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Bedî’üzzaman Said Nursî Hazretleri’nin (R.Â.) “Medresetüz Zehra” Projesinin Ders 
Müfredatı kapsamında; “Bilimsel Bilim’in Eksik – Yanlış – Zararları ve İslâmî 
B/ilim’e niçin Geçmeliyiz? / Metabilgi – Metabilim (Sihrin Yapısı)” isimli kitap 

çalışmamızın ön hazırlığı niteliğindeki Yazı Dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

 

Bu yazımızda; kitap çalışmamızın ana konu ve temel tezi olarak savunduğumuz: 

“Bilimsel Bilim”in terkedilip, yerine “hakikî ma’rifet ve hikmet, ilim ve fen” olan 
“İslâmî B/ilim”e geçilmesi önerimizin Risale-i Nur’daki referans ve bağlantılarından 

bahsedeceğiz. Ve “Bilimsellik Felsefe ve Paradigması” yerine “İslâmî Paradigmaya” 

geçmekten ne kasdettiğimizi ve bunun getirdiği avantajları göstermeye çalışacağız. 

 

Bunun için önce Risale-i Nur’un tarafsız ve objektif, olgusal ve nesnel olduğu iddia 

edilen lâik ve seküler Bilim’e nasıl baktığının gösterilmesi gerekiyor. Bedî’üzzaman 

Hazretleri’nin ateist ve materyalist, determinist ve natüralist Bilim’in eksik ve yanlış ve 

zararları hakkında  Risaleler’de geçen bazı ifadelerini aşağıya aynen sıraladık. Böylece 

Risale-i Nur Külliyatı’ndaki “bilgi” (ilim, knowledde, data, info) ve “bilim” (science) 
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ayrımı ve aralarındaki farklar da netleşmiş ve Risale-i Nur’un mevcut Bilim’e bakışı da 

görülmüş olacak. 

 

Böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı, hatta çok geç kalındığını bile söyleyebiliriz. Çünkü 

Rabbimiz’in eşya ve işleyişiyle münasebeti konusunda maâlesef, Risale okuyan bizlerin 

de kafası karışık! Çünkü “evrenin, varlık ve devam ve işleyişi için Allah’a muhtaç ve 

mecbur olduğunu göster! Bilim’in gösterdiği hangi neden ve mekanizma yeterli gelmedi 

de; ‘şu işin şurasında (veya her noktasında) Allah devreye girmeli ve giriyor’ diye iddia 

ediyorsun!? Varlık ve işleyişte doğaüstü bir özne ve fail arıyorsun!” sorusuna net ve açık 

bir cevabımız yok! 

 

Mevcut Bilim’in evren gözlem ve ölçümlerinde, eşyanın nedenselleme ve tasvirinde, 

herşeyi kurguladığı “sebep – sonuç” şablonlarıyla resmedip; böylece “bak bu işler 
failsiz ve öznesiz olabilir ve zaten oluyor; yani evrendeki işleyişe herhangi bir 
Tanrısal müdahale gerekmiyor. Zaten evren gözlem – ölçümlerimde de böyle bir 
müdahale gözlenmediği gibi, teorilerimize ‘Tanrı’ gibi (zaten kendisi ve eşyadaki 
fonksiyonu meçhul ve muamma!) yeni bir bilinmeyen eklememizi gerektirecek bir 
durum da yok! Durum buyken; kuramlarımıza yeni bir kavram, yeni bir postulat ve 
aksiyom eklemeye; açıklamalarımızı gereksiz genişletip – şişirmeye lüzum yok!” 
sözüne net ve açık bir cevabımız yok! 

 

Aslında kâinata Bilimsel Paradigmadan bakış; kâinat gibi, Risale-i Nur’u da anlamamıza 

mâni oluyor! Yani Bilim/sellik Felsefesi, Bilimsel Zihniyet ve Bakış Açısıyla Risaleleri 

okuduğumuz için; Risaleler’de konuyla ilgili yerleri anlamıyor veya Bilim(sellik) lehine 

te’vil ediyoruz. Risaleler’de geçen “ilim – hikmet – ma’rifet – fen – felsefe” ayrım ve 

bağlantılarının sebebi ve bunların ortak noktalarının ne olduğu ve “bilim/sellik”in 

bunlardan nereye tekabül ettiği gibi soruları sormuyoruz. Bu soruları sormadığımızdan 

“maddiyyunluk, esbabperestlik, tabiatperestlik” gibi çoğu kavram ve ayrımların da 

anlamları zihnimizde net değil. Mes’elâ Risaleler’de geçen “sebeplerin hakikî te’siri yok” 

cümlesinden ne kastedildiği zihnimizde net değil. 
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Elhasıl kavramlarımız yerli yerine oturmadığı için kafamız karışık. Bunun sonucu olarak; 

herşeyi, Bilim’in Bilimsellik Felsefesi’nden ödünç aldığımız “Deterministik 
Paradigma”ya göre “sebep – sonuç etkileşim / ilişkileriyle” resmedip, anlatıyor ve 

sonunda da bu dediklerimizi yalanlar biçimde toptan “ama bu anlattığım faâliyetlerde 

aslında sebeplerin te’siri yok; hepsini Allah yapıyor!” diyerek İslâm’ın “Tevhidî 
Paradigma”sına sıçramadaki çelişkiyi farketmiyoruz! 

 

Bedi'üzzaman “Din İlimleriyle, Fen Bilimlerinin mezc ve derci” önerisiyle, ikisinin 

yanyana ve ayrı ayrı okutulmasından bahsetmiyor; “mezc ve derc” derken; 

(Bedi’üzzaman’ın 23. Lem’â / Tabiât Risalesinde bahsettiği 3 bâtıl yolun, sanki bâtıl ve 

yanlış değilmiş gibi, bunun delil – ispatına çalışır gibi) fizikî olayları önce “neden-

sonuç/determinist/esbabperest” ve “natüralist” tasvir edip; dersin sonunda da “işte 
bütün bunları yapan Allah'tır” gibi eklektik ve sentetik, yapay ve ezberci bir çözümden 

de bahsetmiyor! 

 

Mes’elâ Rabbimiz’in “yağmuru indirme, inzal, yağdırma” fiilini, “yağmurun nazil olup, 

indirilmesi” vak’âsını, yağmur eserini okulda anlatırken; “soğuk havanın etkisiyle bulutta 

yoğunlaşıp – ağırlaşan buharın; yağmur olup, yerçekimi etkisiyle yere düşüp, yağması” 

şeklinde anlatarak, başta biz “varlık ve işleyişte Allah’a ihtiyaç duymayan kâinat 
tasviri” yapıyoruz; başta biz O’nun yağmur fiilindeki bağlantısını kapatıp, kopartıyoruz! 

Ateist Bilimsel Bilim’den ödünç alınmış bu tasvirlerle, yağmurun O’na ihtiyaç 

duymayacak şekilde nasıl ve neden yağdığını ispatlamaya çalışıyoruz! Bu olayın failsiz 

olabileceği ve olanın da bundan ibaret olduğu fikrini başta biz sokuyoruz öğrencinin 

kafasına! 

 

Böyle yaparak; yağmuru Allah’ın fiil ve eseri, rızık ve ni’meti değilmiş gibi, hatta bunu 

inkâr edermiş bir imâyla; yani Allah’tan bağımsız ve kopuk anlatıyoruz! Üstelik buna bir 

takım “otomatik mekanizma ve sebep, kural ve kuvvetler”i delil göstererek; Allah yerine 

bunları ikame ederek; başta anlattığımız bu kopukluğun ispatına çalışıyor; böylece o 

yağmurun, “nasıl olupta failsiz kendi kendine yağdığını” anlatıyoruz! 
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Eğer böyle yaparsak; yani “yağmurun oluşum ve yağma mekanizması, neden ve nasılı 

şöyledir” şeklinde “Bilim’in Deterministik Şablonu”nu kullanıp, “ateist ve materyalist” 
ifadelerini ödünç alarak ve cümlenin sonunda da “ben yağmurun yağmasını sebep – 
netice münasebetiyle ve bir takım mekanizma ve fizik kurallarıyla anlatıyorum 
ama aslında yağmurda bu anlattığım sebeplerin etki ve te’siri yok, yağmuru 
yağdıran fail ve asıl sebep aslında Allah’tır! Yağmur ni’met ve rızkını bize veren 
sadece O’dur! O olmazsa, bütün bu işler ol(a)maz!” derseniz; o zaman öğrenci 

“madem sebeplerin etkisi yokta neden başta sebeplerle anlattın olayı bize, bizle 
dalga mı geçiyorsun!? Hem yağmurun Allah’tan bağımsız ve kopuk olarak 
yağdığını başta kendin anlatıyor ve tasvir ediyorsun; sonra kendini yalanlar 
tarzda ‘yok olay aslında böyle gerçekleşmedi, böyle olmadı’ diyorsunuz!” derse 

verecek cevabımız olmaz! “Hem sen bile yağmuru anlatırken Allah’ı işin içine 
katmaya gerek görmedin ve cümlelerinde Allah gibi bir sebep ve failden 
bahsetmeye hiç ihtiyaç duymadın! Demek Allah olmadan da o iş olabiliyormuş! 
Hem söylesene Allah neresinde o olayın, olaya nerede müdahil oluyor; sebeplerin 
dolduramadığı hangi boşluğu dolduruyor!?” derse ne cevap vereceğiz!? 

 

“Hem sen bile yağmuru anlatırken Allah’ı işin içine katmaya gerek görmedin ve 

cümlelerinde Allah gibi bir sebep ve failden bahsetmeye hiç ihtiyaç duymadın! Demek 

Allah olmadan da o iş olabiliyormuş! Hem söylesene Allah neresinde o olayın, olaya 

nerede müdahil oluyor; sebeplerin dolduramadığı hangi boşluğu dolduruyor!?” derse ne 

cevap vereceğiz!? 

 

Cevabımız yok; çünkü okuduğumuz Risaleler’i, diğer okuduğumuz veya uzmanı 

olduğumuz fizik – kimya gibi bilimlere bağlamamışız! Çünkü Risaleler’i beynimizdeki 

“din” klasörüne atmışız; fizik – kimyayı da “bilim / bilimsel bilim” klasörüne kaydetmişiz! 

Büyük ihtimâl kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de çoğumuz için “din kitabı” kategorisinde; “hayat 

ve yaşam ve bilgi kitabı” kategorisine henüz girmemiş henüz! “İslâmiyet”i de büyük 

ihtimâl sadece “Din Dersi”nde anlatılması gereken; hayatımızın diğer kısımlarına 

dokunmayan; fizik – kimya gibi derslerden kopuk düşünüyoruz! Herhâlde Üstad’ın 

“Medresetüz Zehra” Projesini de; “Anadolu Fen İmamhatip Okulları”nın üniversite 

versiyonu gibi bir şey zannediyoruz! 
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İşte Bedi’üzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur’la yaptığı en büyük devrimlerden biri 
de bence; Rabbimiz’in sadece “metafizik, felsefe, ilâhiyyatın” konusu olmadığını 
gösterip; aynı zamanda “fizik, kimya, biyoloji, astronomi, coğrafya” gibi deney – 
gözleme dayalı b/ilimlerin de konusu olduğunu göstermesidir! 

 

Yani eşyanın varlık ve devamı, işleyiş ve kendi arasında ilişki – etkileşiminde; O’nun 

varlık ve fiil, tecelli ve etkileri olmadan; sadece “madde – enerji determinizm / illiyet ilişki 

– etkileşimleri”yle hiçbirşeyin varlık ve devam, çalışma ve sonuçlarının 

açıklanamayacağı ve nedensellenemeyeceği; hatta nasıl’ının bile tasvir edilemeyip 

(nasıllanamayacağı) gerçeğidir! Tıpkı “Da Vinci” gibi bir özne ve fail olmadan, Mona 

Lisa’nın nasıl ve hangi nedenlerle meydana geldiği; sadece “boya, fırça, tuval ve bir 

takım enerjilerle hareket eden fırçalar” ile nasıl ve neden meydana geldiğinin 

açıklanamaması gibi! 

 

“Bilimsellik ve Bilim” denilen şey, lâik ve nötr, seküler ve olgusal olmayıp (ki yukarıda 

“var – yok’un” ortası, objektif ve olgusal noktası olmadığını, zaten Dil ve Mantık’ın da 

buna izin vermediğini belirtmiştik); “ateist ve materyalist, natüralist ve determinist”tir. 
En basit bir “masa”nın varlık ve inşasını bile; “failsiz ve öznesiz” açıklamak ve 

“nedensellemek”; hatta “nasıllamak / nasıl oldu” mümkün değilken; çok daha kompleks 

“kâinat ve varlık ve işleyişi” için, Bilimsel Bilgi’nin “failsiz ve öznesiz cümle ve tasvirler” 

yapması, zihnimize “Kendi kendine Otomatik İşleyen Evren” metafor ve kurgusunu 

ilka etmesi doğru değil, ahlakî de değil! 

 

Risaleler’in farkı: “Işık olmadan eşyayı göremem” veya “kulağım olmadan sesleri 

işitemem” veya “yeryüzündeki gündüzün kaynağı ve ısı – ışığın nedeni Güneş’tir” 

demek gibi; “Allahû Teâlâ olmadan ve ilim – irade – kudret eliyle eşyayı çekip 

çevirmeden; sebepler ve eşya kendi acziyetiyle, bu şeyleri yapamaz”ın farkına 

vardırmasıdır! Yani asıl neden, esas sebep, tek fail, biricik müessir, ikincisi olmayan 

yekta kuvvet ve etki sahibinin sadece O olduğunu göstermesidir! 
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Üstelik bu gerçeği; sadece duyularına tâbi olan, yani aklı gözünde olan insanlara da 

gösterebilmesidir! Yani bu gerçeği görmek ve farkedebilmek için “kâlp gözü, vicdan, 

sezgi, ilham, basiret, firaset” gibi ek duyulara veya mikroskop – teleskop gibi yardımcı 

araçlara veya fizik – kimya gibi uzmanlık alanlarına ihtiyaç ve zorunluluk olmadan veya 

tarikata girip, velâyet mertebelerinde yükselmeye gerek kalmadan; sadece çıplak baş 

gözümüze bile bunu göstermeyi başarmasıdır! 

 

Eski zamana nisbetle, bu zamandaki küfür ve inkârın cehaletten değil; “ateist ve 
materyalist (dinsiz), natüralist (tabiatperest) ve determinist (esbabperest)” Bilim ve 

Bilimsellik Felsefesi’nden geldiğini ve Kâinat Kitabındaki Âyetlere “mana-yı harfî” yerine 

“mana-yı ismî”yle; aklı gözünde maddî nazarla bakan Bilimsel(lik) Kriter ve 
Yöntemlerine bağ(ım)lı Bilimsel Bilim'in hakikât yerine “hurafe” ve safsata”, 
“malayaniyat” ve “dalâlet” ve “gaflet” doğuracağını izah ve ispat eden Risale-i 

Nur’dan bazı parçalar tevhid edilerek, vahdet aynasında görülmesi için aşağıda 

nazarınıza sunulmuştur. Bu konuda Risaleler'den başka parçalar da bulunabilir veya 

aşağıdakilerin eksikleri tamamlanabilir. 

 

Aşağıdaki nakillerde görüleceği üzere Üstad Bedî’üzzaman Hazretleri (R.Â.) “fen (bilim) 
– felsefe – hikmet – ilim” kavram ve sınıflandırmalarını genelde birbirinin müteradifi 

olarak kullanıyor. Bunun sebebi bu kavramlar aarsındaki ayrımın sun’î ve aldatıcı 

olmasından kaynaklanıyor olabilir veya bu, üçünün kesişim kümelerinin, kendilerinden 

çok daha büyük bir alana tekabül ettiği şeklinde de anlaşılabilir. 

