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CİLT: XXI- SAYI : 1

ALLAH'IN-V ARLI GI

f

·Yrd Doç. Dr. Bekir TOPALOGLU
. M. tr. İStanbul İlahiyat Fakültesi .
insan zihninin kuruluşunda Yaa'atıcı'yı arama özelliği· mevcud olduğu gibi onun ruhunda yüce. kudretli bir varlığa sığınma
duygusu, ona güvenme ihtiyacı da vardır. Kur'an-ı Kerim'de "fıt,.
ratuliah" diye zikredilen ve değiştirilemjyeceği ifade buyurulan
özeellik budur. Buna- "fıtrat-ı ilahiyye, fıtrat-ı selime" de denilmektedir.
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Taalil!yı mnunak

diye -

ına'rifetııııaıı,

vel'_'a bil-

ma.naıandırabileceğimiz

bir balnma çok kolay,
bir baioma çok zordur. Yaratılı§Iriın
tabii seyri (fıtrat.i selimesi) bozulmayan insan, Yüce Yaratıcı'nın varlı.
ğmı içinde hisseder. Kendi üzerinde
denediği, etrafını saran tabiatta mü§ahede . ettiği olaylar, onun sezi§ ve
. mulıakemesine Allah'ın mevcudiyetini §Üphe götürmez bir şekilde yerle§tirir. Fakat içten veya di§tan gelen
herhangi bir müdahele ile selim yri;..
ratılı§l bozulan, inkarı peşinen kabul eden insan için Allah'ı tanımak,
onun varlığını kabul .~tmek zor bir
şeydir. Çünkü böylesi kapılarını gerçeğe kapamı§, ne . söylense dinleme- .
meye, ne gösteriise bakmamaya karar vermiştir. Eskidenberi bütün ter.
biyeciler, bütün fikir ve gönül adamları bu tipten korkmuşlar, doğruyola
getirilmesinden ümit kesmi§lerdir.
Kendisine iyilik yapılmasını istemiyen, üstelik bütün gücüyle buna kar§l

·direnen insana iyilik yapmak kadar
zor l:iir şey yoktur.
İnsanın

dünyaya açılan beş pançaresi vardır : Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları .. ·Biz
maddeyi ve maddenin bazı özelliklerini bu duyularımızın aracılığıyla
tanımaktayız: Duyularımızm emrine
teleskop, mikroskop, telefon, telsiz
gibi bazı yardımcı cihazlar da ver- .
mişizdir. Bununla birlikte maddenin
her özelliğini, tabiatm her sırrını henüz anlamış değiliz.
Maddenin yaratıcisı ve tabiatın
düzerJ.eyicisi olan Allah madde değildir. :Maddenin ötesinde, tabiatın
fevkmda bir varlıknr. Binaenaleyh
Allah Taala'yı b~§ duyu ile ·doğrudan
idrak etmek dünya hayatında mümkün değildi,!'.
Duyularımız

tabiat varlıklarını
ve olaylarını idrak eder~k bizim için
malzeme toplar, i§lenmek üzere akıl
mekanizmasına iletir. Her insanın ak.

3

malzemeden ayni malısOlll
üretmez. Bu sebeple tabiatın kurulu§
ve i.§leyişinin incelenmesi yoluyla elde edilen malzemeden çoğu alnllar
Allah'ın varlığı
neticesini çıkardığı .
halde ba.z:ıları böyle bir netice çıkar
dığı halde bazılan böyle bir netice .

h

aynı

çıkarmaz.

