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&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Acirc;lemlerin yaratıcısı Allah-u te&acirc;l&acirc;, bizleri sadece kendi
zatına kulluk yapmamız i&ccedil;in yaratmıştır. Rabbimiz ş&ouml;yle buyurmaktadır:
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1616;&#1606;&#1618;&#1587;&#1614;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1576;&#1615;&#1583;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1616; &ldquo;Ben cinleri ve ins&acirc;nları ancak bana ib&acirc;det (kulluk) etsinler diye
yarattım.&rdquo;[1] Yaratılış sebebi olan kulluk, kulun m&uuml;kellef olduğu şeylerin tamamını
kapsayan kulun değişmez mesleğidir. Kulun vazifesi kendisini yaratanı, yaşatanı ve y&ouml;neteni
bilecek ve t&uuml;m hayatında O&rsquo;nu razı etmeye &ccedil;alışmasıdır.&nbsp; Bu gayeyle
hareket eden bir kulda hayatı boyunca yaratıcının &ouml;n&uuml;ne hi&ccedil;bir şeyi
ge&ccedil;irmeden yaşayacaktır. Değerli Kardeşlerim Kulluk Sadece Dilde Olmaz: Nerede
olursan ol ve ne yaparsan yap, hi&ccedil;bir zaman değişmeyecek olan ger&ccedil;ek; senin
O&rsquo;nun kulu, O&rsquo;nunsa senin Rabbin olduğu ger&ccedil;eğidir. Ve senin vazifen kulu
olduğun yaratıcının senin &uuml;zerindeki emir ve yasaklarını baş tacı yaparak yaşamaktır. Kulluk
sadece dille ifade edilecek bir şey değildir. O, dilden yaşantıya yansımalıdır. Namazda Allahın
kulu olduğunu s&ouml;yleyenler; namaz dışında şeytanların, t&acirc;ğutların, paranın, makamın
kulu&hellip; oluyorlarsa onların dilleriyle s&ouml;ylediklerine itibar edilmez. Bir kişi sabahtan
akşama kadar iyi bir kul olduğundan bahsetse, ancak kulluk g&ouml;revlerini yerine getirmezse
diliyle s&ouml;ylediği bu s&ouml;z&uuml;n hi&ccedil;bir kıymeti yoktur. Hayata yansımayan
s&ouml;zler kuru iddialardır ki, her iddia isb&acirc;t ister. Ondan dolayıdır ki, -başta peygamberler
olmak &uuml;zere- Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın razı olduğu kullar, s&ouml;ylediklerini
yaşantıya ge&ccedil;irenlerdir. &#1575;&#1604;&#1605; -,
&#1575;&#1614;&#1581;&#1614;&#1587;&#1616;&#1576;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1615;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1578;&#1618;&#1585;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618; &#1604;&#1575;&#1614;
&#1610;&#1615;&#1601;&#1618;&#1578;&#1614;&#1606;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; -,
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1578;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#16
14;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;

&#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;
&#1589;&#1614;&#1583;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#16
14;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;&#1575;&#1584;&#1616;&#1576;&#1616;&#1610;&#16
06;&#1614; &ldquo;Elif, L&acirc;m, Mim. İns&acirc;nlar, (s&acirc;dece) &lsquo;&Icirc;m&acirc;n
ettik&rsquo; demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun, biz onlardan
&ouml;ncekileri de imtihan etmiştik. All&acirc;h, doğru s&ouml;yleyenleri de, yalancıları da
mutlaka bilir (ve ger&ccedil;ekleri ortaya &ccedil;ıkarır).&rdquo;[2] Ne yazık ki zamane
cahiliyesinde &uuml;&ccedil;, beş g&uuml;nl&uuml;k basit d&uuml;ny&acirc;lıklar uğruna
ebed&icirc; ahireti hi&ccedil;e sayanlar, Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;ya kulluk etmek yerine
başkalarına kulluk etmektedirler. Muhterem M&uuml;minler Kulluk Kur&rsquo;&acirc;n ve
S&uuml;nnete G&ouml;re Yapılır: M&uuml;sl&uuml;man&rsquo;ca bir hayatı yaşamak ancak
kulluk şu&ucirc;runun g&ouml;n&uuml;llere yerleşmesiyle birlikte m&uuml;mk&uuml;n olacaktır.
