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4 SAYFA 

Ramazan-ı şerife dairdir

Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir 

nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en 

parlak ve muhteşem olan ramazan-ı şerife dair 

olan bu ikinci kısımda, bir kısım hikmetleri 

zikredilecektir.

Bu İkinci Kısım, ramazan-ı şerifin pek çok 

hikmetlerinden dokuz hikmeti beyan eden 

dokuz nüktedir.

ٖحیم ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ ِبْسِم ّهللاٰ

ى اُْنِزَل ٖفیِھ اْلقُْرٰاُن ُھًدى لِلنَّاِس َو  َشْھُر َرَمَضاَن الَّٖذٓ
َناٍت ِمَن اْلُھٰدى َو اْلفُْرَقاِن َبیِّ

Birinci Nükte

Ramazan-ı şerifteki savm, İslâmiyet’in erkân-ı 

hamsesinin birincilerindendir. Hem şeair-i 

İslâmiyenin a’zamlarındandır.

İşte ramazan-ı şerifteki orucun çok hikmetleri 

hem Cenab-ı Hakk’ın rububiyetine hem 

insanın hayat-ı içtimaiyesine hem hayat-ı 

şahsiyesine hem nefsin terbiyesine hem niam-

ı İlahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var.

Cenab-ı Hakk’ın rububiyeti noktasında orucun 

çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet 

suretinde halk ettiği ve bütün enva-ı nimeti o 

sofrada ِمْن َحْیُث َال َیْحَتِسُب bir tarzda o sofraya 

dizdiği cihetle, kemal-i rububiyetini ve 

rahmaniyet ve rahîmiyetini o vaziyetle ifade 

ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve 

esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği 

hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor.

Ramazan-ı şerifte ise ehl-i iman birden 

muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı 

Ezelî’nin ziyafetine davet edilmiş bir surette 

akşama yakın “Buyurunuz!” emrini bekliyorlar 

gibi bir tavr-ı ubudiyetkârane göstermeleri, o 

şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete 

karşı, vüs’atli ve azametli ve intizamlı bir 

ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle 

ulvi ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak 

etmeyen insanlar, insan ismine lâyık mıdırlar?

İkinci Nükte

Ramazan-ı mübareğin savmı, Cenab-ı Hakk’ın 

nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle, çok 

hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Birinci Söz’de denildiği gibi bir padişahın 

matbahından bir tablacının getirdiği taamlar 

bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, 

çok kıymettar olan o nimetleri kıymetsiz 

zannedip onu in’am edeni tanımamak, nihayet 

derecede bir belâhet olduğu gibi Cenab-ı Hak 

hadsiz enva-ı nimetini nev-i beşere zemin 

yüzünde neşretmiş. 

Ramazan Risalesi

Bediüzzaman Said Nursi



Ona mukabil, o nimetlerin fiyatı olarak şükür 

istiyor. O nimetlerin zahirî esbabı ve ashabı, 

tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat 

veriyoruz, onlara minnettar oluyoruz; hattâ 

müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve 

teşekkürü ediyoruz. Halbuki Mün’im-i Hakiki, o 

esbabdan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla 

şükre lâyıktır.

İşte ona teşekkür etmek; o nimetleri doğrudan 

doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini 

takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını 

hissetmekle olur.

İşte ramazan-ı şerifteki oruç, hakiki ve hâlis, 

azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır. 

Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında 

olmayan insanların çoğu, hakiki açlık 

hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin 

kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça 

ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa 

ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki 

iftar vaktinde o kuru ekmek, bir mü’minin 

nazarında çok kıymettar bir nimet-i İlahiye 

olduğuna kuvve-i zaikası şehadet eder. 

Padişahtan tâ en fukaraya kadar herkes, 

ramazan-ı şerifte o nimetlerin kıymetlerini 

anlamakla bir şükr-ü manevîye mazhar olur. 

Hem gündüzdeki yemekten memnûiyeti 

cihetiyle “O nimetler benim mülküm değil. Ben 

bunların tenavülünde hür değilim, demek 

başkasının malıdır ve in’amıdır. Onun emrini 

bekliyorum.” diye nimeti nimet bilir, bir şükr-ü 

manevî eder.

İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle, hakiki 

vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı 

hükmüne geçer.

Üçüncü Nükte

Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı 

cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur 

ki:

İnsanlar, maişet cihetinde muhtelif bir surette 

halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, 

zenginleri fukaraların muavenetine davet 

ediyor. Halbuki zenginler, fukaranın acınacak 

acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam 

hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis-perest 

çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne 

kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç 

olduğunu idrak edemez. Bu cihette 

insaniyetteki hemcinsine şefkat ise şükr-ü 

hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun, 

kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona 

karşı şefkate mükelleftir.

Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti 

olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete 

mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, 

yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti 

kendi nefsinde hissetmiyor.
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Dördüncü Nükte

Ramazan-ı şerifteki oruç, nefsin terbiyesine 

baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir 

hikmeti şudur ki:

Nefis, kendini hür ve serbest ister ve öyle 

telakki eder. Hattâ mevhum bir rububiyet ve 

keyfe-mâyeşa hareketi, fıtrî olarak arzu eder. 

Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu 

düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet 

ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise 

bütün bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i 

İlahiyeyi hayvan gibi yutar.