ııiı.ıde, diyeceğiz ki, her asırda
Allah'a inanan
büyük
kitlelerin ya,
.
nmda, O'na inanmıyan insanlar da
olacaktır. Başka bir deyi.§le inkan pe§inen kabul ed~, gerçeğe karşı direnen insanı susturacak delil bulnıak
mümkün olmıyacaktır. Evet, Allalı'ın
varlığı konusunda ortaya kanacak deliler kı§iye 1§1k tutar, gerçe~in yolunu gösterir, hatta gerçeğe yaklaştı.
· rır. Ne var ki yine de arada bir mesafe kalni.aktadır. Bu mesafeyi kapatacak ve gerçeğe ul~acak ·olan insanın kendisidir. Son adımı o atacak,
son karan o verecektir. Bu noktada
tnsan, idaresini kullanacak ve ona gö_re netice alacaktır; İman ve kurtu.
lU§ veya inkAr ve hüsran. Her halde
kulun sorumluluğu, ceza veya mükil.fatı · da bu noktadan doğmaktadır.
Hula.sa, yerlerin, göklerin, canlı
ca.ru>ız .bütün varlıklarm yaratıcısı olan Allalı Ta~la'nm varlığı şüphe gö.
türmez bir gerçek olmak!~ birlikte
bu gerçeği kabul etmeyenler de mevcuddur. Mademki . Yüce Allah gözle
görülür, elle tutulur bir madde değlJ
dir, C'nu inkar edenler daima bir ba. hane .bulacaktır. Hatta, Kur'an.ı Ke.
rim'de buyrulduğu üzere, hakikat bü.
tlliı açıklığıyla onlara gösteriise bile
inkar ve inatlarmdan vazgeçmiyeceklerdir. "Onlara gökten bir kapı
· açsa'n: da oradan yukarı çıksalar yi.
ne de "Gözlerimiz bağlanmış, belki
de büyüye tutulmU§ kimseleriz!" der. ·
. ler." (1) ·

o

Burada konunun önemil bir yl)..
nüna dalıa temas etmek gerekir. Na-

sıl ki biz ·Allah'ın varlığını isbat etmek .durumunda isek, O'nu inkar edenler de yokluğunu isbat etmek m ec.
buriyetindedir. Çünkü tabiatı inceleyen ilimler (pozitif ilimler) geli.§tikçe onun kurulU§ ve işleyi.§inin fevkala.deliği daha iyi ~akta, bilgin.
!erin ona olan hayranlığı daha da art•
maktadır. Peki, tabiatm bir yaratıcı
ve idare edicisi yoksa onda hakim
olan içiçe, karma§lk, fakat son dere. .
'
ce ahenkli; şa§maz, aksamaz sistemleri, kanunlan nasü izah edeceğiz?
"Allah diye bir varlık .yok, madde
kendi kendine var olmu§tur, tabiat
kendi kendini düzenlemiştir.,." demek,
gören göz ve dü§llnen kafaya. sahip
hiç bir insanı tatmin etmez. "Allah
yok!" demek suretiyle bir problem çö.
zillmüş, yani O'nun
varlığını isbat
killietinden kurtuln).uş .olunur ·ama
ortaya bin problem çıkar. Bu problemierin bir_ tanesini bile Allah'ın
yokluğunu farzederek çözmek
kün olmaz.
-

müm-

- Gökleri ve yeri yaratan, bulutlardan yağmur indirip yeryüzünü
yeşerten, hayat kaynağı bitkileri bitiren kinı?
- Yer küresini bizim için bir ka.
rargah yapan, onu vadilere ayınp
aralanndan nehirler akıtan, onda sabit dağlar yaratan, acı ve tatlı ild
denizi birbirine kanştırmayan kinı?
.:..__ Bunalmı§lD., btçarenin, kimse.
sizin yalvanşlanna cevap veren, dert.
Iere derman bulan, insanoğluıiu bunca canlıya hakim· küıp dünyamn sahibi yapan kinı?
- Bize kara_· ve deniz karanlık
lan içinde. yol gösteren, ,gıdamızın
. müjdecisi yağmuru rüzgarla idare eden, ardarda yaratan, öldüren, bizi
gökten ve yez:den besliyen.,. klın?
(1) Hicr süresi (15), 14-15.

