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6. İHSAN  SOHBETİ 

KONU : ALLAH’A İMAN -3    ALLAH’IN  VARLIĞI 

Geçen hafta konumuz Allah’ın sıfatları idi. 

Allah’a iman etmek demek, O'nun yüce varlığı hakkında vâcip ve zorunlu olan kemal ve 

yetkinlik sıfatlarıyla, câiz sıfatlarını bilip, öylece inanmak, zâtını noksan sıfatlardan yüce ve 

uzak tutmaktır. Allah, şanına lâyık olan bütün kemal sıfatlara sahip, noksan sıfatlardan 

tertemizdir. Allah’ın sıfatları ezelî ve ebedîdir. Onların başlangıcı ve sonu yoktur. Allah'ın 

sıfatları, yaratıkların sıfatlarına asla benzemez. 

Allah’ın sıfatları iki kısımdır demiştik.  

Bunlar : 

1- Zâtî Sıfatlar 

- Vücud 

- Kıdem 

- Beka 

- Muhâlefetün li'l-havâdis 

- Vahdaniyet 

- Kıyâm bi-nefsihî 

 

 

2- Sübûtî Sıfatlar 

- Hayat 

- İlim 

- Semi 

- Basar 

- İrade 

- Kelam 

- Tekvin

Bu hafta da sohbetimiz Allah’ın varlığı konusu üzerine olacak. 

ALLAH’IN  VARLIĞI 

Asıl itibariyle Allah’ın varlığı hakkında delil aramaya ihtiyaç yoktur. Çünkü, Allah’ın 

varlığı güneş gibi ispatı gerektirmeyecek kadar açık ve bedihidir (besbellidir). Buna rağmen 

kavrama noktasında insanları düşünmeye sevkedecek bazı hususları dile getirmek istiyoruz.  

Her şeyden etkilenen akıla fazla güvenmemek gerektiğini, kirletilmiş aklının çizdiği 

yollarda yürüyen, sonunda yolun yanlış olduğunu anlayıp doğru yolu arayan bir şair şöyle der:  

Yıllar geçmiş akılla yoldaş 

Oldum sanarak zekaya sırdaş 

Aslında akıl nedir? Zeka ne? 

Aldanmak için birer bahane. 

dedikten sonra, inkarcılığın da sonunun olmadığını ve sapık bir mantık oyunu olduğunu şöyle 

ifade eder: 
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Zaten yoksa nedir bu inkar 

İnkar edenin içinde ikrar.1 

Bir başka şair de: 

Ben aklımdan isterim delalet 

Aklım bana gösterir dalalet (sapıklık) 

diyerek, doğru yolu göstermesi istenen akıl, kirlenince insana eğri yolları gösterdiğini ifade 

eder.  

Bundan yola çıkarak örnekler verecek olursak: 

1. Örnek : 

Evimizin aydınlanması için evimize elektrik aldığımız gibi, bizi aydınlatan elektriği 

hayatta gören olmamıştır. Gayemiz, elektriktir. Ama o elektriği taşıyan kabloların ve 

tavanımızdaki avizelerin güzel olmasını isteriz. Elektrik gözle görülmediği, elle tutulmadığı 

için inanmıyorum diyemeyiz. Çünkü açıkta duran bakır tele elini değdirecek olursa "inanmam" 

deme zamanı da olmayacaktır. Görmediğimiz halde varlığını eserinden anlıyoruz. Bir yerde 

ışık oluyor, bir yerde ısı oluyor, bir başka yerde ağır yükler kaldırıyor. Ama gözle görülmüyor. 

Tıpkı mıknatıs gibi. Gözle görülmüyor ama varlığını eserinden anlıyoruz. Can var iken gözler 

pırıl pırıl yanar; can gidiverince cereyanı kesilmiş ampul gibi kalıveriyor. Dolayısı ile biz de 

Allah’ın varlığını eserlerinden anlıyoruz.  

