KULLUK SADECE ALLAHA YAPILIR*

َ
يم
ُ َالل اِ ّ۪ َنُٓي اَخ
َ اف َعلَ ْي ُكمْ َع َذ
ٌ وحا اِ ٰلى َقوْ ِم ّ۪ ۪ۘه اِ ّ۪ َني لَ ُكمْ ن َّ۪ذي ٌر ُم ّ۪بي
ً َُولَ َق ْد اَرْ َس ْلنَا ن
ََۜ َٰ ٌۙن اَ ْن ََل تَعْ ُب ُدُٓوا اِ ََل
ٍ اب يَوْ ٍم ا ّ۪ل
“Andolsun, biz Nûh’u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şöyle dedi: Ben sizin
için apaçık bir uyarıcıyım. Allah’tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben
sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum.” 1
Mealini verdiğimiz ayette belirtildiği gibi yüce Rabbimiz, Hz. Nûh’u kavmine Peygamber
olarak göndermiştir. Hz. Nuh da kendinin, kavmi için bir nasihatçi ve açık bir uyarıcı olduğunu
ilan etmiş, Allah’tan başka ilâh bulunmadığını, dolayısıyla O’ndan başkasına kulluk etmemeleri
gerektiğini hatırlatmıştır. Nuh (a.s) Peygamberlik görevini eksiksiz olarak yerine getirmiş ama
kavmi onu dinlememiş, yine eski azgınlıklarına devam etmiştir. Ancak Nuh (a.s), kendini
dinlemedikleri takdirde büyük bir cezaya çarptırılacaklarından endişe ettiğini belirterek
kavmini uyarmış, bütün bu gayretine rağmen toplumun ileri gelenleri Nuh (a.s)’un davetini
kabul etmemiş ve onu sapkınlıkla itham etmiştir.2 Hatta tebliğ faaliyetine son vermediği
takdirde ومي ََۜن
ّ۪ وح لَ َت ُكون ََن ِم َن ْالمَرْ ُج
ُ ُ“ َقالُوا لَ ِئنْ لَمْ تَ ْن َت ِه يَا نEy Nuh! (bu işten) vazgeçmezsen mutlaka

taşlananlardan olacaksın”3 diye tehditte bulunmuştur. Sonunda Hz. Nûh, Rabbine, َف َد َعا َربَ ُه ُٓ اَ ّ۪ َني
َْصر
ٌ ُ“ َم ْغلEy Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti.”4
ِ وب فَا ْنت
َ َق
ون ث َُم
ً ون فَا ْفتَحْ بَي ّْ۪ني َوبَ ْي َن ُهمْ َفت
ِ ك ْال َمشْ ُح
ِ ْحا َون ََِج ّ۪ني َومَنْ َم ِع َي ِم َن ْال ُم ْؤ ِم ّ۪ني َن َفاَن َْج ْينَا ُه َومَنْ َم َع ُه ِفي ْالف ُْل
ِ ال َر َِب اِ َن َقوْ ّ۪مي َك َذ ُب
اَ ْغ َر ْقنَا بَعْ ُد ْال َب ّ۪اقي ََۜن

“Ve Nûh şöyle dedi: ‘Ey Rabbim! Kavmim beni yalanladı. Artık onlarla benim aramda
sen hükmet. Beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar.’ Derken biz onu ve
beraberindekileri dolu geminin içinde (taşıyıp) kurtardık. Sonra da geride kalanları suda
boğduk.” 5
Bütün peygamberler kavmini bir olan Allah’ı tanımaya ve O’na kulluk etmeye davet etmiş, bu
davet esnasında çeşitli zorluklarla karşılaşmış, sıkıntıya maruz kalmışlardır.
Diğer bütün peygamberlerin yaptığı gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) de aynı şekilde
kavmini Allah’a kulluk etmeye davet etmiştir. Ayet-i kerimede:
ُٓ
ُون
ٍ َو َمُٓا اَرْ َس ْلنَا ِمنْ َق ْب ِل َك ِمنْ َر ُس
ِ ول اِ ََل نُو ُّ۪ٓحي اِلَ ْي ِه اَنَ ُه َ َُٓل اِ ٰل َه اِ ََل اَنَا َفاعْ ُبد
“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah
yoktur. Öyleyse bana ibadet edin’ diye vahyetmişizdir.”6 buyurularak bütün peygamberlere
emredilenin bir olan Allah’a iman ve O’na kulluk/ibadet etmek olduğu açıkça vurgulanmıştır.
