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KÂİNATA İBRET NAZARIYLA 

BAKMAK 

Muhterem Mü’minler! 

Bir gün Hz. Aişe annemizden 

Rasûlullah’ta gördüğü en hayret verici şeyi 

anlatması istenir. Bunun üzerine Hz. Aişe 

annemiz şu ibret dolu hadiseyi anlatır: Bir gece 

Peygamber Efendimiz Rabbine ibadet etmek 

istediğini söyleyerek Hz. Aişe’den izin ister. 

Abdest alıp, namaza durur. Ardından Kur’an 

okumaya başlar Efendimiz, hem okur hem 

ağlar. Öyle ki gözyaşları yeri ıslatır. Nihayet 

sabah namazını bildirmek üzere Hz. Bilal 

Mescid-i Nebevi’ye gelir. Allah Rasûlünü o 

halde görünce; “Ey Allah’ın Rasûlü, senin 

geçmiş ve gelecek günahların affedilmiş olduğu 

halde ağlıyor musun?” diye sorar. Efendimiz ise 

gönülleri titreten şu cevabı verir:  

“Allah bana bu gece öyle ayetler indirdi 

ki, bunları okuyup da üzerinde düşünmeyene 

yazıklar olsun!”
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Aziz Kardeşlerim! 

Acaba, Rasûlullah’ın uykusunu bölen, 

şükür secdelerinde gözyaşları döktüren ve 

okuyup üzerinde düşünmemiz istenen bu 

ayetlerde ne söylenmekteydi? Geliniz şimdi bu 

ayetlere kulak verelim:  

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 

gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde 
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aklıselim sahipleri için elbette ibretler vardır.  

Onlar ayaktayken, otururken ve yanları 

üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve 

yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. 

“Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni 

eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş 

azabından koru” derler.
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Değerli Kardeşlerim! 

Şüphesiz Rabbimizin bize en büyük 

ikramı, akıl nimetini bahşetmesidir. Kur’an-ı 

Kerim her vesile ile bu akıl ve gönül sahiplerine 

seslenmekte, tefekkür etmeye davet etmektedir. 

Yedi kat gökler, kandil misali yıldızlarla 

süslenen gökyüzü, rahat bir yatak gibi altımıza 

serilen yeryüzü, toprağın bitirdikleri, bulutun 

indirdikleri, birbiri ardınca gelip giden gündüz 

ve gece…hepsi bize Allah’ı hatırlatmalı. Ayette: 

“Görmedin mi, Allah gökten su indirdi 

de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. 

Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler 

çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları 

sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah 

onları kurumuş çer çöp haline getirir. 

Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt 

vardır”
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 buyurulmaktadır. 

Tüm bu güzelliklerin içerisinde safa 

sürerken, bu kâinatın sanatkârını, bu nimetlerin 

hakiki sahibini unutmamamız gerekir. 

Kullandığımız sayısız nimetleri Allah’tan başka 

hiç kimsenin bize bahşedemeyeceğini bilelim ve 

nankörlüğe asla yer vermeyelim. Gelin 

Rabbimizin şu ayetlerini düşünelim: 

De ki: "Ne dersiniz? Allah, üzerinize 

geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, 

Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık 

getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?" 

De ki: "Ne dersiniz? Allah, üzerinize 

gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, 

Allah'tan başka hangi ilah size içinde 

dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hâlâ 

görmeyecek misiniz?"
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