-Arab, c. 6, s. 233; İsfelıani, ei-Mıiji·ediit, s. 764. 

31 İbn Manzür, age., c. 6, ss. 233-236. 

32 Bkz. İsfehiini, age., s. 764; Ayni, Mehmet PJi, "Nefs Kelimesinin Manaları", Danilfüızı"in İliibi

ya ı Fakıi/tesi Mecmuası, İstanbul 1930, Yıl 4, S. 14, ss. 46-52. Ayrı bir tasnif için bkz. Atay, Hüseyin, 

"Nefs", A[TİFD., Ankara 1998, c. 37, ss. 46-49. 

vb. 

33 6 En'aııı/12. Diğer h.-ı.ıllanımlar için bkz. 3 Al-i İmraıı/28, 54; 20 Talıa/41; 5 M:iide/116. 

34 39 Zünıer/42. Diğer f..:ı.ıllanımlar için bkz. 89 Fecr/27; 6 En'am/93. 

3; 7 Araf/205. Diğer 1.-ullanımlar için bkz. 2 Bakara/87, 109, 135; 3 Al-i İmriiıı/154; 12 Yusufn7 

36 3 Al-i İnıran/145, 185. Ayrıca bkz. 12 Yusuf/26, 30, 61; 17 İsrii/33. 

37 2 Bakara/286. Ayrıca bkz. 6 En'am/151; 10 Yunus/23, 30, 44, 49, 54; 13 Riid/11 vb. 

38 5 Mfıide/30. Ayrıca bkz. 20 Talıa/96; 12 Yusuf/18, 53. 
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sedilirken kullanılır. "Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için 
herhangi bir ödemede bulunamaz. "19 

8. Nefs, cins manasında kullarulınıştır. "Sizi bir tek nefisten (Adem 'den) ya
ratan ... Allah 'tır. ,fto 

İslam düşünce tarihinde nefs çoğunlukla hayatın ilkesi, insandaki canlılığın 
kaynağı anlamındaki ruh kavramının müteradifı olarak kullarulınıştır. İslam dü

şünürleri özellikle de kelamcılar ruhun mahiyetinin ne old)..lğu konusunda çeşit
li anlayışları dillendirmişlerdir.41 Ruhun neliğiyle ilgili bu görüşleri üç ana kate

goride değerlendirebiliriz: 

1. Hayatın ilkesi olan bu ruhun bedende devamlı yenilenen bir araz olduğu

dur. 

2. İnsandaki hayatın ve canlılığın kaynağı olarak kabul edilen ruh, kesif ci
siınlerden farklı latif, saf cisiınsi bir varlıktır. Ya da hayat kuvveti, his ve iradi ha
reketleri taşıyan latif buharlı bir cevherdir. 

3. Bu görüşlerden farklı, ancak yine de hayatın ilkesi olaraktasavvur edilen 

ruhun kendi başına var olan soyut bir cevher olduğudur. 

Müslüman kelamcılar arasında bu üç görüşten her birini kabul eden bilginler 

bulunmakla birlikte genelde mutasavvıflar ikinci görüşü benimsemiş42 görül

mektedir. 
Ruhun neliğiyle ilgili daha fazla ayrıntıya girmeyi çalışmamızın hac~ ve ko

nusu açısından uygun bulmadığımızdan bu kadarlık bilgiyle yetiniyoruz. 

Nefs kelimesinin lügat anlamları ve Kur'an'da geçtiği manaları ve nefsin ruh 
anlamında kullanıldığı zaman onunla ne anlaşılması gerektiği üzerinde durduk

tan sonra şimdi de nefsin huzura kavuşmuş veya mutınain olmasını nasıl izah 

edip anlamalıyız, bunu irdelemeye çalışacağız. 

Bazı Kur'an yerumcuları itminanı karar kılma/sebat etıne olarak anlamışlar, 

bu karar kılışın nasıl olduğu hakkında da çeşitli açıklamalarda bulunmuşlardır: 

39 2 Bakara/48. Ayrıca bkz. 31 Lokınan/28, 34; 74 Müddesir/38. 

