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RİSALE-İ NUR'DA TABİAT VE KANUNLAR
"Ancak o gibi müsebbebat, gayr-ı mütenahî bir kudret ile bir ilim ve bir
iradeyi iktiza ediyorlar. Bu hakikate binaen sabittir ki, kevn ü vücudda
müessir-i hakikî, ancak kudreti gayr-ı mütenahî bir Hâlık-ı Kadîr'dir. Esbab
ise bahanelerdir, vesait de perdelerdir. Havas ve hâsiyetler dahi kudretin
tecelliyatına ve lem'alarına isim ve ünvanlardır."
"Hem kanunlar ve nevamis denilen şeyler, ancak ilim ile irade ve emrin
enva'a olan tecellilerinin isimleridir. Evet kanun emirdendir, namus
iradedendir. İşte kâinat müsebbebatın lisanıyla  َﻮُﻫ َّﻻِﺍ َﻟﻪِﺍ َﻻ ُﻪّٰﻟﻠَﺍile Hâlık-ı
Hakikî'yi ilân ediyor."(Mesnevi-i Nuriye, Katre)
"Eğer her bir zerrede hükema şuuru, etibba hikmeti, hükkâmın siyaseti
bulunduğunu ve her bir zerre de sair zerrat ile vasıtasız muhabere ettiğini itikad
edersen, belki nefsini kandırıp o muhali de itikad edebilirsin. Halbuki, o zîhayat
makinede öyle bir mu'cize-i kudret, öyle bir hârika-i hikmet vardır ki, ancak bütün
kâinatı, bütün şuunatını icad eden, tanzim eden bir Sâni'in sun'u olabilir. Yoksa kör,
az, basit imkân tereddüdüyle ayak atamaz. Esbab-ı tabiîden olamaz. Bahusus o
esbab-ı tabiiyenin üss-ül esası hükmünde olan cüz-ü lâ-yetecezzadaki kuvve-i cazibe
ve kuvve-i dafianın içtimalarının hortumu üzerinde bir muhaliyet damgası var. Fakat
caizdir ki, herbir şeyin esası zannettikleri olan cezb, def', hareket, kuva gibi emirler,
âdâtullahın kanunlarına birer isim olsun. Lâkin kanun,kaidelikten tabiîliğe ve
zihnîlikten haricîliğe ve itibarîden hakikata ve âletiyetten müessiriyete geçmemek
şartıyla kabul ederiz."
"S: Ezeliyet-i madde ve harekât-ı zerrattan teşekkül-ü enva' gibi umûr-u
bâtılaya neden ihtimal veriliyor?"
"C: Sırf başka şey ile nefsini ikna etmek sadedinde olduğu için, o umûrun esas-ı
fasidesini tebaî bir nazarla derketmediğinden neş'et ediyor. Eğer nefsini ikna etmek
suretinde kasden ve bizzât ona müteveccih olursa muhaliyetine ve makul
olmadığına hükmedecektir. Faraza kabul etse de, tegafül-ü anis-Sâni' sebebiyle hasıl
olan ızdırar ile kabul edilebilir. Dalalet ne kadar acibdir. Zât-ı Zülcelal'in lâzım-ı
zarurîsi olan ezeliyeti ve hâssası olan icadı aklına sığıştırmayan, nasıl oluyor ki gayr-ı
mütenahî zerrata ve âciz şeylere veriyor."
"S: Nedir şu tabiat, kavanin, kuva ki, onlar ile kendilerini aldatıyorlar?"
"C: Tabiat, âlem-i şehadet denilen cesed-i hilkatin anasır ve a'zasının ef'alini intizam
ve rabt altına alan bir şeriat-ı kübra-yı İlahiyedir. İşte şu şeriat-ı fıtriyedir ki,
sünnetullah ve tabiat ile müsemmadır. Hilkat-ı kâinatta cari olan kavanin-i
itibariyesinin mecmu ve muhassalasından ibarettir."