İşte ramazan-ı şerifte en zenginden en fakire 

kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi mâlik 

değil, memlûktür; hür değil, abddir. Emir 

olunmazsa en âdi ve en rahat şeyi de yapamaz, 

elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti 

kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan 

şükre girer.

Beşinci Nükte

Ramazan-ı şerifin orucu, nefsin tehzib-i 

ahlâkına ve serkeşane muamelelerinden 

vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok 

hikmetlerinden birisi şudur ki:

Nefs-i insaniye gafletle kendini unutuyor. 

Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, 

gayet derecedeki kusurunu göremez ve 

görmek istemez. Hem ne kadar zayıf ve zevale 

maruz ve musibetlere hedef bulunduğunu ve 

çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret 

olduğunu düşünmez. Âdeta polattan bir 

vücudu var gibi lâyemutane kendini ebedî 

tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Şedit bir 

hırs ve tama’ ile ve şiddetli alâka ve muhabbet 

ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli 

şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle 

terbiye eden Hâlık’ını unutur. Hem netice-i 

hayatını ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez, 

ahlâk-ı seyyie içinde yuvarlanır.

İşte ramazan-ı şerifteki oruç; en gafillere ve 

mütemerridlere, zaafını ve aczini ve fakrını 

ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini 

düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. Zayıf 

vücudu, ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. 

Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç 

olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu 

bırakıp kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı 

İlahiyeye ilticaya bir arzu hisseder ve bir şükr-

ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmaya 

hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise…
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Altıncı Nükte

Ramazan-ı şerifin sıyamı, Kur’an-ı Hakîm’in 

nüzulüne baktığı cihetle ve ramazan-ı şerif, 

Kur’an-ı Hakîm’in en mühim zaman-ı nüzulü 

olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi 

şudur ki:

Kur’an-ı Hakîm, madem şehr-i ramazanda 

nüzul etmiş; o Kur’an’ın zaman-ı nüzulünü 

istihzar ile o semavî hitabı, hüsn-ü istikbal 

etmek için ramazan-ı şerifte nefsin hâcat-ı 

süfliyesinden ve malayaniyat hâlâttan tecerrüd 

ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine 

benzemek ve bir surette o Kur’an’ı yeni nâzil 

oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki 

hitabat-ı İlahiyeyi güya geldiği ân-ı nüzulünde 

dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem 

aleyhissalâtü vesselâmdan işitiyor gibi 

dinlemek, belki Hazret-i Cebrail’den, belki 

Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi bir kudsî 

halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip 

başkasına dinlettirmek ve Kur’an’ın hikmet-i 

nüzulünü bir derece göstermektir.

Evet, ramazan-ı şerifte güya âlem-i İslâm bir 

mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki 

milyonlarla hâfızlar, o mescid-i ekberin 

köşelerinde o Kur’an’ı, o hitab-ı semavîyi 

arzlılara işittiriyorlar. Her ramazan ى  َشْھُر َرَمَضاَن الَّٖذٓ

 âyetini, nurani parlak bir tarzda اُْنِزَل ٖفیِھ اْلقُْرٰاُن

gösteriyor. Ramazan, Kur’an ayı olduğunu ispat 

ediyor. O cemaat-i uzmanın sair efradları, 

bazıları huşû ile o hâfızları dinlerler. Diğerleri, 

kendi kendine okurlar. 

Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, 

nefs-i süflînin hevesatına tabi olup yemek 

içmek ile o vaziyet-i nuraniden çıkmak ne 

kadar çirkin ise ve o mesciddeki cemaatin 

manevî nefretine ne kadar hedef ise öyle de 

ramazan-ı şerifte ehl-i sıyama muhalefet 

edenler de o derece umum o âlem-i İslâm’ın 

manevî nefretine ve tahkirine hedeftir.

Yedinci Nükte

Ramazanın sıyamı, dünyada âhiret için ziraat 

ve ticaret etmeye gelen nev-i insanın 

kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden 

bir hikmeti şudur ki:

Ramazan-ı şerifte sevab-ı a’mal, bire bindir. 

Kur’an-ı Hakîm’in nass-ı hadîs ile her bir 

harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on 

meyve-i cennet getirir. Ramazan-ı şerifte her 

bir harfin, on değil bin ve Âyetü’l-Kürsî gibi 

âyetlerin her bir harfi binler ve ramazan-ı 

şerifin cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i 

Kadirde otuz bin hasene sayılır.

Evet, her bir harfi otuz bin bâki meyveler veren 

Kur’an-ı Hakîm, öyle bir nurani şecere-i tûba 

hükmüne geçiyor ki milyonlarla o bâki 

meyveleri, ramazan-ı şerifte mü’minlere 

kazandırır. İşte gel; bu kudsî, ebedî, kârlı 

ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın 

kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz 

bir hasarette olduğunu
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Ramazan-ı şerifteki oruç, hakiki 
hâlis, azametli ve umumî bir 

şükrün anahtarıdır

Risale-i Nur



İşte ramazan-ı şerif âdeta bir âhiret ticareti için 

gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî 

hasılat için gayet münbit bir zemindir. Ve neşv ü 

nema-i a’mal için bahardaki mâh-ı nisandır. 

