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DELİL‐İ	İNAYET1	

Ali	Mermer	

http://ha-mim.org/	

“Belâgat‐i	Kur’âniyenin	ulüvv‐ü	rütbesini	 ilan	eden	ve	 istikamet	cihetiyle	en	kısası	
ve	vuzuh	cihetiyle	beşerin	umumuna	en	eşmeli	olan	mirac‐ı	Kur’ânîdir.	İşte	biz	dahi	
bunu	ihtiyar	ettik.	Bu	da	iki	nevidir:		

Birincisi:	Delil‐i	 inayettir	ki,	menafi‐i	eşyayı	 tadat	eden	bütün	âyât‐ı	Kur’âniye	bu	
delile	 imâ	 ve	 şu	 burhanı	 tanzim	 ediyorlar.	 Bu	 delilin	 zübdesi,	 kâinatın	 nizam‐ı	
ekmelinde	 riayet‐i	mesalih	 ve	hikemdir.	Bu	 ise,	 Sâniin	kast	 ve	hikmetini	 ispat;	 ve	
tesadüf	vehmini	ortadan	nefyediyor.		

MUKADDEME:	 Eğer	 çendan	 her	 adam	 âlemdeki	 riayet‐i	 mesalih	 ve	 intizamda	
istikrâ‐i	 tam	 edemez.	 Ve	 ihata	 edemez.	 Fakat	 nev‐i	 beşerdeki	 telâhuk‐u	 efkâr	
sayesinde,	kâinatın	herbir	nev’ine	mahsus	kavaid‐i	külliye‐i	muntazamadan	 ibaret	
olan	bir	fen	teşekkül	etmiş	ve	etmektedir.		

Bununla	 beraber,	 bir	 emirde	 intizam	 olmazsa,	 hüküm	 külliyetiyle	 cereyan	
edemediği	 için;	kaidenin	külliyeti,	nev’in	hüsn‐ü	 intizamına	delildir.	Demek,	 cemi’	
fünun‐u	ekvan,	kaidelerin	külliyetlerine	binaen,	istikrâ‐i	tamla	nizam‐ı	ekmeli	intaç	
eden	 birer	 burhandırlar.	 Evet,	 fünun‐u	 kâinat	 bitamamiha	 mevcudatın	
silsilelerindeki	halkalardan	asılmış	olan	mesalih	ve	semeratı	ve	inkılâbat‐ı	ahvalin	
telâfifinde	 saklanmış	olan	hikem	 ve	 fevaidi	göstermekle	 Sâniin	kast	 ve	hikmetine	
parmakla	 şehadet	 ve	 işaret	 ettikleri	 gibi,	 şeyâtîn‐i	 evhama	 karşı	 birer	 necm‐i	
sâkıptır.		

İşaret	

Cehl‐i	mürekkebi	intaç	eden,	nazar‐ı	sathîyi	tevlid	eden	ülfetten	tecrid‐i	nazar	etse	
ve	 akla	 karşı	 sedd‐i	 turuk	 eden	 evhamın	 âşiyânı	 olan	mümâresât‐ı	 ilzâmiyattan	
nefsini	 tahliye	etsen,	hurdebinî	bir	hayvanın	sureti	altında	olan	makine‐i	dakika‐i	
bedia‐i	İlahiyenin	şuursuz,	mecrâ	ve	mahrekleri	tahdit	olunmayan	ve	imkânâtında	
evleviyat	 olmayan	 esbab‐ı	 basita‐i	 camide‐i	 tabiiyeden	 husûl‐pezir	 ve	 destgâhın	
masnuu	olduğunu,	kendi	nefsini	kandırıp	mutmain	ve	ikna	edemezsin.	Meğer	herbir	
zerrede	Eflâtun	kadar	bir	 şuur	 ve	Calinos	kadar	bir	hikmeti	 ispat	 ettikten	 sonra,	
zerrât‐ı	 saire	 ile	 vasıtasız	 muhabereyi	 itikad	 ve	 esbab‐ı	 tabiiyenin	 üssü’l‐esası	
hükmünde	 olan	 cüz‐ü	 lâyetecezzâdaki	 kuvve‐i	 cazibe	 ve	 kuvve‐i	 dâfianın	
içtimalarının	 hortumu	 üzerindeki	 muhaliyetin	 damgasını	 kaldırabilsen...	 Eğer	
nefsin	bu	muhalâta	ihtimal	verse,	seni	insaniyet	defterinden	sildirecektir.		

1	Said	Nursi’nin	Muhakemat	kitabının,	Üçüncü	Makale	‐	Unsuru'l‐Akîde	başlıklı	bölümü	ile	ilgili	
Ali	Mermer	tarafından	yapılan	sohbet	notlarından	oluşmaktadır.	Notları	Fatma	Özten	
hazırlamıştır.	
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Fakat	 caizdir	 ki,	 herbir	 şeyin	 esası	 zannettikleri	 olan	 cezb	 ve	 def’	 ve	 hareket,	
âdâtullahın	 kanunlarına	 birer	 isim	 olsun.	 Fakat	 kanun	 kaidelikten	 tabiîliğe	 ve	
zihnîlikten	 haricîliğe	 ve	 itibardan	 hakikate	 ve	âletiyetten	müessiriyete	gelmemek	
şartıyla	kabul	ederiz.			

Tenbih		

“Ferciıl	 basara	 hel	 terâ	min	 futur”	 (Mülk	 Suresi	 3.	 Ayet)	 Nazarını	 âleme	 gezdir.	
Hangi	 yerinde	 noksaniyeti	 görebilsin?	Kellâ,	 gören	 görmez	 –	meğer	 kör	 ola	 veya	
kasr‐ı	 nazar	 illetiyle	 müptelâ	 ola.	 İstersen	 Kur’ân’a	 müracaat	 et.	 Delil‐i	 inayeti	
vücuh‐u	mümkinenin	en	ekmel	veçhiyle	bulacaksın.	Zira	Kur’ân,	kâinatta	tefekküre	
emir	 verdiği	gibi,	 fevaidi	 tezkâr	 ve	nimetleri	 tâdad	 eder.	 İşte	 o	âyât,	 şu	burhan‐ı	
inayete	 mezahirdir.	 İcmali	 budur,	 tut.	 Tafsili	 ise,	 eğer	 meşiet‐i	 İlâhiye	 taallûk	
ederse,	âyât‐ı	âfâkiye	ve	enfüsiyeyi	tefsir	tarikinde,	sema	ve	beşer	ve	arzın	ilimlerine	
ma’kud	olan	kütüb‐ü	selâsede	tefsir	edilecektir.	O	vakit	şu	burhan	tamam‐ı	suretiyle	
sana	görünecektir.”	

Kur’an’ın,	mümin	insan	ve	İslam	toplumu	oluşturmadaki	rehberliği	

Arş‐ı	kemâlât	olan	mârifet‐i	Sâniin	miraçlarının	usulü	dörttür.	Bu	metinde	dördüncüsü	
olan	mirac‐ı	Kur’ani	incelenir.		

“Belâgat‐i	Kur’âniyenin	ulüvv‐ü	rütbesini	 ilan	eden	ve	 istikamet	cihetiyle	en	kısası	
ve	vuzuh	cihetiyle	beşerin	umumuna	en	eşmeli	olan	mirac‐ı	Kur’ânîdir.	İşte	biz	dahi	
bunu	ihtiyar	ettik.”	

	İnsaniyetin	 umumuna	 hitap	 eden	 mirac‐ı	 Kur’ânidir.	 Müellif	 Said	 Nursi,	 Allah’ın	
konuşması	 olan	Kur’an’ın	 sadece	Müslümanlara	değil	 bütün	 insanlara	hitabı	olduğunu	
bu	 cümlede	 vurgular.	 İnsanın	 vazifesi	 Rabbini	 tanımaktır.	 Bu	 tanımada	 insanın	
gerçeğine	uygun	bir	meslek	geliştirebilmede	takip	edilen	yollardan	biri	delil‐i	inayettir.		

Delil‐i	 inayet	 konusu	 İslam	 aleminde	 yaklaşık	 bin	 yıldır	 tartışılan,	 araştırılan	 bir	
konudur.	 Risale‐i	Nur’un	 da	 bu	 konuda	 kendi	 iç	 tutarlılığını	 koruyan	 bir	 tavrı	 vardır.	
Risale‐i	 Nur’un	 İslam	 kaynakları	 dışında	 bir	 kaynak	 olmadığını	 hem	 o	 kaynakların	
inceleştirilmiş	bir	takdimi	olduğunu	dikkate	alarak	okumalıyız.	Çünkü	o	kaynaklara	ne	
gitmeye	zamanımız	var,	ne	gücümüz	var,	ne	ilmimiz	yeter,	ne	hazırlığımız	vardır.	Ama	o	
kaynaklardan	 mahrum	 kalmamak	 için	 o	 bilgileri	 bizim	 anlayabileceğimiz	 şekilde	
bugünün	 diliyle	 takdim	 eden	 Nursi,	 o	 kaynaklardan	 faydalanarak,	 günümüz	
problemleriyle	 cebelleşen	 insana	 ulaştırmıştır.	 Madem	 insanlar	 zamanında	 böyle	
çalışmalar	 yapmışlar,	 bunları	 keşfetmişler,	 şimdi	 de	 o	 keşfi	 bir	 adım	 ileriye	 götürecek	
kendi	 günümüzün	 şartlarında	 o	 keşfi	 uygulamaya	 koyacak	 çalışmalar	 gerekir.	 Bu	
çalışmaları	günümüzün	insanından	bekleriz.		

Sahabeler	ayet‐i	kerimeleri	nasıl	çalışıyorlardı?	

“Delil‐i	inayettir	ki,	menafi‐i	eşyayı	tâdat	eden	bütün	âyât‐ı	Kur’âniye	bu	delile	imâ	
ve	şu	burhanı	tanzim	ediyorlar.”		Kur’an’ın	direkt	insana	açık	olarak	hitap	ettiği	yerler	
vardır.	 İnsanı,	 yediği	 şeylere	 baktırarak,	 yaratma	 aşamalarından	 bahsederek,	 bütün	
bunların	kasti	bir	iradeyle	ve	şuurlu	bir	tercihin	sonunda	gerçekleştirildiğini	anlatır.	Bu	
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yaratılış	 faaliyetlerinin	 gerisinde	 şuurlu	 bir	 iradenin	 tasarrufunun	 olduğunu	
anlayabilecek	bir	kabiliyetin	insanda	bulunduğuna	bu	hitapla	dikkat	çeker.	Kur’an’da	bu	
açık	 hitapların	 yanı	 sıra	 açıkça	 bahsetmediği,	 dolaylı	 olarak	 okuyucusuna	 hitap	 ettiği	
yerler	 de	 vardır.	 Okuyucu	 diye	 bahsettiğimiz	 Kur’an’ın	 nuzülü	 sırasındaki	
muhataplarıdır.	 Çünkü	o	 zamanlarda	kitap	 gibi	 basılmış	bir	 halde	değildi.	 Parça	parça	
gelen	 vahyi,	 insanlar	 tek	 tek	 ayetler	 şeklinde	 duyuyorlar,	 muhatap	 oluyorlar,	 ağızdan	
ağıza	 naklediyorlardı.	 Bazıları,	 kendileri	 için	 parçalar	 halinde	 yazıyordu.	 Genellikle	
Kur’an’ın	 ilk	muhatapları	 bir	 ayetten	 etkilenip,	 o	 ayetin	 dünya	 görüşlerini	 temelinden	
değiştirdiğini	fark	ederlerse	o	ayeti	ezberlemek	suretiyle	vird‐i	zeban	ediyorlardı.	Yani	
ezberleyerek	 kendilerine	 mal	 ediyorlardı.	 Az	 sayıda	 sahabe	 hariç,	 Kur’an’ın	 başından	
sonuna	kadar	muhatap	olayım,	gibi	bir	tavır	yerine,	onları	ilgilendiren,	etkileyen,	onların	
ilgi	alanına	giren	ayeti	ezberlerlerdi.	Ayrıca	kendi	aralarında	herkesin	kendi	düzeyinde	o	
ayetin	 ima	 ettiği	 manaları	 ders	 alacak	 şekilde	 birbirleriyle	 muhatap	 eden	 çalışmaları	
vardı.	 Bunun	 en	 güzel	 örneği	 bir	 hadiste	 şöyle	 anlatılır:	 “Nahnu	kunna	netederras’ul‐
Kur’an.”	 Resulullah’a	 bir	 ayet	 inzal	 olduğu	 zaman,	 o	 ayeti	 insanlara	 okur,	 anlatırdı.	
Nakledilen	hadiste	geçtiği	gibi	ders	yapardı,	mütalaa	ederdi.		

Resulullah	 ve	 sahabe	 Erkam	 adlı	 bir	 kişinin	 evinde	 toplanırlar	 ve	 orada	 bu	 ayetleri	
çalışırlardı.	O	mekana	da	Darü’l	Erkam	denirdi	ve	Mekke’nin	ileri	gelenlerinin	toplandığı	
Darü’l	 Nedve’ye	 karşı	 alternatif	 oldu.	 İslam’ın	 ilk	 yıllarında	 henüz	 dini	 kabul	 etmemiş	
müşrik	 kalan	 insanlar	 Darü’l	 Nedve’de	 toplanırlar	 ve	 Mekke’nin	 problemleriyle	
ilgilenirlerdi.	 Şehrin	 lokal	 idaresi	 ve	 toplumun	 ihtiyaçlarıyla	 ilgili	 yapılacak	 işlerin	
yanısıra	 ,	 özellikle	 hacca	 yönelik	 hazırlıklar	 planlanıyor	 ve	 programlanıyordu.	 Bunun	
üzerine	 Hz.	 Muhammed	 (a.s.v.)	 Erkam’ın	 evinde	 toplanarak	 bir	 ihtiyacı	 karşıladı.	 Bu	
evde	gelen	vahiylerin	mütalaası	yapılıyordu.	Fakat	ne	anlatıldı,	ne	söylendi,	Resulullah	
hangi	 izahlarda	bulunduğuna	dair	nakiller	 yok.	Burada	yapılan	 toplantı	 çok	 önemliydi	
çünkü	 insanlar	 buraya	 ilim	 yapmak,	 akademik	 çalışmalara	 girişmek,	 tarihi	 bir	 olayın	
kaydını	 gerçekleştirmek	 gibi	 mesleki	 endişelerle	 gitmiyordu.	 Darü’l	 Erkam’daki	
toplantılara	katılanlar	problemleriyle	cebelleşmek,	sorunlarını	çözmek	için	gidiyorlardı	ve	
kendi	 sorularını	 sorup	 kendi	 cevaplarını	 alıyorlardı.	 Böylece	 kendi	 dünyalarındaki	
Kur’an’ın	getirdiği	perspektifin	inkılabını	yaşıyorlardır.		

Resulullah’ın	bu	ikame	ettiği	tedristen	sonra	medrese	geleneği	gelişti,	müesseseleşmeye	
gidildi	ve	eğitim	kurumları	kuruldu.	Böylece	 ilk	medreseyi	Resulullah	Darü’l	Erkam’da	
kurmuştur	diyebiliriz.	Burada	yapılan	derslerde	Kur’an	çalışılıyordu	fakat	Arapça	bilgisi	
değil.	 Bu	 kelimeyi	 şu	 kabile	 böyle	 kullanıyordu,	 diğer	 kabile	 şöyle	 kullanıyordu,	 gibi	
konularla	 uğraşmıyorlardı.	 Hz.	 Peygamber	 (a.s.v.)’ın	 vermek	 istediği	 mesaj,	 insanın	
hayatına	 tekabül	 eden	 kısmına	 işaret	 ederek,	 insanın	 varlığını	 izah	 etmek	 ve	 hayatını	
hangi	 prensipler	 üzerine	 tesis	 etmesi	 gerektiğini	 anlatmaktı.	 Mekke	 döneminde	 de	
Medine	 döneminde	 de	 şartların	 akışına	 göre	 uygulamalar	 yaşandı.	 Yoksa	 planlı	
programlı	 toplum	 oluşturma,	 o	 toplumu	 bir	 devlet	 ya	 da	 hükümet	 yönetimi	 biçimine	
dönüştürme	gibi	bir	planları	olmadı.	Bulundukları	şartlarda	ne	yapılması	gerekiyorsa	o	
yapıldı,	 vahyin	 getirdiği	mesaj	hayata	uygulandı.	Her	hangi	 bir	mesele	hakkında	vahiy	
mesaj	 ulaştırmadıysa	 veya	 açıklık	 getirmediyse,	 toplumda	 hakim	 olan	 kurallarla	
hayatlarını	hiçbir	anarşiye,	kargaşaya	veya	reaksiyona	girmeden	toplumun	o	geleneği	ile	
anlaşarak	devam	etmişlerdi.		
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Mekke	döneminde	özellikle	şunu	gözlemliyoruz;	vahiy	yeni	bir	dünya	görüşü	veya	yeni	
bir	uygulama	getirdiği	zaman	o	dünya	görüşünün	prensipleri	hayata	uygulandı.	Böylece	
toplum	kendi	içinde	hazım	ede	ede	olgunlaştı	yani	toplum	kendi	kendine	prensiplerini	ve	
sistemini	 oluşturdu.	 İçten	 bir	 gelişme	 vardı.	Kişiler	 değişmişti,	 kişilerin	 dünya	 görüşleri,	
öncelikleri,	 tercihleri	 değişmişti.	 Kişilere	 göre	 toplum	 oluşuyordu	 yoksa	 dışardan	
programlanmış,	düzenlenmiş	bir	 toplum	kişilere	empoze	edilmedi.	 İslam	yönetim	biçimi,	
Mekke	 ve	 Medine’de	 yaşayan	 kişilerin	 kendi	 ihtiyaçlarıyla,	 kendi	 anlayışlarıyla	
geliştirdikleri	 kişisel	 yapılarının	 toplumsal	 hayata	 yansımasından	 ibarettir.	 Belli	 bir	
modelin	topluma	giydirilmesi	gibi	bir	durum	söz	konusu	değil.	 Zaten	 Kur’an’ın	 getirdiği,	
kademeli	olarak	insanlara	takdim	ettiği	dünya	görüşü	veya	insanın	kendisinin	gerçeğini	
anlamaya	 yönelik	 teklifleri	 ve	 Resulullah’ın	 uygulaması	 böyle	 bir	 fıtri	 gelişimi	 takip	
ediyordu.		

Kâinattaki	kemalat	

“Delil‐i	inayettir	ki,	menafi‐i	eşyayı	tadat	eden	bütün	âyât‐ı	Kur’âniye	bu	delile	imâ	
ve	 şu	burhanı	 tanzim	 ediyorlar.”	 Kur’an’da	 insana	 direkt	 olarak	 eşyanın	 menfaatini	
tadat	eden	ayetler	olduğu	gibi	 indirekt	 tadat	eden	ayetler	de	vardır.	Ayetler	genellikle	
peygamber	 menkıbelerinin	 içerisinde	 gizlenirler	 ve	 bizim	 onları	 bulup	 çıkarmamızı	
beklerler.	 Biz	 bu	 ayetleri	 çalışmak	 suretiyle	 inayet	 delilinin	 nizamını,	 düzenini	
anlayabiliriz.		

“Bu	 delilin	 zübdesi,	 kâinatın	 nizam‐ı	 ekmelinde	 riayet‐i	mesalih	 ve	 hikemdir.”	Bu	
delilin	 özü	 nedir?	 Kainatın	 mükemmel,	 kemale	 ermiş	 olan	 nizamının	 anlaşılmasında	
problem	 yaşanıyor.	 Enbiya	 Suresinde	 “...Ennes	 semâvâti	 ve’l‐arda	 kânetâ	 ratkan	 fe	
fetaknâhuma...”	Anbiya	Suresi,	30.	Ayet.	(Gökler	ve	yer	bitişik	iken	Biz	onları	birbirinden	
ayırdık)	 ayetiyle	 kainatın	 belli	 aşamalardan	 geçirilerek	 yaratıldığı	 anlatılıyor.	 Önce	
semavat	ve	dünya	beraberdi,	daha	sonra	ayrıldı	yani	kainat	belli	aşamalardan	geçirildi.	
Burada	 anlaşılması	 gereken	 önemli	 nokta,	 bizim	 bu	 aşamaları	 şu	 ânımızda	 da	 hala	
yaşıyor	olduğumuzdur.	Bu	problemli	 konu	bir	 grup	 insan	 tarafından	 istismar	 edilerek	
bazı	 teorileri	 uyguluyorlar:	 Böyle	 bir	 gelişme	 varsa,	 dolayısıyla	 kainatta	 her	 şey	
değişiyor	 böylece	 tekamül,	 gelişim	 veya	 bir	 başka	 tabirle	 evrim	 sanki	 kainatın	
yaratılışının	 içinde	 zaten	 var,	 demeye	 gelen	 anlayışı	 meşrulaştırmaya	 çalışıyorlar.	 Bu	
istismarın	önlenmesi	gerekir.	

Anne	karnındaki	bir	bebek,	belli	bir	kemale	tabi	tutulur	ve	doğar.	Bir	ağaç,	çekirdekten	
çıkar,	 filiz	 olur,	 kök	 salar,	 büyür	 yani	 belli	 bir	 kemalat	 vardır.	 Bu	 tekamülün	 işlemler	
zinciri	 ne	 kadar	 önemliyse	 bu	 işlemler	 zincirinin	 kasıtla	 ve	 şuurla	 yapıldığının	 da	
farkında	olunması	gerekir.	“Bu	ise,	Sâniin	kast	ve	hikmetini	ispat;	ve	tesadüf	vehmini	
ortadan	nefyediyor.”	Burada	kasıtlı	bir	yapım,	bir	müdahale	var,	hatta	yaratılış	görülür.	
Dikkat	 edilmesi	 gereken	 diğer	 bir	 nokta	 ise,	 kainat	 belli	 tekamül	 aşamalarından	
geçirilerek	 belli	 bir	 düzen	 içerisinde	 mükemmelliğe	 ulaştırılıyor	 olsa	 da,	 kainatın	
varlığında	geçirdiği	aşamanın	her	kademesi	kendi	içinde	mükemmeldir.	Bunun	en	güzel	
örneği	 yumurtadır.	 Bir	 tavuğun	 yumurtası	 mükemmeldir.	 Bırakın	 içindeki	 ukde‐yi	
hayatı,	yumurtanın	kabuğunu	yapabilmek	için	bile	tüm	kainatın	düzenine	hakim	olmak	
gerekir.	 Tavuk	 ne	 yiyecek,	 tavuğun	 sindirim	 sistemi	 ne	 yapacak,	 hangi	 aşamalardan	
geçirerek	onu	kabuk	haline	getirecek?	Sarı	kısmını	ayrı	yapacak,	beyazını	ayrı	yapacak,	
her	 ikisi	de	kendine	ait	besin	değerlerini	koruyacak,	hücrelerinin	 içerisine	de	kabuğun	
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tüm	hayat	hikayesini	bütün	detaylarıyla	birlikte	şaşırmadan	mükemmelen	kaydedecek	
ve	yumurtayı	yapacaktır.	Tavuk	yumurtalarıyla	kuluçkaya	yatar,	21	günlük	süresini	hiç	
şaşırmadan	 ne	 bir	 gün	 eksik	 ne	 bir	 gün	 fazla	 şaşırmadan	 tamamlar.	 21	 gün	 sonra	
civcivler	 çıkmaya	 başlar.	 Yumurtanın	 içerisinde	 civcivin	 oluşumu	 sırasındaki	 her	
aşamada	yaratılış	mükemmeldir.	Bu	yaratılışa	“Mükemmel	değil”	diyecek	kimse	yoktur.	
İnsanlar	mesela	 bir	 bina	 inşa	 ederken	 önce	 temelini	 kazarlar,	 sonra	 o	 çukura	 sağlam	
olması	için	beton	dökerler,	temeli	oturturlar.	Daha	sonra	birinci	katı,	ikinci	katı	vs	yapar,	
çatısını	kapatırlar.	Binanın	dışı	bitince	içini	döşerler	ve	böylece	bina	tamamlanmış	olur.	
İnsanlar	 bina	 örneğinde	 olduğu	 gibi	 her	 işlerinde	 kademeli	 olarak	 yaparlar.	 Fakat	
kainatta	 böyle	 bir	 yaratılış	 yoktur.	 Kainatta	 bir	 bina	 yapılacaksa	 (örnekte	 bina	
kullanıldığı	için)	en	küçük	tohumcuğunun	içinde	ya	da	DNA’sında	bütünüyle	birlikte	var	
olur.	 Kuluçkaya	 yatırılmış	 yumurtada	 civciv	 oluşurken,	 cenin	 halindeki	 civciv	 hangi	
dönemde	 olursa	 olsun	 bütün	 özelliklerini	 ihtiva	 edecek	 şekildedir.	 Kimse	 diyemez	 ki	
“Şimdi	ayaklar	yapıldı,	sonra	gövde	yapılacak,	daha	sonra	kollar	takılacak,	en	son	da	kafa	
ilave	edilecek.”	Böyle	bir	yaratılış	biçimi	yoktur.	Neden	böyle	bir	yaratılış	yoktur?	Çünkü	
Yaratıcının	mutlakıyetini	gözümüzün	önüne	sermek	için.		

Tekamül	 aşaması	 insanda	 vardır	 çünkü	 dört	 katlı	 bir	 binayı	 aynı	 anda	 yapmaya	 gücü	
yetmez.	 Ancak	 kademeli	 olarak	 yapabilir.	 Birinci	 katı	 yapmadan	 ikinci	 katı	 yapamaz.	
İnsanda	 yaratma	 diye	 bir	 özellik	 olmadığından	 aynı	 anda	 iki	 katı	 birden	 yapamaz.	
Yaratma	 fiilinde	 ise,	her	şey	bütünüyle	birlikte	yok	 iken	var	edilir.	Yok	 iken	bütünüyle	
birlikte	var	edilme	işlemler	zincirinin	her	halkası	mükemmel	olmakla	birlikte	bir	proses	
takip	eder,	bu	da	kainatta	nizam	dediğimiz	olayı	oluşturur.	Böylece	şuurlu	mahluklar	bu	
nizama	 bakıp,	 Yaratıcının	 hangi	 kurallar	 dahilinde,	 hangi	 nizam	 içerisinde	 yaratma	
prosesini	yürüttüğünü	bilerek	O’ndan	ne	isteyeceklerini	anlarlar.	Mesela	bahçemde	nar	
ağacı	yetiştirmek	istiyorsam,	bunu	kendim	yapamam.	Yapacağım	tek	şey	nar	çekirdeğini	
toprağın	 altına	 koyup	 sulamaktır.	 O	 da	 hazır	 olan	 su	 ve	 nar	 çekirdeğidir.	 Yaratılış	
sisteminden,	nizamından	öğreniyoruz	ki	eğer	suyu	dökmezsem	nar	ağacının	büyütülme	
duasını	 yapamam.	 Yaratıcı,	 “Nar	 ağacını	 büyütmemi	 istiyorsan	 benim	 kuralıma	 tabi	
olacaksın”	diyor.	Bu	kural	dışında	büyütebilecek	olan	buyursun	ama	yapamaz.	Demek	ki	
Yaratıcının	 kurduğu	 nizama	 müracaat	 etmek	 zorundayız.	 Öğrendiğimiz	 nizama	 tabi	
olmakla	Yaratıcıyı	tanıma	işlemeni	gerçekleştirmiş	oluyoruz.		

