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Ders : 46 
Konu : Teslimiyet-Rıza   

   
Rıza kelimesi sözlükte,‘‘hoşnud ve memnun olma, kabul etme, seçme‘‘ anlamlarına gelir.   
    Bela ve musibetler karşısında, kulun kalbinin huzur ve sükûn halinde bulunması, Allah’ın takdirine 
ve kazasına itirazda bulunması ve teslim olmasına ‘‘Rıza‘‘ denir. Bâtıl bir şeye rıza gösterilmez. Zira 
zulme rıza, zulüm, küfre rıza da küfürdür. Rıza iki çeşittir: 

1- Allah’ın kulundan razı olması: Allah’ın; kulun inanç, amel, söz, fiil ve davranışlarını kabul edip, 
ona sevap vermesi, onu affedip cennet ve nimetleriyle  mükâfatlandırmasıdır. 

2- Kulun Allah’tan razı olması: Kulun, Allah’ın emir ve yasaklarını, helal ve haramlarını, kaza ve 
kaderini, güzel ve hoş karşılamasıdır.1 Kur’ân-ı Kerîm’de: 

                                                                          
                                         

    ‘‘Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rablerinden 
hakkıyla korkanlarındır‘‘2 buyurulmaktadır. 
     Allah onlardan razı olmuştur. Çünkü onlar dünyada iken Tevhid çizgisinde yürümüş, Allah'a kulluk 
yapmış, emirlerine uymuş, yasaklarından uzak durmuşlardır.İşte bu sebeple Allah, hem onlardan, 
hem de amellerinden razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. 
      Bütün isteklerin, bütün lezzetlerin en üstünü Allah'ın rızasına ulaşmaktır. Mü'minler, cennet 
mükâfatına, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir insanın hayalinin ulaşmadığı bu rıza ile 
ulaşmışlardır. Bütün bu mükâfat ve razılık ise, Rablerinden hakkıyla korkanlara mahsustur.Yani bu 
başarının sebebi ve hikmeti Allah korkusu duymaktır.3 
       Bu korku (haşyet), mü'mini cehennemden kurtarır, cennete ulaştırır ve Cemalullah'a kavuşturur. 
Haşyet, aynı zamanda mü'mini günah ve isyandan uzaklaştırır. 
                                       Güzel Allahım, senden ne gelecekse gelsin; 

                                       Sen ki, rahmetinle de, kahrınla da güzelsin. 

                                                                                               (N.Fazıl Kısakürek) 

       Allah‘a (hükmüne) razı olan kimse, Allah’ın takdirine itiraz etmeyen kimsedir. Rıza; belayı 
hissetmemekten ibaret değil, ancak hüküm ve kazaya itiraz etmemektir. Rıza, Allah’ın en büyük 
kapısıdır. Allah kuldan razı olduktan sonra ancak kul O‘nun hükmünden razı olur. 
     Bir talebe hocasına: 
    -‘‘Kul, Allah’ın kendisinden razı olduğunu bilir mi?‘‘ diye sordu. Hocası: 
    -‘‘Hayır. Bunu nasıl bilebilir ki? Allah’ın rızası gaybdandır‘‘ dedi. Talebe: 
    -‘‘Evet kul bunu bilir!‘‘ dedi. Hocası: 
    -‘‘Nasıl?‘‘ diye sordu. Talebe: 
    -‘‘Kalbimi Allah’tan razı gördüğüm zaman, bilirim ki, O da benden razıdır‘‘ cevabını verince Hocası: 
    -‘‘Güzel bildin‘‘ diyerek memnun oldu.4      
     Allah’ın kulundan razı olması,  dünya ve ahirette kul için en büyük nimettir.Nitekim Süleyman 
(a.s.) şöyle dua etmişti: 

                                      
                                                                                           

                                                                                                                 
 

                                                           
1 Dini Kavramlar Sözlüğü, sh.553-554 
2 Beyyine suresi, 8. ayet 
3 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, C.9, sh. 40 
4 Risale-i Kuşeyrî, Sh.242 
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 ‘‘(…Ve Süleyman) Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı 

olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!, dedi.‘‘5  

     Resûlullah (s.a.v.) şöyle dua ederdi: 