 

Risaleler’de genelde “fen (bilim) – felsefe – hikmet – ilim” kavramları, hepsi de “bilgi ve 

ilim”in bir çeşit ve yönü olması açısından birbirinden ayrı kullanılmaz. Bu kullanımın 

başka sebepleri de olabileceği gibi, bence en önemli sebeplerinden birisi: “Bilim”in, 

“felsefe”den ayrı görülemeyeceği ve ayrılamayacağı gerçeğidir. 
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Risaleler’de bu kavramların kullanıldığı yerleri taradığımızda çıkan sonuç: “Fen (bilim)” 

ile “felsefe” ve “yorum” arasındaki ayrımın sun’î olduğu; yani felsefesiz (yani bakış 

açısısız, tarafsız, nazar – niyet – amaçsız, yöntemsiz ve düşünce sistemi, aksiyom, 

önkabül, teori ve inançları olmadan) araştırma ve fen – bilim yapılamayacağını ve 

ol(a)mayacağını göstermektir. Zaten elde hazır bilgi olmadan, hiçbir bilgi ve gözlem  ve 

ölçüme dayanmadan “felsefe” yapmak, mümkün değil. Aynı şekilde elde hazır bir şablon 

ve yöntem, teori ve amaç, nazar ve hipotez olmadan da “gözlem – bilim” yapmak 

mümkün değil. 

 

Artı olarak 1600 - 1700'li yıllardan önce; “mantık, matematik, fizik, kimya, sosyoloji, 

coğrafya, astronomi” gibi bilimler “felsefe”nin içerisinde olup; ayrı bir araştırma ve bilim, 

inceleme alanı olarak ayrılmamışlardı. Yani Üstad’ın o yılların “felsefe – hikmet – 

fen”den bahseden yazılarında buna da dikkat edilmesi gerekiyor. 

 

Elhasıl herhangi bir felsefe, yani bakış açısı ve düşünme yöntemine dayanmadan; yani 

epistomoloji ve ontolojisi, hatta teolojisi olmadan zaten değil “bilim”; herhangi bir gözlem 

ve ölçüm ve bunun ifadelendirilmesi (cümle ve ifade biçimlerimizde “rızık ve ni’met” 

kelimesini mi tercih edeceğiz; yoksa “gıda maddesi, mal, emtia” kelimelerini mi? 

sorusunda olduğu gibi) bile yapılamaz. 

 

Bu açıdan “Bilim – Felsefe” ayrımı sun’î ve aldatıcı bir ayrımdır. Yani “bilgi” ve “yorum” 

ve “felsefe” denilen şeyler, öyle birbirinden ayrı ve farklı kavramlar değil. Her fikir ve 

ifadenin olduğu gibi; Bilim’in de dayandığı (Deterministik Bilimsellik Felsefesi gibi) bir 

felsefe ve inanç, değer ve aksiyom, eşya ve Tanrı görüşü bulunmaktadır. 

 

Bilim bu dünya görüşünü en çok “din” ve “inançlar”a bakışında ifşa eder! Bilim kendini 

ta’rif ve kullandığı Bilimsel Yöntem ve Bilimsellik’in tanımını yaparken; bunu kendini din 

ve inançlara zıt ve üst bir konuma yerleştirerek yapar! Bunu, sanki herhangi bir felsefî 

ve ateistik inanca sahip değilmiş gibi, kendini onlardan ayırarak; onlardan fark ve 

üstünlüğünü anlatarak yapar! 
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Nübüvvet'e kulak vermeyen ve ölçülerine itaat etmeyen, yani “dinsiz” olan Bilim ve bu 
Bilim'in kural – tanım – yöntem – nazar – niyet ve bakış açısını belirleyen; yani 
mevcut Bilim’in mürşid ve hocası olan “ateist ve materyalist, determinist  ve 
natüralist” Felsefe'nin; hakikât yerine hurafe ve safsata, mâlâyâniyât ve gaflet ile 
dalâlet doğuracağını izah ve ispat eden Risale-i Nur’un çoğu parçalarını aynen 

aşağıya ekledik ki “İslâmî B/ilim” ve “Bilimsel Bilim” arasındaki fark biraz daha 

netleşsin inşâallah. Risaleler’de tarama yapılarak çok daha fazlası bulunabilir. 

 

Üstad’ın, mevcut Modern Seküler (yani ateist ve materyalist, determinist ve natüralist) 

Bilim’in eksik ve yanlış ve zararları hakkında  Risaleler’de geçen bazı ifadeleri aşağıda 

verilmiştir. 

 

İslâmi B/İlim'e geçilebilirse; mes’elâ “kıyamet ve ahiret ve hesabın” geleceği ve 

bazılarının gerçekleştiği ve devam ettiği; Bilimsel Bilim'in eksik ve yanlış ve dar 

yöntemleriyle delil – ispatlanamaz (hatta buna, aklının indiği maddî gözü bile 

yetişemediğinden, bunu konu bile edinemez!) ama “İslâmî B/ilim”le delillendirilip, 

ispatlanabilir. 

 

Ahiret’in geleceği (veya dünyada başlayıp, şimdiden inşa edildiği ve buradaki bazı şube 

ve yansımaları) ve bizim oraya gittiğimizin; bu dünyamızdaki bazı gösterge ve uçları, 

şimdi - burada gösterilip, ispatlanabilir. Mes’elâ gözümüzle de aynelyakîn gördüğümüz 

gibi; bitkilerin haşir ve neşri bu dünyada zaten başladı / başlamış ve devam ediyor! 

Veya yediklerimiz midemize defnolup, buradaki asitlerle zahiren mahvolduğu hâlde; 

halbuki görüyoruz ki o cansız gıdalar, vücudumuzda hayatiyet kazanıp, daha yüksek 

mertebe ve görevlere atanıp, haşir ve neşrin başka bir versiyonunu gösteriyorlar… 

 

Kâinat ayetlerinde yaptığımız gözlem ve incelemeler sonucu şu İlâhî Kanunu keşfederiz: 

Biyolojik organ ve ihtiyaçlarımızın karşılığı, yani gıda ve rızkı bu dünyada; “mide – açlık 

– gıda – tokluk” veya “göz – görme ihtiyacı – ışık – cisim” veya “kulak – işitme ihtiyacı – 
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ses” örneklerinde olduğu gibi verilmiş / verilmektedir. Fakat çoğu manevî organ ve 

bunların ihtiyaç ve isteklerinin bu dünyada rızık ve karşılığı verilmemiştir. Örneğin: “Yok 

olmayıp, ebedî yaşama ihtiyacı” veya “anlam – hâkikât susuzluğu ve bunu arama–

bulma ihtiyacı” veya “adalet (ceza ve mükâfatın) olması ihtiyacı” veya “şefkât açlığı” vs. 

gibi… Belki biyolojik ve maddî ihtiyaç ve isteklerimizden çok daha fazla sayı, çeşit ve 

şiddette olan bu açlıklarımızın, gıdası olan rızık ve karşılıklarını alamadan; yani 

doymadan ölüp gidiyoruz! 

 

Bu durum, biraz önce kâinatta gördüğümüz: “Biyolojik organ ve ihtiyaçlarımızın karşılığı, 

yani gıda ve rızkının bu dünyada verilmiş olması Kanunu”na uymuyor! Öyle ya; 

evrendeki gözlem ve incelemelerimizde, varlık üzerindeki işleyişte görülen fiil – eser – 

kanun ve hakikâtlerden biri: Rabbimiz’in “vermek istemeseydi, bize istemek (ihtiyaç ve 

istek) vermezdi kanunu.” Mes’elâ taşa su vermek istemediğinden; ona mide, susuzluk, 

böbrek, hayat gibi organ ve ihtiyaçlar vermemiş. Ama insanlara su vermek istediğinden; 

buna uygun “maddi / biyolojik organ” ve buna uyumlu “manevî (susuzluk, açlık gibi) 

ihtiyaç ve hisler” vermiş. Demek öldükten sonra daha üst bir âleme uyanacak ve 

dirileceğiz ve ebedîyen yaşayacağız. Anne rahminde kullanamadığımız göz – dil ve 

ayak – el gibi organlarımızı buraya doğunca kullanmay abaşlamamı zgibi; ebedî 

âlemden haber veren manevî ve soyut his ve cihaz ve duyularımız da bize öte âlemden 

haber veriyor. 

 

İşte Bilimsel Bilim'in kısa ve dar yöntem, eksik ve yanlış ve kriterleriyle görülemeyen, 

bunun gibi Rabbimiz’in bu “Âdiliyet ve Hafîziyet ve Hakîmiyet ve İsraf ve Abesiyet 

olmaması Kanunları” gibi İlâhî Kanun – fiil – işleyişlerinin kâinatta gözlemlenmesiyle; 

yani gördüklerimizden göremediklerimize (yani gözümüzle gördüğümüz maddi – 

somuttan, akıl – kâlp gözümüzle görebildiğimiz manevî – soyuta) ulaşmak ve bu 

gözlem, mantıkî argüman ve kanunların da, gözlem – deney – ölçümlerimize dahil 

edilmesiyle; “ebedî ahiret”e gittiğimiz; daha doğrusu ebediyetin bu dünyada, hatta çok 

öncesinde başladığı ispat edilebilir; gözü daha keskin olanlara gösterilebilir! 
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Elhasıl yarının geleceği veya bizim yarına ulaşıp - ulaşamayacağımız, bugünden 

deneysellenemez ve gözlenenemeyip, ispatlanamaz; ama kıyamet ve ahiret ve hesabın 

birgün geleceği veya bizim oraya sevkolunduğumuz; bugünden gözlenip, ispatlanabilir! 

Evet yarın’ın geleceği kesin değil ve gelmemesi mümkün, fakat ahiret kesin! Çünkü 

Rabbimiz “vermek istemeseydi, istemek vermezdi!” Bu açıdan başta Hz. Muhammed 

(S.Â.V.) Efendimiz olmak üzere, tüm sevdiklerimiz mâzide değil; istikbale geçmişler, bizi 

bekliyorlar! Tıpkı rü’yamızda öldüğünü gördüğümüz sevdiğimiz birisine, uyanınca “Oh 

rü’yaymış, ölmemiş” diye sevinmemiz gibi!... 

 

Elhasıl zerrede ve yerde küçük harfle yazılan her kelime ve cümlenin ifade ettiği 

“anlam”, gök(ler)de de büyük harf ve cümlelerle yazılmış. Doğru soruları sorup, nazar - 

niyet ve hipotezlerimizi tekrar gözden geçirirsek, bunları gözü ve ortalama aklı olan 

herkes görüp, okuyabilir. Rabbimiz'in isim - sıfatlarının tecelli - tezahür, cilve ve 

gölgelerinin eser – sonuçlarını “aynelyakîn” (belki hakkalyakîn) görüp; Evvel - Ahir - 

Zahir ve Batın olan Rabbimiz'in varlık ve vahdaniyetini ise hakkalyakîn derecesinde bir 

“ilmelyakîn” ile müşahede edebiliriz!... 

 

Zaten “uzak olduğu için küçük görünen” gezegen – yıldız gibi şeyleri “büyüten” 

teleskopla; “küçük olduğu için uzak görünen” mikrop – atom gibi şeyleri “büyüten” 

mikroskop arasında fark yoktur! Demek istediğim dışımızda dağ gibi kilometrelerce 

“yükseklik – uzaklık – mesafeler” olduğu gibi; içimizde de uçurum gibi kilometrelerce 

“derinlik – uzaklık – mesafeler” var. Kur’ân-ı Kerim’in ışık ve yol göstermesi olmadan; 

Bilim'in tanım, yöntem ve felsefesi bu mesafeleri ve ötesini görüp, gözleyemez, 

varlıklarını bile farkedemez… 

 

Bilim’in Bilimsel Yöntem ve Kriterleri yerine, İslâmî Bilim’in Kriterleriyle kâinatı 
gözleyip – incelemek ise; Meyve Risalesi olan 11. Şu’â’nın 6. Mes’elesi gibi 
okumaktır kâinatı. Eğer böyle okursak; “Dünya'nın dönmeyip, döndürüldüğünü; 
yağmurun yağmıyor olup, yağdırıldığını, gönderildiğini” görebileceğiz. Yani 

Rabbimiz’in kanun – fiil – faâliyet – eserlerinden; ni’met, in’âm, rızık, rahmet, tecelli – 

tezahür gibi eşyanın saklı melekût boyutlarını görebileceğiz… 
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Nübüvvet'e kulak vermeyen ve ölçülerine itaat etmeyen, yani dinsiz olan Bilim ve bu 
Bilim'in kural - tanım - yöntem - nazar - niyet ve bakış açısını belirleyen; yani 
mevcut Bilim’in mürşid ve hocası olan “ateist – materyalist – determinist  ve 
natüralist” Felsefe'nin; hakikât yerine hurafe ve safsata ve mâlâyâniyât ve gaflet 
ile dalâlet doğuracağını izah ve ispat eden Risale-i Nur’un çoğu parçalarını biraz 

eksilterek aynen aşağıya ekliyorum ki “İslâmî B/ilim” ve “Bilimsel Bilim” arasındaki fark 

biraz daha netleşsin inşâallah. Üstad’ın, Seküler ve Lâik Bilim’in eksik ve yanlış ve 

zararları hakkında tespitleri şöyle: 

 

------ o ------ 

 

Bu asırda ikinci dehşetli hal: Eski zamanda küfr-ü mutlak ve fenden gelen dalâletler ve 

küfr-ü inadîden gelen temerrüd, bu zamana nisbeten pek azdı. Onun için, eski İslâm 

muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam kâfi olurdu, küfr-ü meşkûkü çabuk 

izale ederlerdi. Allah'a iman umumî olduğundan, Allah'ı tanıttırmakla ve Cehennem 

azabını ihtar etmekle çokları sefahetlerden, dalâletlerden vazgeçebilirlerdi. Şimdi ise, 

eski zamanda bir memlekette bir kâfir-i mutlak yerine, şimdi bir kasabada yüz tane 

bulunabilir. Eskide, fen ve ilimle dalâlete girip inat ve temerrüd ile hakaik-i imana 
karşı çıkana nisbeten şimdi yüz derece ziyade olmuş. Bu mütemerrid inatçılar, 
firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli dalâletleriyle hakaik-ı imaniyeye 
karşı muaraza ettiklerinden, elbette bunlara karşı, atom bombası gibi, bu dünyada 
onların temellerini parça parça edecek bir hakikat-i kudsiye lâzımdır ki, onların 
tecavüzatını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. İşte, Cenâb-ı Hakka hadsiz 

şükürler olsun ki, bu zamanın tam yarasına bir tiryak olarak Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyânın 

bir mucize-i mâneviyesi ve lemeatı bulunan Risale-i Nur, pek çok muvazenelerle, en 

dehşetli muannid, mütemerridleri, Kur'ân'ın elmas kılıcıyla kırıyor. Ve kâinat zerreleri 
adedince vahdâniyet-i İlâhiyeye ve imanın hakikatlerine hüccetleri, delilleri gösteriyor ki, 

yirmi beş seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlûp olmayıp galebe etmiş ve 

ediyor… (15. Şua) 
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------ o ------ 

 

Efendiler! Dalâlet ve fenalıklar cehaletten gelse, def etmesi kolaydır. Fakat fenden, 
ilimden gelen dalâletin izalesi çok müşküldür. Bu zamanda dalâlet fenden, ilimden 
geldiği için, ancak onları izale etmeye ve nesl-i âtiden o belâya düşen kısmını 
kurtarmaya, karşılarında dayanmaya Risale-i Nur gibi her cihetle mükemmel bir 
eser lâzımdır. Risale-i Nur'un bu kıymette olduğuna delil şudur ki: Yirmi seneden 
beri, benim şiddetli ve kesretli bulunan muarızlarım ve şiddetli tokatlarını yiyen 
filozofların hiçbirisi, Risale-i Nur'a karşı çıkmamış ve cerh edememiş ve 
çıkamaz… (Emirdağ Lâhikası 1) 

