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Sayı

·

•

İSLAM'DA

IMAN VE ESASLARI
-VIIIDr. A. Arslan AYDIN

ALLAHU TEAL:A'NIN lVIUK.ADDES SIFATLARI:
4 - Jllulıalefetün li'l-Havadis (Sonradan olan varlıklara benzememek) :
Hak Teala'nın muttasıf olduğu sıfatlaraan biri de, Zatmda ve sıfatında,
hiç bir şeye benzememektir. Genab-ı Hakk'ın Zatına vacib olan bu sıfat, Allalın
Tea,la'nın, görülen veya görülmeyen hiç bir şeye benzemediğini ifade eder. Zi.ra, noksan sıfatıardan münezzeh, bütün kemal sıfatlarla muttasıf, ezeli (önoosiz) ve ebedi (sonsuz) olan Vacib Teala, yokken var olan, bilalıare tekrar zeval bulan noksan varlıklara asla benzemez. Ne Zatı, ne de sıfatları, sonradan
vücud bulaıı ve başkasına muhtaç olan şeylere mürnasil değildir.
Geçen yazılarımızda da belirttiğimiz veçlıile Hak Teala 'mn Zat ve sıfat
larının hakikatını aklen tasavvur edebilmek ve mahiyetini kavramak mümkün
olmadığından, O yüce varlığ·ı nasıl düşünürsek düşünelim, O, bizim düşündük
lerimizden, hayal ve tasavvurumuzdan geçenlerin hepsinden başka, hiç birine
benzemeyen ilahi vir varlıktır. Zira, görebildiğimiz veya varlığını düşündüğü
müz bu ıı:ıevcudatm hepsi, yokken sonradan yaratılan, var olabilmek için Hlış
kasına muhtaç olan ve sonunda zeval bulan noksan varlıklaı:dır. Allalın Teilla
ise, vücudu Zatına vacib, kadim ve baki, yani ezeli ve ebedi bir varlıktır. O
halde, ne Zatı, ne de· sıfatları cihetinden hiç bir şeye benzememek, ha.vı1dis denen m.ümkinata mümasil olmamak, Allalın Teala'nın Zatma mahsus olan bir
kemal sıfatıdır.
Hak TeaJanın Zat ve sıfatlarından mümaseleti (benzerliği) selbettiği (nefyettiği) için bu sıfat, «81.[atı Selbiye)> nin üçüncüsü olarak şöhret bulmuştur.
Bu ~beple, «Mümaselet ve Müşabelıeh), Vacib Teala hakkında müstahil. (muhal) olan noksan sıfatlardandır.
Bu husus hem akli, hem de nakli delillerle sabittir.

Nakli delil: (1)
benzeri. yoktur. O, -her
(1)

<<0 'nun
şeyi- işiticı

ve görüeüdiir. (0 her

(Hak

TeiWı!mlil)

şeyi işitir,

ilmi her

ŞO:ra: ıı.

3

şeyi kuşatır.)»

. (senin)

aklına

ayet-i kerimesiyle

gelen her

şeyden başkadır.>>

hadis-i

şerifidir.

Aklı

delil ise: Eğer Allrum Teala Zat ve sıfatlarında, sonradan var olan
şeylerden birine benzeseydi, o şey gibi sonradan var olan, başkasına muhta~
bir varlık olurdu. Bu ise mulıaldir. Çünkü kadim ve bald (ezeli ve ebedi) olduğu sabit olan (2) bir varlık, hadis ve faui olamaz. Zira kıdem ile hudus, bw
ile fena birbirinin zıddıdır. Bir şey hem kadim hem hadis, hem baki hem de
fani olursa iki zıddın içtimaı gerekir ki, bunun alden muhal olduğu ~ikardır.
Esasen, başkasına muhtaç olan şey, bütün varlıkların aslı ve halıkı olamaz. O
halde Cenab-ı Hak, bütün bu muhalleri istilzam eden «Mümaselet ve müşab&c
hetıı ten münezzeh olup, «Mulıhlefetün ·li 'l-Havadis)) sıfatİyle muttasıftıt. Bu
hususu bir çok ayetler bildirmekte-dir.
Bu