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"Kuva dedikleri şey, her biri şu şeriatın birer hükmüdür. Ve kavanin dedikleri şey,
her biri şu şeriatın birer mes'elesidir. Fakat o şeriattaki ahkâmın yeknesak
istimrarına istinaden vehim, hayal tasallut ederek tazyik edip, şu tabiat-ı hevaiye
tevazzu' ve tecessüm edip mevcud-u haricî ve hayalden hakikat suretine girmiştir.
Hayali, hakikat suretinde gören, gösteren nüfusun istidad-ı şûresinden, fâil-i müessir
tavrını takmıştır. Halbuki kör, şuursuz tabiat, kat'iyyen kalbi ikna edecek ve fikre
kendini beğendirecek ve nazar-ı hakikat ona ünsiyet edecek hiç bir mülâyemet ve
münasebet yok iken ve masdar olmaya kabiliyeti mefkud iken,sırf nefy-i Sâni'
farazından çıkan bir ızdırar ile veleh-resan-ı efkâr olan kudret-i ezeliyenin âsâr-ı
bahiresinin tabiattan sudûru tahayyül edilmiş."
"Halbuki tabiat misalî bir matbaadır, tâbi' değil; nakıştır, nakkaş değil; kabildir, fâil
değil; mistardır, masdar değil; nizamdır, nâzım değil; kanundur, kudret değil; şeriat-ı
iradiyedir, hakikat-ı hariciye değil. Meselâ: Yirmi yaşında bir adam birdenbire
dünyaya gelse, hâlî bir yerde muhteşem ve sanayi-i nefisenin âsârıyla müzeyyen bir
saraya girse, hem farzetse kat'iyyen hariçten gelme hiç bir fâilin eseri değil. Sonra
içindeki eşya-yı muntazamaya sebeb ararken tanziminin kavaninini câmi' bir kitab
bulsa, onu ma'kes-i şuur olduğundan, bir fâil, bir illet-i ızdırarî kabul eder. İşte Sâni'-i
Zülcelal'den tegafül sebebiyle böyle gayr-ı makul, gayr-ı mülayim bir illet-i ızdırarî
olan tabiatla kendilerini aldatmışlar."
"Şeriat-ı İlahiye ikidir:
"Biri: Sıfat-ı kelâmdan gelen bir şeriattır ki, beşerin ef'al-i ihtiyariyesini tanzim eder.
"İkincisi: Sıfat-ı iradeden gelen ve evamir-i tekviniye tesmiye edilen şeriat-ı
fıtriyedir ki, bütün kâinatta cari olan kavanin-i âdâtullahın muhassalasından
ibarettir. Evvelki şeriat nasıl kavanin-i akliyeden ibarettir; tabiat denilen ikinci şeriat
dahi, mecmu-u kavanin-i itibariyeden ibarettir. Sıfat-ı kudretin hâssası olan tesir ve
icada mâlik değillerdir."
"Şu ehl-i dalaletin gösterdikleri esbab-ı tabiiye, hem müteaddid, hem birbirinden
haberi yok; hem kör, iki elinde iki kör olan tesadüf-ü a'ma ve ittifakıyet-i avrânın
eline vermiştir."(Mesnevi-i Nuriye, Nokta)
"S- Bütün silsilelerin Hâlık'ın vücub-u vücuduna kat'î şehadetleri göz
önünde olduğu halde, bazı insanların madde ile maddenin hareketinin
ezeliyeti cihetine zâhib olmakla dalalete düştüklerinin esbabı nedendir?"
"C- Kasd ve dikkatle değil, sathî ve dikkatsiz bir nazarla, muhal ve bâtıla,
mümkin nazarıyla bakılabilir. Meselâ:"
"Bir bayram akşamı, gökte ay ve hilâli arayanlar içinde ihtiyar bir zât da
bulunur. Bu zât, gökteki hilâli görmek için bütün kasd ve dikkatiyle
nazarını göğe tevcih edip hilâli araştırmakla meşgul iken, gözünün
kirpiklerinden uzanan ve gözünün hadekası üzerine eğilen beyaz bir kıl
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nasılsa gözüne ilişir. O zât derhal "Hilâli gördüm" der. "İşte bu gördüğüm
Ay'dır" diye hükmeder."