 

------ o ------ 

 

Eski zamanda, esâsât-ı imaniye mahfuzdu, teslim kavî idi. Teferruatta, âriflerin 

marifetleri delilsiz de olsa, beyanatları makbul idi, kâfi idi. Fakat şu zamanda, dalâlet-i 
fenniye elini esâsâta ve erkâna uzatmış olduğundan, her derde lâyık devâyı ihsan 

eden Hakîm-i Rahîm olan Zât-ı Zülcelâl, Kur'ân-ı Kerîmin en parlak mazhar-ı i'câzından 

olan temsilâtından bir şulesini, acz ve zaafıma, fakr ve ihtiyacıma merhameten, hizmet-i 

Kur'ân'a ait yazılarıma ihsan etti… (28 Mektub, 7. İşaret) 

 

------ o ------ 

 

Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle 
kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi nurdur, nur 

göstermektir ki, kalbler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. Eğer siyaset topuzuyla hareket 

edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. Münafık, kâfirden daha 

fenadır... (16. Lem’â, 2. Meraklı Suâl) 

 

------ o ------ 
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Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiiyyun tâunu, beşer içine intişar 

etmesiyle, herşeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı 

kurtarmaktır... (Emirdağ Lâhikası 1) 

 

------ o ------ 

 

BİRİNCİ NOKTA: Kırk elli sene evvel, Eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede 
hareket ettiği için, hakikatü'l-hakaike karşı ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat gibi bir meslek 

aradı. Ekser ehl-i tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü, aklı, fikri 
hikmet-i felsefiyeyle bir derece yaralıydı, tedavi lâzımdı… İKİNCİ NOKTA: Mevlâna 

Celâleddin (r.a.) ve İmam-ı Rabbânî (r.a.) ve İmam-ı Gazâlî (r.a.) gibi, akıl ve kalb 

ittifakıyla gittiği için, herşeyden evvel kalb ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin 

evhamdan kurtulmasını temine çalışıp, lillâhilhamd, Eski Said Yeni Said'e inkılâp 

etmiş… (Mesnevî-i Nuriye, Mukaddime) 

 

------ o ------ 

 

Ve üçüncü cümlesi olan  َِعَوًجا َيْبُغوَنَھا و ile der ki: “Onların dalaleti fenden, felsefeden 
geldiği için acib bir gurur ve garib bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip 

nefislerini öyle şımartmış ki, kâinatı idare eden İlahî kanunların şualarını ve insan 

âleminde o hakaikin düsturlarını süflî hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsaid 

görmediklerinden (hâşâ! hâşâ!) eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar.” İşte bu âyet, üç 

cümlesiyle mânen bu asırda acip bir taife-i dâlleye tam bir tevafuk-u mânevî ile, mânâ-yı 

işârîsiyle çok efradı içinde hususî baktığı gibi, tevafuk-u cifrîsiyle dahi başlarına parmak 

basıyor… (1.Şua, 29. Ayetin devamı olan 3. Ayet-i Kerime) 

 

------ o ------ 
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Hem meselâ, felsefeye temas eden bazı cümleler, “Mürur-u zamanla kabuk bağlamış, 
sonra toprağa inkılâp etmiş, sonra nebatat husule gelmiş, sonra hayvanat vücuda 
gelmiş” gibi tâbirler, îcad ve hilkat-i İlâhî noktasında felsefîdir ki, Risale-i Nur’un san’at 

ve icad-ı İlâhî cihetindeki beyanatına münasip düşmüyor... (Emirdağ Lâhikası 1) 

 

------ o ------ 

 

Teşbihte hatâ olmasın, nasıl ki Kur'ân'ın gayet kuvvetli ve mantıkî hakikati, sair dinleri, 

felsefe-i tabiiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp, onlara bir nokta-i istinad 

oldu, taklidî ve aklın haricindeki usullerini de bir derece muhafaza etti. Aynen öyle de, 

bu zamanda onun bir mucizesi ve nuru olan Risale-i Nur dahi, felsefe-i maddiyeden 
gelen dehşetli dalâlet-i ilmiyeye karşı, avâm-ı ehl-i imanın, taklîdî olan imanlarını, o 

dalâlet-i ilmiyenin savletinden kurtarıp, umum ehl-i imana bir nokta-i istinad ve yakın 

ve uzaklarda olanlara dahi, zaptedilmez bir kale hükmüne geçmiştir ki, bu emsalsiz 

dehşetli dalâletler içinde, yine avâm-ı mü'minin imanını, şüphelerden ve İslâmiyetini, 

hakikatsizlik vesveselerinden muhafaza ediyor… (Emirdağ Lahikası, 54. Mektub) 

 

------ o ------ 

 

İkinci cereyan ise: Tabiiyyun, maddiyyun felsefesinden tevellüd eden bir cereyan-ı 
nemrudane, gittikçe ahirzamanda felsefe-i maddiye vasıtasıyla intişar ederek 

kuvvet bulup ulûhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve 

ordudaki zabitan ve efrad onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam, 
herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir gûna hakimiyet verir... (15. Mektub) 

 

------ o ------ 

 

İşte, binden bir numune olarak, dehâ-yı felsefînin ve hüdâ-yı Kur'ânînin verdikleri 

derslerin derecelerine bak. Evet, iki tarafın hakikat-i hali, sabıkan beyan edilen tarzla 
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gidiyor. Fakat hidayet ve dalâlette insanların dereceleri mütefavittir, gafletin mertebeleri 

de muhteliftir. Herkes her mertebede bu hakikati tamamıyla hissedemez. Çünkü gaflet, 

hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derecede iptal-i his etmiş ki, bu elîm elemin 

acısını ehl-i medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet-i ilmiyenin tezayüdüyle ve her 

günde otuz bin cenazeyi gösteren mevtin ikazatıyla o gaflet perdesi parçalanıyor. 

Ecnebîlerin tâğutlarıyla ve fünun-u tabiiyeleriyle dalâlete gidenlere ve onları körü 

körüne taklit edip ittibâ edenlere binler nefrin ve teessüfler!... (17. Lem'â) 

 

------ o ------ 

 

Ezcümle: İki gün evvel, ism-i Hakem nüktesini okuyan bir Nakşî dervişi, güneşin 
ve manzumesinin bahsini, Risale-i Nur mesleğine vech-i tatbikini anlamamış. 
Demiş: “Bu da ehl-i fen ve kozmoğrafyacılar gibi bahseder” tevehhüm etmiş. 
Yanımda ona okundu, ayıldı. “Bu bütün bütün başkadır” dedi. Demek 
kozmoğrafyacılar gibi, ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinatları ve medâr-ı 
gafletleri olan perdelerde nûr-u ehadiyeti gösteriyor. Orada da düşmanlarını takip 
ediyor, en uzak tahassungâhlarını bozuyor. Her yerde, huzura bir yol gösteriyor. 
Eğer güneşe kaçsa, ona der: “O bir soba, bir lâmbadır. Odununu, gazyağını veren 
kimdir? Bil, ayıl!” Başına vurur. 

 

Hem kâinatı baştan başa aynalar hükmünde tecellîyat-ı esmâya mazhariyetlerini öyle 

gösteriyor ki, gafletin imkânı olmuyor. Hiçbir şey huzura mâni olmuyor. Ehl-i tarikat ve 

hakikat gibi huzur-u daimi kazanmak için kâinatı ya nefyetmek veya unutmak daha 

hatıra getirmemek değil, belki kâinat kadar geniş bir mertebe-i huzuru kazandırdığını ve 

geniş ve küllî ve daimi kâinat vüs'atinde bir ubudiyet dairesini açtığını gördüm... 

(Kastamonu Lâhikası, Sayfa 174 veya 179) 

 

------ o ------ 
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Elhâsıl: Sâir enbiyâ Aleyhimüsselâmın mu'cizâtları, birer havârik-ı san'ata işaret ediyor 

ve Hazret-i Âdem Aleyhisselâmın mu'cizesi ise, esâsât-ı san'at ile beraber, ulûm ve 
fünûnun, havârik ve kemâlâtının fihristesini bir sûret-i icmâlîde işaret ediyor ve teşvik 

ediyor. 

 

Ammâ, mu'cize-i kübrâ-i Ahmediye (a.s.m.) olan Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân ise, tâlim-i 

Esmânın hakikatine mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulûm ve fünûnun 
doğru hedeflerini ve dünyevî, uhrevî kemâlâtı ve saâdâtı vâzıhan gösteriyor; hem pek 

çok azîm teşvîkâtla, beşeri onlara sevk ediyor. 

 

Hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki, o tarz ile şöyle anlattırıyor: “Ey insan! Şu 

kâinattan maksad-ı âlâ, tezâhür-ü Rubûbiyete karşı, ubûdiyet-i külliye-i insaniyedir; ve 

insanın gâye-i aksâsı, o ubûdiyete ulûm ve kemâlât ile yetişmektir.” 

 

Hem öyle bir sûrette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki: “Elbette nev-i 
beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. 
Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.” 

 

Hem, o Kur'ân-ı Mu'cizü'l-Beyân, cezâlet ve belâgat-ı Kur'âniyeyi mükerreren ileri 

sürdüğünden, remzen anlattırıyor ki: “Ulûm ve fünûnun en parlağı olan belâgat ve 

cezâlet, bütün envâıyla âhir zamanda en mergub bir sûret alacaktır. Hattâ, insanlar 

kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icrâ ettirmek için, en 

keskin silâhını; cezâlet-i beyândan ve en mukâvemetsûz kuvvetini, belâgat-ı edâdan 

alacaktır.”... 

 

“Ey beniâdem! Sizin pederinize, melâikelere karşı hilâfet dâvâsında rüçhâniyetine 

hüccet olarak, bütün esmâyı tâlim ettiğimden, siz dahi mâdem onun evlâdı ve vâris-i 

istidadısınız; bütün esmâyı taallüm edip, mertebe-i emânet-i kübrâda bütün 
mahlûkata karşı rüçhâniyetinize liyâkatinizı göstermek gerektir. Zîrâ kâinat içinde, 
bütün mahlûkat üstünde en yüksek makamâta gitmek ve zemin gibi büyük 
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mahlûkatlar size musahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi, 
ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. 

 

“Fakat sizin pederiniz, bir defa şeytana aldandı, Cennet gibi bir makamdan rûy-i zemine 

muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyâtınızda şeytana uyup hikmet-i 
İlâhiyenin semâvâtından, tabiat dalâletine sukûta vâsıta yapmayınız. Vakit bevakit 
başınızı kaldırıp, Esmâ-i Hüsnâ’ma dikkat ederek, o semâvâta urûc etmek için 
fünûnunuzu ve terakkiyâtınızı merdiven yapınız. Tâ fünûn ve kemâlâtınızın 
menbaları ve hakikatleri olan esmâ-i Rabbâniyeme çıkasınız ve o esmânın 
dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız. 

 

Bir nükte-i mühimme ve bir sırr-ı ehem 

 

Şu âyet-i acîbe, insanın câmiiyet-i istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemâlât-ı 

ilmiye ve terakkiyât-ı fenniye ve havârık-ı sun'iyeyi “tâlim-i esmâ” ünvanıyla ifade ve 

tabir etmekte şöyle lâtif bir remz-i ulvî var ki: Herbir kemâlin, herbir ilmin, herbir 

terakkiyâtın, herbir fennin bir hakikat-i âliyesi var ki, o hakikat bir ism-i İlâhîye 

dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyâtı ve muhtelif daireleri bulunan o 

isme dayanmakla, o fen, o kemâlât, o san'at kemâlini bulur, hakikat olur. Yoksa, yarım 

yamalak bir surette, nâkıs bir gölgedir. 

 

Meselâ, hendese bir fendir. Onun hakikati ve nokta-i müntehâsı, Cenâb-ı Hakkın ism-i 

Adl ve Mukaddir'ine yetişip, hendese aynasında o ismin hakîmâne cilvelerini haşmetiyle 

müşahede etmektir. 

 

Meselâ, tıp bir fendir, hem bir san'attır. Onun da nihayeti ve hakikati, Hakîm-i Mutlakın 

Şâfî ismine dayanıp, eczahane-i kübrâsı olan rû-yi zeminde Rahîmâne cilvelerini 

edviyelerde görmekle, tıp kemâlâtını bulur, hakikat olur. 
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Meselâ, hakikat-i mevcudattan bahseden hikmetü'l-eşya, (fizik–kimya A.K.) Cenâb-ı 

Hakkın (celle celâlühü) ism-i Hakîm'inin tecelliyât-ı kübrâsını müdebbirâne, 

mürebbiyâne eşyada, menfaatlerinde ve maslahatlarında görmekle ve o isme 

yetişmekle ve ona dayanmakla şu hikmet hikmet olabilir. Yoksa, ya hurafâta inkılâb eder 

ve mâlâyâniyât olur veya felsefe-i tabiiye misilli dalâlete yol açar… (20. Söz) 

 

------ o ------ 

 

Herşeyden Cenâb-ı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün 

mevcûdâtın hakaikı, bütün kâinatın hakikatı; Esmâ-i İlâhiyyeye istinad eder. Herbir şeyin 

hakikatı, bir isme veyahut çok Esmâya istinad eder. Eşyadaki sıfatlar, san'atlar dahi, 

herbiri birer isme dayanıyor. Hattâ hakikî fenn-i hikmet, “Hakîm” ismine ve hakikatlı 
fenn-i tıp “Şâfi” ismine ve fenn-i hendese “Mukaddir” ismine ve hâkezâ… Herbir 
fen, bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi, bütün fünun ve kemâlât-ı 
beşeriyye ve tabakat-ı kümmelîn-i insânîyyenin hakikatları, Esmâ-i İlâhiyyeye 
istinad eder. Hattâ muhakkikîn-i evliyanın bir kısmı demişler: “Hakikî hakaik-i 
eşya, Esmâ-i İlâhiyedir. Mâhiyet-i eşya ise, o hakaikın gölgeleridir…” Hattâ birtek 

zîhayat şeyde, yalnız zâhir olarak yirmi kadar Esmâ-i İlâhiyyenin cilve-i nakşı 

görünebilir... (32. Söz, 3. Mevkıf) 

 

------ o ------ 

 

Bununla beraber, meşâgil-i dünyeviye dediğin, çoğu sana âit olmayan ve fuzûlî bir 

sûrette karıştığın ve karıştırdığın mâlâyânî meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, güyâ 

binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz mâlûmât ile vakit geçiriyorsun. Meselâ, 

“Zühalin etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır?” ve “Amerika tavukları ne 
kadardır?” gibi kıymetsiz şeylerle kıymettar vaktini geçiriyorsun. Güyâ, 
kozmoğrafya ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemâl alıyorsun!... (21. Söz, 1. 

Makam) 
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------ o ------ 

 

[Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kudsiyesi ile felsefe hikmetinin icmâlen müvazenesi...] 

 

BİRİNCİ ESAS: Hikmet-i Kur'aniye ile hikmet-i fenniyenin farklarına şu gelecek 

hikâye-i temsiliye dürbünüyle bak: 

 

Bir zaman, hem dindar, hem gâyet san'atkâr bir Hâkim-i Namdar istedi ki: Kur'an-ı 

Hakîm'i, maânîsindeki kudsiyetine ve kelimâtındaki i’câza şâyeste bir yazı ile yazsın. O 

mu'ciz-nümâ kamete, hârika bir libas giydirilsin. İşte o Nakkaş Zât, Kur'anı pek acib bir 

tarzda yazdı. Bütün kıymettar cevherleri, yazısında istimal etti. Hakaikının tenevvüüne 

işaret için Bâzı mücessem hurufâtını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile 

ve bir taifesini pırlanta ve mercanla: ve bir nev'ini altun ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir 

tarzda süslendirip münakkaş etti ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından 
hayran olup istihsan ederdi. Bâhusus ehl-i hakikatın nazarına o sûrî güzellik, 

mânâsındaki gâyet parlak güzelliğin ve gâyet şirin tezyinatın îşâratı olduğundan, pek 

kıymettar bir antika olmuştur... 

