GÖKYÜZÜNDEKİ YILDIZLARIN AZAMETİ
Buradan gökyüzüne bakıyoruz da maşallah. Gökyüzüne bakınca Allah’ın azametini
görür insan. Küçükken bazen dışarıda yatardık da gökyüzüne bakarsın, binlerce yıldız
görürsün. İnsan küçükken yıldızların büyük şeyler olduğunu hiç tahmin etmez. İnsan,
Allah’ın azametini, büyüyünce ilimle daha iyi anlıyor.

َّ ِإنَّ َما يَ ْخشَى
اَّللَ ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعُلَ َماء
“innemâ yahşâllâhe min ibâdihil ulemâu” demiş.(Fatır Suresi-28) (Kulları içinden
ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar.) “Allah’tan korkan ancak âlimler olur.”
Şimdi bakıyorsun, gökyüzünde yıldız görüyorsun; o baktığımız, gördüğümüz yıldız
orada yok. Yüz bin sene önce oradan gitmiş, bitmiş o. Işığı ancak şimdi yetişiyor bize.
Dünyamız ufacık değil, bu kâinatın içinde toz kadar bile değil. Bu galaksi, samanyolu,
kehkeşan da derler, milyarlarca yıldız var içinde. Milyarlarca güneş, ay, gezegen sırf bu
samanyolunda var.
Bu büyüklük, bu azamet ne kadar çok dersin; milyarlarca dediğimiz bütün şeyler bu
kâinatın içinde bir yıldız kadar ancak gözüküyormuş. Değil milyar tane gezegen olsun, bu
galaksiler üç milyardan fazla varmış. Yani her adam başı bir tane.(Şeyh Hazretleri burada
nükte yapıyor ve gülüyor.) İnsanlar da burada kendi kendilerine kibir yapar; “Biz şöyleyiz,
biz böyleyiz.” diye söyleyip dururlar.
Bu, Şeyh Efendi’nin de dediği gibi Allah’ın azametini gösteriyor, Allahuekber. Allah
bunları bu kadar azametle yaratmıştır. Allah’ın yanında öyle mahlûkat var ki bütün bu
şeylerden daha büyük. Bir melek var, bunlardan da daha büyük. Yani insanın aklı almaz,
hudut falan kalmaz yani.
Bazı eşekler “nasıldır?” diye Allah’ı sorar. Allah’ın yaptığı, yarattığı, halk ettiği
şeylere baksan yeter. Allah’ın zâtını tefekküre senin aklın nerede yetişecek? Bu kâinata
yetişmiyor da bunları yaratan Allah Azze ve Celle’ye nasıl yetişecek? Gökyüzüne bakınca
insanın içine heybet geliyor; bir dağa, yıldıza bakınca düşecek gibi oluyor insan. Ne
hikmetse, çok yalnızlık mı hissediyor? Çok değişik hisler oluyor insana.
Bunlar, bütün kâinat Allah’ın indinde toz bile değil. Ama bu kadar azametle
beraber de Allah (c.c.) diyor ki: “Ancak Mü’min kulumun kalbine sığarım, başka yere
sığmam.” Mü’minin kalbinde iman varsa Allah Azze ve Celle orada olur. Başka türlü,
kibirle, “Ben doktorum, ben şuyum, ben buyum…” demenin bir faydası yok.

Dediğimiz gibi, hayatımız geçicidir; göz açıp kapayıncaya kadar da sayılmıyor. Bu
kısa hayatı dünya metaı uğruna harcamayalım. Esas hayat ahiret hayatıdır. Hepimiz
cennette oluruz inşallah. Allah cennette hepimize nasip etsin ki inşallah Şeyh Efendimiz’le,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le o güzel günlerde hep beraber oluruz inşallah. O, ebedi
hayattır.
Küçükken “yıldızlara nasıl çıkılır?” diye düşünürdük. Roketle mi çıkılır? Nasıl
çıkılır, ne yapılır? Çoktan oradan gitmiş, sönmüş yani. Çok tuhaf şeyler. Şehirde olunca
insan bu şeyleri göremiyor, kafasını kaldırıp da yukarı, gökyüzüne bakmıyor. Aşağıya
bakıyor insan, aşağı tarafa, etrafa bakıyor; kafasını kaldırıp da Allah’ın yarattığı şeylere
bakmıyor, azamete bakmıyor. Baktığı, ufak tefek, lüzumsuz şeyler. Lüzumlu olan şeyler
Allah’ı tazim etmek, Allah’a itaat etmektir. Allah hepimize imanı, İslam’ı nasip etsin
inşallah.
- Maşallah, bulut gibi ışık hüzmesi, yukarıda. İşte o şey samanyolu.
- Hangisi?
- Bulut gibi, yukarıda.
- Sultanım; hadiste geçen, ashabın yıldızlara benzetilmesi istikamet manasında mı?
- Yön gösteriyorlar diye. Yıldızlar da yön gösterir ya. Eskiden insanlar bakıyordu.
Şimdi de bilen var ama artık insanlar bakmıyor, baksa da görmüyor. Ne yıldız görüyor bu
şeyde ne yön biliyor. Eskiden bir baktı mı neresi kuzey, neresi güney, neresi batı, doğu
hepsini bilirdi.
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