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PROF. DR. 
NECATi ÖNER 

"DOGRUSU 
SiZE 
RABBiNiZDEN 
ACIK 
BiLGiLER 
GELMiŞTiR. 
KiM 
GÖRÜRSE 
KENDi 
LEHiNE, 
KiM 
KÖRLÜK 
EDERSE 
KENDi 
ALEYHiNEDiR ... " 

(En'am : 104)· 

F
. ILOZOF ve kelamcılar, Alla

hın varlığını isbat icin, ontolo
jik, kozmolojik, teleolojik ve 
ahlaki deliller ileri sürmüşler

dir. Bu delilleriri akıl alanında kal-
dığı icin, tek başlarına, mutlak var
lığı isbatla yeterli olmamaları tabii
dir. Çünki isbatı istenen varlık ak
lı aşan bir varlıktır. Aşkın ve mut
lak bir varlığa inanmayan bir ki
şiyi yalnız bu delillerle inanç sahi
bi' yapmak mümkün görülmemekte: 
dir. Eğer mümkün olsa idi dünya
da ateist insan kalmazdı. ileri sü
rülen akli delillerin yetersizliği, ak
lın, bu alanda bir rolu olmadığı so~ 
nucunu çıkarmaz. Yazımızın ama
cı, bir bakımQ, aklın, Allah'ın var
lığını kabulde, ne derecede etkili 
olduğunu, başka bir deyişle, aklın, 

Inanmoda kendine düşen payını 

göstermektir. 

Filozof ve kelamcıların ortaya 
koyduğu deliller, onları ileri sü
renlerin, Allahın varlığı hakkındaki 

inançlarını aklileştirme çabası

dır; yoksa, delil sahipleri, bu delil
lerle böyle bir inanca varmamış
lardır .insanda aklileştirme eğili- . 

mi vardır. Insan elde ettiği her bil-
giyi, gördüğü her hareketi olduğu 

gibi ,inançlarını da ak.li temeliare 
bağlamak ister., Akılla açıklanabi

len herşey ona rahatlık verir. Bu 
onun tabiatı gereğidir ve böyle bir 
imkana sahiptir. 

insanın Mutlak Varlığa ait i
nancını akli bir temeli') oturtabile
ceğine Kur'an'da işaret vardır. Ca
siye suresinin 3 ve 4. ayetlerinde 
şöyle buyuruluyor: "Şüphesiz gök
lerde ve yerde, inananlar icin a
yetler vardır" "Sizin yOratılışınızda 

. ve (yeryüzüne) yaydığı canlılarda 

kesin. olarak inananlar icin ayetler 
vardır". Bu ayetların anlamı açık

tır. Allahın varlığına inanan bir in
san ,inancını akli temellere oturt
mak isterse, bu iş icin tabiatta 
yeteri kadar delil bulabilecektir. Bu 

· bakımdan inanan bir insan· için Al
lahın varlığını akli bir tamele da
yandırmak güç değildir. 
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Akli deliller tek başlarına Al
lah inancına varmoda yeterli ol
madığına göre, öyle ise- bu inanca 
nasıl varılmaktadır? Acaba insa
nın içinde yaşadığı toplumun et- . 
kisi ile mi? Bu da yeterli görülme
me~tedir. Bir insan ailesinin, icin
de bulunduğu çevrenin telkinleri 
ile Allah kavramına sahip olur a
ma, bu telkinler her insanda Al
lah inancını sağlamayabilir. Allah 
kavramına sahip olmak başka şey, 
Allah'ın varlığına inanmak · başka 
şeydir. Bir toplum içinde yaşayan 

her insanda Allah kavramı vardır, 

onu ana dili ile kazanmıştır. Her 
toplumda bulunan inancsızlar, top
lum telkinlerinin, böyle ·bir inancı 
sağlamoda yeterli olmadığının de
lilleridir. 