Saltanat-ı rububiyet-i İlahiyeye karşı ubudiyet-i 

beşeriyenin resmigeçit yapmasına en parlak, 

kudsî bir bayram hükmündedir. Ve öyle 

olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle 

hayvanî hâcatına ve malayani ve heva-

perestane müştehiyata girmemek için oruçla 

mükellef olmuş. Güya muvakkaten 

hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine 

veyahut âhiret ticaretine girdiği için dünyevî 

hâcatını muvakkaten bırakmakla, uhrevî bir 

adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh 

vaziyetine girerek savmı ile samediyete bir nevi 

âyinedarlık etmektir.

Evet ramazan-ı şerif; bu fâni dünyada, fâni ömür 

içinde ve kısa bir hayatta bâki bir ömür ve uzun 

bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır.

Evet bir tek ramazan, seksen sene bir ömür 

semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nass-

ı Kur’an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu 

sırra bir hüccet-i kātıadır.

Evet, karanlıklı bu hayat-ı dünyeviyenin en 

nurani Leyle-i Kadri ramazandır.

Evet nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında 

belki her senede, ya cülûs-u hümayun namıyla 

veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına 

mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini, o 

günde umumî kanunlar dairesinde değil; belki 

hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has 

iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan 

doğruya lâyık ve sadık milletini, has 

teveccühüne mazhar eder.

Öyle de ezel ve ebed Sultanı olan on sekiz bin 

âlemin Padişah-ı Zülcelal’i; o on sekiz bin âleme 

bakan, teveccüh eden ferman-ı âlîşanı olan 

Kur’an-ı Hakîm’i ramazan-ı şerifte inzal 

eylemiş. Elbette o ramazan, mahsus bir 

bayram-ı İlahî ve bir meşher-i Rabbanî ve bir 

meclis-i ruhanî hükmüne geçmek, mukteza-yı 

hikmettir. Madem ramazan o bayramdır; elbette 

bir derece, süflî ve hayvanî meşâgilden 

insanları çekmek için oruca emredilecek.

Ve o orucun ekmeli ise: Mide gibi bütün 

duyguları; gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi 

cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç 

tutturmaktır. Yani muharremattan, 

malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus 

ubudiyete sevk etmektir.

Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz 

tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Ve o 

lisanı, tilavet-i Kur’an ve zikir ve tesbih ve 

salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek…

Mesela, gözünü nâmahreme bakmaktan ve 

kulağını fena şeyleri işitmekten men’edip, 

gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’an 

dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir 

nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir 

fabrika olduğu için oruç ile ona tatil-i eşgal 

ettirilse başka küçük tezgâhlar kolayca ona 

ittiba ettirilebilir.
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Sekizinci Nükte

Ramazan-ı şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine 

baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir 

hikmeti şudur ki:

İnsana en mühim bir ilaç nevinden maddî ve 

manevî bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki: 

İnsanın nefsi, yemek içmek hususunda keyfe-

mâyeşa hareket ettikçe hem şahsın maddî 

hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helâl 

haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, âdeta 

manevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha 

itaat etmek, o nefse güç gelir. Serkeşane 

dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o 

insana biner.

Ramazan-ı şerifte oruç vasıtasıyla bir nevi 

perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi 

öğrenir. Bîçare zayıf mideye de hazımdan evvel 

yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları 

celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helâli terk ettiği 

cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan 

gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. 

Hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır.

Hem insanın ekseriyet-i mutlakası açlığa çok 

defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir 

idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı 

şerifteki oruç on beş saat, sahursuz ise yirmi dört 

saat devam eden bir müddet-i açlığa sabır ve 

tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. 

Demek, beşerin musibetini ikileştiren 

sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da 

oruçtur.

Dokuzuncu Nükte

Ramazan-ı şerifin orucu, doğrudan doğruya 

nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini 

göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki 

hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:

Nefis; Rabb’isini tanımak istemiyor, firavunane 

kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar 

çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o 

damarı kırılır. İşte ramazan-ı şerifteki oruç, 

doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine 

darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını 

gösterir. Abd olduğunu bildirir.

Hadîsin rivayetlerinde vardır ki:

Cenab-ı Hak nefse demiş ki: “Ben neyim, sen 

nesin?”

Nefis demiş: “Ben benim, sen sensin!” Azap 

vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş.

Yine demiş: “Ene ene, ente ente.” Hangi nevi 

azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra 

açlık ile azap vermiş, yani aç bırakmış.

w w w . m e y v e d e r g i s i . c o m  
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Yine sormuş: “Men ene vema ente?”

Nefis demiş: ٖحیُم § َواََنا َعْبُدَك اْلَعاِجُز  Yani “Sen اَْنَت َربِّى الرَّ

benim Rabb-i Rahîm’imsin, ben senin âciz bir 

abdinim.”

