
ALLAHI GÖRMEK VE AŞK.....

Yazar Ali Kara
Salı, 10 Mart 2009 08:26 - Son Güncelleme Salı, 10 Mart 2009 09:03

ALLAHI GÖRMEK….. Bunu öğrendikten sonra bil ki en büyük âhiret nimet ve lezzeti Yüce
Allah'ın yüzünü seyretmek, sözünü kendinden dinlemek ve yakınında olmaktır. 
Nitekim sahih bir hadiste:
&quot;Vallahi Allah cennetliklere, O'na bakmaktan daha büyük bir ihsanda
bulunmamıştır&quot;, 
başka bir hadiste: 
&quot;Yüce Allah onlara göründüğünde ve O'nu gördüklerinde içinde bulundukları nimet
ve lezzetleri unutuverirler.&quot;
   
buyurulmuştur.
Neseî ve Müsned-i Ahmed'de geçen ve Ammar b. Yasir'in (r.a.) rivayet ettiği hadise göre
Rasûlullah duasında: 
&quot;Senden, bana o yüce yüzüne bakma zevkini yaşatmanı ve sana ulaşma iştiyakında
olma şuurunu vermeni istiyorum&quot;
derdi.
Ahmed b. Hanbel
'in oğlu Abdullah'ın Müsned'inde Rasûlullah'ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) şu hadisi geçer: 
&quot;İnsanlar, kıyamet günü Kur'an'ı Rahman olan Allah'tan işittiklerinde, sanki onu
daha önce hiç işitmemiş gibi olurlar.&quot;
Bunu da öğrendikten sonra bil ki: 
Bu lezzeti elde etmeye vesile olacak en büyük sebepler dünyaya da mutlak anlamda en büyük
lezzetlerdir. 
O da Yüce Allah'ı tanıma ve O'nu sevme lezzetidir. 
Çünkü dünyanın cenneti ve yüce nimeti budur. Dünyanın fânî lezzetleri onun yanında denizdeki
bir damla gibidir. Zira ruh, kalp ve beden asıl bunun için yaratılmıştır. 
Öyle olunca dünyadaki en hoş ve tatlı şey O'nu sevmek ve tanımak, cenneteki en lezzetli
nimet de O'na bakmak, seyretmektir. 
Onu sevmek ve tanımak gözlerin aydınlığı, ruhların hazzı kalplerin sevinci dünyanın nimeti ve
sevincidir. Hatta bunlardan kopuk dünya lezzetleri acı ve işkenceye dönüşür, sahibini sıkıntılı bir
yaşam içinde bırakır... 
Hoş ve mutlu yaşam ancak Allah iledir.
Allah âşıklarından biri zaman zaman 
&quot;Cennet ehli böyle bir nimet içerisinde olsalar dahi ne hoş bir yaşam içindedirler
demektir&quot; 
derdi. Bu daha önce geçti. Bir başkası da şöyle derdi: 
&quot;Krallar ve prensler bizim içinde bulunduğumuz hali (mutluluğu) bilselerdi, onu almak için
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bizimle kılıçlarıyla savaşırlardı.&quot;
Sahibinin kalbine işkence olan batıl aşk sahipleri şöyle söylerlerse kalplerin hayatı ve ruhların
gıdası olan sevgi nice olur? Nitekim onlardan biri şöyle der:
&quot;İnsanlar ancak sevdâlı âşık kimselerdir. Sevmeyen, aşık olmayanda hayır yoktur.&quot;
Başkası şöyle der.
&quot;Kahrolsun bu dünya kahrolsun kahrolsun Sen hiç sevmemiş, sevilmemişsen.&quot;
Bir şair de şöyle der:
Dünyada da nimetlerinde de hiçbir hayır yoktur. 
Eğer sen tek ve yalnızsan, aşık olmamışsan
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