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İKİNCİ	DELİL‐İ	KUR’ÂNÎ:	Delil‐i	ihtiradır.	Bunun	hülasası:	

Mahlûkatın	her	nev’ine,	her	ferdine	ve	o	nev’e	ve	o	ferde	mürettep	olan	âsâr‐ı	
mahsusasını	müntiç	ve	istidad‐ı	kemâline	münasip	bir	vücudun	verilmesidir.	
Zira	 hiçbir	 nev‐i	 müteselsil,	 ezelî	 değildir.	 “İmkân”	 bırakmaz.	 Hem	 de	
bizzarure	 bazının	 “hudus”u,	 nazarın	müşahedesiyle	 ve	 sairleri	 dahi	 aklın	
hikmet	ve	nazarıyla	görülür.”		

Vehim	ve	tenbih	

İnkılâb‐ı	hakikat	olmaz.	Nev‐i	mütevassıtın	silsilesi	devam	etmez.	Tahavvül‐ü	
esnaf,	inkılâb‐ı	hakaikin	gayrısıdır.		

İşaret	

Herbir	 nev’in	 bir	 Âdem’i	 ve	 bir	 büyük	 pederi	 olduğundan,	 silsilelerdeki	
tenasülden	 neş’et	 eden	 vehm‐i	 bâtıl	 o	 Âdemlerde,	 o	 evvel	 pederlerinde	
tevehhüm	 olmaz.	 Evet,	 hikmet,	 fenn‐i	 tabakatü’l‐arz	 ve	 ilm‐i	 hayvanat	 ve	
nebatat	 lisanıyla,	 iki	 yüz	 bini	mütecaviz	 olan	 envâın	 Âdemleri	 hükmünde	
olan	mebde‐i	 evvellerinin	 her	 birinin	müstakillen	 hudûsuna	 şehadet	 ettiği	
gibi	mevhum	ve	itibarî	olan	kavanin	ve	şuursuz	olan	esbab‐ı	tabiiye	ise:		

“Bu	kadar	hayret	 feza	silsileler	ve	bu	silsileleri	 teşkil	eden	ve	efrad	denilen	
dehşet‐engiz	 hadsiz	 makine‐i	 acibe‐i	 İlâhiyenin	 tasnî	 ve	 icadına	 adem‐i	
kabiliyetleri	cihetiyle,	herbir	 fert	ve	herbir	nevi,	müstakillen	Sâni‐i	Hakîmin	
yed‐i	kudretinden	çıktığını	ilân	ve	izhar	ediyor.	Zülcelâl	her	şeyin	cephesinde	
hudûs	ve	imkân	damgasını	koymuştur.	

Delil‐i	ihtira	ile	Rabbi	tanıma	

Bir	 konu	 ele	 alınırken,	 belli	 bir	 teorinin	 odaklandığı	 noktadan	 bakılmaması	
gerekir.	Çünkü	her	dönem	farklı	bir	teori	çıkabilir.	Bu	eserin	yazıldığı	dönemde	
yani	 20.	 yüzyılın	 başlarında	 bu	 konular,	 dönemin	 entelektüel	 faaliyetleri	
bakımından	topluma	yansıdığı	şekliyle	veya	sıradan	 insanları	etkilediği	 şekliyle	
farklı	 değerlendirilirdi.	 Bu	 nedenle	 bu	 eserde	 anlatılanlar	 genel	 kurallar	
dahilinde	 ele	 alınması	 gerekir.	 Yazılmasının	 üzerinden	 bir	 asır	 geçmiş	 olan	 bu	
																																																								
1	Said	Nursi’nin	Muhakemat	kitabının,	Üçüncü	Makale	‐	Unsuru'l‐Akîde	başlıklı	bölümü	ile	ilgili	
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eserdeki	kurallar	o	devrin	söylemine	göre	konuşulmuştur	fakat	bu	kuralları	biz	
bu	 devrin	 söylemine	 göre	 aktarmalıyız.	 Zaten	 kurallar	 hangi	 toplumda,	 hangi	
devirde,	 hangi	 kavramlarla	 ifade	 ediliyorsa	 onlar	 geçicidir,	 kalıcı	 olan	 mantıki	
yapının	 muhafaza	 edilmesidir.	 Yani,	 bir	 anlayış	 dayandığı	 esaslarının	 genel	
prensipleri	 dahilinde	 kavranmalıdır.	 Şartlar	 ve	 insanların	 araştırmalarına	
dayanan	teoriler	değişir	ama	genel‐geçer	prensipler	değişmez.		

“Müslümanım”	 demekle,	 anlayışlarımız,	 yargılarımız,	 faaliyetlerimiz	 Müslüman	
olmaz.	Müslim	olmanın	 esas	 şartı,	 bir	 araştırmanın,	 bir	 düşüncenin	 sonucunda	
ulaşılmış	olan	karardır.	Bu	karar	aşamasında	nasıl	bir	muhakeme	ya	da	nasıl	bir	
düşünce	 silsilesi	 yürütüleceği	 önemlidir.	 Araştırma	 yapmadan	 ulaştığımız	 bir	
sonucu,	 kendi	 açımızdan	 tekrar	 tekrar	 tasdikini	 ifade	 eden	 cümleler	 kurmak,	
bizim	için	geçerli,	meşru	bir	sonuç	olduğu	anlamına	gelmez.	Bu	nedenle	Risale‐i	
Nur’un	genel	metodolojisinde,	konular	temel	esaslara	indirgenmek	suretiyle	ele	
alınır.	Problemin	köküne	inerek,	insan	nereden	geliyor,	kendi	varlığını	nasıl	izah	
ediyor,	gibi	noktalar	açısından	değerlendirilir.	İhtira	delilinin	ilgilendiği	nokta	da	
burasıdır.	 Varlık	 aleminde	 olmayan	 bir	 varlığın	 varlık	 alemine	 gelişini,	 peşin	
hükümle	 kabul	 edip	 “Allah	 yaratmıştır”	 demek,	 cevap	 değildir.	 Bu	 hüküm,	 bir	
sonuç	 cümlesidir;	 bu	 sonuca	nasıl	 ulaştığımızın	 gerekçeleri	 önemlidir.	 Yoksa,	 o	
sonucu	tekrar	edip	durmak,	tasdik	edilerek	ulaşılmış	bir	sonuç	olduğu	anlamına	
gelmez.		

Her	 gün	 “Lailahe	 illallah”,	 “Elhamdülillah”	 diyoruz,	 bu	 sonuçlara	 nasıl	 ulaştık?	
Hangi	 aşamalardan	 geçtikten	 sonra	 tasdik	 edip	 bu	 sonuca	 ulaştık?	 Her	 gün	
karşımıza	yeni	bir	olay,	yeni	bir	varlık,	yeni	bir	kainat	karşımıza	çıkar.	O	olayları	
ve	kainatın	varlığını	sorgulayan	duygularla	donatılmışız.	Bu	duygular	vasıtasıyla,	
sorgulamaların	 sonucunda,	 varlık	 alemi,	 “Gerçekten	 şu	 özelliklere	 sahip	 bir	
kaynak/bir	sebep	tarafından	var	edilmek	zorundalar”,	diye	bir	sonuca	ulaştıysak,	
işte	 o	 sonuç	 bizim	 tasdikimizdir.	 Daha	 sonra	 o	 sonucumuzu,	 gözlemlediğimiz	
dünyada	başka	bir	varlıkta	da	sorgularız	ya	da	kendimizin	varlığında	muhakeme	
ederiz.	 O	 varlıktaki	 muhakeme	 bizi	 şu	 sonuca	 ulaştırır:	 “Ben	 kendi	 kendime	
olamam,	dün	yoktum	bugün	varım,	bu	şeklimle	ben	yeni	bir	vücud	kazandırıldım.	
Ben	 ya	 da	 çevremdeki	 hiçbir	 şey	 bu	 vücudu	 bana	 kazandıracak	 özelliğe	 sahip	
değildir.	 Ben	 de	 kendi	 kendime	 vücud	 veremem.”	 Her	 bir	 eşyada,	 bu	
muhakemeyi	hızlı	bir	şekilde	yapmak	suretiyle	onların	Mutlak	olan	bir	Yaratıcıya	
ait	olduğunu	teslim	ederek	ilişki	kurmanın	adına	iman	denir.		

Muhakemat	 adlı	 kitabın	 Üçüncü	 Makalesinin	 Mukaddemesindeki	 birinci	
maksatta	 kısa	 bir	 tenbih	 yazılmıştır.	 Bu	 tenbih	 bölümünde,	 arş‐ı	 kemalat	 olan	
marifet‐i	 Saniin,	Rabbi	 tanımanın	miraçlarında	 takip	edilen	usulünün	dört	 esas	
üzerine	 olduğu	 belirtilir.	 Genelde	 İslam	 ulamasının	 hepsinin	 hedefinde	 Sanii	
tanıma	olmuştur.	Herkes	kendine	göre	bir	yolla	Sani	tanımaya	yönelik	çalışmalar	
yapmışlardır.	 Diğer	 ulemanın	 önerdikleri	 yollar	 ilk	 üç	 bölümde	 incelendi.	
Dördüncüsünü	 ise	 Nursi	 şöyle	 özetledi:	 “Belâgat‐ı	 Kur’âniyenin	 ulüvv‐ü	
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rütbesini	ilan	eden	ve	istikamet	cihetiyle	en	kısası	ve	vuzuh	cihetiyle	beşerin	
umumuna	 en	 eşmeli	 olan	 miraç‐ı	 Kur’ânîdir.”	 Kur’an’ın	 belagatından	
faydalanarak	 en	üst	 tabakada	geliştirilmiş	 olan,	 istikamet	 cihetiyle	 en	kısası	 ve	
vuzuh	 cihetiyle	 beşerin	 geneline	 en	 eşmeli	 olan	 miraç‐ı	 Kur’an’dır.	 Yalnızca	
Müslümanlara	 veya	 belli	 din	 mensuplarına	 değil	 bütün	 insanlara	 hitap	 vardır.	
Miraç‐ı	 marifetullah,	 kademe	 kademe	 terakki	 ederek	 hedefe	 ulaşma	
çalışmalarında	ve	aşamalarında	Kur’an’ın	bize	gösterdiği	 rehberliktir.	Böyle	bir	
yoldan	giderek,	Kur’an	vasıtasıyla	konuşan	Rabbi	tanımamız	mümkündür.	Teklif	
edilen	bu	yol	şöyle	takip	edilebilir:	Kur’an’ın	bizzat	kendisinin	hangi	usulle	Rabbin	
tanınması	 gerektiği	 noktasında	 yaptığı	 eğitime	 dikkat	 edip,	 Kur’an’ın	
kavramlarındaki	belagatın	inceliklerinin/katmanlarının	altında	ifade	edilen	usulü	
yakalamaya	çalışıp	o	usul	ile	Rabbi	tanımayı	gerçekleştirmektir.	

Said	Nursi,	 İslam	aleminde	bu	yolda	gidenlerin	geliştirdiği	usulü	kullanarak,	bu	
çağın	 insanının	 özel	 hassasiyeti	 olan	 noktalarına	 hitap	 edecek	 hale	 getirmek	
suretiyle,	 İslam	 alemi	 içerisinde	 gelişmiş	 olan	 bu	 usulleri	 bizim	
anlayabileceğimiz	şekilde	güncellemiştir.	Bu	güncelleme	Muhakemat	adlı	eserde	
çok	 bariz	 bir	 şekilde	 görünmüyor	 ya	 da	 uygulanmıyor,	 yalnızca	 belli	 bir	
tabakanın	 anlayabileceği	 dilde	 ifade	 ediliyor.	 Belli	 bir	 eğitim	 düzeyinden	
geçmemiş	olan	 insanlığın	kahir	ekseriyetinin	anlayabileceği	basitlikteki	 izahları	
Nursi’nin	ilerideki	yazmalarında	ortaya	çıkacaktır.	Bu	eserde,	ileride	yazılanların	
temel	esaslarının	özetlendiğini	görüyoruz.		

Bu	bölümde	iki	delilden	bahsetti	birincisi	inayet	deliliydi.	Kur’an’ın	bize	sunduğu	
ikinci	delil	ise	ihtira	delilidir.		

İhtiranın	 değişik	 anlamları	 vardır.	 Bir	 anlamı,	 bir	 şeyin	 orijinalitesiyle	 ortaya	
konulmasıdır.	Yani	bir	şeyin	daha	önceki	benzeri	olmaksızın	tamamen	yeni	olarak	
yaratılıyor	 olmasının	 dikkate	 alınarak	 yapılan	 bir	 Sanii	 tanıma	 yolculuğu	 veya	
Sanii	 tanımaya	 yaklaşma	 miracıdır.	 Bir	 eşyanın	 (varlığın)	 daha	 önce	 örneği	
olmaksızın	 daha	mükemmel	 maslahatlı	 bir	 şekilde	 var	 ediliyor	 olması	 dikkate	
alınarak	kainatı	anlamaya	çalışan	yaklaşım	türü	olan	ihtira	delilini	kullanmamız	
için	Kur’an	bizi	teşvik	ediyor.		

Kainattaki	adaletli	yaratılış	

“Mahlûkatın	her	nev’ine,	her	ferdine	ve	o	nev’e	ve	o	ferde	mürettep	olan	âsâr‐
ı	 mahsusasını	 müntiç	 ve	 istidad‐ı	 kemâline	 münasip	 bir	 vücudun	
verilmesidir.	 Zira	 hiçbir	 nev‐i	müteselsil,	 ezelî	 değildir.	 “İmkân”	 bırakmaz.	
Hem	de	bizzarure	bazının	“hudus”u,	nazarın	müşahedesiyle	ve	sairleri	dahi	
aklın	hikmet	ve	nazarıyla	görülür.”		

“Mahlûkatın	her	nev’ine,	her	ferdine	ve	o	nev’e	ve	o	ferde	mürettep	olan	âsâr‐
ı	 mahsusasını	 müntiç	 ve	 istidad‐ı	 kemâline	 münasip	 bir	 vücudun	
verilmesidir.”	Kainatta	var	olan	her	bir	tür	ve	o	türün	içerisindeki	her	bir	ferd,	
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varlığının	 tutarlı	 bir	 şekilde	 gerçekleşmesi	 için	 gerekli	 olan	 bütün	 özelliklerle	
donatılarak	 orijinal	 olarak	 yaratılmaktadır.	 Mesela	 bir	 kediye	 vazifesine	 göre	
pençeler,	 dişler	 verilmiştir.	 Bir	 kuşun	 uçabilmesi	 için	 kanatlar	 verilir	 ve	 yer	
çekimine	karşı	dengeli	bir	şekilde	bir	yerden	başka	bir	yere	rahatça	uçabilmesi	
için	 kemiklerinin	 içi	 boş	 olarak	 var	 edilmiştir.	 Kuşun	 var	 oluş	 maksadına	 en	
uygun	 şekilde	 kemik	 yapısının	 yanı	 sıra	 gözü,	 gagası,	 tüyleri,	 pençeleri	
yaratılmıştır.	Kuş	nevileri,	kendi	aralarında	anlaşabilmeleri,	yuva	yapabilmeleri,	
çoğalabilmeleri,	yavrulara	bakabilme	özellikleriyle	kasıtlı	olarak	donatılarak	var	
edilmiştir.	 İleride	 ne	 gibi	 görev	 ifa	 edeceklerse	 o	 göreve	 yönelik	 özellikleriyle	
mükemmel	bir	şekilde	orijinal	olarak	yaratılmıştır.		

Kuşlara	bakarak	havada	uçulabileceğini	anlayan	insanlar	da	uçak	yapma	yolunu	
görmüşlerdir.	 İlk	 denemelerde	 kanatlı	 bisikletler	 tasarlanarak	 kuş	 gibi	 uçuş	
denemeleri	 yapılmıştır.	 Günümüzde	 de	 kainatı	 inceleyerek	 buldukları	 yeni	
varoluş	 prensiplerini	 uygulamak	 suretiyle	 bugünkü	 ulaşım	 araçlarını	
üretmişlerdir.	 İnsanlar	 bunları,	 mevcud	 olan	 düzeni	 kullanarak	 yeni	 örnekler	
geliştirerek	 yapıyorlar.	 Yani	 insanlar,	 tamamen	 yok	 iken	 bu	 aletlere	 vücud	
veriyor	değildir.	Yaratılıştaki	örneklere	bakıp	geliştiren	insan,	mevcud	kanunları	
ve	 malzemeleri	 kullanmak	 suretiyle	 bazı	 işler	 yapıyorlar.	 Bu	 kabiliyet	 insana	
verilmiştir	 ama	bu	kabiliyet	Yaratıcısıyla	yarışma	 faaliyeti	haline	dönüşmemesi	
gerekir.		