اََداًء لَِحقِّٖھ  َو  ِرَضاًء  َلَك  َتُكوُن  َصَالًة  ٍد  ُمَحمَّ ِدَنا  َسیِّ َعٰلى  َوَسلِّْم  َصلِّ  ُھمَّ   اَللّٰ
 ِبَعَدِد َثَواِب ِقَراَئِة ُحُروِف اْلقُْرٰاِن ٖفى َشْھِر َرَمَضاَن َو َعٰلى ٰالِٖھ َو َصْحِبٖھ َو
َسلِّْم

ِ ا َیِصفُوَن َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسٖلیَن َو اْلَحْمُد ھلِلّٰ ِة َعمَّ  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَّ
َربِّ اْلَعاَلٖمیَن ٰاٖمیَن

***

İ’tizar: Şu ikinci kısım, kırk dakikada süratle 

yazılmasından, ben ve müsvedde yazan kâtip 

ikimiz de hasta olduğumuzdan, elbette içinde 

müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazar-ı 

müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan 

bekleriz. Münasip gördüklerini tashih edebilirler.

***

w w w . m e y v e d e r g i s i . c o m  
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Koronavirüs krizi, insanoğlunun biyolojik 

çeşitliliğe ve vahşi yaşam alanlarına olan etkisini 

ve bu durumun bulaşıcı hastalıklara nasıl yol 

açtığını acı bir şekilde gösterdi.

İnsanoğlu ekosistemin bir parçası. Aynı 

zamanda ekosistemdeki diğer varlıklarla da direkt 

ya da dolaylı yoldan bir ilişki içerisinde. Bununla 

birlikte diğer canlılardan farklı olarak insanoğlu 

doğayı kendi çıkarları uğruna değiştirme 

eğiliminde. Bu yüzden o kirli ve bulaşık eli ile 

doğaya karıştırdıkça doğal yaşamı daha da 

karıştırıyor ve bozuyor. Her canlının ekosistemde 

bir rolü var. Ekosistemdeki bir canlının bile yok 

edilmesi dengeyi geri dönüşü mümkün 

olamayacak şekilde bozabiliyor. O nedenle 

ekosistemdeki diğer canlılarla birlikte güvenle 

yaşamanın daha iyi bir yolunu bulmak 

zorundayız. Yoksa işin ucu biz insanoğluna 

dokunacak ve yok ederken yok olacağız…

Yaşam alanlarının tahrip edilmesiyle vahşi 

hayvanların soyları da tehdit altına girdi. Bu 

yüzden bilim insanları, beslenme zincirinin 

üstünde yer alan hayvanların azalmasıyla daha 

aşağıdaki hayvanların, örneğin daha çok patojen, 

yani hastalığa neden olan bir organizma taşıyan 

tavşan ya da farelerin, bu boşluğu doldurduğuna 

dikkat çekiyorlar.

İnsanlar, doğal yaşam ortamlarını ve 

ormanları tahrip etmekle kalmadı tropik 

ormanları ve vahşi yaşam alanlarını istila ederek 

yerleşti. Oysa bu bölgelerde insan türünden uzak 

şekilde yaşayan bu canlılarda bilinmeyen 

öldürücü virüsler vardı. Aşırılıkta yeryüzünde 

rakibi olmayan insanoğlu bu vahşi hayvanları 

kafeslere koydu, öldürdü yetmedi vahşi hayvan 

pazarlarında etlerini sattı, yedi. Ve sonunda doğal 

ev sahiplerini yani yabani hayvanları öldürünce 

virüsler de kendilerine yeni ev sahipleri aramaya 

başladılar. Ve biz insanoğlu bu bilinmeyen 

virüslerin yeni yaşam alanları haline geldik.

Son yapılan araştırmalara göre; Dünyadaki 

bulaşıcı hastalıkların sayısı son yıllarda üçe 

katlandı ve bunların üçte ikisi hayvan kaynaklı ve 

bunun yüzde 70'i de vahşi hayvanlardan 

insanlara bulaşıyor. Bunlar arasında Ebola, HIV, 

domuz gribi ve kuş gribi ve en son Koronavirüs 

var.

Yazıma Yüce Kitabımızdan konumuzla ilgili 

olduğunu düşündüğüm bir mesajla son vermek 

istiyorum: “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) 

sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya 

çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı 

(kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır 

(Rum:41)”

Doğayla dost, koronasız sağlıklı günler dilerim...

ORMANSIZLAŞMA, DOĞAL YAŞAM ALAN TAHRİBİ ve KORONAVİRÜS KRİZİ 

Prof. Dr. Fatih SATIL
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 Biliniz ki, mevcudat içinde en kıymettar, hayattır. Ve 
vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir. Ve 

hidemat-ı hayatiye içinde en kıymettarı, hayat-ı 
fâniyenin hayat-ı bâkiyeye inkılâp etmesi için sa’y 

etmektir

Barla Lahikası 
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"Kendini bilen Rabb’ini bilir" der 

Mevlana. Küçük âlem olan insanı bilmeyi, 

büyük âlem olan kâinatı anlamak için gerekli 

görür. Zira "mahiyet-i insaniye, şu kâinatın bir 

misal-i musağğarı olduğundan, adeta âlemde 

ne varsa insanda nümunesi vardır". Beden ve 

ruh, şehadet ve gayb bu bilmek tabirinin ana 

temalarıdır. İnsanı bilmenin bir vechesi 

bedeni bilmeye, ondaki harikulâde deverânı 

anlamaya bakar. Çünkü “insan bu kâinât 

ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi”dir. 

Bu bilme arayışında insanlığın en çok merak 

ettiği, içinden hâlen çok az çıkabildiği, en 

kapalı kutusu “beyin” olagelmiştir. Biz dahi bu 

kutuya küçük bir delik açıp kendi 

penceremizden bakmaya çalışalım.