 

Sonra o Hâkim, şu Mûsannâ ve murassa Kur'anı, bir ecnebi feylesofa ve bir 
müslüman âlime gösterdi. Hem tecrübe, hem mükâfat için emretti ki: “Herbiriniz, 
bunun hikmetine dair bir eser yazınız.” Evvelâ o feylesof, sonra o âlim, Ona dair 
birer kitab te'lif ettiler. Fakat feylesofun kitabı, yalnız harflerin nakışlarından ve 
münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin hâsiyetlerinden ve 
târifatından bahseder. Mânâsına hiç ilişmez. Çünki o ecnebî adam, arabî hattı 
okumayı hiç bilmez. Hattâ o müzeyyen Kur'anı, bilmiyor ki bir kitabdır ve mânâyı 
ifade eden yazıdır. Belki Ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lâkin çendan 
arabî bilmiyor fakat çok iyi bir mühendistir, güzel bir tasvircidir, mâhir bir 
kimyagerdir, sarraf bir cevhercidir. İşte o adam, bu san'atlara göre eserini yazdı. 
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Amma müslüman âlim ise, Ona baktığı vakit anladı ki: «O, Kitab-ı Mübin'dir, 
Kur'an-ı Hakîm'dir.» İşte bu hakperest zât, ne tezyinat-ı zâhiriyesine ehemmiyet 
verdi ve ne de hurûfun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, 
milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği mes'elelerinden daha âlî, daha galî, 
daha lâtif, daha şerif, daha nâfi, daha câmi... Çünki, Nukuşun perdesi altında olan 
hakaik-i kudsiyesinden ve envar-ı esrârından bahsederek gâyet güzel bir tefsir-i 
şerif yazdı. Sonra ikisi, eserlerini götürüp o Hâkim-i Zîşan'a takdim ettiler. O 
Hâkim, evvelâ feylesofun eserini aldı. Baktı gördü ki: O hodpesend ve tabiatperest 
adam çok çalışmış, fakat hiç hakikî hikmetini yazmamış. Hiçbir mânâsını 
anlamamış, belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edebsizlik etmiş. 
Çünki: O menba-ı hakaik olan Kur'anı, mânâsız nukuş zannederek, mânâ 
cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan, o Hâkim-i Hakîm dahi onun 
eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. 

 

Sonra öteki hakperest, müdakkik âlimin eserine baktı gördü ki: Gâyet güzel ve 
nâfi' bir tefsir ve gâyet hakîmane, mürşidane bir te'liftir. “Âferin, bârekâllah” dedi. 
İşte hikmet budur ve âlim ve hakîm, bunun sahibine derler. Öteki adam ise, 
haddinden tecavüz etmiş bir san'atkârdır. Sonra onun eserine bir mükâfat olarak; 
herbir harfine mukabil, tükenmez hazinesinden “On altun verilsin” irade etti. 

 

Eğer temsili fehmettin ise bak, hakikatın yüzünü de gör: 

 

Amma o müzeyyen Kur'an ise, şu Mûsannâ kâinattır. O hâkim ise, Hakîm-i Ezelî'dir. Ve 

o iki adam ise, birisi yâni ecnebisi; ilm-i felsefe ve hükemâsıdır. Diğeri, Kur'an ve 
şâkirdleridir. Evet Kur'an-ı Hakîm, şu Kur'an-ı Azîm-i Kâinatın en âlî bir müfessiridir ve 

en belîğ bir tercümânıdır. Evet o Furkan'dır ki: Şu kâinatın sahifelerinde ve zamanların 

yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekviniyyeyi cin ve inse ders verir. Hem 

herbiri birer harf-i mânidar olan mevcûdata «Mânâ-yı Harfî» nazarıyla, yâni onlara Sâni 

hesabına bakar, «Ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir Sûrette Sâniinin cemâline 

delâlet ediyor» der. Ve bununla kâinatın hakikî güzelliğini gösteriyor. Amma ilm-i 
hikmet dedikleri felsefe ise; hurûf-u mevcûdâtın tezyînâtında ve münâsebâtında 
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dalmış ve sersemleşmiş, hakikatın yolunu şaşırmış... Şu kitab-ı kebîrin hurûfâtına 
«Mânâ-yı Harfî» ile, yâni Allah hesabına bakmak lâzım gelirken; öyle etmeyip 
«Mânâ-yı İsmî» ile, yâni mevcûdâta mevcûdât hesabına bakar, öyle bahseder. “Ne 
güzel yapılmış”a bedel, “Ne güzeldir” der, çirkinleştirir. Bununla kâinatı tahkir 
edip, kendisine müştekî eder. Evet dinsiz felsefe, hakikatsiz bir safsatadır ve 
kâinata bir tahkirdir... (12. Söz) 

 

------ o ------ 

 

Birinci misâl: Yirminci Sözün Birinci Makamında tafsîlen beyân olunan üç âyettir ki, 

şahs-ı Âdem'e tâlim-i esmâ ünvânıyla, nev-i benîâdem'e ilham olunan bütün ulûm ve 
fünûnun tâlimini ifade eder. Ve Âdem'e melâikenin secde etmesi ve şeytanın etmemesi 

hâdisesiyle, nev-i insana semekten meleğe kadar ekser mevcudât musahhar 
olduğu gibi, yılandan şeytana kadar muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip 

düşmanlık ettiğini ifade ediyor... (25. Söz, Sayfa 365) 

 

------ o ------ 

 

“Acaba neden Kur’ân-ı Hakîm, felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor? Bazı 

mesâili mücmel bırakır; bazısını, nazar-ı umumîyi okşayacak, hiss-i âmmeyi rencide 

etmeyecek, fikr-i avâmı tâciz edip yormayacak bir suret-i basitâne-i zahirânede 

söylüyor.” 

 

Cevaben deriz ki: Felsefe hakikatin yolunu şaşırmış; onun için... Hem geçmiş 

derslerden ve Sözlerden elbette anlamışsın ki, Kur’ân-ı Hakîm şu kâinattan bahsediyor, 

tâ Zât ve sıfât ve esmâ-i İlâhiyeyi bildirsin. Yani, bu kitab-ı kâinatın maânîsini anlattırıp, 

tâ Hâlıkını tanıttırsın. Demek, mevcudata kendileri için değil, belki Mûcidleri için bakıyor. 

Hem umuma hitap ediyor. İlm-i hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor. Hem 

hususan ehl-i fenne hitap ediyor. 
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Öyle ise, madem ki Kur’ân-ı Hakîm mevcudatı delil yapıyor, burhan yapıyor; delil zahirî 

olmak, nazar-ı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur’ân-ı Mürşid bütün 

tabakat-ı beşere hitap eder. Kesretli tabaka ise tabaka-i avamdır. Elbette, irşad ister ki, 

lüzumsuz şeyleri ipham ile icmal etsin; ve dakik şeyleri temsil ile takrib etsin; ve 

muğâlatalara düşürmemek için, zahirî nazarlarında bedihî olan şeyleri lüzumsuz, belki 

zararlı bir surette tağyir etmemektir... 

 

Şimdi bak, şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak, diyor ki: “Güneş bir kütle-i 
azîme-i mâyia-i nâriyedir. Ondan fırlamış olan seyyârâtı etrafında döndürüp, 
cesâmeti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir...” Müthiş bir dehşetten, müthiş bir 

hayretten başka, ruha bir kemâl-i ilmî vermiyor. Bahs-i Kur’ân gibi etmiyor. 

 

Buna kıyasen, bâtınen kof, zâhiren mutantan felsefî meselelerin ne kıymette olduğunu 

anlarsın. Onun şaşaa-i surisine aldanıp Kur’ân’ın gayet mu’ciznümâ beyanına karşı 

hürmetsizlik etme. (19. Söz) 

 

------ o ------ 

 

Hikmet-i Kur'âniyenin karşısında meydan-ı muârazaya çıkan felsefe-i beşeriyenin, 

hikmet-i Kur'ân'a karşı ne derece sukut ettiğini On İkinci Sözde izah ve temsil ile tasvir 

ve sâir Sözlerde ispat ettiğimizden, onlara havale edip şimdilik başka bir cihette küçük 

bir muvâzene ederiz. Şöyle ki: 

 

Felsefe ve hikmet-i insaniye dünyaya sabit bakar, mevcudâtın mahiyetlerinden, 

hâsiyetlerinden tafsilen bahseder; Sâniine karşı vazifelerinden bahsetse de, icmâlen 

bahseder. Âdetâ, kâinat kitâbının yalnız nakış ve huruflarından bahseder, mânâsına 

ehemmiyet vermez. 
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Kur'ân ise, dünyaya geçici, seyyâl, aldatıcı, seyyar, kararsız, inkılâbçı olarak bakar; 

mevcudâtın mahiyetlerinden, sûrî ve maddî hâsiyetlerinden icmâlen bahseder. Fakat 

Sâni' tarafından tavzif edilen vezâif-i ubûdiyetkârânelerinden ve Sâniin isimlerine ne 

vecihle ve nasıl delâlet ettikleri ve evâmir-i tekviniye-i İlâhiyeye karşı inkıyadlarını 

tafsîlen zikreder. İşte, felsefe-i beşeriye ile hikmet-i Kur'âniye’nin şu tafsil ve icmâl 

hususundaki farklarına bakacağız ki, mahz-ı hak ve ayn-ı hakikat hangisidir göreceğiz... 

 

İşte dünya, dünya itibâriyle hem fenâya gider, hem ölmeye koşar, hem zelzele içindedir. 

Hakikatte akarsu gibi rıhlet ettiği halde, gaflet ile sûreten incimâd etmiş, fikr-i tabiatla 

kesâfet ve küdûret peydâ edip âhirete perde olmuştur. İşte felsefe-i sakîme, tetkikat-ı 
felsefe ile ve hikmet-i tabiiye ile ve medeniyet-i sefîhenin câzibedar lehviyâtıyla, 

sarhoşâne hevesâtıyla o dünyanın hem cümûdetini ziyâde edip gafleti kalınlaştırmış, 

hem küdûretle bulanmasını taz'îf edip Sânii ve âhireti unutturuyor... 

 

İşte Kur'ân'ın baştan başa kâinata müteveccih olan âyâtı şu esâsa göre gider, hakikat-i 

dünyayı olduğu gibi açar gösterir, çirkin dünyayı ne kadar çirkin olduğunu göstermekle 

beşerin yüzünü ondan çevirtir, Sânie bakan güzel dünyanın güzel yüzünü gösterir, 

beşerin gözünü ona diktirir, hakiki hikmeti ders verir, kâinat kitâbının mânâlarını tâlim 

eder. Hurufât ve nukuşlarına az bakar; sarhoş felsefe gibi, çirkine âşık olup, mânâyı 

unutturup, hurufâtın nukuşuyla insanların vaktini mâlâyâniyâtta sarf ettirmiyor. (25. Söz, 

İkinci Ziyâ) 

 

------ o ------ 

 

Ammâ onun nazîri, şu zamanda-çünkü, zihni felsefede boğulmuş, aklı siyâsete dalmış, 

kalbi hayat-ı dünyeviyede sersem olmuş, istidadı içtihaddan uzaklaşmış, elbette fünûn-
u hâzırada tevaggulu derecesinde, istidadı içtihad-ı şer'î kabiliyetinden uzaklaşmış ve 

ulûm-u arzıyede tefennünü derecesinde, içtihadın kabulünden geri kalmıştır. Onun 

için, “Ben de onun gibi zekîyim, niçin ona yetişemiyorum?” diyemez ve demeye hakkı 

yoktur ve yetişemez... (27. Söz) 
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------ o ------ 

 

Hattâ o zamandan evvel Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde hamiyetli ve 

gayet zeki o talebem ulûm-u diniyeden aldığı hamiyet dersiyle her vakit derdi: “Salih bir 

Türk elbette fâsık kardeşimden, babamdan bana daha ziyade kardeş ve akrabadır.” 

Sonra aynı talebe talihsizliğinden sırf maddî fünun-u cedide okumuş. Sonra ben dört 

sene sonra onunla görüştüm. Hamiyet-i milliye bahsi oldu. O dedi ki: “Ben şimdi Râfizî 

bir Kürdü, salih bir Türk hocasına tercih ederim.” Ben de “Eyvah!” dedim. “Sen ne kadar 

bozulmuşsun.”... (Emirdağ Lâhikası, sayfa 403) 

 

------ o ------ 

 

Şu noktaya dikkat et: Nasıl olur niyetle mübah âdât, ibâdât; öyle, tarz-ı nazarla fünûn-u 
ekvân, olur maarif-i İlâhî, 

 

Tetkik dahi tefekkür. Yani, ger harfî nazarla, hem san'at noktasında “Ne güzeldir” yerine, 

“Ne güzel yapmış Sâni'; nasıl yapmış o mâhı!” 

 

Nokta-i nazarında kâinata bir baksan, nakş-ı Nakkaş-ı Ezel, nizam ve hikmetiyle lem'a-i 

kasd ve itkan, tenvir eder şübehi. 

 

Döner ulûm-u kâinat, maarif-i İlâhî. Eğer mânâ-i ismiyle, tabiat noktasında “zâtında 
nasıl olmuş” eğer etsen nigâhı, 

 

Bakarsan kâinata, daire-i fünûnun daire-i cehl olur. Bîçare hakikatler, kıymetsiz 
eller kıymetsiz eder. Çoktur bunun güvâhı. (Sözler, Lemeât) 
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------ o ------ 

 

Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'ân'a ait dellâllığımdan ve kuvve-i mâneviye-i 

imaniyeden ise, elli bin nefer değil, yanlışsınız, meslek itibarıyla elli milyon 

kuvvetindeyim, haberiniz olsun! Çünkü, Kur'ân-ı Hakîmin kuvvetiyle, sizin dinsizleriniz 

dahil olduğu halde bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı 
imaniye ile, onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir ü 
zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. 

Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah'ın tevfikiyle, beni o 

mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşaallah mağlûp edemezler. Madem 

böyledir; ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim âhiretime karışmayınız. 

Karışsanız da beyhudedir!... (Mektubat, 16. Mektub'un Zeyli) 

 

------ o ------ 

 

Ve ikinci bir cerayan olan ehl-i dalalet gibi, birden küre-i arz sefinesine bindi. Hikmet-i 
Kur'aniyeye tabi olmayan fen ve felsefe gözlüğünü taktı. Ve Kur'an okumayan 
coğrafya fenninin programıyla baktı, gördü ki: Nihayetsiz bir boşlukta, bir senede yirmi 

bin senelik bir dairede, top güllesinden yetmiş defa süratli bir bir hareketle gezer. Yüz 

binler nevi biçare, aciz zihayatlan içine almış. Eğer bir dakika yolunu şaşırsa veya bir 

serseri yıldız çarpsa, parçalanarak hadsiz fezada sukut ile, bütün o biçare zihayatları 

ademe, hiçliğe boşaltacak, dökecekdiye anladı... “Eyvah! Ne yaptık? Bu dehşetli gemiye 

neden bindik? Bundan kurtulmak çaresi nedir?” diye o kör felsefenin gözlüğünü kırdı... 

Birden hikmet-i Kur'aniye imdadına geldi, tam hakikatini gösteren bir dürbün aklına 

verdi, “Şimdi bak” dedi. Baktı, gördü ki... 