Kainatın	 yaratılışından	 anlıyoruz	 ki,	 şuurlu	 mahlukatın	 Yaratıcıyı	 anlama	
sorumluluklarını	gerçekleştirmelerine	imkan	verecek	şekilde	bir	kainat	yaratılmıştır.	Bir	
ev	inşa	edilirken	ancak	bittikten	sonra	mükemmelliğini	görürüz	ama	kainatta	böyle	bir	
şey	 söz	 konusu	değildir.	Her	 aşamada	mükemmel	 yapılıyor	 olduğunu	 görürüz.	Mesela	
anne	 karnındaki	 5	 aylık	 bebeğin	 cenin	 haline	 kim	 baksa	 mükemmel	 yapıldığını	
söyleyecektir.	9	aylık	bir	bebekle	kıyas	ettiğimizde,	daha	gelişmiş	deriz.	9	aylık	bebeği	
hiç	görmemiş	birisi	5	aylık	bebeğe	baktığında	da	her	şeyiyle	mükemmel	olduğunu	görür.	
9	aylık	bebekte	daha	önceki	müşahedelerimize	kıyasla	bir	gelişme	var	ama	bu	gelişme	
bize	 yaratılış	 sürecini	 takip	 etme	 imkânını	 verir	 ve	 böylece	 bu	 sürecin	
gerçekleştiricisinin	her	anda	en	mükemmel	bir	kâinatı	yarattığını	bizim	müşahedemize	
sunar.		
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Yaratıcı	maslahata	riayet	etmez,	maslahatı	tesis	eder	

“Bu	 delilin	 zübdesi,	 kâinatın	 nizam‐ı	 ekmelinde	 riayet‐i	 mesalih	 ve	 hikemdir.”	
Maslahat	ve	hikmetlere	tam	riayet	ediliyor.	Burada	biraz	tarihi	bilgiye	ihtiyaç	vardır.	Bu	
konunun	uzmanları	gündeme	getirmişlerdir.	Yaratıcı	maslahat	ve	hikmetlere	mi	uyuyor	
yoksa	ne	yaratılmışsa,	o	mu	maslahatın	kendisidir?	İslam	uleması	uzun	süre	bu	konuda	
fikir	 yürütmüşler,	 ciltlerle	 eserler	 yazmışlardır.	 “Neyi	 yaratmışsa	 maslahat	 odur,	 ne	
yaratılmışsa	 hikmet	 odur”	 sözü	 çok	 duyulmuştur.	 Peki	 neden	 bu	 söz	 söylenir?	 İnsan	
olarak	 biz	 hangi	 yaratılış	 düzeyinde	 kainata	 muhatap	 olursak	 olalım,	 bir	 çekirdekten	
ağacın	 çıkışına	 kadar	 hangi	 aşamada	 muhatap	 olursak	 olalım	 mükemmellik	 görürüz.	
Ağaçta	 ağaç	 olma	özelliklerini,	 filizde	de	 filiz	 olma	özelliklerini	müşahede	 ederiz.	 Yani	
Yaratıcı	maslahata	riayet	etmez,	mükemmel	yaratmak	suretiyle	maslahatı	tesis	eder.		

Bu	konuda	21.	yüzyılda	çok	problem	yaşanıyor.	Müslüman	düşünen	ve	biraz	da	yaratılış	
alemine	 bakan	 bilim	 adamlarının	 çok	 dikkat	 etmeleri	 gerekir.	 Kainatın	 her	 bir	
aşamasında,	 mükemmelliğini	 koruyan	 bir	 yaratılış	 gerçekleşir.	 Böyle	 mükemmel	 olan	
yaratılışın	 belli	 bir	 düzeyin	 içerisinde	gelişiyor	olması	 çok	 dikkat	 edilmesi	 gereken	 bir	
noktadır.	 Bu	 konudaki	 problem	 şudur:	 Yaratıcı,	 gelişiyor	 gibi	 görünen	 aşamaya	 tabi	
oluyor	anlamında	müraatten	bahsedilirse	kesinlikle	yanlış	bir	algılama	olur.	Fakat	böyle	
bahseden	çok	Müslüman	vardır,	gerçi	bu	insanlar	art	niyetli	değiller.	21.	yüzyılda	bilim	
alanındaki	gelişmeler	kavram	kargaşalarına	vesile	olmuştur.		

“Allah	 düzenin	 koruyucusudur	 ama	 kendi	 koyduğu	 düzene	 kendi	 uymak	 zorunda	
mıdır?”	konusu	uzun	tartışmalar	sonucunda	anlaşılmıştır	ki,	kainatın	Yaratıcısı	her	şeyi,	
her	 kademesinde	 en	mükemmel	 tarzda	 kendi	 iradesiyle	 yaratıyor.	Bu	 görüşü	 savunan	
belli	bir	gruba	bir	itikadi	mezhep	adı	verilmiştir.	Bu	görüşleri	birazcık	daha	değişik	dille	
ifade	edenlere	de	başka	bir	 itikadi	mezhep	adı	verilmiştir.	Ama	özde	İslam	ulemasının	
vardığı	 sonuç	 şudur;	 Yaratıcının	 kainatı	 mükemmel	 şekilde	 yaratıyor	 olması,	 her	
kademesinde	mükemmel	yaratıyor	olması	ve	her	kademesinin	 sonucunda	ulaştığı	en	 son	
noktanın	 da	 mükemmel	 olmasıdır.	 Bunların	 hepsi	 Yaratıcının	 tercihidir.	 Bu	 tercihi	
yaparken	 de	 bir	 kasıt	 ve	 hikmet	 vardır.	 Gözlemci	 olan	 insan	 her	 kademesinde	
mükemmel	 yaratıldığını	 görür.	 O	 halde	 biz	 kendi	 adımıza	 konuşabiliriz,	 Allah	 adına	
konuşamayız.	 “Allah	 kendi	 koyduğu	 kanuna	 uymak	 zorunda	mıdır,	 değil	 midir?”	 diye	
konuşamam.	Çünkü	ben	gördüğüm	dünyaya	bakarım,	gözlemlerim	sonucunda	ulaştığım	
kanaati	 “Bu	 kainatı	 kim	 yaptıysa	 her	 aşamasında	 en	 mükemmel	 şekilde	 yapar,	 en	
hikmetli	şekilde	yapar”	derim.	“Buna	uymak	zorunda	mıdır?”	diye	sorduğum	Yaratıcıyı	
nerden	 tanırım?	 Ancak	 kainatı	 gözlemleyerek	 Yapıcısı	 olarak	 tanıyabilirim.	 O	 halde	
kendi	alanımın	dışına	çıkıp	hüküm	vermeye	kalkamam.	Yaratıcı	demek,	her	an	kâinatı	
mükemmel	 yaratan	 demektir.	 Ayrıca	 Onun	 yarattığına	 tabi	 olup	 olmadığını	 tartışmak	
mantık	çelişkisidir.		

Kainatı	 müşahedemin	 sonucunda	 ulaştığım	 kanaatimi	 söylerim,	 bu	 kanaate	 göre	
kainatla	ilişki	kurarım	ve	kainatın	Yaratıcısını	tarif	ederim.	Allah	hakkında	spekülasyona	
giremem,	 girdiğimde	 yanlış	 yapmış	 olurum.	 Mutlak	 olanın	 var	 olması	 gerektiğini	
tanıyorum	ki	mutlak	olanın	neyi	hakkında	spekülasyon	yapayım.	Ama	mutlaka	böyle	bir	
Yaratıcının	varlığından	eminim	çünkü	yaptığı	işlerini	müşahede	edebilirim.		
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Her	yaratılıştaki	kast	ve	hikmet	

Kainata	kim	vücud	veriyorsa	onun	iradesi	en	hikmetli	yolu	seçiyor.	O	halde	“Bu	kainatın	
Yaratıcısı	 sonsuz,	 mutlak	 irade	 özgürlüğüne	 ve	 sonsuz	 hikmete	 sahiptir”,	 sonucuna	
ulaşırız.	 “Bu	 ise,	 Sâniin	 kast	 ve	 hikmetini	 ispat;	 ve	 tesadüf	 vehmini	 ortadan	
nefyediyor.”	Bu	 kainatta	 sanatlı	 yaratılış	 gerçekleştiğini	 görüyoruz.	 Dolayısıyla	 sanatlı	
yaratılışın	 yapıcısı	 bu	 kainatın	 Saniidir.	 Sanat	 ortadaysa	 bir	 Saniin	 olduğunu	 anlamak	
insan	için	zor	değil,	zorunludur.	Sanatın	olup,	Saniin	olmaması	insanın	mantığına	terstir.	
“Hem	 sanat	 var	 hem	 de	 o	 sanatın	 sahibi	 yok”,	 demek	 insaniyetten	 çıkmayı	 gerektirir.	
Sani,	 zorunlu	olarak	ulaşılan	sonuçtur,	ki	bu	 	kast	ve	hikmetin	müşahedesi	 sonucunda	
ulaşılmıştır.	 	 Kesin	 irade	 ve	 kesin	 kasıt	 vardır.	 Bu	 iradenin	 tercihi	 vardır	 ve	 bu	 tercih	
hiçbir	zaman	anlamsız	bir	tercih	değildir.	Bu	irade	hep	anlamlı	tercihlerde	bulunur.		

Sevmediğimiz	 olaylar	 da	 vardır	 ve	 problemler	 genellikle	 bu	 konularda	 kilitlenir.	 Beni	
yapan	 bazı	 olayları	 sevmeyecek	 şekilde	 yaratmıştır.	 Sağlığı	 sevdirip,	 hastalığı	
sevdirtmemiş;	güzel	görmeyi	sevdirip,	kör	olmayı	sevmeyecek	duygular	vermiştir.	Ben	
kendi	kendime	“Görmek	gerekir”	diyemem,	“görmem	gerekir”	diye	bir	duygu	verilmiştir.	
Ölümü	sevmeyecek,	hayatı	sevecek	bir	duygu	verilmiştir.	Bana	sevdirtilmeyen	bir	olay	
yaratıldığı	 zaman,	 o	 olayın	 yaratılışının	 kötü	 olarak	 damgalanmasına	 sebep	 olmamam	
gerekir.		Bu	olay	için	“Bana	sevdirtilmedi,	o	halde	bu	olayı	kim	yaptıysa	hikmetsiz,	kötü	
yaptı.	 O	 bir	 kötü	 yapandır”	 diyemem.	 Niçin	 dememeliyim?	 Olayın	 yaratılışına	
bakmalıyım.	 Mesela	 kanser	 hücresinin	 yaratılışını	 incelemeliyim.	 Kanser	 hücresi	 yok	
iken	var	 edilebilmesi	 için	 ne	 gerekir?	Bu	hücrelerin	de	 varlık	 alemine	 gelebilmesi	 için	
sağlıklı	 hücrelerle	 aynı	 derecede	 ilim,	 hikmet,	 irade,	 nizam	 gerekir.	 Bir	 binayı	 yıkıp	
yerine	 yenisini	 yapmak	 istediğimizde,	 özel	 yıkım	 firmaları	 görevlendirilir.	 Kanser	
hücreleri	de	sanayinin	yıkım	firmaları	gibi	vazife	yaparlar,	üstelik	bu	yıkım	için	ücret	de	
talep	etmezler.	Kanser	hücrelerinin	de	uzmanlık	alanı	vardır,	onlara	da	özel	olarak	yıkım	
kabiliyeti	 verilmiştir.	 Yoksa	 “Yaratıcı	 bazı	 hücreleri	 iyi	 kontrol	 etti,	 bazıları	
kontrolünden	 kaçtı,	 yaramaz	 hücreler	 kendi	 başlarına	 çalışıyorlar”	 diyemeyiz.	 Bina	
yıkım	 firmaları	 nasıl	 kasıtlı	 çalışıyorsa	 kanser	 hücreleri	 de	 kasıtlı	 çalışır.	 Sağlıklı	 bir	
hücreyi	 var	 edebilmek	 için	 kainatın	 düzenine	 hakim	 olmak	 gerekir	 yani	 kainatın	
düzeninin	koyucusu	olmak	gerekir.	Bir	kanser	hücresini	yaratmak	için	de	yine	kainatın	
düzeninin	koyucusu	olmak	gerekir.	Yaratılış	bakımından	hiçbir	 farkı	yoktur.	Ama	beni	
Yaratan,	 kanser	 hücresinden	 kaçınacak	 şekilde	 yaratmıştır.	 Benim	 görevim,	
sorumluluğum	 öbür	 hücreleri	 çalıştırmak	 ve	 desteklemektir.	 Benim	 bir	 olayı	
sevmemem,	o	olayın	Yaratıcısının	hikmetsiz	olduğu	anlamına	gelmez.		

Gerçeğin	tasdikinde	vehimlerin	görevi	

Her	 şey	 Yaratıcısının	 kastını	 ve	 hikmetini	 ispat	 eder.	 “Tesadüf	 vehmini	 ortadan	
nefyediyor.”	 İnsan,	 kainatın	 varlık	 alemine	 geliş	 biçiminden,	 tesadüfün	 olamayacağını	
gözlemliyor.	 Vehim	 bize	 alternatif	 olarak	 verilir	 yani	 kainatın	 nizamını	 ancak	
vehmederek	 anlayabiliriz.	 Neyi	 vehmedeceğiz?	 Mesela	 kainat	 böyle	 olmasaydı	 ne	
olurdu?	Kaos	olurdu.	Kaos	kasıtsızlığı	gösterir.	Böyle	bir	olay	(kaos)	var	mı?	Yaratılışın	
neticesinde	 kaos	 yok;	 doğum,	 ölüm,	 yapılış,	 yıkılış,	 hepsi	 de	 bir	 düzen	 içinde	
gerçekleşiyor.	Madem	kaos	yok,	o	halde	bu	kasti	olarak	yapılmış	bir	olaydır.		
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Vehimler	güzeldir	ve	gereklidir.	Vehimler	reddedilmek	için	vardır.	Vehimlerin	reddiyle	
gerçeğin	 tasdiki	 mümkündür.	 Kafamıza	 vehimler	 geliyor	 diye	 tedirgin	 olmak	 yerine,	
onları	bir	hakikatin	tasdikine	vesile	olması	için	kullanabiliriz.	İnsan	eşyayı	zıddıyla	bilir.	
Mesela	sadece	siyah	renk	olsaydı	kimse	renkten	bahsetmezdi.	Siyah	kavramının	bir	renk	
ifade	edebilmesi	 için	alternatifinin	olması	gerekir.	Siyah	olmayan	bir	şey	olacak	ki	ona	
göre	siyah	diyeceğiz	yoksa	siyah	diyemeyiz.	Bu	örnekte	olduğu	gibi,	“Kainatın	yaratılışı	
tesadüfen	 olabilir	 mi?”	 düşüncesi,	 alternatif	 bir	 vehimdir.	 Bu	 alternatif	 düşünce	
sonucunda	kainatın	tesadüfen	olamayacağı	sonucuna	ulaşırız.	Çünkü	kainatta	bir	düzen,	
kasıt,	hikmet	vardır.		

Tesadüften	 hikmet	 çıkmayacağını	 insan	 bilecek	 özellikte	 yaratılmıştır.	 Vehmin	
tekliflerini	reddettiğimiz	takdirde	doğruyu,	hakikati	tasdik	edebiliriz.	Eğer	insan	vehmi	
reddetmezse,	 o	 reddin	 üzerine	 tasdikini	 kurmazsa	 taklit	 yapar.	 O,	 iman	 olmaz.	 Ancak	
“Lailahe”	dedikten	sonra	“illallah”	demek	Kur’an’ın	ana	mesajıdır.	Önce	“Lailahe”	dedik,	
kainattaki	her	şeye	baktık	yaratma	özelliği	aradık.	“Sen	ilah	olabilir	misin?,	Bu	nereden	
geldi?”	 diye	 vehimlerimizi	 ifade	 ettik.	 Atom	 kendiliğinden	 var	 olabilir	 mi?	 Element	
kendini	 var	 edebilir	 mi?	 Partikül	 tesadüfen	 varlık	 alemine	 ‘’düşmüş’’	 olabilir	 mi?	
Hiçbirinin	 olamayacağını	 anladık	 çünkü	 onlarda	 ilim,	 irade,	 kudret	 yoktu.	 O	 şeyin	
yapıcısı	 olamazdı.	 Mesela	 bir	 bina	 yapılırken	 duvara	 konulan	 tuğla	 bir	 müddet	 sonra	
“Ben	sıkıldım,	buradan	gideceğim”	diyemez.	Böyle	bir	özelliği	olmadığına	göre	binanın	
yapıcısı	olamaz.	Tuğla	binanın	yapıcısı	olmadığına	göre	benim	vücud	binamın	tuğlaları	
olan	hücreler	de	benim	vücudumun	yapıcısı	olamaz.	Çünkü	benim	vücud	binamı	 irade	
edemez,	 seçemez.	Hücreyi	keser,	 alır,	 çöpe	 atarım.	 “Beni	 çöpe	atma,	benim	orada	 işim	
var”	 diyecek	 hali	 yoktur,	 iradesi	 yoktur.	 Bütün	 bunları	 müşahede	 ederim.	 	 Buralarda	
yaptığımız	 sorgulamalar	 sırasındaki	 kullandığımız	 vehimler	 hakikatin	 tasdikinde	
kullanılan	birer	vesile	olur.		

MUKADDEME:	 Eğer	 çendan	 her	 adam	 âlemdeki	 riayet‐i	 mesalih	 ve	 intizamda	
istikrâ‐i	 tam	 edemez.	 Ve	 ihata	 edemez.	 Fakat	 nev‐i	 beşerdeki	 telâhuk‐u	 efkâr	
sayesinde,	kâinatın	herbir	nev’ine	mahsus	kavaid‐i	külliye‐i	muntazamadan	 ibaret	
olan	bir	fen	teşekkül	etmiş	ve	etmektedir.		

Bununla	 beraber,	 bir	 emirde	 intizam	 olmazsa,	 hüküm	 külliyetiyle	 cereyan	
edemediği	 için;	kaidenin	külliyeti,	nev’in	hüsn‐ü	 intizamına	delildir.	Demek,	 cemi’	
fünun‐u	ekvan,	kaidelerin	külliyetlerine	binaen,	istikrâ‐i	tamla	nizam‐ı	ekmeli	intaç	
eden	 birer	 burhandırlar.	 Evet,	 fünun‐u	 kâinat	 bitamamiha	 mevcudatın	
silsilelerindeki	halkalardan	asılmış	olan	mesalih	ve	semeratı	ve	inkılâbat‐ı	ahvalin	
telâfifinde	 saklanmış	olan	hikem	 ve	 fevaidi	göstermekle	 Sâniin	kast	 ve	hikmetine	
parmakla	 şehadet	 ve	 işaret	 ettikleri	 gibi,	 şeyâtîn‐i	 evhama	 karşı	 birer	 necm‐i	
sâkıptır.	

İstikrâ‐i	Tam		

“Eğer	 çendan	 her	 adam	 âlemdeki	 riayet‐i	 mesalih	 ve	 intizamda	 istikrâ‐i	 tam	
edemez.”	Bu	alemde	her	şeyin,	belli	maksatlara	ve	belli	hikmetlere	uyarak	yaratılması,	
Yaratıcının	bu	nizama	uyması	anlamında	değil,	gözlemcinin	burada,	bir	maksada	ve	bir	
hikmete	 göre	 yaratıldığını	 görmesi	 içindir.	 Bu	 konuda	 çok	 hataya	 düşülerek,	 “Yaratıcı	
kendi	koyduğu	kainatın	sistemine	(sünnetullaha)	uymak	zorundadır,	o	sistemin	dışında	
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yaratamaz”	 şeklinde	 tanımlamalara	 girilmiştir.	 Gazali,	 “Daire‐i	 imkânda	 daha	 ahsen	
yoktur”	 sözüyle	 bu	 yaratılıştan	 daha	 güzel	 bir	 kainatın	 insanlar	 tarafından	 tasavvur	
edilemeyeceğini	ifade	etmiştir.	Sadece	İslam	alemi	değil,	İslam	alemi	dışındaki	insanlar	
da	yüzyıllar	boyunca	bu	konularla	ilgilenmişlerdir.		

“Riayet‐i	 mesalih	 ve	 intizam”	 kelimeleriyle	 iki	 şekilde	 bağlantı	 kurmalıyız:	 Maslahata	
riayet	 ve	 intizama	 riayet.	 Yaratılışta	 hep	 düzenin	 gözetleniyor	 olması	 da	 ‘’istikrâ‐i	
tam’’ın		gerçekleştiği	anlamına	gelmez.	İstikrâ‐i	tam,	Türkçede	tümevarım	diye	anlatılan	
bu	kavram	önemli	bir	konudur.	Felsefeciler	de	bu	konunun	üzerinde	önemle	dururlar.	
İstikrâ‐i	tamı	bir	örnekle	şöyle	açıklayabiliriz:	Ağacın	yaratılışında	mükemmellik,	nizam	
ve	maslahat	vardır,	biz	bütün	bunları	müşahede	ederiz.	Peki,	kuşların	yaratılışında	var	
mıdır?	Diğer	bitkilerin	yaratılışında	var	mıdır?	Yıldızların,	 atomun	yaratılışında	da	var	
mıdır?	Bütün	bunları	araştırmaya	kalkarsak	sonunu	getiremeyiz.	Bu	çağda	herkes	ittifak	
etmiştir	 ki	 istikrâ‐i	 tam	 mümkün	 değildir.	 Filozoflar	 “O	 halde	 kesin	 bir	 sonuca	
ulaşamazsınız”	 diyorlar.	 Peki	 İslam	 alimleri	 ne	 diyor?	 Said	 Nursi	 bu	 konuda	 neler	
söylüyor?	Bir	nizam	görüyoruz	 ve	bu	nizamın	her	parçası	 programlı	olduğu	 sonucuna	
bizi	(müşahede	yapan	insanı)	ulaştırıyor.	Mesela	kainata	baktım,	bir	kuşun	kanadındaki	
bir	tüyün	parçasını	 incelediğimde	nelerle	karşılaşıyorum?	Bu	tüyü	kim	yaptıysa,	kuşun	
kanadını	 bilerek	 yapmış,	 kanadın	 farkında	 olarak	 tüyü	 yapmıştır.	 Kanadın	 farkında	
olmak	 için	 kuşun	 farkında	 olmak,	 kuşun	 farkında	 olmak	 için,	 onun	 hayat	 tarzının	
farkında	 olmak,	 onun	 hayat	 tarzının	 da	 kainatın	 ve	 dünyanın	 hayata	 elverişli	 olan	
şartlarının	 farkında	 olmak	 gerekir.	 Yoksa	 dünyanın	 hayata	 elverişli	 olan	 şartlarının	
farkında	olmayan	biri	bu	tüyün,	bu	parçasını	bu	şekilde	yapamaz.	Böylece	benim	tutup	
da	ayrıca	bir	başka	kuşun	kanadını	incelememe	gerek	kalmaz.	Çünkü	bir	hücreyi	yapan	
ancak	 bütün	 kainatın	 kurucusu,	 yapıcısı	 olabilir;	 kainattaki	 hakim	 olan	 düzenin	 tesis	
edicisi	olabilir.	Varlık	aleminin	tümünü	kavrayamadığımız	halde,	bu	alemin	yok	iken	var	
olabilmesi	 için,	 onun	 yokluğunu	 varlığına	 tercih	 edenin,	 bu	 alem	 cinsinden	 olmaması	
gereğini	 insan	 mantığı	 kavrayacak	 kapasitededir.	 Bu	 alem	 cinsinden	 olmayan	 ise,	 bu	
alemin	ölçüleri	ile	tarif	edilemez.	Var	Edicinin	‘’Mutlak’’	olması	gereğine	‘’Yaratıcı	olma’’	
kavramından	ulaşıyoruz.	Değilse,	‘’istikra‐i	tam’’ı	gerçekleştirdiğimizden	dolayı	değil.			

Bu	 iki	meseleyi	 çok	 ünlü	 filozoflar	 da	 karıştırıyor.	 Said	 Nursi’nin	 bu	 konuyla	 ilgili	 bir	
iddiası	var.	Ona	göre	kıyas‐ı	temsili	mükemmeldir	ve	istikrâ‐i	tamın	yerini	alarak	onun	
görevini	yapar.	Bir	tane	örnek	gördüğümüz	zaman	yeterli	olacaktır,	kainattaki	nizamın	
tümünü	 bilmemize	 gerek	 yoktur.	 Filozofların	 anladığı	 manada	 istikrâ‐i	 tam	 yapmaya	
gerek	 yoktur.	 Bu	 demek	 değildir	 ki	 bir	 bitkinin	 hücresini	 çalıştık,	 bir	 kuşun	 hücresini	
çalışmaya	gerek	yok,	güneş	sistemini,	bir	galaksinin	oluşumunu	 incelemeye	gerek	yok.		
Bütün	 kainatı	 inceleme	 imkanımız	 olmaz	 ama	 bir	 hücreyi	 ele	 alıp	 incelediğimizde,	 bu	
alemde	 gözlemlediğim	 kadarıyla,	 kainatı	 kim	 yapmışsa	 o	 hücreyi	 de	 aynı	 alemin	
içerisinde	mükemmel	bir	hikmetle	ve	maksatla	yerleşecek	ve	faaliyet	gösterecek	tarzda	
yapmıştır.	 Bu	 nedenle	 benim	 tutup	 da	 galaksilerin	 ötesinde	 neler	 olup	 bittiğini	
öğrendikten	sonra	bu	sonucu	tasdik	etmeme	ihtiyacım	kalmaz.	Çünkü	her	bir	olay	kendi	
içinde	mükemmel	 yaratılıyor.	 Ve	 öyle	 bir	 kemalde	 yaratılıyor	 ki,	 öyle	mükemmellikte	
yaratılıyor	 ki,	 onun	 kemali	 kainat	 çapındaki	 düzenin	 vazgeçilmez	 bir	 parçası	 oluyor.	
Yani	hem	bu	yaratılan	parça	düzenin	tümüyle	ahenk	içinde	var	ediliyor	hem	de	düzen	bu	
parçanın	burada	bulunmasına	gerek	görüyor.	 Bir	 kuşun	 burada	 olması	 kainatın	 düzeni	
için	 gereklidir	 ve	 ayrıca	 bu	 kuş	 burada	 ancak	 kainatın	 düzenine	 uymak	 için	 vardır.	 O	
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halde	 kainatın	 bütünü	 kime	 aitse	 bu	 kuş	 da	 onundur.	 Benim	 ayrıca	 bütün	 kainatı	
inceleme	zorunluluğum	ortadan	kalkar.	Çünkü	kainattaki	yaratılış	ile	insanın	yaptığı	işler	
arasında	 benzerlik	 olmadığı	 gibi	 taban	 tabana	 zıtlık	 vardır.	 İnsan	 bir	 işi	 çevresindeki	
şartlarla	yapabilir.	Ama	kainattaki	yaratılış	hiçbir	zaman	bilinebilecek	olan	sınırlı	şartlar	
dahilinde	gerçekleşmediği	 için	 insanların	düştüğü	hata,	kendi	 faaliyetleriyle	 kainattaki	
yaratılış	faaliyetlerini	özleştirmelerinden	kaynaklanır.	İnsan	kendini	ölçü	olarak	kullanır	
ama	aynı	zamanda	insanda	vehmi	reddetme	özelliği	de	vardır.	Yani	“Bu	evi	ben	yaptığım	
gibi	 kainatı	 da	 yapan	 var”	 dediği	 zaman	 bir	 an	 durup	 düşünür	 şu	 sonuca	 ulaşabilir:	
“Gerçekten	 evi	 ben	 mi	 yapıyorum?	 Ben	 yapılmasını	 istiyorum,	 bunun	 için	 teşebbüs	
ediyorum.	 Yaratıcısı	 ben	 değilim,	 bendeki	 evi	 yapabilmek	 kabiliyetinin	 de	 Yaratıcısı,	
benim	ve	kainatın	Yaratıcısıdır.	Çünkü	beni	kainatla	 ilişki	kurabilecek	bir	duygu	ağıyla	
donatarak	yaratmıştır.”		