 

2. Örnek : 

Rabbimiz, "Ben ateistim, hiçbir tanrıya inanmam" diyen insanın kendine tapındığını 

haber verir:  

هَهُ هََواهُ أَفَأَنَت تَُكوُن َعلَْيِه َوِكيًل “  أََرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إِلََٰ

“Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen (Resulüm!) ona 

koruyucu olabilir misin?”2  

Kendine tapınan bu insan birgün kendinin de öleceğini, kendisini bu dünyaya getiren 

gücün mutlaka onu götüreceğini görünce, kendinden daha güçlü birine inanma ihtiyacını 

hissetti. Nuh (as)’ın oğlu gibi koca koca dağlara sığınmaya çalıştı. 

 “ ِ إَِلَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل بَْينَهَُما اْلَمْوُج فََكاَن  اْلَماءِ  قَاَل َسآِوي إِلَىَٰ َجبٍَل يَْعِصُمنِي ِمنَ  قَاَل ََل َعاِصَم اْليَْوَم ِمْن أَْمِر َّللاَّ

   ِمَن اْلُمْغَرقِينَ 

Oğlu: “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım” dedi.  

(Nuh): "Bugün Allah'ın emrinden (azabından), merhamet sahibi Allah'tan başka 

koruyacak kimse yoktur" dedi. Aralarına dalga girdi, böylece o da boğulanlardan oldu.”3 

tabiata iman etmeye başladı:  

                                                        
1 Allah Bir,  H. Ali Yücel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1961 
2 Furkan, 25:43   
3 Hud, 11:43 
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“ لِكَ  ْهُرَوَما لَهُْم بَِذَٰ ْنيَا نَُموُت َونَْحيَا َوَما يُْهلُِكنَا إَِلَّ الدَّ إِْن هُْم إَِلَّ يَظُنُّونَ  ِمْن ِعْلمٍ  َوقَالُوا َما ِهَي إَِلَّ َحيَاتُنَا الدُّ  

 Dediler ki: “Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman 

helak eder. Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm 

veriyorlar.”4  

 

3. Örnek :  

Varın ispatı yokun ispatından her zaman daha kolaydır. Bir elma cinsinin yeryüzünde 

bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle ispat edebiliriz. Halbuki yokluğunu iddia eden kimse 

bütün yeryüzünü, hatta kainatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu ispat edebilir. Bu 

ise, imkansızlık çapında bir zorluk demektir. Öyleyse diyebiliriz ki; yok, hiçbir zaman ispat 

edilemez. Bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyeceğini 

iddia edemez. İşte inkarcı, devamlı surette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu 

göstermek ister. Aslında o kapı da, o inkarcı ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde 

sebebiyle onların ruh dünyalarına kapalıdır. Mü’min için kapalı kapı yoktur. Yeter ki gözlerini 

yummasın! Zaten 999'u herkese açıktır. Hem de ardına kadar... 

ALLAH’I İSPAT DELİLLERİNDEN BİR KAÇ TANESİ 

a) İmkân Delili:   

İmkân, birşeyin olması ile olmamasının eşit ihtimale sahip olması demektir. Günlük 

konuşmalarımızda da mümkün derken, olabilir de olmayabilir de manasını kastederiz. 

Yaratılmış olan her varlık, benim varlığımla yokluğum eşit idi; şu an ben varsam, var olmamı 

tercih eden biri var demektir; o ise ancak Allah’tır, diye haykırır.   
 

b) Hudus delili:  

Hudus, sonradan olma demektir. Her varlığın bir ilk noktası vardır. O noktadan önce o 

şey varlık sahasında yoktu. Yok olan var olmayı kendi kendine irade edemeyeceğine ve buna 

güç yetiremeyeceğine göre bu var oluş Allah’ın yaratmasıyla gerçekleşmiş demektir. 

