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85  . SOHBET 

KULLUK BİLİNCİ - 1 
 Kulluk, insanın yaratılış maksadına göre amel etmesidir. İnsanın yaratılış maksadı sadece 

Allah’a kulluk etmektir. Kulluk ise hem kalbiyle, hem diliyle ve hem de bedeniyle yapılırsa kemâliyle 
kulluk yapılmış olur.  

Kalbin kulluğu, imandır, tevhiddir, dilin kulluğu, inandığını itiraf etmesidir, bedenin kulluğu da 
tasdik ettiğini tatbik etmesidir. 

Caminin içinde de caminin dışında da, namazda da namazın dışında da, alırken verirken, satın 
alırken satarken, şahsî işlerinde de toplum ile ilişkilerinde de, evi idare ederken de kurumları ve hatta 
devletleri idare ederken de bütün hayatın kulluk içinde geçmesi gerekir. İslâm’ın daha doğrusu Hz. 
Peygamber (s.a.s.)’in hayatı hep kulluk içinde geçmekte idi.  

Bizim hayatımızın da her yerde, her durumda, her zaman Allah’a kulluk içinde geçmesi gerekir. 
Allah Teâlâ’nın her konuda emirleri ve nehiyleri vardır. Bütün hayat Allah’ın emrine ve nehyine göre, 
Allah’ın helal ve haramına göre düzenlenince Allah’a kulluk etmiş olacağız. Allah bütün kâinatta, her 
zaman ve her durumda ilahdır. O, bizi görmekte ve bizi izlemekte, bize bizden daha yakın, bizi O idare 
etmekte, bizi de bizim yaptıklarımızı da O yaratmaktadır. Bunu şu âyet-i kerîmede Rabbimiz ne güzel 
ifade buyurmuştur: 

ُكْم وَوَجهْھَرُكْم وَويیَْعلَُم مَ   َماوَوااتِت وَوفِي ااْألرَْرضِض يیَْعلَُم ِسرَّ ا تَْكِسبُوننَ وَوهھھھَُو هللا فِي االسَّ  
“Halbuki göklerde de yerde de Allah O'dur. İçinizi de dışınızı da bilir. Daha ne yapıp 

kazanacağınızı da bilir.„1 

Allah hem göklerde, hem yerde namazda da ibadet edilmeye layık, namazın dışında da kulluk 
edilmeye, bizler için koyduğu prensiplere göre hayatı düzenleyerek kulluk edilmeye layık bir Allah'tır. 
Zira bizim  gizlimizi, açığımızı bilir. İyi kötü, gizli aşikâr her ne kazanıyor, her neyi hak ediyorsak onu 
da bilir. O takdir edilen ecel gelince hak ettiklerimizi tamamen verir. Yine aynı sûrede Allah Teâlâ 
şöyle buyurmuştur: 

  ذَذلُِكْم هللا رَربُُّكْم َال إإِلهَھَ إإِالَّ هھھھَُو َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء فَاْعبُُدووههُ وَوهھھھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء وَوِكيیٌل 
“İşte bu vasıflara sahip olan Allah'tır Rabbiniz. O'ndan başka ilah yoktur. Herşeyin yaratıcısı 

O'dur. O halde O'na kulluk edin, herşeye karşı dayanılacak vekil de O'dur.„2 

İşte odur ki, yani şu anılan sıfatın mevsûf (sıfatlanan)ı, göklerin ve yerin icad edeni, eşden, 
çocuktan uzak, her şeyi yaratan, herşeyi bilen en mukaddes ve ulu zattır ki, O da Allah'tır. Zâtı ve sıfatı 
bakımından ibadete layık hak bir ilâhtır.  

