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“MUBÂREK KUR’AN’DA RIZÂ KAVRAMI”
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“Hoşnûd olmak ve/veya onaylamak, uygun görmek” anlamına gelen rızâ kavramı Âlemlerin Rabbi Allah’ın, celle
şânuhu, dîni İslâm’ın en önemli kavramlarından biridir. Âlemlerin Rabbi Allah, celle şânuhu, “o Hakk Dîn’e îmân
etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline getirmiş olanlar ailesi”

için

dîn olarak İslâm’dan, yani Kendisine kayıtsız şartsız, şekksiz şübhesiz teslîmîyetten râzı olduğunu bildirir:

يت لَ ُك ُم ا ْ� ِ� ْس�َ� َم ٖدي ًنا
ُ اَلْ َي ْو َم اَ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم ٖدي َن ُك ْم َواَ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم نِ ْع َم ٖتى َو َر ٖض
5 el-Mâ’ide 3

(...) Bugün dîninizi sizin için kemâle erdirdim, nimetlerimin tamamını size bahşettim ve size dîn

olarak Bana teslimiyetten râzı oldum - yani, Âlemlerin Rabbi Allah’a kayıtsız şartsız, şekksiz şübhesiz teslîmiyet
demek olan İslâm’ı yegâne dîn olarak uygun gördüm.
***
Allah Te’âlâ, âhireti gözardı edip yalnızca dünyâ hayatının sunduklarına râzı olmayı uygun görmez:

ين َ�� َي ْر ُجو َن لِق ََاءنَا َو َر ُضوا بِالْ َح ٰيو ِة ال �دنْ َيا َوا ْط َماَن�وا بِ َها
َ اِ �ن ال� ٖذ
ين ُه ْم َع ْن اٰ َياتِ َنا َغافِلُو َن
َ َوال� ٖذ
اُولٰـئِكَ َماْوٰی ُه ُم الن�ا ُر بِ َما كَانُوا َي ْك ِس ُبو َن
10 Yûnus 7-8

Şu kesin bir gerçek ki, o Bize kavuşacaklarını hiç ümîd etmeyen kimseler ve onlar o dünya
U

hayatıyla râzı olurlar ve onunla itminân bulurlar ve o kimseler ki, onlar âyetlerimizden gâfildir. Onlar,
U

sığınakları-barınakları o ateş olanlardır, kesbedegeldiklerinden dolayı.

ض اَ َر ٖضي ُت ْم
ِ ين اٰ َم ُنوا َما لَ ُك ْم اِ َذا ٖقي َل لَ ُك ُم انْ ِف ُروا ٖفى َس ٖبي ِل الل� ِه اث�ا َق ْل ُت ْم اِلَى ا ْ�� َ ْر
َ َيا اَ �ي َها ال� ٖذ
بِالْ َح ٰيو ِة ال �دنْ َيا ِم َن ا ْ�� ٰ ِخ َر ِة فَ َما َم َتا ُع الْ َح ٰيو ِة ال �د ْن َيا فِى ا ْ�� ٰ ِخ َر ِة اِ��� َق ٖلي ٌل
9 et-Tevbe 38

Siz ey o Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı

ve ilkesi hâline getirmiş olanlar ailesi! Size ne oldu ki, "Fî sebîlillâh savaşa çıkın!" dendiği zaman yere çakılıp
kaldınız? Âhireti gözden çıkarıp, dünya hayatıyla mı râzı oldunuz? Fakat o dünya hayatının hazzı âhirette olanın
U

U

yanında ancak pek az bir şeyden başka değildir!
***
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Asıl râzı olunacak şey Allah Te’âlâ’nın ve Rasûlünün (ASVS) verdikleri, yani, mubârek Kur’ân ve sahîh Sünnet-i
Rasûlullâh ve yine, besbelli ki her ikisine tâlib olanlara fazladan bahşettikleridir:

َولَ ْو اَن� ُه ْم َر ُضوا َما اٰتٰی ُه ُم الل� ُه َو َر ُسولُ ُه َو َقالُوا َح ْس ُب َنا الل� ُه
َس ُي ْؤ ٖتي َنا الل� ُه ِم ْن فَضْ لِ ٖه َو َر ُسولُ ُه اِن�ا اِلَى الل� ِه َر ِاغ ُبو َن
9 et-Tevbe 59

Ve eğer onlar {bu bağlam içinde: münâfıklar}, Allah ve Rasûlü kendilerine ne verdiyse ondan

râzı olsalardı ve deselerdi ki: "Allah bize yeter! Allah bize fazlından verecektir ve Rasûlü de öyle!” Şu kesin bir
gerçek ki, biz yalnızca Allah'a rağbet ederiz!" Hak Dîn’e uygun olanı yapmış olacaklardı.
İşte tam da bu noktada Allah Te’âlâ, hiç kuşku yok ki mü’min/mü’mine kullarına en büyük ve de en önemli
fazlından olan şefa’ât, daha doğru bir deyişle “Şefa’ât-Rızâ İlişkisi/Bağlantısı” devreye girer. Şefa’ât
yalnızca Allah Te’âlâ’nın iznine değil, rızâsına da tâbîdir. İşte bu son derece önemli ve hassas olguyu bildiren
âyet-i kerîmeler - iniş sırasına göre:

ِ الس ٰم َو
ات َ�� تُ ْغ ٖنى شَ فَا َع ُت ُه ْم شَ ْي ًپا
� َو َك ْم ِم ْن َم َل ٍك فِى
اِ��� ِم ْن َب ْع ِد اَ ْن َياْ َذ َن الل� ُه لِ َم ْن َيشَ ُاء َو َي ْر ٰضى
Ve göklerde ne kadar çok melek olsa da, onların şefa’âti asla kazanç olarak bir şey sağlamaz;

53 en-Necm 26

yalnızca Allah’ın İlâhî Hikmet doğrultusunda dilediği ve râzı olduğu kimseye şefaatte bulunmasına izin
vermesinden sonra şefa’ât devreye girer.