Kulluk şu&ucirc;runa varan kişi, kulluğunu nasıl hayatına ge&ccedil;ireceğini -&ouml;ncelikli
olarak- Kur&rsquo;&acirc;n-ı Kerim&rsquo;den ve S&uuml;nnet&rsquo;ten &ouml;ğrenmelidir.
Kur&rsquo;&acirc;n-ı Kerim&rsquo;i ve S&uuml;nnet&rsquo;i bilmeyenler, bir&ccedil;ok şeyi
&ouml;ğrendikleri halde bunları &ouml;ğrenmeyenler, nasıl ve neye g&ouml;re bir kulluk
yapacaklardır? Hi&ccedil; ş&uuml;phesiz ki, Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın Kitabı ve
Ras&ucirc;l&uuml;&rsquo;n&uuml;n S&uuml;nneti, İsl&acirc;m D&icirc;ni&rsquo;nin değişmez iki
temel kaynağıdır. Bu iki kaynağa sımsıkı sarılanlar Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın izniyle
sapmaktan korunan kişilerdir. Zira Ras&ucirc;lull&acirc;h sallall&acirc;hu aleyhi ve selem
ş&ouml;yle buyurmuştur: &#1578;&#1585;&#1603;&#1578;&#1615;
&#1601;&#1616;&#1610;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1571;&#1605;&#1585;&#1610;&#1606;&#1616; &#1604;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1590;&#1616;&#1604;&#1617;&#1615;&#1608;&#1575; &#1605;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1605;&#1614;&#1587;&#1617;&#1603;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;&#1605;&#1614;&#1575;:
&#1603;&#1616;&#1578;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616;
&#1578;&#1614;&#1593;&#1575;&#1604;&#1614;&#1609;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1587;&#1615;&#1606;&#1617;&#1577;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616; &ldquo;Size iki şey
bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız s&uuml;rece, asla doğru yoldan sapmayacaksınız.
Bunlar, All&acirc;h&rsquo;ın Kit&acirc;bı ve Ras&ucirc;l&uuml;&rsquo;n&uuml;n
S&uuml;nneti&rsquo;dir.&rdquo; [3] &Ouml;yleyse kurtuluş &uuml;zere olmak ve kurtuluş
&uuml;zere kalmak Kur&rsquo;&acirc;n ve S&uuml;nnet ile m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bizler
bu ikisinin arasını bir birinden ayıramayız. Kur&rsquo;&acirc;n ve S&uuml;nnet&rsquo;i birbirinden
ayırmak, vahiy ile hayatı birbirinden ayırmaktır ki, buna kimsenin hakkı yoktur. S&uuml;nnet,
vahyin hayata yansımasıdır. S&uuml;nneti g&ouml;z ardı etmek demek, vahyin hayata
yansımasını g&ouml;z ardı etmek demektir. Bakınız yol g&ouml;sterici Kit&acirc;bımızda,
Rabbimiz bizlere ş&ouml;yle buyurur: &#1602;&#1615;&#1604;&#1618;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1578;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1578;&#1617;&#1614;&#1576;&#1616;&#1593;&#1615;&#1608;&#16
06;&#1616;&#1609;

&#1610;&#1615;&#1581;&#1618;&#1576;&#1616;&#1576;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#16
15; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1594;&#1618;&#1601;&#1616;&#1585;&#1618;
&#1604;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1584;&#1615;&#1606;&#1615;&#1608;&#1576;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;
&#1594;&#1614;&#1601;&#1615;&#1608;&#1585;&#1612;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1605;&#1612; &nbsp;&ldquo;De ki: Eğer
All&acirc;h&rsquo;ı seviyorsanız bana uyun; All&acirc;h da sizi sevsin ve g&uuml;n&acirc;hlarınızı
bağışlasın. All&acirc;h Gafurdur (bağışlayandır), Rah&icirc;m&rsquo;dir (esirgeyendir).&rdquo;[4]
Rabbimiz bu &acirc;yet-i kerimeyle, Allahı sevenlerin ve sevdiklerini iddia edenlerin
Ras&ucirc;l&uuml;ne uymaları gerektiğini bildirmektedir. Bu &lsquo;uyma emri&rsquo;
Ras&ucirc;lull&acirc;h sallall&acirc;hu aleyhi ve sellem&rsquo;in hayatında ge&ccedil;erli olduğu
gibi, vefatından sonra da ge&ccedil;erlidir. Vefatından sonra da bizler, bu uyma emrini onun
S&uuml;nnetine uyarak ger&ccedil;ekleştiririz. Yine Rabbimiz diğer bir &acirc;yet-i
ker&icirc;mesinde ş&ouml;yle buyurmuştur: &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1591;&#1616;&#1593;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1575;&#1614;&#1591;&#1614;&#1575;&#1593;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1614; &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1609;
&#1601;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1587;&#1614;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#16
03;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;