sıfat, Allalın Teala'nın, başkasına. ihtiyacı

gerektiren ve

mürrıkinatın

sıfatla:rlndan

olan; cisimlik, cevherlik, aradık, cüz 'lerden tereltküp etmek gibi
cismani haller ile, oturmak, lmlkmak, yemek, içmek gibi beşeri fiillerden ve hü- ·
zün, feralı gibi nefsani infiallerden (reaksiyonlardan) münezzeh olduğunu ifade eder. Bu sebeple,
, , • ,.,(/,.,,..,,, •.-:-,
'K#;'.,:;~/, , • "'J .,,...,,,..,.
\"
:j',.,. , ·;
~ «··· s..,-=-if.,:::J~.:r")l » :?~.r~l.s~~~.,·)..!Ji~ ~-'..&::~_"> te~01~.r~ (3, 4, 5)

.

gibi ayet-i kerimelerdeki (yed, vech ve istiva) kelimeleri, «Mütealıhirimı denilen somaki kelam nleması tarafından Arap dili gramerine ve akl'! deliilere uygun bir şekilde te'vil edilmiş, Cenab-ı Hakk'ııı mukaddes Zatına layık olan
(Kudret, Zat ve istila ve iMta) gibi mecazi ma'nhlarla tefsir edilmiştir . .
Bu konudaki çeşitli görüş ve
kadarla yetinmeyi uygun bulduk.
Şimdi, Sıfat-ı

5-

Kıyamı

münakaşaları

Selbiyenin dördüncüsünü

burada beyan etmeyerek

izalı

edelim:

bi-nefsihi:

Allahu Tehla 'mn Zatı ile kaim olması, başkasına muhtaç olmaması, yani
«Kayyumiyetn sıfatı ile muttasıf bulunması demektir.
Bu sıfat, Hak Te3Ja'dan her türlü ihtiyacı selb ettiği için (<Sıfat-ı Selbi··
yen den sayılan ve Zat-ı İlahi'ye vacib olan Zati sıfatlardandır.
1

Şu varlık
devamında

(2)

Bu husus, geçen

(3)

Feth: ıo.
Rahman: 27.
TaM: 5.

(4)

(5)

4

aleminde bulunan her şey, varlığında olduğu gibi, varlığının
da, kendinden başka bir müessire muhtaçtır. Çünkü· hiç bir şeyifh
yazımızda

beyan edilmi§tir.

kendi zatmda, var olmasını gerektiren, vücudunu zarfiri kılan bir şey' yoktur.
Zira, varlıkların hepsi sonrı:ıdan vücuda gelmiştir. Bu sebeple bir yaradana ve
ii.zerinde bir mekana muhta.çtır. Onun için vücudu hadis, varlığ·ı mümkün ve
daima başkasına muhtaçtır.
Buna mukabil, her şeyin aslı ve yaratıcısı olan Allalın T.eiUa'nın vücudu, Zatının muktezasıdır. Hak Teala, Zatı ile kaim olduğu, varlığında hiç bir
şeye muhtac bulunmadığı içindir ki, Zatı düşünüldüğü zaman, varlığı da beraber düşünülür. Zira varlığı, Zatından ayrı olarak tasavvur olunamaz. Çünkü kainatın var olabilmesi için, her şeyden önce var olması zarfiri bul~nan Hak
Teala'nın, başka bir şeye muhtac olduğu nasıl tasavvur olunabilir? Başka bir
şeye muhtac olsaydı, her. şeyin aslı ve hillikı (yaratıcısı) olabilir miydi? İşte
bunun içindir ki; <<Vücudu Zatma vacib, ezeli ve ebedi'dir.>> denmiştir.
Yine bunun içindir ki, Hak Teala 'ya; «Zatı ile kaimdir, başka bir zata,
veya meldna, veya kendisine bazı şeyleri tahsis eden faile muhtac değildir.))
clenmiıştir. Çünkü böyle bir varlığın vücudu zaruridir.
yazılarunızda çeşitli

Bu husus, geçen

delillerle isbat

edilmiştir

( 6).