��ً َي ْو َمئِ ٍذ َ�� َت ْن َف ُع الش� فَا َع ُة اِ��� َم ْن اَ ِذ َن لَ ُه ال �ر ْح ٰم ُن َو َر ِض َى لَ ُه َق ْو
20 TâHâ 109

O Gün, o şefa’ât, Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden râzı olduğu kimseden başka hiç kimseye

asla fayda sağlamayacaktır.

َي ْع َل ُم َما َب ْي َن اَ ْي ٖدي ِه ْم َو َما خَ ْل َف ُه ْم َو َ�� َيشْ َف ُعو َن اِ ��� لِ َمنِ ا ْرت َٰضى َو ُه ْم ِم ْن خَ شْ َيتِ ٖه ُمشْ ِفقُو َن
21 el-Enbiyâ’ 28

O, önlerinde gözle görülür olduğu için bildikleri ne varsa ve arkalarında kalıp gizlendiği için

bilmedikleri ne varsa, biliyor! Ve onlar Allah’ın râzı olduklarından başka hiç kimseye asla şefa’ât edemezler. Ve
onlar her konuda haşyetten kaynaklanıp beslenen endîşeli bir hassâsiyet gösterirler.
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Âlemlerin Rabbi Allah’ın, celle şânuhu, rızâsının nasıl kazanılacağına gelince...
1.

Allah Te’âlâ’nın rızâsını kazanmak isteyen mü’min kul, malını “yalnızca yüce Rabbinin vechini samîmî
bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama gayreti içinde” vermelidir:

اِ��� ا ْبتِغ ََاء َو ْج ِه َر �ب ِه ا ْ�� َ ْعلٰى
ف َي ْر ٰضى
َ َولَ َس ْو
92 el-Leyl 20-21

{o kimse ki malını} yalnızca yüce Rabbinin vechini samîmî bir ciddîyetle isteyerek sebatla

arama gayreti içinde verir... Ve zamanı geldiğinde o kimse Allah’ın kendisine bahşettiklerinden râzı olacak.
2.

Allah Te’âlâ’nın rızâsını kazanmak isteyen mü’min kul, ehline, yani, hem ailesine, hem dîndaşlarına,
hem de mensûbu olduğu toplumun insanlarına salâtı mutlaka ikame etmelerini ve, eğer şartları
elveriyorsa, zekâtı mutlaka vermelerini bildirip, her vesîleyle de hatırlatmalıdır:

ِ َوا ْذكُ ْر فِى الْ ِك َت
اب اِ ْس ٰم ٖعي َل اِن� ُه كَا َن َصا ِد َق الْ َو ْع ِد َوكَا َن َر ُسو ً�� نَبِ �يا
الصلٰو ِة َوال �زكٰو ِة َوكَا َن ِع ْن َد َر �ب ٖه َم ْر ِض �يا
� َِوكَا َن َياْ ُم ُر اَ ْه َل ُه ب
19 Meryem 54-55

Ve bu Kitâb’ın içinde İsma’îl’i zikret - yani, mubârek Kur’ân’ı anlayıp zihnine nakşetmek ve

hayatını ona göre düzenlemek gayreti içinde okurken, sana verdiğimiz Hz. İsma’îl örneğini de zihninde her an
diri tutarak hatırla.

Şu kesin bir gerçek ki o, vaadine - yani,

verdiği söze

hep sâdıktı ve Allah’ın bir rasûlü, bir

nebîydi. Ve o ehlini - yani, hem ailesini, hem dîndaşlarını, hem de mensûbu olduğu toplumun insanlarını hep
salât ve zekât ile emrederdi - yani, onlara salâtı mutlaka ikame etmelerini ve, eğer şartları elveriyorsa, zekâtı
mutlaka vermelerini bildirir, her vesîleyle de hatırlatırdı
3.

. Ve o Rabbinin indinde hep râzı olunan biriydi.

Allah Te’âlâ’nın rızâsını kazanmak isteyen mü’min kul, Âlemlerin Rabbi Allah’a, celle şânuhu, îman
etmeyip haddlerini aşanlar ne derlerse desinler, sabretmeli, yani, Hak Dîn’e îmânının gereği olan tavrı
gösterip, bu duruşunu asla bozmamalı ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce ve gecenin
belli saatlerinde ve gündüzün başında ve sonunda Rabbini hamd ile tesbîh etmelidir:

س َو َق ْب َل ُغ ُروبِ َها
ِ اصبِ ْر َعلٰى َما َيقُولُو َن َو َس �ب ْح بِ َح ْم ِد َر �بكَ َق ْب َل طُلُو ِع الش� ْم
ْ َف
ِ َو ِم ْن اٰن
اف ال �ن َهارِ لَ َعل�كَ َت ْر ٰضى
َ َاٸ ال� ْي ِل فَ َس �ب ْح َواَ ْط َر
20 TâHâ 130

Artık, onlar ne derlerse desinler, sabret - yani, şartlar ne olursa olsun Hak Dîn’e îmânın gereği

olan tavrı gösterip, duruşunu bozma

ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbîh
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et! Ve gecenin belli saatlerinde de artık tesbîh et O’nu ve gündüzün etrâfında
“uçları” olan başında ve sonunda

- yani, “gündüzün kenarları” ya da

ki rızâya erişesin.