40 7 Araf/189. Ayrıca bkz. 9 Tevbe/128; 30 Runı/28; 42 Şura/ll; Bkz. Ayni, "Nefs Kelimesinin 
Manaları", ss. 46-52. 

41 Ruhun neliğiyle ilgili ileri sürülen görüşler yüzün üzerindedir. Bu kadar çok ve birbirinden 
farldı ruh görüşünün ortaya çıkmasında ruhun neliğinin tesbitinin "zariiriyat-ı diniyyeden olmadığı" 

şeldindeld görüşten kaynaklanmış olabileceği muhtemeldir. Ruhun neliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz. Eş'ari, Ebu'l-Hasan, Makiilatı/'1- İsliim~vyfn ve İbtiliifi/'1-Musafffn, thk. Muhammed Muhyiddin 

Abdulhamit, Beyrut 1411/1990, c. 2, ss. 28-30; İbn Sina, Hüseyin Ebu Ali, Edbau~n<etafi'l-kfeiid, t!ı"k. 
Hasan Asi, Beyrut 1984, s. 133; Cevziyye, İbn Kayyim, Rub, Kahire ;410/1989, ss. 168-171; Harputi, 

Abdullatif, Tenkibu'I-Keliim jf Akiiidi Ebfi İsliim, İstanbul 1330/1911, s. 141; İzmirli, İsınail Hakkı, 
Yeni ilm-i Keliim, hz!. S. Hizmetli, Ankara 1981, ss. 195-197; Özarslan, Selim, İsitim 'da Öfılm ve Di

ı-iliş Öğretisi, Konya 2001, ss. 115-117. 

42 Kuşeyri, Risiile; s. 175; Razi, Teftin"i'l-Kebfr, c. 31, s. 178; Cürcani, Ta'rifiit, s. 242; Ayrıca bkz. 
Cebecioğlu, TasauuıifTeı"imleı"im Deyimleri Sözliiğıi, s. 545. 
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a. Nefsin yüce Allah ile iç içe yaşaması ve ona herhangi bir şüphenin anz ola
maması anlamına gelmektedir ki, mutmain kelimesi "Fakat kalbimin mıttmain 

olması için (görmek istedinı)"13 mealindeki ayette de bu manada h-ullanılmıştır. 
b. Huzura kavuşmuş nefsten maksat, kendisine güvenen, emin, herhangi bir 

korku ve elemin kendisini rahatsız ederneyeceği bir can olmasıdır. Bu manada 
kullanımına "korkmayın, üzülmeyin, size vad olunan cennetle sevinin. '" 1 sözü 
örnek teşkil etmektedir. Bu sesieniş nefse bazen ölüm esnas!nda, bazen de diri
liş esnasında ve cennete girerken vuku bulur. 45 

c. Kur'an başka bir yerde de kalbierin yalnızca Allah'ı anınakla mutmain ola
cağını bildirir. "Biliniz ki, kalplerancak Allab'ı mınıakla ınutmain (huzurlu) 

olur. "16 

Ruh bilim/Psilmloji Arapça karşılığı ":unıü'n-nefs" biliminin verdiği ilmi verile
re göre insanoğlu sınırsız arzulara sahiptir. Her birey de bunun böyle olduğunu 

kendi tecrübeleriyle bilmektedir. Allah'ın dışındaki her şey de sonsuz olmayıp 
sonludur. Sınırsız ve sonsuz olan sonltı olanla kuşatılamaz. Dolayısıyla bireyin 
sonsuz istek ve arzulan karşısında istilaarın ve huzurun oluşması için Allah'ın son

suz kemalinin bulunması gereklidir. Bu sebeple Allalı'ı bilmeyi, Allah'tan başka bir 
nedenden dolayı arzu eden bir bireyin mutınain olamayacağı, onun nefsinin de 
Nefs-i Mutınainne olamayacağı, fakat Allah' ı bilmeyi başka şeyler için değil de yal
nızca O'nun için arzu edenin nefsinin huzura kavuşacağı ve mutmain olacağı be-