Gerek filozof ve kelamcıların 

delilleri ve gerek toplumun düzen-
li ve düzensiz telkinleri (düzenli 

telkin din eğitimi ile, düzensiz tel
kin, günlük hayat icarisinde bu 
konuda yapılan konuşmalario o-· 
lur) bir insanın Allah'ın varlığına 

inanmasında yeterli olmadığına . 
göre, bu yolu başka yönde aramak 
lazımdır. Insan Allah inancına ya 
sezgi (intuition) yolu ile erişir ve
ya doğuştan bu inanca sahiptir. 
Yani insan ya güc sınırına geldiği 

zaman bir zihin sıçrayışı ile, sezgi 
ile O'nun varlığını kavrıyor; veya 
Descartes'in Metafizik Düşüncele

rin ücüncüsünde "Allah, kendi fik
rini, beni yaratırken işeinin eseri
ne hakkattiği bir marka gibi, zih-
nimize koymuştur" dediği gibidir. 

-Hangisi olursa olsun, insan ken
disini aşan· mutlak. bir varlığın 
mevcudiyetine inanma imkanına 

sahiptir. 

Allah inancına varmada, akli 
delillerin ve toplumun telkinlerinin 
yeterli olmadığını söylemekle bun-

. ların gereksizliğinl belirtmek iste
diğimiz anlaşılmamalıdır. Bu yol
lar Allah kavramının teşekkülünü 
sağladığı gibi, O'nun varlığına 

inanmoda yol gösterici olurlar. Ak-

li deliller ,Inanan icin temallendir
me vasıtası, henüz böyle bir inan
ca vormamışlar icin imana sevke
den yoldur. . Bu yollarla gidilerek 
imana acılan kapıya varılabilir .. Bu 
yollar· zihnin sıcraması icin karncı 

etkisi yapabilir, karanlıkta fene
rin gördüğü işi görebilir. Zihin. Al
lah'ın varlığına inanmak icin ge
rekli olan sezgi gücüne sahiptir.· 
Yeterki bu yolda, akıl gerektiği gi
bi kullanılsın. lman yolu aklın iyi 
kullanılabilmesi ile açılabilir. 

Kur'an'da insanın böyle bir 
imkana sahip olduğunu işaret eden 
ayetler vardır. Mesela: Al-i imran 
sOresinin 190. ayetinde "Göklerin 

ve yerin yaratılışında, gece ile 
gündüzün bir biri ardınca gelme
sinde akıl sahiplerine şüphesiz de
liller vardır". En'am süresinin 94. 
ayatinden 104. ayetine kadar, Al
lahın yaretıkiarına dikkat çekildik
ten sonra 104. ayette şöyle deni
yor: "Doğrusu· size rabbinizden a
çık bilgiler gelmiştir, Kim görürse 
kendi lehine, kim körlük ederse 
kendi aleyhinedir ..... " Bu ayetlerde 
aklı iyi kullanmakle Allahın varlı~ 

ğına gidilebileceğine işaret edil
mektedir. 

Aklı iyi kullanabilmek, mevcut 
deliller üzerinde derin düşünme 
(teemül) dir. Eğer · Allah'ın varlığı 
inancına zihni bir sıçrayışla varı

lıyorsa, derin düşünme böyle bir 
sıçrayışı sağlayabilir. Eğer Allah 
Inancı, Descartes'in dediği gibi 
insanda doğuştan varsa, ozaman, 
onu şuur · aydınlığına cıkarabilir. 

YaiJlız elde edilebilecek inanç, dü
şünmede esas olan mantıki tutar
lılık, yani önermalerin birbirine 
bağlılığı, . birinin diğerinden zorun
lu cıkışı sonucu ve bunlar gibi 
aynı zincirin kesintisiz bir halkası 

değildir. Düşünme zincirindeki ke
siiıtisizlik akıl alanındadır. Alla
hın varlığı ise aklı aşar. Bu sebep
le Allahın varlığına inanc, akli zin
cirleme sonunda aklın bir sıcrama
sı ile elde edilebilir. Bu sıçrama 

.. 



olmadan mutlak varlığa erişilemez. 
Bu konuda yapılacak her akıl yü
rJtme sonucu böyle bir sıçrama 

olmayabilir. 