İnsan,	kendi	 filleri	 ile	kainatın	yaratılışında	gerçekleştirilen	 fiiller	arasındaki	paralellik		
ya	 da	 benzerlikleri	 reddetme	 özelliğine	 sahip	 olarak	 yaratılmıştır.	 İnsan	 o	 özelliğini	
kullanarak,	 hiçbir	 şeyin	 tek	 başına	 kainatın	 bütünündeki	 nizamından	 bağımsız	 olarak	
varlık	 alemine	 getirilemeyeceğini,	 anlar.	 Her	 şey	 kainata	 bir	 düzen	 dahilinde	
getirilmiştir.	Kainatın	bir	cüz’ü	olan	bir	parça	üzerinde	çalışıldığında,	onun	Yaratıcısına	
ait	 ulaşılan	 sonuç	 küllidir,	 evrenseldir.	 O	 halde	 bütün	 kainatı	 incelemek	 için	 kainata	
yolculuk	 yapmamız	 gerekmez.	 Bu	 yolculuğu	 yapamıyoruz	 diye	 de	 “Kainatta	 hakikat	
yoktur,	insan	hakikate	ulaşamaz”	fikrine	sığınılamaz.		

İnsan	hakikati,	Yaratıcıya	izafe	etmek	suretiyle	bulabilir.	Eğer	Yaratıcıya	 izafe	etmezse,	
bir	 atomun	 kendi	 kendine	 patladığını	 söylemek	 durumunda	 kalır.	 Atomu	 kim	
patlatmıştır?	 Neden	 patlatmıştır?	 Kainatta	 baktığımızda	 hiçbir	 şeyin	 kendi	 kendine	
patlama	 özelliğini	 veremeyeceğini	 görürüz.	 O	 atomun	 patlayacak	 şekilde	 bir	 nizam	
içerisinde	 var	 edildiğini	 müşahede	 ederiz.	 O	 atomun	 varlık	 nedeni	 olan	
Yaratıcısı/Yapıcısı	 “Sen	 böyle	 olacaksın”	 dediği	 için	 öyledir	 yoksa	 kendisi	 “Ben	
patlayacağım”	veya	‘’patlama	özelliğine	sahip	olacağım’’	diyecek	bir	tercihte	bulunamaz;	
atomun	 kendine	 bu	 özelliği	 kazandıracak	 bir	 kabiliyeti	 olduğunu	 kimse	 iddia	 edemez,	
gösteremez.	 Ancak,	 atomun	 var	 oluşunda	 gözlemlediği	 bu	 özelliği	 anlatabilir.	 	 Hiçbir	
akıllı,	 ‘’Ben	bu	evde	kapı,	pencere	görüyorum,	o	halde	bu	ev	çevreye	adapte	olabilmek	
için	kendisine	kapı	üretmiş,’’	diyemez.	Bu	sonucu,	düşünen	her	 insan	anlayabilir.	Ama	
istikrâ‐i	 tamı	 hiç	 kimse	 ihata	 edemez,	 çünkü	 kainatın	 başını,	 sonunu	 ve	 de	 sınırlarını	
kimse	ihata	edemez,	ki	istikra‐i	tamme	dayanan	bir	sonuca	ulaşsın.		

Yaratıcının	yaratılış	düzenini	keşfetme	

Fakat	nev‐i	beşerdeki	 telâhuk‐u	 efkâr	 sayesinde,	 kâinatın	her	bir	nev’ine	mahsus	
kavaid‐i	külliye‐i	muntazamadan	ibaret	olan	bir	fen	teşekkül	etmiş	ve	etmektedir.		

Fikirlerin	 paylaşılması,	 desteklenmesi	 sayesinde	 külli	 kaidelerden	 oluşan	 bir	 fen	
teşekkül	 eder.	 Birisi	 astronomi	 çalışır,	 diğeri	 jeoloji	 çalışır,	 bir	 başkası	 fizik,	 kimya	
çalışır,	 bir	 diğeri	 biyoloji	 gibi	 temel	 bilimlerle	 uğraşır.	 Kavaid‐i	 külliye‐i	 muntazama,	
intizam	 dahilinde	 evrensel	 kurallara	 oturmayan	 bir	 çalışma	 ya	 da	 bir	 disiplin	 kendini	
ilim	olarak	ortaya	koyamaz.	Ama	günümüz	dünyasında,	külli	nizam	üzerine	oturmayan,	
insanların	 kafasını	 şekillendiren	 bir	 bilim	 dalı	 vardır	 ve	 adına	 ‘’medya’’	 denir.	 Çeşitli	
yorumlarla	 insanların	 kafasını	 şartlandıran	 medya,	 bilim	 değildir.	 Gerçek	 bilim,	
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kainattaki	yaratılışı	 inceler,	yaratılıştaki	genel	kuralları	keşfeder,	 formüller	geliştirerek	
kainattaki	nizamı	tasvir	eder.	Bir	dönem	fizikçiler	bir	kural	koyarlar	daha	sonra	yeni	bir	
kural	 çıkabilir	 çünkü	 inceleme	 alanı	 genişlemiş	 olabilir.	 Kuralsızlık	 ilim	 değildir.	
Kaostan,	tesadüften,	kendi	kendine	oluşmuşluktan	ibaret	bir	bilim	olmaz.	Kainattaki	her	
bilim	 dalı	 bunun	 şahididir.	 Madem	 herkes	 külli	 bir	 kural	 üzerine	 kainatı	 inceler	 ve	
incelemelerinin	 sonucunda	 görebildiği	 kadar	 kurallar	 ortaya	 çıkar.	 Demek	 ki	 kainatın	
tümünde	 nizamın	 hakim	 olduğu	 sonucuna	 ulaşılır.	 Kainattaki	 kurallar	 demek,	 nizam	
demektir;	nizam,	kast	demek;	kast,	hikmet	demek;	hikmet	de,	iradeyi,	bilgiyi	gerektirir.	
Sonuç	olarak,	kainatı	var	edenin	iradesi,	hikmeti,	gücü,	yok	olan	bir	şeye	varlık	verecek	
özellikte	 olması	 aklen	 zorunludur.	 Tüme	 varımı	 veya	 istikrâ‐i	 tammı	 bu	 anlamda	
kullanıyoruz.	

Dünyada	 araştırmalar	 hala	 devam	 ediyor	 ve	 yeni	 yeni	 bilim	 dalları	 tesis	 ediliyor.	
Binlerce	 uzman	 kainatın	 sırlarını	 çözmeye	 çalışıyor.	 Herkesin	 kendine	 göre	 bir	 hedefi	
var;	 kimi	 maaş	 derdinde,	 kimi	 otorite	 ve	 ünvan	 kazanma,	 kimileri	 de	 gerçekten	 bu	
kainatta	 neler	 olduğunu	 anlama	 derdinde.	 Bilim	 ve	 bilim	 adamları	 hakkında	 toptancı,	
önyargılı	 hükümlerden	 kaçınarak,	 insanlığın	 hala	 kainatı	 incelemeye	 devam	 ettiğinin	
farkına	 varmalıyız.	 Her	 incelemede	 külli	 bir	 kaide,	 muntazam	 bir	 yaratılış	 prensibi	
bulunuyor.	O	prensipten	faydalanarak,	başka	prensiplerle	bağdaştırarak	yeni	bir	şeyler	
yapılıyor.	Ama	kainatta	hiç	kimse	bir	şeyler	var	ediyor	değil.	İlim	yapan	kişilerin	iddiası,	
hiçbir	 zaman	 kainatta	 yeni	 bir	 kanun,	 yeni	 bir	 varoluş	 prensibi	 koymak	 değildir.	
Buradaki	 temel	 unsur,	 kainatta	 var	 olanı	 farkına	 varmak,	 keşfetmek,	 tespit	 etmek,	
kullanmaktır.	 Elektrik	 yoktu	 da	 var	 edilmedi,	 zaten	 vardı.	 Kainatın	 yaratılış	 biçiminde	
nasıl	üretildiğine	dikkat	edildi	yani	üretiliş	biçiminin	kuralı	tespit	edildi	ve	aynı	kurala	
müracaat	 etmek	 suretiyle	 istediği	 alanda	yeni	 elektrik	 üretilmesi	 talebinde	bulunuldu.	
Bunun	 adına	 da	 elektrik	 üretimi	 denildi.	 Elektrik	 üretimiyle	 ilgili	 kanunlara	 baş	
vurmamız	“Bana	istediğim	yerde	elektrik	üretiver	ve	onu	müsaadenle	ben	kullanayım”	
anlamı	 taşır.	 Zaten	 kainatın	 Yaratıcısı	 “Size	 bu	 kainatı	 yarattım	 ve	 iradenizi	 serbest	
bıraktım,	yaratılış	kanunlarını	kullanın	ve	faydalanın”	diyor.	Yaratıcı	sözleriyle	kainattan	
yararlanmamızı	söylediği	gibi,	bizi	donattığı	araştırma	merakıyla	da,	üzerini	hafif	tozlu	
bir	 şekilde	 tecelli	 ettirerek	 yarattığı	 düzenini	 (kanunlarını)	 “gel,	 keşfet	 ve	 kullan”	
mesajını	 veriyor.	 Yaratılış	 dilinden	 biz	 bunu	 anlıyoruz,	 Yaratıcının	 bunu	 kastettiğini	
biliyoruz.	 Çünkü	 tesadüfen	 kendi	 kendine	 var	 olamayacak	 kadar	 mükemmel	 ve	 özel	
olarak	 düzenlenmiş	 bir	 kainatın	 karşısına,	 keşfetme	 duygusuyla	 donatılmış	 insan,	 hür	
iradesiyle	serbestçe	bırakılmış.	Bundan	daha	açık	bir	konuşma	olur	mu!	İnsana	yemek	
yeme	 ihtiyacı	 verilmiş,	 yemek	de	en	güzel	kokusuyla	 “Gel	beni	ye”	diyor.	Bu	 insanı	ve	
yemeği	yaratanın	açık	konuşmasıdır.	

İslam	aleminde	bilim	üzerine	çok	tartışmalar	yapılıyor.	İslam’da	bilim	var	mı?	İslam’da	
fennin	değeri	nedir?	İslam	bilimin	karşısında	mı?	İlim	dinin	yerini	mi	alıyor?	Bu	sorular	
çok	gündeme	geliyor.	Tanım	gereği	kelimeler	değişik	maksatlarla	kullanılınca	polemiğe	
alet	 ediliyor.	 “Fen	 dinsizliğin	 kaynağıdır”	 önyargısı	 sebebiyle,	 Müslüman	 insanlar	
yetiştirmek	 için	 gençleri	 bir	 odaya	 sokup,	 Kur’an’ı	 ezberletiyorlar.	Daha	 sonra	 onların	
gözlerini	kainata	kapatarak	 tefekkürden	uzak	kafalar	yetiştiriyorlar.	Peşin	hükümlerin	
arkasında	damgalamak	isteği	vardır.	Seküler	zihniyete	sahip	bilim	adamları	da	insanlığa	
yakışmayan	 bu	 oluşumları	 görünce	 “Kainat	 ortada,	 incelediğin	 zaman	 çok	 şey	
keşfediyorsun”	 şeklinde	 kendi	 zaviyesinden	 bilimsel	 çalışmalara	 tanım	 getirir.	 Her	 iki	
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kesim	 de	 kendi	 yorumlarını	 haklı	 çıkaracak	 gerekçeler	 üretirler.	 Bu	 durumlara	 karşı	
uyanık	 olup,	 önyargılara	 geçit	 vermemek	 gerekir.	 Taraf	 tutmadan,	 kimin	 nerede	 hak	
söylediğine	bakılmalıdır.	Hakikate	sahip	çıkılmalı	ve	desteklenmelidir.	Ebediyen	tarafsız	
kalmak	mümkün	değildir,	hakkı	gördükten	sonra	hala	tarafsız	kalmak	insani	de	değildir.	
İnsan	fıtratı,	bir	yerde	doğru	bir	şey	yapılıyorsa	o	doğrudan	memnun	olacak,	yanlış	bir	
şey	yapılıyorsa	o	 yanlışı	 sevmeyecek	 şekilde	donatılmıştır.	Peşin	hükümlere	 girmeden	
hakkın	tarafını	tutmalıyız.		

Kaidenin	geçerliliği	eşyanın	nizamının	güzelliğine	delildir	

“Bununla	 beraber,	 bir	 emirde	 intizam	 olmazsa,	 hüküm	 külliyetiyle	 cereyan	
edemediği	 için;	kaidenin	külliyeti,	nev’in	hüsn‐ü	 intizamına	delildir.”	Kainat	 içinde	
bir	kaidenin	geçerliliği	eşyadaki	nizamın	güzelliğine	delildir.	Kainatta	bir	olayın	vücuda	
getirilişine	 tarafsız	 gözle	bakacağız,	 peşin	hükümle	bakmayacağız.	 “Allah	bunu	yarattı,	
biz	 Müslümanız”	 demek	 konuyu	 anlamamak	 için	 kendimizi	 kilitlemek	 anlamına	 gelir.	
İntizamdaki	güzellik,	ilgili	alanda	külli	kaideleri	netice	verir.	Kaidenin	geçerliliği,	kastı	ve	
bilinçli	 hikmete	 delalet	 eder.	 Bilinçli	 bir	 tercih	 yapacak	 kaynağın	 zorunlu	 olarak	
varlığına	 delalet	 eder.	 Böyle	 bir	 sonuca	 ulaşmak	 için	 insan	 olmak	 yeterlidir.	 Belli	 bir	
dinin	 mensubu	 olmak	 ise	 bu	 sonucu	 onaylamaktan	 ibarettir.	 Yani,	 Müslüman	 olmak,	
Allah’a	imanın	gerekçesi	değil,	sonucu	olmalıdır.		

Dünyada	birçok	şey	oluyor	ve	bunların	hepsinde	intizam	görüyoruz.	İntizam	olmasaydı	
kaidesi	 külli	 olmazdı,	 kaide	 külli	 olduğuna	 göre	 intizam	 olduğu	 besbellidir.	 Öyleyse	
madem	intizam	var,	o	halde	kaidenin	külliyeti	nev’in	hüsn‐ü	intizamına	delildir	yani	çok	
güzel	bir	nizama	tabi	olduğuna	delildir.	Tavuk	yumurtasından	her	zaman	tavuk	civcivi	
çıkacak	şekilde	bir	nizam	kurulmuştur.	Madem	nizam	var,	düzen	tesis	edilmiş,	bu	nizam	
şuurun	ve	kastın	olduğunu	gösterir.	Bu	nizamı	kuran	bana	diyor	ki	“Benden	tavuk	civcivi	
istiyorsan	 Benim	 yaratma	 kuralım	 budur,	 buna	 uyacaksın.	 Sana	 öğrettiğim	 yaratma	
kuralını	uyguladığın	zaman	tavuk	civcivini	yaratırım.”			

Bir	 çeşmeden	 suyun	 akması	 için	 vanayı	 sağa	 çevirirseniz	 su	 akar,	 ters	 istikamette	
çevirdiğinde	 ise	 su	 kesilir.	 Bu	 durum,	 çeşmenin	 vanasında	 bir	 çalışma	 düzeninin,	
nizamın	 olduğunu	 gösterir.	 Bu	 çeşmenin	 vanasının	 demiri	 kendi	 kendine	 bu	 şekilde	
olmaz.	 Onu	 bu	 şekilde	 tasarlayan	 ve	 yapan	 birinin	 olması	 gerektiğini	 insan	 aklıyla,	
fikriyle,	 vicdanıyla,	 hisleriyle,	 tecrübesiyle	 kısacası	 her	 şeyiyle	 anlar.	 Kainatta	mevcut	
olan	kuralları	kullanırız	yeni	bir	kural	koyamayız.	Mevcut	olan	kuralları	kullanarak	yeni	
bir	cins	üretilir.	Sihirbazın	şapkadan	tavşan	çıkardığı	gibi	yeni	bir	tür	köpek	üretilmez.	
Kainatın	 içindeki	 hiçbir	 varlığın,	 yok	 olan	 bir	 şeye	 varlık	 vermesi	 mümkün	 değildir.	
Çünkü	kendisi	var	edilmeye	muhtaç	olan	bir	şey	başka	bir	şeyin	varlık	nedeni	olamaz.	
Eğer	 varlık	 nedeni	 olsaydı	 kendisi	 var	 edilmeye	 muhtaç	 olmaz,	 var	 edici	 olduğunu	
bildiren	özelliklere	sahip	olurdu.		

Hüsn‐ü	 intizam	 kelimesinde	 sadece	 vurgulanmak	 istenen	 nizam	 değil,	 nizamın	
güzelliğine	 dikkat	 çeker.	 İntizamın	 geçerliliğinin	 güzelliği,	 hikmetin	 güzelliğini,	 ilmin	
güzelliğini,	 delalet	 ettiği	 kaynağın	 güzelliğini	 vurgular.	 İradenin	 güzelliğini	 yani	 güzel	
irade	etmiş,	 güzel	bilmiş,	 güzel	yapıyor,	 şeklinde	 anlayabiliriz.	Hüsn‐ü	 intizamı,	birçok	
kültüre	de	yerleşmiş	şu	cümleyle	anlayabiliriz:	“Gazabın	da	güzel	mağfiretin	de.”	Sağlık	
da	güzel,	hastalık	da	güzel	çünkü	hepsini	intizam	dahilinde	veriyor.	Hastalık	da	düzensiz,	
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kaotik	bir	 şekilde	 gelmez.	Genler	ve	 aile	 geçmişi	 araştırıldığında	ve	 incelendiğinde	bir	
düzen	dahilinde	geldiği	görülür.	Kalp,	böbrek,	kanser	gibi	hastalıklarda	ilk	sıralarda	yer	
alan	 sorulardan	 biri	 “Ailede	 bu	 hastalıktan	 ölen	 var	mı?”	Anne,	 baba,	 amca,	 teyzedeki	
hastalıkların	hepsi	bir	intizam	dahilinde	gerçekleşir.	Hastalığı	sevmemek	de	güzeldir,	o	
duygu	da	kainatın	yaratılış	düzeni	dahilindedir.	Neden	hastalığı	sevmeme	duygusunun	
verildiğini	 düşünmeliyiz.	 Sağlığı	 isteyeceğiz,	 sağlığa	 muhtaç	 olduğumuz	 bizim	
gerçeğimizdir.	Ama	sağlık	garanti	değildir,	kimsenin	garanti	edebileceği	bir	şey	değildir.	
Kasti	 olarak	 var	 edilen	 sağlığı	 vereni	 araştırıp	 O’na	 yönelmek	 ve	 sağlığı	 verene	
bağlanmak	da	güzel	bir	intizamdır.				

Fünun‐u	ekvan,	“kün”	emrini	araştırmanın	adıdır	

Demek,	cemi’	fünun‐u	ekvan,	kaidelerin	külliyetlerine	binaen,	istikrâ‐i	tamla	nizam‐
ı	 ekmeli	 intaç	 eden	 birer	 burhandırlar.	 Nursi’nin	 bu	 cümlede	 fünun‐u	 ekvan	
kelimesini	 kullanması	 çok	 önemlidir.	 Başka	 eserlerinde	 fünun‐u	 medeniye	 kelimesi	
kullanırken	 burada	 fünun‐u	 ekvanı	 tercih	 etmesinin	 sebebi,	 konunun	 ekvanla	 ilgili	
olmasıdır.	 Ekvan,	 kevnler	 demektir,	 kainatın	 aslı	 da	 kevndir.	 Kainat	 kevnler	 yığınıdır	
ama	 rastgele	 yığınlar	 değildir,	 intizam	 dahilinde	 topluluklardır.	 Kevn‐kainat	 ilişkisi	
önemlidir	 çünkü	 Kur’an	 bize	 bu	 kelime	 ile	 kainatın	 “kün”	 emrinin	 sonunda	 vücut	
bulduğunu	öğretir.	Halık	bir	şeyi	irade	ettiği	zaman	“kün”	(ol)masını	irade	eder	ve	olur.	
‘’Kainat,’’	 “kün”	 emriyle	 var	 edilenlerin	 bütünü	 demektir.	 Kasti	 bir	 emirle	 vücut	
bulmuştur;	el	yapımı,	derleme,	toplama,	bir	mevcudu	kullanma	şeklinde	değildir.	“Allah	
o	şeye	ol	dedi,	o	da	oldu”	gibi	komik	bir	yaratılış	emri	değildir.	Risale‐i	Nur’larda	“kün”	
emriyle	 kastedilen	 mana,	 hiçbir	 şekilde	 fiziki	 ilişkiye	 girmeden,	 irade	 edildiği	 için	
(olması	 istenildiği	 için)	 var	 olan	 bir	 alem	 içindeyiz.	 Fünun‐u	 ekvan,	 	 aslında	 “kün”	
emrinin	 araştırılmasının	 yapıldığı	 alan	 demektir.	 Hangi	 emirlerle	 bu	 kainatın	 tesis	
edildiğini,	vücut	verildiğini,	mevcut	kılındığını,	yaratıldığını	fünun‐u	ekvan	araştırır.	Her	
bir	“kün”	bir	kuraldır,	o	kurallar	bulunur.	Bu	nedenle	 ‘’cemi’	 fünun‐u	ekvan’’	 (var	olan	
alemin	 varlık	 alemine	 getiriliş	 kurallarını	 inceleyen	 bütün	 bilim	 dalları)	 kaidelerinin	
külliyetlerine	 binaen	 buldukları	 “kün”	 emirlerinin	 külli	 oluşuyla	 her	 yerde	 aynı	 kün	
emrinin	o	yerin	bağlamında,	aynı	şekilde	tecellisinin	farkına	varmakla	bir	kural,	formül	
koyulur.		

Karmaşıklığa	 sebep	 olmadan	 basit	 bir	 örnekle	 açıklamak	 gerekirse	 yine	 musluk	
örneğine	dönebiliriz.	Vanayı	 sağa	çevirdiğinizde	su	akar,	 sola	çevirdiğinizde	su	akmaz.	
Bu	vanayı	yapan	insan,	bu	nizamı	koyarak	yapmıştır.	Ama	kainatın	varlığında	böyle	bir	
aracıya	rastlanmaz;	var	olması	irade	edildiği	için	var	olan	bir	alemdeyiz.	Bu	nedenle	bu	
alemin	 var	 oluş	 kurallarını	 tespit	 edenler	 onları	 kaideler	 şeklinde	 yani	 formüller	
şeklinde	 yazıyorlar.	 Ay,	 güneş,	 yıldızlar,	 galaksilerden	 gelen	 ışınların	 niteliklerini	
araştırarak	buluyorlar	ve	dolayısıyla	o	galaksilerin	yaratılışında	uygulanan	“kün”	emrini	
araştırıyor	 ve	 “kuralı	 budur”	 diye	 açıklıyorlar.	 Araştırmayı	 yapanlar	 söylemese	 bile,	
Yaratıcının	koyduğu	kural	dahilinde	galaksiyi	yarattığını,	yine	Yaratıcının	koyduğu	kural	
dahilinde	 atoma	 vücut	 verdiğini	 öğreniyoruz.	 Kainatı	 inceleyen	 binlerce	 cilt	 kitabın	
içerisindeki	 kuralların	 hepsi	 “kün”	 emrinin	 külliyetine	 dayanır.	 Bir	 atoma	 kim	 kural	
koymuş	ve	uyguluyorsa,	o	kuralın	kaynağı	kimse,	galaksideki	atomun	da	varoluş	kuralını	
O	koymuştur.	Çünkü	aynı	kural	geçerli,	yani	bir	atomu	var	etmek	için	kainatın	tümünü	
var	 eden	 olmak	 gerekir.	 Aynı	 kuralı	 aynı	 alanda	 uygulayan,	 o	 kuralın	 koyucusudur.	
Fenlerin	varlıklarının	bizzat	kendisi,	nizam‐ı	ekmelin	şahitliğini	yapan	birer	burhandır.	
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Yani,	 kainatta	 mükemmel	 bir	 nizamın	 var	 olduğunu	 bize	 bildirirler.	 Bütün	 galaksileri	
inceleyip	de	bu	sonuca	ulaşmaya	gerek	yoktur.	Bu	parçadaki	kullanımıyla	 istikrâ‐i	tam	
meselesinin	doğru	anlaşılması	gerekir.	Felsefe	bilim	dalındaki	kullanımından	farklıdır.	

Muhakemenin	 istikrâ‐i	 tam	 anlayışı	 ile	 tecrübenin	 istikrâ‐i	 tam	 anlayışı	
arasındaki	fark	

İstikrâ‐i	 tam	bu	asrın	en	önemli	meselesidir.	Kaidenin	külliyeti,	varoluş	emrinin	bütün	
kainat	 çapında	 geçerli	 oluşu	 her	 yeri	 incelemeye	 gerek	 görmeden	 bir	 karara	 ulaştırır.	
Musluk	örneğinde	olduğu	gibi	sağa	çevirdiğimizde	su	akar,	sola	çevirdiğimde	su	kesilir.	
Bu	 olay,	 gözlemlediğimiz	 ve	 tecrübe	 ettiğimiz	 bir	 olaydır.	 Musluğun	 demirinin	 bu	 işi	
kastetmiş	olması	mümkün	değildir,	mutlaka	bir	ustası	vardır.	Bu	kurala	ulaşabilmek	için	
bütün	muslukları	incelememiz	gerekmez.	Kendisi	kural	koyamayan	bir	maddenin	kural	
dahilinde	 çalışıyor	 olması	 o	 maddenin	 şuurlu,	 bilinçli	 bir	 kişi	 tarafından	 tanzim	
edildiğini	 gösterir.	 Musluğun	 çalışmasında,	 musluğun	 maddesinin	 nizam	
kuramayacağını	 anladığımız	 için,	 bu	 musluğun	 bilinçli	 bir	 varlık	 tarafından	 tanzim	
edildiği	 sonucuna	 ulaşırız.	 Maddenin	 kendisinin,	 kainatta	 anlamlı	 bir	 şekilde	 kendi	
varlığını	 devam	 ettirmesi	 mümkün	 değildir.	 Musluğun	 maddesinin,	 bu	 düzenin	 ihdas	
edicisi	olamayacağını	anlarız.	Bir	ya	da	iki	tane	musluğu	incelememiz	yeterli	olacaktır.		

Kur’an’da,	arzı	gezip	görmüyorlar	mı,	güneşi	ayı	nasıl	inşa	ettik,	şeklinde	ayetler	vardır.	
İstikrâ‐i	 tamı	 anlamaya	 çalışırken,	 “Kainatı	 gezmeyeceksin,	 aya	 gitmeyeceksin,	 onları	
incelemeyeceksin”	 anlamında	 yorumlanmamalıdır.	 Araştıracağız,	 inceleyeceğiz	 ama	
muhakkak	 kalkıp	 Avusturalya’ya,	 Kuzey	 Kutbuna	 gidip	 incelemeye	 gerek	 yoktur.	 Yanı	
başımızdaki	 toprak	 parçasını	 alıp,	 içtiğimiz	 su	 moleküllerini	 inceleyip,	 bulutların	
hareketlerini	 gözlemleyip,	 rüzgarın	 esintilerini	 hissederek	 kuralların	 genelliğini,	
geçerliliğini	 görebiliriz.	 Buralarda	 da	 kainat	 çapında	 geçerli	 kuralları	 buluruz.	 Var	
edilmiş	olan,	varlığı	kendinden	olmayan	bir	madde,	kendisinde	görünen	düzenin	varlık	
kaynağı	 olamaz.	 Çünkü	 o	 maddeye	 varlık	 verme	 özelliğine	 sahip	 değildir,	 kendisinin	
tabiatında	var	 edilmeye	muhtaçlık	vardır.	O	 zaman	anlıyoruz	ki,	 “Var	edilmeye	muhtaç	
olanın	 mutlaka	 bir	 var	 ediciye	 ihtiyacı	 vardır”	 hükmü	 kainat	 çapında	 geçerli	 bir	
hükümdür.	İstikrâ‐i	tam	diye	anladığımız	kavram,	muhakememiz	ile	yapmış	olduğumuz	
bütün	kainat	çapında	geçerliliğini	 idrak	edebildiğimiz	tüm	kurallar	 için	geçerlidir.	Aksi	
takdirde	 her	 bir	 yıldızı	 çalışıp,	 kendi	 kendini	 yapamayacağını	 görmemiz	 gerekir.	 Bir	
başka	 yıldız	 belki	 kendi	 kendini	 yapabilir.	 Felsefe	 bu	 tutarsız	 görüşü	 iddia	 etmeye	
çalışır:	 “Bilemezsin,	 görmedin,	 incelemedin,	 belki	 o	 yıldız	 kendi	 kendini	 yapabilir”	
şeklinde	 vesveselerle,	 insanın	 görmeden	 karar	 veremeyeceğinin	 şüphelerini	 atar.	
Şüphecilik,	soruları	araştırmak	için	güzeldir,	ama	sabitleşmiş	temelsiz	bir	iddiayı	sürekli	
gündeme	getirmek	 için	güzel	olmadığını	görürüz.	Felsefe,	“Kainat	sınırlı,	bunu	yapanın	
sınırsızlığını	 nerden	 çıkarttın!	Gidip,	 gördün	mü?”	 şeklinde	mantıklı	 gibi	 görünen	ama	
mantıksız	 sorularla	 kafaları	 karıştırır.	 Sanki,	 Yapanın	 sınırsızlığını	 gördüğümüz	 için	
Yaratıcının	 mutlak	 olan	 olduğunu	 savunuyormuşuz	 gibi	 eleştiriler	 getirir.	 Yaratıcının	
mutlak	 olmasına	 gerektiğine,	 bizzat	 kainattaki	 varlıklar,	 ‘’Bizim	 yaratıcımız	 mutlak	
olması	gerekir’’	diye	şahitlik	yaptıkları	için	böyle	bir	sonuca	ulaştığımız	bilinmelidir.		