Her	 eşya	 varlık	 alemine	 getirilirken	 bazı	 aşamalardan	 geçirilerek	 yaratılır.	
Mesela	 yumurtadan	 yaratılan	 bir	 hayvancık,	 yumurta	 içinde	 belli	 gelişmeler	
dahilinde,	bir	sistem	 içerisinde	var	edilir.	Fakat	bazı	 insanlar,	yumurta	 içindeki	
faaliyetlere	‘kendi	kendine	gelişiyor’	şeklinde	yaklaşırlar.	Kendi	kendine	çoğalan	
hücrenin	kendisini	bir	kuş	yapacağını	ileri	sürerek,	hücre	denilen	elementlerden	
oluşmuş	 parçanın	 bizzat	 kendisinin	 geleceği	 bilerek	 ayarlama	 yaptığını	 ileri	
sürerler.	 Eşyadaki	 varoluşun	 orijinal	 bir	 yaratılış	 olduğuna	 dikkat	 etmemi	 z	
gerekir.	Aşamalardan	geçirilerek	varlık	alemine	gönderilen	varlıkların	hikmetini	
anlamak	 ayrı	 bir	 konudur,	 ‘kendi	 kendine	 yapılıyor’	 şeklinde	 yorumlamak	 ayrı	
bir	konudur.		

Partikül,	kendi	varlık	şekline	karar	verebilir	mi?	

İnsanın	tefekkür	kapasitesine	sınır	konulamaz.	“Hücrenin	kendi	kendini	yapıyor	
olması	mümkün	müdür?”	diye	her	an	sorabilir.	Biz	de	mertçe	bunu	kabul	edip,	
sorarak	incelemeye	başlamalıyız.	Bir	partikül	kendi	kendine	var	olmuş	olabilir	mi,	
kendisinin	gelecekte	ne	olacağını	 düşünüp	ona	göre	 en	uygun	pozisyonu	alabilir	
mi?	 Bütün	 temel	 sorunun	altında	bu	 sorgulama	vardır.	 Partikül	 bir	 pozisyonda	
kendisini	 var	 edip	 “Ben	 böyle	 bir	 pozisyona	 girmem	 lazım.	 Yok	 yanlış	 oldu	 bu	
şekilde	 olmayacaktım,	 eksik	 oldu	 gelişmem	 lazım”	 diyerek	 ikinci	 bir	 varlık	
şekline	 kendini	 sokabilir	 mi?	 Mesela	 insan	 bir	 yerden	 başka	 bir	 yere	 yürür.	
İnsanın	 iradesi	 olduğu	 halde	 “Ben	 kendim	 yürüdüm”	 diyemez,	 ancak	
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“Yürüyebilecek	 özellikte	 yapılmışım”	 diyebilir.	 İnsana	 istediği	 istikamette	
yürüme	 özgürlüğü	 tanınmıştır.	 Peki,	 birinci	 soru,	 insanın	 vücudundaki	
partiküllerin	 böyle	 bir	 özelliği	 var	 mı?	 İkincisi,	 bu	 partiküller	 kendilerini	 var	
edebilirler	mi?	Üçüncüsü,	kendilerini	yeni	bir	forma	dönüştürerek	var	edebilecek	
özellikleri	var	mi?		

Kendi	kendini	var	edemeyen	bir	partikülün,	kendini	yeni	bir	forma	dönüştürerek	
var	 etmesi	 de	 imkansızdır.	 İnsanlar,	 varlık	 alemini	 ve	 varlıklardaki	 hareketleri	
kendiliğinden	 oluyormuş	 gibi,	 peşinen	 kabul	 ettikleri	 için,	 varlıkların	 ileride	
kendilerine	 gerekli	 olacak	malzemeleri	biliyor	 ve	 o	malzemelere	 adapte	olacak	
şekilde	 kendilerini	 ayarladıklarını	 zannediyorlar.	 Eşyanın	 varlık	 nedenlerine	
inmeden	 “Ben	 öyle	 gözlemliyorum,	 öyledir”	 demek	 yeterli	 değildir.	 “Ağaç	
büyüyor	 ve	 sonunda	 da	 meyve	 geliyor.	 Ağaç	 meyve	 verecek	 şekilde	 hücreleri	
çalışıyor”	 iddiasına	 karşı	 “Hücre	 meyveyi	 bilir	 mi?”	 sorusunu	 sorduğumuzda	
“Bunu	 gözlemliyoruz”	 şeklinde	 ‘sorgulamadan	 uzak’	 bir	 hüküm	 veriyorlar.	
Halbuki	her	bir	ferd	(varlık)	ve	o	ferdin	varlığına	takılmış	özelliklerle,	özel	olarak	
tercih	 edilmiş	 bir	 netice	 kasıtla	 gerçekleştirilir.	 Kastetme	 özelliğine	 sahip	
olmayan	 bir	 partikül	 kendini	 yeni	 bir	 şekle	 sokamaz.	 Yeni	 bir	 form	 için	 kasıt	
lazım,	ilim	lazım,	geleceği	bilmek	lazımdır.	İnsan	bile	kendi	geleceğini	bilmezken	
vücudundaki	 partikül	 nasıl	 olurda	 bilir!	 Bütün	 bu	 muhakemenin	 yapılması	
gerekir.		

Her	hangi	bir	ferdin,	bir	varlık	aşamasından	diğer	bir	varlık	aşamasına	geçmesi	
için	gerekli	olan	özelliklerle	kendini	donatarak	var	etmesi	yani	eski	haline	göre	
yeni	 bir	 yaratılış	 aşamasında	 belli	 özelliklerle	 var	 olmasına	 karar	 vermesi	 ve	
orijinal	 olarak	 yeni	 bir	 şeklini	 gerçekleştirmesi	 mümkün	 değildir.	 Bir	 kuşun	
varlığının	 gerçekleşmesi,	 bir	 önceki	 kuşun	 varlığının	 gerçekleşmesinin	 taklidi	
değil,	tamamen	yeni	bir	vücud	verilmesidir.	Yani	mevcudu	kullanmadan	yeni	bir	
vücud	vermektir,	her	an	yeni	bir	vücud	veriliyor	şekilde	meydana	gelmesidir.		

İnsan	kâinatta	mevcudu	kullanmakla	yetkilidir	

İnsanlar,	kâinatta	görünen	sanatın	gerçekleşme	düzeninin	prensiplerini	bularak,	
o	 prensipleri	 kullanarak	 bir	 şeyler	 yapabiliyorlar.	 Yeni	 bir	 vücud	 vermiyorlar,	
yeni	 bir	 vücudu	 (yeni	 bir	 mevcudu)	 kullanarak	 yeni	 şeylerin	 vücud	 alemine	
getirilmesini	 tercih	 etme	 yapma	kabiliyetleri	 vardır.	Mesela	 sağımda	duran	 bir	
kitabı	alıp	sol	tarafımda	bir	yere	koyuyorum,	yeni	bir	kitap	yaratmıyorum.	Kitap	
sağımda	 iken	 yaratılan	 kainat	 başkadır,	 kitabı	 soluma	 koyduğumda	 yaratılan	
kainat	 başkadır.	 Bana	 verilen	 irade‐i	 cüz’iyeyi	 özgürce	 kullanarak	 kitabı	 sağ	
tarafımdan	 alıp	 sol	 tarafıma	 koyduğum	 anda,	 sol	 taraftaki	 kitabın	 oluşumunun	
Yaratıcısı	 ben	 değilim.	 Ben	 yalnızca	mevcud	 yaratılış	 sisteminde	 bana	 verilmiş	
olan	 hürriyeti,	 sağımda	 bulanan	 değil	 solumda	 bulunan	 bir	 kitap	 olmasını	
isteyerek	kullanıyorum.	Bu	olayı	yaratan	ben	değilim.	Kainatın	tüm	kurallarıyla	
birlikte	kitaba	sol	tarafımda	olarak	vücud	verenin	ben	olduğunu	iddia	edemem.	
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‘Yoktu	 böyle	 birşey	 ben	 var	 ettim’,	 diyemem.	Mevcud	 kurallara	 uyarak	 kitabın	
solda	 olmasını	 istiyorum.	 Mesela	 elim	 hastalansa,	 iradem	 olsa	 da	 kitabı	 sola	
nakledemem.		

İnsanın	bir	şeye	vücud	vermek	değil	de,	mevcudu	kullanmakla	yetkilendirilen	bir	
yaratık	 olduğu,	 öldüğü	 zaman	 tam	 olarak	 anlaşılıyor.	 Bu	 durum,	 insanın	 kendi	
isteklerini	 yaratan	 bir	 kişi	 olmadığını	 anlayarak,	 bu	 işin	 varlık	 alemine	 geliş	
nedenini	 sorgulamasına	 imkan	 veriyor.	 Böylece	 bu	 kainatın	 varlık	 nedenini	
araştırmaya,	bunun	sonunda	da	 insanın	varlık	nedenini	ve	onu	var	edenin	kim	
olduğunu	 sorgulamasına	 vesile	 oluyor.	 Böylece	 onu	 var	 edeni	 tanıyarak,	
kendisini	 var	 eden	 ile	 referanslı	 olarak	 izah	 edebilir.	 İnsan	 iki	 el	 verilerek	 var	
edilmiştir,	 her	 iki	 ele	 beş	 parmak	 takılmış,	 her	 parmağındaki	 kemikler,	 bağ	
dokuları	 ve	 kıkırdak	 sistemiyle	 birbirlerine	 bağlanmıştır.	 Parmağın	 nasıl	
çalıştıklarına	 dair	 bir	 haberi	 yok,	 onları	 çalışır	 bulur.	 Sadece	 parmaklarını	
kullanmak	ister	ve	ona	göre	hareket	ettirir.	Ne	kendi	vücuduna	ne	de	kainattaki	
olayların	nasıl	gerçekleştiğine	dair	bilgi	edinmeden,	onları	kullanır	bulur.			

Partikülün	tercih	yapma	özelliği	var	mıdır?	

Kainattaki	parçacıkların,	kainatın	varlık	nedeni	olduğunu	iddia	etmek	akılsızlığın	
zirvesidir.	 Aklı	 olan,	 geleceği	 düşünen	 insan	 kendini	 yapamazken,	 kainatın	 ve	
insanın	vücudunda	görevlendirilen	partiküllerin	varlık	alemini	yapması	mümkün	
müdür?	 İnsanda	 düşünme,	 anlama,	 geleceği	 görme,	 tedbir	 alma	 kabiliyetleri	
vardır	 fakat	 bir	 partikülde	 bu	 özelliklerin	 hiçbir	 emaresi	 yoktur.	 Bir	 partikülü	
alıp	bir	yere	koyduğunuzda	orada	durur,	“Ben	burada	olmayacaktım,	falancanın	
bedeninde	 görev	 yapacaktım”	 diye	 bir	 tercihte	 bulunma	 özelliği	 yoktur.	
Maddenin	bizzat	 kendisinin	 tercih	 yapma,	 bilme,	 öğrenme	özelliği	 yoktur	 fakat	
insanın	 bilme,	 öğrenme,	 düşünme,	 muhafaza	 etme	 özelliklerinin	 olmasına	
rağmen	bu	özellikleri	yapan	insanın	kendisi	değildir.	Bütün	bu	özellikler	insana	
verilmiştir,	 yani	 insan	bu	özelliklerle	birlikte	 yapılmıştır.	 Partiküller	 insanın	ve	
kainatın	bir	düzen	içerisinde	var	edilişinde	yapıtaşı	olarak	kullanılır.		

Bütün	partiküllerle	birlikte	kainat	her	an	yeni	bir	varlığa	 tabi	 tutuluyor.	Çünkü	
kendilerini	 yeni	 bir	 kainat	 bağlamında	 yeniden	 var	 edecek	 özelliklere	 sahip	
değildir.	Hem	kainat	bağlamında	hem	de	biz	yeni	şeklimizle	yeni	özelliklerimizle	
var	 ediliyoruz.	 Fakat	 bir	 önceki	 özelliğimize	 çok	 benzer	 olduğumuz	 için	
farklılığın	 olduğunu	 zamanla	 görüyoruz.	 Mesela	 ihtiyarladıkça	 saçlarımız	
beyazlıyor.	 Adaptasyonun	 yapıldığını	 iddia	 eden	 görüşler	 de	 vardır.	 Mezarın	
rengine	 uygun	 olması	 için	 adaptasyonun	 yapılıp	 yapılmadığını	 bilemeyiz	 ama	
eskiden	siyah	olarak	yaratılan	saçlarımız	şimdi	beyaz	olarak	var	ediliyor.	 İnsan	
kendi	 kendine	 bir	 şey	 yapamaz,	 insan	 kendi	 varlığını	 yarın	 için	 “Sen	 şöyle	
olacaksın”	 diye	 karar	 altına	 alamaz.	 Bu	 özelliklerle	 donatılmış	 insan	 kendini	
karar	altına	almazsa,	bu	özelliklerle	donatılmamış	olan	insanın	parçacıklarının	
böyle	bir	karar	altına	alma	ve	kendine	“şöyle	olacaksın”	diye	bir	halden	başka	bir	
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hale	 geçen	 yeni	 bir	 vücud	 verme	 özelliklerine	 sahip	 olmadıklarını	 müşahede	
edebiliyoruz.	 ‘Yaşlanarak	 yaratılıyor’	 oluşumuzu,	 ‘yaşlanıyoruz’	 diye	
yorumlamak	yanlıştır.	Günlük	dilimizde	yaptığımız,	 kainatın	düzeni	gereği	olan	
konuşmalarımızı	 karıştırmamalıyız.	 Bilim	 adamı,	 biz	 böyle	 konuşuyoruz	 diye	
konuşmaz,	 gözlemlediğini	 yorumlayarak	 konuşur	 ve	 yorumlamasında	 da	 kendi	
dünya	görüşünü	yansıtır.		

Rüzgar	kendi	kendine	 salınır	mı?	Rüzgarın	kendi	kendine	bir	 yerden	başka	bir	
yere	hareket	 etme	özelliği	 yoktur.	Gözlemlerimize	göre	yükselen	 sıcak	havanın	
yerini	 soğuk	 hava	 doldurur.	 Rüzgar	 bu	 hava	 hareketlerinden	 oluşur.	 Rüzgar	
molekülünün	hareket	etme	özelliği	yoktur.	Sıcak	havanın	yerine	soğuk	havanın	
var	edilmesi	yeni	bir	yaratılış	türüdür.	Dahası,	bu	yaratılışın	her	bir	karesi	yeni	
bir	yaratılıştır.	 İşte,	bu	her	anının	yeni	bir	yaratılış	olduğunu	kavramanın	adına	
tevhid	deniyor.		

İnsanın	 aklı,	 bir	 varlık	 aleminin	 yorumunu	 onaylayabilecek	 durumdadır,	 her	
insan	 kendi	 kapasitesi	 dahilinde	 bu	 yorumu	 yapmakla	 sorumludur.	 Aklımla	 ve	
irademle	 hayatımı,	 varlığımı	 anlamlandırıp	 düzenliyorum,	 tanzim	 ediyorum.	
Bazen	 “Vahiy	 bana	 yeter”	 gibi	 yorumlar	 duyuyoruz	 fakat	 vahyin	 bize	 yol	
göstermesi	 için	 bu	 yolun	 doğru	 olup	 olmadığının	 tasdik	 edilmesi	 gerekir.	 Bize	
verilen	 özellikleri	 kullanarak	 ya	 onaylamakla	 ya	 da	 reddetmekle	 sorumluyuz.	
Materyalistlerin	maddenin	varlığının	ezeli	olduğunu	peşinen	kabul	edip	yanlışa	
düştükleri	gibi,	bizim	de	“Vahiy	zaten	doğrudur”	diyerek,	Vahiy	ile	bildirilenlerin	
doğruluğunu	 soruşturmadan	 kabul	 etmemiz	 aynı	 yanlışa	 bizi	 düşürür.	 Vahyin	
bizzat	 kendisi	 de	 zaten	 insanı	 Vahyin	 sunduğu	 haberi	 onaylaması	 için	
araştırması,	üzerinde	düşünmesi	gerektiği	hatırlatır.	Özetle,	Vahiy	 insanı	 insanî	
kapasitesini	kullanmaya	davet	eder.		

Maddenin	 ezeli	 olması	 için	 kendi	 kendini	 var	 etmesi	 gerekir,	 varlığının	
kendinden	olması	gerekir.	Bir	şeyin	varlığının	kendinden	olması	için	o	şeyin	var	
olmadan	önce	kendisinin	var	olması	gerekir.	Yani	bir	şey	hem	yok	olacak,	hem	de	
yok	 olan	 kendisini	 var	 edecek.	 Dünyada	 böyle	 saçma	 bir	 mantık	 hiç	 kimse	
tarafından	ileri	sürülemez.		