- lirginlik kazarunış olur. Bu niteliklere sallip olan bireylerin istek ve arzuları Allah'a 

yönelik olduğu gibi beka ve sözleri de Allalı ile beraber olmuş olur. Bu sebeple bu 
mertebeye ulaşmış nefislere, dünya hayatından ayrıluken, "Sen O'ndan hoşnut 

(razı), O da senden hoşnut olarale Rabb'ine dön." buyruğu verilecektir. Bu durum 

insanın Wih:i: tefeldrurde ulaştığı noktayı da gösternıesi açısından önemlidir." 
Mutmain nefsten ne kastedildiği konusunda müfessirler arasında tam bir uz

laşma ve konsensüse varılrruş değildir. Ancak farklı aılıayışlann birbirinden pek 
de uzak olduğu söylenemez. İbn Abbas, nefs-i mutmainneyi tasdik etııliş nefis 

olarak anlarken, Katade onu Allah'ın vaadine güvenerek, O'nun söyledilderini 

doğrularruş nefsi huzurla dolmuş mü'min'olarak yorumlarruştır. Mücahid ise onu 
Allah'ın Rabb'i olduğunu gönülden kabul eden, kesin olarale bilen ve her yaptı

ğı işte O'nun emirlerine teslim olup boyun eğen olarak tanımlar. 18 

43 2 Bakara/260. 

44 41 Fussiler/30 
45 Rizi, Tefsin"i'l-Kebfr, c. 31, s. 177; Zemahşeri, Keşşaj, c. 4, s. 756; A!fisi, Rubu '1-Meimf,c. 30, 

s. 130. 
46 13 Ra'd/28 

47 Rizi, age., c. 31, ss. 177-178. 

48 Taberi, Ebi Ca'fer Muhammed b. Cerir, Ca'miu'I-Beyan an Te'vili Ayi'l-Kur'iin, Beyrut 

1415/1995, c. 30, ss. 237-238; Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. 8, s. 442. 
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Buradan hareketle insan dünya yaşamında Allah'a iman, O'na tevekkül ve Al

lah' ın mü'minlere vaat ettikleri ile gönül huzuruna ulaşmış, her yönden istikrara 

kavuşmuştur.49 Bu niteliklere sahip olan bireyler dünya nimetlerine ulaşınakla şı

manp azmayacaklan gibi, herhangi bir sıkıntıya düştükleri zaman da stres ve ka

osun girdabında boğulmayacaklardır. Onlann içieri daima huzurlu olacaktır. Her 

yaptıklanndan Allah'ın haberdar olduğunu bilip, O'na dayanacaklardır. O'nun 

yapıp ettiklerinden de razı ve hoşnut olacaklardır. 

4. Nefsin Sıfatları 

İslam mutasavvıflan Kur'an ayetlerinden, özellikle de üzerinde durduğumuz 

ayetlerden hareket ederek nefsin çeşitli sıfat, makam ve halleri olduğu üzerinde 

durmuşlardır. Bu bağlamda nefs çeşitli makarnlarda çeşitli niteliklere salıip ol

makta kendisini iyiye ve güzele doğru ilerleterek yüceltrnektedir. Mutasavvıflar 

genelde nefsi şu makarnlar üzerinde sıralamışlardır: Nefs-i Emınare,50 Nefs-i Lev
vame,51 Nefs-i Mülhime,52 Nefs-i Mutınainne,53 Nefs-i Raziye, Nefs-i Merziyyes-ı ve 

Nefs-i I<a..rnile.55Nefsin aldığı bu sıfatlar sonuncusu hariç Kur'an-ı Kerim'in çeşit

li yerlerinde anılmaktadır. Mutasavvıfların bu konu üzerinde dunnalanndaki asıl 

amaç nefs terbiyesidir. İnsanı hedefsiziikten kurtararak gayeliliğe ulaştıtrnaktır. 

Söz konusu nefs terbiyesiNefs-i Emınare'den başlayarak Nefs-i Kamile'ye ulaşan 

belirli makamlardan geçerek nefsaniyyetin ortadan kaldırılmasını gaye edinir. 