~------·---------------'-'---'---

)

Evet, inkarcı bunlara ve benzeri
binlerce soruya nasıl cevap verecektir? . Ya "Bilmiyorum!" diyecek· ..ki
bu bir cevap değiL yahut da ".AL.
LAH" deyip gerçeği kabul edecektir.
"De ki : Size gökten ve yerden
rızık veren kim? Kulakları ve gözleri
yaratıp çalı§trran kim? Ölüden diriyi, diriden. ölüyü çıkaran kim? Kilinatı irade eden kim? .. Onlar: ".Al.:·
lah'tır-" diyecekler. De ki : Hala gerçeği inkardan sak:ınmıyacak mısınız?
İ§te, gerçek Rabbiniz olan .Allah budur. Haktan sonra sapıklıktan başka
ne•. vardır? Öyleyse nasıl olur da doğ
ru yoldan döndürülü;vorsunuz?" (2).

disesini babasma bağlıyacak, daha
lionra bakkala, fınncıya, değirmen
ciye, çiftçiye. Fakat birgün, kara toprağın minnacık kupkuru bir tohum
. tanesinden yemye§il başağı nasıl mey.
dam. getirdiğini soracaktır.
''Ektiğimiz tohuma dikkat etti.
niz :ıni hiç? Onu siz mi bitiriyorsunu.Z,
yoksa biz mi? Dilesaydik onu çörçöp
yapardık da siz de §a§akalırdınız" ( a).

İnsan zibnin!n

kuruiU§UDda Yara.
tıcı'yı arama özelliği mevcud olduğu
gıöi onun ruhunda yüce, kudretli bir
varlığa sığmma duygusu, O'na güven.
me ihtiyacı da.vardır. Kur'an-ı Kerim.
de "fıtratullah" diye
zikredilen . ve de.
.
ğiştirilemiyeceği ifade buyrnlan(4)
özellik budnr. Bnna "Fitrat.ı ilabiy.
ye, fıtrat-i selime" de denilınektedir.
·ı

Eskidenberi .Allah'm varlığını ·is.
bat etıııek konusunda bir çok izahlar yapılmı§tır. Bunlara "İsbat-i Vacib Delilleri" diyoruz. Bugün de hem
tslam alimleri, hem inanmış diğer bilgin ve düşünürler bu. mevzuda birçok
eser yayınlamaktadır. Bu tür açıkla
tnalar gerçeği arama durumunda
olanlara 1§1k tutabiieceği gibi inanmış
olan kitlelerin de imanını' peki§tirir,
inkarcı cereyaıılarm tesirlerinden. ko.
rur, kendilerine, gerektiği yerde tezlerini savunma gücü verir.
. Bu tür delillerden bir kaç tanesini sırayalım :
a) 'I'abii Delil .:

Tabü delil veya fıtrat (yaratılı§)
delilinden maksad §udur : İnsan, yarat:ilı§ı itibanyla inanan bir mahlfiktur. İnanmak onun zihin ve ruh muhtevasında mevcuddur. Çocuk, aklı ermeğ~ ba§ladığı andan itibaren, nor. mal olarak, gördüğü hadise ve eşya
. n:ın sebep ve yapıcısını araştıracak,
"Kim yaptı, nasıl oldu?" diye sormaya başlıyacaktır. ".Allah'm Varlığı"
bahsinin başında: da söylediğimiz. üze. re çocuk, ekmeği eve babasının getir.
diğini görünce ekmeğe sahip ohna lia.

Tarihin bize sunduğu bilgilere göre yeryüzündeki bütün inSanlar, nisbetetı ileri sayılabilecek bütün ~illet.
ler bu Minatın kudretli ve hikmetli
bir yaratıcısının mevcud olduğundan
şüphe etıııemiştir. Bu insanlann ırk
lan, memleketleri, görü§, din ve mez.
hepleri birbirinden farklı olınuştur.
İnandıkları yaratıcının vasıflarından
değişik, hatta birbirine zıt fikirler ·
ileriye sürmüşlerdir. Fakat onun var.
lığından şüphe etıııemi§lerdir. Kelam
ilıninde buna. KabfiL..i amme delili denilmi§tir. Ancak dıştan gelen menfi
. tesirler, beyin yıkama amaliyeler §ah. seiyeti henüz te§ekkür etıııemi.§ genç
. insaııları, toy ve ·cahil gurupları, kararsız tipleri bu tabii halden ayırmış,
inkara sürükle~ştir. Bazan da içten
gelen baskılar, nefsil.D! arzular, şöh
ret, §ehvet ve servet uğnma sapma..
lar oJur.
(2) Yunus siiresi (10), 31-32 .
(3) Vakıa süresi (56), 63-65.
(4) Rum suresi (30), 30.