İmkân	delili	

“Zira	 hiçbir	 nev‐i	 müteselsil,	 ezelî	 değildir.	 ‘İmkân’	 bırakmaz.”	 Bu,	 basite	
alınmaması	gereken	önemli	bir	cümledir,	yanlış	anlaşıldığında	itirazlar	gelebilir.	
İmkan	bırakmaz,	dediğinde	kelam	ilminde,	imkan	delili,	hudus	delili	diye	anılan	
konuya	 referans	 verilir.	 İmkan	 delilinin	 içeriğini	 incelememiz	 gerekir.	 İmkan	
delilini	 kısaca	 şöyle	 özetleyebiliriz:	 Bir	 mevcudun	 bir	 halden	 diğer	 bir	 hale	
geçişinde,	 yani	 hangi	 hale	 geçme	 ihtimalini	 düşündüğümüzde	 kainat	 çapında	
genişliği	 olan	bir	 imkan	dairesi	 olabilir.	 “Şu	da	olabilirdi,	 bu	da	olabilirdi”	 diye	
kainatın	 partikülleri	 adedince	 imkan	 dairesi	 önümüze	 çıkar.	 Bir	 partikül	
kendinin	 geleceğine	 ait	 en	 müsait	 en	 münasip	 olan	 neticeyi	 verecek	 bir	
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pozisyonda	ortaya	çıkar.	(Kendisi	mi	çıkıyor,	Yaratıcısı	mı	çıkarıyor,	daha	sonra	
ulaşılacak	 bir	 sonuçtur.)	 Bu	 partikülün,	 sayısız	 imkan	 içinde	 kendisinin	 görev	
yapacağı	ya	da	görev	yaptırılacağı	 en	mükemmel	pozisyona	gelmesinin	nedeni,	
bizzat	 kendisinin	 tercihi	 olabilir	mi,	 yoksa	 onu	 ve	 bütün	 kainatı	 bilip,	 o	 bütün	
kainattaki	 düzeni	 tasarrufu	 altında	 bulunduran	 mutlak	 olan	 (kainat	 cinsinden	
olmayan,	 kainatın	 parçaları	 gibi	 olmayan)	 Şuurlu	 bir	 Zatın	 tercihi	 midir?	 O	
partikülün	 varlığının	 bu	 yeni	 pozisyonda	 orijinal	 olarak	 ilk	 defa	 varlığını,	 “Bu	
şekilde	olsun”,	diye	karar	altına	alan	bir	karar	merkezi	olması	gerekir.	Bu	karar	
merkezinin	tercihiyle	o	partikül	orada	bulunur.		

Partikülün	 yeni	 pozisyonunda	 nasıl	 oluşuyor	 olduğunu	 gözlemliyorum	 ama	
karar	 merciinin	 buna	 nasıl	 vücud	 verdiğini	 gözlemleyemiyorum.	 Ben	 sadece	
sonucu	 gözlemliyorum.	 Yepyeni	 bir	 alemin	 içinde	 bir	 partikülün	 nasıl	 bir	
pozisyonda	var	edildiğini	gözlemleyebiliyorum.	Fakat	partikülün	orijinal	olarak	
varlığını	 tercih	 eden	 kaynağın	 onu	 yeni	 pozisyonunda	 nasıl	 var	 ettiğini	
gözlemleyemiyorum.	Çünkü	onu	nasıl	var	ettiğini	gözlemlemem	için	hem	mutlak	
olanı	 görmem,	 müşahede	 etmem	 hem	 de	 o	 mutlak	 olanın	 nasıl	 böyle	 bir	 şey	
yaptığını	 gözlemlemem	 gerekir.	 Halbuki	 mutlak	 olanı	 gözlemlemem	 mümkün	
değildir.	 O	 kainat	 cinsinden	 olmadığı	 için	 Yaratıcının	 nasıl	 yarattığı	 üzerinde	
düşünmek	mümkün	değildir.	Bir	partikülün	nasıl	olduğunu,	nasıl	varlık	aleminde	
göründüğünü,	nasıl	tezahür	ettiğini,	benim	karşımda	nasıl	sergileniyor	olduğunu	
gözlemliyorum.	O	partikülün	bir	halden	diğer	bir	hale	geçerken,	o	yeni	halin	bir	
sonraki	 ve	 bir	 önceki	 haline	 göre	 fonksiyonlarını,	 görevlerini	 nasıl	 ifa	 ettiğini	
görüyorum.	Mesela	bir	kuşun	bedenindeki	partikül,	kuşun	var	ediliş	maksadına	
en	 uygun	 pozisyonda	 nasıl	 olması	 gerekiyorsa	 onun	 tercihi	 yapılarak	 varlık	
veriliyor.	 O	 partiküle	 bakıyorum	 “Bu	 tercihi	 sen	 yapabilir	 misin?”	 diye	
sorduğumda	 herkesin	 bildiği	 cevabı	 alıyorum:	 Bir	 partikülü	 alıp	 nereye	
koyarsanız	 orada	 durur.	 Elektronlara	 ‘dön’	 denildiği	 için	 dönerek	 hareket	
ederler.	Elektronun	kendisinin	“Ben	böyle	dönmeyeceğim,	şöyle	döneceğim	ve	şu	
atomda	 olacağım”	 şeklinde	 ne	 bir	 tercihi,	 ne	 ilmi,	 ne	 gücü	 vardır.	 “Kendi	
vücudumu	kendim	yapacak	bir	özellik	kendimde	görmüyorum	ama	yapılıyorum”	
diyen	elektron,	hal	diliyle	var	edildiğini	anlatır.	Mesela	bir	bina	tuğlalarla	yapılır,	
o	tuğlalar	binayı	yapacak	özellikte	değildir.	Ya	tuğlalar	binayı	yapar	ya	da	binayı	
yapan,	tuğlalara	da	vücud	verir	ve	o	tuğlaların	binanın	neresinde	olacağına	karar	
verir.	 Tuğlanın	 birine,	 burada	 bulanacaksın,	 diğerine,	 şurada	 bulunacaksın,	
diyerek	 binayı	 yaptığını	 görürüz.	 Tuğlaların	 kendilerini	 var	 edemediklerini	 ve	
kendilerine	 belli	 bir	 pozisyonda	 bulunmaları	 için	 tercih	 yapacak	 hakları	
olmadığını	gösterir.	Bu	duruma,	çok	ana	hatlarıyla,	imkan	delili	deniyor.		

Hiçbir	nev‐i	müteselsil	ezeli	değildir.	Mesela	kuştan	yumurta	çıkar,	yumurtadan	
da	 kuş	 çıkar,	 böyle	 bir	 nev‐i	 müteselsil	 görürüz.	 Hiçbir	 nev‐i	 müteselsil	 ezeli	
değildir,	 imkan	 bırakmaz.	 Yani	 birisi	 diğerini,	 o	 da	 öbürünü,	 o	 da	 öbürünü	
yapıyor	 değildir.	 Ta	 ki,	 bir	 andan	diğer	 bir	 ana	 geçişte	 tercih	 yapma	 özelliğine	
sahip	 olmadığı	 için	 “Ben	 onu	 yapıyorum”	 diyebilsin.	 Tercih	 yapma	 özelliğine	
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sahip	olmadığı	için	(tercih	yapabilecek	özellik	görmediğimiz	için),	öyle	yapılıyor	
olduğunu	gördüğümüz	için	böyle	geldi	böyle	gider	diyemeyiz.	Kuşun	kendisinde	
veya	zerrelerinde	“Ben	böyle	olacağım”	diyen	bir	özellik	görülmez.	Kuş,	her	bir	
anında	böyle	özelliklere	sahip	olmadığını	söylerken,	aynı	zamanda	her	bir	andaki	
varlığında	 görülen	 özelliklerin	 kendilerini	 sonuna	 kadar	 devam	 ettirme	
özelliğine	 sahip	 olmadıklarını	 da	 söyler.	 Kuşun	 oluşumunda	 kullanılan	
partiküller,	atomlar	tercihlerini	kendileri	yaparak	kuşu	oluşturmaz.	Bu	durumu	
dikkatli	 bir	 nazarla	 gözlemlemek	 gerekir.	 Aksi	 takdirde	 birazcık	 dikkatsiz	 bir	
nazarla,	 insan	 nev’inin	 çocuklarıyla	 devam	 ettiğini	 söylemek,	 konuyu	 çok	
yüzeysel	 bir	 argüman	 düzeyine	 düşürmek	 anlamına	 gelir.	 Sanki	 anne	 bebeğe	
varlık	 veriyormuş	 gibi	 konuşmak	 anlamsızdır.	 Gözlemlediğimiz	 dünyada	
teselsülün	 mümkün	 olduğunu	 söyleyebilmek	 için	 mantığımızı	 reddetmemiz	
gerekir.		

“Nev‐i	mütevassıtın	silsilesi	devam	etmez”	cümlesini,	 ‘’At	ile	eşek	birleştiğinde	
katır	dünyaya	gelir	onun	da	nesli	devam	etmez,’’	diye	açıklamak	yeterli	değildir.	
Katırın	bu	şekilde	yaratılışı	Allah’ın	sünnetidir.	Kainatın	yaratılışından	anlıyoruz	
ki	atla	eşek	birleşmesinden	katır	yaratılır	ve	katırın	da	soyu	devam	etmez.	Fakat	
bir	 genel	 kural	 olarak	 konuşulduğunda,	 “Zira	 hiçbir	 nev‐i	 müteselsil,	 ezelî	
değildir.	 ‘İmkân’	 bırakmaz,”	 cümlesinin	 analizi	 yapıldığı	 şekliyle	 açıklanması	
gerekir.	Zaten	hiçbir	şeyin	varlığı	diğer	bir	varlığa	dayandırılarak	izahı	mantıken	
mümkün	değildir.		

Vahiy	nasıl	tasdik	edilir?	

Varoluşun	 belli	 bir	 düzen	 içerisinde	 gerçekleştirildiğini	 görüyoruz.	 Eşya	 var	
olurken	 düzen	 olmasaydı,	 varlıklar	 her	 an	 bambaşka	 bir	 şekilde	 ve	 mahiyette	
ortaya	 çıkacaktı.	 Yani	 gözlemlediğimiz	 düzen	 olmayacaktı,	 düzen	 olmayınca	
insan	varlık	alemiyle	ilişkisini	anlamlı	bir	şekilde	kuramayacak	ve	ne	yapacağını	
bilemeyecekti.	Bugün	böyle,	yarın	şöyle	olacaktı.	

Kainattaki	 düzen,	 insanın	 kainatı	 anlamlı	 bir	 şekilde	 yorumlamasına	 zemin	
hazırlar.	Anlamlı	şekilde	harfler	dizilir,	anlamlı	cümleler	çıkar.	Harflerin	düzenli	
bir	 şekilde	 gerçekleşmesinden	 insan	 bir	 anlam	 elde	 edebiliyorsa	 demek	 ki	 bu	
harfleri	 düzenleyen	 bir	 yazar,	 müellif	 vardır.	 Bu	müellif,	 harfleri	 kasıtlı	 olarak	
yerine	 oturtuyordur	 yoksa	 kainat	 kitabı,	 başından	 sonuna	 kadar	 tesadüfen	
oluşmuş	 harflerin	 tesadüfen	 meydana	 getirdiği	 bir	 kitap	 değildir.	 Bu	 kitapta	
hiçbir	harf	anlamsız	bir	yerde	bulunmuyor.		

Bir	 grup	 insan,	 “Bu	 kitabın	 harfleri	 başından	 sonuna	 kadar	 anlamlı	 bir	 şekilde	
düzenlenmiş,	 anlamlı	 cümleler	 oluşturulmuş.	 Bütün	 bunlar	 tesadüfen	 olmaz,	
neyin	 nesidir,	 benim	 bunu	 anlamam	 lazım”	 diyerek	 çırpınıyor.	 	 Diğer	 bir	 grup	
insan	düşüncesi	ise,	bu	kitap	tesadüfen	kendi	kendine	oluşuvermiş,	diyor.	Bu	iki	
grup	düşüncelerini	 savunurken	kitabın	 yazarı	 “Onu	Ben	yazdım.	 Seni	 bu	kitabı	
okuma	 kabiliyetiyle	 var	 eden	 Ben,	 bu	 kitabı	 okuyup,	 Benim	 sana	 vermek	
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istediğim	manayı/mesajı	algılaman	ve	dolayısıyla,	sana	verdiğim	insanî	özellikler	
aracılığı	ile	Beni	tanıman	için	yaptım”	diye	bir	mesaj	gönderiyor.	Biz	de,	“Tamam,	
bu	kitabın	bilinçli	bir	Yapıcısı,	Yazarı	var.	Kainatın	tesadüfen	oluştuğu	hikayesine	
zaten	 inanamıyordum,	 olacak	 iş	 değildi	 çünkü	 mantığım	 kabul	 etmiyordu”	
diyerek	 insan	 olarak	 onaylayacağımız	 bir	mesajı	 kabul	 ediyoruz.	 İşte,	 vahiy	 bu	
şekilde	onaylanır.		

Önce	 evrenin	 varoluşunun	 bir	 müzakeresi	 yapılır.	 Herkesin	 muhakkak	
laboratuvara	 gidip	 araştırma	 yapması	 gerekmez,	 kendi	 düzeyinde	 bunu	
gerçekleştirir.	 Okuma	 yazma	 bilmeyen	 Ayşe	 Nine	 köyünde	 doğmuş,	 orada	
büyümüş	 ve	 orada	 ölmek	 üzere	 bekliyor.	 Yaşlı	 nine	 bahçesine	 çıktığı	 zaman,	
yahut	 evinde	 otururken	 camının	 önündeki	 saksıdaki	 çiçeğe	 bakarak:	 “Bunlar	
nerden	 geliyor?	 Bunlar	 kendi	 kendine	 olacak	 gibi	 görünmüyor!	 Bunların	
yapıcıları,	bilinçli	tercih	edicilerinin	olması	lazım.	Kim,	bunları,	bu	şekle	girecek	
bir	 düzen	 içerisinde	 varlıklarını	 tercih	 ediyor?”	 diye	 sorar.	 Daha	 sonra	
çevresindeki	 insanlardan	 bu	 kainatın	 Yaratıcısının	 görevlendirdiği	 peygamber	
adında	bir	kişinin	varlığını	işitir	ve	o	peygamberin	“Bu	kainatın	bir	Yaratıcısı	var,	
bütün	bu	işleri	O	yapıyor”	dediğini	duyar.	Ayşe	Nine,	ne	kızlarının	ne	oğullarının	
varlık	 alemine	 gelmelerinde	 kendisinin	 hiçbir	 haberlerinin	 olmadığını,	 bunlara	
varlık	verecek	özelliklerine	sahip	olmadığını	bilir.	Çiçeklerin	kendilerinden	bile	
haberi	 yokken	 kendilerine	 varlık	 vermelerinin	mümkün	olmadığını	 düşünür.	O	
halde,	 varlığın	 kaynağının	 bu	 kainatın	 tümünü	 var	 edendir,	 haberini	 duyunca	
kullandığı	dile	göre	o	dilde	‘kainatın	yaratıcısı/var	edicisi’	anlamında	bir	kelime	
kullanır.	Türkçede	bu	‘Allah’	kelimesiyle	ifade	edilir.	Eğitim	yüzü	görmemiş	Ayşe	
Nine	 “Bunu	 Allah	 şöyle	 yaptı”	 diye	 konuşmaya	 başlar.	 Ayşe	 Nineye	 böyle	
söylememesini,	 doğrusunun	 “Bunu	 böyle	 yapandır	 Allah”	 olduğunun	 eğitimi	
verilir.	Fakat	o,	böylesi	bir	eğitim	almadığı	 için	ve	saf	bir	şekilde	kabiliyetlerini	
kullanarak	 Allah’a	 teslim	 olmuştur.	 “Ben,	 ‘Eşya	 kendi	 kendilerine	 oluşmuşlar’	
diyen	saçmalıklarla	uğraşamam”	diyerek	bunları	yaratan	Allah’a	teşekkür	etmesi	
gerektiğini	anlar	ve	ibadet	anlayışını	geliştirir.	Çünkü	ona	gelen	mesajda	‘ibadet	
ederek	 teşekkür	 edin,’	 der.	 Ayşe	Nine	 de	 “Tabi	 O’na	 teşekkür	 edeceğim,	 başka	
kime	 ibadet	 edebilirim	 ki?”	 diyerek	 gayet	 güzel	 bir	 şekilde	 kainatın	 şahitliği	
altında,	kendi	kapasitesince	vahyi	tasdik	eder.		

Problem	Ayşe	Ninede	değil,	problem	bizlerde...	Ayşe	Nine	çiçeğe	bakıp	“Bu	kendi	
kendine	olamaz,	bunun	bir	yapıcısının	olması	lazım”	diyebilir	ama	biz	diyemeyiz	
çünkü	 biyoloji,	 fizik,	 kimya	 okuduk.	 “Çevremizdeki	 bu	 işler	 doğal	 olarak	
oluşuyor”	 diyenlerin	 ve	 kendilerine	 göre	 delilleri	 olduğunu	 savunanların	
eğitiminin	 içinden	 çıkıp	 geldik.	 Sebep‐sonuç	 ilişkisi	 ile	 varlık	 alemini	 tekrar	
tekrar	 incelemek	 suretiyle	 beyinleri	 yıkanmış	 ve	 şartlanmış	 insanlarız.	 Ayşe	
Ninenin	 yolunu	 takip	 edersek	 beynimizde	 şartlanan	 düşünce	 tarzından	
kendimizi	kurtaramayız.	Empoze	edilen	düşünce	 tarzının	 tek	 tek	ele	alıp	analiz	
etmek	mecburiyetindeyiz.	 Ayşe	 Ninenin	 böyle	 bir	 sorumluluğu	 yok	 ama	 bizim	
var.	 Ayşe	Nineyi	 bizim	konumumuza	 getirmeye	 çalışmak	onun	 kapasitesine	ne	
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kadar	 zıt	 ise,	 bizim	 de	 Ayşe	 Nine	 gibi	 davranmamız	 o	 kadar	 sahtekarlıktır,	
kendimizi	kandırmaktır.		