 

O seyyahın, alemlerdeki seyahatinde gördüğü nümunelerden ikinci nümunesi: O 

seyyah, küre-i arz gemisinden çıkıp hayvanat ve insanlar alemine girdi. Dinden ruh 
almayan hikmet-i tabiiye gözlüğü ile o aleme baktı, gördü ki: O hadsiz zihayatların 
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hadsiz ihtiyaçları ve onları inciten ve hırpalayan hadsiz muzır düşmanları ve 

merhametsiz hadiseleri varken, o ihtiyaçlara karşı sermayeleri binden, belki yüz binden 

ancak bir olabilir. Ve o muzır şeylere mukabil iktidarları, milyondan ancak birdir. Bu çok 

dehşetli ve acınacak vaziyette, rikkat-i cinsiye ve şefkat-i neviye ve akıl alakadarlığı ile 

onların haline o derece acıdı ve mahzun ve meyus ve Cehennem azabı gibi elemler 

alırken ve o perişan aleme girdiğine bin pişmaş olurken, birden hikmet-i Kur'aniye 

imdadına yetişti... 

 

Üçüncü nümunesi: Halıkını, isimlerinin ve sıfatlarının tecelli ve cilveleriyle tanımak 

isteyen o dünya seyyahı, akıl ve hayaline dedi ki: “Haydi! Ruhlar ve melekler gibi biz 

dahi cesedimizi yerde bırakıp göklere çıkacağız. Halıkımızı semavattakilerden 

soracağız. Ruh hayale ve akıl fikre bindiler, semaya çıktılar. Kozmoğrafya fennini 
kendilerine rehber ettiler. Dini dinlemeyen bir felsefe nazarıyla… cereyanıyla 

baktılar. Gördü ki: Küre-i arzdan bin defa büyük, top güllesinden yüz defa çabuk hareket 

edenler içlerinde bulunan binler kütleler, ateş saçan yıldızlar; şuursuz, camid, serseri 

gibi birbiri içinde süratle gezerler. Bir dakika bir tesadüfle biri yolunu şaşırsa, o boş ve 

hudutsuz ve hadsiz nihayetsiz alemde bir şuursuz küre ile çarpmak suretinde kıyamet 

gibi bir herc ü merce sebep olur. O seyyah, hangi tarafa baktı ise, dehşet ve vahşet ve 

hayret ve korkmak aldı, göğe çıktığına bin pişman oldu. Akıl ve hayal, bütün bütün 

bozuldular. “Bizim vazifemiz güzel hakikatleri görmek ve göstermek iken, böyle 

Cehennem gibi çirkin ve azaplı manaları bilmek, müşahede etmek vazifesinden istifa 

ediyoruz ve istemiyoruz” derken, birden... (15. Şuâ) 

 

------ o ------ 

 

Yani, Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakkın vücut, vahdet ve azametine istidlal suretiyle 

kainattan bahsetmiştir. Yoksa, kainatın bizzat keyfiyetini izah etmek için değildir. Çünkü 

Kur'an-ı Kerim, coğrafya, kozmoğrafya gibi kasten kainatın keyfiyetinden mana-yı 
ismiyle bahseden bir fen, bir kitap değildir. Ancak, kainat sayfasında yazılan san'at-ı 

İlahiyenin nakışları ve yaratılan kudretin mucizeleri ve kozmoğrafyacıları hayrette 
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bırakan nizam ve intizamla, mana-yı harfiyle Sani ve nizam-ı hakikiye istidlal keyfiyetini 

öğretmek için nazil olan bir kitaptır... (İşaratül-İcaz, Nübüvvet Hakkında, Sayfa 172) 

 

------ o ------ 

 

Ey arkadaş! Kur'an-ı Kerim tarih, coğrafya muallimi değildir. Ancak, alemin nizam ve 

intizamından bahisle Saniin marifet ve azametini cumhur-u nasa ders veren mürşid bir 

kitaptır... Ey arkadaş! Semavatın dokuz tabakadan ibaret olduğu, eski hikmetin 

hurafelerinden biridir. Onların o hurafe-vari fikirleri, efkar-ı ammeyi istila etmişti. Hatta 

bazı müfessirler, bazı ayetlerin zahirini onların mezheplerine meylettirmişlerdir. Hikmet-i 
cedide ise, feza denilen şu boşlukta yalnız yıldızların muallak bir vaziyette durmakta 

olduklarına kaildir. Bunların mezhebinden semavatın inkarı çıkıyor. Ve bu iki hikmetin 

birisi ifrata varmışsa da ötekisi tefritte kalmıştır. Şeriat ise, Cenab-ı Hakkın yedi 

tabakadan ibaret semavatı halk etmiş olduğuna hakimdir ve yıldızların da balık gibi o 

semalar denizlerinde yüzmekte olduklarına kaildir... (İşaratül-İcaz, Küfür ve İnkârın 

Reddine Dâir, Sayfa 238 - 239) 

 

------ o ------ 

 

Evet, en büyük sebep ki, bizi dünya rahatından ve ecnebileri âhiret saâdetinden 

mahrum eden, şems-i İslâmiyeti münkesif ettiren, su-i tefehhüm ile tevehhüm-ü 

müsademet ve muhalefettir. Feyâ lil'acep! Köle efendisine, hizmetkâr reisine ve veled 

pederine nasıl düşman ve muarız olabilir? Halbuki İslâmiyet fünunun seyyidi ve 
mürşidi ve ulûm-u hakikiyenin reis ve pederidir... (Muhakemat, Önsöz) 

 

------ o ------ 

 

İşte, ey bedbaht ehl-i dalâlet ve sefâhet! Şu dehşetli sukûta karşı ve ezici me'yusiyete 

mukabil, hangi tekemmülünüz, hangi fünûnunuz, hangi kemâliniz, hangi 
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medeniyetiniz, hangi terakkiyâtınız karşı gelebilir? Ruh-u beşerin eşedd-i ihtiyaç ile 

muhtaç olduğu hakiki teselliyi nerede bulabilirsiniz? Hem, güvendiğiniz ve bel 

bağladığınız ve âsâr-ı İlâhiyeyi ve ihsanât-ı Rabbâniyeyi onlara isnad ettiğiniz hangi 
tabiatınız, hangi esbâbınız, hangi şerikiniz, hangi keşfiyâtınız, hangi milletiniz, 
hangi bâtıl ma'budunuz sizi, sizce idâm-ı ebedî olan mevtin zulümâtından kurtarıp 

kabir hududundan, berzah hududundan, mahşer hududundan, Sırat Köprüsünden 

hâkimâne geçirebilir, saadet-i ebediyeye mazhar edebilir? Halbuki, kabir kapısını 

kapamadığınız için, siz katî olarak bu yolun yolcususunuz. Böyle bir yolcu, öyle birisine 

dayanır ki, bütün bu daire-i azîme ve bu geniş hududlar onun taht-ı emrinde ve 

tasarrufundadır... (32. Söz) 

 

------ o ------ 

 

İşte bak: Âlem-i insâniyette, zaman-ı Âdem'den şimdiye kadar iki cereyan-ı azîm, iki 

silsile-i efkâr; her tarafta ve her tabaka-i insâniyyede dal budak salmış, iki şecere-i 

azîme hükmünde... Biri, silsile-i Nübüvvet ve diyanet; diğeri, silsile-i felsefe ve 
hikmet, gelmiş gidiyor. Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihad etmiş ise, yâni: Silsile-i 
felsefe, silsile-i diyanete dehâlet edip itâat ederek hizmet etmişse; âlem-i 

insâniyyet, parlak bir Sûrette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiyye geçirmiştir. Ne vakit ayrı 

gitmişler ise, bütün hayır ve nur, silsile-i nübüvvet ve diyanet etrafına toplanmış ve 

şerler ve dalâletler, felsefe silsilesinin etrafına cem'olmuştur. Şimdi şu iki silsilenin 

menşe'lerini, esâslarını bulmalıyız. İşte diyanet silsilesine itâat etmeyen silsile-i 
felsefe ki, bir şecere-i zakkum Sûretini alıp, şirk ve dalâlet zulümatını etrafına 
dağıtır. Hattâ, kuvve-i akliye dalında; Dehriyyûn, Maddiyyûn, Tabiiyyûn 
meyvelerini, beşer aklının eline vermiş... İşte ene, şu hâinâne vaziyetinde iken; 
cehl-i mutlaktadır. Binler fünûnu bilse de, cehl-i mürekkeble bir echeldir. Çünki 
duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı mârifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik 
edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen 
herşey, nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i 
mutlaka Sûretini alır. Çünki şu haldeki ene'nin rengi, şirk ve ta'tildir, Allah'ı 
inkârdır… 
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İşte, felsefenin şu esâsât-ı fâsidesinden ve netâic-i vahîmesindendir ki, İslâm 
hükemasından İbn-i Sina ve Fârâbî gibi dâhiler, şâşaa-i suriyesine meftun olup, o 

mesleğe aldanıp o mesleğe girdiklerinden, âdi bir mü’min derecesini ancak 

kazanabilmişler. Hattâ, İmam-ı Gazâlî gibi bir Hüccetü’l-İslâm, onlara o dereceyi de 

vermemiş. Hem mütekellimînin mütebahhirîn ulemasından olan Mutezile imamları, 

ziynet-i surîsine meftun olup o mesleğe ciddî temas ederek aklı hâkim ittihaz 
ettiklerinden, ancak fâsık, mübtedi’ bir mü’min derecesine çıkabilmişler. Hem üdeba-yı 

İslâmiyenin meşhurlarından, bedbinlikle maruf Ebu’l-Alâ-i Maarrî ve yetimâne 

ağlayışıyla mevsuf Ömer Hayyam gibilerin, o mesleğin nefs-i emmâreyi okşayan 
zevkiyle zevklenmesi sebebiyle, ehl-i hakikat ve kemâlden bir sille-i tahkir ve tekfir 

yiyip “Edepsizlik ediyorsunuz, zındıkaya giriyorsunuz, zındıkları yetiştiriyorsunuz” diye 

zecirkârâne tedip tokatlarını almışlar. 

 

Hem meslek-i felsefenin esâsât-ı fâsidesindendir ki, ene, kendi zâtında hava gibi zayıf 

bir mahiyeti olduğu halde, felsefenin meş’um nazarıyla mânâ-yı ismî cihetiyle baktığı 

için, güya buhar-misal o ene temeyyü edip, sonra ülfet cihetiyle ve maddiyata 
tevaggul sebebiyle güya tasallüb ediyor. Sonra gaflet ve inkârla enaniyet tecemmüd 

eder. Sonra isyanla tekeddür eder, şeffafiyetini kaybeder. Sonra gittikçe kalınlaşıp 

sahibini yutar. Nev-i insanın efkârıyla şişer. Sonra sair insanları, hattâ esbabı kendine 

ve nefsine kıyas edip, onlara —kabul etmedikleri ve teberrî ettikleri halde— birer 

firavunluk verir. İşte o vakit Hâlık-ı Zülcelâlin evâmirine karşı mübareze vaziyetini alır... 

Hattâ, Hâlık-ı Zülcelâlin evsâfına müdahale eder; işine gelmeyenleri ve nefs-i 

emmârenin firavunluğunun hoşuna gitmeyenleri ya red, ya inkâr, ya tahrif eder... (30. 

Söz) 

 

------ o ------ 

 

Çünkü coğrafya ve kozmoğrafya fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık 
düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur'ân'ın semâvâtına çıkamadıklarından ve 
âyâtın yıldızlarındaki yedi kat mânâları keşfedemediklerinden, âyeti tenkit, belki 
inkârına divanecesine çalışmışlar... Madem o âyetin böyle pek çok sadık mâsadakları 
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var. Şimdiki akılsız filozofların ve serseri kozmoğrafyalarının, inkâr-ı semâvat 

bahanesiyle böyle âyete taarruz etmesi, haylâz ahmak çocukların semâvattaki yıldızlara 

bir yıldızı düşürmek niyetiyle taş atmasına benzer... Ve şimdi bu insafsız ve haksız 
coğrafyaya ve sersem ve sermest ve sarhoş kozmoğrafyaya bak: Nasıl bu iki fen 
hata ederek, hak ve hakikat ve sadık olan küllî mânâdan gözlerini yumup ve çok sadık 

olan mâsadakları görmeyerek hayalî bir acip ferdi, mânâ-yı âyet tevehhüm ederek âyete 

taş attılar, kendi başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular! Elhasıl: Kıraat-ı seb'a, vücuh-u 

seb'a ve mucizât-ı seb'a ve hakaik-i seb'a ve erkân-ı seb'a üzerine nâzil olan Kur'ân 

semâsının o yedişer tabakalarına cin ve şeyâtîn hükmündeki itikadsız maddî fikirler 
çıkamadıklarından, âyâtın nücumunda ne var, ne yok bilmeyip, yalan ve yanlış haber 

verirler. Ve onların başlarına o âyâtın nücumundan mezkûr tahkikat gibi şahaplar inerler 

ve onları yakarlar. Evet, cin fikirli filozofların felsefesiyle o semâvât-ı Kur'âniyeye 
çıkılmaz. Belki, âyâtın yıldızlarına, hikmet-i hakikiyenin miracıyla ve İmân ve 
İslâmiyetin kanatlarıyla çıkılabilir... (12. Lem'â) 

 

------ o ------ 

 

İşte, şimdi gel, iman nuruyla bu küllî ikinci meyveye bak ve tat: Nasıl kâinatı baştan 

başa şenlendirip, güzelleştirip bir mescid-i ekbere ve büyük bir ibadethâneye çeviriyor! 

Ve fen ve felsefenin soğuk, hayatsız, zulmetli, dehşetli göstermelerine mukàbil, hayatlı, 

şuurlu, ışıklı, ünsiyetli, tatlı bir kâinat göstererek bâki hayatın bir cilve-i lezzetini, ehl-i 

imana, derecesine göre dünyada dahi tattırır... (11. Şuâ, 11. Mes'ele) 

 

------ o ------ 

 

Altıncı sual: Zelzele, küre-i arzın içinde inkılâbât-ı madeniyenin neticesi olduğunu 
ehl-i gaflet işâa edip, adeta tesadüfî ve tabiî ve maksatsız bir hadise nazarıyla 
bakarlar. Bu hadisenin mânevî esbabını ve neticelerini görmüyorlar, ta ki intibaha 
gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? 
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Elcevap: Dalâletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü, her sene elli milyondan 

ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre-i arzın üstünde binler 

envâın birtek nev'i olan, meselâ sinek taifesinden hadsiz efradından birtek ferdin yüzer 

âzâsından birtek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiet ve hikmet cilvesine 
mazhariyeti ve ona lâkayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil 

hadsiz zîşuurun beşiği ve anası ve mercii ve hâmisi olan koca küre-i arzın ehemmiyetli 

ef'al ve ahvali, belki hiçbir şeyi, cüz'î olsun küllî olsun, irade ve ihtiyar ve kasd-ı 
İlâhî haricinde olmaz. Fakat Kadîr-i Mutlak, hikmetinin muktezasıyla, zahir esbabı 

tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, bazan da bir madeni harekete 
emredip ateşlendiriyor. 

 

Haydi, madenî inkılâbat dahi olsa, yine emir ve hikmet-i İlâhî ile olur, başka olamaz. 

Meselâ bir adam bir tüfekle birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki 

barutun ateş alması noktasına hasr-ı nazar edip biçare maktulün büs bütün hukukunu 

zayi etmek ne derece belâhet ve divaneliktir. Aynen öyle de, Kadîr-i Zülcelâlin 
musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arzın içinde 
bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı, “Ehl-i gaflet ve tuğyanı 
uyandırmak için ateşlendir” diye olan emr-i Rabbânîyi unutmak ve tabiata 
sapmak, hamâkatin en eşneidir. 

