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Nasıl Evliya Olunur?
Bediüzzaman Hazretleri özellikle On Birinci Lem'a ve benzeri yerlerde sünnet-i
seniyyeye uymayı nazara verir ve ahir zamanda sünnete tabi olmanın yüz şehid ecri
verdiğini hadisi şerifi nazara alarak ifade etmektedir.
Allah’ı sevmek ve onun razı olduğunu bilmek soyut bir durum olduğu için anlamak
zordur. Bir insan "Ben Allah’ı seviyorum." diyebilir. Fakat bu durum içimizdeki bir
duyguyu anlattığından dolayı, dışımızda bunu göstermemiz gerekir.
Diğer taraftan, Allah bizden razı mı? Biz onun yanında nasıl bir kuluz?
Bu sorular da aynı şekilde anlaşılması zor konulardır. Bunu anlamanın da bir yolu
olmalı. İşte hem bizim Allah’ı sevdiğimizin anlaşılması, hem de Allah’ın bizden razı
olduğunu anlamanın yolunu şu ayeti kerime de Allah’ımız bildiriyor.
“Ey Muhammed deki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun, ta ki
Allah ta sizi sevsin.”(Âl-i İmran, 3/31)

Dikkat edilirse Allah’ı sevmemizin göstergesi Hz. Peygamber Efendimize (asv)
uyarak islamı yaşamaktır. Biz Peygamberimize (asv) uyarak hayatımızı yaşarsak,
netice de Allah’ın da bizi sevdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Mesela, babanızı ve annenizi sevdiğiniz nasıl anlaşılır? Onların isteklerini yapar,
memnun olmadığı şeyleri de terk ederseniz, o zaman sevdiğiniz ortaya çıkmış olur.
Onlar bize demeseler bile biz bundan anlarız ki onlar da bizi seviyorlardır. Tam tersi
olsa dediklerinin hiç birini yapmam ama, kalbime bak onları çok seviyorum dese
kime inandırabilirsiniz.
Demek ki Allah Peygamberimizi (asv) bir model olarak yaratmış ve en güzel
örnekleri onda göstermiş. Bize de, "Eğer beni seviyorsanız, size peygamber
gönderdiğim Hz. Muhammed’e uyunuz. O takdirde anlayın ki ben de sizi seviyorum."
diyor.
Sözün özü: Allah’ın bizi sevdiğinin göstergesi, bizim ne kadar Hz. Muhammed
(asv)’e benzediğimizdir. Ona göre sonuca varabiliriz.
Kur’anı, sünneti ve Rasulullahı (asv) kendimize rehber edinmek, kendimizi onlara
endekslemek ve imani bahis ve kitapları tefekkür ile okumak insanı evliya
derecesine çıkarabilir. Namazları vaktinde kılmak, büyük günahlara dikkat etmek ve
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namazın arkasındaki tesbihatı yapmak ayrıca bizleri tekamül ettirecektir.
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