Tasavvufi düşüncede fıefsaniyet hakikare ulaşınada bir perde konumundadır. 

Nefs-i Kamile mertebesine ulaşan herhangi bir birey söz konusu bu perdeden 

kurtularak hakikare ulaşmış olur. 

Araştırmarmza konu olan ayetleri öneeleyen ayetler, başta çok callil ve zalim 

olan Nefs-i Emınare'nin bilgisizlik ve dünya sevgisine bağlı olarak azgınlık, kibir, 

gurur, mal, mevki ve makama aşın düşkünlük gibi bedensel ve ruhsal tabiatını 

ortaya koyduğu gibi, sonunda '1nsan yaptıklarını birer birer hatırlar, fakat ne 
fayda. Keşke bu hayatım için bir şeyleryapıp gönderseydim. '"6 diyerek kendisi-

49 Taberi, Ca 'mi u '1-Beyiin, c. 30, s. 237. 

50 "Nefsimi temize çıkarmıyorum.Çünkü nefıs aşın şekilde kötülüğü emreder." 12 Yusuf/53. 

51 "Kendini kınayarak pişmanlık duyan nefs e yemin ederim." 75 Kıyame/2 . 
. 52 "Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim 

ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir." 91 Şems/8-9. 
53 "Ey huzura kavuşmuş insan (nefs), Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut Rabb'ine dön." 

89 Fecr/27-28 

54 89 Fecr/28. Raziye ve Merziyye. 

55 Bkz. Cürcini, Ta'rifiit, s. 243; Schiınmel, Annemarie, Tasaı~tıııftm Boylltlan, İstanbul 1982, s. 

105; Aluntaş, Hayrani, Tasaı~t~tifTaribi, An!;:ara 1986, ss. 145-148. 
56 89 Fecr/23-24. 

·. 
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ni sorgulayan, kınayan ve içe huzursuzluk veren nefs tabiatını betimlemektedir

ler. Ancak bu kınama ve sorgulamanın vakti geçmiş bulunduğundan dolayı bir 

faydası olmadığı ve bunun sonucunda da sonsuz cezaya çarptırılacakları vurgu~ 

lanmakla "emmare" ve "levvame" düzeylerinde bulunan nefislerin hükümleri be

lirtilmiş, sonra da zamanında haldn ve hakikati idrak ederek o mertebelerden ki

şisel kazanırnlarıyla yükselmiş olan "Mutmain Nefsin" durumu gözler önüne se

rilmiştir.57 Tasavvufun insanı ulaştırmak istediği nihai hedef de bu olsa gerektir. 

5. Nefsi Mutmainne'ye 1lftbi Sesienişin Zaınaıİı 

Şimdi de kalbi evrenin var edicisi Allah'a imanla yatışıp, huzur bulmuş nefse 

bu ilahi sesienişin yani "Ey huzura kavuşmuş insan (nefs)! Sen Allah 'tan ra
zı/hoşnut, O da senden razı olarak Rabb'ine dön, (seçkin) kullarını arasına 
katıl ve cennetime gir!'"" hitabının ne zaman olacağı üzerinde duracağız. Bu ko

nuda İslam düşi.inürleri iki kategoride değerlendirilebilecek farklı görüşler ileri 

sürmüşlerdir.59 Bunlardan ilki, insanın ölüm esnasında bu hitaba muhatap olaca

ğıdır. İbn Zeyd ve daha birçok müfessirin de içinde bulunduğu bu görüş sahip

lerine göre, bu sesieniş cenneti müjde niteliğinde olacak, melekler aracılığı ile 

gerçeldeşecektir.60 Bu sesienişin ölüm esnasında olacağına dair tefsirlerde Hz. 