"İşte sathî ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi, yüksek bir
cevhere ve mükerrem bir mahiyete mâlik olan insan, kasdı ve dikkati ile
daima hak ve hakikatı ararken, bazan sathî ve dikkatsiz bir nazarla bâtıla
bakar. O bâtıl da ihtiyarsız, talebsiz, davetsiz fikrine gelir. Fikri de çarnâçar alır saklar, yavaş yavaş kabul ve tasdikine de mazhar olur. Fakat
onun o bâtılı kabul ve tasdiki, bütün hikmetlerin mercii olan nizam-ı
âlemden gaflet etmesinden ve madde ile hareketinin ezeliyete zıd
olduğuna körlük gösterdiğinden ileri gelmiştir ki, şu garib nakışları ve acib
san'at eserlerini esbab-ı camideye isnad etmek mecburiyetiyle o
dalaletlere düşmüşlerdir."
"Hüseyin-i Cisrî'nin dediği gibi, âsâr-ı medeniyetle müzeyyen ve bütün
zînetlere müştemil bir eve giren bir adam, ev sahibini göremediğinden o
zîneti, o esasatı, tesadüfe ve tabiata isnad etmeye mecbur olmuştur."
"Kezalik nizam-ı âlemdeki bütün hikmetlerin, faidelerin tam bir ihtiyara ve
şamil bir ilme ve kâmil bir kudrete yaptıkları şehadetten gaflet eden
gafiller, sathî nazarlarınca, tesir-i hakikîyi esbab-ı camideye vermeye
mecbur kalmışlardır."
"Ey arkadaş! Cenab-ı Hakk'ın pek ince âsâr-ı san'atından ve pek yüksek
acaib-i kudretinden sarf-ı nazar ederek, yalnız tabiat denilen şu âsâr ve
esbabdan, en zahir olan in'ikas ve irtisam keyfiyetine bak. Meselâ: Bir
âyineyi semaya karşı tuttuğun zaman semayı irtifaıyla, nakışlarıyla,
yıldızlarıyla celbedip âyinede in'ikas ve irtisam ettiren illet-i müessirenin,
âyinenin yüzündeki hasiyet olduğuna kanaat hasıl edebilir misin? Hâşâ!
Veyahut hakikatta bir emr-i vehmîden ibaret olan cazibe-i umumiyenin,
Arz ile yıldızları şu boşlukta muntazam tahrik ve tedbirine illet-i müessire
olarak telakki ve kabul edebilir misin? Hâşâ! Bunlar ancak şart ve sebeb
olabilirler, illet-i müessire olamazlar."
"Hülâsa: İnsan sathî ve gayr-ı kasdî bir nazarla bâtıl ve muhal bir şeye
baktığı zaman, hakikî illetini bulamadığı takdirde, çar-nâçar sıhhatına veya
inkârına kail olmakla kabul etmesi ihtimali vardır. Fakat talib ve müşteri
sıfatıyla kasden ve bizzât dikkatle bakacak olursa, onların hikemiyat
dedikleri o bâtıl mes'elelerden hiçbirisini de kabul etmez. Ancak bütün
siyasîlerin hikmetini ve hükemanın akıllarını zerrelerde farzetmekle
eblehane kabul eder."
"S- Onların daima iftiharla bahsettikleri tabiat, nevamis ve kuva nedir ki,
kendilerini onlarla iknaa çalışıyorlar?"
"C- Tabiat dedikleri şey, bir matbaadır, tâbi' değildir. Tâbi', ancak
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kudrettir. Kanundur, kuvvet değildir. Kuvvet ancak kudrettedir. Yahut
nasılki bildiğimiz şeriat, insanlardan sudûr eden ef'al-i ihtiyariyeyi bir
nizam ve bir intizam altına alıp tahdid eden kaidelerin hülâsasıdır veya
devletin işlerini tanzim eden nizamların, düsturların, kanunların
mecmuasıdır. Kezalik tabiat denilen şey de, âlem-i şehadetin uzuvlarından
ve eczalarından sudûr eden ef'al arasında bir nizam ve bir intizamı îka'
eden İlahî bir şeriat-ı fıtriyedir."
