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  106. SOHBET 

Allah’a Kulluk 

ALLAH (CC)’A KUL OLMAK 

Kulluk, Allah Teâlâ’nın razı olduğu ameli gerçekleştirmek demektir. Amel ise, bazı şeylerin 
terkedilmesi, bazı şeylerin de işlenmesi ile olur.  

Terk edilmesi gereken ameller, küfür, şirk, haramlar, mekruhlar, şüpheli şeyler ve câiz 
olmayana sebep olan mubah işlerdir. Yapılması gereken ameller ise, farzlar, vacipler, sünnetler, 
müstehaplar ve sevaba sebep olan mubahlardır. 

ALLAH’A	KUL	OLMANıN	HEDEFLERİ	

Allah’a kul olmanın iki hedefi vardır:  

1. Nihai hedef: Allah Teâlâ’nın rızasına nail olmaktır. 
2. Ara hedefler.  Bunlar da şunlardır:  
a. Uhrevi ara hedefler: Şahsın, ailenin, kurumların, İslâm Dünyasının ve bütün insanlığın 
İslâmlaşmasıdır. 

b. Dünyevî ara hedefler: Dünyada mutlu olunacak şeyleri elde etmektir. 

Bu konuda ölçü şudur: Ara hedefler, nihâî hedefe götürürse nihâî hedeften sayılır, eğer 
götürmezse engelden sayılır. Bunun da ölçüsü şudur: Ara hedefleri elde ederken Allah (cc)’ın 
koyduğu helal-haram sınırına dikkat edilmelidir.  

KULLUĞUN	ZAMANı:	

Kulluğun zamanı bütün bir ömürdür. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: 

  وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّى يَاْتِيَكَ الْيَقينُ 
“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet/kulluk et.”1  

Dolayısıyla hayatta iken kulluktan emekli olmak mümkün değildir. Kulluktan emeklilik 
ancak ölümle mümkün olabilir. 

KULLUĞUN	MEKÂNı:	

Kulluğun mekanı bütün bir evrendir. Bu konuda da Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurmuştur: 

  اِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُماَ كُنْتَ  
“Nerede olursan Allah’tan kork!...”2 
                                                   
	 1	Hıcr	sûresi	(15),	99.			
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          Hz. Peygamber (sav)  kulluğu, Allah’tan gerçek manada korkmak; Allah’a itaat edip 
isyan etmemek; O’nu zikredip unutmamak ve şükredip nankörlük etmemek şeklinde tarif 
etmiştir.3  

KULLUĞUN	KABUL	EDİLMESİNİN	ŞARTLARı:	

Kulluğun Allah katında makbul olması için yerine getirilmesi gerekli olan şartlar vardır. 
İnsan kıymetli bir varlıktır. Kıymetli olduğu, her şeyin insan için ve insana göre yaratılmış 
olmasından anlaşılmaktadır. Şeyh Sadi Şirâzî şöyle demiştir: “Bulut, rüzgar, ay, güneş, dünya 
hepsi sana hizmetteler, ta ki eline bir ekmek geçiresin de onu gafletle yemeyesin diye.” İşte 
böyle olan varlığın her yaptığının kıymetli olması gerekir. Öyle yapmalı ki her yaptığı kabul edile, 
merdut olmaya, amelleri boşa çıkmaya.  

Amellerin dolayısıyla kulluğun kabul edilmesinin iki temel şartı vardır: 

1. İhlâs: İhlas, Yaptığını sadece Allah emrettiği için yapmak, terk ettiğini de sırf Allah 
yasakladığı için terk etmektir. İhlas, kalbi Allah’ın rızası ve Allah’a yaklaşma niyetinden 
başka düşüncelerden kurtarmak, korumak ve temizlemektir. Ayet-i kerimede şöyle 
buyurulmuştur: 

وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلوةَوَيُؤتُوا الزَّكوةَ 
.  وَذلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ   

“Onlar ancak şununla emrolundular: Dinde ihlaslılar ve hanîfler olarak Allah’a kulluk etsinler, 
doğru dürüst namaz kılsınlar ve zekâtı versinler. İşte sağlam din budur.”4 