 Bildiğimiz en kompleks hücresel 

ağ sinir hücreleri (nöronlar) arasındadır. Bir 

insan vücudunda birbiriyle bağlantılı 86 

milyarı beyinde olmak üzere ortalama 100 

milyar nöron olduğunu biliyoruz. İnsan 

beyninin her bir milimetreküpünde yaklaşık 

500 milyon nöronlar arası bağlantı (sinaps) 

mevcut olduğunu düşünürsek ve beyin 

dokusunun takribi bayanlarda 1130, 

erkeklerde 1260 santimetreküp olduğunu göz 

önüne alırsak; nasıl bir iletişim ağı olduğunu 

(yaklaşık 600 katrilyon sinaps) tahayyülde 

dahi zorlanmamız muhtemeldir. 100 trilyon 

sinapsın üzerinde 1000 terrabyte bilgiyi 

tutacak kadar alan içerdiğini düşünmeye 

çalışmak dahi muhakemeyi güçleştirir.

Hadi işi biraz daha zorlaştıralım: bir 

nöron saniyede yaklaşık 2500 iletişime 

geçebilir ve sinirsel uyarıların iletim hızı bazı 

durumlarda saatte 350 kilometreyi bulabilir. 

Şimdi bu anlamda beynin içini bildiğimiz 

otoyollara benzeterek tasavvur etmeye 

çalışalım: 1 saniyede, 350 km/saat hızında, 

600 katrilyon kavşağın olduğu bir yol ağında 

ve sadece bir yolda 2500 aracın bulunduğu 

bir trafikte; tüm bu araçların birbirine 

çarpmadan, karışmadan ve birbirini 

engellemeden tam olması gereken hedefe 

hareket edebildiğini ve yapması gereken 

vazifeyi tam lâyıkıyla, tam zamanında 

yaptığını düşünelim. 

Bu büyük bir kesret ifade eder, 

keşmekeş andırır. Ancak hiçbir şey 

karıştırılmadan; hiçbir duyu, duygu, bilgi 

birbirine karışmadan faaliyet 

gösterilmektedir. Demek bu kesrette bir 

denge, bir uyum mevcuttur. Şayet her bir 

nöron kendi başına hareket etmeye kalksaydı

o trafiğin tıkanması için 1 saniye bile çok fazla

gelecekti. Ancak insanın doğumundan

ölümüne kadar geçen yıllar boyunca her an

bu faaliyetler, “hayretengîz hakîkatler kemal-i

vuzuh ile” sürmektedir.

KAFAMIZDAKİ OTOYOL 

ACîZ 
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Bu kesretten vahdete bir işarettir: 

Bütün bunlar bize gösteriyor ki; bir idare 

edici tüm bu yollara, tüm bu kavşaklara 

hâkimdir ve tüm araçlar üzerinde iradesi var 

ve kat’i işletiyor ki, hiçbir hata, kaza olmadan 

tüm faaliyetler olabildiğince sessiz ve 

görünüşte sıradan bir mükemmellikle, her an, 

milyarlarca beyinde devam edegeliyor. Hem 

de binlerce yıldır, hiç karıştırmadan, 

bozulmadan… Çünkü: “O Hakîmdir, abes iş 

yapmaz. Rahîmdir, rahîmiyeti çoktur. Yaptığı 

her işinde bir nevi lütûf var.”

“Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen”  

Biz idrak edemesek de, her ân-ı 

seyyâlede beynimizin içinde olanlar dahi O 

Hakîm’in varlığına mucizevâri delilleri tekrar 

tekrar ortaya koymaktadır. Hesaplamasından 

bile âciz olduğumuz verilerle bize 

büyüklüğünü, tüm âlemi saran hikmetini 

göstermektedir. “Zihnin gayetü’l-gayâtı 

marifetullahtır”, illâ ki görmesini bilmeli. Bu 

görmenin önemin anlatmak için Şeyh Galip 

der ki; 
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Ey dünyaperest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve 
namazdaki kusurun meşâgıl-i dünyeviyenin 
kesretinden midir veyahut derd-i maişetin 

meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf 
dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf 

ediyorsun?

Yirmi Birinci Söz 
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Evrenin %4 ü madde, %96 sı karanlık enerji 

olduğu düşünülmekte ve yaşı da 13.8 milyar olarak 

tahmin edilmektedir. Evren daimi bir değişim 

halindedir, durağan değildir. Tekamül(bulunduğu 

halden mükemmele doğru gelişmek), tebeddül, 

tahavvül(bir halden bir hale geçmek),inkilabat gibi 

kelimeler bu işleri açıklayan terminolojidir.

Madde enerjinin yoğunlaşmış halidir, 

moleküllerden yapılmıştır. Moleküller atomlardan, 

atomlar da proton, nötron ve elektron gibi atom 

altı parçacıklardan yapılmıştır. Evrenin ilk yaratılışı 

nasıl olmuştur? Bu sorunun doğru cevabını bugün 

bilmek mümkün müdür? 

İlk yaratılış için ortaya atılan bu teori, evrenin 

giderek genişlediğini anlatan Big Bang (büyük 

patlama) teorisi olmuştur. Ve bu teori ” madde 

ezelidir “diyen materyalist felsefi görüşü 

çürütmüş, maddenin yaratılmış olduğunu dini 

söylemlere değil bilimsel verilere, ölçümlere 

bakarak göstermiştir.

