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HİZMET EHLİ NASIL OLMALIDIR?  

  

    

  

  Abdurrahman-ı Taği k.s. bir gün  şöyle buyurdular:  

  

  “Bir müridin nisbet alması ve  başkalarının hidayetine sebeb olmasına mani olan haller
şunlardır: Baş olma  sevdası, mal biriktirme hırsı.   

  

  Gerek halifeleri, gerekse seçkin  müridleri irşad ve hizmetten alıkoyan en büyük sebep mal
biriktirme hırsı ve  varlık duygusudur.   

  

  Benim için, arzu ve istek sahibi  olan ve tarikatın nisbetinden etkilenip te fayda görmeyen bir
mürid; bu yolda  etkilenip fayda gördüğünü söylediği halde, dünya sevgisinden ve varlık 
duygusundan sıyrılmamış müridden daha sevimli ve efdaldir.   

  

  Müridlerin hallerini araştırıp  onların fiilleri hakkında bilgi toplamanın ve zaman zaman imtihan
etmenin  hikmeti şudur: Baş olma arzusu, varlık duygusu ve dünya sevgisinden kurtulup 
kurtulmadıklarını tespit içindir.”   
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  Zamanımızdaki hizmetlerin  aksamasının illeti budur. İnsanlar çok kere perde arkasında
kamak yerine,  sahnede baş rolü oynamak isterler.   

  

  Sahnenin şaşaasına kapılıp, başarılı  olmayı düşünmüyorlar. Alkışlanmasalar da sahneden
çekilmeye niyetleri yok.  Çocuksu haller ve davranışlarla, illa da sahnede kalmanın yolunu
bulmaya  çalışıyorlar.   

  

    

  

  HİZMETİN ALTIN KURALLARI:  

  

    

  

  Hizmet ehlinin dikat etmesi gereken  bir takım kaideler:  

  

  1-      İstikamet ve ihlas üzere olmak.  

  

  2-      Hizmeti sadece Allah rızası için yapmak.  

  

  3-      Yaptığı hizmetten dolayı şımarıp kendini diğerlerinden üstün  görmemek, bu fırsatı vediği
için Allahu teala’ya şükretmek.   

  

  4-      Daima kendi kusurlarını görmek.  

  

  5-      Herkesi sevip geçimli olmak.  
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  6-      Mütevazi olup kendini herkesten küçük görmek.  

  

  7-      Hakarete uğradığında sabredip kinci ve hasetçi olmamak.  

  

  8-      Merhametli, affedici ve kabahat örtücü olmak.  

  

    

  

  BİR HİZMET GURUBUNDA YAPILMASI  GEREKENLER:  

  

    

  

  Hizmet edenler üç, beş veya daha  fazla miktarda olabilir. Bunların başına en mükemmel
olanını seçmek gerekir.  Dersini tamamlamış veya ilerlemiş, ahlakı güzel, dirayetli, çalışkan ve 
merhametli olanı tercih edilir. Diğerleri onun etrafında yardımcı olurlar.   

  

  Birlikte bazen istişare ederler.  İstişarelerde herkes fikrini açıkça söylemelidir. İstişare
sonucunun muhakkak  tatbik edilmesi gerekir. Adet yerini bulsun diye toplanıp, konuşulanlara
kafa  sallamakla yapılan görüşmeler faydadan çok zarar getirir.   

  

  Baş olan kardeş, diğerlerinin  kıymetini takdir ederek, nezaket ve şefkatle davranır. Diğerleri
de ona karşı  hürmetli ve itaatli olurlar.   

  

  Herkes, üzerine aldığı vazifeyi  noksansız ve vaktinde ifa etmelidir. Allahu teala’nın rızası için
yapılan  hizmetlerdeki meşakatler ve sıkıntılar, neticede yorgunluk ve bıkkınlık vermez.  Bilakis
insanın şevkini artırır.   
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  Hizmet ehli, bazen cahiller  tarafından hakarete ve taarruza uğrayabilirler. Bu durumda hizmet
ehlinin  sabırlı olup affedicilikle davranması lazımdır, hemen kin tutmayıp bağışlayıcı  olması
gerekir.   

  

  Yolculuklarda üç beş kişi de olsa,  içlerinden birini sefer başkanı şeçmelilerdir.   

  

  Hizmet fırsatı herkese nasib olmaz.  Hizmete muvaffak olanlar da hizmeti minnet bilip
tevazularını artırmalıdırlar.   

  

  Ali Ramiteni k.s. Hazretleri şöyle  buyurur:   

  

  “Minnetle (başa kakarak) hizmet eden  çoktur, hizmeti minnet bilenler ise azdır. Siz
hizmette bulunma fırsatını ele  geçirmiş olmayı minnet bilir ve hizmet ettiklerinize
minnettar kalırsanız,  herkes sizden memnun kalır. Şikayetçiniz azalır.”   

  

    

  

  Hizmet ehli  devam ettikçe, başkalarına ikram yolunu tercih etmelilerdir. Her şeyi ben  yapayım
derse, çabuk yorulur ve ğöğsü daralır, görüşleri değişir. Herkesi küçük  görmeye başlar,
hallerinde gerileme olur. Baş olma sevdasına esir olur.   

  

  Diğer hizmet  isteklilerine de yol açılmalı, onlara da hizmet için fırsatlar verilmelidir.  Zira
insanların kabiliyyetleri farklıdır, birinin yaptığını diğeri yapamaz.  Herkese yapabileceği vazifeyi
vermeli.   

  

  Vazife  taksiminde son derece müsamahakar olmalıyız, başkalarını tercih etmekle,  onların
hazzını kendi hazzına tercih etmiş oluruz.   
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  Allah  dostlarından biri sohbet ederken fakir ve üstü çıplak biri gelir. Bunu gören  gözde
hizmetçilerden biri, hemen atılır ve fakire kendi elbisesini giydirir.  Bunu gören o Allah dostu
üzülür ve der:   

  

  “Niçin acele  ettin? Keşke sabırlı olsaydın da belki başka bir kardeşin çıkıp bu işi
yapardı  ve bunun sevabını alırdı, sen de bundan büyük zevk duyardın.”   

  

  Allahu teala  hizmetlere destek olmayı, engel olmamayı nasib eylesin. Ya Rabbi! hizmetlerimizi
 kabul eyle. Her tarafa ulaştıracak maddi manevi imkanlar nasib eyle. Âmîn!   
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