Ayette geçen din kelimesinden maksat, iman, islam ve ahkâmı içine alan sistemdir. İman 
tasdik konularını, İslam tatbik konularını ve ahkâm da bütün hayattaki hükümleri içine alan 
sistemdir. Tasdik ederken Allah Teâlâ’nın tasdik etmemizi istediği şeyleri ve nasıl tasdik 
etmemizi istiyorsa onları tasdik ve öylece tasdik etmek gerekir. Ahkâm konusunda Allah 
Teâlâ’nın belirlediği ahkâma göre hayat düzenlenecektir.  

Yine ayette geçen hanif kelimesinden maksat, bütün batıl anlayış ve davranışları reddedip 
Hakka yönelen kimseye denir. Zira şirki reddetmeyenin tevhidi, küfrü reddetmeyenin imanı kabul 
edilmez. Özetle hanif, yanlışı bırakıp doğruya yönelmektir. 

2. Sünnet: İman, ibadet, ahlâk ve ahkâmda Hz. Peygamber (sav)’e uymaktır. Peygamber gibi 
iman etmek, Peygamber’in iman ettiklerine iman etmek, O’nun gibi ibadet yapmak, O’nun 
ahlâkıyla ahlâklanmak ve ahkâmı da O’nun belirlediğine göre uygulamak gerekir. Bu 
hususta da yine Kur’an’ımızda şöyle buyuruluyor: 

                                                                                                                                                                              
	 2	Tirmizî,	Birr,	55;	Ahmed,	V,	228.		
3	İbn		Kesîr,	Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm,	II,	72.			
4	Beyyine	sûresi	(98),		5.	
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.قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونى يُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ   
“De ki, eğer siz Allah’ı seviyorsanız, bana tâbi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın. Allah Gafûr ve Rahîmdir.”5 

Kâmil	 mü’mini	 de	 bid’atçıdan	 ayıran	 Sünnettir.	 Eğer	 Sünneti	 kökten	 reddederse	 zaten	 iman	
dairesinden	 çıkar.	 Sünneti	 kabul	 eder	 de	 uygulamazsa	 fâsık	 dairesine	 girmiş	 olur.	 Mesela	 akşam	
namazının	farzını	dört	rekat	olarak	kılsa,	benim	niyetim	Allah	Teâlâ’nın	rızasıdır	dese	bile	onun	ameli	
merduttur/kabul	 edilmez.	 Çünkü	 Allah	 Teâlâ	 nın	 rızası,	 razı	 olduğu	 zat	 olan	 Peygamber’e	 uymaya	
bağlıdır.	 Ancak	 üç	 rekât	 kılarsa	 makbul	 olur.	 Bu	 şekilde	 yapmakla	 Peygamber’e	 uymuş	 olur.	
Peygamber’e	uymakla	Allah’a	uymuş	olur.	Çünkü	Allah	Teâlâ,	

. مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ 		
“Kim	Rasûl’e	itaat	ederse,	gerçekten	Allah’a	itaat	etmiş	olur.”6		

Burada ibadetten maksat, Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak ve O’na manen yaklaşmak 
niyetiyle yapılan kulluktur. 

KULLUĞUN	ALANı:	

Her insan vücudunda kulluğun alanı olan azalar vardır ki, şunlardır:  

 

1. Kalbin Kulluğu: Reddedilmesi gerekenleri reddetmek, tasdiki/doğrulanması gerekenleri 
tasdik etmek/doğrulamaktır. 

Kalbin Amellerinden Bazıları Şunlardır: 

a. Kelime-i tevhidi tasdik etmek;  
b. Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek;   
c. İnâbe: Allah’a kalp ile yönelmek;  
d. Tevekkül: Sebeplere değil Allah’a güvenmek;  
e. Havf ve Recâ: Allah’ın azabından korkup rahmetini ummak.  

 
2. Dilin Kulluğu: Dille işlenen günahların terk edilmesi ve işlenmesi sevap olanların 

yapılmasıdır.  