'

O halde, bu kemal sıfatlarının zıddı olan «mutlak ilıtiyam>, Cenab-ı Hakk'm Zatına layık olmayan ı;ıoksan bir sıfattır. Hak Teala hakkında muhaldir.
Çünkü:
Eğer Vacibü'l-Vücftd olan Allah, her hangi bir şeye muhtac olsaydı, vücudu ezeli ve Zatının muktezası olmayıp, hadis olurdu. Hadis, yani sonradan
olan bir şey ise, kainat denen bu müıııkinatın aslı (mebdei} ·olamazdı. Halbuki
Allah, her şeyin aslı ve yaratıcısıdır. O halde hiç bir şeye mulıtac değildir.
Esasen, vücudu Zatına vacib, kadim ve baki olduğu sabit olan ilahi varlığın,
bu kemal sıfatıara münafi olan «ihtiyaç)) gibi hadis olmasını gerektiren her
:türlü noksan sıfatıatıardan münezzeh olduğu aşikardır
o

Kur'an-ı

Nitekim Hak Teala

Hakim'inde:

~~~~ı;;J;~;~~~~ı\::1[;~8t'Ç'ii~
sınt::.

Allah ise -her
,..... ..... ,.., t

t:"

,... ;

şeyden- nıiistağni

/i' .

l

,.,..

.:.,U \..,JI.:.f~ .DJ\.) 1_., ( 8)
.. \

müstağnidir.ı>

.....

(7) «Ey insanlar! Siz

,.

(muhtaç

«Şiiplıe yok ki

değil),

Aıl<Uı'a

övülmeye

Allah, bütün

muhtaç-

layık

olan-

alemlerden

;

(Yani, Allah bütün alemiere ve ondan hiç bir

şeye

muhtaç de-

ğ·ildir.) .buyurmuştur.

6-

Valıdôniyet:

Sıfat-ı

Selbiye'nin

beşincisi

ve sonuncusu, Vahdaniyet

sıfatJdır.

( 6) Bak: Sayı: III/S-10, IV /5-7, VI/12-14 ve VII/10-14.
(7) Fatır: 15.
(8)

Ankebut: 6.

5

V alıdaniyet, .Allalıu Teala 'nın Zatına vacıp olan kemal . sıfatlarının eE
öneınlisidir. Çünkü bu sıfat Hak Teala'mn, Zatında, sıfatında ve fiitleı·i'nck
bir olduğuna, Şfwik (ortak) ten münezzeh, ibadet e ıayik tek mab't.lt bulunduğ·u. ·
na delalet etmektedir. İşte Hak Teala'mn Zatından, sıfat ve fiillerinden çoklu"
ğu nefyettiği ve mefhumunda selb ınanası bulunduğu içindir ki, bu Zati sıfı:ıt
da, sıfat-ı selbiyeden sayılmıştır .
.Allah u TeiHa 'nın her cihetten bir olduğunu bildiren Vahdaniyet, biı"
kemal sıfatı olduğu için, bu sıfatın zıddı olan «Birden fazla olmrrk)) (teaddüt)
ve «bir şeriki bulunmak» (ortaklık), Hak Teala hakkında ınüstahildir (mümkün değildir).
Bir kimsenin mü 'min sayılabilmesi için, her şeyden önce, varlığ·ına inaEdığ·ı Hak Teala'mn her yönden bir (ehad) olduğuna,
şerik (ortak) ve nazir
(benzeri olmak) 'den ınünezzeh bulunduğuna kesin olarak inanınası laznndır.
Çünkü İslam dininde, hatta diyebiliriz ki, hak olan bütün semavi dinlerdr·
((Tevhid)), yani ((.Allah 'ı birleıne>> akidesi, iman esaslarının · ve bütün dini
inançların temelini teşkil eder. Zira kalbde (devlıid akidesi)) bulunınadıkçu,
Allah indinde hiçbir inanç, hiç bir amel salıih ve makbul değildir. Bu sebep],~
İslamiyet, her şeyden önce beşeriyete tevhid inancını sunmuş ve bütün insanlığı .AlHih'ı birlemeye, şerik ve nazir'den tenzihe davet etmiştir. Çünkü AlHHı,