&#1581;&#1614;&#1601;&#1616;&#1610;&#1592;&#1611;&#1575; &ldquo;Kim
Ras&ucirc;l&rsquo;e itaat ederse, ger&ccedil;ekte All&acirc;h&rsquo;a itaat etmiş olur. Kim de
y&uuml;z &ccedil;evirirse, Biz seni onların &uuml;zerine koruyucu g&ouml;ndermedik.&rdquo;[5]
Ras&ucirc;lull&acirc;h sallall&acirc;hu aleyhi ve sellem ise ş&ouml;yle buyurmuştur:
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1571;&#1591;&#1614;&#1575;&#1593;&#1614;&#1606;&#1616;&#1609;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;
&#1571;&#1591;&#1614;&#1575;&#1593;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1548;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1589;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616;&#1609;
&#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618; &#1593;&#1614;&#1589;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1548; &nbsp;&ldquo;Her kim bana itaat ederse
(bana itaati Allah emrettiği i&ccedil;in) Allah&rsquo;a itaat etmiş olur ve her kim bana isyan ederse
ger&ccedil;ekten Allah&rsquo;a isyan etmiş olur.&rdquo; [6] &Acirc;yet-i ker&icirc;mede ve
had&icirc;si şer&icirc;fte, Allahın ras&ucirc;l&uuml;ne itaatin, Allaha itaat olduğu beyan edilmiştir.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; Ras&ucirc;lull&acirc;h sallall&acirc;hu aleyhi ve sellem kendinden
konuşmayan kişidir. Rabbimiz ş&ouml;yle buyurmaktadır:
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1606;&#1618;&#1591;&#1616;&#1602;&#1615;
&#1593;&#1614;&#1606;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1607;&#1614;&#1608;&#1614;&#1609; &nbsp;&ldquo;O,
hev&acirc;dan (kendi istek, d&uuml;ş&uuml;nce ve tutkularına g&ouml;re) konuşmaz.&rdquo; [7]

Kur&rsquo;&acirc;n ve S&uuml;nnet il&acirc;h&icirc; kaynaklıdır. Biri &ldquo;vahy-i metluv&rdquo;
iken, diğeri &ldquo;vahy-i gayri metluv&rdquo;dur. &Ouml;yleyse, Allaha itaat,
Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ın emir ve yasaklarına itaatken, Ras&ucirc;lull&acirc;h sallall&acirc;hu
aleyhi ve sellem&rsquo;e itaatte hem hayatında, hem de vefatından sonra S&uuml;nnetine itaat
etmektir. Ras&ucirc;lull&acirc;h sallall&acirc;hu aleyhi ve selem S&uuml;nnetin de kendisine
verildiğini ş&ouml;yle ifade eder: &#1571;&#1604;&#1575; &#1573;&#1606;&#1610;
&#1571;&#1608;&#1578;&#1610;&#1578; &#1575;&#1604;&#1603;&#1578;&#1575;&#1576;
&#1608;&#1605;&#1579;&#1604;&#1607; &#1605;&#1593;&#1607; &ldquo;Dikkat edin! Bana
Kit&acirc;b ile birlikte benzeri (S&uuml;nnet) de verilmiştir.&rdquo;[8] En hayırlı nesiller,
Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;a ve S&uuml;nnete yapışmışlar ve &ldquo;Kur&rsquo;&acirc;n bize
yeter diyerek&rdquo; S&uuml;nneti bırakmamışlardır. Yapılması gereken hayırlı nesillerin
yolunda, Ras&ucirc;lull&acirc;h sallall&acirc;hu aleyhi ve selem&rsquo;in S&uuml;nnetine itaat
ederek, dosdoğru yol &uuml;zere yaşamaktır. Rabbimiz bizlere ş&ouml;yle buyurmaktadır:
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1588;&#1614;&#1575;&#1602;&#1616;&#1602;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1607;&#1615;&#1583;&#1614;&#1609;
&#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1576;&#1616;&#1593;&#1618;
&#1594;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1614;
&#1587;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#1606;&#1616;&#16
10;&#1606;&#1614; &#1606;&#1615;&#1608;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1575; &#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1609;
&#1608;&#1614;&#1606;&#1615;&#1589;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1580;&#1614;&#1607;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614; &#1578;&#1618;
&#1605;&#1614;&#1589;&#1616;&#1610;&#1585;&#1575;&#1611; &nbsp;&ldquo;Kim kendisine
&lsquo;dosdoğru yol&rsquo; apa&ccedil;ık belli olduktan sonra, ras&ucirc;le muhalefet ederse ve
m&uuml;&rsquo;minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml; şeyde
bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne k&ouml;t&uuml; bir yataktır!..&rdquo;[9] Değerli
Kardeşlerim Kulluk Şu&ucirc;r İster: Kulluğun tadını almak, &icirc;m&acirc;nın tadını tatmakla olur.