Mü’min kul, Âlemlerin Rabbi Allah’ın, celle şânuhu, rızâsını “samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama
gayreti” içine girmelidir - iniş sırasına göre:

ِ س َم ْن َيشْ ٖرى نَ ْف َس ُه ا ْبتِغ ََاء َم ْر َض
ُف بِالْ ِع َبا ِد
ِ َو ِم َن ال �نا
ٌ ات الل� ِه َوالل� ُه َرؤ
2 el-Bakara 207

Ve insanlar arasında öylesi de var ki Allah'ın rızâsını samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla
U

arama gayreti içinde nefsini satar - yani, kendisini fedâ eder. Ve Allah, kullarına ra’ûftur - yani, onlara
U

merhametle acır.

ِ ين ُي ْن ِفقُو َن َا ْم َوالَ ُه ُم ا ْبتِغ ََاء َم ْر َض
ات الل� ِه َو َتث ْٖبي ًتا ِم ْن اَنْف ُِس ِه ْم َك َم َث ِل َجن� ٍة بِ َر ْب َو ٍة
َ َو َم َث ُل ال� ٖذ
ير
ٌ اَ َصا َب َها َوابِ ٌل فَاٰت َْت اُكُ َل َها ِض ْع َف ْينِ فَ ِا ْن لَ ْم ُي ِص ْب َها َوابِ ٌل فَ َط �ل َوالل� ُه بِ َما َت ْع َملُو َن َب ٖص
2 el-Bakara 265

Ve Allah'ın rızâsını samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama gayreti içinde ve
U

U

nefslerinden bir sâbitleştirme olsun diye - yani, hem kişiliklerini güçlendirmek, hem de içlerindeki îmânı takviye
edip kökleştirmek için

infâk eden kimselerin misâli, ekilenden/dikilenden fazlasını veren bir yerdeki - yani,

verimi bol; aynı zamanda: içinden akarsu geçmeyen bir yükseklikte bulunan

bir bahçe gibidir: damlaları ağır bir

yağmur/güçlü bir sağanak isâbet eder, yemişleri iki misli artar; ama ona damlaları ağır bir yağmur/güçlü bir
sağanak isâbet etmeyince artık hafif bir çisinti/çiy düşer oraya. Ve Allah yapıp ettiklerinizi özüne nüfuz ederek,
nitelik olarak derinliğine, nicelik olarak tüm ayrıntı ve cüzleriyle ve bu iş için zaman, mekân ve âlete muhtaç
olmaksızın görür.

ٍ َ�� خَ ْي َر ٖفى َك ٖثي ٍر ِم ْن ن َْجوٰي ُه ْم اِ��� َم ْن اَ َم َر بِ َص َد َق ٍة اَ ْو َم ْع ُر
س
ِ َ�ح َب ْي َن الن�ا
ٍ �وف اَ ْو اِ ْص
ِ َو َم ْن َي ْف َع ْل ٰذلِكَ ا ْبتِغ ََاء َم ْر َض
ف نُؤْ تٖي ِه اَ ْج ًرا َع ٖظي ًما
َ ات الل� ِه فَ َس ْو
4 en-Nisâ’ 114

Onların yaptığı fısıldaşmaların – ya da: gizli toplantıların çoğunda asla hayır yoktur! Yalnızca

kim Hak Dîn’e olan sadâkatinin gönülden gelen bir ifâdesi olan bir sadaka vermeyi ve/veya bir ma’rûfu - yani,
Allah’ın temel yasa, kural ve ölçü olarak bildirdiklerine/şeri’âta ters düşmeyen, dolayısıyla da insan aklıyla
çelişmeyen birşeyi

ve/veya insanların arasını ıslâh etmeyi emrederse - yani, fısıldaşmasını/gizli toplantısını bu

amaçları gerçekleştirmek doğrultusunda yaparsa

bu hâriç! Ve kim böyle amel ederek Allah'ın rızâsını samîmî
U

bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama gayreti içinde olursa, ona zamanı geldiğinde azîm bir ecir - yani, karşılık
U

olarak elde edilmiş çok büyük bir kazanç

bahşedeceğiz.
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O Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline getirmiş
olanlar ailesinden olup da fî sebîlillâh, yani, Âlemlerin Rabbi Allah’ın, celle şânuhu, kolaylıklarla dolu yolunda
cihâd etmek ve rızâsını “samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama gayreti” içinde yola çıkan kul, üstâd
Mustafa İslâmoğlu’nun pek yerinde tanımlamasıyla “fıtrî sevgi” anlamına gelen meveddeti ortaya koymak
konusunda çok dikkatli olmak zorundadır:

ين اٰ َم ُنوا َ�� َتت� ِخ ُذوا َع ُد ّٖوى َو َع ُد �وكُ ْم اَ ْولِ َي َاء تُ ْلقُو َن اِلَ ْي ِه ْم بِالْ َم َو �د ِة َو َق ْد َكف َُروا
َ َيا اَ �ي َها ال� ٖذ
بِ َما َج َاءكُ ْم ِم َن الْ َح �ق ُيخْ ِر ُجو َن ال �ر ُسو َل َواِ �ياكُ ْم اَ ْن تُؤ ِْم ُنوا بِالل� ِه َر �ب ُك ْم اِ ْن كُ ْن ُت ْم خَ َر ْج ُت ْم
ِج َها ًدا ٖفى َس ٖبي ٖلى َوا ْبتِغ ََاء َم ْر َضا ٖتى ت ُِس �رو َن اِلَ ْي ِه ْم بِالْ َم َو �د ِة َواَنَا اَ ْع َل ُم بِ َما اَخْ َف ْي ُت ْم َو َما
ِالس ٖبيل
� اَ ْع َل ْن ُت ْم َو َم ْن َي ْف َع ْل ُه ِم ْن ُك ْم فَ َق ْد َض �ل َس َو َاء
60 el-Mumtehine 1

Siz ey o Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat

tarzı ve ilkesi hâline getirmiş olanlar ailesi! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı asla velîler - yani,
karşılıklı sorumlulukları titizlikle gözeten, her şart altında ve her zaman güvenilen, hakîkî, hâlis ve en yakın
dostlar

edinmeyin! Siz onları o meveddet ile kucaklarsınız - yani, onlara kaynağını hikmetten almayan,

dolayısıyla da bu bağlamda hiç hakketmedikleri o sevgiyi ve o sevgiden beslenen hayranlık dolu bir yaklaşım
sunarsınız {burada el-Veddu’nun kendisine sevgi ve hayranlık dolu bir yaklaşımla tapılan/aracı kılınan bir putun
adı olduğu ve sımsıkı bağlanıldığı için kazığa da el-veddu denildiği hatırlanmalıdır!}

fakat onlar size Hakk’tan

gelen ne varsa, üzerini örtmek suretiyle inkâr ettiler. O Rasûlü ve sizi Rabbiniz Allah’a îmân ettiğiniz için
yurtlarınızdan çıkarttılar - yani, sizi hicret etmek

zorunda bıraktılar.

Eğer Benim kolaylıklarla dolu yolumda

cihâd etmek için ve Benim rızâmı samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama gayreti içinde çıkagidiyor iseniz
onları asla velîler edinmeyin ve onlara kaynağını hikmetten almayan, dolayısıyla da bu bağlamda hiç
hakketmedikleri o sevgiyi ve o sevgiden beslenen hayranlık dolu bir yaklaşım sunmayın! Hâlbuki siz onlara o
meveddet ile

- yani, onlara kaynağını hikmetten almayan, dolayısıyla da bu bağlamda hiç hakketmedikleri o

sevgiyi ve ondan beslenen hayranlık dolu bir yaklaşımı içten içe gizli gizli sürdürdüğünüz için

sırlarınızı

açıyorsunuz! Ve Ben gizli tuttuğunuz ve varsa ve açıkça ortaya koyduğunuz ne varsa, hepsini biliyorum! Ve
içinizden bunu her kim yaparsa artık o Allah tarafından kolaylıklarla dolu olarak düzenlenmiş yolun ortasından
sapmış olur.
***
Mubârek Kur’ân’da Âlemlerin Rabbi Allah, celle şânuhu, ile kulları arasındaki mütekabiliyet=karşılıklılık ilişkisinin
en çok vurgulandığı hususlardan biri de rızâdır 1. Merhûm üstâd Râğıb el-Isfahânî’ye göre Allah Te’âlâ’nın
P0F

P

kulundan râzı olması, kulun, O’nun verdiği emir ve yasaklara uymasına bağlıdır. Kulun Âlemlerin Rabbi
Allah’tan, celle şânuhu, râzı olması ise Allah Te’âlâ’nın “cârî olan kazâsını kerîh görmemesi”, bir başka deyişle

1

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için “Mubârek Kur’ân’da Âlemlerin Rabbi Allah, celle şânuhu, ile Kulu İnsan Arasındaki Mütekabiliyet İlkesi” adlı makalemize bakınız.

7

“devreye giren hükmünden hiçbir şekilde rahatsız olmaması” demektir. Bu bağlamda iniş sırasına göre şu âyet-i
kerîmelere bakınız:

ين ٖف َيها اَ َبدًا
ُ َج َزا ُؤ ُه ْم ِع ْن َد َر �ب ِه ْم َج �ن
َ ات َع ْد ٍن ت َْج ٖرى ِم ْن ت َْحتِ َها ا ْ��َنْ َها ُر خَ الِ ٖد
َر ِض َى الل� ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه ٰذلِكَ لِ َم ْن خَ ِش َى َر �ب ُه
98 el-Beyyine 8

Onların hak ettikleri karşılık Rabbleri katında: Adn Cennetleri... Altlarında nehirler çağıldar...

Orada ebediyyen kalacaklar! Allah onlardan râzıdır ve onlar da O’ndan râzıdır. İşte bütün bunlar Rabbi
U

U

karşısında haşyet duyan için!