Hudus:	‘’Her	an’’	sonradan	olma	bir	‘’hadise’’dir	

“Hem	de	bizzarure	bazının	 ‘hudus’u,	nazarın	müşahedesiyle	ve	sairleri	dahi	
aklın	hikmet	ve	nazarıyla	görülür.”	Hudus	kelimesi	sadece	Nursi’nin	kullandığı	
bir	kelime	değildir.	Kelam	ilminde	bin	yılı	aşkın	bir	zamandan	beri	kullanılan	bir	
terimdir.	 Hudus,	 sonradan	 oluş,	 sonradanlıktır.	 Bu	 kelimeyi	 iki	 türlü	
anlayabiliriz.	Birinci	yol,	bizim	dünkü	durumumuza	göre	bugünkü	durumumuz	
sonradandır.	 Ben	 dün,	 bugünkü	 gibi	 değildim,	 bugün	 yeni	 bir	 ‘’hadise’’yim,	
sonradan	 olma	 bir	 hadiseyim.	 Önceden	 bugünkü	 şekliyle	 yok	 idi,	 şimdi	 var.	
‘Yoktan	var	etti’	diyemiyoruz	çünkü	bunun	konuşulması	mümkün	değildir.	Yoku	
bilmediğimiz	için	‘yoktan	var	olma’	diye	bir	konuyu	konuşamıyoruz.	Ama	benim	
gözlemimde	 yok	 idi.	 Mesela,	 dün	 ben	 böyle	 değildim,	 dün	 biraz	 daha	 gençtim,	
şimdi	 biraz	 daha	 ihtiyar	 olarak	 var	 edildim.	 Ben	 böyleyim;	 hücrem	 de	 böyle,	
hücremin	 içindeki	 partiküller	 de	 böyle.	 Bir	 önceki	 partikül	 ile	 bir	 sonraki	
partikül	 arasındaki	 ilişkide,	bir	 sonraki	partikül	yeni	özelliklerle	var	edilir.	Her	
bir	 şey	 bağımsız	 olarak,	 bir	 başka	 şeyle	 yaratıcı	 faktör	 olma	 açısından	 ilişkisiz	
olarak	belli	bir	bağlam	(düzen)	içinde	yaratılır.		

İkinci	yol	 ise,	 partiküller	 yeni	 özelliklerle	 birlikte	 kendisini	 var	 eder.	 Partikül	
kendisine	“Şöyle	ol”	der.		

Dün	 yumurta	 vardı,	 kuş	 yoktu,	 bugün	 kuş	 var.	 Dün	 civciv,	 yumurtanın	 içinde	
geliştirilerek	var	ediliyordu.	Gelişme,	 insanın	gözleminde	gerçekleşen	aşamalar	
zincirinin	 her	 bir	 halkasının	 yeni	 özelliklerle	 varlık	 alemine	 gelmesidir.	 Bir	
önceki	halka,	bir	 sonraki	halkanın	varlık	nedeni	olabilir	mi?	Bu	soruyu	sormak	
insanın	duygularının	 insani	hakkıdır.	Bir	önceki	partikül,	bir	sonraki	partikülün	
varlık	nedeni	olabilir	mi?		

Günlük	 hayatımızda	 incelediğimiz	 bir	 kuş	 vardır,	 önceden	 bir	 yumurta	 vardı.	
Yumurtayı	kırıp	yediğinde	kimse	kuşu	yedin	demiyordu.	Şimdi	kuş	var	ve	kendi	
kendine	 gelişti,	 denildiğinde	 her	 aşamasının	 incelendiği	 mantıki	 sorgulamaya	
geçilmesi	gerekir.	Bahçede	yeni	bir	çiçek	var,	iki	ay	önce	böyle	bir	çiçek	yoktu.	Bu	
çiçek	nerden	geldi,	varlığını	neye	borçlu?	Çiçeğin	çekirdeğinin	içerisinde	DNA’sı	
vardı,	diye	cevap	geldiğinde	o	parçacığı	inceleyeceğiz.	DNA’nın	özelliklerinin	bir	
çiçeğe	 şekil	 verecek,	 tanzim	 edecek,	 karar	 verecek	 gücü,	 özelliği,	 otoritesi	 var	
mıdır,	 diye	 bakarız.	 DNA	 parçacıkları,	 bir	 binanın	 tuğlaları	 gibi	 oraya	
konulmuştur.	 Bulundukları	 yerden	 çıkartıldıklarında	 hiçbir	 şey	 yapamazlar	
çünkü	orada	bir	görev	yapmak	üzere	bulunurlar.	Mesela		tuğlalardan	oluşmuş	bir	
bina	var.	O	binayı	çökerttiğimizde	ortaya	yıkılan	tuğlalar,	milyar	sene	geçse	bina	
olamaz	 çünkü	 “Beraber	 olalım”	 diyecek	 iradeleri	 yoktur.	 Parçacıklar	 arasında	
haberleşmeyi	 gerektirecek	 hiçbir	 özellikleri	 yoktur.	 Rüzgar	 estiğinde	 hava	
moleküllerinin	 “Biz	 şuraya	 gidelim”	 diyecek	 iradeleri	 yoktur.	 Yani	 kainatı	
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tesadüflerin	 birikimiyle	 izah	 etmek	 saçma	 bir	 görüştür.	 Kainat	 tesadüf	
yığınından	 oluşmuş	 bir	 kitaptır,	 diyenlerin,	 akıllara	 ‘evet’	 dedirtecek	 bir	 delili	
yoktur.		

Hudus’u	kavramak	için	laboratuvara	girip	tek	tek	olayları	çalışmak	zorunluluğu	
yoktur.	Gözümüzle	dünkü	yumurtayı,	bugünkü	kuşu	görüyoruz.	Dün	atom	belli	
bir	 şekildeydi,	 bugün	 başka	 bir	 şekilde.	 Aklımızı	 kullanarak	 görürüz	 ki	
milyonlarca	sene	önce	dinozorlar	vardı.	Şu	anda	kuş	nasıl	yapılıyorsa	o	zaman	da	
onları	 yapan	 yine	 bu	 kainatın	 mutlak	 Yaratıcısıydı,	 şeklinde	 aklımızın	 hikmet	
nazarıyla	muhakeme	yaparız.		

Vahiy	tahkike	tabi	tutularak	tasdik	edilir	

Kainatın	 bir	 Yaratıcısının	 haberi	 geldikten	 sonra	 bu	 bilginin	 doğru	 olup	
olmadığını	tasdik	ediyor	muyuz,	düşünmeliyiz.	O	Yaratıcının	kendimiz	açısından	
tanımlamasını	yapmaya	kalktığımızda	O’nun	tanımlamaz	olduğunu	ve	dolayısıyla	
mutlak	 olduğunu	 anlamamız	 gerekir.	 Yani	 duyduğumuz	 haberi	 kendi	 çapımıza	
göre	 bir	 tahkikten	 geçirmeliyiz.	 Eğer	 haberi	 tahkikten	 geçirmezsek	
mücessemliğe	düşme	yani	Yaratıcıyı	bir	 cisme	benzetme	ya	da	bir	 cismin	 içine	
sokarak	 kendini	 gösterdiğini,	 söylemek	 kaçınılmaz	 olur,	 Hıristiyanlıkta	 olduğu	
gibi...	Bazı	Hıristiyanların	yaptığı	gibi	bunu	direkt	olarak	söylemeyip	sembolize	
etmeye	başlarsınız.	Yaratıcının	bir	özelliği	ile	başka	bir	şeyi	tanımlarsınız.		

Bize	 gelen	 bu	 habere	 Türkçede	Kur’an/vahiy	 denir,	 başka	 bir	 kültürde	 Tevrat,	
İncil,	 Vedalar	 gibi	 bir	 takım	 isimler	 verilir.	 Bir	 insan,	 vahyi	 temsil	 eden	Kur’an	
“Öyle	 diyorsa,	 öyledir”	 diyorsa	 kendisini	 mücesseme	 düzeyinden	 kurtarması	
mümkün	 değildir.	 Kur’an’dan	 gelen	 haber	 tahkike	 tabi	 tutularak	 tasdik	
edildiğinde	Yaratıcının	mutlakıyetinin,	kainat	cinsinden	olamayacağı	karar	altına	
alınmış	 olur.	 Artık	 kainat	 cinsinden	 olmayanın	 kainat	 cinsinden	 bir	
tanımlanmasının	da	mümkün	olamayacağı	sonucuna	ulaşılır.	Yani	 tahkik	etmek	
gerekir	 ama	 herkesin	 tahkik	 düzeyi	 aynı	 olmaz.	 Ayşe	 Ninenin	 yaptığı	 tahkik	
bizim	için	yeterli	olmaz.		

Kendi	 kültürümüzden	 ve	 eğitimimizden	 bize	 zerk	 edilmiş/aşılanmış	 olan	 her	
türlü	 anlayışın	 tek	 tek	 gözden	 geçirilip	 doğru	 mu,	 yanlış	 mı	 diye	 analize	 tabi	
tutulması	gerek	şarttır.	Böyle	bir	durumda	mücesseme	düşülmez,	mutlak	olanın	
hiçbir	 şekilde	 tanımlanamayacağı	 anlaşılınca	 “Mutlak	 olan	 mutlaka	 vardır”	
sonucuna	 varılır.	 Kainatta,	 kainatın	 varlığına	 neden	 olacak	 özellikte	 birisini	
görmüyoruz.	 O	 halde	 kainat	 cinsinden	 olmayan	 bir	 Yaratıcının	 var	 olması	 şart	
sonucuna	ulaşıp,	O’nu	temsil	etmek	üzere	bir	isim	veriyoruz.	Kur’an’da	O	Yaratıcı	
“O,	Hüve,	Hu”	olarak	isimlendirilir.		

Kainatın	 yaptığı	 şahitliğe	 göre	 sonsuz/mutlak	 olan	 Allah’ın	 şu	 kainatta	
gördüğümüz	 tüm	 özelliklerin	 de	 kaynağı	 olması	 gerekir.	 O’nun	 tanımlamasına	
girmiyoruz	 yani	 kainat	 cinsinden	 tanımlamasının	 yapılamayacağının	
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açıklamasını	 yapıyoruz.	 Mesela	 bir	 şey	 kainatın	 genelinde	 hakim	 bir	 şekilde	
varsa,	hepsi	bir	düzen	içerisinde	yaratılıyordur.	Bu	kainatın	Yaratıcısı,	bu	düzen	
veya	 şekil	 dediğimiz	 şeyin	 varlık	 kaynağı	 olması	 gerekir.	 Bu	 düzen	 mutlaka	
ondandır	dediğimizde	“La	ilahe	illallah,	La	nazıma	illallah,	La	musavvire	illallah”	
formuna	 giriyor.	 İllallah	 dedikten	 sonra	 illallah	 üzerinde	 tasarruf	 etme	
özelliğimiz	yok	ama	illallah	sonucuna	ulaşma	özelliğimiz	var.	İnsan	kabiliyetleri	
başka	 bir	 sonuca	 evet	 diyemez.	 Kainat	 temelli	 din	 anlayışı	 bu	 nedenle	 hayati	
öneme	sahiptir.	Yani	gözlemlerimize	dayanarak	insani	özelliklerimizi	kullanarak	
tahkik	edeceğiz.			

Her	an	farklı	bir	varlık	düzeni	

Kainatı/varlık	 alemini	 düşünürken	 çoğunlukla	 sadece	 mekan	 boyutunda	
düşünürüz,	 zaman	 boyutunda	 düşünmeyiz.	 Mesela	 su	 dönüp	 dolaşıp	 tekrar	
yağmur	 şeklinde	 yere	 düşer.	 Damlacıklar	 toplanır	 denize	 gider.	 Biz,	 zaman	
boyutundaki	 yaratılışı	 hesaba	 katmadığımız	 için	 bu	 suyun	 aynı	 su	 olduğunu	
düşünürüz.	Bir	önceki	gün	su	buradaydı,	ikinci	gün	bir	başka	ortamda	bir	başka	
bağlamda,	 bir	 başka	 kainat	 içinde	 yeni	 bir	 su	 molekülü	 olarak	 yaratılması	
gerektiğini	düşünmüyoruz.	Bu	konu,	İhtira	Delilinin	en	önemli	noktasıdır.	Hiçbir	
şey	 kendi	 varlığını	 bir	 an	 sonraki	 varlık	 düzeyine	 taşıyacak	 özelliğe	 sahip	
değildir.	Bir	atom	kendi	varlığını	bir	an	sonraki	varlık	düzeyine	taşıma	özelliğine	
sahip	 değildir.	 Hiçbir	 parçacık	 kendi	 varlığını	 kendisi	 sağlayamaz,	 kendisinde	
kendini	var	edecek	bir	özellik	yoktur.		

Bir	 partikül	 veya	 bir	 hücre	 veya	 bir	 insanın	 kendini	 yok	 iken	 var	 edebilme	
özelliğine	 sahip	 olduğunu	 hiç	 kimse	 gösteremez.	 Kimse	 böyle	 bir	 düşünceyi	
onaylayamaz	 çünkü	 bu	 iddia,	 açık	 bir	 çelişkiyi	 ifade	 eder.	 Hiçbir	 atom	 kendi	
başına	dilediği	 şekilde	hareket	edemez.	Su	damlacığı	kendi	başına	dilediği	yere	
gidemez	çünkü	damlacık,	yeryüzünde	yerçekimi	diye	tarif	edilen	bir	kuralın	var	
edilmesiyle	 birlikte	 var	 edilmektedir.	 Bağımsız	 bir	 varlığa	 sahip	 değildir.	 Bir	
kurala	 tabi	 olan,	 kendi	 varlığına	 kendi	 karar	 veren	 olamaz.	 Su	 molekülü	 her	
zaman	 aşağıya	 doğru	 gidecek	 ve	 ısındığı	 zaman	 buharlaşacağı	 bir	 düzen	
içerisinde	var	edilmektedir.	“Ben	buharlaşmayacağım”	diyemez,	yani	kendine	ait	
karar	 verecek	 bir	 özelliğe	 sahip	 değildir.	 Kendi	 varlığı	 hakkında	 karar	 verme	
yetkisi	olmayan	bir	şeyin	kendisini	yok	iken	var	etmesi	de	mümkün	değildir.		

Bir	 hücre	 “Ben	mutlaka	 var	 olacağım”	diyemez	 çünkü	 varlığı	mümkündür	 yani	
olabilir	de	olmayabilir	de.	Hücrenin	kendiliğinden	olması	zorunlu	olduğuna	dair	
hiçbir	emare	yoktur.	O	halde	varlığı	mümkünse,	bu	hücreyi	yok	iken	var	etmeye	
karar	veren	ana	sebep,	onun	orijinal	varlığına	karar	veren	sebeptir.	Mutlaka	onu	
yok	 iken	yeni	bir	 ‘’hadise’’	olarak	var	eden	bir	dış	 faktör	olması	gerekir.	Bu	dış	
faktör,	 hücre	 cinsinden	 olmayan,	 onun	 gibi	 bağımlı	 olmayan,	 onun	 gibi	 var	
edilmeye	muhtaç	 (hadise)	olmayan,	onu	yok	 iken	var	edecek	bir	güçtür.	Çünkü	
kendisi	de	var	edilmeye	muhtaç,	bir	şeyi	nasıl	var	etsin!	O	halde	silsile	şeklinde	
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bir	şeyin	varlığı	başka	bir	şeyin	varlığına	tabi	olarak	devam	ettiğini	iddia	etmek	
mantığın	 kurallarına	 tamamen	 zıddır.	 Varlık	 sorunu	 bu	 şekilde	 çözümlenemez,	
mutlaka	bir	var	edicisinin	olması	gerektiğini	onaylamak	mantıken	zorunludur.		

Doğru	tefekkür	

Düşünme	kabiliyeti,	insana	yaratılışında	verilmiş	bir	özelliktir.	Gerçek	düşünme,	
Kur’an’ın	 tefekkür,	 tedebbür,	 teakkul,	 tezekkür	 dediği	 ifadelerin	 altında	
varlığın/varoluşun	 düşünülmesidir.	 Bu	 varoluş	 sadece	 bir	 partikülün	 varoluşu	
değil,	 o	 parçacıktan	 tezahür	 eden	 bütün	 özelliklerin	 her	 bir	 anda	 tezahür	
etmesinde,	 tekrar	 yeni	 bir	 özellik	 olarak	 varlığının	 tazelenmesinin	 üzerinde	
yapılan	 düşünceye	 tefekkür	 denir.	 “Aç	 kaldım,	 parasız	 kaldım”	 gibi	 vehimlerle	
cebelleşmek	düşünmek	değil,	 ilgilenmektir.	Kedi	de	koyun	da	aç	 kaldığı	 zaman	
etrafına	 bakınır,	 nerede	 ne	 yiyecek	 var	 diye	 araştırır.	 Bu	 tür	 ihtiyaçları	 için	
iradesini	 hangi	 yönde	 kullanacağına	 dair	 esbap	 düzeni	 içerisinde	 seçim	
yapmaktır.		