Kainatın	 varlık	 alemine	 gelişinde	 (var	 edilişinde)	 şu	 prensip	 çok	 önemlidir:	 Varlığı	
kendinden	olmayan	bir	şeyin,	başka	bir	şeyin	varlık	nedeni	olmasının	mümkün	olmadığını,	
varlığı	kendinden	olmayanların	mutlaka	 var	 edilmeye	muhtaç	olmasından	anlayabiliriz.	
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“Lailahe	illallah”	bu	demektir.	Varlığı	kendinden	olmayanların	mutlaka	bir	varlık	verene	
ihtiyacı	vardır.	Varlık	verenin	varlığının,	bir	başka	şeye	muhtaç	olması	yani	var	edilmeye	
muhtaç	 olması	 mantıken	 mümkün	 değildir.	 Mantık	 bir	 sonuca	 ulaştığı	 takdirde,	 bu	
sonuç	 fiziki	 tecrübeyle	 tersinden	 ispatı	 istenilmez,	 Yani,	 Mutlak	 bir	 Yaratıcı	 olması	
gerektiğine	ulaşan	mantık,	ayrıca,	‘’Şimdi	bakıyım	bu	Mutlak	Yaratıcı	nasıl	yaratıyor	bir	
göreyim’’	 diyerek	 Mutlak	 Yaratıcının	 kendisini	 görmek	 istemesi,	 bir	 başka	 mantık	
hatasıdır.	Mutlak	olanı	görmek	istemek,	mutlak	olmanın	tanımına	aykırıdır.	Bir	binadaki	
sanatı	 görüp	 de,	 ‘’Bu	 binanın	 ustasının	 sanatkar	 olduğu	 sonucuna	 ulaşan	 birisinin,	 o	
ustayı	 mutlaka	 görmek	 ve	 sanatkarlık	 vasfını	 da	 gördükten	 sonra	 böyle	 bir	 mantıki	
sonucu	onaylayabileceğini	iddia	etmesi	gibi	bir	tutarsızlıktır.		

Bir	 fiziki	 olayı	 tecrübeden	 sonra	 insan	 muhakemesiyle	 mantıki	 bir	 sonuca	 ulaşılır,	 o	
sonuç	 eğer	 mutlak	 olanın	 varlığının	 zorunluluğu	 ise,	 evrenin	 tümünü	 gözlemlemek	
zorunda	değiliz.	Bir	atomu	inceleyerek	onun	Yaratıcısının	mutlak	olması	gerektiği	(yani	
varlığı	 kendinden	 olması	 zorunlu)	 sonucuna	 muhakemeyle	 ulaşılır.	 Madem	 ki,	
incelediğimiz	 bir	 atomun	 Yapıcısının	mutlak	 olması	 gerekiyor,	 öyleyse	 tüm	 atomların	
Yapıcısı	 da	 bu	 mutlak	 olan	 Yaratıcı	 olmak	 zorundadır.	 Eğer	 Mutlak	 ise	 ona	 bir	 sınır	
getirmek	mümkün	değildir.		

Gözlemlediğimiz	bir	şeyin	Yaratıcısının	mutlak	olması	gerektiğini	savunmak	doğrudur.	
Bizim	görevimiz	olan,	gözlemlediğim	şu	alemin	var	edicisinin	mutlak	olduğundan	emin	
olmaktır	 ve	 buna	 Allah’a	 iman	 denir.	 Gözlemlemediğimiz	 bir	 şeyin	 yaratıcısını	
tanımlamak	 diye	 bir	 sorumluluğumuzdan	 bahsedilemez.	 	 ‘’Yaratıcı	 olmak	 için	 Mutlak	
olmak	 zorunludur’’	 sonucuna	 ulaşmaktır	 insanın	 vazifesi.	 Mutlak	 olanın	 ise,	 Yaratma	
alanının	sınırından	bahsetmek	mantık	çelişkisidir.		Onun	içindir	ki,	‘’Mutlak	Yaratıcı,	ne	
varsa	hepsinin	yaratıcısı	olmalıdır,’’	sonucu	Nursi’nin	argümanında	‘’istikra‐i	tam’’	adını	
alır.	Mantığın	 ulaştığı	 sonuç	 itibariyle	 konuşmaktadır,	 değilse	 bütün	 kainatı	 inceledim	
iddiasıyla	değil.	Bunun	mümkün	olmadığını	herkes	bilir.		

Nursi,	yukarıda	naklettiğimiz	metni	“Lailahe	illallah”	esası	üzerine	kurmuştur.	Kelime‐i	
tevhitte	mantıki	bir	sonuç	görebiliriz.	“Lailahe”,	kendisi	var	edilmeye	muhtaç	birisi,	var	
edici	olamaz,	anlamına	gelir.	O	halde	bu	varlık	alemini	var	eden	ve	kendisi	var	edilmeye	
muhtaç	 olmayan	 bir	 kaynağın	 olması	 zorunludur:	 “İllallah”.	 Bunun	 için	 benim,	 ne	
laboratuvarda	 çalışmaya	 ihtiyacım	 var	 ne	 de	 yıldızları	 gezmeye.	 Sadece	 mantıki	
kabiliyetlerimi	 kullanmak	 suretiyle	 ulaştığım	 sonuçlar	 evrenselleşebilir.	 Bu	 evrensel	
sonuç	 Kur’an’ın	 açıklamalarının	 ötesinde	 ileri	 düzeyde	 bir	 açıklamaya	 ihtiyaç	
bırakmayacaktır.	 Aynı	 zamanda,	Hz.	Muhammed	 a.s.v.’a	 gönderilen	 evrensel	mesajdan	
sonra	 bir	 ileri	 düzeyde	 açıklama	 yapacak	 mesaja	 ihtiyaç	 olmadığını	 belirtmek	 üzere:	
“hateme’n‐nebiyyine”	 (Ahzab	 Suresi,	 ayet	 40)	 ayetini	 taklidi	 olarak	 değil,	 tasdikle	
mükellefiz.	Ayeti	rehber	olarak	alıp,	kainata	bakarak	inceleyip,	kendi	insani	duygularımı	
da	 kullanarak	 sonuçları	 tasdik	 etmektir.	Muhammed	 a.s.v.’dan	 sonra	 bir	 peygamberin	
gelmeyeceği	 haberini	 veren	 ayeti	 tasdik	 etmemizin	 nedeni	 “Lailahe”	 muhakemesinin	
nihai,	evrensel	bazda	geçerliliğini	insanın	karar	altına	almasından	kaynaklanmasıdır.		

“Lailahe”,	 hiçbir	 zaman	 “Kainata	 baktım,	 gezegenleri	 dolaştım,	 Venüs’e	 gittim,	 orada	
Allah	 yoktu”	 gibi	 komik	 muhakemeler	 olmaz.	 “Lailahe	 illallah”	 temel	 formüldür	 ve	
insanın	 insani	 kabiliyetlerini	 kullanarak	ulaştığı	 bir	 sonuçtur.	Mesela	 güle	 baktığımda,	
güldeki	 güzelliği	 atomları	 mı	 yaptı	 diye	 sorduğumda,	 o	 atomların	 güzelliğin	 kaynağı	
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olamayacağını	 anlarım.	 Çünkü	 gül	 güzel	 yapılıyor,	 gülün	 güzelliği	 var	 edilmeye	
muhtaçtır.	Çiçek	yerine	hayvanları	incelediğimizde	de	aynı	sonuca	ulaşırız.	Her	mahluku	
inceledikçe	 vardığımız	 sonuç	bir	 öncekinde	vardığımız	 sonucun	hatırlatması	 olacaktır.	
Burada	 Allah	 dediğimiz	 Zat	 ebedi	 ve	 cemil	 olmalıdır	 yani	 O’nun	 cemali	 kendinden	
olmalıdır.	 O	 zaman	 “La	 cemile	 illallah,	 la	 kadire	 illallah,	 ya	 hakime	 illallah”	 diyoruz.	
Kainatta	gördüğüm	tüm	özelliklerde	aynı	yaklaşım	tarzıyla	muhakeme	ediyoruz.	Doğru	
mu,	 yanlış	 mı	 inanıyorum	 diye	 inancımı	 kontrol	 etmek	 için	 kainatı	 gezdiğimde	 aynı	
prensibi	kullanıyorum.		

“Kün”	emirleri:	Kainattaki	kast	ve	hikmeti	işaret	eden	yaratma	kanunları		

“Evet,	 fünun‐u	kâinat	bitamamiha	mevcudatın	silsilelerindeki	halkalardan	asılmış	
olan	mesalih	ve	semeratı	ve	inkılâbat‐ı	ahvalin	telâfifinde	saklanmış	olan	hikem	ve	
fevaidi	göstermekle	Sâniin	kast	ve	hikmetine	parmakla	 şehadet	ve	 işaret	ettikleri	
gibi,	şeyâtîn‐i	evhama	karşı	birer	necm‐i	sâkıptır.”	

“Evet,	 fünun‐u	kâinat	bitamamiha	mevcudatın	silsilelerindeki	halkalardan	asılmış	
olan	mesalih	ve	semeratı”	Nursi,	 konuyu	mesalih	 ve	 semarata	 getirmiştir.	 Her	 şeyde	
sadece	 nizam	 bulunmaz,	 başka	maslahatlar	 da	 yer	 alır.	Musluk	 örneğinde	 olduğu	 gibi	
sağa	çevirdiğimizde	su	akar	sola	çevirdiğimizde	su	kesilir.	Burada	bir	nizam	vardır	ve	bu	
nizamın	 çok	 faydaları	 bulunur.	 Kullanmadığım	 zaman	 musluktan	 su	 akmaz.	 Musluk	
sistemi	 ırmaklarda	 bulunmaz.	 Dağların	 üst	 kısımlarından	 aşağıya	 doğru	 akan	 sulara,	
şimdi	 akmasın	daha	 sonra	 kullanacağım,	 gibi	 bir	 talepte	 bulunamayız.	 Çünkü	o	nizam	
ırmaklarda	uygulanmamıştır.	Ama	orada	nizamsızlık	var,	anlamına	gelmez.	Hem	ırmağın	
devamlı	 akmasında	 ve	 hem	 de	 musluğun	 nizamında	 maslahatlar,	 kasıtlar,	 semeratlar	
vardır.		

“İnkılâbat‐ı	 ahvalin	 telâfifinde	 saklanmış	 olan	 hikem	 ve	 fevaidi	 göstermekle”	
Maslahatlar	 ve	 kasıtlar,	 insanın	 veya	 kainatın	 varlığı	 için	 faydalıdır.	 Güzel	 sonuçlarına	
baktığımızda	her	değişen	halin	içerisinde	kat	kat	yaprakların	arasına	sıkışmış	çok	güzel	
semereler	 vardır.	 Bir	 yılda	 dört	 mevsim	 var,	 bunlar	 sürekli	 değişiyor.	 Lahananın	
yaprağının	katmanları	gibi	bahar	katmanı	var,	sonra	yaz	katmanı	geliyor,	onu	sonbahar	
katmanı	takip	ediyor,	daha	sonra	kış	katmanı	geliyor.	Üst	üste	konmuş	dört	tane	yaprak	
gibi	 her	 birinin	 arasına	 sıkışmış	 hikmet	 ve	 faydalar	 var.	 Havaların,	 suyun	 durumu,	
dünyanın	konumu	ve	hareketleri,	 toprağın	oluşumuyla	 ilgili	 faydalar	hakkında	ciltlerle	
kitaplar	yazılıyor.	Dünyanın	güneşin	etrafında	daire	değil	de	elips	şeklinde	dönmesinde	
binlerce	 fayda	 ve	 maslahat	 bulunuyor.	 Her	 yerde	 binlerce	 hikmet	 vardır,	 bir	 yeri	
incelemek	 yeter	 ama	 ne	 kadar	 incelersek	 o	 kadar	 çok	 değişik	 hikmet	 tecellisini	
görüyoruz.	Bütün	bunlar	 insanın	varlık	nedeniyle	sorgulama	duygularını	tahrik	ediyor.	
“Dünya	 kendi	 kendine	 olup	 gidiyor”	 zannederek	 yaşıyoruz.	 Her	 gün	 böyle	 olacak	
sanıyoruz,	 arkadaşımızla	 konuşurken	 “Yarın	 mutlaka	 geleceğim,	 mutlaka	 şunu	
yapacağım”	diyoruz	ama	bazıları	gelemiyor.	Bunların	da	bir	hikmeti	var.	Uykuya	dalmış	
duygularımızı	düzenli	bir	şekilde	belli	bir	maksada	götürecek	şekilde	kullanabilmek	için	
sarsmamız	 gerekiyor.	 Bu	 dünyada	 tasarrufta	 bulunanın	 ben	 olmadığıma	 dair,	 insani	
duygularıma	mesaj	gönderiliyor.	Bu	durum	da	insan	için	hikmetli	ve	faydalıdır.		

“Sâniin	kast	ve	hikmetine	parmakla	şehadet	ve	işaret	ettikleri	gibi”	Her	bir	 fen	dalı	
kainatı	 çalışır,	 maslahatların	 ortaya	 çıkmasına	 vesile	 olur.	 Kainat,	 “kün”	 kanunları	
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bütünüdür.	Laboratuvarlarda	çalışan	insanlardan	bir	kısmı,	insanlara	faydalı	olmak	için	
varlık	 alemini	 çalıştıklarını,	 söylüyorlar.	 Ama	 atom	 bombasına	 veya	 silah	 sanayine	
hizmet	 ediyorlar	 da	 olabilirler.	 Kimi	 bilim	 adamları	 da	 statü,	 maaş,	 kimlik,	 güzel	 bir	
emeklilik	 imkanları	 için	çalışırlar.	Bu	çalışmaların	politik	ve	sosyal	yönleri	de	bulunur.	
Said	Nursi	ise	bu	kainatı	çalışanlar	için	şunları	söyler:	“Farkında	olsanız	da	olmasanız	da	
siz	kainatı	çalışmıyorsunuz,	kainatın	Yaratıcısının,	Sanatkarının,	Tanzim	Edicisinin	kast	
ve	hikmetlerini	işaret	eden	yaratma	kanunlarını,	“kün”	emirlerini	bize	gösteriyorsunuz.”	
Bu	 çalışanların	 bazılarını,	 kendisi	 yemeyip	 bize	 ikram	 eden	 kölelere	 benzetebiliriz.	
Kainatı	çalışırlar	ama	kainatı	çalışırken	“kün”	emirini	çalıştıklarının	farkında	değillerdir,	
ondan	 kendileri	 için	 faydalanmıyorlar,	 maaş	 almak,	 itibar	 sahibi	 olmak	 gibi	 dünyevi	
menfaatlerle	yetiniyorlar.	 Şuur	 sahibi	 insanlar	da	bu	 çalışmaların	 sonuçlarından	 “kün”	
emirleriyle	Saniin	kast	ve	hikmetine	işareti	görecekler.		

Kast	ve	hikmeti	gösteren	işaretler	ortaya	çıktıkça	fünun	denilen	kainatı	inceleme	işlemi	
“şeyâtîn‐i	 evhama	 karşı	 birer	 necm‐i	 sâkıptır.”	 Kainat	 kendi	 kendine	 tesadüfen	
oluşmuş,	kaostan	düzen	ortaya	çıkmış	gibi	şeytani	vehimleri	ve	o	vehimlerin	asılsızlığına	
karşı	 şahitlik	 yaparlar.	 Necm‐i	 sâkıp,	 kelimesi	 Kur’an’da	 da	 geçer.	 Şeytanları	 haklı	
çıkaracak	bahanelere	karşı,	kainattaki	“kün”	emirlerini	ortaya	çıkmalarına	vesile	olmak	
suretiyle	 Yaratıcının	 tanınmasına	 yardımcı	 olur	 ve	 şüpheleri	 ortadan	 kaldırırlar.	
Önümüze	 hangi	 fizik	 kitabını,	 hangi	 biyoloji	 kitabını	 	 alırsak	 alalım	 hepsi	 kurallarla	
konuşur	 yani	 genel	 kurallar	 koyarlar.	 Hala	 kainatın,	 kendi	 kendine	 tesadüfen	
olabileceğini	iddia	etmek	için	insan	olmamak	gerekir.	Kainatın	bilinen	tarihi	boyunca	hiç	
istisnasız,	hiçbir	tesadüf	eseri	görülmeyen,	her	yerde	her	şeyin	mutlak	düzen	içerisinde	
var	 olduğunu	 inceleyen	 fen	 ilimleri	 şeytanların	 vehimlerini	 ortadan	kaldırır.	 Zerreden	
yıldızlara	 kadar	 her	 yerde	 formülleri,	 prensipleri	 koymak	 suretiyle	 fenlerin	 kendileri	
“Kainatta	tesadüf	yok”	diye	ilan	ederler.		

Said	 Nursi	 buraya	 kadar	 delil‐i	 inayetin	 girişini	 yaptı.	 Kelam	 ilminde	 de	 delil‐i	 inayet	
işlenmiştir	ama	Nursi,	farklı	yaklaşımı	ve	ele	alış	tarzıyla	konuyu	güncellemiştir.		

KÂİNATIN	ŞAHİTLİĞİ	ALTINDA	YARATICIYI	TANIMA		

İşaret	

Cehl‐i	mürekkebi	intaç	eden,	nazar‐ı	sathîyi	tevlid	eden	ülfetten	tecrid‐i	nazar	etse	
ve	 akla	 karşı	 sedd‐i	 turuk	 eden	 evhamın	 âşiyânı	 olan	mümâresât‐ı	 ilzâmiyattan	
nefsini	 tahliye	etsen,	hurdebinî	bir	hayvanın	sureti	altında	olan	makine‐i	dakika‐i	
bedia‐i	İlahiyenin	şuursuz,	mecrâ	ve	mahrekleri	tahdit	olunmayan	ve	imkânâtında	
evleviyat	 olmayan	 esbab‐ı	 basita‐i	 camide‐i	 tabiiyeden	 husûl‐pezir	 ve	 destgâhın	
masnuu	olduğunu,	kendi	nefsini	kandırıp	mutmain	 ve	 ikna	edemezsin.	Meğer	her	
bir	zerrede	Eflâtun	kadar	bir	şuur	ve	Calinos	kadar	bir	hikmeti	ispat	ettikten	sonra,	
zerrât‐ı	 saire	 ile	 vasıtasız	 muhabereyi	 itikad	 ve	 esbab‐ı	 tabiiyenin	 üssü’l‐esası	
hükmünde	 olan	 cüz‐ü	 lâyetecezzâdaki	 kuvve‐i	 cazibe	 ve	 kuvve‐i	 dâfianın	
içtimalarının	 hortumu	 üzerindeki	 muhaliyetin	 damgasını	 kaldırabilsen...	 Eğer	
nefsin	bu	muhalâta	ihmal	verse,	seni	insaniyet	defterinden	sildirecektir.		

Fakat	 caizdir	 ki,	 herbir	 şeyin	 esası	 zannettikleri	 olan	 cezb	 ve	 def’	 ve	 hareket,	
âdâtullahın	 kanunlarına	 birer	 isim	 olsun.	 Fakat	 kanun	 kaidelikten	 tabiîliğe	 ve	
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zihnîlikten	 haricîliğe	 ve	 itibardan	 hakikate	 ve	âletiyetten	müessiriyete	gelmemek	
şartıyla	kabul	ederiz.			

Ülfet	tehlikesi		

“Cehl‐i	mürekkebi	intaç	eden,	nazar‐ı	sathîyi	tevlid	eden	ülfetten	tecrid‐i	nazar	etse”	
Bu	cümledeki	önemli	kelimelerden	biri	 cehl‐i	mürekkeptir.	Cehl‐i	mürekkep,	 cehaletin	
terkiplisidir,	 cehalet	 içinde	 cehalettir.	 Cahil	 olduğu	 halde	 cahil	 olduğunu	 bilmeyendir,	
yani	bilmediğini	de	bilmez.	Böyle	bir	cehaleti	netice	veren,	insanı	böyle	cahil	bir	duruma	
sokan	nazar‐ı	sathiyi,	yüzeysel	bir	bakışı	doğuran	ülfetten	sıyrılıp	çıkmak	gerekir.		

Birinci	 aşama,	 yüzeysel	 bir	 bakış	 ile	 olayları	 anlamaya	 çalışmaktan	 uzak	 kalmak	
istiyorsak	 ülfetten,	 alışkanlıklardan	 kurtulmalıyız.	 Dünyaya	 hep	 ülfet	 nazarıyla	
baktığımızda	hep	döndüğünü	görüyoruz.	Rüzgar	eser,	yağmur	yağar,	bırakılan	eşya	yere	
düşer.	Bütün	bunlar	hep	sathi	nazar	ve	ülfetle	gördüğümüz	olaylardır.	Bir	eşya	havadan	
daha	 yoğun	 moleküler	 bir	 yapıya	 sahipse,	 yere	 doğru	 hareket	 eder	 ve	 biz	 de	 ona	
“düşmek”	 deriz.	 Hep	 öyle	 gördüğümüz	 için	 “Tabii	 düşer	 canım”	 deriz.	 Düşmek	 neyin	
nesidir,	 diye	 hiç	 düşünmemişizdir.	 Isınan	 hava	 yükselir,	 onun	 yerini	 soğuk	 hava	
doldurur.	 Bu	 ısınmak	 nedir?	 Nasıl	 oluyor	 da	 hava	 yukarı	 çıkacak	 bir	 sistem	 oluyor?	
Soğuk	havanın	hareketi	nedir?	Bunları	sormadan	hemen	“rüzgar”	deyip	geçmişiz.		

Ülfet	 bir	 başka	 kelimeyle	 ünsiyet	 çok	 vahim	 bir	 durumdur.	 İnsanı	 cahil	 olduğunu	
bilmeden	 cahil	 eder.	 İnsanı,	 bu	 alemin	 ne	 anlama	 geldiğini	 düşünme	 konusunda	 ve	
varlıklar	üzerinde	tefekkür	etme	alanında	çok	yüzeysel	bırakır.	Bu	nedenle	ülfet	denilen	
durumdan	kendimizi	uzak	tutmanın	yollarını	aramalıyız.		

Ülfetten	 uzak	 kalmanın	 yolunu,	 çok	 bilinçli	 bir	 şekilde	 kendimize	 devamlı	 sormalıyız.	
“Ağırlıklarından	 dolayı	 cisimler	 yere	 doğru	 düşer”	 demek	 çok	 basit	 bir	 açıklamadır,	
insani	 bir	 özellik	 değildir.	 Neden	 ısınan	 su	 buharlaşır?	 Nasıl	 buharlaştığını	 incelemek	
zorundayız.	Suyun	buharlaşmasını	incelediğimizde	kendi	kendine	gerçekleşecek	bir	olay	
olmadığını,	 gayet	 bilinçli	 bir	 tercih	 ile	 meydana	 geldiğini	 anlarız.	 “Bir	 Yaratıcı	 var	 ve	
kasıtlı	bir	şekilde	bu	dünyaya	vücut	vermiş”	sonucunu	içeren	imanın,	hayatımızda	etken	
olmaması,	 dinin	 sadece	 belli	 faaliyetlere	 indirgenmesi	 ya	 da	 sıkıştırılması	 ülfetten	
kaynaklanır.		

Bir	maddenin	 nasıl	 oluyor	 da	 yere	 doğru	 çekildiğini	 düşünmediğimiz	 için	 imanımızın	
iktizası	 olan	 hali	 yaşayamıyoruz?	 Ya	 namaz	 vakti	 gelince	 namazımızı	 kılarken	 ya	 da	
birisi	 bize	 bir	 şey	 soracak	 biz	 de	 yalan	 değil	 de	 doğruyu	 söylediğimizde	 dinimizin	
iktizasını	 yaşayacağımızı	 sanıyoruz.	 Din,	 bu	 kadar	 dar	 bir	 anlayışın	 içerisine	
sıkıştırılamaz.	Dini,	namaz	kılmak,	oruç	tutmak,	yalan	söylememek,	içki	içmemek,	kumar	
oynamamak,	 zina	 etmemek	 gibi	 belli	 uygulamalarla	 sınırlandırmak	 insaniyete	
yakışmayan	bir	durumdur.	İmanın	son	kertesinde	alacağı	şekli	gösteren	uygulamaların	
tabanını	 yani	 pratik	 hayatta	 24	 saatte	 yaşadığımız	 imanın	 gerekçeleri	 hiç	 gündeme	
getirilmez.	Türkçede	 çok	kullanılan	bir	deyimle	açıklamaya	çalışalım:	Namaz	zurnanın	
son	deliğidir,	yani	namazın	temelinin	olması	için	önceki	deliklerden	ses	çıkması	gerekir.	
Oturmamızda,	 konuşmamızda,	 yürümemizde,	 görmemizde,	 duymamızda	 Yaratıcımızın	
bize	 ikramının	 görülmemesi	 imani	 bir	 hal	 değildir.	 Tabanı	 yoksa	 o	 halde	 namazı	 niye	
kıldığımızın,	orucu	niye	tuttuğumuzun	farkında	değiliz	demektir.	İman	tesis	edilmeden,	
imani	bir	hayat	yaşanmadan	belli	ritüelleri	uygulanması	sathilik	ve	basitliktir.		
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İmanın	 temel	 esaslarının	 yaşanması	 için	 kimseden	 filozof	 ya	 da	 ilahiyatçı	 olması	
beklenmez.	 Yürüdüğümüzü,	 oturduğumuzu	düşünmek	 yeterli	 olacaktır.	 Rüzgarın	 nasıl	
estiğini	 bilmek	 için	 fizik	 kanunlarını	 bilmek	 gerekmez,	 sadece	 rüzgarın	 kasti	 bir	 fiil	
olduğunun	 farkında	 olmak	 yeterlidir.	 	 Üzerinde	 oturduğumuz	 dünya	 evi	 boşlukta	
duruyor,	 üstelik	 bu	 dünyanın	 döndüğünü	 söylüyorlar,	 sadece	 kendi	 etrafında	 değil,	
güneşin	etrafında	da	dönüyor,	güneş	sistemiyle	beraber	bir	galaksinin	merkezi	etrafında	
da	 dönüyor	 yani	 3‐4	 çeşit	 dönmeyi	 birden	 yapıyor.	 Bunların	 hepsi	 gerçekleşirken	 biz	
rahat	bir	 şekilde	oturuyoruz.	Demek	ki	bütün	bu	olaylar	hikmetle,	 kasıtla	bize	 takdim	
ediliyor.	 “Kainatın	 Yaratıcısı	 Allah,	 ben	 O’na	 inanıyorum.	 Her	 şeyi	 O	 yarattı”	 diyerek	
ülfetle	geçiştirme	şeytanın	vesvesesidir,	teklifidir.	Şeytan	“Tamam,	kainatı	Allah	yarattı,	
durma	 bunun	 üzerinde,	 geç”	 diyerek	 günlük	 hayatımıza	 sokmaz.	 Şeytan	 kâinatın	 bir	
yaratıcısı	 olması	 gerektiğine	 inanan	 bir	 insana,	 “Bu	 dünya	 kendi	 kendine	 oluşmuştur”	
diye	teklinde	bulunmaz.			