Söz konusu sıçramanın an
cak Allahın izni ile olabileceğini, 
bu sıçramayı O'nun sağladığını 

bildiren ayetler vardır. Yunus su
resinin 100. ayetinde şöyle deni
yor: "Allahın izni olmadan hiçbir 
kimsenin iman etmesi mümkün de-
ğildir ...... " Bakara suresinin 6 ve 
7. ayetlerinde "Şüphe yok. ki, in
kar edenleri, ba.şlarırıa gelecekle 
uyarsan da, uyarmasan da birdir 
inanmazlar". "Allah onların kalp
lerini ve kulaklarını mühürlemiştir, 

gözlerinde de perde vardır ve bü
yük azap onlar içindir" .. Yunus su-
resinin 74. ayetinde ........ aşırı gi-
denlerin kalplerini işte böyle mü
hürleriz". Kasas suresinin 56. a
yetinde, "Ey Muhammet sen, sev
diğini doğru yola eriştiremezsin. 

ama Allah dilediğini doğru yola e
riştlrir. Doğru yola girecekleri en 
iyi o bilir" En'am suresinin 125 a
yetinde "Allah kimi doğru yola koy
mak isterse· onun kalbini islamiye
te açar, kimi de saptırmak ister
se, göğe yükseliyormuş gibi, kal
bini dar ve sıkıntılı kılar. Allah 
inanmayanları küfür bataklığında 

bırakır" denilmektedir. Mealierini 
naklettiğimiz bu ayetlerden anla
şılıyor ki: Allah inancına varmak 
Allahın takdiri ile olur. Yalnız ·bu 
takdiri bir cebir içerisinde mutalaa 
etmemek lazımdır. Bu istikamette 
insanın göstereceği cehdin önemi
ne de Kur'an da yer verilmiştir. 

Yunus suresinin 100. ayetinde "Al
lahın izni olmçıdan hiç kimsenin 
iman etmesi mümkün değildi" 

Hükmünden sonra ayet şöyle ta
mamlanıyor · "0, akıllarını iyi kul
lanmayanlara azap verir". Kasas 
suresinin 51. ayetinde, "Andolsun 
ki biz vahyi onlara ardarda yetiş

tirdik belki düşünürler". Gibi ayet
ler, imana varmada aklın rolüne i
şaret etmektedir. 

Zihnin, mutlak varlığın imanı

na götüren, sıçraması Allahın iz
ni ile olur. Yani Allah isterse insan 
inanır istemezse ina namaz. . Allah' 
ın bu iradesini insanın faaliyetleri
ne göre kullandığım telkin eden a
yetler vardır. Yunus suresinin 100. 
ayatinden başka, aynı suranın 73. 
ayetinde şöyle deniyor: ....... .işte
haddi aşanların kalplerini böyle 
mühürle.riz". Casiye surasının 23. 

. ayetinde "Hava ve hevesini tanrı 

edinen ve Allah'ın, bir bilgiye gö
re, saptırdığı, kulağını ve kalpleri
ni mühürlediği, gözünün önüne de 
perde çektiği kimseyi gördün 
mü? .... " denilmektedir. Bu ifade
lerden anlaşılıyor ki, Allah'ın bir 
insanı saptırması, yani imansız 

kılması, gelişigüzeL tesadüfi de
ğildir. Birinci ayetteki "haddini· a
şanlar", ikinci ayetteki "bir bilgi
ye göre" tabirleri, Allahın takdiri
ni kulun fiiline göre kullandığım 

ifade etmektedir. 