Gerçek	düşünme,	varlıktaki	özelliklerin	ve	bu	özelliklerin	her	an	yenilendiğinin	
farkına	varmaktır.	Varlıktaki	bu	özellikler	kendi	kendine	bir	araya	gelmez.	Renk	
veya	 boya	 bir	 yerden	 kalkıp	 başka	 bir	 yere	 gidemez.	 Kendi	 kendine	 gidiyor	
olsaydı,	 kendisini	 de	 yapıyor	 olması	 gerekirdi	 ki	 bu	da	 saçma	bir	 görüştür.	Bir	
eşyanın	 bir	 halden	 diğer	 bir	 hale	 geçiş	 işlemi	 (yeni	 varoluşun	 kaynağının)	
üzerine	 yapılan	 düşünmeye	 tefekkür	 denir.	 Kur’an,	 bunun	 dışındakilerin	
hiçbirisine	 tefekkür	 demez.	 Onları,	 insanın	 kendisinin	 vehmettiği	 kuruntu	
manasına	 gelen	 zan/vehim	 olarak	 adlandırılır.	 Düşünmeden	 bahsedildiğinde,	
bunun	varlıkla	ilgili	bir	düşünme	vurgusu	olduğunun	farkına	bile	varmayız.	Hatta	
mübalağalı	 bir	 ifadeyle	 ömür	 boyu	 hiç	 düşünmeden	 “Allah	 var	 etti”	 der	 geçer	
gideriz.	 “Bu	 sonuca	 nasıl	 ulaştın?	 Allah	 nasıl	 var	 etti?”	 diye	 sorduğunda	
karşısındaki	 şaşırır	 kalır.	 Çünkü	 o	 konuyu	 hiç	 düşünmemiştir,	 hatta	 80	 sene	
ömrünü	 geçirip	 bu	 kabiliyetini	 kullanmadan	 gidenler	 de	 vardır.	 Bu	 tehlikenin	
farkında	olarak	kendimizi	düşünme	üzerine	odaklamalıyız.		

Bahçesinden	 salata	 koparıp	 “oh”	 diyerek	 (bir	 de	 ilaveten	 kültürden	 duyduğu	
‘’elhamdulillah’’	 diyerek	 dini	 görevini	 de	 yaptığını	 zannederek)	 yemek;	
kahvaltıda	 zeytin,	 peynirin	 yanında	 bal	 da	 tereyağı	 da	 olsun,	 diyerek	 zengin		
olmanın	 yollarını	 aramak	 için	 kafa	 yormayı,	 düşünmek	 zannedenler	 vardır.	
Bunlara	 düşünme	 denmez,	 kendi	 kendine	 vehim	 aleminde	 tasarrufta	 bulunma	
denir.		

‘’İnkılab‐ı	hakikat’’	nedir?	

Hakikatin	bir	halden	başka	bir	hale	dönüşümü	olmaz.	Bir	atom	kendi	varlığının	
varlık	 nedeni	 olamayacağına	 göre	 değişerek	 varlığını	 devam	 ettirmesi	 de	 söz	
konusu	 değildir.	 Fakat	 düzenli	 bir	 alemin	 varoluşundan	 dolayı	 değişimi	
gözlemleyemiyoruz.	 Güneşin	 her	 gün	 doğuş	 saati	 bellidir,	 dünyanın	 güneş	
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etrafında	 elips	 şeklindeki	 hareketi	 mevsimlerin	 düzenli	 olmasına	 vesiledir.	
Bunlar	 gibi	 kainattaki	 bütün	 olaylar	 bir	 düzen	 içerinde	 gerçekleşir.	 Dünkü	 su	
damlacığı	 ile	 bugünkü	 su	 damlacığı,	 dünkü	 atom	 ile	 bugünkü	 atom	 birbirine	
benziyor	gibi	görünüşünü,	zaman	içerisinde	varlıklarının	yenilenişini,	biz	zaman	
içerisinde	 aynı	 varlığın	 kendi	 varlığını	 devam	 ettirişi	 gibi	 algılıyoruz.	 Günlük	
hayatımızda	 bu	 cinayeti	 hep	 işliyoruz.	 Bu	 kavrayış,	 düzenin	 vermiş	 olduğu	 bir	
alışkanlıktır.		

Dün,	bir	gün	daha	gençtim,	bugün	bir	gün	daha	yaşlı	hücrelerle	beraber	yepyeni	
bir	mekanizma	içerisinde	varım.	Dünkü	mekanizmaya	benziyor	olmamız	önemli	
değil,	bugünkü	mekanizmanın	hücre	yapısı	ve	kabiliyetleri	yepyeni	bir	varlıktır.	
Zaman	 boyutu	 ihmal	 edilerek	 yapılan	 tefekkür	 doğru	 bir	 düşünme	 yöntemi	
olmaz.	 Şu	 kainatın	 varlığı,	 insanın	 fiillerine	 benzetilerek	 onların	 cinsinden	
açıklanamaz.	 İnsan	 tuğladan	 bir	 ev	 yapar,	 elli	 sene	 sonra	 hala	 o	 evin	 birazcık	
eskimiş	 vaziyette	 bulunduğunu	 zanneder.	 İnsanın	 fiillerinin	 insana	 verdiği	 bir	
vehimdir.	 Bu	 vehim	 zararlı	 değildir,	 insan	 yarın	 ne	 olacağını	 bilmese	 de	 evini	
yapar.	 Düzenlilik	 sabit	 olmakla	 birlikte	 düzenin	 içeriği	 her	 an	 değişir.	 Her	 an	
birbirinin	devamı	gibi	görünen	yeniden	yeniye	bir	varoluş	gözlemlenir.		

Eşyanın	 varoluşundaki	 bu	 düzeni	 fark	 ettiren	 düşünce	 modeli,	 Said	 Nursi’nin	
eserlerinde	 bulunur.	 Nursi,	 imanın	 hakikatlerinin	 izahını	 yaparken	 aynı	model	
üzerine	yapar.	Hatta	arkadaşlarıyla	günlük	işlerini	konuşmak	için	yapmış	olduğu	
yazışmalarında	 pratik	 hayatın	 gereğine	 göre	 konuşur.	 Yeri	 geldiği	 zaman	
muhatabına,	 bu	 modelin	 uygulanmasının	 sonucu	 olan	 bir	 anlayışı/yaklaşımı	
teklif	 ediverir.	 Çünkü	 her	 zaman	 kafasında	 bu	 vardır.	 Nursi	 bu	 bakış	 açısı	
sayesinde	 tutarlı,	 isabetli	 bir	 hayat	 yaşamıştır.	 İnsanlarla	 kendisinin	 arasını	
yabancılaştırmamak	 için	 kullandığı	 kelimeleri	 ve	 cümleleri	 insanların	
anlayabileceği	 kapasite	 içerisinde	 yerleştirmiş	 ve	 kullanmıştır.	 Fakat	
tefekkürünü	 kendi	 başına,	 müstakilen,	 yaratılışın,	 varlık	 aleminin	 devamlı	
yenilenerek	yaratılıyor	olduğunu	gözlemlediği	bir	dünya	üzerine	kurmuştur.			

“Allah	 devamlı	 yeniliyor”	 diyerek	 Allah	 katına	 çıkmadan	 “Kainat	 devamlı	
yenileniyor”	demeliyiz.	Ağaç	her	gün	birazcık	daha	büyüyor;	dünya	her	gün,	her	
an	bir	başka	konuma	geçiriliyor.	Dünya	aynı	dünya	değil,	eskiyor;	her	şey	eskiyor	
yani	 değişikliğe	 tabi	 tutularak	 yeni	 bir	 halde	 var	 ediliyor.	 Bunu	 dünyada	
gözlemliyoruz	 ve	 bunu	 yapabilenin	 ancak	 ve	 ancak	 mutlak	 olan	 bir	 kaynak	
olabileceği	 sonucuna	 ulaşıyoruz.	 Vahiy	 metninde	 o	 mutlak	 kaynağa	 Allah	
deniyor.	 Bizim	 görevimiz	 bu	 sonuca	 ulaşmaktır.	 Onun	 hakkında	 “Allah	 şöye	
yapar,	böyle	bilir”	gibi	spekülasyona	girmeyiz.	Kendisi	“Ben	herşeyi	bilirim”	der,	
biz	 söyleyemeyiz.	 Biz	 kainata	 bakarız,	 her	 şeyi	 zaman	 ve	 mekan	 sınırına	 tabi	
olmaksızın,	 kainat	 cinsinden	 olmayan	 Birisi	 tarafından	 var	 edilmiş	 olduğunu,	
söyleyerek	noktayı	koyarız.	
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Hiçbir	zaman	unutmamak	gerekir	ki,	bu	alem	zaman	ve	mekan	boyutuyla	vardır.	
Mekana	bakıp	zaman	boyutunu	 ihmal	etmek	bizi,	Yaratıcının	ayrı	 ayrı	 yaratma	
fiili	 ile	 devamlı	 ‘’meşgul’’	 olduğu	 vehmine	 götürür.	 Biz	 yaratılışı	 zaman	 içinde	
müşahede	 ederiz,	 çünkü	 zamana	 tabi	 kılınarak	 var	 ediliyoruz.	 Aynı	 anlayışı	
Yaratıcı	 için	 kullanmamız	 hatalı	 bir	muhakeme	 olur.	 Yaratıcı	Mutlak	 olmalıdır.	
Mutlak	 olanın	 bir	 şeye	 tabi	 olduğu	 değil,	 bilakis	 o	 şeyin	 Yaratıcısı	 olduğunu	
hatırlamamız	gerekir.	Yani	Yaratıcı,	zaman	diye	algıladığımız	şeyin	de	mekan	ile	
aynı	 anda	yaratıcısıdır.	Kısaca,	 kainat	 hem	mekan	ve	hem	de	 zaman	boyutuyla	
var	 edilir.	 Fakat	 biz	 yaratıklar	 onu	 zaman	 içinde	 sanki	 sırayla	 yaratılıyor	 ve	
dolayısıyla	Yaratıcı	daima	yaratma	fiili	ile	meşgul	oluyor,	diye	algılıyor	olabiliriz.	
Böyle	 bir	 yanlış	 algılamaya	 düşmemenin	 tek	 yolu,	 Yaratıcı	 katından	 değil	 de,	
bizim	 yaratıklığımız	 katından	 kainata	 bakıp,	 onun	 benim	 katımdan	 görünen	
şekliyle,	her	gördüğüm	haliyle	bu	alemin	bir	Yaratıcısı	olmalıdır,	‘’işte	bu	Yaratıcı	
Mutlak	 olmazsa	 şu	 kainatın	 gözlemlediğim	 şekliyle	 varlığını	 izah	 etmem	
mümkün	olmaz,’’	sonucuna	ulaşırız.		

Kainatın	her	anının	yeni	bir	yaratılış	olduğunu	söylemek,	biz	yaratıklar	açısından	
kullanılan	bir	ifadedir.	Mekanı	zaman	içinde	akıyor	gören	biziz.	Zaman,	bizim	için	
yaratmanın	 devamını	 gözlemlemekten	 ibarettir.	 Yaratıcının	 Mutlak	 olduğu	
anlaşılınca,	 Onun,	 bizim	 açımızdan	 başından	 sonuna	 kadar	 tüm	 kainatın,	 yani	
zaman	 ve	 mekan	 boyutuyla	 birlikte	 tüm	 varlık	 aleminin	 Yaratıcısı	 olduğu	
sonucuna	her	insan	rahatlıkla	ulaşır.	

Allah	 katından	 yapılan	 spekülatif	 konuşmalar	 hatalıdır,	 insanı	 çıkmaza	 sokar.	
Birçok	filozof,	alim,	düşünür	veya	varlığı	en	ciddi	boyutlarda	düşünerek	hayatını	
buna	 vakfeden	 insanların	 bile,	 Allah	 hakkından	 spekülatif	 konuşma	 yapmaları,	
onları	 çıkmaz	 sokağa	 sokmuştur.	 Çünkü	 kendileriyle	 çelişmeye	 başladılar.	 Hiç	
kimsenin	 Allah	 katından	 konuşmaya	 hakkı	 yoktur.	 Allah’ı/vahyi	 dinleriz,	 Allah	
bize	 “Ben	her	 şeyi	 bilirim,	Benim	kudretim	her	 şeye	 yeter”	 der.	 Biz	 de	 kainata	
bakarız,	 inceleriz	 “Bunu	 yapanın	 kudretinin	 her	 şeye	 yeten	 olması	 gerekir”	
sonucuna	ulaşır	ve	 tasdik	ederiz.	Buna	 iman	denir.	Yoksa	Kur’an’ı	 taklide	 iman	
denmez,	taklit	denir.		

Allah	vaadinde	duruyor	

Bir	 partikül	 kendini	 var	 etmiş	 olamaz,	 bir	 partikül	 bir	 başka	 partikülün	 varlık	
nedeni	de	olamaz.	Eğer	olabilseydi	öncelikle	kendisi	var	edilmeye	muhtaç	olmaz,	
bilakis	kendisinin	varlık	nedeni	olurdu.	Her	partikül	her	bir	anında	kendisini	var	
edecek	bir	başka	kaynağa	muhtaçtır.	Kainata	bakıp	ulaşacağımız	sonuç/hakikat	
partikülün	 varlık	 hakikatidir.	 Bu	 hakikat	 değişmez,	 partikül	 bir	 hayvanda	 olur,	
bitkinin	bedeninde	olur.	Bir	bitki	bir	andan	diğer	ana	kendi	kendine	büyüyemez.	
Bir	partikülün	hakikati	mahiyet	değiştiremez.	Yani,	partikül	kendisi	var	edilmeye	
muhtaç	 iken,	 zamanla	 artık	 bir	 ‘’Var	 Edici	 olma’’	 özelliği	 kazanamaz.	 Yaratık	
daima	yaratıktır,	Yaratıcı	da	daima	Yaratıcıdır.	Hakikat	mahiyet	değiştirmez.	
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Bir	yağmur	damlacığı	“Ben	buradan	gitmeyeceğim”	diyemez.	İnsan	dahi	varoluşu	
açısından	“Ben	böyle	değil,	şöyle	olacağım”	iddiasında	bulunamaz.	Ancak	“Şöyle	
var	 edilmek	 istiyorum”	 diyebilir.	 Kainatta	 cari	 olan,	 birbiriyle	 bağlantılı	 gibi	
görünen	düzene	ve	o	düzenden	öğrendiklerine	göre	müracaat	ederek	“Ben	şöyle	
yaparsam,	 bu	 düzenin	 Yaratıcısı	 şu	 şekilde	 cevap	 verir”	 diyebilir.	 Düzenden	
öğrendiğim	bu	sonucu	Yaratıcıdan	istiyorsam	bu	şekilde	bir	tercih	yaparak,	“Ne	
olur	bu	sonucu	bana	yarat”	anlamında	 teklifte	bulunurum.	Su	 içmekten,	 tohum	
ekmeye	 kadar	 hatta	 yürümeyi	 kastetmeye	 varıncaya	 kadar	 bir	 tercihte	
bulunuruz.	 Bu	 tercih	 bana	 serbestçe	 kullanılmak	 üzere	 Yapıcım	 tarafından	
verilmiştir	ve	kullanırım.	Mesela	yürümeye	karar	verdikten	sonra	yürüme	fiilini	
kimse	 yaratamaz.	 İstediğim	 şekilde	 yürüyeceğim	 diyemem	 yaratılıştaki	 düzene	
uymak	suretiyle	yürüyebilirim.	Bu	düzende	ona	yerçekimi	denir.	Hiç	kimse	çıkıp	
da	 “Ben	 yerçekimine	 uymayacağım”	 diyemez.	 Mesela	 kaslarımız	 nasıl	
yaratıldıysa	 öyle	 çalışırlar,	 fakat	 ben	 “Kaslarımın	 böyle	 değil	 de	 başka	 şekilde	
çalışmasına	karar	verdim”	dediğimde	kimse	beni	ciddiye	almaz,	kas	hücrelerim	
de	 beni	 dinlemez.	 Kainatta	 bir	 tek	 partikül	 dahi	 bizi	 dinlemez,	 onlar	 ancak	
Yaratıcılarını	 dinlerler.	 Biz	 sadece	Yaratıcımıza	müracaat	 ederiz,	 O	 da	 yarattığı	
düzen	doğrultusunda	bize	yapmış	olduğu	vaadini	 (düzen	bizim	 için	Yaratıcının	
bize	 bir	 vaadidir)	 	 gerçekleştireceğini	 ve	 vaadinden	 dönmeyeceğini	 söyler.	
Kainata	baktığımızda	vaadinden	dönmeyeceğini	anlayabiliriz.		