Ne olursa olsun "inkarın en a§ırı
noktasına va.rınış bulunan bir kirn.;:ıe_
ilin bile büyük bir felaketle karşıla§
tığı zaman taşa, toprağa veya ·ağ'aca
sığındığı görülıneıni§tir. Böylesi yine
Allalı'a sığınır, bildiğ'i isim veya sı
fatıarla yalnız ona yalvanr. Bu, gözie görülmüş· ve tecrübe edilmi§ bir
gerçektir. Nasıl ki büyük bir tehlike
ile karşıla§an insan kaçacak ve kurtulacak .bir yer arar ve nasıl ki küçük
çocuk anasının memesine zarureten
ve tabü olarak koşarsa, aynen öylece,
mühim anlarında insan da Yarata:ı:ı.'
ını arar, O'na sığınır." (s)
"Çaresiz kalanın yalvanşlarına
cevap veren, dertlere derman olan;
. sizi · yeryüzünde hükümran kılan
kim?"(6).
b) 1lbam Delili :
Allalı'ın varlığını

::

ı

1

1

idrak ve isbat
etınek için aklı kullanmak mümkünolduğ-u gibi kalbi kullanmak da mümkündür. Daha çok tasavvuf erbabı
nın tercihettiğ-i kalb yoluna keş:f ve
f!bam metodu denilmiştir. Örtii ve
perdeyi kaldırmak . ml\ııli,gına, gelen
keşf bıJİoada şu .demektir : Bedeni ve
ruhi gti~erini. dünyadan ayınp yüce
aleme yöneltmek (riyazet ve mücB.hede), beşeri sıfatıari ve bedeni kuvvetleri yok e.tınek('7) suretiyle gerçekle arasındaki perdeyi kalılırmak
ve gerçeği doğrudan miişahede edip
tanımak. İlbam da non:rı.all bilgi vası
ta.ıarma başvnrınaksızın insanın kalbine AUab tarafından bıra.İnlan bilgi.
ılir(s). Bu da çoğ'unlukla riyazet ve
· - milcalıade yoluyla elde edilebilir.
Süfiyyeye göre .Allah Tafi.la!yı
bilmek ba§ka, hı.nıma.k ba§kadır. Akıl
ancak istldHU yoluyla dolaylı bir şe
kilde bilir. Kalb ise keşif ve ilham yoluyla O'nu mii§ahede etıni§ gibi taı::.ır(9). Sufiyyenin benimsediğ-i ve mo-

psikologların

dern

da önem

verdiğ'i

şahsi

tecrübe yolu, şüphe yok ki, Allah'a götüren yollardan biridir. Yeter_
ki kişi bu yola girebilsin, bu tecrübeYi yapabilsin. Fakat öyle göriinüyor
ki .t\llalı'ı kalb ile tanımak, daha ziyade O'nu akıl ile bildikten, varlığım
benimsedikten sonra mümkün olınak..
tadır. Bu durumda kalb metodu Allah'!'!. olan bağ'lılığı .artıran, dindarlı
ğı pekiştiren bir vasıta olur.
c)

Yaratı:lınışlık

Delili :

Dünya devamlı bir "olınak-öl
mek" değ'i§imi içindedir. Cansızlar
dan başlamak üzere bitkilere, hayvanlara ve insana doğ'nı gittikçe hız
lanana bir değ'i§iklik bu... !nsan ve
hayvan türünden bütün canlılar doğar, büyür, sonra ölür. Yerine türün
ba§ka fertleri geçer. Bitkiler de öyle.
Hatta cansızlar dediğ'imiz caınid var.
lıklar, dağ'- ta§, dere. tepe de değ'i§me. ye malık1lm. Yıldızlar, yıldız küme- ·
teri, galaksiler bile "olmak-ölmek" kanunun dışına çıkamaz. Demek ki ı..-ai
nat yaratılmıştır, devamlı yaratıl- i .
maktadı.r. Her yaratma fimnin bir faili, her yaratılm.işm bir yaratıcısı vardır. İ.Dkil.rci. cereyanların tenkidinde
gördüğ'ünıüz üzere madde kendi kendisinin yaratıcısı ve geliştiricisi olamaz. O halde
cısı

Allah

yaratılmı§lann yaratı•

Taala'dır.