Dilin Amellerinden Bazıları Şunlardır: 

a. Kelime-i şehadeti söylemek, 
b. Allah yoluna davet etmek, 
c. Zikir: Tesbih, tahmid, tekbîr, duâ, tehlil ve istiğfarda bulunmak. 

 Dilin Zikrinin Dereceleri: 

a. Îmân ve amelle ilgili helâllardan ve haramlardan bahsedilmesi, 
                                                   
5	Âl-i	Imrân	sûresi	(3),	31.	
6	Nisâ	sûresi	(4),	80.	



EV SOHBETLERİ  106. SOHBET   01.06.2016 

  

 4  

 

b. Namazda Kur'ân okunması, 
c. Namaz dışında Kur’ân okunması, 
d. Allah’ın, isim ve sıfatlarıyla anılması, tesbih (Sübhânallâh), tekbîr (Allahu ekber), tehlil (lâ 

ilâhe illallâh) ve tahmid (elhamdülillâh denilmesi)dir. 

Bunlardan en üstünü birincisidir. Çünkü farzlardan bahsetmek ve farz olan ilmi talep etmek 
farzdır. Zira, Hz. Peygamber (sav): 

  طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم	
“(Uygulanması ve terk edilmesi farz olanın) ilmi(ni) talep etmek her müslümana farzdır.” 

buyurmuştur.7  

Önce farzları öğreneceğiz, sonra farz ile amel edeceğiz, daha sonra nafileyi öğreneceğiz ve 
nafile ile amel edeceğiz.  

 

3. Bedenin Kulluğu: Yasaklanan günahların terk edilmesi ve emredilen salih amellerin 
yapılmasıdır. 

Emredilen Bedenin Amellerinden Bazıları Şunlardır: 

a. Namaz,  
b. Zekât,  
c. Oruç,  
d. Hac,  
e. Kâbe’yi tavaf,  
f. Kur’ân ahkâmını uygulamak,  
g. Allah yolunda cihat vs. . 

Hz.	Peygamber	(as)	şöyle	buyurmuştur:	

بُنِىَ اْالٕسْالَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أنْ الَإلَهَ إالَّاللهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإقَامِ 	
.        الصَّالَةِ وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصْومِ رَمَضَانَ   

“İslâm	 beş	 şey	 üzerine	 bina	 edilmiştir:	 (Temeli)	 Allah’tan	 başka	 (hak)	 ilah	 olmadığına,	
Muhammed’in	O’nun	 kulu	 ve	Rasûlü	olduğuna	 şehâdet	 etmek,	 (direklerden	birincisi)	 namaz	 kılmak,	
(ikincisi)	 zekat	 	 	 vermek,	 (üçüncüsü)	 haccetmek,	 (dördüncüsü)	 Ramazan	 orucunu	 tutmaktır.”	
buyurmuştur.8 

Bu hadîs-i şerîfe göre İslâm binasının temeli imandır. Dört direk ise namaz, zekat, oruç ve 
hacdır. İslâm’ın ibadet konuları namaz direği üzerine, iktisâdî konuları zekat direği üzerine, 
ahlâkî konuları oruç direği üzerine ve siyâsî konuları da hac direği üzerine bina edilmiş demektir.  

                                                   
7	İbn		Mâce,	Mukaddime,	17.		
8	Müslim,	Îmân,	21-22;	Buhârî,	Îmân,	2;	Tirmizî,	Îmân,	3;	Nesâî,	Îmân,	13	
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Alınacak Dersler:   

1. Allah’a	kul	olmak	en	büyük	makamdır.		
2. Kulluğun	temeli,	iman,	dalı	budağı	İslam,	meyveleri	de	amellerdir.		
3. Her	azanın	kendisine	has	ameli	vardır.		
4. Amellerin	makbul	olması	ise	ihlaslı	olmaya	bağlıdır.			

	

Ödev:  

  طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم
“(Uygulanması ve terk edilmesi farz olanın) ilmi(ni) talep etmek her müslümana farzdır.” 

Hadis-i şerifini metin ve tercümesi ile ezberleyiniz.  

 


