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4:Nizam-ı alem»· delilidir. Kur'an-ı Kerim'de de aiemdeki bu ibda' ve ga"'
yeyi belirten bir çok ayetler vardır. (1)
Büyük islam fUozofu ibn-i Rüşd bu delili, · Kur'an'ın delillerinden
sayar ve «İnayet» delili adını verir.
İbn-i Rüşd bu de'lili şöyle ifade eder :
«Bu dünyada bulunan varlıkların karekter ve tabiatını tetkik edin<:e, onların yaratılışının, sanki insıan iÇin, insanın mevcudiyetini devam
ettirmek için yaratılmış olduğunu görürüz. Bu alaka, maksat ve muvafakatın gelişi güzel, rastgele ıbir tesadüf neticesinde olması mümkün de-·
ğildir. Belki bu muvafakat, insana verilen kıyınet ve önemi ve herşeyin
,ona hizmet ve faydalı olma gayesine matuf olarak, müstakil, irade ve
kudret sahibi bir fail tarafından yaratılmış olduğunu gösterir. Gece ile
gündüz, ay ile güneş, zamanlar (mevsimler) ve mekanlar, göklerin yaratıhşı, yağmurların yağışı, denizler ve karalar, otlar, ağaçlar, hayvanlar,
toprak, su, hava, ateş, hülasa her şey insanın yaşamasına, rahat ve saa.detine hizmet için yaratılmıştır. Bu şüphe götürmez bir hakikattır.
Bundan başka, insan ve hayvanın bütün azaları, şahıslarını ve nevilerini yaşatmak ve d~vam ettirmek gayesine uygun bir şekilde yaratıl
mıştır.

işte

bunun içindir ki, Allah'ın varlığını tam manasiyle anlamak ve
bu hususta tam bir bilgi sahibi olmak isteyenler için yeryüzündeki varlıkları incelemeleri vaciptir. İnsanı Allah'ı bilmeye ve O'na inanmaya
götüren en doğru yol da budur.» (2)
Allah'ın varlığını isbat sadedinde dış alemden çıkarılan bllbii deliilleri
· buraya kadar izaha ça1ıştık. Şimdi de yalnız akı<l yolu ile. Allah'ı isbat
eden delilleri hülasa edelim : ·
B) A.kıll. yoluyıla çıkanlan . «Metafizik» 'deOOer · :
. Yeni filozoflar Allah'ın varlığını yalnız akrl. yo~u ile i~sbat etmişler
ve birçok akli deliller zikretrnişlerdıir. Bunların en mühiroileri, modern
:felsefenin kurucusu olarak tanınan meşhur Fransız filozofu Dekart
(Descartes) tarafından ifade edilen, «Kemah ve namütenah'i: fikirlerinden doğan «Metafizik!» deli1lerdir. Biz ıburada, bu iki delili özet olarak
anıatmakla yetineceğiz.

(1) Bu ayetlerden bazılan : «0 Rabbiniz ki, yer yuzunu size (ikamet ,etmeniz
ve din~e~eniz için) bir. döşek, göğü de yüksek bir tavan yaptı. Gökten su (yağ
,mur) ındırerek onunla sıze rızk olmak üzere (türlü, türlü) meyvalar çıkardı. Artık
bile, bile Allah'a (hiçbir şeyi) eş koşmayın.» (Bakara : 22)
«Biz yeri (rahat yaşamanız için) bir döşek (ve konak), dağları da birer direk
~aı:~ad.~k ~;1.ı.! Siz~ çift, çift yarattık. Uykunuzu dinlenme (zamanı) yaptık. Geceyi
ortu, gunduzu maışet zamanı yaptık. üzerinize sapasağlam yedi gök bina ettik.
Orada parlak bir çerağ (Güneş) yaptık. Rüzgar ile sıkılan bulutlardan tane ve neibat çıkarmak, sarmaşrnış bahçeler bitirmek için, bol bol su (yağmur) indirdik.
ı_Nebe' : 6-16).
(2) İbn-i Rüşd : Menahiç el-Edille fi Akaid el-Mille-Kahire 1955, s : 150-151.
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1) Namütenahl tatmvvurundan ~ıkanllaıı delme Allah'ın . vüclıdrinll>'