. Burada kolay

anlaşılsın

diye "ya_

ratılını§lık"
diğ'imiz bıi

delili adıyla isimlendirdelil, İslam tarihi boyunca

müslüman

ilinı

ve fikir

adamları

ta-

(5) B. Topaloğlu, Allah'ın Varlığı, s.
110.
.
(6) Neınl suresi (2), 62.
(7) İbn Haldun, Şifau's sail, s. 39.
(8) Curcani, et-Ta'rifat; Tehanevi,
Ke§§af, ilgili madde.
(9) Bk. B. Topaloğ'lu, Allah'ın Varlığ'ı, s. 136-137.

rafından

"HudQs" ve İmkan" delili

adlanyla inceleİI.:m.i§tir(ıo). Kur'an..ı
. Kerim'de insanın kendi yaratııışını,
yakın ve uzak çevresinin yarat:ılışını,
kaiııatm (Knr'an'm ifadesiyle göklerin ve yerin) yaratılışını :konu edinen
bir çok ayet vardır. Bu ayetler, insa..
m, kendi üzerinde ve dış dünya hakkınd:ı.. (sübjektif ve objektif. alemde)
incelemeler yapmaya, tefekkürde bulunmaya davet etmektedir. Bu yolla
Allah'm varlığı ve birliği isbat edilmektedir.
'

"Habibim, göklerin ve yerin Rab.
bi kimdir? Diye sor onlara. Sonra da:
Elbet .Allah'tır, diye kendin cevap ver.
Yine onlaraı de : Öyleyse O'nu bırakıp
da kendilerine bile ·faydası ve zaran
dokunmayan şeyleri ini ma'bud edindiniz ? De ki : Kör olanla gözü gören
bir olur mu, karanlıkla aydınlık · bir
sayılır mı hiç? .. Yoksa onların sahte
ma'budlan, Allah'ın yarattığı gibi bir
şey mi yaratıınş da bu sebeple şaşı
rıp bunlan Allah'a ortak koşmuşlar.?
De ki : Her şeyi yaratan Allah'tır.
Bir ve kainatin hakimi olan sadece
Odur." fU)
Fizik, kimya, asotromi gibi pozitif ilimlerle meşgul olan bilginler,
madde üzerinde yaptıkl.an inceleme.ler sonunda maddenin, dolayısıyla ta.
biatm .sonradan yaratıldığını tesbit
etmişler, ayrıca bugün mevcut ·oian
tabiat · düzeninin birgün bozulacağı
kanaatine de varmışlardır. Her sonlu
olan şeyin bir. başlangıcı vardır. Baş
langıcı olan şey yaratılmış· demektir.
Şüphesiz
ratıcısı

ki her

yaratılmışm

bir ya-

mevcuddur. O da Allah Ta-

ala'dır, (l2) ·

d)

Nizanı

Delili :