&Icirc;m&acirc;nın tadını alamayan kimseler, kalblerine şirk bulaştırıp nefislerine ih&acirc;net eden
kimselerdir. Bunlar, Allahın kulu olduklarını akıllarını bile getirmezler. Zihinlerinde All&acirc;h ve
Ras&ucirc;l&uuml;ne, Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;a ve S&uuml;nnet&rsquo;e, Cennete ve
Cehennem&rsquo;e yer yoktur. Bunların yerine ne kadar &ccedil;er&ccedil;&ouml;p varsa
hepsinden abur cubur mis&acirc;li zihinlerine doldurarak, kulluk şu&ucirc;rundan uzak bir hayat
s&uuml;rerler. Oysa kulluk şu&ucirc;r ister. Bu şu&ucirc;run kazanılması ins&acirc;n i&ccedil;in
hayati bir &ouml;nem arz eder. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; hayat, bu şu&ucirc;r &uuml;zerine inşa
edilecektir. Bizi biz yapan, bizi M&uuml;sl&uuml;man yapan değerlere sarılmak&hellip;
Kulluğumuzu o değerlere g&ouml;re d&uuml;zenlemek&hellip; Bizi bizden alıkoyan, bizi
M&uuml;sl&uuml;manlığımızdan uzaklaştıran her şeyi bir &ccedil;ırpıda silip atmak&hellip;
Tevh&icirc;d&icirc; bir kulluğu yaşamak yolunda her şeyi g&ouml;ze almanın hazzına
varmak&hellip; İşte budur kulluk şu&ucirc;ru! Yarınları yaşamak, yarınlarda yaşamak&hellip;
Gelmesi mutlak, ka&ccedil;ınılması imk&acirc;nsız olan yarınımız ahirettir. Ahiret şuuruyla

yaşamak. Bizi ahretten, bizi hesap şuurundan uzaklaştıran her şeyden uzak durarak
yaşamak&hellip; İşte budur kulluk şuuru. Allaha hakkiyle kulluk edenler, kullara kulluk zilletine
d&uuml;şmeyeceklerdir. Kulların sahibine hesap vereceklerine inanıp, hesap şuuruyla yaşayanlar
kulluk şuuruyla hareket edenlerdir. Biz kulların &ouml;ncelikli hedefi; kulları değil, kulların sahibini
razı etmektir ve kulların rızalarıyla Allahın rızası &ccedil;atıştığında Allah rızasını tercih etmektir.
D&uuml;nya ve ahiret &ccedil;ıkarları ve tercihleri &ccedil;atıştığında ahreti &ouml;ncelemektir.
Zira bizlerin ebed&icirc; yurdu ahirettir. Ge&ccedil;ici ge&ccedil;eceğine g&ouml;re,
ge&ccedil;meyen kalıcıyı tercih etmek akıl sahibi insanların &ouml;zelliğidir. Kul, kulluğunu
yapacağı zatı &ccedil;ok iyi bilmeli; kulluğunu, kulların sahibine yapmalıdır. Bu ise hayatının her
d&ouml;neminde &Acirc;lemlerin Rabbi&rsquo;nin onun yaşantısında neler istediğinin bilmesiyle
ger&ccedil;ekleşir. Din bir takım cahillerin dedikleri gibi vicdanlara hapsedilen bir olgu değildir.