Maddenin, termodinamik kanununa göre sürekli yokluğa doğru kayması, kainatın durmadan 

genişlemesi, güneşin süratle tükenişe doğru yol alması gibi hadiseler, bu varlık aleminin bir 

başlangıcı olduğunu gösteriyor. 
  

c) Sanat delili:  

Atomdan insana, hücreden galaksilere kadar bütün kainat, ince ve baş döndürücü bir 

sanatla var edilmiştir. Kainattaki her eser:  

 Büyük sanat değeri taşır. 

 Çok kıymetlidir. 

 Çok kısa zamanda ve çok kolay yapılmaktadır. 

 Çok sayıda olmaktadır. 

 Karışık ve çeşit çeşittir. 

                                                        
4
 Casiye,  45:24 
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 Devamlıdır. 

Halbuki, kısa zamanda, çok sayıda, kolay ve karışık yapılan işlerde san'at ve kıymet 

olmaması gerekir. Ancak yapan Allah (c.c.) olursa, o zaman her şey değişir ve zıtlar bir araya 

gelebilir! 
 

d) Hikmet ve gaye delili: 

 Her varlıkta kendisine mahsus bir gaye, bir maksat, bir fayda vardır. Hiçbir şey gayesiz, 

maksatsız ve manasız değildir. Hâlbuki, ne madde aleminde, ne bitki ve hayvanat dünyasında, 

ne de eşya ve hadiselerde şuur ve idrak mevcut değildir. Buna rağmen bir gayeler silsilesi 

sözkonusudur. İşte bu kainattaki şuurlu işleyiş ve bu hikmet ancak Allah’ın yaratması ile 

mümkündür.  
 

e) Temizlik delili:  

Kainattaki nezafet ve temizlik, başlı başına Allah’ın varlığına bir delildir.  Şöyle ki, 

toprağı temizleyen bakteriler, böcekler, karıncalar ve nice yırtıcı kuşlar; rüzgar, yağmur ve kar; 

denizlerde buzullar ve balıklar; gezegenimizde atmosfer, uzayda kara delikler; bünyemizde 

kanımızı temizleyen oksijen ve ruhumuzu sıkıntılardan kurtaran manevi esintiler, hep Allah’ın 

varlığının birer alametidir.  
 

f) Simalar delili:  

Herhangi bir insanın siması, en ince teferruatına kadar kendisinden evvel geçmiş 

milyarlarca insandan hiçbirisine birebir benzemez. Bu durum sonradan gelecekler için de 

aynıdır. Bir cihetten birbirinin aynı, diğer cihetten birbirinden farklı milyarlarca resmi küçücük 

bir alanda çizip, sonra da kendileri gibi olması mümkün, milyarlarca resimden ayırmak ve her 

şeyi sonsuz ihtimal yolları içinde bir yola ve bir şekle sokmak, elbette yarattığı her varlığı, 

hem de hiç kapalı bir yanı kalmamak üzere bilen ve o varlığa istediği şekli vermeye gücü ve 

ilmi yeten güç sahibi Cenab-ı Hakk'tan başkası olamaz. 

 

Bu sohbetimizle birlikte “Allah‘a İman” konumuzu sonlandırıyoruz. Haftaya sohbetimizde 

İmanın şartlarından biri olan “Meleklere İman” konusunu işleyeceğiz. 

Meleklerin mahiyeti ve görevleri konularını işlemeye gayret edeceğiz. 

1- Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. Allah’ın varlığı, ispata ihtiyaç hissettirmeyecek kadar açıktır. Ancak gaflet ehli 

insanları uyarmak için de bazı metodlarla hareket etmek gerekir.   

2- Bu hafta  

1. Allah’ın varlığını ve birliğini ispat sadedinde bu hafta 3 tane Allah’ın varlığına 

delalet eden kainat delili bulunuz. 

2. Bulunan bu delilleri Kur’an-ı Kerim’de bulunan âyetlerle karşılaştırınız.  

3. Gezegenlerin dönüşünü ispat eden Kur’an âyetini bulunuz ve Hak Dini Kur’an Dili 

tefsirinden okuyunuz.  