Bu delil daha çok "Gaye ve Nizam Delili" olarak tanınır. Canlı can.·

sız

bütün varlıklarm incelenmesln·
den ~u netice çıkanimıştır ki her var.
lık hem yapılışı, hem iç fonksiyonla..
rı, hem de diğer varlıklarla olan münasebeti bakımından hayret . verici
bir nizama, bir düzenlemeye sahiptir.
Mesela insan vücudunu ele alalım.
Bu vücudu teşkil edep. organlar insanın ilıtiyacını yerine getirecek, onu
tehlikelerden koruyacak ve hayatiye.
tini sürdürecek bir şekilde yapılmış
tır. öyle ki bu organlarm birinin me.
sela her hangi bir kaza ile kaybedi.J.,.
· mesi halinde bu organı aynı kalite,
foııkliyon ve
dayanıklılıkta yeniden
yapmak mümkün olmamaktadır. İl
min ve tekniğin bu kadar ileriediği bir
çağda bütiin dünya bilginleri bira- .
raya gelse bile bundan aciz kalır. Pe~
ki, sayı ile ifadesi mümkün olmıyan
bunca insan, hayvan, bitki ve cansızda görülen bu
fevkalade üstün
sanatın sanatkarı kimdir?
Üzerinde yaşadığımız tabiatın bu
fevkalil.deliği ta miladdan önceki a..
sırlardan itibaren ilim ve fikir adam.
larının dikkatini çekmiş, üzerinde
bir çok şey söylenmiştir. Irk ırk ilisanıyJa, boy boy hayvanıyla, renk
renk bitkisiyle, dağıyla, ovasıyla, nehriyle, deniziyle, ayıyla, mehtabıyla,
güneşiyle, yıldızıyla... "kainat" denen
bu harika, filozofu düşündürnıüş, bilgini koşturmuş, şairi Çoşturmuş, sade :.nsanm bile dikkatini çekmiştir.
Görilimfiş

ve tecrübe

edilmiştir

ki

karıncasmdan devesiİıe, sn kabarcı-

.

ğından

gökknbbesine, sivrisineğinden
yıldızına kadar her şey, bütünüyle ta..
bhtt belli bir pian, program ve gaye.
ye göre olmakta, olll§Dlakta, değiş
mekte ve yenile§!mektedir. Aksaması,
(10) Bk. Aynı eser, ilgili bölümler.
(ll) Ra'd silresi (13), 16.
(12) Bk. B. Topa1oğlu, Allah'ın Varlığı,

s. 175-176.
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sı, bozuiınası

olmayan bu ahenk, · bu
tüzam nasıl te§ekkül etm.i§tir? Materyalistlere göre tesadüfen 'olmU§tur.
Darvinistlere göre . tek§.:mül yoluyla
olmU§tur. Pozitivistler "Bunu bilemeyiz." diyorlar. Fröydistıer de beriki
görü§lerden herhangi birini benimsiyorlar. Doğrusu şu ki tabiatta, o'nUB her parı;asında, ıier zerresinde
bir Sebep-netice bağlantısı vardır.
Her mahlfik, canlı cansız her varlık,
bu varlıkların yapısını teşkil eden organlıı;r ve üniteler belli :ll!)nksiyoııları
yerine getirmek gayesiyle önceden
planlı ve hesaplı olarak yaratılmış,

"İnanmayanlar

bilmiyorlar mı ki
göklerle yer önceleri bitişik bir· halde iken biz onları ayırdık, canlı olan
her §eyi de sudan yarattık? Hilla .
inanınıyacak w onlar'?" (:14).
Yine bu konu ile ilgili
meilli :

iki ayet

"Yeryüzünü uzatıp düzleyen, orada ·sağlam dağlar yükselten, ır
maklar akltan O'dur. Meiveleri..n hep.
sinden kendilerinin içinde iki§er çift
yaratan geceyi gündüze bürüyen yine O'dur. Bütün bı.ınl~da iyi dii§ü:ç.enler için k~sin belgeler vardır."

diizenllenmiştir,

Kuş,

1

uçma işini. gerçekleştirebil
mesi gayesiyle, kanatlı olarak yaratı.lını§tır. Yılan siirünmeye elverişli
bir yapıda yaratılmıştır. Hiç bir şey,
hiÇ bir organ, hiç bir cihaz, hiç pir
sistem p18.nsız, gayesiz, başıboş, gelişigüzel yaratılmamış veya meydana
gelmemi§tir, Tabiltta gaye, nizam ve ·
hikmet hakimdir.

.