 

Altıncı sualin tetimmesi ve haşiyesi: Ehl-i dalâlet ve ilhad, mesleklerini muhafaza ve 
ehl-i imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için, o derece garip bir 
temerrüd ve acip bir hamâkat gösteriyorlar ki, insanı insaniyetten pişman eder. 
Meselâ, bu âhirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı 

isyanından, kâinat ve anâsır-ı külliye kızdıklarından; ve Hâlık-ı Arz ve Semavat dahi, 

değil hususî bir Rububiyet, belki bütün kâinatın, bütün âlemlerin Rabbi ve Hâkimi 

haysiyetiyle, küllî ve geniş bir tecellî ile, kâinatın heyet-i mecmuasında ve Rububiyetin 

daire-i külliyesinde nev-i insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve 

tanımak istemedikleri Kâinat Sultanını tanıttırmak için, emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava 

ve elektrikten, zelzeleyi, fırtınayı ve harb-i umumî gibi umumî ve dehşetli âfâtı nev-i 

insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini 

ve hâkimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde; insan suretinde bir kısım ahmak 
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şeytanlar ise, o küllî işârât-ı Rabbâniyeye ve terbiye-i İlâhiyeye karşı eblehâne bir 

temerrüdle mukabele edip diyorlar ki: “Tabiattır, bir madenin patlamasıdır, 
tesadüfîdir. Güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki, Amerika'da beş saat bütün 
makineleri durdurmuş ve Kastamonu vilâyeti cevvinde ve havasında semayı 
kızartmış, yangın suretini vermiş” diye, mânâsız hezeyanlar ediyorlar. 

 

Dalâletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neş'et eden çirkin bir temerrüd 
sebebiyle, bilmiyorlar ki, esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ 
gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar yüz 
fabrika ve tezgâh yerine küçücük çekirdeği gösterir; “İşte bu ağaç bundan 
çıkmış” diye, Sâniinin o çamdaki gösterdiği bin mucizâtı inkâr eder misilli, bazı 
zahirî sebepleri irâe eder. Hâlıkın ihtiyar ve hikmetle işlenen pek büyük bir fiil-i 
rububiyetini hiçe indirir. Bazan gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, bin 
cihette de hikmeti olan bir hakikate fennî bir nam takar. Güya o nam ile mahiyeti 
anlaşıldı, âdileşti, hikmetsiz, mânâsız kaldı! 

 

İşte, gel, belâhet ve hamâkatin nihayetsiz derecelerine bak ki, yüz sayfa ile tarif edilse 

ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikat-i 
meçhuleye bir nam takar; malûm bir şey gibi; “Bu budur” der. Meselâ; “Güneşin 
bir maddesi, elektrikle çarpmasıdır.” 

 

Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı âmm ve birer hâkimiyet-i nev'iyenin ünvanları 

bulunan ve “âdetullah” namıyla yad edilen fıtrî kanunların birisine, hususî ve kasdî 
bir hadise-i Rububiyeti ircâ eder. O ircâ ile, onun nisbetini irade-i ihtiyariyeden 
keser; sonra tutar, tesadüfe, tabiata havale eder, Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir 

echeliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanun-u 

askeriyeye isnad edip kumandanından, padişahından, hükûmetinden ve kasdî 

harekâttan alâkasını keser misilli, âsi bir divane olur. 
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Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi, bir tırnak kadar bir odun 
parçasından, çok mucizatlı bir usta, yüz okka muhtelif taamları, yüz arşın muhtelif 
kumaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese, “Bu işler tabiî ve 
tesadüfî olarak bundan olmuş”; o ustanın harika san'atlarını, hünerlerini hiçe 
indirse, ne derece bir hamâkattir... (14. Söz'ün Zeyli) 

 

------ o ------ 

 

Ey kozmoğrafyacı efendi! Hangi tesadüf bu işlere karışabilir? Hangi esbabın eli buna 

ulaşabilir? Hangi kuvvet buna yanaşabilir? Haydi, sen söyle. Hiç böyle bir Sultan-ı 

Zülcelâl, aczini gösterip mülküne başkasını karıştırır mı? Hangi esbabın eli buna 

ulaşabilir. Hangi kuvvet buna yanaşabilir. Haydi, sen söyle... 

 

İşte ey Coğrafyacı Efendi, bu zemin kafası yüz bin ağız, her birinde yüz bin lisan ile 

Allah’ı tanıttırsa ve sen O’nu tanımazsan başını tabiat bataklığına soksan, derece-i 

kabahatini düşün... 

 

Ey coğrafyacı Efendi. Bunu ne ile izah edersin. Hangi tesadüf bu acaib-i masnuat ile 

dolu sefine–i Rabbaniyeyi bir mahşer-i acaib yaparak yirmi dört bin sene bir mesafede, 

bir senede süratle çevirip, onun yüzüne dizilmiş eşyadan hiçbir şey düşürmesin... 

 

Nasıl göklerde -hattâ kozmoğrafyanın itirafıyla dahi- gayet büyük neticeler için gayet 

muntazam hareketler, bir Kadîr-i Zülcelâlin vücud ve... (33. Söz) 

 

------ o ------ 
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Ey kozmoğrafyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu 
âyetin azametli sırrını, o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi! Şu 

âyetin semâsına yedi basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel, beraber çıkacağız... 

 

İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimad eden ve Kur'ân güneşinden 
gözünü yuman kozmoğrafyacı efendi! Şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlere 

birden bak, gözünü aç, kafa fenerini bırak, gündüz gibi îcâz ışığı içinde şu âyetin 
mânâsını gör. O âyetin semâsından bir hakikat yıldızı al; senin başındaki şeytana at, 

kendi şeytanını recm et... (15. Söz) 

 

------ o ------ 

 

Arkadaş! Kalble ruhun hastalığı nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet 
ziyade olur. O hastalık marazı da ulûm-i akliyeye tavaggul etmek nisbetindedir. 
Demek mânevî olan hastalıklar, insanları aklî ilimlere teşvik ve sevk eder. Ve 
akliyatla iştigal eden, emraz-ı kalbiyeye müptelâ olur... (Mesnevi-î Nurîye, Katreler, 

Sayfa 60-61) 

 

------ o ------ 

 

İ'lem eyyühe'l-aziz! Birşeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi 

göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman, 

yakın olanın sözü muteberdir. Binaenaleyh, Avrupa filozofları, maddiyatta şiddet-i 
tevaggulden dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakaikinden pek uzak mesafelerde 
kalmışlardır. Onların en büyüğü, yakından hakaik-i İslamiyeye vukufu olan ami bir 
adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm; nefsülemir de benim gördüğümü tasdik 

eder. Binaenaleyh, şimşek, buhar gibi fenni meseleleri keşfeden filozoflar, hakkın 
esrarını, Kur'an nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. 
Göz ise kalb ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalblerinde can kalmamıştır. 
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Gaflet, o kalbleri tabiat bataklığında çürütmüştür... (Mesnevi-î Nurîye, Şûleler, Sayfa 

201) 

 

------ o ------ 

 

Şu notada, Avrupa fünunu ve medeniyeti, Eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği 

için, Yeni Said harekât-ı fikriyede seyrettiği zaman, Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o 
seyahat-i kalbiyede emrâz-ı kalbiyeye inkılâp ederek ziyade müşkilâta medar 
olduğundan, bilmecburiye, Yeni Said zihnini silkeleyip, muzahraf felsefeyi ve sefih 
medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden 

hissiyât-ı nefsaniyeyi susturmak için, Avrupa'nın şahs-ı mânevîsi ile bir cihette gayet 

kısa, bir cihette uzun, gelecek muhavereye mecbur olmuştur. 

 

Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle 
hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san'atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden 
fünunları takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki, felsefe-i 
tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete 
ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum. Şöyle ki: 

 

O zaman, o seyahat-i ruhiyede, mehâsin-i medeniyet ve fünun-u nâfiadan başka 
olan mâlâyâni ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan 

Avrupa'nın şahs-ı mânevîsine karşı demiştim... (17.Lem’â, 5.Nota) 

 

------ o ------ 

 

Madem Risale-i Nur, makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve 
hikmet-i cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur a yapışıyorlar; 

elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor. Şöyle ki: 
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Risale-i Nur'un şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir. Belki 

muzır kısmınadır. Çünkü felsefenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye ve ahlak ve 
kemalat-ı insaniyeye ve san atın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı 
ise, Kur'ân ile barışıktır. Belki Kur'ân ın hikmetine hadimdir, muaraza edemez. Bu 

kısma Risale-i Nur ilişmiyor. 

 

İkinci kısım felsefe, dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile 
olduğu gibi, sefahet ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir 
gibi harikalarıyla Kur'ân ın mucizekar hakikatleriyle muaraza ettiği için, Risale-i 
Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı muvazenelerle, felsefenin 
yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor; müstakim, menfaattar felsefeye 
ilişmiyor. Onun için mektepliler Risale-i Nur a itirazsız, çekinmeyerek giriyorlar ve 

girmelidirler. Fakat gizli münafıklar nasıl ki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve 

haksız bir tarzda ehl-i medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde 

istimal ettikleri gibi, bazı felsefecilerin enaniyet-i ilmiyelerini tahrik edip, Nurlar aleyhinde 

istimal etmek ihtimaline binaen, bu hakikati Asa-yı Musa ve Zülfikar mecmualarının 

başında yazılsa münasip olur... (Emirdağ Lâhikası) 

 

------ o ------ 

 

O vakit, herşeyden evvel, eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip, bir teselli, 

bir rica aramaya başladım. Maatteessüf, o vakte kadar ulûm-u felsefeyi ulûm-u 
İslâmiye ile beraber havsalama doldurup, o ulûm-u felsefeyi, pek yanlış olarak, 
maden-i tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Halbuki, o felsefî meseleler 
ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyât-ı mâneviyemde engel olmuştu. Birden, 

Cenâb-ı Hakkın rahmet ve keremiyle, Kur'ân-ı Hakîmdeki hikmet-i kudsiye imdada 

yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi, o felsefî meselelerin kirlerini yıkadı, 
temizlettirdi. Ezcümle, fünun-u hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye, ruhumu kâinata 
boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım; o meselelerde nur bulamadım, 
teneffüs edemedim. Tâ, Kur'ân-ı Hakîmden gelen Lâ ilâhe illâ Hû cümlesiyle ders 
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verilen tevhid, gayet parlak bir nur olarak, bütün o zulümatı dağıttı; rahatla nefes aldım. 

Fakat nefis ve şeytan, ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefeden aldıkları derse istinad ederek 

akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münâzarât-ı nefsiye, lillâhilhamd, kalbin 

muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazalar yazılmış. Onlara iktifâ 

edip, burada yalnız binde bir muzafferiyet-i kalbiyeyi göstermek için, binler bürhandan 

birtek bürhan beyan edeceğim. Tâ ki, gençliğinde hikmet-i ecnebiye veya fünun-u 
medeniye namı altındaki kısmen dalâlet, kısmen mâlâyâniyat meseleleriyle 
ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların 
ruhunda temizlik yapsın; tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. 
Şöyle ki: Ulûm-u felsefiyenin vekâleti namına nefsim dedi ki: “Bu kâinattaki 
eşyanın tabiatıyla bu mevcudata müdahaleleri var. Herşey bir sebebe bakar. 
Meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan istemeli. En cüz'î, en küçük bir şeyi de 
Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir?” O vakit, nur-u Kur'ân ile, sırr-ı 

tevhid, şu gelecek surette inkişaf etti. Kalbim, o mütefelsif nefsime dedi:... İşte, ey 

nefsim gibi bedbahtlık neticesinde bir kısım ömrünü nursuz felsefî ve ecnebî 
fünununa sarf eden ihtiyar kardeşlerim! Kur'ân'ın lisanındaki mütemadiyen Lâ ilâhe 

illâ Hû ferman-ı kudsiyesinden ne kadar kuvvetli ve ne kadar hakikatli ve hiçbir cihette 

sarsılmaz ve zedelenmez ve tagayyür etmez kudsî bir rükn-ü imanîyi anlayınız ki, nasıl 

bütün mânevî zulümatı dağıtır ve mânevî yaraları tedavi eder!... (26. Lem'â 11. Rica) 

 

------ o ------ 

 

Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelimeyle dört kelâm öğrendim; 

tafsilen beyan edilecektir. Burada, yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden 

maksat; mânâ-yı harfî, mânâ-yı ismî, niyet, nazar'dır. Şöyle ki: Cenab-ı Hakkın 

mâsivâsına, yani kâinata mânâ-yı harfiyle ve Onun hesabına bakmak lâzımdır. Mânâ-yı 

ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatâdır. Evet, herşeyin iki ciheti vardır. Bir ciheti 

Hakka bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hakka bakan cihete 

tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi, altında Hakka bakan cihet-i isnadı 

gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaenaleyh, nimete bakıldığı zaman Mün'im, 

san'ata bakıldığı zaman Sâni, esbaba nazar edildiği vakit Müessir-i Hakikî zihne ve fikre 

gelmelidir. Ve keza, nazarla niyet mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı 
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günaha kalb eder. Evet, niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir 

ibadeti günaha kalb eder. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah 
hesabıyla olursa mârifet-i İlâhiyedir... (Mesnevî-i Nuriye, Katre) 

 

------ o ------ 

 

Yani Üçüncü Sual: Diyorlar ki: “Senin eski zamandaki müdafaatın ve İslâmiyet 

hakkındaki mücahedâtın, şimdiki tarzda değil. Hem Avrupa'ya karşı İslâmiyeti müdafaa 

eden mütefekkirîn tarzında gitmiyorsun. Neden Eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden 

mânevî mücahidîn-i İslâmiye tarzında hareket etmiyorsun?” 

 

Elcevap: Eski Said ile mütefekkirîn kısmı, felsefe-i beşeriyenin ve hikmet-i 
Avrupaiyenin düsturlarını kısmen kabul edip, onların silâhlarıyla onlarla mübareze 
ediyorlar, bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını, fünun-u 
müsbete suretinde lâyetezelzel teslim ediyorlar; o suretle, İslâmiyetin hakikî 
kıymetini gösteremiyorlar. Adeta, kökleri çok derin zannettikleri hikmetin 
dallarıyla İslâmiyeti aşılıyorlar, güya takviye ediyorlar. Bu tarzda galebe az 
olduğundan ve İslâmiyetin kıymetini bir derece tenzil etmek olduğundan, o 
mesleği terk ettim. 

 

Hem bilfiil gösterdim ki, İslâmiyetin esasları o kadar derindir ki, felsefenin en 
derin esasları onlara yetişmez, belki sathî kalır. Otuzuncu Söz, Yirmi Dördüncü 
Mektup, Yirmi Dokuzuncu Söz bu hakikati burhanlarıyla ispat ederek göstermiştir. 
Eski meslekte, felsefeyi derin zannedip, ahkâm-ı İslâmiyeyi zâhirî telâkki edip, 
felsefenin dallarıyla bağlamakla durutmak ve muhafaza edilmek zannediliyordu. 
Halbuki, felsefenin düsturlarının ne haddi var ki onlara yetişsin?... (29.Mektub, 

7.İşaret) 

 

------ o ------ 
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Üçüncü Mukaddeme 

İsrâiliyatın bir taifesi ve hikmet-i Yunaniyenin bir kısmı, daire-i İslâmiyete duhul 

etmeleriyle, din süsüyle görünerek, efkârı ihtilâle verdiler. Şöyle ki: 

 

O necip kavm-i Arap, zaman-ı cahiliyette bir ümmet-i ümmiye idi. Vakta ki içlerinden hak 

tecellî edip istidad-ı hissiyatları uyandı da, meydanda yol açan din-i mübîni 

gördüklerinden, umum rağabat ve meyilleri, yalnız dinin mârifetine inhisar eylediler. 