Din, hayata h&acirc;kim olan nizamdır. Bu nizam kimin ismiyle ve kimi razı etmek i&ccedil;in
yaşanıyorsa ona kulluk ediliyor demektir. Allahın h&acirc;kimiyetinin ge&ccedil;erli olduğu yerlerde
başkalarının h&acirc;kimiyetine yer yoktur. M&uuml;lk Allah&rsquo;ındır. O&rsquo;nun
m&uuml;lk&uuml;nde O&rsquo;na kulluk etmektir. Bu itibarla Allaha kulluk şuuru,&nbsp;
O&rsquo;nun m&uuml;lk&uuml;nde O&rsquo;nun rızası karşısında başka rızalar aramak yerine
sadece onun rızasına razı olmaktır. M&uuml;sl&uuml;man iki hayatlı kişidir. O d&uuml;nya
hayatına faniliği kadar; ahiret hayatına ise ebediliği kadar değer verir. D&uuml;nya hayatı bir
imtihan yeri olarak ahiret hayatının &ouml;n&uuml;nde bize sunulmuşken, M&uuml;sl&uuml;man
sunulan bu hayatın bir gayesi olduğu bilinciyle hayata bakar. Oysa gayeyi unutanlar ve verilen
hayatın amacının oyun ve eğlence olduğunu sananlar i&ccedil;in iki hayat şuuru yoktur. Onlar,
verilen bu d&uuml;nya hayatında nefislerinin onlara s&uuml;slediği şekilde yaşarlar. Onlar
i&ccedil;in ikinci bir hayata yani ebediyet hayatına yer yoktur. Bazılarının dilleriyle ebediyete
inandıklarını s&ouml;ylediklerini duyarsınız. Onlarda Cennete ve de Cehenneme inanmaktadırlar.
Ancak bu s&ouml;zde inanış, onları cennet ehlinden olmak ve cehennem ehlinden de olmamak
i&ccedil;in emredilen kulluğu yaşamaya y&ouml;nlendirmemektedir. Onların &ldquo;bizler de
All&acirc;h&rsquo;ın kuluyuz&rdquo; dediklerini duyarsınız. Evet, t&uuml;m insanlar Allahın
kullarıdırlar. Ancak kimileri bunu şuurlu s&ouml;yler, kimileri ise şuursuz, yarım ağız&hellip;
Aslında &ldquo;bizler de Allah&rsquo;ın kuluyuz&rdquo; c&uuml;mlesi şuursuz ağızlarda kuru bir
s&ouml;ylemden &ouml;teye ge&ccedil;mez. S&ouml;ylemden eyleme ge&ccedil;meyen bir
s&ouml;z&uuml;n arkasını sığınanlarınsa &ldquo;nasıl bir kul&rdquo; oldukları da ortadadır.
Ş&uuml;phesiz ki, bizler, sadece ve sadece Allahın kuluyuz. Kullara, Allaha itaat eder gibi itaat
edemeyiz, kullardan Allahtan ister gibi isteyemeyiz, Allahtan bekler gibi bekleyemeyiz. Allahın
emirleri ile kulların emirleri &ccedil;eliştiğinde ve &ccedil;atıştığında kulların emirlerini Allahın
emirlerinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;iremeyiz. Allaha rağmen kendilerine &ccedil;ağıranlar var
ise onları kabul edemeyiz. M&uuml;sl&uuml;man yalnızca Allaha teslim olan şahıstır. Allah
y&uuml;ce kitabı olan Kur&rsquo;&acirc;n&rsquo;ında ne buyurduysa M&uuml;sl&uuml;man ona
teslim olmalıdır. Oysa zamanımızda bir&ccedil;oklarının &ccedil;eşitli mazeretler ileri
s&uuml;rerek Allahtan başkalarına teslim olduklarını g&ouml;rmekteyiz. &Ccedil;ok iyi bilelim ki,
g&uuml;n&uuml;m&uuml;z insanlarının; &ldquo;ama, fakat, şimdi, yarın&hellip;&rdquo; gibi
&ccedil;eşitli mazeret kelimeleriyle başlayan mazeretlerinin hi&ccedil;bir ge&ccedil;erliliği yoktur
ve de olmayacaktır. Kullar olarak bizlerin yapması gerekli olan şey, Rabbimizin emirlerini