isba:t :
Descartes bu delili şöyle ifade eder :
Düşününce anlıyorum ki, ben noksan bir varlığım. Çünkü bil!yoru~m
ki ben şüphe ederim. Şüphe etmekse, hakikati bilmernekten dogan bır
noksanlığın tecellisidir. Buna rağmen bende bir «~amüten_ahh (So~~- ·
luk) ve «Mutlak kemal», fikri ve bunu tasavvur ediş var. Işte bu namutenahi tasavvuru, benim noksan ve mütenahi (sonu olan) bir varlık ol·'
duğu.mu bana öğretiyor. Bu fikir :bana nereden geldi?
Şüphe yok ki, noksan ve sonu olan bir vaırhk olarak bu fikrin :mas-dan ben değilim. Çünkü nokısan ve sonu olan bir varlık kanili ve sonsuz.
bir varlık fikrinin masdarı olamaz. O halde her eser ve malul gibıi bu.
fikrin de bir illeti, bir sebebi olması tabiidir. Bu sebep (illet) ben olamıyacağım gibi, hariçte görülen herhangi bir varlık da olamaz. Çünküonlar da benıi.m gibi mütenahi ve noksan.. Mütenahi ve noksan olan şeyin,
eseri namütenahi olamaz. O hailde bana bu nfunütenahi fikrini telitin
eden, bu kemal sıfatları havi, namütenahi bir varlık vardır. O da bütün:
.kemallerin ve sonsuzluğun sahibi olan Allah'dır.
2) Delkart Alllah'm vücudunu isbat eden ikinci delilini de şöyle aBF·
;latrr : (1)
Şu anda ben, nokısan bir varlık olduğumu biliyoırum. Noksan olına~·
~ma rağmen zihniimde kamil bir varlık fikri var.
Düşünüyorum, benim varlığıının sebebi (illeti) nedir?
Nefsimi, kendi vücudumun iilleti ve mucidi olarak tasavvur etmeme
,imkan göremiyorum. Çünkü bende, kendimi yaratma kudreti olsaydı,..
;şüphe yok ki kendimıi. böyle noksan olarak değil, bütün kemal sıfatıariyle
:muttasıf olarak yaratırdım. Evet bende bu kudret olsaydı, bütün kemalatı kendime vereceğim muhakkaktı. Zira var etmeye kaadir olan kudret,
kemalatı da vermeye kaadirdir. Fakat ben buna kaadir değilim. O hadde
ben, vücudumun mucidi değilim. Diğer mevcudat ta, aynı sebeple benim
ve kendi varlığının mucidi olamazlar. Çünkü onlar nefislerinin yaratıcısl.
olsalardı, kendilerini bütün kemruatla muttasıf olarak yaratırlardı. O
halde mutlak kemal sahibi olmayan bütün illetler 'benim muddim olamazlar. Annem, babam ise bedenimin vücuda gelişiine bir vesileden başka,
bir şey değildirler.
öyle ise; bem yaratan kudret ancak, mutlak kemal sahibi bir varlık
tır. Bu varlıkta en: az bende danJarm mevcut olnı8.m Şarttır. Zira malfı.lde'
olan her kemMin onun illetinde de bulunması zaruridir. O halde beni yaratan O krurnH varlık da en az benim gibi mevcuttur. işte O mevcut,.
mutlak kemal .sahibi· olan Atllah'dır. (2)
(Devamı var)
(1) Bu delil, yukarıdaki delilin bir tamamlayıcısı mahiyetindedir.
(2) Bak : Descar~~ :. Metafizik Düşünceler. m, S : 143. ve müteakip sayfalar;;
Metod uzerıne konuşma : S : 162-165 Çevrren : M. Karasan.
·
Dekart : Osman Emin - Kahire 1942 S : 187-191.
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