Görülüyor ki, yukarıda naklet
tiğimiz ayetlerde belirtilen, kalple
ri mühürlenenler, inanmaya izin 
verilmeyenler, kendi ellerinde ol
mayan bir sebepten ötürü bu ha
le düşmüş değillerdir. Aklının önün
de yeterli deliller bulunduğu hal
de onlar üzerinde gereği gibi dü
şünmedikleri, başka deyişle, akıl

larını iyi kullanmadıkları icin böyle 
bir zihin sıçrayışına sahip olama
mışlardır. Eğer böyle olmasaydı, 

ozaman, inanmayan kişinin, Al
lah'ın buyrukları karşısında sorum
lu olmaması gerekirdi. Halbuki in
sanların sorumlu oldukları Zuh
ruf suresinin 44. ayetinde şöyle ifa
de ediliyor: "Şüphe yok ki o (Kur
an) senin icin de kavmln icin de 
kat'i bir şereftir. Hepiniz ondan 
sorumlu olacaksınız". Kur'anın e
mirlerinden sorumlu olan insanın, 

eğer iradesi dışında, o'na uyamı

yorsa ve ondan da sorumlu ise, 
sonunda ceza görmesi zulüm o
lur. Halbuki Allahın zulmetmadiği

ni herkese adil davrandığını bir-
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çok ayette ifade etmiştir. Bu kO" 
nu ile ilgili olarak bir iki örnek ve
.relim: Nisa suresinin 40. ayati: "Al
lah zerre kadar haksızlık etmez. 
Zerre miktarı bir iyi{ik olsa onu 
kat kat artırır ve kendi katında bü
yük mükafat verir," Bakara sure
sinin 281. ayati, "Şu günden sakı

nın ki, o gün· (hepiniz) Allaha dön
dürüleceksiniz, sonra herkese ka
zandığı tastamam verilecek ve on
lara hiç haksızlık edilmiyecektir". 
Ahkaf :>uresinin 19. ayeti, "Herbi
nin yaptıklarından ötürü derecele
ri vardır. Allah onlara yaptıkları

nın karşılığını verir. Asla kendileri
ne haksızlık etmez". Demek ki· Al
lah' ın bazı insanlara iman yolunu 
kapa·ması, o insanların tutumun
dan dolayıdır; inançsızlığın insana 
bağlanmaması hali, Allah'ın adil
liğini açıklayan yukarıdaki ayetler
de ifade edilen anlama ters dü
şer. 

Böylece Allah inancına var-
mada -iki unsur ortaya çıkmakta

dır. Birincisi Allah'a ikincisi insa
na aittir. Aklın sınırında teemmül
le, zihni aşkın variık istikametinde 
sıçratma cehdi insanla ilgilidir. 
Zihnin bu sıçrayışı ile inanca var
mak Allah'ın takdirine bağlıdır. 

Yukarıda naklettiğimiz ayetlerden 
anlaşıldığına göre Allahın takdiri 
insanın tutumu ile ilgilidir. Yanlış 

aniaşılmaya sebebiyet vermemek 
icin. Allahın takdirinin insanın tu
tumu ile ilgili olduğu hususunu a
çıklamakda fayda vardır. Bu ifade
den Allahın takdirinin insanın tutu
muna tabi olduğu anlamı çıkarıl

mamalıdır. Böyle bir anlayış Allahın 
mutlaklığı ile uyuşmaz. Mutlak var~ 
lık kendinden başka bir şeye tabi 
olmayan varlıktır. Burada kasde
dilen şudur: insanın tutumunu, Al
lah tarafından konan kurallara gö
re Allahın değerlendirmesidir. 

insan kendisine verilen aklı 
yüzünden sorumludur. Aklı ·ile in
san, kendisinin bütün tutum . ve 

davranışlarını kontrol altına alma 
Imkanına sahiptir. Onun tutumu, 
aklını iyi kullanıp kullanmaması, 

mutlak varlığa inanma yolunun a
çılıp açılmamasında başlıca et
kendir. 