bütün §.lemlerin, bütün milletlerin, bütün varlıkların Rabbıdır. Her şeyi yanı·
tan, rızkını vererek besleyen, büyüterek kemale erdiren yalnız O 'dur. O 'nun,
ortağı, yardımcısı, oğ·ul veya kızı yoktur. Doğmamıştır. Doğurulmamıştır. Hi~
bir şey O 'nun benzeri .de olmamıştır. Çünkü, Zatmda, sıfatında bir, iradesinde muhtardır.
İslamiyet, getirmiş olduğu,

((Allah 'ı biriemek ve şerikten tenzih etme le>
demek olan 'l'evhid akidesiyle, beşeriyeti, kudret ve azameti karşısında hayrete düştüğü varlıklar ile, korkarak boyun eğdiği tabiat. kuvvetlerine ibadet etmekten kurtardığı gibi, esaretlerin en ınüthişi olan, bazı ,insanları bir nevi tab
edinerek onların arzu ve isteklerini her şeyin üstünde tutınaktan, yani kendi
cinsinden olan insana. esir olmaktan da kurtarrrııştır. Böylece İslamiyet, dünyaya, akıl, ruh ve ahlak sahalarında olduğu kadar fiziki sahada da tam bir istiklal ve terekk:i rrıüjdelenıiş, tevhid akidesiyle bütün insanlaTin bir tek mabudu
olduğ'Unu, dolayısiyle beşeriyetİn de bir ana ve babadan, yani bir asıldan g·eldiğini ifa.de ederek, beşer ırkında birlik fikrini telkin etmiştir.
İslamiyet, getirdiği tevhid akidesiyle o zaman şüyu bulan şirkin biitü~ı

nevilerini yıkınıştır. Bu şirk nevileri Kur'an-ı Kerim'in bir çok ayetlerinde
zikredilerek, Bir Allah'a iman ve O'na ibadet yollan talim edilmiş ve vahiy yPlu ile insan ruhu yükseltilmiştir.
üçü şu ayet-i kerimede şöylece özetlenmiştir:
<c .. Hiç birimiz Allah'dan başkasına tapmayalım. O 'na lı iç bir şeyi

Bu

6

şirk şekillerinin

şerik

lwşınayalım.

-<ilUih 'ı

bırakip

içüm:zden bir

kışınını

kendimize Rab

eclinıniye~

Ziın ... ))

(9).
Ş irk nevilerinin en açığı, en .eski devirlerde başlayarak zamanla değ·işen,.
taşlara, ağaçlara, bazı hayvanlara, güneş, ay ve yıldızlar gibi semavi varlıklara,
tabiat kuvvetlerine, yarı veya tam ilah zannedilen insanlara, putlara, Yeya Allah 'm oğulları ve kızları adıyla Allah 'dan başka canlı veya cansız Yarlıklara
tapınmak, onlara ibadet etmektir. Bunlardan putperestlik, en adi, kötü ve gÜ··
lünç şirk şekli olması ve İslamiyet'in zuhuru esnasında bütün dünyada salgııı.
halinde bulunması sebebiyle, Kur 'an-ı Kerim 'de en ağır kelimelerle sık sık
zikredilıniş ve bu sapık inanç şiddetle menedilmiştir.

- Şirkin ikinci nevi, Allah 'a başka varlıkları şerik koşmak, onların da Allah 'ın haiz olduğu sıfatlarla muttasıf olduğuna inannıaktır. Hıristiyanlık 'ta
olduğu gibi «Tevlıid)) yerine «TesZisıı inancını ikame eijmek; Allah 'a Baba, Hz.
Isa'ya Oğul, Hz. Meryem'e Ruhulkuds adını vererek, Kadir-i Mutlak ve Alim-İ
Mutlak samlan üç ilaha İnanmak, veya zerdüşt dininde olduğu gibi ha~'ll' ili'ihı
ve şer ilahı diye iki iHiha inanmak bu nevi şirklerdenclir.