Laboratuvarlarda deneyler yaparak ve 

tekrarlayarak evrenin ilk yaratılış saniyelerini, ilk 3 

dakikayı anlamak mümkün müdür? Evet, 

günümüzde bu mümkündür ve CERN deneyleri 

bizi evrenin ilk yaratılışına ait sonuçlara 

götürmüştür? Bunların 6 dönem olduğunu 

biliyoruz:

 İlk dönemde sıcaklık 100 milyar derecedir, 

kozmik çorba halindedir. Elektron ve onun zıddı 

pozitron yaratılmıştır.

İkinci dönemde yani onda bir saniye içinde 

sıcaklık 30 milyar dereceye düşürülmüş ve önce 

atom altı parçacıklardan quark ve gluonlar, sonra 

da onların birleştirilmesiyle nötron ve proton 

yavaş yavaş ortaya çıkarılmaya başlanmıştır.

 Üçüncü dönemde sıcaklık 10 milyar dereceye 

indirilmiştir.

Dördüncü dönemde sıcaklık 3 milyar 

dereceye düşürülmüş ve henüz 14 saniyelik bir 

zaman geçmiştir.1 Proton ile 1 Nötron yan yana 

getirilmiş ve bir Helyum(He) atomları yaratılmaya 

başlamıştır. Çekirdeğin yapısını teşkil eden Proton 

ve Nötronlar kaynayan bir sıvının köpük 

damlacıkları gibidir.

Beşinci dönemde sıcaklık 1 milyar 

dereceye düşürülmüş ve henüz ilk yaratılıştan 

itibaren 3 dakika 2 saniye geçmiştir. Güneş 

sitemimiz ile gezegenlerinin yaratılmaya 

başlandığı süredir.

Altıncı gün ise evrenin son günüdür. 

Sıcaklık 300 milyon dereceye indirilmiştir. Evrenin 

sıcaklığı gittikçe düşürülür. Dünya denilen 

gezgende bitki, hayvan ve insanın yaşayacağı 

ortamlar oluşturulur, atmosferi ona göre yaratılır. 

Güneş sistemi içindeki gezegenlerin güneşle olan 

mesafeleri, dönme hızları, yapıları ve atmosferleri 

farklı farklıdır. Bunların oluşturulmasında bir kaos, 

bir kargaşa görülmez. Her şey bir plan dairesinde 

ve vakti gelince yaratılmıştır

Bir din alimi olan Bediüzzaman da 

eserlerinde bu konuya dikkat çekiyor. Maddenin 

oluşumundaki sıralamayı; atomaltı parçacıklardan 

atomlara, oradan elementlere, elementlerden 

organik maddelere kadar olan değişimleri 

yaşanmış değişimler olarak görür. Küçük bir alem 

olan insanın anne karnındaki yaratılışına, ilk 

günden doğuma kadar yaşayacağı mucizevi 

değişimlere dikkati çeker. Bütün bu işlerde de 

evrende olduğu gibi düzen, intizam, kasıt ve 

hikmet olduğunun mantıken görüldüğünü söyler.

MADDE EZELİ MİDİR?

Dr. Selçuk ESKİÇUBUK
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*…en basit bir cismin geçirmiş olduğu 

inkılabat ve tahavvülata dikkatle bakılırsa görülür 

ki, alem-i zerrattaki zerreler, alem-i anasıra intikal 

edince başka suretlere girerler, alem-i mevalidde, 

başka suretlere dönerler, nutfede başka vaziyet 

alırlar, sonra alaka olur, sonra mudga olur, sonra bir 

insan suretini giyer, ortaya çıkarlar. Bu kadar 

inkılabat-ı acibe esnasında, zerreler öyle muntazam 

harekat ve muayyen düsturlar üzerine cereyan 

ederler ki, sanki bir zerre, mesela alem-i zerratta 

iken vazifelendirilmiş ve Abdülmecid'in gözünde 

yer alıp vazife görmek üzere yola çıkarılmıştır. Bu 

hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin, bila-

tereddüt hükmeder ki, o zerreler, bir kasıtla ve bir 

hikmet altında gönderilir. (İ.İCAZ)

İnsanı oluşturan tüm özel doku ve organlar 

iskelet sistemine asılmıştır. Vücudun ağırlığını 

ömür boyu taşıyacak güçte tasarlanmıştır. Anne 

karnında başlayan hücresel bölünmenin de ne 

zaman duracağı bellidir. Evrende ister 

makroalemde olsun isterse mikroalemde her şey, 

her tabiat olayı planlı ve programlıdır, rastlantıya 

yer yoktur. Asla kendi kendine olamaz.

*Vücud-u insan, tavırdan tavıra geçtikçe 

acîb ve muntazam inkılâblar geçiriyor. Nutfeden 

alâkaya, alâkadan mudgaya, mudgadan azm ve 

lâhme, azm ve lâhmden halk-ı cedîde, yani insan 

sûretine inkılâbı gayet dakîk düsturlara tâbidir. O 

tavırların herbirisinin öyle kavânîn-i mahsusa ve 

öyle nizâmât-ı muayyene ve öyle harekât-ı 

muttarıdaları vardır ki, cam gibi, altında bir kasd, bir 

irâde, bir ihtiyâr, bir hikmetin cilvelerini gösterir. 