Vehimlerin	tuzakları	

Ülfetten	 sıyrılıp	 çıkınca	 bu	 kez	 “Akla	 karşı	 sedd‐i	 turuk	 eden	 evham	âşiyânı”	 gelir.	
Vehim	 akla	 karşı	 bütün	 yolları	 kapatır	 yani	 aklı	 çalışmaz,	 düşünmez	 hale	 getirir.	
Vehimler	gözümüzde	büyür.	Bazı	bilim	adamları,	kainatın	kendi	kendine	oluştuğunu	ve	
bir	 Yaratıcıya	 gerek	 olmadığı	 fikrini	 ortaya	 sürerler.	 Ama	 kainata	 baktığımızda,	 kendi	
kendine	olmuşa	pek	benzemiyor.	Çünkü	her	 şey	devamlı	değişiyor.	Eğer	bir	 şey	kendi	
kendini	 var	 ettiyse	 kendini	 değiştirmez,	 varlığını	 sabit	 kılar.	 Niçin	 başkasının	
değiştirmesine	 müsaade	 etsin?	 Bilim	 adamlarının	 çoğu	 her	 gün	 çıkıp,	 kainatın	 nasıl	
oluştuğunu	izah	ettiklerini	söylüyorlar.	Bu	durum	karşısında	biz	de	“Adamın	bir	bildiği	
vardır.	 Belki	 ben	 bilmiyorumdur”	 diyerek	 aklımızı	 kullanmanın	 yolunu	 kapatıyoruz.	
Böylece	 bir	 şüpheyi	 barındıran	 bilgiyi,	 “Onların	 dediği	 doğru	 olabilir	 mi?”	 fikrini	 çay	
demler	 gibi	 demlemeye	 bırakıyoruz.	 Çay	 demlemede	 olduğu	 gibi	 çay	 rengini	 suya	
vermeye	 başlıyor	 ve	 beyaz	 olan	 su	 kırmızıya	 dönüşüyor.	 İlim	 adamların	 fikirleri	 de	
bizim	içimizde	demlenmeye	başlıyor,	“Biz	Müslümanız	ama	bilgili	olanlar	öyle	demiyor”	
şeklindeki	şüpheler	içimizde	kalıyor.		

Bu	 durumdaki	 insan	 “mümâresât‐ı	 ilzâmiyattan	 nefsini	 tahliye	 etse”.	 Vehimlerin	
arkasına	 düşen	 bazı	 insanlar	 taklidi	 imana	 sahip	 Müslümanların	 yaptıkları	 yanlışları,	
dinden	 uzaklaşmak	 için	 kendilerine	 delil	 yaparlar.	 Din	 eğitimi	 görmemiştir	 ama	 3,	 5	
kuruş	 para	 toplayıp	 hacca	 gider.	 Çünkü	 oraya	 gittiğinde	 bütün	 günahlarının	
affedileceğini	ve	böylece	ahireti	garantileyeceğini	düşünür.	Bu	Müslümanı	inceleyen	kişi	
de	 bu	 adamın	 hayatındaki	 dünya	 hırsı,	 bencillik	 gibi	 hataları	 görünce	 ‘din	 yanlış’	
sonucuna	ulaşır	ve	vehimlerine	malzeme	toplar.	Dine	karşı	kendini	haklı	çıkartmak	için	
çatışmaya	girer,	dinin	hakkaniyetini	reddetme	hususunda	muhatabını	ikna	etmek,	ilzam	
etmek,	 susturmak	 için	 delil	 üzerine	 delil	 toplar.	 “Siz,	 Yaratıcı	 bu	 kainatı	 yarattı	
diyorsunuz	 ama	 bir	 patlamayla	 	 olmuş”	 diyerek	 inançtan	 uzaklaşmaya	 çalışır.	
İddialaşmak	 için	 vehimleri	 toplayıp	 getirmeye	 başlar.	 Nedir	 o	 patlayan	 şey?	 Patlama	
özelliği	 nedir?	 Bu	 soruları	 düşünmez.	 Atomun	 kendisi	 patlamış	 sonra	 dağılmaya	
başlamış.	 Kim	 dağıtıyor?	 Dağılmak	 nerden	 çıktı!	 Dağılma	 özelliği	 varmış.	 Atomun	
kendisi	 “Ben	 dağılacağım”	 diye	 karar	 mı	 almış?	 Atomun	 iradesi	 nerede?	 Atomun	
içerisine	 girdiğinde	 irade	 mi	 görüyorsun?	 Hiç	 bu	 konulara	 girmeden	 yüzeysellik	
arkasında,	 sadece	vehme	kapılıp	 inatla	kendini	haklı	 çıkartmak	 için	mantık	oyunlarına	
girmeye	çalışır.		
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Mikroskobik	canlılardaki	mükemmelliğin	Müreccihe	işareti	

“Hurdebinî	 bir	 hayvanın	 sureti	 altında	 olan	makine‐i	 dakika‐i	 bedia‐i	 İlahiyenin”	
İnsanın	 karşısına	 ancak	 mikroskopla	 görülebilecek	 kadar	 küçük	 bir	 canlının	 suretine	
girmiş	makine‐i	dakika‐i	bedia	çıkar.	Mikroskopla	görülebilecek	kadar	küçük	parazitler,	
tek	 hücreli	 canlılar,	 küçücük	 hayvancıklar	 vardır.	 İnsanı	 hayretler	 içerisinde	 bırakan,	
düşünen	 insanın	 bile	 yapamayacağı	 işleri,	 iradesini	 kullanarak	 yapan	 bir	 makineyle	
karşı	 karşıyayız.	 İnsan	 da	mükemmel	 bir	 sisteme	 sahip	 olarak	 kendini	 buldu.	 Kendini	
görür	 buldu,	 duyar	 buldu,	 düşünür	 buldu.	 Midesi,	 sinir	 sistemi,	 boşaltım	 sistemi	 akla	
hayale	 gelmez	 bir	 şekilde	 vücudunda	 en	 mükemmel	 bir	 tarzda	 döşenmiş	 buldu.	
Otururken	 yürümeye	 karar	 verdiğinde	 kaslarının	 hareketlerinde	 milyonlarca	 değişik	
kimyevi	 reaksiyonlar	meydana	gelerek,	bir	kalkma	 işleminin	gerçekleştiğinden	 insanın	
hiç	 haberi	 yoktur.	 İnsanın	 dokularındaki,	 hücrelerindeki,	 organlarındaki	 mikropların,	
parazitlerin	yaptığı	faaliyetlerden	sayfalarca	formüller	yazılır.	Bu	formüllerde	de	en	ufak	
sapmaların	 olmadığını	 yine	 bilim	 adamları	 söylüyorlar.	 O	 küçücük	 hayvancıklar	 bu	
faaliyetleri	yapmaya	kendi	kendilerine	karar	veremezler.	Çünkü	öyle	bir	özellikleri	yok,	
o	halde	o	hayvancığa	kim	varlık	verdiyse	onun	düzenini	O	varlık	veren	kurmuştur.	Kim	
olabilir	diye	etrafımıza	baktığımızda	o	hayvancığa	bu	marifetleri	verecek,	onu	harekete	
geçirebilecek	 ne	 bir	 fabrika	 ne	 de	 bir	 varlık	 görüyoruz.	 İşte	 o	 zaman	 diyoruz	 ki,	 bu	
kainatın	 tümünün	 düzenini	 kim	 kurduysa	 o	 hayvana	 da	 bu	 şekilde	 hareket	 etme	
özelliğini	 kainatı	 kurandan	 başkası	 olmayacağını	 anlıyoruz.	 Bu	 sonucu	 vermeye	 gücü,	
kudreti	yeten,	bir	yapıcı	ve	tercih	edici	faktör,	müreccih	görüyoruz;	o	zaman	ilahi	demek	
zorundayız.	Yani	kainatı	yaratan	İlahtır,	deriz.		

Makine‐i	 dakika‐i	 bedia‐i	 ilahiyeyi	 ancak	 kainatın	 Yaratıcısının	 yapabileceği	 sonucuna	
ulaşırız.	 Bu	 makine	 “şuursuz,	 mecra	 ve	 mahrekleri	 tahdit	 olunmayan”dır.	 Bu	
makinenin	kendine	ait	bilinci	yoktur.	Nereye	gidecek,	nerede	nasıl	hareket	edecek	hiçbir	
şekilde	karar	altına	alınamayandır.	“Ben	şunu	yapacağım”	diyemeyen,	tahdit	olunmayan,	
sınır	altına	konamayan	bir	yapısı	vardır.			

“İmkânâtında	 evleviyat	 olmayan	 esbab‐ı	 basita‐i	 camide‐i	 tabiiyeden”	 Her	 bir	
atomun	 parçacıkları	 vardır.	 Atomu	 dahi	 göremezken	 parçacıklarını	 görmek	 için	
milyonlarca	 kez	 büyütülse	 de	 görülmüyor	 ama	 varlığından	 eminiz	 çünkü	 sonuçlarını	
görüyoruz.	O	parçacıkların	‘şu	şekilde	değil	de	bu	şekilde	bir	hayvan	oluşmasını’	tercih	
etme	 konusunda	 ne	 şuuru,	 ne	 ilmi	 vardır.	 Kainat	 kim	 tarafından	 bu	 özelliklerle	 bu	
şekilde	 çalışmak	üzere	 tesis	 edilmişse	bu	atomu	da	 içindeki	parçacıklarını	da	aynı	Zat	
yapmıştır.	Mikroskoplarla	görülebilen	binlerce	çeşit	canlı	var.	Son	araştırmalara	göre	7	
milyon	 çeşit	 canlı	 varlığın	 olduğundan	 bahsediyor	 biyoloji	 kitapları.	 Paleontolistlerin	
ölmüş	 canlıların	 fosillerinde	 yaptıkları	 araştırmalarla	 bu	 sonuçlara	 ulaşılmıştır.	 Hiçbir	
kimse	çıkıp	da,	yılan	şöyle	olsaydı	daha	iyi	olurdu,	diyemez	çünkü	yılan	bu	haliyle	en	iyi	
hayatı,	 doğumu,	 gelişimi,	 yem	 toplaması,	 sıçraması,	 avını	 yakalamasını	 gerçekleştirir.	
İmkânâtında	 evleviyat	 olmayan	 yani	 bütün	 canlılar	 en	 mükemmel	 şekilde	 var	
edilmişler,	daha	güzel	ve	mükemmel	olabilirdi	diyebileceğimiz	canlı	yoktur.	Her	varlık	
kendi	içerisinde	mükemmeldir.		
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Bu	dünyada	bulunuş	maksadını	unutmadan	yaşama	

7	milyon	canlının	her	birisi	kendi	içinde	en	mükemmel	düzenle	yaratılmışken,	tesadüfen	
oluşmuşlar	 diyenlerin	 cehennemi	 niçin	 hak	 ettiğini	 daha	 rahat	 anlayabiliriz.	 Sadece	
kasıtlı	karşı	çıkmak	ve	hakikate	teslim	olmamak	için	olmadık	yollara	başvuran	sahtekar	
muannitlerin	 yaptıklarının	 karşılığını	 görmeleri	 gerekir.	 Yalancılığın	 ve	 sahtekarlığın	
sonucunu	 vicdan	 azabı	 olarak	 bu	 dünyada	 yaşarken,	 ebedi	 hayatında	 da	 yaptıklarının	
cezası	nasıl	gerekiyorsa	o	yaratma	şartlarında	muhatap	olması	gerektiğini	 insan	anlar.	
Yaratıcımız	 “Yanlış	 yaparsanız	 kendi	 elinizle	 kendi	 cehenneminizi	 kurarsınız.	 Ben,	 sizi	
bunu	anlayabilecek	şekilde	yaptım”	der.	Yaratıcısını	tanımayan	insan,	vicdan	azabını	için	
için	 çekmek	 zorundadır;	 kendisini	 sahipsiz,	 kimsesiz,	 tesadüfen	 oluşmuş	 varlık	 olarak	
görür.		

İnsan	 en	 güzel	 şekilde	 yaratılmıştır	 ama	 bir	 gün	 gelip	 ölecektir.	 İnsanı	 yaratan	 kasıtlı	
olarak	ölecek	şekilde	yaratmıştır.	7	milyon	canlının	6	milyonu,	geçmiş	zaman	dilimleri	
içerisinde	gelip	fosillerini	insanlara	ibret	almaları	için	bırakıp	gitmişlerdir.	Bu	dünyanın	
sonu	olacak	 (ölecek)	 şekilde	 var	 edildiğinin	 farkına	 varılması	mesajını	 verirler.	 Çünkü	
devamlı	 değişikliğe	 tabi	 olan	 dünya	 bir	 gün	 kendi	 varlığını	 kendisi	 koruyamadığı	 için	
artık	 kim	 onu	 değiştiriyorsa,	 “Tamam	 seni	 ne	 var	 edeceğim	ne	 değiştireceğim”	 dediği	
anda	kendisine	kalsa	yok	olacaktır.	Yani	kim	bize	hayat	verdiyse	o	hayatı	geri	alacaktır.	
“Kendi	 varlığımı	 kendimin	 devam	 ettiremeyeceğimi”	 anlamam	 için	 hayatı	 bitirecektir.	
Bu	şuur,	ilim,	kavrama,	basiret,	his	dünyası	bize	niçin	verilmiş	diye	sorduğumuzda,	“Bu	
dünyada	niçin	varım?”	sorusunun	cevabını	 aramak	çıkar.	Bunun	dışında	bir	görevimiz	
yoktur.	Güneş	sistemi	bozuk	da	onu	düzeltmek	için	değil,	atomun	çalışmasında	hata	var	
da	 onu	 gidermek	 için	 değil.	 Her	 şey	 yeterli	 ve	 yerli	 yerinde,	 yeter	 ki	 insan	 düzeni	
bozmasın.		

Koyunlar,	 inekler,	kuzular	otluyor,	büyüyor;	at,	deve	gelip	 insana	hizmet	ediyor	çünkü	
ünsiyet	 peyda	 ediyor,	 evcilleştiriliyor	 ve	 zevkle	 seni	 istediğin	 yere	 götürüyor.	 Her	 şey	
insanın	 emrine	 veriliyor.	 “Çoluk	 çocuğuma	 bakmak	 için	 buradayım”	 şeklindeki	
mazeretler	 geçerli	 olmaz.	 Çoluk	 çocuğa	 bakarken	 de	 “Bu	 duygu	 nereden	 geldi?”	 diye	
sormazsak	hainlik	yapıyoruz	demektir.	Bana	bu	duyguyu	kim	verdi?	Bunu	vermekteki	
maksadı	neydi?	Beni	yapan	bu	kadar	mükemmel	yapmak	suretiyle	kendini	tanıtır.	Çoluk	
çocuğa	 zevkle	 bakmak	 yerine	 “Gecemi	 gündüzüme	 katıp,	 canımı	 dişime	 takıp	
çalışıyorum”	diyerek	kendimizi	bir	yerlere	koyarız.		

Bu	dünyada	bulunuş	maksadı	için	her	şeyi	yapacağız.	Çoluk	çocuğumuza	da	bakacağız,	
laboratuvara	da	girip	çalışacağız	ama	maksadımız	yalnızca	insanlığa	hizmet	etmek	değil,	
yaratılmışlığımızın	 gerçekliğini	 anlamaktır.	 Yaratıcının	 en	 harika	 şekilde	 kendisini	
tanıttığını	görüp,	tezahürleri	karşısında	secdeye	kapanmak	için	bu	dünyada	çalışacağız.	
Bu	 çalışmanın	 sonunda	 Allah	 meyvesini	 verecektir.	 Çekirdeği	 ekip,	 sulayıp,	 otunu	
temizledikten	 sonra	 Allah	 patlıcanı	 da,	 domatesi	 de,	 kirazı	 da,	 portakalı	 da,	 her	 ne	
istiyorsam	 ona	 göre	 verir.	 Ama	 benim	 görevim	 patlıcan,	 kabak	 yetiştirmek	 değil,	
insaniyetimin	görevi	onların	yetişmesine,	yaratılmasına	şahit	olmaktır.	Patlıcanın	nasıl	
harika	bir	şekilde	yoktan	yaratıldığını	görmektir.		
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Bilimin	diktatörlüğünü	insaniyet	yıkacaktır	

“Esbab‐ı	 basita‐i	 camide‐i	 tabiiyeden	 husûl‐pezir	 ve	 destgâhın	masnuu	 olduğunu,	
kendi	nefsini	kandırıp	mutmain	ve	ikna	edemezsin.”	Aklı,	bilinci	olmayan	maddeden	
kabağın	 hasıl	 olması	 nasıl	 tabi,	 doğal	 olarak	 görülür?	 Kabak	 çekirdeğini	 toprağa	
koyduğumuzda	 kabak	 çıkar.	 Kim	 çıkarır?	 Nerden	 çıkar?	 Nasıl	 çıkar?	 Kabak	
çekirdeğinden	 kabak	 çıkma	 özelliğinin	 nasıl	 olduğunu	 araştırmak	 gerekir.	 Mesela	
“Fabrikanın	 bir	 tarafından	 demir,	 saç,	 plastik	 gibi	 hammaddeleri	 girersiniz	 diğer	
tarafından	 araba	 çıkar”	 gibi	 bir	 görüşün	 açıklamasını	 yapmak	 ve	 buna	 da	 bilimseldir	
demek	 insaniyete	 yakışmaz.	 Bir	 partikülden	 nasıl	 oluyor	 da	 sonunda	 kabak	 çıkıyor?	
Nasıl	çalışıyor?	Partikülde	bilinç	mi	var,	nereye	gittiğini	nasıl	biliyor?	Kainattaki	yaratılış	
kanunlarını	kullanmak	suretiyle	bilinçli	bir	tercih	söz	konusudur.	Tercih	edici	faktör	bir	
müreccihi	gerektirir.	Bir	evin	ortasında	bir	masanın	tesadüfen	oluştuğu	kabul	edilmediği	
gibi	partikülün	de	kendi	kendine	olması	mümkün	değildir.	

Kainattaki	 her	 hangi	 bir	 maddenin	 kendi	 kendine	 var	 edilme	 özelliği	 olmadığı,	 tarih	
boyunca	 üzerinde	 durulmuş	 bir	 konudur.	 Milattan	 önce	 500	 yılından	 beri	 kayıtlara	
geçmiş	insanlığın	vazgeçilmez	kararlarındandır.	Bilim	adı	altında,	eşyanın	kendi	kendine	
oluştuğunu	 iddia	 eden	 anlayış	mutlaka	 iflas	 etmek	 zorundadır.	 Felsefe	 iflas	 etti,	 bilim	
adına	konuştuğunu	söyleyenlerin	felsefesi	de	iflas	etmek	zorundadır.	İnsanlığın,	kainatın	
şahitliği	altında	Halıkın	karşısında	secdeye	mutlaka	kapanacağı	kaçınılmaz	sonuçtur.	Bu	
geçici	dönemin	bulutlarından	mutlaka	yağmur	yağacaktır.	Belki	bir	iki	günde	olacak	işler	
değil	 ama	mutlaka	 olacaktır.	 Gördükleri	 harika	 şeylerin	 kendi	 kendine	 olduğuna	 dair	
delil	 görmediğini	 söyleyen	 bazı	 bilim	 adamları,	 materyalist	 bilim	 adamları	 tarafından	
‘çatlak	 sesler’	 olarak	 değerlendiriliyor.	 “Kendi	 kendine	 oluyor”	 demeyenleri	
laboratuvarlardan	 kovuyorlar,	 makalelerini	 yayınlamıyorlar.	 Kendi	 kendine	 oluşuna	
dair	 hiçbir	 delil	 yok	 ama	 ‘bilim,	 kendi	 kendine	 oluşumu	 izah	 eder’	 anlayışının	
diktatörlüğü	 var.	 Bu	 sekülarist	 diktatörlük	 mutlaka	 yıkılacaktır,	 insanlık	 artık	 bunu	
taşıyamaz.	 Çünkü	 akıl	 almaz	 mükemmellikteki	 düzenin	 en	 ince	 detaylarını	 görmeye	
başladılar	 ve	 insanlar	 bu	 düzenin	 kendi	 kendine	 tesadüfen	 oluşmadığını	 kabul	
edeceklerdir.	Dinsizliğin	diktatörlüğünü	insaniyet	yıkacaktır	çünkü	zülüm	devam	etmez.	
İnkar	 etmek	 isteyen,	 küfrü	 tercih	 edebilir	 ama	 zulmü	 ikame	 etmek	 isteyen	 serbest	
değildir.	Zulüm	insanlığın	tümü	tarafından	reddedilir.		

Partiküllerin	kendi	kendine	doğal	olarak	böyle	şeyleri	yapma	özellikleri	olduğunu	kabul	
edebilmek,	 eşyanın	 kendi	 kendine	 oluşuyor	 olduğunu	 söyleyebilmek	 için	 “herbir	
zerrede	Eflâtun	kadar	bir	şuur	ve	Calinos	kadar	bir	hikmetini	ispat	etmek”	gerekir.	
En	 zirvedeki	 zeki	 insanlar	 kadar	 hikmetli	 olduğunu	 ispat	 etmek	 gerekir.	 Partikülün	
“Şuraya	 gidersem	 yanlış	 olur,	 buraya	 gitmem	 lazım”	 şeklinde	 kararlar	 verip	 bilinçli	
tercih	yaptığını	gösteren	hiçbir	alameti	yoktur.	“Zerre	kendi	kendini	yapıyor”	iddiasında	
bulunan	 kişinin	 zerrenin	 süper	 zekaya	 sahip	 insanlar	 kadar	 hikmetli	 olduğunu	 ispat	
etmeleri	 gerekir.	Mesela	 bir	 binanın	 duvarındaki	 tuğlaya	bakarken,	 bilinçli	 bir	 şekilde	
oraya	 yerleştirildiğini	 görürüz.	 “En	 güzel	 şekilde	 tuğlalar	 kendi	 kendine	 buraya	
yerleşmişler”	denilemez	çünkü	iradeleri	yoktur.	Ama	bilim	adamı	“Orasını	bilemem,	ben	
din	 işleriyle	uğraşmıyor,	burada	en	uygun	şekilde	pozisyon	aldıklarını	gözlemliyorum”	
şeklinde	bilimsellik	adı	altında	açıklama	yapar.	Tuğlanın	bu	şekli	alabilmesi	 için	tercih	
yapacak	bilinci	var	mı?	Kendisinin	üzerindeki	başka	bir	 tuğlanın	nereye	gidip	nasıl	bir	
bina	oluşturacağına	dair	tasarrufta	bulunması	mümkün	mü?	Mümkün	olmadığını	kabul	
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edersek,	 binanın	 bütününü	 bilen	 birisi	 tarafından,	 yani	 bilinçli	 birisinin	 iradesiyle	
konulduğunu	kabul	etmek	zorundayız.		

Zerreler	arasındaki	vasıtasız	iletişim	

“Zerrât‐ı	 saire	 ile	 vasıtasız	 muhabereyi	 itikad”	 cümlesinde	 belirtilen	 zerrelerin	
arasındaki	vasıtasız	haberleşme	konusu	bin	yıldan	beri	İslam	uleması	arasında	tartışılan	
önemli	 bir	 konudur.	 Alimlerin	 büyük	 çoğunluğu	 böyle	 ince	 bir	 meseleyi	 yıllarca	
tartışmışlardır.	Bizim	bu	tartışmalara	ne	girecek	ilmimiz	ne	de	vaktimiz	var.	Bilmemize	
de	 gerek	 yok,	 bu	 argümanların	 en	 detaylarını	 bilen	 birisi	 olarak	 Said	Nursi	 imanımızı	
emniyete	alabilmemiz	için	bize	ip	uçları	veriyor	ve	konunun	analizini	yapıyor.		

Bir	eşyanın	diğer	bir	eşyayla	arasında	 ilişki	vardır	ve	bu	 ilişki	birbirine	bağımlı	olarak	
gelişir.	Mesela	güneş	ışığının	fotoncukları	bir	yerden	gelir,	suyun	molekülleri	bir	başka	
yerden	 gelir	 ve	 bunlar	 birbiriyle	 anlaşırlar.	 Burada	 vasıtasız	 bir	 haberleşme	 vardır.	
Neden	 vasıta	 yok?	 Muhabere	 varsa	 vasıta	 olması	 gerekir.	 Burada	 akla	 gelen	 ilk	 soru,	
güneş	ışığının	fotoncukları	ile	suyun	atomcuklarının	varlığı	nasıl	izah	edilir?	İkinci	soru,	
bunların	hareketlerinin	varlığı	neyle	izah	edilir?		

Zerreler	 arasındaki	 araçsız	 muhabereyi	 açıklayabilmek	 için	 güncel	 bir	 örnek	 verelim.	
Elimizden	hiç	düşmeyen	cep	telefonlarıyla	konuşuyoruz,	şuurlu	bir	şekilde	birbirimizle	
anlaşıyoruz.	Bu	konuşma	sırasında	ses	dalgacıklarını	kullanıyoruz.	Dünyada	herkes	bilir	
ki	 vasıtasız	 hiçbir	 şey	 olmaz.	 Konuştuğum	 cep	 telefonun	 faturasını	 her	 ay	 düzenli	
ödüyorum.	 Bu	 ücretleri	 niçin	 alıyorlar?	 O	 konuşmaların	 gerçekleşmesi	 için	 servis	
hizmetleri,	internet	bağlantısını	sağlayan	sinyallerin	verildiği	uydu	kurulumu	gibi	birçok	
araç	 için	 ücret	 istiyorlar.	 Biz	 de	 bütün	 bu	 hizmetlerin	 karşılığını	 ödüyoruz	 böylece	
vasıtaları	 tanımış	 oluyoruz.	 Peki	 iki	 atom	 arasındaki	 anlaşmanın	 vasıtasının	 sistemini	
kim	kurdu?	Böyle	bir	 sistemin	kendi	kendine	oluştuğuna	dair	bir	delil	 var	mı?	Apaçık	
olan	 bu	 durumu	 materyalist	 düşünce	 görmezden	 gelir.	 Bilim,	 mikroskopun	 altında	
gördüğünü	iddia	eder	halbuki	mikro	dünyaya	bakmaya	gerek	kalmaz.	Yürüyen	bir	insan	
kendi	fiilini	yaratıyor	diyemeyiz.	Adamın	nasıl	yürüdüğünden	bile	haberi	yoktur,	sadece	
yürümeyi	 ister	 ve	 yürür.	 O	 anda	 insan	 ne	 yaptığını	 bilmez,	 insan	 yürütülecek	 şekilde	
yaratılır.	 İnsanın	 sadece	 isteme	 iradesi	 vardır,	 insan	 kendi	 fiilinin	 dahi	 yaratıcısı	
değilken	 iki	 tane	 atomun	 birbiriyle	 anlaşarak	 bir	molekül	 yapıp,	molekülden	 bir	 bitki	
yapıp	insanın	yapısına	uygun	hale	getirmesi	hiç	mümkün	değildir.		