Üçüncüsü ise; bir kısım insanların kendi aralannelan bazılarını ı·ab olarak kabul etmeleri, onlara körü körüne İnanmak, Allah 'ın emir ve nehiyleri
yerine, onların emrettiklerini yapmaları, yasak kıldıklnrım da yapmamnlıuıdE.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, yahudilerin hahamlarını (kendi elin alimlerini)
Hıristiyanların da rahiplerini Allah'clı:ın başka birer rab edindikleri, yaııi Allah'm emir ve yasaklarını bırakarak, kendi din adamlarının emir ve yasaklannı .tuttukları, halbuki
bir tek Allah 'a ibacletle emredilmis oldukları be van edil.
mektedir (10) .
. Şirkin dördüncü ve en kapalı görünen şekli ise, yine Kur 'an-ı Kerim 'de
bildirilen, kendi heves ve süfli arzularına körü körüne uymaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de «Ke?tdi heves ve a1"ZUlarını mabud edinen kimseyi gördiin
nıii?ıı (ll) elenerek, bu gibile.r kötülenmiştir. O halde açık veya kapalı olan her
türlü şirkten kaçınmak lazımdır. Hakiki tevhid budur.
~

Şirkin

~

bütün bu nevileri, bilhassa putperestlik, güneş, ay ve yıldızlar gibi
tabiat kuvvetlerine, iki veya üç il&ha tapmak ve <CB aba, Oğııl ve Rı1hii!l-Kudsıı
diye şöhret bulan teslis akiclesi Kur'an-ı Kerim'de şiddetle reddedilmiş, hakiki
tevhid inancı bütün lıeşeriyete ·telkin edilmiştir. Böylece, hakiki itaat ve ibildetİn ancak Allah 'a yap1lacağı, Allalı 'ın emirlerini terkederek, başka bir killlseye veya kendi süfli aı-zularma itaat etmenin bir nevi şirk hükmünde olduğ·u
müteaddit ayetlerle bildirilmiştir.
İslamda tevhid akidesini iyice anlayabilmek için şirkin çeşitlerine kısa<:a
işaret ettikten sonra, okuyucularımızın dikkatini bir hususa çekmek istrriz:
(9)

Al-i İmraın: 64.

(10)

Bak~

(ll)

Furkan: 43.

Tevbe, 31.

Allah 'ı birlemek,

yalnız

«Allah birdir, ALlah' dan

baş-

ka ilah yoktur.>> demekle olmaz. Allah 'ı birlemek, Tevhid-i HfUikiyyet ve Tevlıid-i Mabudiyet ile olur.
Tevhid-i Halikiyyet'e, Tevlııd!-i Uluhiyet veya Tevhid-i İlmi, 'l'evhid-5 Ma'budiyet 'e de, Tevhid-i İradi ve Tevlıid-i Anıeli denir. Peygamberler insanları
bu iki nevi tevhide davet etmişlerdir.
Tevhid-i llmi; Cenab-ı Hakk'a vacib olan kemal sıfatıarını isbat etmek,
ve tenzihi vacip olan noksan sıfatıardan o 'nu tenzih etmekle olur.
Bu tevhid, Allah 'ı ilim ve sözle birlemektir.
Tevhid-i İraeli veya Arneli ise; şerik-i olmayan bir tek Allah 'a muhabbet
ve ihlas ile ibadet etmeyi, yalnız O'na sığınarak yalnız O 'ndan yardım bekh~
lemeyi, O 'nü ibadette hiçbir şeyi şerik koşmamayı, ifade eder.
Allah 'ı bir1emek, bu iki şekil tevhid ile olmalıdır. Yani hem sözle, hem de
irade ve amel ile ... «İhlasıı suresi Tevhid-i İlmi'yi, <<Kafirumı suresi de 'I'evh)cl-i Anıeli 'yi ifade eder.
O halde, Allah 'ın birliğine inanmanın manası: <<Alıah her şeyin Halikı
(yaratıcısı) ve Rabbi (besleyip, büyüteni) 'dir. O, yaratmalcta, nzık verip bü-