Peygamber ile Hz. Ebu Bekir arasında geçen bir olaydan söz edilir. Buna göre 

bir adam Hz. Peygamber'in yanında bu ayetleri okumuş, bunun üzerine Hz. Ebı1 

Bekir "Ne kadar güzel" yonımunda bulununca, Allah elçisi "Melek bu sözü sana 

da söyleyecektir'' derniştir.61 

Diğer görüşe göre ise söz konusu bu Rabbam sesleniş, öldükten sonra kıya

met gününde dirilişin meydana geleceği esnada gerçeldeşecektir. Bu görüşü be

nimseyenlere göre mana "Ey ölümle huzura ermiş olan Nefs-i Mutmairıne! 

Rabb'inin huzunına razı olmuş ve olunmuş olarak dön ve sonsuz hayata er." ol

maktadır. Buradaki nefsi ruh olarak anlayanlar ise "Kullanrnın arasına katıl." lfa

clesipdeki dahil oluşu, içlerinden çıkmış oldukları cesetlere katılma, dönme ola

rak yonımlamışlardır. "Cennetime gir." ifadesi de birlikte sonsuz mükafat yurdu 

olan cennete girmeyi ifade etmektedir. Bu yonıma göre yani bu ilahi sesienişin 

diriliş anında olacağını benimseyenlere göre bu anlatım metodu, Kur'an'a özgü 

57 Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, c. 8, s. 443. 

58 89 Fecr/27-30. 

59 Bkz. Taberi, Ca'ıniu'l-Be:viin, c. 30, ss. 237-241; Zemahşeri, Keşşiif, c. 4, s. 756; Rizi, Tif.çini'/

Kehfr, c. 31, s. 178; İbn Kesir, Ebu'l-Fida İsmail, Teftin1'1-Kıır'aııi'l-Azfm, Kahire 1993, c. 4, s. 495; 

Bursevi, Rubu'/-Beyaıı, c. 10, s. 432; Aliisi, Rubu'I-Meiiıı~ c. 30, ss. 130-131; Sabiini, Safvetii't-Tefli
sir, c. 3, s. 556. 

60 Taberi, age., c. 30, s. 239; Aliisi, age., c. 30, s. 132. 

61 Taberi, aynı yer, lliizi, age., c. 31, s. 179; Aliisi, aynı yer. 
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bir üslı1p taşımakta, mü'minlerin ahiret hayatına daha iyi hazırlanmalannı amaç
lamaktadır. Zira Kur'an-ı Kerim bu anlatımı kiifırlerin ahirette hayıflanacaklarını 
bildirmek için de kullanmıştır: "Keşke bu hayatını için bir şeyler yapıp gönder
"seydim. '~2 İmanın gerektirdiği gibi insanlara faydalı davranış ve hayırlı işlerde 

bulunup, onlan ölmeden önce gönderen kalbi huzurla dolmuş nıü'minlere ise 
söz konusu bu sesieniş melek aracılığı ile gerçeldeştirilecektir.63 

Mu' tezili Kur'an yorumcusu Zemahşed, yukarıdaki bu görüşlere üçüncüsünü 

de ekiernektedir ki o da sorgulamanın bitiminde Cennet'e giriş esnasında ger

çekleşeceğidir. Buna göre de ayetin manası hesap göriilen yerden "Allah'ın vaat 

ettiği yere dön." olmaktadır.64 Bu ilahi sesienişin sorgulama esnasında olacağıy

la ilgili olarak şöyle bir yorum da gözden uzak tutulmamalıdır. Sorgulama sonu
cunu heyecanla bekleyen, dünyada işlemiş olduklan eylemlerinin (amel) kabul 

olunup olmayacağı endişesiyle meşgul olan kalbin serbest bırakılınasıyla daha 

önce de olduğu gibi ~'Allah'ın dışındaki varlıklarla/ masiva ilgileurneyi terk ede

rek, tamamıyla Rabb'ına dön ve O'nu düşünmekle iştigal et" demek de olabilir. 

Bu yoruma neden olan şeylerden birisi de Nefs-i Mutmainne'nin niteliklerinden 

birisinin Rabb'in huzurunda sorguya çekileceğine kesinlikle iman etmesidir. 