 

            

 
 

   ‘‘Allahım! Sana teslim oldum, ben sana inandım, sana dayandım. Yüzümü, gönlümü sana 

çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücâdele ettim. Allahım! Beni saptırmandan yine 

sana, senin büyüklüğüne sığınırım, senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler  

ve insanlar ise hep ölümlüdürler!‘‘6 

     Kul, tedbir alarak Allah’a tevekkül edecek, takdirin kazasına ( Allah’ın hükmüne)razı olacak. Çünkü 

sonuç Allah’a aittir. O’nun dilemesi olmadan hiçbir şey olmaz. Ayette: 

                                                                                                                           
    ‘‘De ki: "Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar, ne de fayda verme gücüne sahibim‘‘7 

buyurulmaktadır. 

      Ancak teslimiyet, tedbirsizlik olarak düşünülmemelidir. Bize düşen, Allah’ın  emir ve yasaklarına 

uymak, gerekli gayret ve çalışmayı göstermektir. Çünkü herkes iyi veya kötü kendi kazandığının 

karşılığını bulacak ve kendi niyeti ve amelleriyle hesaba çekilecektir. Kim zerre kadar hayır yapmışsa 

onu görecek, kim de zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. 

                                                                                                                                   
     ‘‘Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca 

bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.‘‘ 8 

      Rızanın kaynağı, sevgilinin sevgisiyle kalbi meşgul etmektir. Çünkü kişinin sevdiği varlık tarafından 

kendisine bela ve zahmet gelse, onu rahmet olarak görür. Çünkü kalbi, sevdiği ile kaynaşmakta ve 

taşmaktadır. Ağrı, sızı kendisine tesir etmez. ‘‘Dostun dayağı acıtmaz‘‘ derler. 

       Şurası muhakkak ki, insanın başlangıcı bir damla su, sonu ise bir leştir. Şerefli kılınan ise ruhtur. 

Ruh ise, kemâle âşıktır. Kemâllerin kemâli Hz. Allah’tır. Hz. Yûsuf’un güzelliği kemâline işaretti. Hatta 

bizim peygamberlere, velilere ve âlimlere olan sevgimiz; onların kanlarına, kemiklerine ve şekillerine 

değil, onların ruhî kemâllerine ve güzel ahlaklarınadır. Onun için üstün ahlak sahibi olan bir mü’min, 

Hakk’ın her verdiğine razı olur ve asla şikayet etmez. Cenâb-ı Mevla’yı seven ve O’na aşık olan kimse, 

O’ndan gelen sıkıntılara ve belalara tahammül eder.9  

                                  İnsan, yaklaştığınca yaklaştığından ayrı; 

                                  Belli ki; yakınımız yoktur Allahtan gayrı…  

                                                           
5 Neml suresi, 19. ayet 
6 Müslim, Zikr 67, Buharî, Teheccüd 1 
7 Yûnus suresi, 49. ayet 
8 Zilzâl suresi, 7-8. ayetler 
9 Mizanü’l-Ahlak- Ahlak Ölçüleri, İmam Gazalî, sh249-250 
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                                                                                 (N.Fazıl Kısakürek) 

    Rabiatü’l-Adeviye’ye: 

    - ‘‘Kul ne zaman razı olmuş sayılır?‘‘ diye soruldu. O şöyle cevap verdi: 

    - ‘‘Allah’ın nimetine sevindiği gibi, musibet ve belasına da sevinirse, o zaman razı olmuş sayılır.‘‘ 

    Mü’min, Allah’ın kazasına rıza göstermeli, başkalarına gelen bela ve musibetlere de asla sevin- 

memeli, acımalıdır. Evliyaullahtan Sırrî Sakatî Hazretlerinin dükkânının bulunduğu çarşı yanmış, onun 

dükkânı yanmamıştı. Dükkânının yanmadığı Sırrî Sakatî’ye haber verilince ‘‘Elhamdülillah‘‘ demiş. 