yütmekte tekdir. Ortağı ve benzeri yoktıır. İbade.t ancak O'nadrıı~. Ondan baş
ka ibfidete layık ınabııt asla mevcut değildir.>> demektir.
Şimdi,

tiklerini

kelam

ulemasının,

özetleyelİnı

V ahdaniyet

sıfatını

ne

şekilde

tarif ve izah et-

:

Vahdaniyet, Allah u Teala 'nın Zat1.nda, sıfatlarında ve fiillerinde bir olması, şerik (ortak) ve nazir (benzer) 'den münezzeh bulunması, demektir.
Zatında

bir

olması,

iki mana ifade eder : .

a) Allalın rreala mürekkep değ·ildir. Yani iki veya daha çok cüzierden te.
Tekküp eden, mnayyen ve malıdut bir miktardan ibaret değildir. Çünkü, müTekkep olan bir şey, cüz'lerine ve bu cüz'leri birleştiren bir kuvvete muhtaçtır. Halbuki Hak TeiUil, Vacibü'l-Vücud olup, başkasına ihtiyaçdan, cismiyeti gerektiren terkip, ve miktardan münezzehdir.
b) Allah u 'l'eala, Zat-ı İlahisine benziyen bir ortaktan da ınünezzehtiı·.
Zat-ı İlahisi birdir. Vacibü'l-Vücucl'dur. Tevh"idin esası, Zatının bir olmasıdır.
Sıfatlarında

bir olmak ise; Allahu Teala'nın bir cinsten iki sıfatı olmaması (iki kudret, iki ilim gibi ... ) ve hiç bir varlığın sıfatının -mahiyet ve
keyfiyet bakımından- Hak Teala'nın sıfatlarından hiçbirine benzememesi,
demektir. 'Mesela Allah 'm ilmi, ezel'i ve ebedi olup, her şeyi k\.ışatmıştır ve m<ı
Iuma ·tabi değildir. Kulun ilmi ise hadis, fanJ:, malıdut ve daima cleğişicidir.
J_,'iillerinde bir olmanın ma 'nası ise, yaratmakta bir olmasıchr. Çünkü bu

8

illemin ve her şeyin var olmasında hakiki müessir Hak Teala'dır. Bı.ı.şka şeyler
ve tabiat kanunları, vasıta ve adi sebep olmaktan başka bir şey değildir.
Bütün bu

lıususiyetler,

bud olduğuna, uluhiyet ve
1aJet eder.

Hak

Teala'nın

ibadete layık, ezeli, ebedi tek maortak ve öenzeri bulunmadığına de-

mabudiyet~nde

Buraya kadar izaha · çalıştığ'ımız ma'nada
nakli deliller çoktur. Bunlardan
Allalı birdir.ıı

ınıdır? hı

başlıcaları

(13).

Yani Allah' dan

Allah'ın birliğine

((De ki:

(12) :

«Allah'dan
başka

hiç bir

delalet eden

yaratıcı

başka

yanıtıcı

bi1·
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Kelam uleması, Allah 'ın birliğini is bat eden çeşitli deliller zikretmişler
.dir. Biz burada, bunların en mülıimi olan ve «Burhan-ı Temanüıı adıyla şöh
ret bulan akli delili beyan etmekle yetineceğiz.
Her akl-ı selim sahibi bilir ki, uluhiyet sıfatı ile muttasıf olan ve vücudu Zatı
mn muktezası bulunan varlık, tam bir kudret, mutlak bir hüküm ve galebe salıi
bidir. Bu hal, İlah olan varlığın tabiatı icabıdır. Aksi halde o, tam bir ilah sa,
yılamaz. Çünkü İlah 'ın mutlak kemal, sonsuz bir kudret ve galebeye sahip ol-·
ması bedihldir. O kadar ki; kudret ve kuvveti karşısında durabilecek bir rakibi bulunmaması gere,kir. Aksi halde, kudreti noksan, kendi de· iıfikıs bir varlık olur. Böyle .bir varlık ise, İlah olamaz.