“Esbab‐ı	 tabiiyenin	 üssü’l‐esası	 hükmünde	 olan	 cüz‐ü	 lâyetecezzâdaki	 kuvve‐i	
cazibe	ve	kuvve‐i	dâfianın	içtimalarının	hortumu	üzerindeki	muhaliyetin	damgasını	
kaldırabilsen...	 Eğer	nefsin	 bu	muhalâta	 ihtimal	 verse,	 seni	 insaniyet	 defterinden	
sildirecektir.”	Tabii	sebeplerin	aslı,	esası	olan	maddenin	en	küçük	temel	taşında	itme	ve	
çekme	 kuvveti	 vardır.	 Madde	 hangi	 iradeyle	 ‘git’	 diyor,	 hangi	 iradeyle	 ‘gel’	 diyor?	
Elektronların	 kaçma	 gibi	 bir	 eğilimleri	 mi	 var?	 Maddenin	 en	 küçük	 temel	 taşında	
birbiriyle	çelişen	bu	iki	gücü	aynı	anda	en	mükemmel	bir	dengede	tutacak	iradeye,	ilme	
sahip	 olabilmesi	 için	 kainatın	 Yaratıcısı	 olması	 gerekir.	 Said	 Nursi	 bu	 noktaya	 dikkat	
çekerek,	maddenin	 içerisinde	 yapılanların	 kendilerine	 ait	 olmadıklarını,	 kendilerinden	
kaynaklanmadığını	 bize	 açıkça	 gösteren	 özelliklerle	 donatıldığını	 söylüyor.	 Bütün	
bunları	maddenin	 kendisinin	 yaptığına	 dair	 hiçbir	 delilin	 olmadığını	 belirtiyor.	 Nursi,	
maddenin	 içerisindeki	 zerrelerin	 vasıtasız	 bir	 şekilde	 birbiriyle	 anlaştıklarını	 ve	
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maddenin	en	küçük	parçasındaki	iki	çelişki	gücünün	en	faydalı,	en	mükemmel	düzeyde	
denge	 kuracak	 şekilde	 tercih	 yapma	 özelliklerinin	 olduğunu	 söyleyen	 insanların	
insaniyet	defterinden	silineceğin	belirtiyor.						

Yaratılış	zıt	kuvvetlerin	ittifakı	üzerine	oturtulmuştur	

“Fakat	 caizdir	 ki,	 her	 bir	 şeyin	 esası	 zannettikleri	 olan	 cezb	 ve	 def’	 ve	 hareket,	
âdâtullahın	 kanunlarına	 birer	 isim	 olsun.	 Fakat	 kanun	 kaidelikten	 tabiîliğe	 ve	
zihnîlikten	 haricîliğe	 ve	 itibardan	 hakikate	 ve	âletiyetten	müessiriyete	gelmemek	
şartıyla	kabul	ederiz.”		

Bilinen	 en	 eski	 tarihi	 dönemlerden	 beri	 insanlığın	 en	 önemli	 sorularına	 cevaplar	
aranmıştır.	 Her	 zaman	 temel	 sorular	 sorulmuş,	 mütalaaları	 yapılmış,	 cevapları	
araştırılmış,	aşama	aşama	teknik	terimlerle	adlandırılmaları	yapılmıştır.	Fakat	insanlığın	
her	 döneminde	 istikamet	 aynıdır.	 Görüyoruz	 ki	 kainatın	 çalışma	 biçiminde	 bir	
düzenlilik,	 tutarlılık	 vardır.	 Fakat	bu	düzenlilikte	 tespit	 ettiğimiz	kuralların	kendisi	mi	
etkendir	 yoksa	 kainat	 bilinçli	 bir	 şekilde	 bu	 kurallar	 esas	 alınarak,	 tercih	 edilerek	
yaratılmış	 bir	 varlık	 mıdır?	 İnsanlığın	 tarihi	 boyunca	 bu	 iki	 akım	 tartışma	 konusu	
olmuştur.	Önce	varlık	konusu	tartışılmış,	sonra	bunu	‘’varlıktaki	düzenin	varlığı’’	konusu	
takip	 etmiştir.	 Belli	 kişiler	 “Tabiat	 kendi	 kendine	 böyle	 bir	 sistem	 oluşturmuştur”	
diyorlar.	 Belli	 kişiler	 de	 “Bu	 düzen	 o	 kadar	 anlamlı	 ki	 bu	 anlamlı	 sonuç	 anlamsız	 bir	
kaynaktan	 çıkamaz.	 Hele	 bir	 de	 kainatın	 o	 komplike	 akıl	 almaz	 karmaşıklığının	
mükemmel	 bir	 düzen	 oluşturacak	 şekilde	 gerçekleşerek,	 bizim	 karşımızda	 kendisini	
tazelemek	 suretiyle	 sergileyen	 bu	 düzen,	 ancak	 bilinçli	 bir	 kaynağın	 eseri	 olabilir”	
diyorlar.	 Mutlaka	 bilim	 adamı	 ya	 da	 felsefeci	 olarak	 bir	 teori	 ileri	 sürmek	 zorunda	
değiliz,	 insani	 duygularımızı	 kullanarak,	 kainatın	 bizim	 için	 ne	 ifade	 ettiği,	 sorusunu	
sorup	cevabını	araştırmalıyız.		

Said	Nursi,	tabiat	kanunları	terimini	açıklamaya	tabi	tutuyor.	Tabiat	kanunlarının,	kendi	
kendine	oluşmuş	bir	düzen	anlamını	içeren	ifadenin	çelişkili	olduğunu	söylüyor.	İnsani	
özellikleri	 kullanarak	 yapılan	 gözlem	 sonunda,	 anlamsızlıktan	 anlamlılık,	 tesadüften	
düzenin	çıkabileceği	ihtimaline	insan	mantığı	hiçbir	surette	ihtimal	vermez.	Toprak,	su,	
hava	çarpışırken	ya	da	birbiriyle	ilişkiye	geçerken,	insan	için	çok	güzel	bir	varlık	ortaya	
çıkıvermiş.	 Bu	 güzel	 varlık	 üstelik	 bütün	 detaylarıyla	 en	 mükemmel	 düzeni	 insana	
yansıtıyor.	 İnsanın,	bu	düzen,	 ‘’kendi	kendine	olmuştur,’’	diyebilmesi	 için	 insaniyetiyle	
çelişkiye	 düşmesi	 gerekir.	 Müellif	 Said	 Nursi	 bu	 parçada	 itme	 ve	 çekme	 kuvvetlerine	
dikkat	çeker	ve	birbirine	tamamen	zıt	bu	kuvvetlerin	kendilerinin	en	optimum	düzeyde	
ittifak	 ederek	 birbirini	 tamamlayıcı	 ahengi,	 düzeni	 sağlayarak	 barış	 yapmalarının	
mümkün	 olmadığını	 söyler.	 Bu	 kuvvetler	 zıttır	 ve	 “Biraz	 ben	 itmeyeyim	 de	 çekme	
özelliği	 ile	 ortada	 bir	 noktada	 bulaşalım,	 barışı	 sağlayalım”	 deme	 özellikleri	 yoktur.	
Nursi,	bütün	 insanlığın	yaratılışta	 gözlemlediği	kuralların	 tümünün	birbirine	 zıt	bu	 iki	
esas	 üzerine	 oturduğuna	 vurgu	 yapar.	 Kur’an’da	 da	 sürekli,	 kainatta	 çift	 özelliklerin	
ittifakıyla	yaratılışın	gerçekleştiği	zikredilir.			

‘Hareketi’	ihmal	eden	varlık	görüşü	yanlıştır	

İtme	ve	çekme	kuvvetinden	sonra	gelen	en	önemli	kelime	harekettir	ve	konunun	ikinci	
can	damarını	oluşturur.	Orta	çağdan	beri	sadece	dünyada	değil	İslam	ulemasında	da	çok	
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yoğun	 tartışmalar,	 açıklamalar	 yapılmıştır,	 anlamak	 için	 çırpınmaya	 çalışmışlardır.	
Hareket,	maddenin	ya	da	kainatın	olmazsa	olmaz	özelliğidir.	Dünyada	sabit	olan	hiçbir	
varlık	 yoktur.	 Peki,	 bu	 hareket	 bize	 neyi	 gösterir?	Mesela	 dünya	 yuvarlıktır	 ve	 döner.	
Yerkürenin	varlık	nedenini	araştıran	 insan	aynı	zamanda	neden	yuvarlak	olduğunu	da	
araştırır.	 Yuvarlak	 olmasının	 kaynağı	 nedir?	 Dünyanın	 dönüyor	 olmasının,	 sert	
olmasının,	 sıvı	 olmasının,	 yumuşak	 olmasının	 kaynağı	 nedir?	 Ateşin	 varlık	 kaynağı	
nedir?	 Işık	 veren	 özelliğe	 sahip	 olmanın	 kaynağı	 nedir?	 Işığın	 fotonlarının	 hiç	 sabit	
kalmadan	 devamlı	 hareket	 halinde	 olmasının	 varlık	 nedeni	 nedir?	 Oturduğumuz	
sandalyeye	 bakarız	 ve	 tahta,	 sandalye	 yapar	 mı,	 diye	 sorarız.	 Tahtanın	 kendine	 ait	
özellikleri,	 sandalyede	 görülen	 özelliklerin	 varlık	 nedeni	 olabilir	 mi,	 diye	 bir	 soru	
aklımıza	gelir	ve	bu	soru	basit	olmasına	rağmen	çok	önemli	ve	yerinde	bir	sorudur.		

Kendimize	 dönüp	 “Beni	 kim	 yaptı?”	 diye	 sorduğumuzda	 “Kendi	 kendime	 bir	 varlığım	
olamayacağına	 göre	mutlak	bir	Yaratıcı	 vardır”	dediğimde	meselenin	bittiğini	 sanırım.	
Halbuki	beni	insan	yapan	sonsuz	sayıdaki	özelliklerimin	varlık	nedeni	sormam	gerekir.	
O	 özelliklerin	 her	 birisi	 daima	 yenilenen	 bir	 yaratılış	 ile	 varlıklarını	 sürdürüyorlar.	
İnsanda	bulunan	her	hangi	bir	hücrenin	bir	halden	diğer	bir	hale	dönüşmesi	için	yapmış	
olduğu	hareketin	kaynağı	hücrenin	kendisi	olamaz.	Hücrenin	hiçbir	parçacığı	bir	adım	
ilerisinde	takınacağı	yeni	tavrı	bilecek	hiçbir	özelliğe	sahip	değildir,	yani	böyle	bir	tercih	
yapma	özelliği	yoktur.	Bir	insanın	yarın	başına	neler	geleceğini	bilmiyorsa	hücresinin	de	
başına	 neler	 geleceğini	 bilmesi	 mümkün	 değildir.	 İnsanın	 mantığı	 bunu	 rahatlıkla	
anlayabilecek	kapasitededir.		

“Beni,	 bu	 kainatı	 yaratan	 yarattı.	 Tamam	 anladım,	 ben	 Allah’a	 inandım”	 diyerek	 olayı	
bitirdiğimizi	 zannetmek,	 yaratılıştaki	 mükemmelliğe	 karşı	 çok	 ama	 çok	 acımasızca	
uygulanmış	bir	aşağılamadır.	Yani	Yaratıcıyı	kabul	ediyoruz	ama	O’nu	öyle	aşağı	duruma	
düşürüyoruz	ki	beni	var	 etmiş	ve	olay	bitmiş	gibi	düşünüyoruz.	Halbuki	her	 anımızda	
yeni	hareketler	gerçekleşmek	suretiyle	varlığımız	tazeleniyor,	yenileniyor.	Varlığımız	ile	
hareket	 halindeyiz,	 yoksa	 sadece	 yürüdüğümüzde	 hareket	 ettiğimizi	 düşünmek	 yani	
hareketimizi	 sadece	 yürümeye	 indirgemek	 kainatın	 gerçekliğinden	 hiç	 haberimizin	
olmadığı	 anlamına	 gelir.	 Bütün	organlarımız,	 organlarımızın	parçacığı	 olma	düzeyinde	
olan	hücreler,	hücrelerin	parçacığı	durumunda	olan	atomcuklar,	atomcukların	parçacığı	
durumunda	 olan	 partiküllerin	 hepsi	 kendi	 düzeylerinde	 daima	 hareket	 halindedirler.	
Bütün	 bunlar	 tazelenip	 yenileniyorlar.	 Bir	 insan	 yaratılıp	 bırakılmıyor,	 organları	 da	
yaratılıyor,	 organların	 içerisindeki	 parçacıklar	 da	 yaratılıyor	 ve	 her	 biri	 hareket	
halindeler.	 Sayılamayacak	 kadar	 çok	 trilyonlarca	 hareketin	 hepsi	 aynı	 mükemmel	
düzeni	 korumak	 suretiyle	 ittifak	 ediyorlar.	 Halbuki	 hepsi	 birbirinin	 özelliklerinin	 ters	
karakterine	 sahip	 olmaları	 söz	 konusuyken	 bu	 ittifakı	 ‘tesadüf’	 diye	 izah	 etmek,	
imkansızlığa	imkan	veren	bir	anlayışın	ürünüdür.		

Nursi	 itme	 ve	 çekme	 kuvvetlerine	 hareket	 kelimesini	 de	 ilave	 etmek	 suretiyle	 tabiat	
kanunlarının	anlaşılmasında	iki	ana	temel	özelliğe	dikkat	etmek	gerektiğini	özetliyor.	Zıt	
özelliklere	 sahip	 olanların	 inanılmaz	 düzeydeki	 ittifakı	 ve	 bu	 ittifakın	 hiç	 durmadan	
kendisini	 yenileyerek	 fakat	 aynen	 değil,	 benzeriyle	 yenileyerek	 bu	 ittifakın	 daima	
gerçekleştiğini	ifade	eden	Bediuzzaman,	tekrar	tekrar	düşünen	ve	kendini	gözlemleyen	
insanların	düşünme	alanına,	kendi	tefekkürünü	sergiliyor.	Kainatın	bütün	özellikleriyle	
var	olmasını	 irade	eden	bir	kaynağın	tercihi	sonucunda	böyle	bir	alemin	var	olduğunu	
insan	 kabul	 edebilir.	 Adetullah,	 kainatın	 Yaratıcısının	 yaratma	 usulü/yaratma	
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düzeni/yaratma	 kurallarıdır	 ve	 bu	 kurallarla	 hep	 tazelenecek	 şekilde	 yaratmayı	
gerçekleştirir.	Bu	kuralları	“kendi	kendine	oluşmuşluk”	ya	da	“rastgelelik”	şeklinde	izah	
etmek	insaniyetten	çıkmayı	gerektirir.	

Hareketi	 ihmal	 eden	 her	 hangi	 bir	 ‘kainatı	 anlama	 çapası’	 yanlış	 olmak	 zorundadır.	
Çünkü	yanlış	bir	sonuca	ulaştırır.	İster	‘Kainatın	Yaratıcısı	Allah’tır,	kainat	kendi	kendine	
olmaz’	diyen	birisi	olsun,	isterse	‘Böyle	kendi	kendine	olup	giden	bir	dünya	görüyorum’	
diyen	 birisi	 olsun	 eğer	 hareketi	 dikkate	 almayan	 bir	 varlık	 yorumu	 yapıyorsa	 yanlış	
olmak	zorundadır.	Ya	Allah’ı	 inkar	ederken	yanlış	yapacaktır	ya	da	Allah’ı	 tanımlarken	
yanlış	 yapmak	 zorundadır.	 ‘Kainatın	 bir	 Yaratıcısı	 vardır’	 görüşünü	 onaylayanların	
dünyasında	 ‘hareket’	 varlık	 yorumunun	 ana	 teması	 olduğunu	 görürüz.	 Ortaçağ	 İslam	
düşüncesinin	 düşünürlerinin	 arasında	 bile	 bu	 konunun	 önemine	 dikkat	 çekilmiştir.	
Kendi	 çağının	 şartları	 dahilinde	 o	 çağın	 kullandığı	 kelimeler/terimler	 kullanılarak	
hareketin	 önemine	 dikkat	 çeken,	 analizler	 yapan	 güçlü	 bilim	 adamları,	 Kur’an’ın	
rehberliğiyle	 birlikte	 çok	 açıklamalar	 yapmışlardır.	 Ama	 günümüzde	 bu	 kelimeleri	 ve	
terimleri	 kullanmak	 suretiyle,	 geçmişteki	 bu	 insanların	 düşünce	 çabalarına	
ulaşılmadığını	 görebiliriz.	 Felsefi	 teoriler	 de	 dahil	 olmak	 üzere	 varlık	 sorununu	
inceleyen	 düşünce	 modellerinin	 temeline	 hareket	 kavramını	 oturtmuş	 insanlar	 çok	
nadirdir.	 Ama	 ortaçağ	 İslam	 düşüncesinde	 ciddi	 bir	 akım,	 ‘hareket’e	 dikkat	 etmek	
suretiyle	 kainat	 yorumunun	 en	 güzel	 şekilde	 insan	 tarafından	 yapılabileceğine	 dair	
katkılarda	bulunmuştur.		

Yeni	bir	düzende	var	olma	düzeni	

“Fakat	 kanun	 kaidelikten	 tabiîliğe”	 yani	 yaratılışın	 takip	 ettiği	 kurallarla	 eğer	 bir	
meyve	 isteyeceksek,	 o	 meyvenin	 yaratma	 kuralına	 uyarak	 isteyebiliriz.	 Yaratıcı,	
Kur’an’ın	 tabiriyle	 ‘’sünnetullah’’	 denilen	 kuralları	 koyuyor	 ve	 “Benden	 iste,	 Bana	
müracaat	 et,	 Ben	 sana	 yaratırım”	 vadinde	 bulunuyor.	 Bu	 kaidelerin	 kendi	 kendine	
oluşması	mümkün	değildir;	ne	kainat	çapında	kendi	kendine	anlamlılığın	olması	ne	de	
daima	tazelenen,	her	an	değişen	ve	o	değişik	haliyle	yeni	bir	düzen	oluşturan	kainatın	
olması	mümkün	değildir.		

Kainat	 her	 an	 değişen	 durumuyla	 yeni	 bir	 düzen	 oluşturuyor	 ve	 bu	 yeni	 düzen	 de	
kasıtlılığın	delili	oluyor.	Kasıtlılığı	anlamak	için	bütün	kainatı	incelemek	zorunda	değiliz.	
Hangi	alanda	çalışıyorsak	veya	ilgi	alanımıza	giren	her	hangi	bir	şeyi	incelememiz	yeterli	
olur.	Mesela	 çiftçiysek	buğdayı	üretirken	neler	 yaptığımıza	dikkat	 edebiliriz.	Çıkan	bir	
buğdayı	 elimize	 alıp	 nasıl	 var	 olduğunu,	 düşündüğümüz	 zaman	 çok	 rahat	 bir	 şekilde	
anlarız	 ki	 kendi	 kendine	 oluşması	 mümkün	 değildir.	 Buğdayın	 hücrelerinde	 bulunan	
DNA	adı	verilen	bilgi	rezervlerinin	içerisinde	kendi	kendine	oluştuğuna	dair	hiçbir	delil	
göremeyiz.	 DNA’dan	 haberi	 olmayan	 çiftçi	 toprağa	 suyu	 döktüğünde	 veya	 yağmur	
yağdığında	 çekirdekten	 buğday	 başağının	 çıktığını	 görür	 ve	 bunun	 kendi	 kendine	
olamayacağını	anlar.	Laboratuvardaki	bilim	adamı	da	DNA’nın	içerisindeki	parçacıkları	
inceler	ve	bu	parçacıkların	kendi	kendine	bu	şekilde	oluşamayacağını	 rahatlıkla	 anlar.	
Her	 iki	 kişi	 de	 biri	 laboratuvarda,	 diğeri	 tarlasında	 rahatlıkla	 aynı	 sonuca	 ulaşabilir.	
Buğday	tohumunun	veya	içerisine	yerleştirilmiş	DNA’nın	ne	aklı	vardır,	ne	planı	vardır,	
ne	geleceği	düzenleyebilir	ne	de	düzenden	haberi	vardır.	Toprağa	koyar	üzerine	basar	
geçersin,	bir	yerden	alırsın	başka	bir	tarafa	atarsın	“Bir	dakika	benim	işim	var,	buğday	
yapacaktım”	diyecek	iradesi	ve	ilmi	yoktur,	hatta	hiçbir	şeyi	yoktur.	Nasıl	var	edildiyse	
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öyle	 olmak	 zorunda	 olan	 bir	 varlıktır.	 Buğdaydaki	 özelliklerin	 tesadüfen	 oluşmasının	
imkansız	olduğunu	insan	mantıken	anlar.		

Tesadüf,	 bir	 yerde	bile	 sonuç	veremezken	kainatın	her	 yerindeki	mükemmel	yaratılışı	
tesadüfe	bağlamak	akılsızlıktır.	13.7	milyar	yıldan	beri	kainat	her	haliyle	yeni	bir	düzen	
içerisinde	var	oluyor.	Yani	“yeni	bir	düzende	var	olma	düzeni”	değişmiyor.	Dünkü	dünya	
bugünkü	 dünyadan	 farklıydı.	 Dün	 kar	 yağıyordu,	 bugün	 yağmur;	 dün	 dünya	 belli	 bir	
yörüngede	dönerken	bugün	güneşe	göre	konumu	değişti	ve	değişik	yörüngede	dönüyor.	
Yani	sabit	bir	düzen	tutmuş	gidiyor	değil.	Mesela	2	yüzyıl	önce	inşa	edilmiş	bir	evin	yeni	
yapılmış	 fotoğrafı	 ile	şimdiki	halini	gördüğümüzde	çok	değişmiş	olduğunu	görürüz.	Bu	
değişim	 bir	 günde	 olmaz,	 daima	 gerçekleşen	 değişmeler	 toplamından	 meydana	 gelir.	
Kainatın	varlığının	teorik	olarak	hesaplandığı	andan	itibaren	günümüze	kadar	düzensiz	
bir	değişime	rastlanmamıştır.	Kainatın	hiçbir	parçasının	kendi	başına	hareket	ettiği	bir	
an	 mevcut	 değildir	 çünkü	 yaratıktırlar	 ve	 Yaratıcısının	 iradesine	 tabi	 olmak	
zorundadırlar.		

Yaratıcıları,	onların	nasıl	olmaları	gerektiğine	karar	verirse	o	şekilde	yaratır.	İnsan	aklı,	
kainatın	varlığını	mutlak	iradeye,	mutlak	özelliklere	sahip	ve	kainat	cinsinden	olmayan	
bir	 Yaratıcıya	 izafe	 etmek	 zorundadır.	 İnsaniyetini	 kullanan	 herkes	 kainatta	 yaratılış	
kaidelerinden/varlık	 alemine	 getiriliş	 kaidelerinden	 bahseder.	 “Kendi	 kendine	 olması	
doğaldır”	 ifadesi	 insaniyete	 aykırıdır,	 vahyin	 bildirmesine	 daha	 henüz	 gelmeden	
insaniyetimizle	 çelişir.	 İnsan	 inansa	 da	 inanmasa	 da	 bu	 cümleyi	 söyleyemez,	 eğer	
söylerse	 Yaratıcıyı	 tanımamak	 için	 söylemiştir	 ve	 de	 insaniyetiyle	 çelişir,	 kendini	
kandırmış	 olur.	 İnsaniyetimizin	 gereği	 olan	 gerçeği	 onaylayacağız	 ve	 teslim	 olacağız.	
Ancak	 bu	 durumda	 din	 ortaya	 çıkar.	 Aksi	 takdirde	 daha	 ilk	 aşamalardan	 geçmeden	
dinden	 bahsetmek	 anlamsızdır.	 Ona	 din	 denmez,	 kültür	 denir.	 İnsaniyetimizi	 kendi	
çapımızda	 kullanmak	 suretiyle	 ulaştığımız	 sonuçlara	 göre	 iradi	 tercihimizi	 yaptığımız	
zaman	 ancak	 insan	 olabiliriz.	 O	 insaniyetimizin	 neticesinde	 de	 inancımız	 bizim	 kendi	
insaniyetimizin	ulaştığı	sonuç	olur.		

Kanunların	harici	vücudları	yoktur,	itibari	vücudları	vardır	

“Fakat	kanun	kaidelikten	tabiîliğe	ve	zihnîlikten	haricîliğe”	cümlesindeki	zihnilikten	
hariciliğe	 çıkmamak	 suretiyle	 derken	 kanunun	 zahiri	 bir	 özelliğinin	 olmadığı	 anlatılır.	
Kanun,	 toprağın	 zerrelerine	 yahut	 havanın	 moleküllerine	 “şöyle	 olacaksın”	 diye	
emreden	 bir	 şey	 değildir.	 Kanun	 harici	 özelliği	 olmayan,	 yalnızca	 insanın	
kavramsallaştırmasının	 sonucunda	söylenilmiş	 yahut	kullanılmış	bir	kelimedir.	Mesela	
sandalye	dediğimizde,	Türkçe	konuşan	insanlar	ne	demek	istediğimizi	anlarlar.	Söyleyen	
de	 dinleyen	 de,	 hariçte	 vücudu	 olan	 bir	 sandalyeyi	 algılar.	 Sandalye	 kelimesi,	 hariçte	
vücudu	olan	bir	şeyin	simgesi	olarak	aramızda	kullanılır.	 “Benim	odamda	bir	sandalye	
var”	 derken,	 karşımdakine	 bir	 sandalyenin	 varlığını	 bildirmek	 için	 kullanıyorum,	
sandalyenin	 kendisini	 taşıyıp	 da	 karşımdakine	 göstermiyorum.	 Yaratık	 olan	 bir	
sandalyenin	 varlığını	 bir	 kelime	 ile	 sembolize	 ediyorum.	 Fakat	 sandalye	 diye	 bir	
kelimenin	 olmasından	 dolayı	 da	 sandalyenin	 varlığını	 izah	 etmiş	 olmayız.	 Kainatın	
varlığının	 içerisinde	 de	 öyle	 bir	 varoluş	 var	 ki	 onu	 kanun	 kelimesiyle	 ifade	 ediyoruz.	
Sandalye	diye	hariçte	vücudu	olan	bir	şey	var,	bir	de	onun	yanında	sandalye	kelimesi	var	
ama	 bu	 kelimenin	 kendisinin	 bir	 sandalye	 olduğunu	 gösteren	 hariçte	 vücudu	 yok;	
yalnızca	 sandalyenin	 varlığını	 temsil	 eden	 bir	 simgedir.	 Eğer	 sandalye	 kelimesini	 bir	
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kağıdın	üzerine	yazdığımda	kelimenin	vücudu	olur	ama	o	kağıt	ve	mürekkep	izlerini,	bir	
sandalyenin	 varlık	 nedeni	 olduğunu	 iddia	 etmemiz	mümkün	 değildir.	 Kanun	 da	 böyle	
bir	 simgeleştirme	 faaliyetinin	 neticesinde	 insanın	 kullandığı	 bir	 ifadedir.	 Yoksa,	
kanunun	hariçte	bir	vücudu	var	ve	 toprağa,	suya	 “Sen	böyle	yapacaksın,	birlikte	 ikiniz	
anlaşıp	buğday	yapacaksınız”	diye	emirler	veren	bir	faktör	değildir.		