َ�� ت َِج ُد َق ْو ًما ُي ْؤ ِم ُنو َن بِالل� ِه َوالْ َي ْو ِم ا ْ�� ٰ ِخ ِر ُي َوا �دو َن َم ْن َحا �د الل� َه َو َر ُسولَ ُه َولَ ْو كَانُوا اٰ َب َاء ُه ْم
وح ِم ْن ُه
ٍ اَ ْو اَ ْب َن َاء ُه ْم اَ ْو اِخْ َوانَ ُه ْم اَ ْو َع ٖش َير َت ُه ْم اُولٰئِكَ َك َت َب ٖفى قُلُوبِ ِه ُم ا ْ� ٖ�ي َما َن َواَي� َد ُه ْم بِ ُر
ٍ �َو ُي ْد ِخلُ ُه ْم َجن
ين ٖف َيها َر ِض َى الل� ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه
َ ات ت َْج ٖرى ِم ْن ت َْحتِ َها ا ْ��َنْ َها ُر خَ الِ ٖد
اُولٰئِكَ ِح ْز ُب الل� ِه اَ َ�� اِ �ن ِح ْز َب الل� ِه ُه ُم الْ ُم ْفلِ ُحو َن
58 el-Mucâdile 22

Allah'a ve Âhiret Günü'ne îmân eden, ama Allah'a ve Rasûlüne karşı haddi aşanları seven

bir toplum bulamazsın - o haddlerini aşanlar, kendi babaları, oğulları, kardeşleri ya da aşîretleri bile olsa.
Onlardır, Allah'ın kalblerine o îmânı yazdığı ve tarafından bir rûh ile desteklediği! Ve onları, altlarında nehirler
çağıldayan Cennetlere koyar - içlerinde hep kalacaklar! Allah onlardan râzıdır ve onlar da O’ndan râzıdır. Dikkat
U

U

edin ve iyi bilin, şu kesin bir gerçek ki, Allah'tan yana olanlar, işte onlar, o felâha erişenlerdir!

ات ت َْج ٖرى ِم ْن ت َْحتِ َها ا ْ��َنْ َها ُر
ٌ �ين ِص ْدقُ ُه ْم لَ ُه ْم َجن
َ َقا َل الل� ُه ٰهـ َذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع ال �صا ِد ٖق
ين ٖف َيها اَ َبدًا َر ِض َى الل� ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه ٰذلِكَ الْ َف ْو ُز الْ َع ٖظي ُم
َ خَ الِ ٖد
5 el-Mâ’ide 119

Allah dedi ki: "Bugün o sâdıklara Hakîkate olan sadâkatleri fayda verir: onlar için, altlarında

nehirler çağıldayan Cennetler var - içlerinde ebediyyen kalacaklar! Allah onlardan râzıdır ve onlar da O’ndan
U

râzıdır. Bu, kurtuluş getiren o en muazzam zaferdir!"
U

8

ِ السابِقُو َن ا ْ�� َ �ولُو َن ِم َن الْ ُم َه
ين ات َ�ب ُعو ُه ْم بِ ِا ْح َس ٍان
َ ين َوا ْ��َنْ َصارِ َوال� ٖذ
َ اج ٖر
� َو
ٍ �َر ِض َى الل� ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه َواَ َع �د لَ ُه ْم َجن
ين ٖف َيها اَ َبدًا
َ ات ت َْج ٖرى ت َْح َت َها ا ْ�� َ ْن َها ُر خَ الِ ٖد
ٰذلِكَ الْ َف ْو ُز الْ َع ٖظي ُم
9 et-Tevbe 100

Ve o hicret edenlerin ve ensârın önde gidenlerinin ilklerinden-öcülerinden olanlar ve onlara

ihsân ile tâbî olanlar... Allah onlardan râzıdır ve onlar da O’ndan râzıdır. Ve Allah onlar için, altlarında nehirler
U

U

çağıldayan Cennetler hazırladı - içlerinde ebediyyen kalacaklar! Bu, kurtuluş getiren o en muazzam zaferdir!
***
Âlemlerin Rabbi Allah’ın, celle şânuhu, en yüksek seviyedeki rızâsının mubârek Kur’ân’daki adı rıdvândır - iniş
sırasına göre:

ات ت َْج ٖرى ِم ْن َت ْح ِت َها ا ْ��َنْ َها ُر
ٌ �ين ات� َق ْوا ِع ْن َد َر �ب ِه ْم َجن
َ قُ ْل اَ ُؤنَ �ب ُئ ُك ْم بِخَ ْي ٍر ِم ْن ٰذلِ ُك ْم لِل� ٖذ
ير بِالْ ِع َبا ِد
ٌ ين ٖف َيها َواَ ْز َو
َ خَ الِ ٖد
ٌ اج ُم َط �ه َر ٌة َورِضْ َوا ٌن ِم َن الل� ِه َوالل� ُه َب ٖص
3 Âlu İmrân 15

De ki: "Size ondan daha hayırlı olanı, mutlaka bilmeniz gereken, çok önemli, kaynağı

itibâriyle kesinlikle doğru olan bir haber olarak bildireyim mi? Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşımayı ve bu
bilinci taşımanın gereklerini yerine getirmeyi, dolayısıyla da yaradılış amaçlarına zarar verebilecek her türlü
kötülükten ve tehlikeden kendilerini titizlikle koruma gayreti içinde olmayı bir hayat tarzı ve ilkesi hâline
getirmiş olan o muttakîler için Rableri katında, altlarında nehirler çağıldayan Cennetler var - içlerinde hep
kalacaklar! Ve tertemiz eşler ve Allah'tan bir rıdvân var." Ve Allah, kullarındakileri özüne nüfuz ederek, nitelik
U

U

olarak derinliğine, nicelik olarak tüm ayrıntı ve cüzleriyle ve bu iş için zaman, mekân ve âlete muhtaç olmaksızın
görür.