"Binaenaleyh şeriat ile devlet nizamı, makul ve itibarî emirlerden oldukları
gibi; tabiat dahi itibarî bir emir olup, hilkatte yani yaratılışta cari olan
âdetullahtan ibarettir. Amma tabiatın bir mevcud-u haricî olduğunu
tevehhüm etmek, bir fırka askerin, idman ve talim esnasında yaptıkları o
muntazam hareketlerini gören bir vahşinin, "Aralarındaki o nizamı idare
edip birbiriyle bağlayan ip gibi bir şey mevcuddur" diye vahşice ettiği
vehme benzer. Binaenaleyh vicdanı ve aklı vahşi olan bir adam, sathî ve
tebaî bir nazarla, devam ve istimrarını muhafaza eden tabiatın müessir bir
mevcud-u haricî olduğuna ihtimal verebilir. Hülâsa: Tabiat, Allah'ın san'atı
ve şeriat-ı fıtriyesidir. Nevamis ise, onun mes'eleleridir. Kuva dahi, o
mes'elelerin hükümleridir." (İşarat-ül İ'caz, Bakara Suresi, 21-22. Ayetlerin
Tefsiri)
"S- Kâinatın irtibatını, hayatını temin için, hilkatte cereyan eden namuslar, kanunlar
kâfi gelmez mi?"
"C- Senin dediğin o sâri kanunlar, namuslar; itibarî ve vehmî emirlerdir. Muayyen
vücudları, müşahhas hüviyetleri ancak onları temsil eden ve onların ma'kesi
bulunan ve onların yularlarını ele alan melaike ile sabit olur."(İşaratü'l-İ'caz, Bakara
Suresi, 30. Ayetin Tefsiri)
"Elhasıl: Tabiiyyunların, mevhum ve hakikatsız tabiat dedikleri şey, olsa
olsa ve hakikat-ı hariciye sahibi ise; ancak bir san'at olabilir, Sâni' olamaz.
Bir nakıştır, Nakkaş olamaz. Ahkâmdır, hâkim olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir,
Şâri' olamaz. Mahluk bir perde-i izzettir, Hâlık olamaz. Münfail bir fıtrattır,
Fâtır bir fâil olamaz. Kanundur, kudret değildir; kâdir olamaz. Mistardır,
masdar olamaz."
"Elhasıl: Madem mevcudat var. Madem Onaltıncı Nota'nın başında denildiği
gibi; mevcudun vücuduna, taksim-i aklî ile dört yoldan başka yol tahayyül
edilmez. O dört cihetten üçünün -herbirinin üç zahir muhaller ile butlanı,
kat'î bir surette isbat edildi. Elbette bizzarure ve bilbedahe dördüncü yol
olan vahdet yolu, kat'î bir surette isbat olunuyor. O dördüncü yol ise;
baştaki  ِﺽْﺭَﻻْﺍَﻭ ِﺍﺕَﻮٰﻤَّﺍﻟﺴ ِﺮِﺎﻃَﻓ ٌّﻚَﺷ ِﻪّٰﺍﻟﻠ ﻰِﻓَﺍâyeti, şeksiz ve şübhesiz bedahet
derecesinde Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un uluhiyetini ve her şey doğrudan
doğruya dest-i kudretinden çıktığını ve Semavat ve Arz kabza-i
tasarrufunda bulunduğunu gösteriyor."