Kendi dükkânını düşünüp, diğer Müslümanların başına gelen musibeti unuttuğu için, kalan ömründe 

bu hamd edişinden dolayı tevbe etmiş  ve dükkân ticaretini terketmişti.10 

     Sevgi öyle samimi bir bağlılıktır ki, insan sevdiğini devamlı memnun etmeye çalışır. Onu 

kırmaktan, incitmekten ve ona karşı gelmekten sakınır. 

     İnsan, Allah’ı sevdiğini iddia etse de bunun birtakım alametleri ve göstergeleri vardır. Allah 

sevgisinin en belirgin alameti ve göstergesi; Kur’an’a ve Resûlullah (s.a.v.)‘in sünnetine ve hayat 

sistemine tabi ve taraf olmaktır. Hayatın her safhasında Allah’ın ahkamını ve Resûlü‘nün ahlakını 

yaymaya çalışmaktır. Ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır:      

                                                                                                                                              
   ‘‘De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. 

Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."11 

    Evet biz mü’min olarak Rabbimizi seviyoruz. Ama unutmayalım ki; biz dinimize ve davamıza sırt 

çevirirsek, Kelime-i Tevhid’i söylemek suretiyle Rabbimize verdiğimiz sözden dönersek, ibadet, 

istikamet ve cihadı terkedersek Allah’ı sevmek iddiamızda eksik çıkarız ve Allah’ın bize olan 

sevgisinden mahrum kalırız. Çünkü Allah’ı seven O’nun rengine boyanacak, O‘nun davasına sahip 

çıkacak, düşünce ve davranışlarında İslam görülecek ve herşeye Kur’an’ın gözlüğüyle bakacaktır.Bu 

manada yapılması gereken önceliklerden biriside; bilgi düzeyimizin artırılmasıdır,bilgi düzeyini 

artırmak süretiyle düşünce düzeyinin yükselmesini sağlamaya çalışacağız dolayısıyla hem ferdin 

hemde hitab ettiğimiz toplumun gelişimini,şuurlanmasını ortaya koymuş olacağız.  

    Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 

                                                                      
                                                    

    ‘‘Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona 

ibadet edenleriz, (deyin)‘‘12 

    Allah’ı gerçekten seven ve Allah’ın da kendisini sevmesini isteyenler şu özelliklere sahip olmalıdır: 

1- Allah cc sevgisinin en büyük alameti, Peygamber muhabbetinin en keskin göstergesi ve 

imanın en olgun meyvesi olan cihad edenleri, 

2- Birbirlerine bir binanın taşları gibi kenetlenerek mücadele edenleri ki; Allah, taşları birbirine 

kenetlenmiş bir bina gibi saflar halinde, Kendi yolunda mücadele edenleri sever."14 

3- Teşkilat disiplini ve itaat anlayışı içerisinde malıyla ve canıyla cihad ederek Allah cc  

muhabbetini kazanma gayretinde olanları 

                                                           
10 Mizanü’l-Ahlak-Ahlak Ölçüleri, İmam Gazalî, sh.250 
11 Âl-i İmrân suresi, 31. ayet 
12 Bakara suresi, 138. Ayet 
13Al-i İmran,146. 
14 Saf suresi 4 
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4- Mü’minlere karşı Alçak gönüllü, anlayışlı, fakir ve zayıf kimselere acımak ve onları korumak 

gibi özelliklere sahip olanları.. 

5- Sabredenlerden olanları "…Allah sabredenleri sever."15  

             

 

 

  Zehirle pişmiş aşı yemeye kimler gelir? 

                            Dilsizce, yalnız Allah demeye kimler gelir? (N.Fazıl Kısakürek)    

 

Sonuç olarak teslimiyet-rızâ , kişinin kadere teslim oldum deyip kendisini atâlete vermesi değil, 

Allâh’ın kendisine lutfettiği akıl, bilgi ve tecrübesiyle, üzerine düşeni yaptıktan sonra, tam bir 

tevekkülle neticeyi O’na havale etmesi ve sonuca râzı olmasıdır. 

 

Alınacak Ders:  

1. Teslimiyet ve rızâ, kulluğun zirve noktalarıdır. 
 

 

 Not: Bu hafta;  

1- Bu dersi ailemizle paylaşalım.  

2- Resûlullah (s.a.v.)‘in duasını ezberleyip okuyalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. Maide 42 