"Allah" denince ancak onu anlamalıyız. Rabbimizdır; sahibimiz, terbiyecimiz, veli nimetimizdir. 
"Rab" denince de ancak O'nu anlamalıdır. Başka ilâh yok, ancak O vardır. Başkasının mabud olmaya, 
ibadet ve kulluk edilmeye hakkı yoktur. Bu hak, ancak O'nundur. Çünkü O, her şeyin yaratıcısıdır. Bunu 

                                                   
1-‐	  En’âm	  sûresi	  (6),	  3.	  	  
2-‐	  En’âm	  sûresi	  (6),	  102.	  	  
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tekrar sanmamalıdır. Zira birinci "her şeyin yaratılması", geçmişe ait, bu ise geleceğe bakmaktadır. Yani 
bundan önce her şeyi yaratmış olan O olduğu gibi, bundan böyle gelecekte de herşeyin yaratıcısı 
O'dur.  

İlâhlık, mabudluk da yoktan varedicinin yaratıcının hakkıdır. Şu halde siz de ancak O'nu mabud 
tanıyınız, O'na ibadet ve kulluk ediniz de ondan başkasına tapmakla kendinizi düşürmeyiniz. O, bütün 
bu sıfat ile beraber her şey üzerine ve herşeye karşı vekildir de. Her hususta ve her şeye karşı O'na 
dayanılır ve tevekkül olunur ve her iş O'nun tasarruf ve idaresine teslim edilir. Yani bütün 
yaratıklardan her birinin de Allah'ın yaratmasıyla asil olduğu bir hakkı vardır. Ve bu şekilde bir 
sebepler âlemi ve insanın o sebepler ile ilgisi de vardır ki, Allah onların hepsini hak ve adaletle 
yaratmıştır Ve insanın, hem yaratıcısının, hem kendisinin ve hem onların hakkını teslim etmesi gerekir. 
Bununla beraber insanın hakkı bu sebeplerden hiçbirine kesinlikle mahkum olmamasıdır.  

Sebeplere hâkim olamayan ve onlara tapma mevkiinde bulunan insanlar her şeyden ve o ölçüde 
Hak'tan ve yaratıcıdan uzaktır. Çünkü sebepler bir kaç şeyden ibaret değil, sayılamayacak kadardır. 
Bunların hepsine boyun eğmekle ne onların hakkı verilir, ne insanın, ne de yaratıcının. Zira hiçbir şey, 
hatta insan ve melekten resul (elçi)ler de yaratıcının yerini tutacak vekil olamaz. Fakat yaratıcı 
hepsinin üzerinde Rab ve malik olduğu gibi, her şeye karşı vekildir de. O, her şeye karşı, her şeyin 
hakkını müdafaa eder ve hakkı yerine getirir, işleri ve menfaatları düzeltir ve tanzim eder. Hem kendi 
adına aslî velâyet, hem yaratıkları adına vekillik velâyetini toplayan, her hususta emîn ve mutemed 
olan bir yöneticidir.  

Bunun için özellikle O'na kullukla, O'nun haklarına ve emirlerine uymakla her şeyin hakkı yerine 
getirilir. Ve O'na dayanmak ve teslim olmak, O'ndan yardım istemek, ve emir almakla kendisinden 
başka herhangi bir şeyin, herhangi bir sebebin hükmüne galebe olunup her ihtiyaç bitirilebilir.  

Şu halde eğri ve çıkmaz yolları bırakıp da tevhid ve ihlâs ile doğrudan doğruya bir Allah'a kulluk 
etmek yalnız bir hak ve vazife değil, aynı zamanda Allah'tan başkasına karşı mağlub olması ihtimali 
olmayan bir dayanma noktasından sonsuz bir kuvvet ve yaratılmışı yaratana yaklaştıran çok yüksek bir 
şeref ve hürriyet, ebedî bir saadet feyzi kazanmaktır. 

"Sadece Allah taraftarları kurtuluşa ermişlerdir" 3, "Muhakkak ki, Allah tarafları üstün 
geleceklerdir" 4 neticesine ermektir. "Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım bekleriz"  5 
anlaşması bu, doğru yol budur. 

