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RİSALE-İ NUR'DA; DEİZM
"Anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa, mânâsız bir kâğıttan ibaret
kalır." (Sözler, On Birinci Söz)
"Bu dünyayı en mükemmel ve muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halk eden
bir Sâni-i Zülcelâl, mümkün müdür ki, o şehirde, o sarayda, en ehemmiyetli
misafirleriyle ve dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin?" (Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a
)
"Evet, şöyle müzeyyen bir kâinatın öyle mukaddes bir Sâniine böyle bir
Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş
ziya vermeksizin mümkün değildir. Öyle de, Ulûhiyet de peygamberleri
göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir." (Sözler, Onuncu Söz
İkinci İşaret)
"Birincisi:  ِﺮَﺸَﺒْﺍﻟ ِﻮﻝُﻘُﻋ ﻰٰﻟِﺍ ِﺔَّﻴِﻬَﻟِﻻْﺍ ِﺕَﻻُّﺰَﻨَّﻠﺘِﻟdenilen, beşerin akıllarına ve fehimlerine göre
konuşmak, bir tenezzül-ü İlâhîdir. Evet, bütün zîruh mahlûkatını konuşturan ve
konuşmalarını bilen, elbette Kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale
etmesi, rububiyetin muktezasıdır."
"İkincisi: Kendini tanıttırmak için, kâinatı bu kadar hadsiz masraflarla, baştan başa
harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemâlâtını söylettiren, elbette Kendi
sözleriyle dahi Kendini tanıttıracak."
"Üçüncüsü: Mevcudatın en müntehabı ve en muhtacı ve en nâzenini ve en müştakı
olan hakikî insanların münâcâtlarına ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi,
kelâmıyla da mukabele etmek, hâlıkıyetin şe’nidir."
"Dördüncüsü: İlim ile hayatın zarurî bir lâzımı ve ışıklı bir tezahürü olan mükâleme
sıfatı, elbette ihatalı bir ilmi ve sermedî bir hayatı taşıyan Zâtta, ihatalı ve sermedî
bir surette bulunur."
"Beşincisi: En sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve nokta-i istinada en muhtaç ve
sahibini ve malikini bulmaya en müştak, hem fakir ve âciz bulunan mahlûkatlarına,
acz ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı ve endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren
bir Zât, elbette Kendi vücudunu onlara tekellümüyle iş’ar etmek, ulûhiyetin
muktezasıdır." (Şualar, Yedinci Şuâ)
"Hem nasıl iman-ı billâh âhiretsiz olmaz; öyle de, Onuncu Sözde kısa
işaretlerle beyan edildiği gibi, hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl
kabul eder mi ki, ulûhiyet ve mâbudiyetin tezahürü için bu kâinatı öyle bir
mücessem kitab-ı Samedânî ki, her sahifesi bir kitap kadar ve her satırı bir
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sahife kadar mânâları ifade eder ve öyle cismânî bir Kur’ân-ı Sübhânî ki,
herbir âyet-i tekvîniyesi ve herbir kelimesi, hattâ herbir noktası, herbir
harfi birer mu’cize hükmündedir ve öyle muhteşem ve içi hadsiz âyâtla ve
mânidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescid-i Rahmânîdir ki, herbir
köşesinde bir tâife, bir nevi ibadet-i fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halk
eden bir Allah, bir Mâbud-u bil’Hak, o kitab-ı kebîrin mânâlarını ders
verecek üstadları ve o Kur’ân-ı Samedânînin âyetlerini tefsir edecek
müfessirleri elçi olarak göndermesin ve o mescid-i ekberde hadsiz
tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin ve o üstadlara ve
müfessirlere ve imamlara fermanları vermesin? Hâşâ, yüz bin hâşâ!"
"Hem cemâl-i rahmetini ve hüsn-ü şefkatini ve kemâl-i rububiyetini
zîşuurlara göstermek ve onları şükre ve hamde sevk etmek için bu kâinatı
öyle bir ziyafetgâh ve bir teşhirgâh ve öyle bir seyrangâh ki, hadsiz çeşit
çeşit, leziz nimetler ve gayet antika, hadsiz harika san’atlar içinde dizilmiş
bir tarzda halk eden bir Sâni-i Rahîm ve Kerîm, hiç mümkün müdür ve hiç
akıl kabul eder mi ki, o ziyafetgâhtaki zîşuur mahlûklarla konuşmasın ve
onlara o nimetlere mukàbil elçileri vasıtasıyla vazife-i teşekküriyeyi ve
tezahür-ü rahmetine ve sevdirmesine karşı vazife-i ubudiyeti bildirmesin.
Hâşâ, binler hâşâ!"
Hem hiç mümkün müdür: Bir Sâni san’atını sever, beğendirmek ister, hattâ
ağızların bin çeşit zevklerini nazara alması delâletiyle, takdir ve tahsinlerle
karşılanmak arzu eder ve herbir san’atıyla kendini hem tanıttırmak, hem
sevdirmek, hem bir çeşit mânevî cemâlini göstermek ister bir tarzda bu
kâinatı antika san’atlarla süslendirdiği halde kâinattaki zîhayatın
kumandanları olan insanlara onların büyüklerinden bir kısmıyla konuşup
elçi olarak göndermesin; güzel san’atları takdirsiz ve fevkalâde hüsn-ü
esmâsı tahsinsiz ve tanıttırması ve sevdirmesi mukabelesiz kalsın? Hâşâ,
yüz bin hâşâ!
"Hem bütün zîhayatın ihtiyacat-ı fıtriyeleri için dualarına ve hâl diliyle
edilen bütün ilticalara ve arzulara vakti vaktine, kast ve ihtiyar ve iradeyi
gösterir bir tarzda hadsiz in’âmlarıyla ve nihayetsiz ihsanatıyla fiilen ve
halen sarih bir surette konuşan bir Mütekellim-i Alîm, hiç mümkün müdür,
hiç akıl kabul eder mi, en cüz’î bir zîhayat ile fiilen ve halen konuşsun ve
tam derdine derman yetiştiren ihsanıyla derdini dinlesin ve ihtiyacını
görsün ve bilsin; ve bütün kâinatın en müntehap neticesi ve arzın halifesi
ve ekser mahlûkat-ı arziyenin kumandanları olan insanların mânevî
reisleriyle görüşmesin? Onlarla, belki her zîhayatla fiilen ve halen
konuştuğu gibi, onlarla kavlen ve kelâmen konuşmasın ve onlara
fermanları ve suhuf ve kitapları göndermesin? Hâşâ, hadsiz hâşâ!"
"Demek, iman-ı billâh, kat’iyetiyle ve hadsiz hüccetleriyle ve bikütübihî ve
rusülihî, yani peygamberlere ve mukaddes kitaplara imanı ispat eder."
(Şualar, On Birinci Şuâ, Dokuzuncu Mesele)
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