Fakat kâinata olan nazarları teşrihat-ı hikemiye nazarıyla değil, belki istitraden, yalnız 

istidlâl için idi. Onların o hassas zevk-i tabiîlerine ilham eden, yalnız onların fıtratlarına 

münasip olan geniş ve ulvî muhitleri ve safî ve müstaid olan fıtrat-ı asliyeleri tâlim ve 

terbiye eden yalnız Kur'ân idi. Bundan sonra kavm-i Arap, sair akvamı bel' ettiği gibi, 

milel-i sairenin malûmatları dahi Müslüman olmaya başladığından, muharrefe olan 

İsrailiyat ise, Vehb, Kâ'b gibi ulema-i ehl-i kitabın İslâmiyetlerinin cihetiyle Arapların 

hazain-i hayalâtına bir mecrâ ve menfez bularak o efkâr-ı safiyeye karıştılar. Hem sonra 

da ihtiram dahi gördüler. Zira ulema-i ehl-i kitaptan İslâmiyete gelenler, İslâmiyet 

şerefiyle gayet celâlet ve tekemmül ettiklerinden, malûmat-ı müzahrefe-i sabıkaları 

makbule ve müselleme gibi oldular, reddedilmedi. Çünkü İslâmiyetin usulüne musadim 

olmadığından, hikâyat gibi rivayet olunurken, ehemmiyetsizliği için tenkitsiz dinlenirlerdi. 

Fakat—hayfâ!—sonra hak olarak kabul edildiler, çok şübeh ve şükûkâta sebebiyet 

verdiler. 

 

Hem de, vakta ki şu İsrailiyat, kitap ve sünnetin bazı îmââtlarına merci ve bazı 

mefahimlerine bir münasebetle me'haz olabilirlerdi—fakat âyât ve hadisin mânâları 

değil. Belki, faraza doğru olsalardı, mâsadak ve efradından olmaları mümkün 

olduğundan, su-i ihtiyarlarıyla başka bir me'hazı bulmayan veya atf-ı nazar etmeyen 

zahirperestler, bazı âyât ve ehâdîsi o hikâyat-ı İsrailiyeye tatbik ederek tefsir eylediler. 

Halbuki, Kur'ân'ı tefsir edecek, yine Kur'ân ve hadis-i sahihtir. Yoksa, ahkâmı mensuh 

olduğu gibi, kasası dahi muharrefe olan İncil ve Tevrat değildir. Evet, mâsadak ile mânâ 

ayrıdırlar. Halbuki, mâsadak olmaya mümkün olan şey, mânâ yerine ikame olundu. Çok 

da imkânât vukuata karıştırıldı. 



40 
 

Bilimsel Bilim’e Suç Duyurusu ve İslâmî B/ilim’e Geçme Talebi * Bilimsel Bilim’in Eksik–Yanlış ve Zararları * 
İslâmî B/ilim’e Niçin Geçmeliyiz? * Metabilgi – Metabilim / Sihrin Yapısı * Anlam(an)ın Anlamı * www.islamibilim.org 

 

Hem de, vaktâ hikmet-i Yunaniyeyi Müslüman etmek için Me'mun'un asrında tercüme 

olundu. Fakat pek çok esâtîr ve hurâfâtın menbaından çıkan o hikmet, bir derece 

müteaffine olduğundan, safiye olan efkâr-ı Arabın içlerine tedahül ettiğinden, bir derece 

efkârları karıştırdığı gibi, tahkikten taklide bir yol açtı. 

 

Hem de âb-ı hayat olan İslâmiyetten kariha-i fıtriyeleriyle istinbat etmeye kâbil iken, o 

hikmetin telemmüzüne tenezzül ettiler. Evet, nasıl ki ihtilât-ı A'câm ile kelâm-ı Mudarî'nin 

melekesi fesada yüz tutmakla muhakkikîn-i ulema o melekeyi muhafaza etmek için 

ulûm-u Arabiyenin kavaidini tedvin ettiler. Öyle de, şu hikmet ve İsrailiyat dahi, daire-i 

İslâmiyete duhulleriyle beraber, bazı nakkad-ı muhakkikîn-i İslâm temyiz ve tasfiyelerine 

teşebbüs ettiler. Fakat-hayfâ!-tamamıyla muvaffak olamadılar. 

 

İş bu kadar da kalmadı. Çünkü tefsir-i Kur'ân'a sarf-ı himmet edildiği vakit, bazı ehl-i 

zahir, Kur'ân'ın nakliyatını bazı İsrailiyata tatbik ve bir kısım akliyatını dahi hikmet-i 

mezbureye tevfik ettiler. Çünkü gördüler ki, Kur'ân mâkul ve menkule müştemildir. Hadis 

de öyle... Sonra kitap ve sünnetin bazı nakliyat-ı sâdıkalarıyla ve bazı muharref 

İsrailiyatın ortasında bir mutabakat ve münasebet istinbat ettiler. 

 

Hem de hakikî olan akliyatları ile mevhum ve mümevveh olan şu hikmet arasında bir 

müşabehet ve muvafakat tevehhüm eylediklerinden, şu mutabakat ve müşabeheti kitap 

ve sünnetin mânâlarına tefsir ve maksatlarına beyan zannedip hükmeylediler. 

 

Kellâ, sümme kellâ! Zira Kitab-ı Mu'cizü'l-Beyânın misdakı, i'câzıdır. Müfessiri eczasıdır. 

Mânâsı içindedir. Sadefi de dürrdür, meder değildir. Faraza, bu mutabakatı izhar 

etmekten maksat, o şahid-i sadıkın tezkiyesi için olsa da, yine abestir. Zira Kur'ân-ı 

Mübîn, ona mekalid-i inkıyadı teslim eden öyle akıl ve naklin tezkiyelerinden pek yüksek 

ve ganîdir. Çünkü o, onları tezkiye etmezse, şehadetleri mesmû olamaz. Evet, 

Süreyya'yı serâda değil, semada aramak gerektir. Kur'ân'ın mâanîsini de esdafında ara. 
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Yoksa, karma karışık olan senin cebinden arama; zira bulamıyorsun. Bulsan da, sikke-i 

belâğat olmadığından, Kur'ân kabul etmez. 

 

Zira mukarrerdir: Asıl mânâ odur ki, elfaz onu sımahta boşalttığı gibi, zihne nüfuz 

ederek vicdan dahi teşerrüb etmekle, ezâhîr-i efkârı feyizyâb eden şeydir. Yoksa, başka 

şeyin kesret-i tevaggulünden senin hayaline tedahül eden bazı ihtimalât, veyahut 

hikmetin ebâtîlinden ve hikâyâtın esâtîrinden sirkat edip cepte doldurarak sonra âyât ve 

ehâdisin telâfifinde gizletmek, çıkartmak, elde tutmak, çağırmak ki, “Budur mânâ, 

geliniz, alınız” dediğin vakit alacağın cevap şudur: “Yahu! İşte senin mânân siliktir. 

Sikkesi taklittir; nakkad-ı hakikat reddeder. Sultan-ı i'câz dahi onu darb edeni tard eder. 

Sen âyet ve hadisin nizamlarına taarruz ettiğinden, âyet şikâyet edip hâkim-i belâğat 

senin hülyanı senin hayalinde hapsedecektir. Ve müşteri-i hakikat dahi senin bu metâını 

almayacaktır. Zira diyecek: Âyetin mânâsı dürrdür. Bu ise mederdir. Hadisin mefhumu 

mühec, bu hemecdir.” 

 

Tenvir için bir darbımesel 

Kürtlerin emsal-i edebiyesindendir: Bir adamın ismi Alo imiş. Bal hırsızlıyordu. Ona 

denildi: “Hırsızlığın tebeyyün edecektir.” O da aldatmak için bir boş petekte yabancı 

arıları doldurup balı başka yerden hırsızlar, küvarda saklıyordu. Biri sual etseydi, derdi: 

“Bu, bal mühendisi olan arılarımın san'atıdır.” Sonra da arılarıyla konuştuğu vakit, 

müşterek bir lisanla “Vız vız jive hingivîn jimin” derdi. Yani, “Tanîn sizden, bal benden...” 

 

Ey teşehhî ve hevesle tevil edici efendi! Bu teşbihle tesellî etme. Zira bu teşbih, 

temsildir. Senin mânân bal değil, zehirdir. O elfaz arılar değil, belki kalb ve vicdana 

ervah-ı hakaiki vahyeden o kitab-ı kâmilin kelimatı, melâike gibidirler. 

 

Hadis, maden-i hayat ve mülhim-i hakikattir. Elhasıl, ifrat gibi tefrit de muzırdır, belki 

daha ziyade. Fakat ifrat, tefrite sebep olduğundan, daha kabahatlidir. 
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Evet, ifratla müsamahanın kapısı açıldı. Çürük şeyler o hakaik-i âliyeye karıştığından, 

ehl-i tefritle insafsız olan ehl-i tenkit, gayet haksızlık olarak, şu çürük şeylerin yüzer 

misline olan hakaik-i âliye içinde gördüklerinden ürktüler, nefret ettiler. Hâşâ, lekedar ve 

kıymetsiz zannettiler. Acaba defineye hariçten girmiş bir silik para bulunsa veyahut bir 

bostanda başka yerden düşmüş olan çürük ve acı bir elma görünse, hak ve insaf mıdır 

ki, umum defineyi kalp ve umum elmaları acı zannedip vazgeçmekle lekedar edilsin? 

 

Hâtime 

Bu mukaddemeden maksadım, efkâr-ı umumiye bir tefsir-i Kur'ân istiyor. Evet, her 

zamanın bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. Ahval ve vukuat ise, bir keşşaftır. 

Efkâr-ı âmmeye hocalık edecek, yine efkâr-ı âmme-i ilmiyedir. Bu sırra binaen ve 

istinaden isterim ki: Müfessir-i azîm olan zamanın taht-ı riyasetinde, herbiri bir fende 

mütehassıs, muhakkikîn-i ulemadan müntehap bir meclis-i meb'usan-ı ilmiye teşkiliyle, 

meşveretle bir tefsiri telif etmekle sair tefasirdeki münkasım olan mehasin ve kemâlâtı 

mühezzebe ve müzehhebe olarak cem etmelidirler. Evet, meşrutiyettir; herşeyde 

meşveret hükümfermâdır. Efkâr-ı umumiye dahi dîdebandır. İcma-ı ümmetin hücciyeti 

buna hüccettir. (Muhakemat, Birinci Makale, Üçüncü Mukaddeme) 

 

------ o ------ 

 

Şimdi, İstanbul'da, daha dehşetli bir fikirde, anarşi fikirli küfr-ü mutlaka düşmüş bir kısım 

münafıklar, Risale-i Nur gibi, ekmek ve suya ihtiyaç derecesinde herkes muhtaç olduğu 

imanî hakikatlerine ihtiyacı düşürmek desisesiyle diyorlar ki: “Her millet, herkes Allah'ı 

bilir. Onu, daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok” diye mukabele etmek istiyorlar. 

 

Halbuki Allah'ı bilmek, bütün kâinata ihata eden rububiyetine ve zerrelerden 
yıldızlara kadar cüz'î ve küllî herşey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve 
iradesiyle olduğuna kat'î iman etmek; ve mülkünde hiçbir şeriki olmadığına ve Lâ 
ilâhe illallah kelime-i kudsiyesine, hakikatlerine iman etmek, kalben tasdik 
etmekle olur. Yoksa, “Bir Allah var” deyip, bütün mülkünü esbaba ve tabiata 
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taksim etmek ve onlara isnat etmek-hâşâ-hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci 
tanımak ve herşeyin yanında hâzır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini 
tanımamak ve sıfatlarını ve gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, 
elbette hiçbir cihette Allah'a iman hakikati onda yoktur. Belki küfr-ü mutlaktaki 
mânevî Cehennemin dünyevî tazibinden kendini bir derece teselliye almak için o 
sözleri söyler. Evet, inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır. 

 

Evet, kâinatta hiçbir zîşuur, kâinatın bütün eczası kadar şahidleri bulunan Hâlik-ı 
Zülcelâl'i inkâr edemez... Etse, bütün kâinat onu tekzib edeceği için susar, lâkayd 
kalır. Fakat Ona iman etmek, Kur'ân-ı Azîmüşşânın ders verdiği gibi, O Hâlıkı, 
sıfatlarıyla, isimleriyle, umum kâinatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek; 
ve elçileriyle gönderdiği emirleri tanımak; ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit, 
kalben tevbe ve nedamet etmek iledir. Yoksa, büyük günahları serbest işleyip 
istiğfar etmemek ve aldırmamak, o imandan hissesi olmadığına delildir. (Emirdağ 

Lahikası, Mektub 151) 

 

------ o ------ 

 

Ey daire-i esbabdan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnad eden gafil, cahil! 
Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların 
arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Onlar, ancak o kudretten gelen hakikî 
tesirleri ilân ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek, daire-i esbab, hükûmetin 
kalem dairesi hükmündedir ki, yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden 
yapılıyor. Çünkü, izzet ve azamet perdeyi iktizâ eder; tevhid ve celâl dahi şirketi 
reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Evet, Sultan-ı Ezelînin memurları vardır, ama 
icraatçıları değillerdir ki, saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o 
memurların vazifesi dellâllıktır ki, kudretin icraatını ilân ediyorlar. Veya o 
memurlar, nâzır müşahitlerdir ki, gördükleri evâmir-i tekviniyeye karşı yaptıkları 
itaat ve inkıyad ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab, 

ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar için vaz edilmiş birtakım 

vasıtalardır. Yoksa, kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. 
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Beşer sultanlarının memurları ise, sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine 

zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh, Allah'ın memurlarıyla insanın 

memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve 

vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden, Cenab-ı Haktan şekva ve 

şikâyetlere başlarlar… (Mesnevî-i Nurîye, Lem’âlar) 

 

------ o ------ 

 

Tevhid iki kısımdır. Meselâ, nasıl ki bir çarşıya ve bir şehre büyük bir zâtın mütenevvi 

malları gelse, iki çeşitle onun malı olduğu bilinir: 

 

Biri, icmâlî, âmiyânedir ki, “Bu kadar azîm mal, ondan başka kimsenin haddi değil ki 

sahip olabilsin.” Fakat böyle âmî bir adamın nezaretinde çok hırsızlık olabilir. 
Parçalarına çok adamlar sahip çıkabilir. 

 

İkinci çeşit odur ki, her denk üzerinde yazıyı okur, herbir top üstünde turrayı tanır, herbir 

ilân üstünde mührünü bilir bir surette “Herşey o zâtındır” der. İşte, şu halde herbir şey 
o zâtı mânen gösterir. 

 

Aynen öyle de, tevhid dahi iki çeşittir. 

 

Biri tevhid-i âmî ve zahirîdir ki, “Cenâb-ı Hak birdir; şeriki, naziri yoktur. Bu kâinat 
onundur.” 

 

İkincisi tevhid-i hakikîdir ki, herşey üstünde sikke-i kudretini ve hâtem-i 
rububiyetini ve nakş-ı kalemini görmekle, doğrudan doğruya herşeyden Onun 
nuruna karşı bir pencere açıp, Onun birliğine ve herşey Onun dest-i kudretinden 
çıktığına ve ulûhiyetinde ve rububiyetinde ve mülkünde hiçbir vecihle hiçbir şeriki 
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ve muini olmadığına, şuhuda yakın bir yakinle tasdik edip iman getirmektir ve bir 
nevi huzur-u daimî elde etmektir. Biz dahi, şu Sözde, o halis ve âli tevhid-i hakikîyi 

gösterecek şuaları zikredeceğiz. 