اِ ْع َل ُموا اَن� َما الْ َح ٰيو ُة ال �دنْ َيا لَ ِع ٌب َولَ ْه ٌو َو ٖزي َن ٌة َو َت َفاخُ ٌر َب ْي َن ُك ْم َو َت َكاث ٌُر فِى ا ْ�� َ ْم َو ِال َوا ْ�� َ ْو َ�� ِد
يج فَ َت ٰری ُه ُم ْص َف �را ثُ �م َي ُكو ُن ُح َطا ًما
ُ َك َم َث ِل َغ ْي ٍث اَ ْع َج َب الْ ُكف�ا َر ن ََباتُ ُه ثُ �م َي ٖه
ِاب شَ ٖدي ٌد َو َم ْغ ِف َر ٌة ِم َن الل� ِه َورِضْ َوا ٌن َو َما الْ َح ٰيو ُة ال �دنْ َيا اِ��� َم َتا ُع الْغ ُُرور
ٌ َوفِى ا ْ�� ٰ ِخ َر ِة َع َذ
57 el-Hadîd 20

Bilin: şu kesin bir gerçek ki, o dünya hayatı, ağız sulandırıp salya akıtan bir oyundan ve

insanın dikkatini, onu ilgilendirip endişelendirmesi gereken asıl mes’elelerden uzaklaştırarak başka yöne çeviren

9

bir tür eğlenceden ve bir ziynetten ve aranızda tefâhurdan ve malları çoğaltma tutkusundan ve evlâdı çoğaltma
tutkusundan başka bir şey değildir.Bu, yağmurun misâli gibidir: yeşerttiği bitkileri/otları ekini ekenlerde nasıl
sevinç verici bir hayranlık uyandırıyorsa, dünyâ hayatının ortaya çıkartıp sundukları da, Hak ve Hakîkati
bildikleri hâlde onu, üzerini örtmek sûretiyle hem kendilerinden, hem de başkalarından gizlemekte ve böylece
Hak ve Hakîkatin inkârına yol açmakta inatla ısrar eden o kâfirlerde sevinç verici bir hayranlık uyandırır! Sonra
kurur, dünyâ hayatının ortaya çıkartıp sundukları da heyecan verici câzibelerini tamamen kaybederek kupkuru
hâle gelirler artık onun sarardığını görürsün. Sonra işin aslının ne olduğunu ortaya çıkartacak şekilde unufak
olur. Ve âhirette şiddetli bir azâb ve Allah'tan bir mağfiret ve bir rıdvân var! Ve o dünya hayatı, o gurûr
metâından başka bir şey değildir.

ٍ ُي َبش� ُر ُه ْم َر �ب ُه ْم بِ َر ْح َم ٍة ِم ْن ُه َورِضْ َو ٍان َو َج �ن
ات لَ ُه ْم ٖف َيها نَ ٖعي ٌم ُم ٖقي ٌم
9 et-Tevbe 21

Rabbleri onları Kendinden bir rahmetle ve bir rıdvân ve onlar için hazırlanmış Cennetlerle
U

U

müjdeler - içlerinde bir kalıcı bir ni’met var;

ٍ �ات َجن
ِ ين َوالْ ُمؤ ِْم َن
ين ٖف َيها
َ ات ت َْج ٖرى ِم ْن ت َْحتِ َها ا ْ�� َ ْن َها ُر خَ الِ ٖد
َ َو َع َد الل� ُه الْ ُمؤ ِْم ٖن
ِ �َو َم َسا ِك َن َط �ي َب ًة ٖفى َجن
ات َع ْد ٍن َورِضْ َوا ٌن ِم َن الل� ِه اَ ْك َب ُر ٰذلِكَ ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ٖظي ُم
9 et-Tevbe 72

Allah mü’minlere ve mü’minelere, altlarında nehirler çağıldayan Cennetler va’adetti - içlerinde

hep kalacaklar! Ve Adn Cennetlerinde tayyîb meskenler ve daha hepsinden daha büyük olanı: Allah'tan bir
U

rıdvân! Bu, kurtuluş getiren o en muazzam zaferin ta kendisidir!
U

U

س ُب ْن َيانَ ُه َعلٰى َت ْقوٰى ِم َن الل� ِه َورِضْ َو ٍان خَ ْي ٌر
َ اَفَ َم ْن اَ �س
س ُب ْن َيانَ ُه َعلٰى شَ فَا ُج ُر ٍف َهارٍ فَانْ َها َر بِ ٖه ٖفى نَارِ َج َهن� َم
َ اَ ْم َم ْن اَ �س
َوالل� ُه َ�� َي ْه ِدى الْ َق ْو َم الظ�الِ ٖمي َن
9 et-Tevbe 109

O hâlde, binâsını Allah’a karşı sorumluluk bilincinden kaynaklanıp beslenen ve O’nun

bildirmiş olduğu bütün emirlere, yasaklara ve ölçülere uymama tehlikesine düşmekten kendini büyük bir
titizlikle koruyarak yaradılış amacına ters düşmeme gayreti ve bir rıdvân üzerinde temellendiren mi daha
U