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Yüce kitabımız Kur’an’da Rabbimiz kendisine kulluk/ibadet etmemiz gerektiğini açık bir
şekilde belirterek şöyle buyurmaktadır:
ٌ ص َرا
ط ُمسْ ت َّ۪قي ٌم
َ َٰ َواِ َن
ِ الل َر ّ۪ َبي َو َر َبُ ُكمْ َفاعْ ُبدُو َُۜه هٰ َذا
“Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O’na kulluk
edin. Bu, dosdoğru bir yoldur.”7
يَُٓا اَ َيُ َها الَ ّ۪ذي َن ٰا َم ُنوا ارْ َك ُعوا وَاسْ ُجدُوا وَاعْ ُبدُوا َربَ ُكمْ َوا ْف َعلُوا ْالخَ ْي َر لَ َعلَ ُكمْ تُ ْف ِل ُحو َن
“Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki
kurtuluşa eresiniz.”8
َ ْ الس َمُٓا ِء َو
َ الل يَرْ ُز ُق ُكمْ ِم َن
ض َ َُٓل اِ ٰل َه اِ ََل ُه َ۪ۘو َفاَ َٰنى تُ ْؤ َف ُكو َن
ِ َٰ الل َعلَ ْي ُك ْ َۜم ه َْل ِمنْ خَ الِ ٍق َغ ْي ُر
ِ َٰ ت
َ اس ا ْذ ُك ُروا ِنعْ َم
ُ يَُٓا اَ َيُ َها ال َن
َۜ ِ ْاَلر
“Ey insanlar! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Allah’tan başka size göklerden ve
yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O halde nasıl
oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?” 9
Âyet-i kerimede insanlardan Allah’ın nimetlerini hatırlamaları istenerek göklerde ve yerde
Allah’tan başka yaratıcı ve rızık veren olmadığı belirtilmiş ve Allah’tan başka hiçbir ilâhın
olmadığı vurgulanmıştır. Burada belirtmek gerekir ki Allah lafzı kendisine ibadet edilen yüce
varlığın özel adıdır. İlâh kelimesi ise kendisi yaratıcı ve ibadet edilmeye layık olmadığı halde,
insanların ya Allah’a yaklaştırsın diye ya da çeşitli amaçlarla edindikleri putlara verilen cins
isimdir. Bu itibarla Arapçada Allah kelimesinin çoğulu olmadığı halde ilâh kelimesinin çoğulu
vardır. İlâh kelimesi cins isim olduğu için, çok değişik varlıklara ad olarak kullanılmıştır. İşten
insanların Allah’tan başka ilah edinmemeleri için Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayette,
hatırlatma da bulunulmuştur:
اح ٌد َ َُٓل اِ ٰل َه اِ ََل ُه َو ال َرحْ ٰم ُن ال َر ّ۪حي ُم
ِ َواِ ٰل ُه ُكمْ اِ ٰل ٌه َو
“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O Rahmân’dır, Rahîm’dir.”10
İnsanlık tarihinde insanlar, her şeyin yaratıcısı olan bir Allah’a inanma ve ibadeti sadece O’na
yapma anlamına gelen tevhîd inancında zaman zaman sapkınlığa düşmüşlerdir. Allah ile
kendileri arasında yeni ilahlar edinerek O’na ortak koşma yolunu seçmişler, aracılar edinerek
Allah’a yaklaşmak istemişler ve bu aracılar vasıtasıyla Allah’tan af ve mağfiret dilemişlerdir.
Öyle ki bazen ay, güneş, yıldız gibi gök cisimlerini, bazen dağları, tepeleri, bazen atalarını
dedelerini ilâh saymışlar, bazen de madenden, taştan, topraktan v.s. yaptıkları şeylere ilâh adını
vermişler ve onlara tapmışlardır. İslam dini gelmeden önce de Arap yarımadasında da sayıları
400’e yaklaşan putlara tapılıyor ve onların her birine ilâh deniliyordu. O çağda yaşamış insanlar
bir taraftan ilâhlarına tapıyorlar, öte yandan hiçbir fayda görmedikleri ilâhlarını yeri geldikçe
ihtiyaçları için kullanıyorlardı. Böylece tevhîd inancından sapıp şirke ve küfre düşmüşlerdi.