O halde, yılkarıda izah ettiğimiz Uluhiyet sıfatıariyle muttasıf, her bakımdan birbirine müsavi iki ilah bulunduğunu farsetsek, yaratmakta ve hükmetmekte teferrüd etmeleri tam bir ilah olmanın tabiatı icabı bulunduğundan,
bu iki ilahın her zaman ittifak edip anlaşmaları imkansızdır. Tam bir kudret
ve galebe sahibi olan ilahın kendi arzusuna muhalefet edilmesine rıza göster{12)

İhlas.

(13)

Mü'minCın:

(14)

Enbiya': 22.

91.

Buna rağmen, bu evsafta ve birbirine ınüsavi iki iHihın bulun-c
duğunu farzetsek, aralarında ihtilaf ve arzularında çatış:ı'na olacağı muhakkaktır. O halde, böyle bir ihtilaf sonunda, mesela ilahlardan biri, biı: şeyin olması
nı, diğeri de olmamasını istese, aklen biliriz ki, mutlaka şu üç ihtimalden biri

mesi

ınuhaldir.

olacaktır.

1) Ya her iki

ilahın

2) Veya her iki

da

dilediği olacaktır,

ilahın dilediği

3) Yahut da, ilahlardan birinin

de

olmayacaktır,

istediğ·i

olacak,

diğerininlü olmayacaktır.
\

Halbuki, bu ihtimalierin her biri aklen muhaldir,

batıldır.

Çünkü:

Her iki istek de olsa, bir anda bir şeyin hem olması, hem de olmaması,.·
yani vücud ve adem gibi iki nakizın içtimaı gerekir ki, bunun muhal olduğ·u.
mantık ilmi esaslarındandır.
Her iki ilahın da istekleri olmasa, bir anda bir şeyin hem vücut, hem de
ad emden malırum kalması ( nakizlerin kalkması) gerekir ki, bu da akl en
mantıkan muhaldir. Bundan başka, istekleri yerine gelmiyen .bu iki ilahın da
aciz olmaları lazım gelir. Aciz olan varlıklar ise, ilah olamaz ve bir şey yarac
tamaz. Öyle olunca bu dünyanın da mevcut olmaması gerekirdi. Halbuki bu
alem vardır. Şuhalde bu ikiiıci ihtima1in muhal olduğu aşikardır.

'C

Eğer

-üçüncü ihtimal gereğ·ince-, ilahlardan birinin arzusu tahakkuk
eder, diğerininki tahakkuk etmezse, arzusu olmayan ilah aciz olur. Aciz olmı
ise ilah olamaz. Bundan başka, ulilliiyet sıfatlarında eşit olduklarını farzettiğimiz bu iki ilahtan birinin aciz olduğu sabit olunca, aciz olana eşit olan
diğer ilahın da aciz olması gerekir. Bu riyazi bir gerçektir. Böylece, her iki
ilahın da aczi lazım gelir. Aciz olan varlıklar ise asla ilah olamaz. O halde bu
üçüncü ihtimal de batıldır.
Bütün bu ihtimalierin batıl olduğ·u sabit olunca, bu neticeyi doğ·uran iln
ilah faraziyesi de batıl olur. Öyle ise, ilah birdir. O da, vücudu: ezel1, ebed1 7
zatının muktezası, mutlak kemal, mutlak kudret ve azamet sahibi olan Hak
Teala'dır.

Bu delil, kelam
ınuştur (15).

nleması arasında «Bürhan-ı
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ayet-i keri'mesi,.

Yukarı da zikrettiğiıniz

bu delile çok

açık

olarak

İ§aret

etmektedir.
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