Tabiatm §U andaki kurulU§ · ve
i§leyişini inceliyen po~tif ilimler ller.
ledikçe gaye ve nizam delili kuvvetlenmekte, itibar kazanmaktadır. n.
min her buluşu Allah'ın varlığı için
bir delili. te§kil eder. BüyÜk ~lam
düşiinürü İbn Rii§d, bundan sekiz asır önce, ''Hikmet ve !n§.yet" diye isimlendirdiği Gaye ve Nizam Delili
için ı:ıöyle demi§ti: "Gören göz kar§ı
smda güne§ ne kadar belirgin işe bu
'delil de akıl kar§!SIDda o kadar beUr,
gindir" (:13).
.i'

Kur'iln-ı Keriı:ı:i.'de

gaye ve njzam
aeliili: lle a1a.Jmb ~ok ayet vardır. Öyle ki on ·dört asır önce inen bu a.yetlerin bir kısmınm
ettiği incel.ikler ancak bu asırda, pi)Zitlf ilimierin
:ı ere
ı diği ~,...............
:;.,....,,.,.if.. anlası1abilmekte...
_.
dir. İlmin bundan ,sonraki llerleylşiy
le de elbet mi\niiilar ke~~.

"Yeryüzünde yanyana bulunan arazi parçaları, iizii.m bağları, ekinler,
tek gövdeli, çatal gövdeli, dallı~bu
daklı hurmaliklar... vardır. Hepsi aynı sudan sulandığı halde biz onların
yemişini birbiri.İı.den üstün kılıyoruz.
Muhakkak .ki bunlarda aklını kulla-.
nan insanlar için ibretler vardır'' (:ı5).
Çağımızın

bilgin ve

düşiinürleri,

eserlerinde, Allah'ın varlığını· isbat eden birçok deliller zi.kretmektedir.
Nizam deliline örnek olmak üzere·
bunlardan birini sıınalım. Bir delil,
batı ilim dünyasmda çok . tanınmı§
bulunan. A. Cressy · Morrisona'a ait
''İnsan KSiııat ve ötesi'' adlı kitaptan aynen alınmıştır(:ı6).

en büyük
Iaboratuvan :
Dünyanın

"Sindirim fizyolojisi konnsnnda
bİ11}0k kitap yazılmıştır. Falmt her
yıl, pek ilgi ~ci ke§i:fler ortay~

!)lkmaktai ve buııJalo lronnnun canlı-

ifade

(13)İbn Rii§d, el-Ke§f, s. 165.
(14) Enbiya' sfi.resi (2:!-), 30.
(15) Ra'd süreSi (13), 3.4.
(16) Türkçeye çeviren, B. Topaloğlu,
!~tanbul; 1980,s. 93-95.

,.

Iığmı ırov.am

ettirmektedir.- Sindirim~
in bir kimya. laboratuvarında meydana ~elen bir iş olduğunu ve yediğimiz
yemekierin de ham maddeler teşkil
ettiğini kabul edersek onım ne kadar
ilgi !}ekici
bir iş olduğunu
hemen an.
.
layıveririz, !';iinlı:ü o, midenin kendisi Iıariç yenilebilecek her §eyi sindirm.ektedir,

"Biz, bu labıoratııvarın durumuna
hiç bakmadan veya sindirini kimyası
mn bu işi nasıl gördüğünü düşünme. den laboratuvara ham maade olarak
birçok yemek çe~tleriııi göndermekteyiz, Sözgelimi pirzolaları, labana.yı,
mısırı ve kıza.rmış ballığı yeriz, su
içeriz, arada bir ekinilli: atıştırırız.
Bütün bunlara bir İlkbahar i!Aeı Olarak bazan da. maden ·suyu ve pek~ez ilAve ederiz, Mide, bu yemek karışımının içinden faydalı olanlarını
seçer. Bu i~i, her türlü yemeği kimyasal bir analizden geçirmek suretiyle b~ır. Bu esnada. bıraktığı
faziaJıMa.r olur. Mide ayırdığı besin
maddelerinden çe~itli hücrelere gıda
t-e~k:U edecek olan yeni proteinler elde eder. Sindirim sistemimiz besinIerin içinden kalsiyımın, kükürdü, iyo.
du, demiri ve diğer zarnri maddeleri
ayırır alır. Yine o, ana. moleküllerin .
boşa gitmemesi ve hormon üretmeye önem verdiği gibi hayat için zarnri
olan bütün maılzemelerln belirli ve
düzenli mikdarlar da.bi1inıie daim&
var olmasını ve her türlü ihtiyacı
karşılanıaya