Hepimizin	 farkında	 olmadan	 beyinlerimiz	 yıkandı.	 Çünkü	 bu	 asırda	 çok	 müthiş,	
acımasız,	diktatörce	davranan	bir	direnmenin	karşındayız.	“Benim	dediğimi	aynen	kabul	
edeceksin”	 diktatörlüğü	 materyalist	 bilim	 adamlarının	 tavrıdır.	 Yıllarca	 dinin	 dogma	
olduğunu	savunan	bilimin	artık	kendisi	dogmadır.	Düşünen	herkesin	anlayacağı	üzere,	
bilim	 terimlerinin	 dogmatik	 olarak	 kabul	 edilip	 uygulamaya	 konulduğu	 bir	 çağda	
yaşadığımız	 çok	 açıktır.	 İnsaniyet,	 bilim	 dogmasını	 reddedecektir	 ve	 dinin	 de	 dogma	
olmadığı,	 insanın	 gözlemlere	 dayanarak	 ulaştığı	 mantıki	 sonuçlar	 olduğunu	
anlayacaktır.	 Çünkü	ne	 bilim	 dogma	 olarak	 devam	 eder,	 ne	 de	 her	 hangi	 bir	 ideolojik	
diktatörlük	 dogmaları	 ve	 ne	 de	 din	 adına	 ileriye	 sürülen	 dogmalar	 ile	 insanlar	
kandırılabilir.	İnsan,	yanlışı	devam	ettirecek	özelliğe	sahip	olarak	yaratılmamıştır.	İnsan	
yanlışa	 düşer	 ama	 yanlış	 olduğunun	 farkına	 vardığında	 özür	 dileyerek/istiğfar	 ederek	
yanlışından	döner.	Çünkü	insan	yanlışının	farkına	varacak	özelliklerle	donatılmıştır.		

Dogmanın	 artık	 insanlık	dünyasında	 yeri	 yoktur.	 İster	din,	 ister	bilimsellik	 adı	 altında	
olsun	 dogmanın	 insanlık	 üzerindeki	 hakimiyeti	 devam	 etmeyecektir.	 Dogmaları	
onaylamayanların	 bir	 kısmı	 da,	 olayların	 aslını	 incelemekten	 kaçınarak	 düşünmemeyi	
tercih	 ediyorlar.	 Agnostik	 olarak	 isimlendirilen	 bu	 grubun	 dogmaları	 onaylamaması	
güzeldir	ama	devamını	getirmemeleri	eksikliktir.	Hangi	tür	dogma	olursa	olsun,	nedeni	
izah	edilmeyen,	sergilenmeyen;	 insanın	onaylayacağı	şekilde	 izah	edilmeyen	her	hangi	
bir	görüş,	kanaat,	 ideoloji,	 düşünce,	 felsefi	 veya	bilimsel	 teori	onaylanmayacaktır.	Dini	
istismar	edenler	de	bilimselciliği	istismar	edenler	de	“Biz	böyle	inanırız”	tavrını	tutturup	
gidiyorlar.	 İnsanlık	 bu	 tutturup	 gitme	 yolunu	 hiçbir	 zaman	 onaylamıyor	 ve	 gittikçe	
büyüyen	orandaki	 insanlar	bir	 taraftan	dogmaya	dayanan	 inançları	 reddederken	diğer	
taraftan	 da	 bilimcilerin	 dogmaya	 dayanan	 iddialarını	 da	 reddediyorlar.	 Her	 iki	 tarafın	
yanlış	olduğunu	kabul	edip	ama	araştırmayı	da	kesmek,	devam	etmemek	agnostik	tavrı	
ortaya	 çıkarıyor.	 İnsanın	 dogmaları	 reddetmesi	 güzel	 bir	 davranıştır	 ama	 devamının	
gelmesi	 gerekir.	 İnsaniyetimizin	 iktizası	 olan	 sonuçları	 onaylamak	 üzere	 araştırmaya	
başlamalıyız.	 Dinin	 gerekçelerini	 ve	 izahlarını	 anlasa	 da	 anlamasa	 da	 “Biz	 dindarız,	
Allah’a	 inandık”	 diye	 tutturup	 gidenlerin,	 dine	 teslim	 olmuş	 çok	 dindar	 havasına	
bürünmeleri,	kendilerini	kandırmaktan	başka	bir	şey	değildir.		

Kanun,	 bilinçli	 bir	 tercih	 sonunda	 gerçekleşmiş	 benzer	 olayların	 bizim	 tarafımızdan	
algılanmasına	 takılan	 isimdir.	 Su	 sıfır	 dereceye	 gelince	 donar.	 Bu	 olay	 bu	 şekilde	
yapılıyor.	 Bin	 kere,	 on	 bin	 kere	 donma	 olayını	 görünce,	 suyun	 donma	 kanunu	 diye	
isimlendiriyoruz.	Bu	aşamada	Nursi	şöyle	soruyor.	Hariçti	vücudu	olan	bir	kanun	var	da	
suyu	o	mu	donduruyor?	Yoksa	gözlemlediğimiz	bu	var	oluş	biçimine	taktığımız	bir	isim	
midir?	Nursi,	kanunun	harici	vücudu	olmadığını,	itibari	bir	vücudunun	olduğunu	anlatır	
ve	 insanların	 isim	 takarak/simge	 koyarak	 ‘suyun	 donma	 kuralı’	 ifadesinin	 kabul	
edilebileceğini	 söyler.	 İnsanın	 gözlemlediği	 bir	 olayı	 isimlendirmesi,	 o	 olayın	 varlık	
nedeni	 açıkladığı	 anlamına	 gelmez.	 Bu	 kadar	 basit	mantıki	 çelişkiye	 21.	 asrın	 bilimsel	
insanları	kanıyorlar.	Tembellik	sebebiyle	insaniyetini	kullanmayanlar	ister	dindar	olsun,	
ister	dinsiz	olsun	doğmanın	peşine	takılıp	gidiyorlar.		
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“Fakat	kanun	kaidelikten	tabiîliğe	ve	zihnîlikten	haricîliğe	ve	itibardan	hakikate	ve	
âletiyetten	 müessiriyete	 gelmemek	 şartıyla	 kabul	 ederiz.”	 Kanun,	 bir	 şeyin	
yaratılmasında/var	edilmesinde	belli	prensiplerin	uygulanması	olarak	gördüğümüz	bir	
alettir.	 Günümüz	 bilim	 kitapları,	 suyun	 donma	 kanununa	 göre	 su	 sıfır	 derecesinde	
donar,	 der.	 Sanki	donma	kanunu	 suyu	dondurur	 gibi	 bir	 anlam	yükler.	Mesela	kırmızı	
ışık	 yandığı	 zaman	 arabalar	 durur.	 Devamlı	 kırmızı	 ışıkta	 arabaların	 durduğunu	
görünce,	 kırmızı	 ışık	 yanınca	 arabalar	 durur	 diye	 bir	 kanundan	 bahsederiz.	 Peki,	 bu	
kanun	 denilen	 şey	 nedir?	 Kırmızı	 ışıkta	 arabaları	 durduran	 bir	müessir	 midir?	 Yoksa	
kırmızı	ışıkla,	arabaların	durması	arasındaki	ilişkide	kırmızı	ışık	arabaların	durmasında	
bir	 alet	 olarak	 mı	 kullanılır?	 Kırmızı	 ışık,	 polisin	 trafik	 sinyallerini	 yöneten	 bölümü	
tarafından	kullanılır.	 Ama	birisi	 isterse	 durmadan	 geçer	 ve	 kırmızı	 ışık	 ona	 hiçbir	 şey	
diyemez,	engelleyemez.	Trafik	polisi	ceza	kesebilir	ama	kırmızı	ışık	müessir	değildir.		

Kainatta	olan	her	 bir	 olayı	 bir	 kanun	gibi	 görmek	 insan	 için	normaldir	 ama	bu	kanun	
dediğimiz	şeyin	alet	olmaktan	öte	bir	gücü,	kuvveti	olduğuna	dair	her	hangi	bir	anlayış	
ya	 da	 tasavvurun	 olmaması	 gerekir.	 Kırmızı	 ışığın	 arabaları	 durdurduğuna	 dair	
tasavvura	 girmeyiz.	 Günlük	 dilde	 kullanabiliriz	 ama	 gerçekte	 kırmızı	 ışık,	 kimseyi	
durdurma	 özelliğine	 sahip	 değildir.	 Trafik	 şubesindeki	 insanların	 vermiş	 oldukları	
kararlardır.	 İnsanlar	 o	 kararlara	uyar	 veya	uymaz	 ama	partiküllerin	 insan	gibi	 iradesi	
olmadığından	 uymak	 zorundalar.	 Eşyanın	 varlık	 alemine	 gelişindeki	 kanunlar,	 Var	
Edicinin	 eşyayı	 nasıl	 var	 ettiğinin	 insanlar	 tarafından	 algılanıp	 bir	 simgeye	
bağlanmasından	 ibarettir.	Yani	yer	çekim	kanunu,	suyun	donma	kanunu,	kırmızı	 ışığın	
arabaları	 durdurma	 kanunu	 diye	 bahsettiğimiz	 kanunlar	 aslında	 etkisizdir.	 Ne	 kırmızı	
ışık	 arabaları	 durdurabilir,	 ne	 yerçekimi	 kanunu	 insanı	 dünyanın	 merkezine	 doğru	
düşürür,	 ne	 de	 donma	 kanunu,	 sıfır	 derecesine	 gelmiş	 su	moleküllerinin	 ensesine	 pat	
diye	 yapışıp	 onu	 sıvı	 olmaktan	 çıkarıp	 katılaştırır.	 Kanun	 denilen	 şeylerin	 hepsi	
yaratılışa	 tabi	 olmanın	 ötesinde	 başka	 bir	 şey	 değildir.	 Kanunların	 harici	 vücutları	 ve	
müessiriyetleri	 yoktur.	 Tabii/doğal	 olarak	 kendilerinden	 hareket	 etme	 özelliklerine	
sahip	olduklarını	söylemek	de	aklen	mümkün	değildir.			

Tenbih	

“‘Ferciul	 basara	 heltera	min	 futur’	 (Gözünü	 bir	 kez	 daha	 [ona]	 çevir!	 Hiç	 kusur	
görüyor	musun?)	 Nazarını	 aleme	 gezdir.	 Hangi	 yerinde	 noksaniyet	 görebilirsin?	
Kellâ,	gören	görmez	–	meğer	kör	ola	veya	kasr‐ı	nazar	illetiyle	müptelâ	ola.	İstersen	
Kur’ân’a	 müracaat	 et.	 Delil‐i	 inayeti	 vücuh‐u	 mümkinenin	 en	 ekmel	 veçhiyle	
bulacaksın.	 Zira	 Kur’ân,	 kâinatta	 tefekküre	 emir	 verdiği	 gibi,	 fevâidi	 tezkâr	 ve	
nimetleri	tâdad	eder.	İşte	o	âyât,	şu	burhan‐ı	inayete	mezahirdir.	İcmali	budur,	tut.	
Tafsili	 ise,	 eğer	meşiet‐i	 İlâhiye	 taalluk	 ederse,	 âyât‐ı	 âfâkiye	 ve	 enfusiyeyi	 tefsir	
tarikinde,	 sema	 ve	 beşer	 ve	 arzın	 ilimlerine	ma’kud	 olan	 kütüb‐ü	 selâsede	 tefsir	
edilecektir.	O	vakit	şu	burhan	tamam‐ı	suretiyle	sana	görünecektir.”		

Kainatta	kusur	ve	eksiklik	yoktur			

Said	 Nursi	 tenbih	 bölümünde,	 Mülk	 Suresinin	 3.	 ayetini	 dikkatimize	 sunarak	 delil‐i	
inayet	 konusunu	 sona	 erdiriyor.	 Bu	 ayette,	 nazarı,	 alemde	 gezdirerek	 her	 hangi	 bir	
yerde	 noksaniyetin	 görülüp	 görülmediği	 sorulmaktadır.	 Bu	 ayet	 genellikle	müfessirler	
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ve	 ulemalar	 tarafından,	 kainatta	 hakim	 olan	 düzende	 bir	 bozukluk,	 organizesizlik,	
hikmetsizlik	olmadığı	şekilde	anlaşılır.		

Bu	 yoruma	 bir	 şey	 söyleyecek	 hakkımız	 yok	 fakat	 “ferciul	 basara”	 kelimesini	 yapısı	
itibarıyla	 sadece	 maddi	 göz	 anlamıyla	 sınırlandırmamak	 gerekir.	 Mesela	 gözümüzü	
kainata	 çevirdiğimiz	 zaman	 çok	 kısa	 mesafedeki	 varlıkları	 görürüz.	 İnsaniyetimizi	 ve	
basiretimizi	 kullanmak	 suretiyle	 şu	 yaratılışı	 ciddi	 şekilde	 incelemeliyiz.	 Basiretimizi	
kullanmak	yalnızca	gözümüzle	bakmak	değildir,	gözün	yanı	sıra	aklımızla	ve	tüm	insani	
duygularımızla	birlikte	kainata	bakmak	anlamını	taşır.		

Kainatın	yaratılışındaki	maksada	 ters	düşecek,	o	maksadı	zayıflatacak	ya	da	çürütecek	
her	 hangi	 bir	 eksiklik,	 kusur,	 çelişki	 bulamayız.	 Kainatın	 varlık	 nedeni	 nedir,	 diye	
düşünürüz.	Kainattaki	mahlukat,	harika	manalar	taşırlar.	Kainat,	inanılmaz	karmaşık	bir	
yapıya	sahip	olmasıyla	beraber	taşıdığı	anlamlar	her	zaman	tutarlı,	hiçbir	zaman	çelişkili	
değildir.	 Yaratılış	 maksadına	 en	 uygun	 şekilde	 yapılırlar/varlık	 verilirler.	 Bunu	
görebilmek	 için	 insaniyetimizi,	 basiretimizi,	 insani	duygularımızı	 çok	 güzel	 bir	 şekilde	
kullanmamız	 gerekir.	Mesela	 Yaratıcı	 her	 şeyi	 bilerek,	 kasıtlı	 bir	 düzen	 içinde	 yaratır.	
“Varlık	alemine	getirilişinde	pek	kasıtlı,	bilerek,	bilinçli	bir	tasarruf	görünmüyor”	gibi	bir	
anlayışın	 hasıl	 olmasına	 vesile	 olacak	 istisnai	 bir	 hal/yaratılış	 türü	 kainatta	
gerçekleşmez.	Yani	her	şey	bir	tek	mutlak	Yaratıcının	var	ettiği	bir	şey	olarak	görünür.	
Ayet‐i	 kerimede	 “Hiçbir	 çelişki,	 uyumsuzluk,	 var	 oluş	 maksadına	 ters	 bir	 durum	 fark	
edebilir	 misin,	 gözlemleyebilir	 misin?”	 uyarısı	 yapılır.	 Hem	 düşünceyle	 hem	 de	 fiziki	
incelemelerle	 böyle	 bir	 çelişkiye	 şahit	 oluyor	 musun,	 sorusunu	 da	 içerir.	 Burada	
karıştırılmaması	 gereken	 nokta,	 bize	 sevdirilmemiş,	 uzak	 durmamız	 istetilmiş	 bir	
yaratılışla	 karşılaştığımız	 zaman,	 bunun	 yaratılışı	 bana	 sevdirilmedi,	 kaçınmam	
sevdirildi	 demeliyiz.	 Yoksa,	 bunun	 yaratılışında	 bir	 eksiklik	 var,	 denilmez.	 Bu	 ayette	
yaratılıştaki	mükemmellikten	bahsedildiği	unutulmamalıdır.		

“Nazarını	aleme	gezdir.	Hangi	yerinde	noksaniyet	görebilirsin?	Kellâ,	gören	görmez	
–	meğer	kör	ola	veya	kasr‐ı	nazar	illetiyle	müptelâ	ola.	İstersen	Kur’ân’a	müracaat	
et.”	

“Nazarımızı	 aleme	 çevirdiğinizde,	 yaratılış	 maksadına	 ters	 düşen,	 maksadı	
onaylamayacak	düzeyde	bir	noksanlık	görüyor	musunuz?”	uyarısını	şöyle	anlayabiliriz:	
Kainatta	var	olan	en	ufak	bir	şeyden	en	büyük	kitleye	kadar	her	bir	şey,	hep	aynı	mesajı	
getirirse	benim	Yaratıcımın	kudreti,	 ilmi,	vasıfları,	özelliklerinin	mutlak	olması	gerekir	
sonucumu	 onaylattırıyor	 demektir.	 “Büyük	 varlıklar	 daha	 iyi	 izah	 ederler	 fakat	 küçük	
varlıklar	 bu	 önermenin	 tasdikini	 yapmakta	 pek	 o	 kadar	 güçlü	 görünmüyorlar”	
diyemeyiz.	Yaratıcının	ne	mutlakıyetinde	ne	de	vahdetinde	böyle	bir	eksiklik	göremeyiz.	
“Biri,	daha	az	şahitlik	yapıyor,	diğeri	daha	çok	şahitlik	yapıyor”	gibi	bir	olaya	rastlanmaz.	
Ayette	 dikkat	 çekilen	 noksaniyet/eksiklik	 budur.	 Mesela	 bazı	 çocukların	 kalbi	 delik	
doğuyor.	 Yaratıcı	 o	 kalbi	 delik	 olmayacak	 şekilde	 yaratamamış,	 unutmuş	 gibi	 bir	
yaratılış	olur	mu?	Yoksa	yaratılış	düzeninde	kasıtlı	olarak	o	çocuğun	kalbini	delik	olarak	
yaratmak	mı	var?		

Sağlıklı	olduğumuz	hallerin	Yaratıcısının	kim	olduğunu	düşündüğümüzde	de,	hastalıklı	
olduğumuz	 hallerin	 Yaratıcısının	 kim	 olduğunu	 düşündüğümüzde	 de	 aynı	 sonuca	
ulaşırız.	 Yani	 alyuvarlarımızı	 çalıştıran	 ve	 onlara	 vücut	 veren	 kim	 ise,	 onların	
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gözlemlediğimiz	 görevlerini	 yapabilecek	 donanımla	 yapan	 hangi	 kudret	 ise,	 kanser	
hücresini	 de	 görevini	 yapması	 için	 ona	 vücut	 vermesi	 de	 aynı	 kudret,	 aynı	 ilim,	 aynı	
hikmet,	 hatta	 aynı	 rahmet	 –	 insan	 alışmadığı	 için	 zor	 gelebilir	 –	 kanser	 hücresinin	
yaratılışında	da	kendini	gösterir.	Hayatın	verilmesi	ne	kadar	kasti	ise	ölümün	verilmesi	
de	o	kadar	kastidir.	Hayat	ne	kadar	yepyeni	bir	yaratılış	ise	ölüm	de	o	kadar	yepyeni	bir	
yaratılış	 fiilidir,	 aralarında	 hiçbir	 fark	 yoktur.	 Hayatı	 yaratamayan	 ölümü	 yaratamaz,	
ölümü	 yaratamayan	 hayatı	 yaratamaz.	 Ölüm	 dediğimiz	 olay	 ruhun	 vücuttan	 çekilip	
alınmasıdır	 ancak	 ruhun	 vücuda	 konulması	 ile	 aynı	 düzeydedir.	 Ruhu	maddi	 bedenin	
içerisine	 kim	 koymuşsa,	 bu	 maddeye	 o	 özelliği	 kim	 vermişse	 ancak	 O,	 bu	 özelliği	
maddeden	geri	alabilir.		

İnsanlar	 genellikle	 beğenmedikleri,	 kendilerine	 sevdirilmeyen	 olayları	 Yaratıcıdan	
münezzeh	kıldıkları	için	başka	bir	kaynağa	ya	da	bir	şeyin	yok	olmasına	izafe	ederler.	Bu	
noktaya	dikkat	edilmesi	gerekir.	Ölüm	hayatın	yok	olması	değildir;	ölüm,	vücuda	hayat	
verenin	 o	 hayatı	 geri	 almasıdır.	 Vermek	 de	 fiildir,	 geri	 almak	 da	 fiildir.	 Bu	 fiilin	
yaratılması	için	aynı	özelliklerde	bir	müessire	ihtiyaç	vardır.	Veren	kim	ise,	alan	da	odur.	
Yaratılışın	 nasıl	 gerçekleştiğine	 dikkat	 eden	 insanın	 alemin	 hiçbir	 yerinde	 bir	
noksaniyet,	eksiklik,	daha	az	mutlakıyete	şahitlik	yapıyor,	şeklinde	göremez	ve	böyle	bir	
sonuca	 ulaşamaz.	 Ölüme	 veya	 hastalığa	 peşin	 hükümle	 bakan,	 kendisine	 ölümden	
kaçınması	 için	verilen	bir	duyguyu,	doğrudan	doğruya	Yaratıcıya	yansıtıveren,	 “Ölümü	
sevmiyorum”	 diyerek	 ölüm	 yaratıldığında	 “Allah	 sevilmeyen	 bir	 şey	 yarattı,	 demek	 ki	
her	 zaman	merhametli	 Birisi	 değil,”	 diyerek	 kısa	 yoldan	 bir	 sonuca	 ulaşır.	 Bu	 kişi	 ya	
kördür	 ya	 da	 kasr‐ı	 nazar	 illetiyle	 müpteladır,	 yani	 insani	 kabiliyetlerini	 yerinde	
kullanmayan,	 rastgele	 detaylı	 düşünmeden	 sonuca	 ulaşan/cevap	 veren,	 analiz	 ve	
tahminleri	değerli	olmayan	kişidir.		

Şu	 ana	 kadar	 hep	 kainata	 baktı,	 bu	 aşamada	 Kur’an’a	 bak	 diyor.	 Kur’an’ı	 çok	 değişik	
şekillerde	 tarif	 etmek	 mümkündür.	 Burada	 kainatın	 Yaratıcısının	 sözlü	 ifadelerini	
taşıyor	diye	algılayabiliriz.	Kur’an,	Yaratıcının	vermek	istediği	mesajı	temsil	etmektedir.		

Yaratıcının	varlığının	delillerini	kâinatta	görebilme	

“Delil‐i	 inayeti	 vücuh‐u	 mümkinenin	 en	 ekmel	 veçhiyle	 bulacaksın.”	 Kur’an,	
Yaratıcının	mutlakıyetini	ve	her	şeyi	kasıtlı	olarak	yaratıyor	olduğunu	anlama	sonucuna	
götürecek	 birçok	 yolları	 bize	 gösteriyor.	 En	 güzel	 örneklerini	 gözlerimizin	 önüne	
seriyor,	 her	 insanın	 anlayabileceği	 en	 basit	 şekilde	 nazarlara	 sunuyor.	 Yahut	 Kur’an,	
insana	tefekkür	etmesi	için	bakması	gereken	mahlukatı	ve	onların	yaratılışındaki	kastın	
bilinçli	bir	tercihin	sonucunda	olduğunu	söyleyen	referanslar	sunar.		

“Zira	Kur’ân,	kâinatta	tefekküre	emir	verdiği	gibi,	fevâidi	tezkâr	ve	nimetleri	tâdad	
eder.”	 Çok	 değişik	 kelimelerle	 yaratılış	 alemine	 dikkat	 etmemiz	 için	 emirler	 veren	
Kur’an,	kainatın	içinde	bulamayacağımız	bir	alemin	varlığının	var	olduğu	mesajını	bize	
bildiriyor.	 Kainatın	 içinde	 böyle	 bir	 varlığın	 var	 olmadığını	 anlıyoruz	 ama	 Kur’an,	
kainatta	o	 alemin	var	olduğuna	 işaret	 eden	deliller	 gösteriyor.	Bu	nedenle,	Yaratıcının	
sözlü	 açıklaması,	 Yaratıcının	 varlığına	 delalet	 eden	 bu	 ayetleri/delilleri/işaretleri	
insanın	 nazarına	 sunarak	 haber	 verdiği	 alemin	 var	 olduğundan	 emin	 olacaksın,	 diyor.	
Çünkü	kainatta	her	şey	ona	şahitlik	yapıyor.	Bu	haberin	doğruluğunu	tasdik	edebilmek	
için	 gerekli	 malzemeyi	 kainattan	 toplama	 görevini	 bizim	 üzerimize	 yükleyerek	
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tefekkürü	 emrediyor.	 Kainatın	 Yaratıcısı	 olan	 mutlak	 varlığın	 delillerini	 kainatta	
görebilmek	için	bu	aleme	bak,	diyor.	Yani	kainatın	dışına	değil	ya	da	kainata	gözümüzü	
yummaya	 değil,	 Allah’ı	 tefekkür	 etmek	 için	 veya	Yaratıcının	huzurunda	olmak	 için	
kainatın	huzurunda	olmak	gerektiğini,	Yaratıcının	sözcüsü	olan	Kur’an	söylüyor.		

Kur’an,	Yaratıcının	şu	alemde	kasıtlı	olarak	insana	özel	olarak	yapmış	olduğu	nimetleri,	
iltifatları	 sayar	 ve	 insana	 onlardaki	 faydaları	 hatırlatır.	 Eşya	 da	 bu	 hatırlatmaların	
gerçekleşmesine	uygun	olarak	yaratılmıştır.	İnsana	göz	verilmiş	görmek	istiyor,	kör	olsa	
da	yine	görmek	 istiyor.	Aç	olduğu	zaman	 lezzet	alacak	şekilde	doyurulmak	 istiyor,	her	
hangi	 bir	 hastalık	 veya	 başka	 bir	 halin	 yaratılması	 nedeniyle	 lezzet	 alamadığında	
üzülüyor.	 Çünkü	 lezzet	 alma	 duygusuyla	 donatılarak	 yaratılıyor.	 Kainatın	 kasıtlı	 bir	
şekilde	 insanın	 hizmetine	 verildiğine	 dair	 her	 yerde	 deliller	 sergilenerek	 bir	 yaratılış	
gerçekleşiyor.		

Kur’an	bize	bu	yaratılış	biçimine	dikkat	etmek	suretiyle	kasıtlı	bir	yaratılış	 ile	başbaşa	
kaldığımızı	 hatırlatıyor.	Kur’an	 gaybdan	haber	 vermesine	 rağmen	 şahidi	 olarak	 alem‐i	
şehadeti	 gösteriyor.	 Bu	 nedenle	 gaybla	 beraber	 olmak	 istiyorsak,	 gaybın	 varlığından	
emin	olmak	 istiyorsak,	gaybın	huzurunda	olmak	 istiyorsak	yani	O’nunla	birlikte	olmak	
istiyorsak	alem‐i	şehadete	dikkat	etmemiz	gerekiyor.	Alem‐i	şehadetten	kendimizi	uzak	
tutarak,	 gaflet	 ederek	Allah’ın	 huzurunda	 ve	 bilincinde	 olmak,	 O’nunla	 beraber	 olmak	
mümkün	 değildir.	 Alem‐i	 şehadetin	 şahitliğine	müracaat	 etmeden	 inanıyoruz.	 Halbuki	
Kur’an	mealen	 şunları	 söylüyor:	 “Siz	 burada	 kıymetli	 bir	misafirsiniz,	 bir	 ev	 Sahibiniz	
var.	Bu	 ev	 Sahibi	 kendini	 en	 güzel	 şekilde	 size	 tanıtmak	 için	 eğitime	 tabi	 tutuyor.	 Sizi	
kendisinin	huzuruna	alacak.	O’nu	anlayabilmek,	O’nu	tanıyabilmek	için	sizi	hazırlıyor.”		

Bir	şeyi	nasıl	tanırız?	Veya	bir	işi	yapanın	o	işi	yapma	kabiliyetini	nasıl	anlarız?	Mesela	
bir	 insanın	 marangoz	 olduğunu	 yaptığı	 mobilya	 işlerinden	 anlarız.	 Kainatta	
yapılanlardan	 da	 bir	 Yaratıcısının	 olması	 ve	 o	 Yaratıcının	 ne	 gibi	 özellikleri	 olması	
gerektiği	 sonucuna	 ulaşırız.	 O	 Yaratıcının	 bilinciyle	 bu	 dünyada	 yaşamam	 lazım,	
varlığımı	 tamamen	 ona	 izafe	 etmem	 lazım	 ki	 huzur‐u	 İlahide	 yaşayabileyim.	 Kainatın	
şahitliği	 altında	 tanınmayan	bir	Yaratıcı	 ile	beraber,	O’nun	huzurunda	olmak	mümkün	
değildir.	 Bazı	 menkıbelerde	 anlatılan,	 Allah’ın	 huzurunda	 yaşamak	 için	 mağaralara	
çekilen	 insanların	 neler	 yaşadığı	 konusunda	 bilgimiz	 yoktur.	 Hangi	 aşamalardan	
geçtiğini	 bilmiyoruz.	O	 kişi	 hakkında	hüküm	vermeye	 gerek	 yok,	 biz	 kendi	 vazifemize	
bakmalıyız.	Ben	böyle	bir	hali	yaşayabilir	miyim?	Dünyadan	elimi	eteğimi	çekip	karanlık	
bir	 mağarada	 çile	 doldurarak	 Rabbimin	 huzurunda	 olacağım	 tavrı,	 bu	 kainatın	
yaratılışında	mümkün	olmayan	bir	haldir.	Kur’an	hiçbir	 zaman	böyle	bir	 hal	 ile	Rabbi	
tanıyabileceğimizi	bildirmez.		