U

hayırlıdır, yoksa binâsını, içinden akan sel suyu tarafından altı oyulup dayanıksız hâle gelmiş olduğu için,

U

10

yakınına kurulan herşeyin çöküp yıkılarak paramparça hâle gelmesine yol açan bir vâdinin kenarı üzerinde
temellendiren ve artık onunla Cehennem ateşinin içine yuvarlanan mı? Ve Allah o zâlim kavme hidâyet
bahşetmez.
***
Mü’min kul, Âlemlerin Rabbi Allah’ın, celle şânuhu, rıdvânını kazanabilmek için de onu “samîmî bir ciddîyetle
arzulayıp sebatla arama gayreti” içine girmelidir - iniş sırasına göre:

ِ لِ ْل ُفق ََرا ِء الْ ُم َه
ين اُخْ ر ُِجوا ِم ْن ِد َيارِ ِه ْم َواَ ْم َوالِ ِه ْم َي ْب َتغُو َن فَضْ �ً� ِم َن الل� ِه َورِضْ َوانًا
َ ين ال� ٖذ
َ اج ٖر
الصا ِدقُو َن
� َو َي ْن ُص ُرو َن الل� َه َو َر ُسولَ ُه اُولٰئِكَ ُه ُم
59 el-Haşr 8

O fukarâ muhâcirler için ki, onlar diyârlarından ve mallarından çıkartıldılar ve onlar Allah'tan bir

fazlı ve bir rıdvânı samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama gayreti içindedirler ve Allah'a ve Rasûlüne
U

U

düşmana karşı zafere ulaşılması için gereken herşeyi yapma gayreti içinde yardım ederler: onlar, işte onlardır o
sâdıklar!

ين َم َع ُه اَ ِشد ُ�اء َع َلى الْ ُكف�ارِ ُر َح َم ُاء َب ْي َن ُه ْم َت ٰری ُه ْم ُرك� ًعا ُس �جدًا
َ ُم َح �م ٌد َر ُسو ُل الل� ِه َوال� ٖذ
الس ُجو ِد
� َي ْب َتغُو َن فَضْ �ً� ِم َن الل� ِه َورِضْ َوانًا ٖسي َما ُه ْم ٖفى ُو ُجو ِه ِه ْم ِم ْن اَ َث ِر
48 el-Feth 29

Muhammed Allah'ın Rasûlüdür ve o'nunla birlikte olanlar, Hak ve Hakîkati bildikleri hâlde onu,

üzerini örtmek sûretiyle hem kendilerinden hem de başkalarından gizlemekte ve böylece Hak ve Hakîkatin
inkârına yol açmakta inatla ısrar eden o kâfirlere karşı kararlı tavizsizlik içinde, kendi aralarında ise
merhametlidirler. Onların rükû ederek, secde ederek Allah'tan bir fazlı ve bir rıdvânı samîmî bir ciddîyetle
U

arzulayıp sebatla arama gayreti içinde olduklarını görürsün: onların işâretleri, yüzlerindeki secde izleridir (...).
U

��َ ين اٰ َم ُنوا َ�� ت ُِحل�وا شَ َعائِ َر الل� ِه َو َ�� الش� ْه َر الْ َح َرا َم َو َ�� الْ َه ْد َى َو َ�� الْ َق�َ�ئِ َد َو
َ َيا اَ �ي َها ال� ٖذ
ين الْ َب ْي َت الْ َح َرا َم َي ْب َتغُو َن فَضْ �ً� ِم ْن َر �ب ِه ْم َورِضْ َوانًا
َ اٰ ٖ ّم
5 el-Mâ’ide 2

Siz ey o Hakk Dîn’e îmân etmiş ve Hakk Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir hayat tarzı ve

ilkesi hâline getirmiş olanlar ailesi! Allah'ın inceliklerle dolu simgelerine asla saygısızlıkta bulunmayın ve o
Harâm Ay’a da asla, ve kurbanlıklara da asla ve onlara takılmış olup Allah’a adanmış kurbanlıklar olduklarını
belli eden/simgeleyen gerdanlıklara da asla ve Rabblerinden bir fazlı ve rıdvânı samîmî bir ciddîyetle arzulayıp
U
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sebatla arama gayreti içinde Allah’ın haccetme emrini yerine getirmeyi kastederek Beytu'l-Harâm'a doğru
gelenlere karşı da asla saygısızlıkta bulunmayın! (...)