duyduğumuzda kulluğun gereğini yerine getirmektir. Bug&uuml;n&uuml;n insanları kimlerin
emirlerini dinlemiyor ki; okulda &ouml;ğretmenini, askeriyede komutanını, iş yerinde patronunu
dinliyor da, kendini yaratanı dinlemiyor. Kendisine bir takım unvanlar veren insanlara karşı
itaatk&acirc;r, ancak kendisine il&acirc;h&icirc; kanunlar koyan &Acirc;lemlerin Rabbine karşı ise
isyank&acirc;r&hellip; İşte bu b&uuml;y&uuml;k bir &ccedil;elişkidir. Kul All&acirc;hın emirleri ile
kulların emirleri &ccedil;atıştığında Allahın emirlerini yapmalıdır. Allahın emirlerinin yerine kulların

emirleri Allahın emirleriymiş gibi dinlenip onlara itaat ediyorsa, dilde Allahın kulu olduğunu
s&ouml;ylense de amellerde itaat edilenlere kulluk yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, kulluk itaati
ve itaat edilene sevgiyi gerektirir. Ge&ccedil;ici d&uuml;nyanın peşinde koşmakta s&uuml;ratli ve
hevesli olan insanın, ebedi hayatı i&ccedil;in uyuşuk ve hevessiz olması şaşılacak olan
şeylerdendir. Allaha teslim olan bir M&uuml;sl&uuml;man kul, Allaha ve Ras&ucirc;l&uuml;ne itaat
etmekle sorumludur. Yani Kit&acirc;b&rsquo;a ve S&uuml;nnet&rsquo;e kayıtsız ve şartsız bir itaat
gerekir. Kit&acirc;b ve S&uuml;nnet&rsquo;in karşısında hi&ccedil;bir M&uuml;sl&uuml;man
&ldquo;dilersem ş&ouml;yle, istersem b&ouml;yle yaparım&rdquo; diyemez. Allah kullarının nasıl
kulluk yapmaları gerektiğini kullarına bildirmişken, kullar i&ccedil;in bunun aksine başka
t&uuml;rl&uuml; bir kulluk &ccedil;ıkarmak gibi bir şey s&ouml;z konusu değildir ve de olamaz.
Allaha ibadet edenler, her hallerinde Allaha itaat edenlerdir. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;:
&ldquo;İtaat, ibadettir.&rdquo; Buna g&ouml;re, Allaha itaat, Allaha ibadettir. Ya Allahtan
başkalarına, şeytanlara, tağutlara itaat edenler! Dilleri ile s&ouml;ylemeseler de onlarda onlara
ibadet i&ccedil;erisindedirler. S&ouml;z&uuml;n &ouml;z&uuml;: M&uuml;sl&uuml;man bir kul,
Allaha ve O&rsquo;nun Ras&ucirc;l&uuml;ne itaat eder. Yani M&uuml;sl&uuml;man,
Kit&acirc;b&rsquo;a ve S&uuml;nnet&rsquo;e bağlıdır. Kit&acirc;b&rsquo;ı ve
S&uuml;nnet&rsquo;i hayatlarından &ccedil;ıkartanların Allaha kulluk yaptıkları s&ouml;ylemi ise,
ancak onların ge&ccedil;ersiz iddialarıdır. Değerli Kardeşlerim Bizlerin kurtuluşu d&uuml;nyada
elde ettiğimiz makamlar, mevkiler, servet, ş&ouml;hret, mal, m&uuml;lk, &ccedil;oluk &ccedil;ocuk
ile değildir. D&uuml;nyanın s&uuml;s&uuml; olan bu şeyler ahrette &uuml;st&uuml;nl&uuml;k
sebebi olmayacaktır. &Uuml;st&uuml;nl&uuml;k ancak All&acirc;h -te&acirc;l&acirc;&rsquo;ya
g&uuml;zel bir şekilde kul olmaktır. Kim Allaha g&uuml;zel bir şekilde kulluğunu yapmış ve o hal
&uuml;zere Allaha kavuşmuşsa, o kişi kurtuluşa eren kişidir. Nerede olursak olalım, ne iş yaparsak
yapalım hangi makam ve mevkide olursak olalım değişmeyen asıl vazifemiz; bizi yoktan yaratana