Zihnin mutlak varlığa açıla

bilmesi için, insanın, kendisini çev
releyen maddenin kabuğunu çat
latması, olup bitenler üzerine eği

lerek, aklının sınırı üzerinde derin 
düşünmesi gerekir. Başka ifade 
ile ruhunu mutlaka açılmaya ha
zırlaması gerekir. insanı çevrelee 
yen maddeyi çatlatma, olup biten
ler üzerinde eğilerek aklın sınırı ü
zerinde derin düşünmek gibi ifa-
·delerden, bu yolda gerekli ilmi 
çalışmaları yapmayı kasdetmiyo-
ruz. Elbette, insan anatomisi ve· 
fizyoloiisi veya maddenin yapısı 

üzerinde çalışan bir bilgin, veya
hut varlık problemi üzerinde düşü
nen bir filozof'un aklın sınırı üze
rinde düşünüp ruhunu mutlağa aç
mağa hazırlaması, herhangi bir 
kişiden daha kolay olur. Bunlar 
akla ışık tutabilecek deliliere daha 
çok sahiptirler. Fakat Allah inan
cına yalnız bilgin ve filozoflar de
ğil her seviyeden insan varabilir. 
Normal bir akla sahip kişi, bilgin 
ve filozof kadar olmasa bile etra
fında olup bitenler üzerinde düşü
nür ve orada kendisine mutlağın 

yolunu gösterecek ışıklar bulabilir. 
Böyle bir ruh hazırlığı yapan kişi

de Allahın takdiri, O'nun izni ile 
O'nun varlığına inanabilir. 

Mutlak varlığa inaneta Allah'a 
ait unsurun bulunması tabiidir. 
Çünki insanın, varlığına inanocağı 

şey kendi güç sınırı dışındadır. Al
lah kendisini aşan bir varlıktır. 

Böyle olduğu için kendi başına . 

böyle bir inanca varamaz. Bu i

nanç ona dışardan verilebilir. O 

da ancak kendisini aşan mutlak 

varlık tarafından olabilir. "AIIah'ın 

izni olmadıkca hiç kimse inana-

' 
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maz ... " hükmü bu anlamdadır. Al
lah inancının insana . verilebilmesi 
icin insanın bunu haketmesi gere
kir. insan böyle bir hakkı, yuka-

rıda belirttiğimiz gibi; aklını iyi 
kullanarak ruhu~nun mutlak varlı

ğa acılmasını hazırlamakla elde 
eder. 

DIL 
-KUT ADGU BİLİG'TEN-

ALLAH iNSANI YARATTI, SEÇEREK YÜKSELTTi; 

ONA FAZiLET, BİLGİ. AKlL VE ANLAYlŞ VERDi. 

ONA HEM GÖNÜL VERDi. HEMDE ONUN 

DiLiNi AÇTI, ONA GÜZEL BiÇiM, GÜZEL 

TAV IR VE- HAREKET İHSAN ETTi. 

ANLAYlŞ VE BiLGiYE TERCÜMAN OLAN, 

DiLDiR. İNSANI AYDlNLATAN FASiH DİLİN 
KlYMETiNi BiL. İNSANI DiL KIYMETLENDİRİR 
VE iNSAN ONUNLA SAADET BULUR. INSANI 

DiL KIYMETTEN DUŞÜRÜR VE İNSANlN DİLİ 
· YÜZÜNDEN BAŞI GIDER. 

DiL ARSLANDIR, BAK EŞiKTE YATAR. EY EV 

SAHiBi! DiKKAT ET, SENiN BAŞINI YER. ÇOK 

SÖZDEN FAYDA GÖRMEDiM. AMA· 

SÖYLEMEKTE FAYDASIZ DEGiLDiR. 

. SÖZÜ ÇOK SÖYLEME, SIRASINDA VE AZ 

SÖYLE; BiNLERCE SÖZ DÜGÜMÜNÜ 

BİR SÖZDE ÇÖZ. 

İNSAN SÖZ iLE YÜKSELDi VE SULTAN 

OLDU. ÇOK SÖZ, BAŞI GÖLGE GİBİ YERE 

SERDi. 
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