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Buna karşın İslam dini, insanları küfür ve şirkten kurtarmak için tevhîd inancını yeniden tesis
etmiştir: İbadet, hiçbir aracı ve ortak koşmadan her şeyin yaratıcısı olan sadece yüce Allah’a
yapılır. Günahlar için tövbe ancak O’na arz edilir; bağışlanma ve yardım ancak O’ndan dilenilir.
Allah’ın bir oluşu, zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde, rab oluşunda ve hâkimiyetinde,
eşi benzeri olmayışı yönündendir. Hemen hepimizin ezbere bildiği ve namazlarımızda sık sık
okuduğumuz İhlâs suresinde; Allah’ın bir olduğu, hiçbir şeye muhtaç olmadığı, doğmadığı ve
doğurmadığı, O’nun hiçbir denginin olmadığı ifade edilmektedir.
Aklımızı kullanıp kendi varlığımız ve kâinat üzerinde tefekkür ettiğimizde Allah’tan başka ilâh
olmasının muhal/imkânsız olduğu sonucuna varırız. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de zikredilen şu
ayetlerde de bu mantık örgüsüne işaret edilmektedir:
َ
الل َر َِب ْالعَرْ ِش َع َما يَ ِصفُو َن
ِ َٰ َس َدتَا ف َُسب َْحا َن
َ الل لَف
ُ َٰ لَوْ َكا َن ّ۪في ِه َمُٓا ٰالِ َه ٌة اَِل
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni
bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.” 11
ُ َ الل ِمنْ َولَ ٍد َو َما َكا َن َم َع ُه ِمنْ اِ ٰل ٍه اِ ًذا لَ َذه
َ الل َع َما يَ ِصفُو
ٌۙن
ِ َٰ ض ُسب َْحا َن
ُ َٰ َما اتَخَ َذ
َۜ ٍ َْب ُك َل اِ ٰل ٍه ِب َما خَ لَ َق َولَ َع َل بَعْ ُض ُهمْ َع ٰلى بَع
“Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı
her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye
çalışırlardı.”12
Dolayısıyla bu kâinatı ve harika nizamı ibret gözüyle seyrettiğimizde Allah’tan başka ilâh
olamayacağı konusunda imanımız güçlenmiş olur. Nitekim basit bir dünya işini yaparken bile
iki kişi karışırsa düzen bozulur, anlaşmazlıklar çıkar. Birisi şöyle yapalım derken öbürü böyle
yapalım der. Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı, dünyanın düzeni kim bilir nasıl olurdu? Bunun
imkânsızlığını aklımızla anlayabileceğimiz gibi ayetler de bize yol göstermekte ve açıklamalar
getirmektedir
Allah’ın birliğini ve ondan başka ilâh olmadığını sadece dil ile söylememiz yeterli midir? Hayır
değildir. Söylediğimizin gereklerini de yapmalıyız. Yüce Rabbimiz bu gerçeği şöyle ifade
etmektedir:
ُٓ
َ ُٓ ٰ ْ ُ
ون
ِ وح ِمنْ اَمْ ِر ّ۪ه َع ٰلى مَنْ يَشَ ُٓا ُء ِمنْ ِع َبا ِد ّ۪ه ُٓ اَ ْن اَ ْن ِذ ُرُٓوا اَنَ ُه َ َُٓل اِ ٰل َه اِ ََل اَنَا فَاتَ ُق
ِ يُ َن َِزل ال َمل ِئك َة ِبال َ ُر
“Allah, ‘Benden başka ilâh yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının’ diye (insanları)
uyarmaları için, emrini içeren vahiy ile melekleri, kullarından dilediğine indirir.”13
Demek ki Allah vahiy meleklerini Peygamberlerine gönderirken, bize iki önemli esası
öğretmek istiyor.
Birincisi: “Allah’tan başka ilâh yoktur.”
İkincisi ise: Allah’a karşı gelmekten sakınmak.”