kulluk vazifemizi en g&uuml;zel şekilde yerine getirmektir. &Ouml;nce kul olmalıyız sonra meslek
s&acirc;hibi&hellip; Mesleğimiz kulluğumuzun &ouml;n&uuml;ne hi&ccedil;bir zaman
ge&ccedil;memelidir. D&uuml;nyasının imarı i&ccedil;in bir meslek edinmek uğruna &ccedil;ekilen
sıkıntılarının ka&ccedil;ta ka&ccedil;ını insan ebed&icirc; hayatını imar i&ccedil;in gerekli olan
kulluk mesleğini &ouml;ğrenmeye harcamaktadır? Cahiliyenin bakış a&ccedil;ısıyla hayata bakıp,
tek hayatlı olan insanlar, daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k yaşlarından itibaren &ccedil;ocuklarına
d&uuml;nyev&icirc; hedefler g&ouml;sterirler. K&uuml;&ccedil;&uuml;c&uuml;k yavrulara
&ldquo;b&uuml;y&uuml;y&uuml;nce ne olacaksın?&rdquo; diye soranlar, bu soruyla hep
d&uuml;nyev&icirc; mesleklerden bahsederler. B&ouml;yle olunca da hi&ccedil;bir bir &ccedil;ocuk
&ccedil;ıkıp: &rdquo;Ben Rabbime iyi bir kul olacağım sonra da hel&acirc;linden
kazanacağım&rdquo; cevabını vermez. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; bu, ona &ouml;ğretilmemiştir. Ey
insanlar! &Ouml;nce Allaha iyi bir kul olacağız. Ardından hel&acirc;linden bir meslek sahibi&hellip;
D&uuml;nyev&icirc; meslek sahibi olmak i&ccedil;in kulluk mesleğimizi bırakamayız. Allaha
hakkıyla kul olanlar, kullara kul olmayacaklardır. Kulların onlara sunduğu d&uuml;nyalıklara da
iltifat etmeyeceklerdir. Allaha hakkıyla kulluğu ger&ccedil;ekleştirenler gayri İslami değerleri
reddedeceklerdir. Allaha hakkıyla kul olanlar, makama ve mevkie, paraya ve pula, mala ve
m&uuml;lke kul olmayı red ederlerken, d&uuml;nyayı yaşanacak tek yer olarak g&ouml;renlerse,
t&uuml;m bunlara kulluk yapabileceklerdir. Allah, kullarına nasıl yaşayacaklarını bildirmiştir. Allah
her d&ouml;nemdeki kullarına kendi sistemini a&ccedil;ıklamıştır. M&uuml;sl&uuml;manlar her
d&ouml;nemde bu sisteme g&ouml;re yaşamışlardır. Allahın kendilerine g&ouml;ndermiş olduğu
b&uuml;t&uuml;n emir ve yasakları hayatlarında uygulamışlardır. Oysa bu g&uuml;n sadece
dilleriyle M&uuml;sl&uuml;man olanların İsl&acirc;m&rsquo;ın haricindeki sistemlerle yaşantılarına
y&ouml;n verdiklerini gerebilirsiniz. &Ouml;zellikle g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde
M&uuml;sl&uuml;manları tarih sahnesinden silmeye &ccedil;alışan milletlerin oyunlarına maşa

olarak bir hayat s&uuml;rd&uuml;ren, k&uuml;f&uuml;r y&uuml;kl&uuml; isy&acirc;n
&nbsp;hareketleri &nbsp;ile yaşamaktadırlar. Bu k&uuml;f&uuml;r kokan sistemlerinde
şeyt&acirc;nlaşan ins&acirc;nların, şeyt&acirc;n&icirc; planlarına &ldquo;evet&rdquo; diyerek
onları kabul edenlerin &ldquo;biz All&acirc;h&rsquo;a kulluk yapıyoruz&rdquo; demeleri onların
kuruntularıdır. Unutulmamalıdır ki, Allaha ibadet, Allaha itaatle ve gayrisini red ile
m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Kulluğumuzu Allah&rsquo;ın razı olduğu şekilde yerine getirme
duasıyla&hellip;
&nbsp;
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