Yaratıcı	hiçbir	zaman	düzendeki	vaadini	bozmuyor,	tutarlılığını	koruyor.	Demek	
ki	 kainatı	 kim	 yaptıysa	 vaadini	 tutuyor.	 Bir	 taraftan	 da	 vahiyle	 gelen	 haberde,	
peygamberlerin	 getirdiği	 sözde,	 Allah’ın	 vaadinden	 dönmeyeceğini,	 söylüyor.	
Her	ikisi	de	birbirini	onaylıyor;	hem	Yaratıcının	vaadinden	dönmediğini	kainatta	
görüyoruz	 hem	 de	 sözüyle	 de	 “Ben	 vaadimden	 dönmem”	 diyor.	 Kainatın	
Yaratıcısının	 vaadinden	 döndüğünü	 de	 görmedik.	 Hangi	 açıdan	 vaadinden	
dönmediğini	gördük?	Yaratma	ve	vücud	verme	açısından.	“Bir	domates	tohumu	
ektim,	kainatta	gözlemlediğim	düzen	dahilinde	domates	çıkacaktı	ama		çıkmadı”	
ise	 Allah	 vaadinden	 döndü	 demek	 çok	 basit	 bir	 yargılama	 olur.	 Çekirdeğin	 içi	
çürük	 yaratılmıştır,	 çürük	 yaratılan	 bir	 çekirdekten	 bitki	 çıkmayacağını	 Allah	
vadediyor.	Allah	yine	vaadine	uyuyor	bize	bitki	vermiyor.		

Benim	görevim	istemek,	O’na	bakan	yönü	yaratmak	ama	isterken	O’nun	vaadine	
uyarak	 istemeyi	 öğreneceğim.	 Eğer	 bilmiyorsam	 düzeni	 araştırmaya	 devam	
edeceğim,	o	araştırmalar	sonucunda	elde	ettiğim	düzenin	prensiplerini	bulup,	o	
prensiplere	 uygun	 olarak	 yeni	 bir	 şeyin	 yaratılması	 talebinde	 bulanacağım.	
Bütün	 teknolojik	ürünler/makineler,	 kainattaki	mevcud	düzenin,	 insanın	 tercih	
ettiği	 şekilde	 yaratılması	 için	 yapılan	 duanın/temenninin/talebin	 vaade	 uygun	
olarak	cevaplandırılmasıdır.		

Newton’un	 görüşlerinin	 yanlışlığı	 zamanla	 ortaya	 çıkmıştır.	 Kuantum	 teorisine	
göre	 her	 şeyin	 yeniden,	 her	 bir	 anda	 titreşim	 şeklinde	 varlık	 aleminde	
yenilenmesine	 rağmen	 (materyalist	 bilim	 adamlarının	 deyimiyle	 kendisini	
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yenileyen	 kozmoloji	 anlayışının	 varlığı	 izahına	 rağmen)	 teknoloji	 hala	 tabiat	
kanunlarının	 sabitliğini	 kabul	 eden	 Newton	 anlayışına	 göre	 çalışıyor.	 Bu,	 çok	
basit	yüzeysel	bir	düşüncedir	çünkü	her	şeyin	yaratılışının	yenilenmesi	ayrıdır,	
düzenin	değiştirilmesi	ayrıdır.	Düzenin	korunması	ve	sabitliği	Yaratıcının	vaadini	
bozmadığı	ve	vaadine	muhalefet	etmediğinin	delilidir.	 Ama	 düzen	 içerisinde	 her	
şeyin	 varlığının	 her	 anda	 yenilenmesi	 ayrı	 bir	 konudur.	 Biraz	 daha	 teknik	
kelimelerle	 anlatırsak;	 kuantum	 teorisi,	 düzen	 içerisindeki	 varlığın	 her	 an	
yenilenmesini	 anlatırken,	 Newton’un	 teorisi,	 düzenin	 yeknesaklığı	 yani	
değiştirilmeden	 korunduğunu,	 düzeni	 koyanın	 verdiği	 vaadi	 tuttuğunu	 ifade	
eder.	 Dünya	 ile,	 düzeni	 koyanın	 verdiği	 vaadi	 koruması	 üzerine	 ilişki	 kurarız.	
Kuantum	hakkında	da	varlığın	varlık	nedenini	anlamak	için	konuşuruz.	Allah’ın	
vaadini	 tutmasına	 güveniriz	 çünkü	 kainatın	 Yaratıcısının	 sözünden	 dönmeyen	
olduğunu	yine	kainatı	müşahede	ederek	anlarız.	Bu	olaya	Allah’a	güvenmek,	ayni	
tevekkül	adı	verilir.	Yoksa	“Ben	bu	işi	Allah’a	terk	ettim,	artık	O’na	kaldı”	demek	
tevekkül	 değil,	 düşüncesizliktir.	 Tevekkül,	 Yaratıcının	 düzenli	 yaratıyor	
oluşundan	emin	olmak,	o	düzene	uyma	kararlılığı	göstermek,	demektir.		

Şirk	içeren	kelimelerin	kullanılması	

1800lü	 yılların	 sonu	 ile	 1900lü	 yılların	 başlarında	 natüralizm,	 tabiatperestçilik	
(tabiatın	 kendi	 kendine	 oluştuğu	 fikri)	 İstanbul’u	 işgal	 etmiş	 vaziyetteydi.	 Bu	
yıllar	 en	 kritik	 dönemlerdi,	 tohumlar	 atılmıştı.	 Artık	 1920li	 yıllardan	 sonra	
herkes	 kararını	 vermişti.	 1880li	 yıllarda	 İstanbul’daki	 bütün	 kıraathanelerde	
tabiatperestlik,	 natüralizm	 konuşulan	 meselelerdendi.	 O	 yıllarda	 natür	
diyorlardı,	 günümüzde	 ise	 doğa	 kelimesini	 kullanıyoruz.	 Günlük	
konuşmalarımızı	 kayda	 alıp	 dinlesek	 defalarca	 bu	 kelimeyi	 kullandığımızı	
görürüz.	 “Biz	 Allah’a	 inanıyoruz,	 tabiatperest	 değiliz”	 demekle	 meseleyi	
çözemeyiz.	 Eskinin	 ‘’tabi’’	 kelimesi	 günümüzde	 ‘’doğal’’a	 dönüştü.	 Ağzımızda	
sürekli	dolaştırdığımız	doğal	kelimesi	‘kendi	kendine	oluyor’	manası	taşır.	Bizim	
niyetimiz	bu	mana	olmasa	da	dilimizden	 şirk	 içeren	kelimelerin	 çıktığını	Nursi	
çok	nazikçe	haber	verir.		

Madem	bu	kainatın	bir	Yaratıcısının	olduğu	sonucuna	ulaştık	o	halde	dilimizdeki	
zikir	de	o	sonuca	göre	olmalıdır.	Kalbe	inanma	görevini	verip	“İnandım”	dedikten	
sonra	 hala	 tabiatperestçe	 konuşmak	 bir	 insan	 için	 çelişkidir.	 Yani	 birşeye	
inandığını	 söyleyip	 ama	 tam	 zıddını	 yapmaktır.	 İnsan	 kendinin	 ve	 yaptığının	
farkında	olmayabilir.	Kastetmeden	gaflete	düşerek	bu	kelimeler	kullanılabilir.	Bu	
durum	 vazifeyi	 düzgün	 yapmamaktan	 kaynaklanır.	 Mesela	 bir	 bebek	 anne	
karnındayken	 büyürken	 hücreler	 çoğaltılarak	 büyütülür.	 Zaman	 boyutunda	
varlığın	yenilendiğine	dikkat	etmeyen	insanın	kullandığı	cümlecik	‘hücre	çoğalır’	
olur.	Hücre	çoğalmaz,	hücre	kendisi	çoğalmak	nedir	bilmez,	iradesi	yoktur.	“Ben	
çoğalmayacağım”	diyecek	 tercihi	yoktur.	Verilen	emre	uymakla	görevli	ve	nasıl	
yapılırsa	 o	 şekilde	 olmak	 zorundadır.	 Fakat	 biz	 dikkat	 etmezsek	 hücrelerin	
kendileri	 çoğalıyormuş	 gibi	 görürüz.	 Demek	 ki	 çoğalacak	 şekilde	 yaratılması	
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onun	 düzenini	 oluşturur.	 Bu	 da	 Yaratıcının	 vaadini	 gösterir.	 Bu	 şartlar	 altında	
hücreyi	 böyle	 bir	 yaratılış	 aşamasından	 geçiren	 Allah,	 dokuz	 ay	 sonra	 bebeği	
insana	emanet	eder.	Yaratıcı	“Benden	ne	istediğini	söyle,	Ben	de	sana	vereceğim”	
der.	 Çocuk	 istiyorsanız,	 evleniyorsunuz	 (basitçe	 açıklamak	 gerekirse).	 Bazı	
kişiler	 “Evlendim	 ama	 çocuğum	 olmuyor”	 diyebilir.	 Bu	 kişilerin	 hücrelerinde	
çocuk	 olmak	 özelliği	 taşıyacak	 bir	 yaratılış	 gerçekleşmediği	 için	 Allah	 vaadini	
tutar	ve	“Sana	çocuk	yok”	der.	Israr	edersen,	meselâ,	‘’tüp	bebek’’	kuralım	da	var,	
ona	müracaat	et,	der.	Çünkü	kararı	veren	ben	değilim,	Yaratıcı	karar	verir.	Benim	
varlığıma	da	O	karar	verdi,	ben	vermedin.	Ben	kendimi	var	etmedim,	kendimi	var	
edilmiş	 buldum.	 Ve	 varlığıma	 verilmiş	 kabiliyetlerle,	 var	 edilmişliğimin	 farkına	
vardım.	Yani	biz,	ne	kendimizi	var	ettik	ne	de	kendimizi	“Şöyle	olacaktım,	böyle	
olacaktım”	 gibi	 bir	 tercihe	 tabi	 tuttuk.	 Yaratıcının	 karşısına	 çıkıp	 “Beni	 şöyle	
olacaktın”	 gibi	 bir	 durum	 söz	 konusu	 değil.	 Nasıl	 var	 edildiysem,	 iki	 ayaklı,	 iki	
kollu,	 her	 ayakta	 ve	 elde	 beşer	 parmak	 vs	 şeklinde	 var	 edildim.	 Her	 an	
parmaklarımın	 hücreleri	 değiştiriliyor,	 yeni	 şekilde	 yaratılıyor.	 Her	 gün	
parmaklarım	 da	 vücudum	 da	 yaşlanıyor.	 Ben	 kendimi	 değiştirmiyorum,	 eğer	
değiştirebilseydim	 daha	 genç	 yapardım.	 Çünkü	 insan	 gönlü	 onu	 istiyor	 ama	
değişimi	 durduramıyor.	 Nursi	 “Hiçbir	 nev‐i	 müteselsil,	 ezelî	 değildir”	
cümlesiyle	 kendi	 kendini	 var	 edemeyen	 bir	 şeyin	 ikinci	 bir	 halde	 kendini	 var	
etme	ihtimalinin	imkansız	olduğunu	söylüyor.		

Silsilenin	sonsuza	kadar	devam	ettiğini	söylemek	mantık	dışıdır.	Bu	konu	üzerine	
ulema	 tarafından	 yüzlerce	 kitap	 yazılmıştır.	 İnsanî	 özelliklerini	 kullanan	
herkesin	 ittifak	 etmesi	 zorunlu	 olan	 bir	 konudur.	 Aksi	 ispatı	mümkün	değildir.	
Maddenin	 ezeli	 olduğuna	 dair	 bir	 işaretin	 her	 hangi	 bir	 partikülün	 üzerinde	
görülmemesine,	 her	 şeyin	her	 an	bir	değişime	 tabi	 tutulmasına	 rağmen,	Yunan	
filozofları,	 madde	 ezelidir,	 dediler.	 Yunan	 felsefesinin,	 Müslüman	 felsefesi	
üzerinde	bırakmış	olduğu	etkilerinin	dünyamızda	hala	uzantıları	bulunuyor.	Ve	
maalesef	 hala	 kainata	 yanlış	 bir	 bakış	 açısıyla	 bakıyoruz.	 “Böyle	 gelmiş	 böyle	
gider,	 hayat	 böyle	 olup	 biter”	 gibi	 kaygısızca	 söylenmiş	 cümlelerin	 ifade	 ettiği	
manalarda	hep	bu	izler	bulunur.	Sadece	“Kainatı	Allah	yarattı”	dediğimizde,	her	
anımızı	 iman	 nuruyla	 nurlandırıp	 hayatımızı	 bereketlendirdiğimizi	 ve	 iman	
üzere	 yaşadığımızı	 zannetmeyelim.	 Teslim	 olduğumuz,	 bilinçli	 olduğumuz	
noktada	 cennet	 doğrudan	 doğruya	 bedava	 verilir,	 aksi	 halde	 cennet	 ucuz	
değildir.		

Tahavvül‐ü	esnafın	imkânsızlığı	

“Tahavvül‐ü	esnaf,	inkılâb‐ı	hakaikin	gayrısıdır.”	Bir	nevin	her	bir	ferdinin	her	
bir	 hali	 yeni	 bir	 yaratılıştır.	 Her	 yaratılış	 fiili	 yeni	 bir	 yaratılış	 kompozisyonu	
içerisinde	 gerçekleştiriliyor.	 Bu	 kompozisyondaki	 yeni	 duruma	 günümüzde	
‘’adaptasyon’’	 diyorlar.	 Hiçbir	 varlık	 kendi	 kendine	 bir	 tercih	 yapma	 özelliğine	
sahip	 olmadığına	 göre	 böyle	 bir	 adaptasyondan	 bahsetmek	 değil,	 yeni	 bir	
yaratılışın	 gerçekleşmesinden	 bahsetmek	 gerekir.	 Bu	 yeni	 yaratılış	 halinde	 de	
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düzenin	iç	tutarlılığını	koruduğu	gözlemlenir.	Düzen	kendi	kendini	yaratmaz,	bu	
düzeni	 Yaratan/bu	 düzeni	 kuran	 ve	 ona	 varlık	 veren,	 düzeni	 hem	 devamlı	
değiştiriyor	hem	de	düzenin	düzenliliğini/yeknesaklığını	bozmadan	değiştiriyor.	
Mutlak	 olmayan	 birinin	 bunu	 gerçekleştirmesi	 mümkün	 değildir.	 Mutlak	 olan	
Yaratıcı,	 gözlemlediğimiz	 her	 bir	 anı	 hem	 değiştirecek	 hem	 de	 düzenliliği	
bozmayacak,	 her	 an	 sanki	 yeni	 bir	 düzen	 ile	 düzenin	 devamını	 sağlayacaktır.	
‘’Tahavvül‐ü	esnaf’’ı	bu	şekilde	anlayabiliriz.		

Düzen	 dahil	 her	 şey	 an	 be	 an	 yok	 iken	 varlık	 veriliyor.	 Düzen	 değişmez,	
muhtevanın	kendisi	kendi	kendine	değişir,	demek	yanlış	olur.	İnsanın	kainat	ile	
kurduğu	 ilişkide	 Allah’a	 nasıl	 müracaat	 edeceğimizin	 prensiplerinin	
değiştirilmeden	yaratıldığından	bahsettik.	Yani	eşyadan	bağımsız	hariçte	ayrıca	
bulunan	düzen	diye	birşeyden	bahsedemeyiz.	Düzen,	eşyanın	var	edilişinde	ona	
takılan	 bir	 özelliktir.	 Düzen,	 eşyadan	 bağımsız	 vücud‐u	 haricisi	 olan	 birşey	
değildir.	3‐5	 tane	eşyanın	bir	düzen	 içerisinde	bulunmasına,	 isim	koyuyoruz	ve	
daha	sonra	bu	eşya	düzenli	diyoruz.	Düzen,	eşyanın	pozisyonlarına	verildiği	bir	
özelliktir.	Zaman	boyutunda,	düzen	bozulmadan	her	bir	yaratılışın	yine	bir	düzen	
içerisinde	var	edildiğini	gördüğümüzde	buna	düzenin	sürekliliği	diyoruz.		

‘’İnkilab‐ı	 hakaik’’i,	 yukarıdaki	 bölümlerde	 açıklandığı	 gibi,	 bir	 partikülün,	
tesadüfen	 kendi	 kendini	 var	 edemeyeceğini	 insan	 aklı	 ve	 muhakemesi	 anlar.	
Anne	 karnındaki	 bir	 hücre	 cenin	 olur,	 sonra	 büyüyerek	 9	 ayın	 sonunda	 bebek	
şekline	 gelir.	 Bir	 halden	 diğer	 bir	 hale	 geçerken	 hücrenin	 kendini	 nasıl	
değiştirdiğini	 sorguladığımızda,	 hücrenin	 bu	 değişimi	 yapabilmesi	 için	
kendisinin	bir	karar	organı	olması	gerekir.	Hücrenin	kendi	kendini	var	etmesinin	
mümkün	 olmadığını	 anladığımızda	 ‘’İnkilab‐ı	 hakaik’’in	 de	 imkansızlığını	
anlarız.	 	 Tekrar	 etmek	 gerekirse,	 hücrenin	 kendisi	 var	 edilmeye	 muhtaç	 iken,	
zaman	 içinde	 hücrenin	 var	 etme	 geleneği	 geliştirdiğini	 ima	 eden	 bir	 anlayışla,	
‘’Hücre	 şu	 veya	 bu	 şekilde	 kendini	 değiştirdi’’	 anlamına	 gelen,	 ‘’Hücre	 çoğaldı’’	
veya	 ‘’Hücrenin	bir	parçası	 şunu	üretti’’	 gibi	 hücrenin	bağımsız	 kendine	 ait	 bir	
fiilinden	 bahsetmek	 mümkün	 değildir.	 Hücre	 her	 haliyle	 her	 an	 var	 edilmeye	
muhtaç	bir	yaratıktır.			