Bir	insan	kâinatın	tümüne	eşittir	

Said	Nursi,	Kur’an	usulünden	çıkarttığı	alternatif	bakış	açısını	bize	sunuyor.	Kur’an’dan	
çıkarttığı	 için	 ciddiye	 alırız	 ama	 aynen	 kabul	 ederiz	 demek	 insani	 değildir.	Doğru	mu,	
değil	 mi	 diye	 insanın	 kendisinin	 de	 incelemesi	 gerekir	 çünkü	 insan	 bu	 şekilde	
yaratılmıştır.	Hiçbir	insan	kainatın	yarısına	eşit	değildir,	her	bir	 insan	kainatın	tümüne	
eşittir.	 Bu	 ne	 demektir?	 Her	 bir	 insana	 öyle	 özellikler	 verilmiştir	 ki	 o	 insan	 kainatın	
tümünün	 şahitliğine	 muhatap	 olabilir.	 O	 özelliklerin	 ne	 kadarını	 kullanır,	 ayrı	 bir	
konudur.		
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İnsanın	 kainatın	 tümüne	 eşit	 olması	 şu	 anlama	 gelir:	 Ben,	 kendim	 şahsi	 olarak	 şu	
kainatın	 benim	 için	mümkün	olanların	 tümüne	muhatap	olmalıyım	 ki	 kainatın	 yaptığı	
şahitliği	kendim	tasdik	edebileyim.	Başkasının	tasdikini	taklit	edemem.	“O	şahıs	kainata	
bakmış,	 tasdik	 etmiş	 ayrıca	 benim	 bakmama	 gerek	 yok”	 dediğim	 zaman	 bana	 verilen	
özelliklerin	kıymetini	reddettim	demektir.	Bana	kainatın	tümünün	şahitliğine	müracaat	
etmek	 suretiyle	 kainatın	 Yaratıcısını	 tanıma	 özelliği	 verilmiştir.	 İnsanda	 kontrol	
mekanizması	vardır	ama	iradesi	serbest	olduğu	için	bu	kontrol	mekanizmasını	çalışmaz	
hale	 getirebilir.	 Yani	 “Ben	 bu	 konu	 üzerine	 düşünmeyeceğim,	 taklidi	 tercih	 edeceğim”	
diyebilir	 ve	 önüne	 gelen	 neyse	 onu	 taklit	 ederek	 devam	 eder.	 Kur’an	 gelir,	 onu	 taklit	
eder;	 Tevrat’ı	 taklit	 eder,	 Vedaları	 taklit	 eder	 vs.	 Bu	 kişiye	 mukallit	 denir,	 neyi	 taklit	
ettiğinin	 önemi	 yoktur	 çünkü	 ne	 olsa	 taklit	 edecektir.	 (Her	 hangi	 bir	 kişi	 hakkında	
hüküm	vermiyoruz.)		

Her	 insan	 kainata	 eşittir	 ve	 bütün	 özellikleriyle	 kainata	 tek	 başına	 muhatap	 olmalı,	
taklitle	 yetinmemelidir.	 Fakat	 serbest	 iradesi	 olduğu	 için	 taklidi	 tercih	 edebilir.	 Bu	
durum	da	onun	sorumluluğudur.	İnsan	kendisini	Yaratıcısını	tanıyacak	şekilde	eğitebilir	
ve	daha	fazla	eğitmesi	için	teşvik	edilmelidir	fakat	tercihine	karışılmamalıdır.		

Kainat,	 benim	 bir	 Yaratıcımın	 olduğunu	 söylüyor,	 Kur’an	 da	 bu	 kainatın	 bir	 Yaratıcısı	
olduğunu	 haber	 veriyor.	 Bunun	 üzerine	 “Tamam	 anlamdım,	 bitti,	 Yaratıcı	 var	 tasdik	
ediyorum”	 diyerek	 insani	 kabiliyetlerimi	 kullanmaya	 son	 vermem	 ya	 da	 azaltmam,	
kendi	 değerimi	 kendi	 irademle	 düşürmem	 anlamına	 gelir.	 İnsani	 kabiliyetlerimi	
zedelemem,	 değersizliğini	 ifade	 etmem	 demektir.	 Herkes	 bir	 şekilde	 kainatın	 şahitliği	
sonunda	 Yaratıcının	 varlığına	 ulaşır	 fakat	 problem,	 varlığına	 ulaştığımız	 Yaratıcıyı	
tanıma	 aşamalarında	 hangi	 usulü	 takip	 etmemizde	 ortaya	 çıkar.	 Allah’ın	 varlığını	
anladıktan	 sonra	 kimi	 anlayışlar,	 insanı	 kendi	 içine	 dön,	 der;	 kimisi,	 gözünü	 kainata	
kapattırır	 vs.	 Bu	 durum	 karşısında	 bizim	 görevimiz	 “Böyle	 bir	 tercihte	 doğruluk	 payı	
görüyor	muyum?”	diye	sormaktır.		

İnsandaki	afaki	ve	enfüsi	özellikler	birbirini	tamamlar	

“İşte	 o	 âyât,	 şu	 burhan‐ı	 inayete	mezahirdir.	 İcmali	 budur,	 tut.	 Tafsili	 ise,	 eğer	
meşiet‐i	İlâhiye	taalluk	ederse,	âyât‐ı	âfâkiye	ve	enfusiyeyi	tefsir	tarikinde,	sema	ve	
beşer	ve	arzın	ilimlerine	ma’kud	olan	kütüb‐ü	selâsede	tefsir	edilecektir.	O	vakit	şu	
burhan	tamam‐ı	suretiyle	sana	görünecektir.”	

Kainatın	her	hangi	bir	yerinde	bir	noksanlık	göremeyiz.	Hepsi	aynı	düzeyde,	aynı	oranda	
Yaratıcısının	 mutlakıyetine	 delalet	 eder.	 Bazı	 şeyler,	 diğer	 bazı	 şeylerden	 daha	 az	
Yaratıcısına	 şahitlik	 yapıyor	 değildir.	 Fakat	 bazı	 yerlerde	 biz	 bir	 özelliği	 görürüz,	 o	
özelliğin	 Sahibinden,	 kaynağının	 mutlakıyetinden	 bahsederiz,	 her	 şeyde	 aynı	 özellik	
olmayabilir.	 Ama	 her	 eşyada	 hangi	 özellikler	 varsa	 o	 özelliklerin	 kaynağının	 mutlak	
olduğunu	 ilan	ederler.	Basit	bir	 şekilde	anlatacak	olursak	her	özellik	 “Bana	bu	özelliği	
veren	Yaratıcım	mutlak	olmak	zorundadır”	diyerek	bana	ilan	eder,	hatırlatır.		

“Meşiet‐i	 İlâhiye	 taalluk	ederse,	âyât‐ı	âfâkiye	ve	enfusiyeyi	 tefsir	 tarikinde”	 Allah	
dilerse,	 böyle	 bir	 işi	 yapmaya	 müsaade	 ederse,	 afaki	 ve	 enfüsi	 deliller	 birbirinin	
mütemmimi	olur.	Gerek	insanın	iç	dünyasındaki	kainatın	manalarını	algılama	özellikleri,	
gerekse	 kainatta	 ifadesini	 bulan	 manaların	 ikisi	 birbiriyle	 karşılaşır.	 Yani	 afaktaki	
özelliklerle	 enfüsteki	 özellikler	 birbirine	 tam	 tekabül	 eder.	 Düşüncemizin	 ilk	
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basamaklarında	bu	özellikler	 ayrı	 kategoriler	olarak	görülebilir	 fakat	 iyice	dikkat	edip	
tefekkürümüzü	 yoğunlaştırdığımızda	 bu	 özelliklerin	 birbirinin	 mütemmimi	 olduğu	
anlaşılır.	Mesela	göz	görendir,	dışardaki	eşya	da	görülendir.	Göz	olmazsa	görülen	hiçbir	
şey	ifade	etmez,	görülen	olmazsa	da	göz	birşey	ifade	etmez.	Bu	bütünlüğün	anlaşılması	
gerekir.		

İnsanda	düşünme	özelliği	vardır.	Peki,	 insan	neyi	düşünecek?	Hariç	dünyada	her	hangi	
bir	özellik	görecek	ve	o	özelliğin	varlık	nedenini	araştıracak,	düşünecektir.	Dışarıda	her	
hangi	 bir	 varlık	 olmazsa	 afakta	 insan	 düşünme	 özelliğinin	 varlığının	 bile	 farkına	
varamaz.	 Dış	 dünyada	 anlamlı	 işler	 yapılıyor,	 eğer	 insanda	 o	 anlamları	 çözümleme,	
anlama	özelliği	yoksa	dışardaki	o	anlamlar	insan	için	hiçbir	şey	ifade	etmez.	Yani	afaki	
ve	 enfüsi	 deliller	 birbirini	 tamamlar;	 biri	 diğeri	 olmadan	 olmaz.	 Bu	 nedenle	 kainatın	
şahitliğine	 bakmadan/gözünü	 kainata	 kapatıp	 kendi	 enfüsi	 delillerini	 kullanarak	
Yaratıcıyı	 tanımaya	 kalkışmak,	 insanın	 gerçeğine	 uygun	 (uygulanabilir)	 bir	 metod	
değildir.		

İnsan	 kendindeki	 özelliklere	 baktığında	 düşünme	 kabiliyetini,	 sevme	 kabiliyetini	 vs	
görür.	 Düşünme	 kabiliyeti	 vasıtasıyla	 insan,	 kainattaki	 düşünülecek	 malzemeleri	
kullanmak	suretiyle	o	kabiliyetinin	farkına	varır.	Yine	kainattaki	sevilecek	malzemeleri	
kullanmak	suretiyle,	kendisinde	bir	sevme	kabiliyetinin	olduğunun	farkına	varır.	Bunları	
birbirinden	ayırt	edemez,	kopartamaz.		

İnsan	 hislerini/duygularını	 kullanırken	 o	 hislerin	 açığa	 çıkması	 için	 gerekli	 olan	
uygulama	alanına	mukabele	etmesi	gerekir.	Mesela	 insanda	var	olan	şefkat	duygusunu	
nasıl	 kullanır?	 Ancak	 şefkat	 uygulamasına	 geçtiği	 zaman	 o	 duyguyu	 kullanmış	 olur.	
Uygulamaya	 geçmeden	ne	 kendisindeki	 şefkat	 duygusunun	 varlığından	haberi	 olur	 ne	
de	şefkat	uygulaması	yaptığı	kişinin	şefkat	ile	muamele	edilmesinin	ne	demek	olduğunu	
anlamasından.	Öncelikle	insanın	kendisine	şefkatle	muamele	edildiğini	anlaması	gerekir.	
İnsana	 vücud	 verilmiş,	 hayat	 verilmiş	 ve	 hayatına	 katrilyonlarca	 özellikler	 takılmıştır.	
Bütün	bunlar	da	hiçbir	karşılık	olmaksızın	verilmiştir.	Bu	şefkati	kendisinde	gören	insan	
şefkat	 diye	 bir	 duygunun	 varlığını	 hissetmeye	 başlar.	 Dışardaki	 şefkatin	 tecellisini	 de	
tanır.		

Şefkatin	 uygulaması	 şöyle	 olur:	 Bir	 başka	 varlığın	 şefkat	 ihtiyacını	 karşılayacak	
karşılıksız	 bir	 tercihte	 bulunmaya	 başlayan	 kişi,	 kendisindeki	 şefkat	 duygusunu	
başkasında	uygulamak	suretiyle	tecrübe	eder.	Uygulama	yapmadan	kendisinde	var	olan	
şefkat	 duygusuyla	 Yaratıcıyı	 tanıyabileceğini	 iddia	 etmek	 insani	 bir	 usul	 değil,	 peşin	
hükümlülüktür.	 Sadece	 iç	 duygularını	 kullanıp	 dış	 dünya	 ile	 ilişki	 kurmaya	 gerek	 yok,	
deyip	 dış	 dünya	 ile	 ilişki	 kuran	 yalnızca	 akıldır,	 yorumunu	 yapmak	 saçma	 bir	 sonuca	
ulaşmaktır.	Böyle	bir	hatanın	içerisindeyiz	çünkü	böyle	bir	kültürle	büyüdük.	Taklidi	ve	
tembelliği	empoze	eden,	dünyayı	 ikiye	bölüp	maddi,	manevi	varlıklarmış	 şeklinde	ayrı	
ayrı	 muamele	 edilmesi	 gerektiği	 telkin	 edilen	 bir	 kültürün	 içinde	 yetiştik.	 Mahluksuz	
Halıkı,	 sanatsız	 Sanii	 tanımaya,	 teşvik	 edildik.	 Yani	 insani	 gerçeklere	 dayanmayan	 bir	
esas	üzerine	din	diye	bir	şey	tesis	edilmeye	çalışıldı.		

Menkıbeler	 insana	bir	şey	 ifade	etmez.	Evliyaullahtan	biri	keramet	gösterdiyse,	demek	
ki	 bu	 kainatta	 böyle	 bir	 şey	 mümkün	 ama	 benim	 de	 müşahede	 edebilmem	 gerekir,	
benim	 kabiliyetim	 dahilinde	 olmalıdır.	 Benim	 öyle	 bir	 kabiliyetim	 yok,	 dediğimde	
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varlığımın/insaniyetimin	 tanımına	 aykırı	 bir	 iş	 yapmış	 olurum.	 Bende	 o	 kabiliyet	 var,	
benim	de	 öğrenmem	 lazım	o	nedenle	 bana	 yolunu	 göstermelidir.	 Yani	 bu	 kabiliyetimi	
kullanabilme	 imkanını	 bana	 göstermelidir.	 Aksi	 halde,	 sadece	 o	 kişide	 o	 kabiliyet	 var,	
bende	yoksa	“Bana	hayran	ol”	anlamı	taşıyan	menkıbeler	bir	anlam	ifade	etmez.	Mesela	
birisi	 matematik	 biliyor,	 ben	 bilmiyorum	 ve	 bana	 öğretiyor.	 Öğrenme	 kabiliyetimin	
yaprak	 yaprak	 açılımını	 müşahede	 edebiliyorum.	 Sonunu	 getiremediğim	 bir	 öğrenme	
potansiyelim	 var.	 Öğretildikçe	 öğreniyorum.	 Böyle	 bir	 durum	 karşında	 “Sen	
öğrenemezsin	fakat	ben	öğrendim”	demek	yanlış	bir	tavırdır.		

Menkıbeler	anlatılıyor,	 ilk	etapta	orada	anlatılan	kişilerin	halinin,	benim	 için	ulaşılmaz	
olduğu	 söyleniyor.	 Madem	 ulaşılmazsa	 niçin	 bana	 anlatılıyor,	 beni	 ilgilendirmemesi	
gerekir.	Eğer	ulaşılabilecekse	öğretmenim	olmalı	ve	bana	öğretmeli,	öğrenmeye	hazırım	
çünkü	bende	de	öğrenme	kabiliyeti	var.	Ama	tembellik	yolunu	seçmeyeceğiz.	Diğer	bir	
önemli	 nokta	 da,	 “O	 ulaşılmaz	 kişilerin	 hali	 başkadır	 biz	 o	 halleri	 bilemeyiz,	 o	 halde	
onların	 hallerine	 bakarak	 onları	 taklit	 etmeliyiz”	 sonucuna	 ulaşmak	 bizi	 mukallitliğe	
götürür.	 Bir	 insanın	 öğretmenini	 sevmesi,	 ona	 hayran	 olması	 ancak	 ondan	 bir	 şeyler	
öğrendiği	zaman	mana	ifade	eder.	Eğer	öğretmenini	öğrenme	aracı	değil	de	taklit	etme	
aracı	 olarak	 kullanırsa	 bu	 insaniyetin	 kullanımı	 değildir.	 Bu	 nokta,	 çok	 önemli	 dikkat	
edilmesi	gereken	bir	usuldür.		

Yaratıklar	olmadan	Yaratıcısı	anlaşılmaz.	Mahluk	olmazsa	Halık	bilinmez,	eser	olmazsa	
Müessir	 bilinmez,	 fiil	 olmazsa	 Fail	 bilinmez.	 Bunlar	 temel	 prensiplerdir.	 İnsan	 ancak	
Faili	fiilinden,	Müessiri	eserinden,	Halıkı	mahluklarından,	Sanii	sanatından	tanır.	Bunlar	
birbirinden	 ayrılmaz,	 ayrıldığı	 zaman	 sanatsız	 Sanii	 tanıma	 çalışması	 boşunadır.	 Biz	
insanlar	 için	 birinin	 yokluğu	 diğerinin	 yokluğunu	 iktiza	 eder.	 Sanata	 bakmadığımız	
zaman	Saniiden	bahsetmemiz	mümkün	değildir,	Sani	kabul	edilmediği	takdirde	de	sanat	
olmaz,	kaos	ürünü	olur.			

Bilim	malzemeleriyle	Kur’an	tefsiri	yapılmaz	

“Yaratıcıyı	 ihmal	ederek	yapılan	bilimsel	araştırmalar	Kur’an	tefsiri	 için	malzeme	olarak	
kullanılabilir	 mi?”	 konusu	 iki	 yüzyıldır	 ciddi	 olarak	 gündeme	 gelmektedir.	 İslam	
toplumunda	çok	tartışılan	konulardan	biri	de,	bilim	malzemelerini	kullanmak	suretiyle	
Kur’an	tefsiri	yapmak	yanlıştır.	Evet,	doğru	bir	yorumdur,	bu	yanlışlığın	bir	analize	tabi	
tutulması	 gerekir.	 Gerek	 kainatı,	 yani	 semayı,	 arzı	 inceleyen	 bilim	 dallarında	 gerekse	
beşeri	 bilimleri,	 insan	 faaliyetlerini	 analiz	 eden	 bilim	 dallarında	 yapılan	 çalışmaları,	
kendi	 kendine	 böyle	 olmuşlar/oluyorlar,	 diyerek	 yapılan	 analizin	 sonucunu,	 kainatın	
ifade	 ettiği	manaya	malzeme	 olarak	 kullanılırsa	 amaca	 ters	 düşmüş	 olur.	 “Eşya	 kendi	
kendine	 tesadüfen	 olmuş,	 kainat	 doğal	 olarak	 böyle”	 gibi	 anlamsız	 ifadelere	
dayandırılan,	 tanımlanması	 kendi	 içinde	 çelişkili	 tabirler	 ile	 varlığı	 izah	 ettiğini	 iddia	
eden	bir	kişinin	varlık	hakkındaki	yapmış	olduğu	araştırmaları,	şu	alemin	varlığı	ile	bize	
taşıdığı	manayı	anlamak	için	kullanamayız.		

Bilimin	 sonuçlarını	 Kur’an	 tefsirinde	 kullananlara	 modernist,	 sekülerist	 gibi	 isimler	
takılır.	Bunların	haklı	oldukları	noktalar	vardır,	haksız	oldukları	noktalar	da	vardır.	Eğer	
kainatı	incelediğini	söyleyen	insanların	kainatı	incelerken	kullanmış	oldukları	yorumlar	
nazar‐ı	itibara	alınarak	Kur’an’ın	verdiği	mesaj	anlaşılmaya	çalışılırsa	burada	bir	çelişki	
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görülür.	 Kur’an	 ana	 hedef	 itibarıyla	 kainattan	 çıkartılacak	 olan	 mananın	 neye	 delalet	
ettiğini	bize	haber	vermek	için	konuşur.		

Kainatta	 bilinçli	 birşeyler	 oluyor	 ama	 bunun	 kaynağını	 kainatın	 dışına	 çıkarak,	 kainat	
cinsinden	 olmayan	 bir	 şeyi	 gözlemleyerek	 o	 şeye	 izafe	 edemeyiz	 çünkü	 insan	 kainat	
dışında	 bir	 şeyi	 müşahede	 edemez.	 Ama	 böyle	 bir	 işaretin	 olduğuna	 şahit	 olur.	
Yaratıcının	 sözlü	 açıklaması	 olan	 Kur’an,	 bu	 manaların	 kainatın	 Yaratıcısının	
özelliklerine	 delalet	 ettiğini	 söyler.	 “Böyle	 bir	mana	 yoktur”	 peşin	 hükmüyle	 yapılmış	
olan	 incelemelerin	 sonucuyla	 bu	 kaynağın	 verdiği	 haberi	 bağdaştıramayız	 ama	
incelemenin	bizzat	kendisini	malzeme	olarak	kullanabiliriz.	Mesela	“Dünya	yuvarlaktır”	
tespitini	malzeme	olarak	kullanamayız	çünkü	sekülerist	birisi,	dünyanın	kendi	kendine	
yuvarlak	olduğunu	söylemek	 için	o	 cümleyi	kurar.	Dünyanın	yuvarlaklığının	bir	amacı	
yoktur.	Fakat	dünya,	kainat	dışında	ve	kainat	cinsinden	olmayan	bir	müessirin	tercihiyle	
yuvarlak	 olmuştur.	 “Bu	 dünya	 yuvarlaktır”	 diyen	 birine	 Kur’an,	 “Hayır,	 yanılıyorsun	
dünya	 yuvarlak	 yapılmıştır,	 bunda	 bir	 kasıt	 vardır”	 diyerek	 Yapıcısının	 şuurlu,	 bilinçli	
olduğunu	 belirtir.	 Dünyanın	 yuvarlaklığını	 tespit	 etmek	 önemli	 değildir,	 dört	 köşe	 de	
olabilir,	 dünya	 yuvarlak	 olmak	 zorunda	 da	 değildir.	 “Dünya	 yuvarlaktır”	 cümlesi,	 o	
cümleyi	 kuran	 kişinin	 kastı	 öyle	 olmasa	 bile,	 dünyanın	 kendi	 kendine	 yuvarlaktır,	
tesadüfen	yuvarlaktır,	doğal	olarak	yuvarlaktır,	manalarını	ima	eder.	Biz	bu	malzemeyi	
kullanamayız.	 Dünyanın	 yuvarlak	 ve	 dört	 köşe	 olması	 önemli	 değildir,	 kimin	 onu	
yuvarlak	yaptığı	önemlidir.	Dünyanın	bu	haliyle	var	oluşunun	kaynağı	nedir?	Bu	soru	ile	
baktığımızda	 Kur’an	 bize	 kasıtlı	 bir	 iradenin	 tercihiyle	 bu	 halde	 olduğunu	 söyler.	
Dolayısıyla	 dünyanın	 o	 fiziki	 halinin	 bize	 işaret	 ettiği	 mana,	 kasıtlı	 bir	 var	 edenin	
varlığına	şahitlik	yapmasındadır.	Kainatın	varlığının	işaret	ettiği	manalara	sırtını	dönen	
bilimsel	 çalışmaları	 yapanların	 yorumları,	 Kur’an’ı	 anlamaya	 malzeme	 olarak	
kullanılamadığı	gibi,	anlaşılmasına	da	engel	olur.		

Kur’an’ın	anlaşılmasında	bilimlerin	malzeme	olarak	kullanılmasındaki	 ilk	şart,	kainatın	
incelemesini	yapanların,	onun	varoluşuyla	bize	aktardığı	manaya	dikkati	çekme	amacını	
taşıması	 gerekir.	 O	 amacı	 taşımadıkları	 zaman	 bizim	 için	 hiçbir	 şey	 ifade	 etmez.	 Bu	
aşamada	şu	konu	gündemimize	gelir.	Materyalistlerin	yaptığı	belgeselleri	izlerken	neler	
düşüneceğimiz.	 Belgeselleri	 Kur’an’dan	 edindiğimiz	 bilgilerin	 süzgecinden	 geçirmeden	
izleyip	 daha	 sonra	 Kur’an’ı	 anlayabilmemiz	mümkün	 değildir.	 Biz	 belki	 o	 belgeselleri	
izlerken	 Subhanallah	 derken,	 diğer	 taraftan	 “Doğanın	 harikalarını	 seyrettik”	 diyen	
insanlar	 da	 oluyor.	 Çünkü	 onların	 önceki	 çıkarımları	 yoktur.	 Dikkat	 edersek	 farklılık	
belgeselden	 değil	 bizim	 önceden	 çıkarttığımız	 sonucu	 o	 belgesele	 uygulamamızdan	
kaynaklanıyor,	 aynı	 sonucu	 çıkaramayanlar	 o	 belgeseli	 seyretme	 sonucunda	 Allah	
tanımaz	 hale	 gelebiliyor	 veya	 inançsızlıklarına	 o	 belgeseller	 malzeme	 oluyor.	 Bu	
belgesellere	karşı	çıkmak	yerine	onların	sunuluş	tarzına	dikkat	etmeliyiz.	Belgesellerde	
verilen	 malzemelerin	 manalarının	 neye	 delalet	 ettiği	 konusuna	 bakmalıyız,	 eğer	
yorumcu	kendi	peşin	hükümlerine	dayanarak	yanlış	açıklama	yapıyorsa	fark	edebiliriz.		

İnsan,	 insaniyetini	 kullanarak	 yanlış	mı	 doğru	mu	 söyleniyor	 diye	 düşünmesi	 gerekir.	
Çünkü	her	bir	insanın	enfüsi	kabiliyetleri	hariçteki/afaktaki	delilleri	anlama,	yorumlama	
ve	o	deliller	vasıtasıyla	hakikati	bulmaya	müsaittir.	Enfüsi	istidat,	o	delillerin	mutlak	bir	
Yaratıcının	 varlığına	 işaret	 ettiğini	 anlama	 kabiliyetindedir.	 O	 kabiliyeti	 gerçekleştirip	
gerçekleştirmemek	insanın	 iradesiyle	yapacağı	 tercihe	bağlıdır.	 İstidat	otomatik	olarak	
kabiliyete	 dönüşmez;	 kabiliyet	 de	 kendi	 kendine	 gelişmez,	 iradenin	 kullanılması	
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sonucunda	 gerçekleşir.	 Bu	 nedenle	 insan	 iradesini	 hangi	 alanda,	 hangi	 istikamette	
kullandığına	 dikkat	 etmek	 zorundadır.	 Said	Nursi,	 fen	 çalışmalarına	 değer	 vermesinin	
sebebi,	 kainatın	 şahitliği	 altında	 Yaratıcıyı	 tanımanın	 gerekliliğine	 inandığı	 içindir.	 Bir	
kişi	 kainatın	 şahitliğine	 müracaat	 etmeden	 Kur’an’ı	 bizzat	 kendi	 içinde	 anlarız	
iddiasında	 bulunuyorsa,	 o	 kişinin	 amacı	 fenlerin	 materyalist	 yorumlarını	 reddetmek	
değil,	 Kur’an’ı	 delilsiz	 taklit	 etmektir.	 Kur’an’ı	 delilsiz	 taklit	 etmek	 isteyen	 kişi,	 “Ben	
şöyle	bir	kâinata	bakmam	sonucunda	bir	Allah’ın	var	olduğuna	inandım,	Kur’an	da	Allah	
var	 diyor”	 diyerek,	 başlangıçta	 doğru	 hareket	 etmekle	 birlikte	 geriye	 kalan	 Allah’ı	
tanıma	kısmını,	delilsiz	bıraktığı	için	taklide	dönüştürüyordur.		

	