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Bunun için bize düşen görev, kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a hakkıyla iman etmek ve
salih ameller işleyerek iki cihan mutluluğuna kavuşmaya gayret etmektir.
Şu halde yaratılış gayemiz; ُون
ُ “ َو َما خَ لَ ْقBen cinleri ve insanları, ancak bana
َ اَلن
ِ ْس اِ ََل لِيَعْ ُبد
ِ ْ ت ْال ِج َن َو
kulluk etsinler diye yarattım.”14 ayetinde de açıkça belirtildiği gibi, yüce Rabbimize kullukta
bulunmak ve O’nun emirlerini noksansız bir şekilde yerine getirmektir. İbadetlerimizi yaparken
özellikle de namazlarımızı kılarken her rekatında okuduğumuz Fatiha sûresinde;
(“ اِيَا َك نَعْ ُب ُد َواِيَا َك نَسْ ت َّ۪عي َُۜنAllahım!) Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım
dileriz.”15 diyerek kulluğumuzu hatırlamakta ve sadece O’na ibadet ettiğimizi ifade
etmekteyiz. Böylece yüce Rabbimizden başkasına ibadet edilmeyeceğini, ibadete sadece
O’nun layık olduğunu özellikle vurgulayarak “tevhid inancını” açıkça ortaya koymaktayız.
Zaten yüce Rabbimiz de bize, yukarıda meallerini verdiğimiz ayetlerde de açıkça belirtildiği
gibi sadece kendine kulluk/ibadet etmemizi emretmektedir.
Biz insanları diğer yaratıklardan farklı kılan en önemli özelliğimiz, akıl, irade ve bizi yaratan
yüce Rabbimize karşı yerine getirdiğimiz ibadetlerimizdir. Eğer insani özelliklerimizi doğru bir
şekilde kullanıp iman ve bunun tabii sonucu olan ibadetlerimizi yapmazsak diğer yaratıklardan
farkımız kalmaz. Hatta bununla da kalmayıp bizim dışımızdaki diğer mahlûkattan daha da aşağı
olacağımız Rabbimiz tarafından ayet-i kerimede şöyle ifade edilmektedir:
ْص ُرو َن ِب َه ۪ۘا َولَ ُهمْ ٰا َذا ٌن ََل يَسْ َم ُعو َن ِب َه َۜا اُو ٰل ُٓ ِئ َك
ً َولَ َق ْد َذ َر ْأنَا لِ َج َه َن َم َك ّ۪ث
ِ ْ يرا ِم َن ْال ِج ِ َن َو
ٌ ُْس لَ ُهمْ ُقل
ِ وب ََل يَ ْف َق ُهو َن ِب َه ۪ۘا َولَ ُهمْ اَعْ ُي ٌن ََل يُب
۪ۘ ِ اَلن

َْ َ
ام بَ ْل هُمْ اَضَ ََُۜل اُو ٰل ُٓ ِئ َك ُه ُم ْالغَا ِفلُو َن
ِ كاَل ْن َع

“Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup
da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için
var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta
kendileridir.”16
Akıl ve irade sahibi olmayan varlıklardan farklı olduğumuzu ve gafillerden olmadığımızı ifade
etmenin yolu Rabbimize olan imanımız ve ibadetlerimizdir. Şayet iman ve kulluğumuz
olmasaydı yüce Mevla’mız katında ne değerimiz olurdu ki? Bu gerçeği Rabbimiz yüce
kitabımız Kur’an-ı Kerim’de açıkça ortaya koyarak şöyle buyurmaktadır:
اما
ً ُق ْل َما يَعْ َب ُؤا ِب ُكمْ َر ّ۪ َبي لَوْ ََل ُد َعُٓا ُؤ ُكمْ َف َق ْد َك َذ ْبتُمْ ف ََسوْ َف يَ ُكو ُن لِ َز
“(Ey Muhammed!) De ki: Duanız (kulluk ve yalvarmanız) olmasa Rabbim size ne diye
değer versin!”17
İşte bizler de Rabbimiz katında imanımız, ibadetlerimiz ve kulluğumuzla değerli olduğumuzu
unutmamalı ve O’ndan başkasına kullukta bulunmamalıyız.
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