  İşte, şu tarzda o vücudu yapan Sâni-i Hakîm, 

her sene bir libas gibi o vücudu değiştirir. O 

vücudun değiştirilmesi ve bekâsı için inhilâl eden 

eczâların yerini dolduracak, çalışacak yeni 

zerrelerin gelmesi için bir terkibe muhtaçtır. İşte o 

beden hüceyreleri, muntazam bir kanun-u İlâhî ile 

yıkıldığından, yine muntazam bir kanun-u Rabbânî 

ile tâmir etmek için rızık nâmiyle bir madde-i 

latîfeyi ister ki, o beden uzuvlarının ayrı ayrı 

hâcetleri nisbetinde, Rezzâk-ı Hakiki, bir kanun-u 

mahsus ile taksim ve tevzî ediyor. 

(SÖZLER, 29.Söz)
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“Bilmüşahede madde, mahdum değil ki herşey ona 
irca’ edilsin. Belki hâdimdir, bir hakikatın tekemmülüne 

hizmet eder. O hakikat, hayattır. O hakikatın esası da 
ruhtur.”

Sözler
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    NEVRUZ NEDİR ?    

Prof.Dr.Kazım UYSAL

Aziz milletimizin ve Nevruz’u bayram kabul 

eden tüm milletlerin Nevruz bayramlarını tebrik 

ediyorum. Bu bayramın aziz milletimizin uyanışına, 

dirilişine ve şahlanışına vesile olması niyaz 

ediyorum. 

Nevruz Türk Bayramıdır ve tüm Türk 

dünyasında yaygın olarak kutlanır. Nevruz, Türklerin 

İslamiyetten önceki dönemlerinde de olmasına 

rağmen İslami itikada aykırı bir tarafı yoktur. Bilakis 

İslamın yaratılış felsefesine ve itikadına uygundur. 

Belki de Türklerin İslamiyeti kolay kabul etmelerinin 

bir sebebi de budur. Türk kültürünün İslam dini 

prensiplerine benzer olmasıdır. Ancak tarih boyunca 

farklı milletler Nevruza farklı anlamlar 

yüklemişlerdir. Hatta Mecusilerin ve Şamanların 

bayramı olduğu bile iddia edilmiştir. Biliyorsunuz, 

ameller niyetlere göredir. Bizim, Nevruzu kutlama 

gerekçelerimiz evet millidir, ancak dini itikadımıza 

da ters değildir. Bir Müslümana göre Nevruz 

Bayramının kutlanma gerekçelerini şu beş ana başlık 

altında anlatılabilir. 

1. Nevruz, ilahi sanat eserlerinin sergilenmeye

başladığı bayramdır. İnancımıza göre çiçekler, 

ağaçlar, böcekler, kuşlar, kurtlar, kelebekler, arılar.. 

hasılı tüm canlılar Allah’ın taklidi mümkün olmayan 

antika sanat eserleridir. Nevruz ise bu ilahi eserlerin 

çoklukla yapılmaya başlandığı zamandır. Bahar ise 

ilahi antika eserlerin çoklukla sergilendiği 

mevsimdir. Yani bize göre nevruzla birlikte 

Rabbimiz kendini tanıtmak, ilmini ve kudretini 

göstermek için antika eserler yapmaya başlamakta 

ve sergiler açmaktadır. Tıpkı bir ressamın güzel 

resimler yapıp sergilediği gibi...

Açtığı sergiyi zamanı gelince kaldırıp tekrar 

açtığı gibi…. Sergiyi seyre gelenlerin takdirinden 

hoşlandığı gibi… Rabbimiz de Nevruzla birlikte tüm 

bahar boyunca ve yaz sonuna kadar antika sanat 

eserlerini çoğaltmakta ve adeta her gün farklı farklı 

sergiler açmaktadır. İnsanlar ülfet etmesin diye her 

bahar tekrar tekrar eşsiz eserler yapmakta ve sergiler 

açmaktadır. Sanattan anlayan insanların da bu 

eserleri iştiyakla ve zevkle seyretmesi hoşuna 

gitmektedir. Kur’an-ı Kerim’de de Allah’ın sanat 

eserlerine bakmak tefekkür etmek teşvik edilmiş ve 

en yüksek ibadetler arasında gösterilmiştir. 

Peygamberimiz de bir saat tefekkürün (eserlerinden 

ve yaptığı işlerden Allah’ı anlamaya çalışmak)  bir 

sene nafile ibadetten daha üstün olduğunu 

bildirmiştir. Bazı İslam âlimleri de bahar 

mevsimlerinde dağlarda ve bağlarda sıklıkla gezmiş 

ve iştiyakla ve hayretle Allah’ın antika eserlerini 

seyretmişlerdir. İşte Nevruz bu mana ile kutlanırsa 

ibadettir. Allah’ı razı etmeye ve affolunmaya 

vesiledir. Allah’ın sanat eserlerini görmeye ve açtığı 

sergileri gezmeye istekli olmak elbette Allah’ın da 

hoşuna gidecektir.    