Bundan dolayı sorgulanmaya önem vermek, yapıp ettikleri eylemlerinin kabul 

ve rızaya ulaşıp ulaşmadığını düşünmektir. Bu sorguianma sürecinin son~ erdi

ği bildirilirken ona "şimdi sorgulanma endişesinden uzaldaş ve Rabb'ine dön" 

denilmesinin büyük bir hoşnutluk, memnuniyet ve müjde olduğu açıktır. İşte bu 

halde "raziye" olarak, yani seni bu sonsuz nimetiere erdiren Rabb'inden hoşnut 

ve razı, merziyye yani, Rabbinin katında razı ve makbul olunmuş olarak büyük 

üstünlük olan rızasına ve hoşnutluğuna ulaşmak üzere dön demektir. 

Bu göriişlerle birlikte bu ilahi sesienişin ölüm, diriliş ve dirilişi takiben toplan

ma esnasında olmak üzere üç ayrı zam~ ve mekanda gerçekleşeceğinı-6; söyleyen

ler de bulunmaktadır ki bu göriiş anılan diğer göriişlerle de uyum içerisindedir. 

Söz konusu bütün bu görüşler, ayetin başında bulunan ipucuyla Allah, 

mü'min kuluna, "Ey mutmain olan nefıs der" mealindeld söz takdiriyle haber 
verme anlamında olduğu düşüncesi üzerine bina edilmiştir. c" Buna göre bu ses

Ienişin ve emirlerin teşri! değil, tel(Viru olması gerekir. Bununla birlikte geçen 

haberlerden sonra, sı1renin sonunda bu sesienişin Allah tarafından teşri! tarzın

da doğrudan doğruya dilek ifade eden bir Ilitap olması da akla gelebilir. Bu se

beple bazı Kur'an yarumcuları da bu ilahi sesienişin Nefs-i Mutmainne'ye dÜnya 

62 89 Fecr/2~. 
63 Taberl, Ca'ıniu'l-Beyiin, c. 30, s. 237. 

64 Zemahşerl, Keşşaj, c. 4, s. 7;6; Ayrıca bkz. Alüsl, Rubu'I-Melin~ c. 30, s. 131. 
65 bk. Alüsl, age., c. 30, s. 132. 

66 Razi, Tejsini'I-Kehir, c. 31, s. 177. 
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hayatının her anı için bir seslenme olduğuna kani olmuşlardır. Buna göre, 
Rabb'e dönüşün emredilmesi, bütün eylem ve davranışlarında iradeli bir şekilde 

Rabb'inden hoşnut ve razı olarak Allah'a, O'nun emirlerine ve takdirine dön
mek, "Kullanma katıl." ifadesiyle dünyada Allah'ın rızasına uygun salih arnelleri 
çağaltarak üzerinde şeytanın etkinliği olmayan iyi bireyler grubuna girmeye gay
ret ederek dünyada ve ahirette bu gruba katılmak, "Cennete gir." ifadesiyle de 
ahirette onlarla beraber cennete gir, manasma gelmektedir.67 

Bazı mutasavvıflar da söz konusu ayetleri anlamlandırmaya çalışırken olduk
ça ilginç işar1 yorumlarda bulunmuşlardır. Bu yorumlardan birisine göre ayette

ki sesieniş dünyada bulunan ve dünyadaki yaşamıyla mutmain olan insanlara ol
maktadır. Bu şekilde mutmain olmuş birey, dünyayı terk etmek ve ahiret yoluna 
girmek suretiyle Allah'a dönmüş olacak, sonra Allah'ın ahirete yönelmiş ve onu 
arzulayan ktılları arasına girecek, en sonunda da tasarlanmış olan manev1 cen

netine girmiş olacaktır.68 Tasavvufçuların bu tarzdaki işari yorumlan da insanla
rın henüz geç olmadan dünyadaki yaşamlarını iyi değerlendirmelerine yönelik 
bir çaba olarak algılanabilir. 

Sonuç olarak l;m sfire (Fecr)deki anlatım tarzı, Kur'an'a özgü bir üslfip taşı
makta, mü'minlerin ölüm ötesi hayata/ ahiret hayatına daha iyi hazırlanmalan
nı hedeflemiş görünmektedir. 
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