 

Birinci nükte içinde bir ihtar: Ey esbab-perest gafil! Esbab bir perdedir; çünkü izzet ve 

azamet öyle ister. Fakat iş gören, kudret-i Samedâniyedir; çünkü tevhid ve celâl öyle 

ister ve istiklâli iktiza eder. Sultan-ı Ezelînin memurları, saltanat-ı Rububiyetin 
icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellâllarıdırlar ve o Rububiyetin 
temâşâger nazırlarıdırlar. Ve o memurlar, o vasıtalar kudretin izzetini, Rububiyetin 
haşmetini izhar içindir, tâ umur-u hasise ile kudretin mübaşereti görünmesin. 
Acz-âlûd, fakr-pîşe olan insanî bir sultan gibi, acz ve ihtiyaç için memurları şerik 
ittihaz etmiş değildir. 

 

Demek esbab vaz edilmiş, tâ aklın nazar-ı zahirîsine karşı kudretin izzeti muhafaza 

edilsin. Zira, aynanın iki veçhi gibi, herşeyin bir mülk ciheti var ki, aynanın mülevven 

yüzüne benzer; muhtelif renklere ve hâlâta medar olabilir. Biri melekût'tur ki, aynanın 
parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir veçhinde, kudret-i Samedâniyenin izzetine ve 

kemâline münâfi hâlât vardır. Esbab, o hâlâta hem merci, hem medar olmak için vaz 
edilmişler. Fakat melekûtiyet ve hakikat cânibinde herşey şeffaftır, güzeldir, 
kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir, izzetine münâfi değildir. Onun için, 
esbab sırf zahirîdir; melekûtiyette ve hakikatte tesir-i hakikîleri yoktur. 

 

Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmeti şudur ki: Haksız şekvâları ve bâtıl itirazları 

Âdil-i Mutlaka tevcih etmemek için, o şekvâlara, o itirazlara hedef olacak esbab vaz 

edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor... 
İşte, bak: Nasıl hastalıklar perdedir; ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Ve 

kabz-ı ervahta hakikat olarak olan güzellik, Azrail Aleyhisselâmın vazifesine mütealliktir. 

Öyle de, Hazret-i Azrail dahi bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen 

ve rahmetin kemâline münasip düşmeyen bazı hâlâta merci olmak için, o 
memuriyete bir nâzır ve kudret-i İlâhiyeye bir perdedir. Evet, izzet ve azamet ister 
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ki, esbab, perdedâr-ı dest-i kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celâl ister ki, 
esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden… (22.Söz, 2.Makam) 

 

------ o ------ 

 

Şu notada, Tabîiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak 

ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu, lâakal doksan muhali tazammun eden 

dokuz muhal ile beyan edilmiş. Sair Risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden; 

burada gâyet muhtasar olmak haysiyetiyle, bazı basamaklar tayyedilmiştir. Onun için, 

birdenbire, bu kadar zâhir ve aşikâre bir hurafeyi nasıl bu meşhur âkıl feylesoflar kabul 

etmişler, o yolda gidiyorlar, hatıra geliyor. Evet onlar, mesleklerinin iç yüzünü 
görememişler. Hem hakikat-ı meslekleri ve mesleklerinin lâzımı ve muktezası odur ki; 

yazılmış herbir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekreh ve gayr-ı makul 

(Haşiye) hülâsa-i mezhebleri, mesleklerinin lâzımı ve zarurî muktezası olduğunu gâyet 

bedihî ve kat'î bürhanlarla şübhesi olanlara tafsilen beyan ve isbat etmeye hazırım... 

 

Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler 

var. Ehl-i îman, bilmiyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz: 

 

Birincisi: “Evcedethü-l esbab” Yâni, “esbab bu şey'i îcad ediyor.” 

 

İkincisi: “Teşekkele binefsihi” Yâni, “kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor.” 

 

Üçüncüsü: “İktezathü-t tabîat” Yâni, “tabîîdir, tabîat iktiza edip îcad ediyor.” 

 

Evet madem mevcudat var ve inkâr edilmez. Hem her mevcud san'atlı ve hikmetli 
vücuda geliyor. Hem madem kadîm değil, yeniden oluyor. Herhalde ey mülhid! Bu 
mevcudu, meselâ bu hayvanı ya diyeceksin ki, esbab-ı âlem onu îcad ediyor; yâni 
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esbabın içtimaında o mevcud vücud buluyor.. veyahud o kendi kendine teşekkül 
ediyor.. veyahud tabîat muktezası olarak, tabîatın tesiriyle vücuda geliyor.. 
veyahud bir Kadîr-i Zülcelâl'in kudretiyle îcad edilir. Madem aklen bu dört yoldan 
başka yol yoktur, evvelki üç yol muhal, battal, mümteni', gayr-ı kabil oldukları kat'î 
isbat edilse; bizzarure ve bilbedahe dördüncü yol olan tarîk-i vahdaniyet, şeksiz 
şübhesiz sabit olur... (23. Lem'â) 

 

------ o ------ 

 

Evet, nur ve nar unsuru toprak, hava ve mâ unsurları gibi gayet kat'î ve bedihî ve zarurî 

bir surette ve nümunelerle gösteriyor ki, bütün esbap yalnız bir perdedir. Bütün 
icatlar ve tesirler Zât-ı Kadîr-i Zülcelâlindir. Çünkü, nur, aynen vücut ve hayat gibi, 
kudret-i İlâhiyenin perdesiz, bizzat mübaşeretine lâyık olmasından, esbab-ı zahirî 
hiçbir cihette perde olmadığından, vâhidiyet içinde ehadiyeti gösterir. Gayet cüz'î 
ve küçük bir vazifede, küllî ve geniş bir delil-i ehadiyete işaret eder ki, Hüve 
Nüktesi haşiyeleriyle bunu gayet kısaca ispat ediyor. İşte milyarlar nümunelerinden 

iki küçük nümunesinden: 

 

Birisi: Mânevî nurun, ilim sûretinde beşerin kafasında cilvesinin bir cüz'îsi, tırnak 
kadar kuvve-i hafızaya malik bir adamın kafasında, doksan kitabın kelimatı 
yazılmış. Ve üç ayda, her günde üç saat meşgul olarak, hafızasının sayfasının yalnız o 

kısmını ancak tamam edebilmiş. Aynı adam, seksen sene ömründe gördüğü ve işittiği 

ve merakını tahrik eden ve ona hoş gelen mânâları ve kelimeleri ve suretleri ve savtları, 

o tırnak kadar kuvve-i hafızanın sayfasında, istediği vakitte müracaat edip bir büyük 

kütüphane kadar bütün mahfuzatının aynı şeylerini orada bütün istediklerini mevcut ve 

muntazam yazılmış ve dizilmiş görüyor. 

 

İşte bu tırnak kadar kuvve-i hafızanın, bahr-i umman gibi bir vüs'ati ve güneş gibi bir 

ihatalı nuru ve bir ziya-yı mânevîsi ve zemin yüzü kadar geniş sayfaları olmazsa bu hal 

olamaz. Bu ise yüz binler derece muhal muhal içinde ve imkânsız olduğundan, elbette 
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ve elbette bu küçücük tırnak kadar hafıza, Levh-i Mahfuz bir sahife-i kader ve kudreti 

olan Alîm-i Mutlakın, ilim ve hikmet ve kudretiyle, o Levh-i Mahfuzun bir nümunesini 

beşerin kafasında halk eylemesine kudsî bir şehadet eder. 

 

İkinci cüz'î ve küçücük bir nümunesi: Elektriktir. Bir adam, elektrik lâmbasının acip 

vaziyetini tetkik etmiş. Bakıyor ki, yüzer düğmelerdeki ve merkezlerdeki ve demir ve ip 

tellerdeki zerreler ve maddeler camid, şuursuz, hareketsiz oldukları halde, yalnız gayet 

cüz'î bir temas neticesinde, on kilometre yeri dolduran karanlık derhal gider ve yerini, 

yarım saniyede dolduran bir nur vücuda gelir. Bu gözle görünen karanlığın birden 

kaybolması ve yine gözle görünen o zulmet kadar nurun vücuda gelmesi elbette bir 

hayal değil. 

 

Ya o temas eden camid, şuursuz zerreler, hadsiz bir kuvveti ve bir nuru kendilerinde 

taşımakla beraber, birden yüz kilometre yerlere elini uzatıp, karanlığı süpürüp, 

temizleyip nurları dolduracak. Bu ise bütün şeytanlar ve dinsizler, maddiyunlar 
toplansalar, bunu bir sofestaîye de kabul ettiremezler…(HAŞİYE) 

 

[HAŞİYE : Yalnız aldatmak için bazı derin ve ehemmiyetli hakikatlere bir isim takip 
güya o hakikat anlaşılmış gibi âdileştiriyorlar. Meselâ; “Bu elektrik kuvvetiymiş” 
deyip, o ince ve derin hakikati ehemmiyetsiz yapıp âdi gösteriyorlar. Halbuki, 
kudretin o mucizesinin hikmetleri iki sayfayla ancak ifade edildiği halde, birtek 
isim takmakla, o hakikati ve o küllî hikmeti gizleyip, gayet küçük ve basit bir 
perdesini yerine ikame ederek, o mucizeli eseri, kör kuvvete ve serseri tesadüfe 
ve mevhum tabiata isnad edip, Ebu Cehil'den daha echel bir dereceye düşüyorlar. 
İşte, İrade-i İlâhiyenin nâmuslarının ünvanları olan âdetullah kanunlarının birisine 
beşer, aczinden mahiyetini bilemediği o kanunun mahiyetine “elektrik” namını 
verip, tenvirdeki harika mucize-i kudreti âdileştirmekle ve malûm birşeymiş gibi 
“elektrik kuvveti” diye bir isim takmakla, bunun gibi çok harikulâde mucizât-ı 
Kudret-i İlâhiyeyi cahilâne âdileştiriyorlar.] (Emirdağ Lâhikası 2, 83. Mektub) 
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------ o ------ 

 

Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. “Bize Hâlikımızı tanıttır, 
muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar” dediler. Ben dedim: Sizin okuduğunuz 
fenlerden her fen, kendi lisan-ı mahsusiyle mütemadiyen Allah'tan bahsedip Hâlikı 
tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. 

 

Meselâ: Nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda hârika ve hassas 

mizanlarla alınmış hayattar macunlar ve tiryaklar var; şüphesiz gayet maharetli ve 

kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir. Öyle de, Küre-i Arz eczahanesinde bulunan 

dörtyüzbin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki ziyahat macunlar ve tiryaklar 

cihetiyle, bu çarşıdaki eczahaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması 

nisbetinde - okuduğunuz fenn-i tıp mikyasiyle - Küre-i Arz eczahane-i kübrasının 
eczacısı olan Hakîm-i Zülcelâl-i hattâ kör gözlere de gösterir, tanıttırır. 

 

Hem, meselâ: Nasıl bir hârika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden 

dokuyor; şeksiz, bir fabrikatörü ve meharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de, Küre-i Arz 
denilen yüzbinler başlı, her başında yüzbinler mükemmel fabrika bulunan bu 
seyyar makine-i Rabbaniye ne derece bu insan fabrikasından büyükse, 
mükemmelse, o derece de - okuduğunuz fenn-i makine mikyasiyle- Küre-i Arz'ın 
ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. 

 

Hem meselâ: Nasılki, gayet mükemmel binbir çeşit erzak, etrafından celbedip içinde 

muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşe anbarı ve dükkân, şeksiz bir fevkalâde 

iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de, bir senede yirmidört bin 

senelik bir dairede muntazaman seyehat eden ve yüzbinler ve ayrı ayrı erzak isteyen 

taifeleri içine alan ve seyehatiyle mevsimlere uğrayıp, baharı bir büyük vagon gibi, binler 

ayrı ayrı taamlarla doldurarak, kışta erzakı tükenen biçare zîhayatlara getiren ve Küre-i 

Arz denilen bu Rahmanî iaşe anbarı ve bu sefine-i Sübhâniyye ve binbir çeşit cihazatı 

ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkân-ı Rabbanî, ne derece o 
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fabrikadan büyük ve mükemmel ise, -okuduğunuz veya okuyacağınız fenn-i iaşe 
mikyasiyle- o kat'iyette ve o derecede Küre-i Arz deposunun sahibini, 
mutasarrıfını, müdebbirini bildirir; tanıttırır, sevdirir… 

 

Hem Meselâ, nasılki; bir kitap bulunsa ki: Bir satırında bir kitap ince yazılmış ve herbir 

kelimesinde ince kalemle bir sûre-i Kur'âniye yazılmış, gayet mânidar ve bütün 

mes'eleleri birbirini te'yid eder ve kâtibini ve müellifini fevkalâde meharetli ve iktidarlı 

gösteren bir acîp mecmua, şeksiz, gündüz gibi kâtip ve musannifini kemâlâtıyla, 

hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Mâşâallah, Bârekâllah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle 

de: Bu kâinat kitab-ı kebîri ki, bir tek sahifesi olan zemin yüzünde ve bir tek 
forması olan baharda, üçyüzbin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki üçyüzbin nebatî ve 
hayvanî taifeleri beraber, birbiri içinde, yanlışsız, hatâsız, karıştırmayarak, 
şaşırmıyarak, mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi; 
ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam bir fihristesini yazan bir kalem 
işlediğini gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz mânidar ve her kelimesinde çok 
hikmetler bulunan şu mecmua-i kâinat ve bu mücessem Kur'an- Ekber-i Âlem, 
mezkûr misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve mânidâr ise, o 
derecede -sizin okuduğunuz fenn-i hikmet-ül eşya ve mektepte bilfiil mübaşeret 
ettiğiniz fenn-i kıraat ve fenn-i kitabet geniş mikyaslariyle ve dûrbin gözleriyle- bu 
kitab-ı kâinatın Nakkaşını, Kâtibini hadsiz kemâlâtıyla tanıttırır. Allahü Ekber 
cümlesiyle bildirir. Sübhanâllah takdisiyle tarif eder. Elhamdülillâh senâlarıyla 
sevdirir. 

 

İşte bu fenlere kıyasen, yüzer fünundan herbir fen, geniş mikyasiyle ve hususî 
aynasiyle ve dûrbinli gözüyle ve ibretli nazariyle bu kâinatın Hâlik-i Zülcelâlini 
esmasiyle bildirir. Sıfâtını, kemâlâtını tanıttırır… (Meyve Risalesi, 6. Mes'ele) 

 

------ o ------ 
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Altmış beş sene evvel Câmiü'l-Ezhere gitmek istiyordum. Âlem-i İslâmın medresesidir 

diye, ben de o mübarek medresede bir ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. 

Cenab-ı Hak rahmetiyle bir fikir ruhuma verdi ki: Câmiü'l-Ezher Afrika'da bir medrese-i 

umumiye olduğu gibi, Asya Afrika'dan ne kadar büyük ise, daha büyük bir 
darülfünun, bir İslâm üniversitesi Asya'da lâzımdır. Tâ ki İslâm kavimlerini, meselâ: 

Arabistan, Hindistan, İran, Kafkas, Türkistan, Kürdistan'daki milletleri, menfi ırkçılık ifsat 

etmesin. Hakikî, müsbet ve kudsî ve umumî milliyet-i hakikiye olan İslâmiyet milliyeti ile 

Kur'ân'ın bir kanun-u esasîsinin tam inkişafına mazhar olsun. Ve felsefe fünunu ile 
ulûm-u diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti, İslâmiyet hakaikiyle tam 
musalâha etsin. Ve Anadolu'daki ehl-i mektep ve ehl-i medrese birbirine yardımcı 
olarak ittifak etsin diye, vilâyât-ı şarkiyenin merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, 

hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan'ın ortasında, Medresetü'z-Zehra mânâsında, 
Câmiü'l-Ezher üslûbunda bir darülfünun, hem mektep, hem medrese olarak bir 
üniversite için, tam elli beş senedir Risale-i Nur'un hakaikine çalıştığım gibi ona 
da çalışmışım... (Emirdağ Lâhikası, sayfa 439) 

 

------ o ------ 

 

Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin 
imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. 
İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder... 
(Münazarat) 

 

------ o ------ 