“İşaret	

“Herbir	 nev’in	 bir	 Âdemi	 ve	 bir	 büyük	 pederi	 olduğundan,	 silsilelerdeki	
tenasülden	 neş’et	 eden	 vehm‐i	 bâtıl	 o	 Âdemlerde,	 o	 evvel	 pederlerinde	
tevehhüm	 olmaz.	 Evet,	 hikmet,	 fenn‐i	 tabakatü’l‐arz	 ve	 ilm‐i	 hayvanat	 ve	
nebatat	 lisanıyla,	 iki	 yüz	 bini	mütecaviz	 olan	 envâın	 Âdemleri	 hükmünde	
olan	mebde‐i	 evvellerinin	 her	 birinin	müstakillen	 hudûsuna	 şehadet	 ettiği	
gibi	mevhum	ve	itibarî	olan	kavanin	ve	şuursuz	olan	esbab‐ı	tabiiye	ise:		

“Bu	kadar	hayret	 feza	silsileler	ve	bu	silsileleri	 teşkil	eden	ve	efrad	denilen	
dehşet‐engiz	 hadsiz	 makine‐i	 acibe‐i	 İlâhiyenin	 tasnî	 ve	 icadına	 adem‐i	
kabiliyetleri	cihetiyle,	herbir	 fert	ve	herbir	nevi,	müstakillen	Sâni‐i	Hakîmin	
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yed‐i	kudretinden	çıktığını	ilân	ve	izhar	ediyor.	Zülcelâl	her	şeyin	cephesinde	
hudûs	ve	imkân	damgasını	koymuştur.”		

Gelecek	nesilleri	bekleyen	tehlike	

20.	 asrın	 başlarında	 kelebek,	 böcek,	 at,	 canlı,	 cansız	 nevilerinden/cinslerinden	
bahsediliyordu.	 21.	 Asırda	 artık	 atom,	 partikül,	 parçacık,	 molekül	 cinslerinden	
genellemeler	 yapılıyor.	 “Herbir	 nev’in	 bir	 Âdemi	 ve	 bir	 büyük	 pederi	
olduğundan,	silsilelerdeki	tenasülden	neş’et	eden	vehm‐i	bâtıl	o	Âdemlerde,	o	
evvel	 pederlerinde	 tevehhüm	 olmaz	 ”	 cümlesinde	 her	 bir	 şeyin	 bir	 önceki	
sebepten	 geliyor	 gibi	 görünmesi,	 silsilelerden	 devam	 ederek	 gelmesinin	
yanlışlığını	anlatıyor.	Güncel	bir	örnekle	anlatacak	olursak;	bir	an	önceki	atom,	
şimdi	 yeni	 haliyle	 yeni	 bir	 pozisyona	 girdi.	 İşte	 bir	 an	 önceki	 atom	 Âdem	 idi,	
büyük	 pederiydi.	 Yanlış	 düşünceye	 göre,	 eşya	 silsile	 halinde	 devam	 ediyor,	
varlığı	 sabit	 kalıyor	 ve	 yeni	 bir	 tenasülden	neşet	 ediyor.	 Yani	 yeni	 atomun,	 bir	
öncekinden	çıkıp	geldiği	yanlışını	savunuyor.		

Bir	hücre	iken	iki,	üç	oluyorlar	ve	yeni	bir	organ	oluşturuyorlar.	‘Bir	Yaratıcının	
olması	 zorunlu’,	 olduğuna	 ikna	 olmayan	 insanların	 hücrenin	 çoğalması	
konusundaki	 argümanı	 şudur:	 “Hücre	 kendini	 etrafının	 etkisine	 göre	 yeni	 bir	
şekle	sokuyor,	yeni	bir	pozisyon	alıyor,	pozisyon	alamayanlar	varlık	aleminden	
silinip	 gidiyor	 ve	 bütün	 bunlar	 kendiliğinden	 oluyor.	 Çünkü	 her	 şeyde	 kendini	
çevreye	adapte	edecek,	yeni	bir	şekle	sokacak	kabiliyet	var.”	İşte	bütün	problem	
burada,	yoksa	Adem’den	mi,	maymundan	mı	geldik,	 argümanlarının	devri	 sona	
erdi.	 Belki	 meselenin	 özünden	 haberi	 olmayan	 insanların	 köy	 kahvelerinde	
konuşacakları	mesele	olarak	kaldı.	Yeni	nesli	hiç	ilgilendirmiyor	artık.	Bu	neslin	
biyoloji	 kitaplarında,	 bir	 çekirdekten	 ağaca	 geçişte,	 çekirdekte	 ağaç	 olma	
kabiliyetinin	potansiyel	olarak	kendiliğinden	oluşmuş,	iddiası	yer	alır.	Daha	basit	
bir	 ifadeyle,	bir	şeyin/eşyanın	bizzat	kendisinde	otomatik	olarak	bulundurduğu	
istidadıdır/potansiyelidir.	 Bu	 kabiliyetler	 sebebiyle	 kendisinin	 iradesiyle	 ikinci	
bir	 anda	 varlığını	 devam	 ettirebilme	 özelliğine	 sahiptir.	 Bundan	 sonraki	
nesillerin	 duyacağı	 iddia	 bu	 olacaktır	 ve	 bu	 iddia	 genelleştirilip	 halka	 mal	
edilecektir.	 Bu	neden	yeni	 nesillerin	böyle	 bir	 saldırıya	 kendilerini	 hazırlaması	
gerekir.		

Atomların	 birleşmesinden	 moleküller,	 moleküllerin	 birleşmesinden	 hücreler,	
hücrelerin	 birleşmesinden	 organlar,	 organların	 birleşmesinden	 canlılar	
oluşmuştur.	“Oluşmuş”	kelimesi	burada	yanlış	kullanılır,	dikkat	edilmesi	gerekir.	
Canlılar	 ortaya	 çıkarken	 bu	 birleşme	 nasıl	 var	 oluyor,	 diye	 sormuyoruz.	
Birleşmeyi	 sağlayan	 faktör	 kime	 ait,	 sormuyoruz.	 Atomdaki	 özelliklerin	 bir	 an	
sonrasına	 kendilerinin	 varlığını	 koruyarak	 devam	 ettirmesinin	 kaynağını	
sormuyoruz.	 Halbuki	 insandaki	 her	 bir	 hücre,	 bir	 sonraki	 halinin	 kararlaştırıcı	
faktörü	 ise	 kendisini	 bizzat	 kendisi	 var	 etmesi,	 kendisini	 yaşlandırmaması	 ve	
varlığını	kendi	kararıyla	istediği	gibi	sürdürmesi	gerekir.		
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Mikrobiyoloji	 biliminde	 de	 açık	 olarak	 belirtilir	 ki	 hücre	 her	 bir	 anda	 binlerce	
yeni	 pozisyona	 girer.	 Bu	 yeni	 pozisyonlara	 girmede	 belirleyici	 karar	 faktörü	
nedir?	 Acaba	 hücre	 kendi	 mi	 giriyor?	 Yoksa	 biz	 öyle	 gördüğümüz	 için	 kendi	
giriyormuş	 gibi	 algılama	 vehmimizden	 mi	 ibarettir?	 Hücrenin	 dünkü	 haline	 a,	
bugünkü	 haline	 b	 diyelim.	 A	 hali	 b	 halinin	 karar	 vericisi	 ya	 da	 varlık	 nedeni	
midir?	 A	 hali	 b	 halinin	 varlığından	 sorumlu	 mudur?	 Yağmur	 yağar	 ve	 ağaçlar	
büyür.	Yağmur	ağacın	büyüme	nedeni	midir?	İstediğimiz	kadar	Darvin’in	evrim	
teorisine	 inanmadığımızı	 söyleyelim.	 Yağmuru	 ağacın	 büyüme	 nedeni	 olarak	
görüyorsak	Darvin’in	oluşturduğu	fikri	yapının	ta	kendisini	yaşıyoruz	demektir.	
Tehlike	tam	kapımızın	eşiğindedir.			

Bütün	 bu	 soruları	 sorgulamak	 zorundayız.	 Said	 Nursi	 bu	 ve	 diğer	 eserlerinde	
böyle	bir	sorgulamanın	metodunu	anlatır.	Tenasül,	hepimizin	diline	yerleşmiş	bir	
kavramdır.	 “Yemek	yedim,	 karnım	doydu”	 dediğimizde	 bile	 tenasülü	 kullanmış	
oluyoruz.	 Yemekten	 doyma	 sonucu	 tenasül	 etmiş	 olur.	 “Maymundan	 Âdem	
tenasül	 etmez”,	 dedik	 diye	 meseleyi	 hallettiğimizi	 düşünmeyelim.	 Bunun	
farkındalığını	yakalamak	için	biyoloji	okumak	gerekmez.	İnsan	olarak,	tefekkür,	
teakkul,	 tedebbür	 kullanarak	 kendi	 kapasitemiz	 oranında	 belli	 sonuçlara	
ulaşmalıyız.	 İlkokul	 öğrencisi	 kendi	 düzeyinde,	 lise	 öğrencisi	 kendi	 bulunduğu	
sınıfta,	üniversite	öğrencisi	de	kendi	eğitim	düzeyinde	sorgulamasını	yapar.	Hiç	
okula	 gitmemiş	 kişiler	 de	 hangi	 meslekte	 çalışıyorsa	 çiftçi,	 esnaf,	 pazarcı	 da	
kendi	 bulunduğu	 alanda	 varlık	 nedenini	 sorgulayan	 bir	 aşamadan	 geçmedikçe	
tahkiki	imana	ulaşamaz.		

Tenasülden	neşet	eden	vehimlere	karşı	hads	halinde	iman	

Bir	 eşyanın	 varoluşundaki	 sürecin	 nasıl	 değerlendirildiğinin	 anlaşılması	
önemlidir.	 Tenasülden	 neşet	 eden	 şeyler	 hiçbir	 şekilde	 ispat	 edilemez	
vehimlerdir.	 Malzemelerin,	 birbirilerinin	 yaptıklarına	 karar	 veriyor	 olduğunu	
düşünmek	 gerçekten	 bir	 vehimdir.	 İmandaki	 şuurluluk,	 bilinçlilik,	 her	 anın	
Yaratıcısını	sorgulama	alışkanlığı	bizi	vehimden	kurtaracaktır.	Bu	düşünce	tarzı	
bize	 öyle	 bir	 alışkanlık	 kazandıracaktır.	 Bunun	 için	 önce	 güzelce	 öğrenip,	
uygulamaya	karar	vermemiz	lazım.	Eksersiz	yapa	yapa	da	güçlenecektir.	Mesela	
bisiklet	 sürmeyi	öğrenirken	düşüp	kalkarız.	Eksersiz	yapa	yapa	artık	 rahatlıkla	
sürmeyi	öğrenmiş	oluruz	ve	düşünmüyorcasına	yapar	hale	geliriz,	otomatikleşir.	
Buna	hads	hali	denir.		

İmanın	 hads	 haline	 dönüşmesinde	 de	 insan	 çekirdekten	 ağaç	 çıkar,	 diyemez.	
Çünkü	bunun	imkansızlığı	üzerine	eksersizler	yapar	kendi	dünyasında.	Kur’an’da	
güneşin	 veya	 dünyanın	 kendi	 etrafında	 dönmesine	 dikkat	 çeker.	 Bu	 dönüşleri	
kendilerinin	 mi	 yaptığı	 konusunda	 sorgulama	 yapmamızı	 ister.	 Kur’an’ın	
söylemesi,	bizi	böyle	bir	aşamadan	geçmeye	teşviktir.	“Bir	de	böyle	düşünün,	Ben	
böyle	 diyorum”	 diye	 rehberlik	 konuşması	 yapar.	 Bu	 üzerinde	 tefekkür	 etme	
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aşamasından	 geçmeden	 tutturup	 gidersek	 ne	 dünya	 görüşümüz	 ne	 de	 dilimiz	
iman	şartlarına	uygun	olarak	gelişmez.		

Kur’an’ın	ifade	tarzı	bizi	eğitici	mahiyettedir.	Mesela	aşağıda	mealini	bulacağımız	
ayete	dikkat	edelim:	

‘’Ve	güneş[te	de	onlar	için	bir	işaret	vardır]:	o,	kendine	ait	bir	yörüngede	akıp	
gider;	bu,	kudret	sahibi	ve	her	şeyi	bilen	[Allah]ın	iradesinin	bir	sonucudur.’’	Yasin	
Suresi	(36):	38	
	
Kur’an	önce	gözlemci	insanın	bir	yaratılış	olayını	onun	gözlemlediği	şekliyle	
insana	tanıştırır	(buna	phenomenological	ifade	tarzı	denir.)	Bu	ayette	‘’güneş	
kendine	ait	bir	yörüngede	akıp	gider’’	şeklinde	ifadesini	bulmuştur.	Fakat	ayetin	
devamında,	sanki	‘’sana	öyle	görünmesine	rağmen	sen	dikkat	edersen	anlarsın	
ki,	“Bu,	kudret	sahibi	ve	her	şeyi	bilen	[Allah]ın	iradesinin	bir	sonucudur,’’	ikazıyla	
insanı	tefekküre	davet	eder.	Kendi	kendine	bir	özellikle	güneş	akıp	gidebilir	mi?	
Düşünürsen	anlarsın	ki,	bu	gördüğün,	bir	İrade	Sahibi,	her	şeye	Gücü	yeten,	her	
şeyi	bilerek	Yaratan	bir	Mutlak	Yaratıcının	yaratma	fiilidir.  
Hads	 haline	 dönüşmesi	 için	 önce	 muhakemeden	 geçmemiz	 gerekir,	 sonra	 her	
aşamada	onu	tazelemeliyiz.	Zikretmek,	hatırlamak,	anmak	odur.	Günlük	dilimize	
de	 bu	 zikir	 otomatik	 olarak	 hads	 olarak	 yansıyacaktır.	 Yani	 çekirdek	 ağacı	
yapıyor	 veya	 hücre	 yarayı	 tamir	 ediyor,	 dediğimizde	 tüylerimiz	 ürperecek	
“Mümkün	 değil!	 Hücrede	 akıl	 mı	 var,	 irade	 mi	 var	 ki,	 yapsın”	 diye	 itirazımı	
yaparız.	 “Hücrede	 savunma	 sistemi	 var.	 Bu	 sistem	 hastalıklara	 ve	 yabancı	
maddelere	 karşı	 savaşır”	 şeklindeki	 açıklamalara	 “Nasıl	 kendisi	 savaşsın	 ki,	
bunlarda	 böyle	 özellikler	 mi	 var?”	 diye	 düşünmemiz	 gerekir.	 O	 zaman	 dünya	
görüşümüzün	 yavaş	 yavaş	 değiştiğine,	 yepyeni	 bir	 model,	 kompozisyon	
içerisinde	 oluşmaya	 başladığına	 şahit	 olacağız.	 Dünya	 görüşümüze	 göre	 de	
konuşmamızın	ve	dilimizin	artık	Yaratıcıyı	her	bir	anda	ve	her	bir	yerde	zikreder	
duruma	geldiğini	göreceğiz.	Ondan	sonra	Kur’an’a	baktığımızda,	325	ayette	zikir	
emredilirken,	 içkinin	 yasaklandığı	 ayetin	 bir	 tane	 olduğunu	 görüyoruz.	 İçki	
içmeme	konusunda	 son	derece	hassas	davranırken,	 zikir	 konusunun	ne	demek	
olduğu	konusunda	hassasiyet	göstermediğimizi	fark	ederiz.		

Rasulullah’ın	 öğrencileri	 olan	 Sahabe,	 hayat	 içerisinden	 gelen	 mesajı	
Resulullah’ın	 öğretmenliği	 altında	 algılama	 faaliyetlerine	 girmişlerdi.	 Hemen	
arkasından,	 Kur’an’ın	 mesajıyla	 tanışmış	 olan	 bütün	 topluluklar,	 bunları	 birer	
düşünce	 modelleri	 haline	 sokmaya	 başladılar.	 O	 modellemeyi	 insanlara	
anlayabilecekleri	 bir	 şekilde	 takdim	 etme	 gayreti	 içerisine	 girip,	 Kur’an’dan	
öğrendikleri	 inanç	 konularının	 gerekçelerini	 izah	 ederek	 toplu	 bir	 eğitime	
geçmişlerdi.	 O	 toplu	 eğitimi	 yaparken	 herkes	 kendi	 yaklaşım	 tarzına	 dair	 bir	
şeyler	ifade	etmeye,	yazmaya	ve	yaymaya	başlamışlardı.	Bunu	bir	kısmı	anlamış,	
bir	kısmı	anlamamış,	onlarda	bir	başka	açıdan	bakar	olmuşlardı.	Böylece	 İslam	
toplumunda	meseleler	ciddiyetle	çalışılır	olmuştu.		
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Bütün	 bunlar	 selef‐i	 salihinin	 yaptığı	 çalışmaların	 ürünüdür.	 Kur’an’ın	
rehberliğinde	 ve	 Resulullahın	 öğretmenliğinde	 o	 kişilerin	 yetişmesinde,	 yine	 o	
kişiler	 tarafından	ciddiyetle	 formüle	gayretleri	 vardır.	Kendilerine	gelen	mesajı	
bir	 formül	 dahilinde	 insanlara	 “Şu	 kalıp	 içerisinde	 düşünürseniz	 Kur’an’ın	
mesajını	doğru	anlarsınız”	diyerek	tecrübelerini	paylaşmışlardı.		