2. Nevruz, rızkın, bolluğun ve bereketin

bayramıdır. Biliyorsunuz, soğuk kış mevsimlerinde 

topraktan ve bitkiler eli ile gelen rızık azalır. Nevruzla 

beraber bitkilerin fotosentez hızları arttırılır besin 

üretimi hızlandırılır. Bitkiler canlanmaya ve hızlı 

büyümeye başlar. Nevruz, farklı farklı sofraların 

kurulduğu ve çeşit çeşit gıdalarla donatıldığı 

mevsimin başıdır. Tüm hayvanlarda bir neşe ve 

heyecan vardır. İnsan da kurulan sofraların 

başmisafiridir. İşte Nevruz, kurulan sofraların farkına 

varmak, önemini idrak etmektir. Adeta ilahi bir şölen 

hükmünde olan baharın başlangıcını bayram 

yapmaktır.  
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3. Nevruz, diriliş bayramıdır. Yüce Kitabımız

insanın öldükten sonra tekrar diriltileceğini söyler. 

Bunu akla kabul ettirmek için de bahar mevsimini 

misal verir. Kupkuru kemik gibi odunların bahar 

mevsiminde haşir üstüne haşir geçirdiğini söyler. 

Ağaçların canlanmasını, çiçek ve yaprak açmasını, 

meyve vermesini insanın yeniden diriltilmesine 

misal olarak verir. Bahara dikkatle bakmamızı ve 

incelememizi tavsiye eder. İşte Nevruz, sayısız diriliş 

örneklerinin başladığı, insanın da tüm bunları 

dikkatle ve tefekkürle seyrettiği bayramdır.

4. Nevruz, sevgi ve kardeşliğin bayramıdır.

Bizim kültürümüzde güneş hayat için var edilmiştir. 

Yaptığı görev hayatın var olması ve devam etmesi 

içindir. Dünyanın dönmesi ve baharın gelmesi de 

hayat içindir. Bitkiler insan ve hayvan hayatına, 

hayvanlar ise insan hayatına hizmet ederler. İnsan, 

bahara ve baharda yaratılanlara bakınca ya doğrudan 

ya da dolaylı olarak kendine hizmet ettiğini ve hayata 

yardım ettiğini anlar. Varlık âleminde insan adeta 

merkezdedir. Canlı ve cansız tüm varlıklar insan için 

hizmet ederler. Bahar gelince tüm varlıklar adeta 

hummalı bir faaliyete başlarlar. Akılsız ve şuursuz 

varlıklar sanki akıllı ve şuurlu hareket ederler. 

Nevruzla birlikte bahar mevsiminde insan etrafında 

olup bitenlere bakınca Rabbinin kendini ne kadar 

çok sevdiğini anlar. Allah, istediği ve canlıları sevdiği 

için koca güneşi ve dünyayı döndürüyor, hayata 

hizmet ettiriyor. Allah, istediği ve insanları sevdiği 

için hayvan ve bitkileri insana hizmet ettiriyor. İşte 

Nevruzda insan etrafına bakacak ve bu manaları 

görecek. Bilindiğini ve sevildiğini anlayacak. Rabbini 

tanıma ve sevme hisleri inkişaf edecek. Rabbini 

tanıyan ve seven insan da Rabbinin yarattığı her şeyi 

sevmeye başlayacak. Yaratılan her şeyi yaratandan 

ötürü sevecek. Doğaya, varlıklara ve insana karşı 

sevgiyle dolacak.  

5. Nevruz, ateş ve demir nimetlerinin önemini

anlama ve şükretme bayramıdır. Ateş ve demir 

insanlık için çok önemli iki nimettir. Eski toplumlar bu 

iki nimete sahip oldukları ve iyi kullandıkları oranda 

ayakta kalmışlar ve varlıklarını devam ettirmişlerdir. 

Bu, aslında günümüzde de böyledir. Günümüzde de 

ateşe (veya enerjiye) ve demire (veya madenlere) 

sahip olan ve iyi kullanan toplumlar ileri gitmekte ve 

gelişmektedirler. İşte Nevruzda ateş ve demir nimetin 

ne kadar önemli olduğu ateş yakma ve demir dövme 

gibi ritüellerle ifade edilir. 

 Görüldüğü gibi Nevruz aslında Müslüman Türk 

toplumları için de yüce manalar ihtiva eder. Bundan 

dolayı Osmanlı toplumunda da Nevruz büyük bir 

coşkuyla kutlanmıştır. Sultanların da katıldığı 

‘Nevruz-u Sultani’ adında şenlikler tertip edilmiştir.  

 Bu vesile ile ilahi sanat eserlerinin sergilendiği, 

diriliş delillerinin görüldüğü, sevgi ve kardeşlik 

bağlarının pekiştiği Nevruz Bayramınızı tebrik ediyor, 

kültür başkentimiz Şuşa’da yakılan nevruz ateşinin 

işgal altındaki tüm Türk topraklarında da yakın 

zamanda yakılmasını niyaz ediyorum. 
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9 SAYFA 

Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah 
olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı 

olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle, sulh-
u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-

i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz.

Hutbe-i Şamiye 



3 Ayda Bir Yayınlanan Periyodik Fikir, İlim ve Kültür Dergisi. 

Defterdar Mah. Fethi Çelebi Cad. No: 25/2 Eyüp/İstanbul 

Tel: 0212 523 73 05 

Belge Geçer (Fax): 0212 523 59 44 

Kâinatın nazik ve nazenin meyve ‘si

www.meyvedergisi.com 

ISBN: 978-605-82326-0-0 


	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa

