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"Allah’a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki,
tarif edilmez." cümlesini izah eder misiniz?
İnsanı manen terakki ettirmekle Allah’a yaklaştıran ve O’nun rızasına mazhar eden
kulluktur. Kulluktan daha tatlı ve şerefli bir şey yoktur. Allah’a abd ve asker olmanın
lezzeti tarif edilmez. Bunu anlamak için bu lezzete ulaşan kimselerin hayatlarına
bakmak gerekir.
Mevlana Hazretleri’ne “Aşk nedir?” diye sormuşlar: “Ben ol da bil!” demiş.
Bizler bu makamda, misal olması için Allah’a tam mânasıyla abd ve asker olan ve bu
lezzetli şerefe ulaşan kullardan bazı hâdiseler nakledeceğiz.
Tâbiinden ve hanım velilerin büyüklerinden olan Rabiatü'l-Adeviyye
Hazretleri, Allah’a kulluktan aldığı lezzeti bir duasında şöyle dile getirir:
"Ya Rabbi, eğer sana ibadet etmem cehennem korkusundan ise, beni cehenneme
at! Eğer cennete girmek ümidi ile sana ibadet ediyorsam, cennetini yasak eyle! Eğer
sırf senin rızan için, sen sen olduğun için ibadet ediyorsam, baki olan cemâlin ile
müşerref eyle!"
Hz. Ömer (r.a.) ateşperest bir İranlının sırtına vurduğu hançer darbeleriyle
yaralanmış ve komaya girmişti. “Ey Müminlerin emiri! Namaz vakti
geldi” denilince, hemen gözlerini açıyor; “Namazı terk edenin İslam’dan nasibi
yoktur.” diyerek, abdest alıp namazını eda ediyordu. İşte bu, Allah’a kul ve O’na
asker olmadaki lezzetin bir neticesidir.
Kulluk, Cenâb-ı Hakk’ı bilmek ve O’nun tanımakla doğru orantılıdır. Allah’ı bilmeyen
ve O’nu tanımayan kimselerin kulluğundan bahsetmek mümkün değildir. Her güzel
haslette olduğu gibi kullukta da zirvede olan Resul-i Ekrem Efendimizdir.
Cenâb-ı Hak, Habib-i Kibriya Efendimize (sav): “Ya Muhammed, seni bu kadar ulvî
derecelere kavuşturmuşken, bunlardan başka daha seni neyle şereflendireyim?”
buyurunca, Peygamber Efendimiz (asm.) “Ya Rabbi beni kulluğunla, ubudiyetinle
şereflendir” diye mukabelede bulunmuştur.
Hz. Aişe (ra.) anlatıyor: Peygamberimiz geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar
ibadet ederdi.
"Ey Allah'ın Resulü, geçmişte işlenmiş ve gelecekte işlenmesi muhtemel bulunan
günahlarını Allah Teâlâ bağışladığı halde, niçin bu kadar yoruluyorsunuz?" dedim.
Peygamberimiz:
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"Ya Aişe, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?" buyurdu."
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