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"Ey esbabperest ve tabiata tapan bîçare adam! Madem herşeyin tabiatı,
herşey gibi mahluktur; çünki san'atlıdır ve yeni oluyor. Hem her müsebbeb
gibi, zahirî sebebi dahi masnu'dur. Ve madem herşeyin vücudu, pek çok
cihazat ve âletlere muhtaçtır. O halde, o tabiatı icad eden ve o sebebi
halkeden bir Kadîr-i Mutlak var. Ve o Kadîr-i Mutlak'ın ne ihtiyacı var ki
âciz vesaiti, rububiyetine ve icadına teşrik etsin."(Lem'alar, Yirmi Üçüncü
Lem'a)
"Eğer desen: Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalalet ve gaflet ona saplanmışlar, küfr ü
küfrana girip, ahsen-i takvimden esfel-i safilîne sukut etmişler?"
"Elcevab: Tabiat namı verdikleri şey; şeriat-ı fıtriye-i kübra-yı İlahiyedir ki,
mevcudatta zuhur eden ef'al-i İlahiyenin tanzim ve nizamını gösteren âdetullahın
mecmu'-u kavanininden ibarettir. Malûmdur ki, kavanin umûr-u itibariyedir; vücud-u
ilmîsi var, haricîsi yok. Gaflet veya dalalet saikasıyla Kâtib ve Nakkaş-ı Ezelî'yi
tanımadıklarından, kitabı ve kitabeti kâtib ve nakşı nakkaş, kanunu kudret, mistarı
masdar, nizamı nazzam, san'atı sâni' tevehhüm etmişler."
"Nasılki bir vahşi ve insanların içtimaiyatını görmemiş bir adam muhteşem bir
kışlaya girse, bir ordunun nizamat-ı maneviye ile muttarid hareketini temaşa etse,
maddî ipler ile bağlı tahayyül eder. Veyahut o vahşi, muazzam bir câmi'e dâhil olsa
görse ki, Müslümanların cemaat ve îdlerde muntazam, mübarek vaziyetlerini görse
seyretse, maddî rabıtalarla bağlanmalarını tevehhüm eder."
"Öyle de vahşiden çok vahşi olan ehl-i dalaletin, cünud-u semavat ve arza mâlik
olan Sultan-ı Ezel ve Ebed'in muhteşem kışlası olan şu kâinata ve Mabud-u Ezelî'nin
mescid-i kebiri olan şu âleme girdikleri vakit; o Sultan'ın nizamatını tabiat namıyla
yâd etse ve nihayet hikmetlerle meşhun şeriat-ı kübrasını, kuvvet ve madde gibi
sağır ve kör ve camid, karmakarışık tezahürattan ibaret tahayyül etse, elbette ona
insan demek değil, belki vahşi hayvan dahi denilmez. Çünki o tevehhüm ettiği tabiat
için, geçen Sözler'de ve sair risalelerimde yüz yerde, dirilmeyecek bir surette o
tabiat fikr-i küfrîsi öldürüldüğü ve Yirmiikinci Söz'de gayet kat'î bir surette isbat
edildiği gibi; her zerrede, her sebebde bütün mevcudatı halk edecek bir kudret, bir
ilim vermek, belki Vâcib-ül Vücud'un bütün sıfâtını onda kabul etmek gibi nihayetsiz
muhal ender muhal bir dalalet, belki dalaletin divaneliğinden gelen manasız
hezeyanlardır."