ِ ُيسى ا ْبنِ َم ْر َي َم َواٰ َت ْي َنا ُه ا ْ� ِ�نْ ٖجي َل َو َج َع ْل َنا ٖفى قُل
وب
َ ثُ �م َق �ف ْي َنا َعلٰى اٰثَارِ ِه ْم بِ ُر ُسلِ َنا َو َق �ف ْي َنا بِ ٖع
ين ات َ�ب ُعو ُه َراْفَ ًة َو َر ْح َم ًة َو َر ْه َبانِ �ي ًة ا ْب َت َد ُعو َها َما َك َت ْب َنا َها َع َل ْي ِه ْم اِ��� ا ْبتِغ ََاء رِضْ َو ِان الل� ِه
َ ال� ٖذ
ير ِم ْن ُه ْم فَ ِاسقُو َن
َ فَ َما َر َع ْو َها َح �ق رِ َعا َيتِ َها فَا ٰ َت ْي َنا ال� ٖذ
ٌ ين اٰ َم ُنوا ِم ْن ُه ْم اَ ْج َر ُه ْم َو َك ٖث
57 el-Hadîd 27

Sonra onların - yani, büyük İslâm peygamberleri Hz. Nûh’un ve Hz. İbrâhîm’in (a.s.) eserleri

üzerinden diğer rasûllerimizle birbirlerini takib etmelerini sağladık. Ve kendisine o İncîl’i verdiğimiz Meryem
oğlu İsa ile de birbirlerini takib etmelerini sağladık. Ve o'na tâbî olan o kimselerin kalblerine bir acıma ve bir
rahmet yerleştirdik. Ve rahbâniyyet... Onu onlar şeri’ât sâhibine, şeri’âttaki geçmiş örneklere ve şeri’âtın
sağlam usûlüne ya da esaslarına tâbi olmayan ve dayanmayan, dolayısıyla da zarar verici, boş ve geçersiz bir
yaklaşımla akılları sıra bir yenilik olarak îcâd ettiler. Biz bunu onların üzerine yazmadık! Bunu, Allah'ın
rıdvânını samîmî bir ciddîyetle arzulayıp sebatla arama gayreti içinde yaptılar. Artık o riâyet edilmesi gerekene,
U

U

hakkıyla riâyet etmediler! Artık Biz de, içlerinden bu sonradan uydurma yollara sapmadan, yalnızca kendilerine
indirilen ve bildirilen o katıksız/katışıksız Hak Dîn’e îmân edip, Hak Dîn’e îmânlarının gereğince yaşamayı bir
hayat tarzı ve ilkesi hâline getirmiş olan o mü’minlere ecirlerini verdik. Ama onların çoğu fâsıktır.
***
Mü’min kul, Âlemlerin Rabbi Allah’ın, celle şânuhu, rıdvânına “tâbî olur” - iniş sırasına göre:

ير
ُ ْس الْ َم ٖص
َ اَفَ َمنِ ات َ�ب َع رِضْ َوا َن الل� ِه َك َم ْن َب َاء بِ َسخَ ٍط ِم َن الل� ِه َو َماْوٰی ُه َج َهن� ُم َوبِئ
3 Âlu İmrân 162

Öyleyse, Allah'ın rıdvânına tâbi olan kişi, Allah'ın hışmına uğrayan ve sığınma-barınma yeri
U

U

cehennem olan kişi ile bir midir? Ve ne kötü bir son durak!

وء َوات َ�ب ُعوا رِضْ َوا َن الل� ِه
ٌ فَانْ َق َل ُبوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن الل� ِه َوفَضْ ٍل لَ ْم َي ْم َس ْس ُه ْم ُس
َوالل� ُه ُذو فَضْ ٍل َع ٖظي ٍم
3 Âlu İmrân 174 {Uhud savaşına katılanlar ve dolayısıyla o savaşın çağımızda/günümüzde ifâde ve de temsîl
ettiği şartlara mârûz kalanlar}

Artık, Allah'tan bir ni’met ve fazl ile onlara bir kötülük dokunmaksızın döndüler

ve Allah'ın rıdvânına tâbî oldular. Ve Allah, muazzam bir fazlın sahibidir.
U

U
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ِ الس�َ� ِم َو ُيخْ ر ُِج ُه ْم ِم َن الظ�لُ َم
ات اِلَى ال �نورِ بِ ِا ْذنِ ٖه
� َي ْه ٖدى بِ ِه الل� ُه َمنِ ات َ�ب َع رِضْ َوانَ ُه ُس ُب َل
ٍ َو َي ْه ٖدي ِه ْم اِلٰى ِص َر
اط ُم ْس َت ٖقي ٍم
5 el-Mâ’ide 16

Onunla - yani, bir aydınlatıcı olan Hâtemu’l-Enbiyâ’nın bildirdiği mubârek Kur’ân’la Allah, O’nun

rıdvânına tâbî olan herkesi, o selâmete götüren kolaylıklarla dolu yollara ulaşabilmesini sağlamak için hidâyet
U

U

eder. İzniyle onları karanlığın derinliklerinden aydınlığa çıkarır ve onlara bir sırât-ı mustakîme ulaşıp onun
üzerinde kalabilmeleri için hidâyet eder.
***
İnsanın içine düşebileceği en korkunç tehlikelerden biri de, hiç kuşku yok ki, Âlemlerin Rabbi Allah’ın, celle
şânuhu, rıdvânını kerîh, yani, “tiksinti verici bir zorlama” olarak görmek ve/veya algılamaktır:

ٰذلِكَ بِاَن� ُه ُم ات َ�ب ُعوا َما اَ ْسخَ َط الل� َه َو َك ِر ُهوا رِضْ َوا َن ُه فَاَ ْح َب َط اَ ْع َمالَ ُه ْم
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Bu böyledir, çünkü onlar Allah'ın hışmını çekenlere tâbi oldular ve O'nun rıdvânını kerîh
U

gördüler: artık Allah, onların amellerini boşa çıkartmıştır.
U

Doğrusunu bilen ancak Âlemlerin Rabbi Allah’tır, azze ve celle.
0T

0T
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