Bundan dolayı hiçbir şeye değil, ancak Allah'a dayanarak yalnız Allah'a ibadet ve kulluk ediniz, 
bütün ümit ve sevginizi ve bütün korku ve haşyetinizi ona bağlayarak ve her işinizi ona ısmarlayarak, 
bütün istek ve seçimlerinizi onun emirleri ve irşadlarına bağlayarak hareket ediniz. Ona samimi 
ibadetle dünya ve ahirete ait ihtiyaçlarınızın yerine getirilmesine çalışınız. O'nun yaratması ve emri, 
yardım ve izni olmadan ne insanlar, ne cinler hiçbiri bir iş göremez.6  

Kulluk :  Allah Teâlâ’nın razı olduğu ameldir. 

Amel = Terk + fiil 

Terk : Terk e dilmesi gerekenlerdir;  küfür, şirk, haramlar, mekruhlar, şüpheli şeyler ve câiz 
olmayana sebep olan mübahlar  gibi. 

                                                   
3	  Mücâdele,	  58/22	  
4	  Mâide,	  5/56	  
5	  Fâtiha,	  1/5	  
6-‐	  Yazır,	  Muhammed	  Hamdi,	  Hak	  Dini	  Kur’ân	  Dili,	  III,	  488-‐489.	  (Sadeleştirenler:	  Heyet,	  Azim	  Dağıtım)	  	  
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Amel deyince terk etmemiz gerekeni de yapmamız gerekeni de içine alır. Terk etmemiz gereken 
önceliklidir. Terkin başında kâfirlik ve müşriklik gelir. Önce küfrü ve şirki terk edecek, küfrü ve şirki red 
edecektir. Yani küfür ve şirki terk edecek ki imanı ve tevhîdi kabul edilsin. 

İslâm’a girişte de önce yanlış anlayış ve yanlış davranışlara lâ demesi gerekmektedir. Kelime-i 
tevhidde de, bâtıl ilahların Hak ilahın yerine konulmasını red ile başlamaktadır. Lâ ilâhe diyecek ki 
illallâhu demesi sahih olsun. Yapmamız gerekenin başında kalbin fiili gelir ki o da iman etmektir. Daha 
sonra dilin ve bedenin amelleri gelir.  

Fiil = İman + Sâlih ameller: Farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar ve sevaba sebep olan 
mübahlar. 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hutbedeki ilk tavsiyesinde de önce takvâ sonra tâat gelmektedir: 

مبتقويي االلهھاووصيیك وو ططاعتهھ   
“Size Allah’tan korkmayı ve tâatı tavsiye ediyorum.” 

Mübahlar imtihan alanıdır. Neye sebep olursa onun hükmünü alır; günaha sebep olursa günah, 
sevaba sebep olursa sevap olur. 

Mübahlar çoğaltılınca tenzihen mekruha köprü olur, tenzihen mekruh çoğaltılınca tahrimen 
mekruha, tahrimen mekruh çoğaltılınca harama köprü olur, haramlar da çoğaltılınca küfre köprü 
olabilir.  

Yine aynı şekilde müstehap, müstehaptır deyip terkedilince zamanla sünnetlerin terk edilmesine 
sıra gelir, sünnetlerin terk edilmesi de zamanla vâciplerin terk edilmesine sıra gelir, vâciplerin terki de 
zamanla farzların terk edilmesine sıra gelir, farzların terk edilmesi de imanın terk edilmesine sıra 
gelebilir.  

Haramları işleye işleye haramı işlemeyi normal görüp kâfir olur, farzları terk ede ede zamanla 
terk edilmesini helal görmeye başlar da kâfir olur. 

Alınacak  Dersler  
1. Kulluk, insanın yaratılış maksadına göre amel etmesidir. 
2. İnsanın yaratılış maksadı sadece Allah’a kulluk etmektir.  
3. Kulluk kalb, dil ve bedenle  yapılırsa kemâliyle kulluk yapılmış olur.  
4. Hayat Allah’ın emrine ve nehyine göre, Allah’ın helal ve haramına göre düzenlenince Allah’a 

kulluk edilmiş olulunur. 

Bu Hafta  

 إإيِیَّاكَك نَْعبُُد ووإإيِیَّاكَك نَْستَِعيینُ 
"Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım bekleriz"  7 

Ayeti Kerimenin tefsirini ailemiz ile okuyalım 

 

                                                   
7	  Fâtiha,	  1/5	  