"Elhasıl: O Sözlerde gayet kat'î bir surette isbat edilmiş ki; tabiatperest adam bir İlahı Vâhid'i kabul etmediği için, gayr-ı mütenahî ilahları kabul etmeye mecburdur. O
ilahlar her birisi herşeye muktedir olmakla beraber, bütün ilahlara hem zıd, hem
misil olarak şu kâinatın intizamı içinde birleşsin. Halbuki bir sineğin kanadından tut,
tâ manzume-i şemsiyeye kadar hiç bir yerde bir sinek kanadı kadar şerike yer yoktur
ki, parmak karıştırsın.َﻮﻥُﻔِﺼَﻳ ﺎَّﻤَﻋ ِﺵْﺮَﻌْﺍﻟ ِّﺏَﺭ ِﻪّٰﺍﻟﻠ َﺎﻥَﺤْﺒُﺴَﻓ ﺎَﺗَﺪَﺴَﻔَﻟ ُﻪّٰﺍﻟﻠ َّﻻِﺍ ٌﺔَﻬِﺁﻟ ﺎَﻤِﻴﻬِﻓ َﺎﻥَﻛ ْﻮَﻟ
ferman-ı kat'î, şirk ve iştirakin esasatını kat'î bir bürhanla keser."(Barla Lahikası,
220. Mektup: Mesail-i Müteferrika)
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"Eğer sual etsen: 'Nedir şu tabiat ki daima onun ile tın tın ediyorlar? Nedir
şu kavanin ve kuva ki daima onlar ile mütedemdimdirler?' "
"Cevab vereceğiz ki: Âlem-i şehadet denilen, cesed-i hilkatin anasır ve
a'zasının ef'allerini intizam ve rabt altına alan şeriat-ı fıtriye-i İlahiye
vardır. İşte şu şeriat-ı fıtriyedir ki, 'Tabiat' veya 'Matbaa-i İlahiye' ile
müsemmadır."
"Evet tabiat, hilkat-i kâinatta cârî olan kavanin-i itibariyesinin mecmu' ve
muhassalasından ibarettir. İşte kuva dedikleri şey, her biri şu şeriatın
birer hükmüdür. Ve kavanin dedikleri şey, her biri şu şeriatın birer
mes'elesidir. Fakat o şeriattaki ahkâmın istimrarına istinaden... Hem de
hayali hakikat suretinde gören ve gösteren nüfusun istidadları bir zemin-i
şûre müheyya etmesiyle vehim ve hayal tasallut ederek tazyik edip şu
tabiat-ı hevaiye tavazzu' ve tecessüm edip mevcud-u haricî ve hayalden
misal suretine girmiştir. Evet şunun gibi, vehmin çok hileleri vardır."
"İşaret: Şu tabiat ve kuva-yı umumiye tesmiye ettikleri emirler, kat'iyyen
aklı ikna edecek ve fikre kendini beğendirecek ve nazar-ı hakikat ona
ünsiyet edecek hiçbir mülâyemet ve münasebet yok iken ve şu kâinata
illet ve masdar olmaya kabiliyeti mefkud iken, mahza Sâni'den tegafül ve
intizamın ilcaından tevellüd eden yalnız ızdırar ile veleh-resan-ı ukûl olan
kudretin âsârını şu matbaa-misal olan tabiatın san'atından görmek, tabiatı
mistar iken masdar tahayyül etmek; lâzım-ı eammın vücuduyla, melzum-u
ehassın vücudunu intaca çalışan akîm bir kıyasın neticesidir. Evet şu kıyası akîm, dalalet ve hayret vâdilerine çok yolları açmıştır."
"Tenvir: Ef'al-i ihtiyariyenin nazzamı olan şeriat ve kanun şu kadar hark ve
muhalefetle beraber birçok cühhal-i vahşiye; âdeta şeriatı bir hâkim-i
ruhanî ve nizamı bir sultan-ı manevî tevehhüm edip, bir tesiri tahayyül
eder. Evet bir taburun veya askerin muttarid olan harekâtını ve yeknesak
olan etvarlarını ve birbiriyle rabtolunan ahvallerini müşahede eden vahşi
bir adam, şu efrad-ı adîdeyi veyahut heyet-i askeriyeyi, manevî bir iple
merbut zannederse; acaba garib görünecek midir? Veyahut bir bedevi
veya bir şâir-üt tab', nâsı bir vaz'-ı hasende ifrağ eden ve mabeynlerini
te'lif eden nizamı bir mevcud-u manevî ve şeriatı bir halife-i ruhanî
temessül ederse, çok görünecek midir?"
"Ey birader! Şu vehim itikad tarîkıyla olmazsa da vesvese cihetiyle bazan
mü'minlere musallat oluyor." (Muhakemat, Üçüncü Makale, Vehim ve Tenbih)
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