Biz	 de	 bu	 meseleleri	 kendimize	 dert	 edinseydik	 müzakerelere	 başlayıp	
birbirimize	 düşebilirdik.	 Fakat	 ihtilaf	 olmadan	 terakki	 olmaz.	 İnsan	 kendini	
sorgulamadan	 hakikati	 daha	 belirgin	 bir	 şekilde	 yakalayamaz,	 anlayamaz.	 Hiç	
kimse	de	yakaladığı	 hakikati	 kesin	doğrudur,	 diye	 iddia	 edemez,	 ancak	ulaştığı	
sonucun	 kendisini	 ikna	 ettiği	 için	 tasdik	 ettiğini	 söyleyebilir.	 Bu	 insanın	daima	
muhtaç	 halde	 yaratılışının	 gereği	 ve	 sonucudur.	 Asırlar	 boyunca	 sultanlar,	
idareciler	 Müslümanları,	 İslam’da	 ihtilaf	 oldu,	 diyerek	 düşünmeye	 karşı	
çekindirici	politika	izlediler.	12.	yüzyıldan	sonra	insanlar	bu	telkinlere	inandılar.	
Sadece	 belli	 fıkhî	 ve	 içtihadi	 pratik	 konuların	 tekrar	 tekrar	 ezberlenmesine	
yöneldiler.	 Muhakkak	 istisnalara	 vardı	 ama	 tarihteki	 genel	 hatlarıyla	 gelişi	 bu	
durumdaydı.				

Bir	önceki	hal,	bir	sonraki	halin	varlığının	karar	vericisi	mi?	

“Evet,	hikmet,	fenn‐i	tabakatü’l‐arz	ve	ilm‐i	hayvanat	ve	nebatat	lisanıyla,	iki	
yüz	 bini	 mütecaviz	 olan	 envâın	 Âdemleri	 hükmünde	 olan	 mebde‐i	
evvellerinin	her	birinin	müstakillen	hudûsuna	şehadet	ettiği	gibi	mevhum	ve	
itibarî	olan	kavanin	ve	şuursuz	olan	esbab‐ı	tabiiye	ise”	

Fen	 bilimlerinin	 araştırmalarına	 göre	 1910’lu	 yıllarda	 yeryüzünde	 iki	 yüz	 bin	
çeşit	 canlı	 varlık	 tespit	 edilebilmişti.	 Müellifin	 1924	 yıllından	 sonra	 yazdığı	
Risale‐i	Nur	Külliyatında	 canlıların	 türlerini	 dört	 yüz	 binin	 üzerinde	 olduğunu	
yazar.	1980’li	yıllarda	biyoloji,	bir	milyon	değişik	canlının	yeryüzünde	olduğunu	
söylemişti.	Bilim	adamlarının	son	araştırmalara	göre	8	milyon	700	bin	canlı	türü	
tespit	etse	de	aslında	dünyadaki	canlı	türlerinin	100	milyonu	bulabileceği	tahmin	
ediliyor.	Her	yıl	bilim	adamları	15	bin	yeni	tür	keşfediyor.		

Bir	 canlı	 türünün	 ilk	 mebdei/başlangıç	 noktasını	 aramanın	 gereği	 kalmadı.	
Mesela	 bir	 kedinin	 ilk	 Âdemi	 kimdi,	 diye	 uğraşmak	 yerine,	 gözümün	 önünde	
gerçekleşen	şu	andaki	kedinin	yavrusuyla	olan	ilişkisini	gözlemlememiz	gerekir.	
Yahut	 konuyu	 biraz	 daha	 genişleterek,	 yavru	 kedinin	 gelişmesinde,	 kedinin	
hücreleri	 kendilerini	 çoğaltarak	 mı	 büyüdüğünü,	 sorduğumuzda	 mebde‐i	
evvellerine	 girmiş	 oluruz.	 Günümüzdeki	 insanlar	 artık	 yavru	 kedinin	
büyümesiyle	 uğraşmıyorlar,	 onun	 yerine	 kedinin	 hücresinde	 gerçekleşen	
kimyevi	faaliyetlerin	bir	andan	diğer	bir	ana	geçişinde,	bir	an	önceki	halin	ikinci	
andaki	 halinin	 varlığının	 karar	 vericisi	 olup	 olmadığını	 tartışıyorlar.	 Yahut	
hücrenin	DNA’sındaki	 parçacıklar,	 çevreye	 uyum	 sağlamak	 için,	 ya	 da	 daha	 iyi	
fonksiyonel	 hale	 gelmek	 suretiyle	 bir	 karar	 verme	 merci	 olarak	 mı	 görev	
yapıyorlar?		
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Said	Nursi	neslin	başlangıcından	bahsederken	konuyu	harekât‐ı	 zerrata	 getirir.	
Bu	dikkat	çekilmesi	gereken	çok	önemli	bir	tespittir.	Harekât‐ı	zerrat	konusunun	
Yeni	 Said	 döneminde	 Sözler	 kitabında	 yer	 aldığı	 için	 Nursi’nin	 yeni	 düşüncesi	
olduğu	 zannedilir.	 Üzerinde	 çalıştığımız	Muhakemat	kitabından	 anlıyoruz	 ki	 bu	
yeni	 bir	 düşüncesi	 değildir,	 1910’lu	 yıllarda	 yazdığı	 bu	 eserin	 ikinci	 Tenbih	
bölümünde	“Ezeliyet‐i	madde	ve	hareket‐i	zerrattan	teşekkül‐ü	envâ	gibi	umur‐u	
bâtılaya	ihtimal	vermek,”	diye	şikayet	edecektir.	Biraz	daha	ilerleyen	satırlarda,	
“Harekât‐ı	zerrattan	husulü	dâvâ	olunan	kuvvet	ve	suretler,	a’raziyetleri	cihetiyle	
envadaki	mübayenet‐i	 cevheriyeyi	 teşkil	 edemez.	 A’raz	 cevher	 olamaz.	 Demek,	
bütün	 envâın	 fasılları	 ve	 umum	 a’razın	 havâss‐ı	mümeyyizeleri,	 adem‐i	 sırftan	
muhtera’dırlar,”	 diyerek	 bunların	 sorgulanması	 gerektiğini	 söyleyecektir..	
Nursi’nin	 yaptığı	 bu	 tespitinden	 anlıyoruz	 ki,	 zamanın	 ihtiyacının	 söylemine	
uygun	bir	dille	muhatap	olarak,	konunun	özünü	kaçırmadığına	şahit	oluyoruz.		

Kur’an’ın	çok	kullandığı	bir	 tabir	vardır:	 ‘’Küllü	şey.’’	Peki	 ‘’şey’’	nedir?	Dedemiz	
eline	 bir	 portakal	 alır,	 bu	 bir	 şeydir,	 kabuğu	 bir	 şeydir,	 her	 bir	 dilimi	 ayrı	 bir	
şeydir.	 Modern	 eğitim	 düzenin	 çarklarında	 ezilmiş	 bizler,	 ‘’şey’’	 deyince	 bir	
partikülün	her	bir	anı	olduğunu	anlarız.	Herkes	kendi	kapasitesince	sorumludur.	
Dedem	“Portakalı	yok	iken	var	eden	benim	güzel	Rabbimdir,	canım	O’na	kurban	
olsun”	der	ve	eğitim	aşamasını	geçer.	Fakat	biz	öyle	dersek	değil	sınıfı	geçmek,	
okulda	bile	olduğumuz	kabul	 edilmez.	Bizim	 imtihan	 şartlarımız	 ayrı,	 onlarınki	
ayrıdır.		

Hz.	 Muhammed	 a.s.v.’ın	 sahabeleri	 (öğrencileri)	 ilim	 adamı	 değillerdi	 ve	
laboratuvarlarda	 çalışılan	 atomun	 zerrelerinin	 hareket	 ettiğinden	 haberleri	
yoktu.	 Onların	 yeni	 dünyasında	 artık	 yıldızlar,	 ağaçlar,	 hayvanlar,	 develer	
sahipsiz	değildi.	İnsanlar	dahil	her	şey	O	Sahibin	tasarrufu	altında	oluyordu.	Bu	
dünya	görüşüne	göre	hayat	 tercihi	 yapan	 insanlar	haline	gelmişlerdi.	Bizim	 ise	
zaten	 “Allah	 ve	 Peygamber	 var”	 diye	 duyduğumuz	 kültürel	 bir	 atmosferden	
aldığımız	bir	eğitimimiz	var.	Sahabenin	muhatap	olduğu	eğitimle	kendi	aldığımız	
eğitimi	 kıyaslarsak	 çok	 büyük	 hata	 yapmış	 oluruz.	 Onlar	 kendi	 şartlarında	
zirvede	sorgulama	yaptılar	ve	büyük	bir	 inkılap	gerçekleştirdiler.	Herkes	kendi	
şartlarında	 sorgulama	 yapması	 ve	 inkılabını	 gerçekleştirmesi	 gerekir.	 Belli	 bir	
düşünce/tefekkür	 ameliyesinden	 geçtikten	 sonra,	 dünya	 görüşümüzü	 yeni	 bir	
forma	 sokmamız	 gerekir.	 Üç	 yaşındayken	 anne	 babamızın	 öğrettiği	
“Subhaneke”yi	hala	ezbere	okuyup	fakat	ne	demek	olduğunu	öğrenme	zahmetine	
bile	 katlanmamışsak,	 iman	 konularında	 tefekkür	 eden	 alimleri	 ‘bid’a	 ile	
uğraşıyorlardı’	diye	suçlamaya	hakkımız	yoktur.		

Sahabe	 kendi	 sorusunu	 sordu,	 zirvede	 kararını	 verdi	 ve	 kararlılığını	 öyle	 sabit	
kıldı	 ki	 hayatını	 feda	 etmeye	 hazır	 oldu.	 Biz	 ise	 değil	 hayatımızı	 feda	 etmek,	
koskoca	 bir	 ömrün	 bir	 gününü	 “Kur’an	 ne	 diyor?”	 diye	 incelemeye	 bile	 zaman	
ayırma	 cesaretini	 gösteremiyoruz.	 İşimizden	 bir	 gün	 bile	 ihmal	 etmeye	
tahammülümüz	yok,	bütün	hayatımızı	işle,	güçle	doluyoruz.	Bir	cesaret	gösterip	
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“Ben	 kimim?	 Burada	 ne	 yapıyorum?	 Bu	 dünyanın	 aslı,	 esası	 nedir?”	 diye	
sormuyoruz.	“Allah	yarattı”	diye	tutturup	gidiyoruz,	Kur’an	ne	diyor,	diye	bir	saat	
bile	mütalaa	yapmadan	ömrümüzü	bitiriyoruz.	O	kadar	mağruruz	ki	“İmanın	elif,	
ba’sından	başlayalım”	demek	tenezzülünde	bulunamıyoruz.	Kendimizin	dahi	ne	
olduğunun	farkında	olmadığımız	bir	emniyet	 içindeyiz.	Gelenek	hatta	alışkanlık	
haline	getirdiğimiz	dini	hayatımızın	tabanlarını	mutlaka	sorgulamak	zorundayız.	

“Mebde‐i	 evvellerinin	her	 birinin	müstakillen	hudûsuna	 şehadet	 ettiği	 gibi	
mevhum	ve	itibarî	olan	kavanin	ve	şuursuz	olan	esbab‐ı	tabiiye”	Bu	cümlede	
geçen	 hudus	 kelimesi	 teknik	 bir	 terimdir.	 Şu	 anda	 yok	 iken	 var	 edilmiş	 bir	
oluşuma	şehadet	eder.	Mesela	bebek	annesinden	ve	babasından	türemiş	gelmiş	
değildir,	 dünkü	bebekten	de	 türemiş	 değildir.	Dünkü	bebek	dünkü	haliyle	 yeni	
bir	 ‘’hadise’’	 idi,	yeni	bir	varlık	idi.	Bugünkü	bebek	ise,	dünkü	bebeğin	varlığına	
benzemesine	 rağmen	 hiçbir	 surette	 zorunlu	 sonucu	 değildir.	 Dünkü	 bebeğin	
bugünkü	 bebeğe	 dönüşmesi	 yeni	 bir	 hadisedir,	 yeni	 bir	 olaydır.	 Dün	 yolda	 bir	
trafik	 kazası	 gördük,	 bugün	 de	 aynı	 yolda	 ona	 benzer	 bir	 trafik	 kazası	 gördük	
diye	 dünkü	 kazanın	 bugünkü	 kazanın	 varlık	 nedeni	 olduğunu	 söylemek	 kadar	
düşüncesizce	bir	kanaattir.	Bebeğin	bugünkü	halinin	dünkü	haline	yakın,	benzer	
şekilde	var	ediliyor	olması	ne	bir	tenasülün	ne	de	bir	silsilenin	varlığına	işarettir.	
Yani	 birbiriyle	 teselsül	 ve	 tenasül	 etmiyorlar,	 devamı	 değildirler	 yeni	 bir	
hadisedirler.	Müstakillen	hudusuna	şahadet	ettiği	gibi	evvellerinin,	her	birinin	
dünkü	 hali	 bir	 haldir,	 bugünkü	 hali	 başka	 bir	 haldir.	 Her	 bir	 andaki	 hadisenin	
müstakil	olarak	hâdis	olduğuna,	yok	iken	varlık	verilmiş	olduğuna	şehadet	edilir.					

“Bu	kadar	hayret	 feza	silsileler	ve	bu	silsileleri	 teşkil	eden	ve	efrad	denilen	
dehşet‐engiz	 hadsiz	 makine‐i	 acibe‐i	 İlâhiyenin	 tasnî	 ve	 icadına	 adem‐i	
kabiliyetleri	cihetiyle,	herbir	 fert	ve	herbir	nevi,	müstakillen	Sâni‐i	Hakîmin	
yed‐i	kudretinden	çıktığını	ilân	ve	izhar	ediyor.	Zülcelâl	her	şeyin	cephesinde	
hudûs	ve	imkân	damgasını	koymuştur.”	

Şuursuz	 olan	 esbabın,	 sanatlı	 bir	 şekilde	 vücud	 verişine	 (var	 edişine)	 adem‐i	
kabiliyeti	vardır	yani	kabiliyetsizliği	vardır.	Benim	yarınki	halimi	var	edebilecek	
hiçbir	 özelliğim	 yoktur.	 Kainat	 cinsinden	 olmayan,	 sonsuz	 özellikleri	 ve	 o	
özellikleri	bir	hikmet	dairesinde	tecelli	ettiren,	varlıklara	müstakillen,	bağımsız	
bir	şekilde	vücud	veren	bir	Sani‐i	Hakim	var	olmalıdır.	Ki	her		bir	şey,	O	Sani’in	
bizzat	 kendi	 kudretinin	 tecellisi	 suretinde	 varlık	 alemine	 çıktığını	 ilan	 ve	 izhar	
eder.	 Bir	 önceki	 halinden	 müstakillen,	 tamamen	 bağımsız	 bir	 şekilde	 varlık	
verilmektedir.	 Bir	 sonraki	 hal,	 bir	 önceki	 halin	 benzeri	 olması	 ve	 bir	 düzen	
içerisinde	 yaratılması	 bizim	 ilişkilerimizin	 bir	 güven	 içinde	 gerçekleşmesine	
yardım	 içindir.	 Nursi,	 her	 bir	 varlığın	 her	 andaki	 ‘’mebde‐i	 evvelini’’	 (varlık	
alemine	 gelişindeki	 ilk	 başlangıcını,)	 müstakillen,	 yani	 bir	 an	 önceki	 yaratılan	
halinden	 bağımsız	 olarak	 Yaratıcısının	 Sonsuz	 Kudretinden	 doğrudan	 doğruya	
vücud	 verilmesi	 olarak	 tanımlar.	 “Âdemi	 Allah	 yarattı,	 maymundan	 türemedi”	
demekle	 sorunu	 çözmüş	 olmayız.	 Eşyanın	 varlığını	 an	 be	 an	 incelediğimizde	
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Yaratıcının,	 her	 şeyin	 cephesine	 hudus	 ve	 imkan	 damgasını	 koyduğunu	
anlıyoruz.	Herşeyin	cephesinde	bir	önceki	halinde	olmayan,	bir	sonrakinde	yeni	
bir	 ‘’hadise’’	 var	 edilir.	 Yani,	 misli	 (benzeri)	 fakat	 aynı	 olmayan	 özelliklerle	
donatılarak	yeni	bir	yaratma	gerçekleştirilir.	

	