hazır

bulunmasını

da

bakmadan birçok §eyler yeyip içiyor
. ve dolayısıyla sayılaınıyacak kadar
!.}Ok olan maddeyi bu laboratuvara
döküveriyoruz. Besinler, ç~itli sindi~
ri:ın yerlerinde kimyasal anali71la:rden
geçtikten ve yeni besinler haline geldikten sonra milyonlarca hücrelerin
her birine devanılı ıolarak gönderilir,
sayısı yeryüzündeki bütün insan!ların
sayısından fazla qlan hücrelerinıiz:iiı .
herbirine. Burada hücrelere yapılan
besin niıldiyatıııın devanılı olması ve
ayn ayn her bir hücrenin, özel. olarak ruuhta9 olduğu besin maddesi ne .
ise onun gönderilmesi gerekmektedir,
öyle ki roller,( b~ka ba~ka olan hücreler, aldıklan bu özel besinden k~
mik, tırnak, et, kıl, göz... ve~ meydana getirsin.
O halde sindirim cilıazı dediği
miz ;:ıey, insan zekAsıııın icadettiği
hiçbir fabrikanın iıııal edemiyeceği
kadar madde işleyen bir kimya laboratuva:rıdır. Burada aynca, dünyanın taroyabildiği en büyük dağıtım ve
nakliyat sisteminin de ilerisinde bir
nakliyat sistemi vardır, fevkalade bir
düzenle her ~eyin yerini bulduğu bir
sistem. Bu laboratuvar çocukluk devresinden, sözgelimi, 50 yaşına kadar
önemili hiçbir hata işlemez. Halbuki
bu süre içinde i§lediği maddeler aslında bir milyondan fazla değişik molekülden meydana gel.ı:niştir, Hem bu
maddelerin birçoğu da zehirlidir. Besin dağıtım kanallan çok ~mak
tan tenbell~ce zayıflar ve nilıayet

sağlar.

ihtiyarlarız.

Sindirim cilıazımız bütün bmıla
-n yaparken insanın d~ün~ ve akıl

Hücrelere _gelen besin elemanları
Iıenüz birer temel besin mardesinden
ibarettir. Hücrelerin fonksiyonu bu
besinleri yakmaktır. Vücudun ısısını.
sağlayan yegane kaynak bu yanma o-

Sindirim cilıazı, açlık vulm bu.
lacak her türlü olaylar için yağ ve
salı' ilıtiyat maddelerini de depo <!der.

yürü~den

hiçbir zaman etkilenmez. Biz insanlar, hayatımızı sürdürebilmek için, otomatik ohrak ve hiç

layıdır

,Siz, tııtwıtıınnadan yanma "layını meydana getiremezsiniz; 1\-Iut~aka önce tutnştımma olayını temin e.

9

deceksiniz. iŞte tabıatta tııtııştıırma
olayını meydana getirecek ktlçiik kim. yasal bileşikler (hücreler) Jıazırlan·
· ınıştır. Keiıdllerine gelen besini tutnş..
turarak yakan hücreler böylece oksijen, hidrojen ve karbon sağla;niış
ve gerekili ısıyı elde etnıiş olnrlar. ·
Her yaruna olayında oldnğn gibi bnnda da ıı,etice sn bulıa:n ve karbon dioksittir. Kım kariJon diokşidi akciğer
Iere taşır size nefes alınayı temin eden yegane şey akciğerdeki karbondioksiddir. insan bir gün içinde yamlaşık olarak i kg. karbonı dioksit üretir. Fakat bir!}ok karmaşık fonksiyonlar insanı bn kariJon dioksidle zebirlenmekten kornr. H~r hayvan (canlı) besinleri sindirir. Her hayvan, özelliği icabı, muhta!l oldnğn özel kim.
yasal maddeleri yemek mecbnriyetindedir. Bütün hayvan türileri arasmda

en ktiçiik ayrıntılarına varmca.ya. kadal', iııeselA, kanın· kimyasal elemanlarında her .türe göre· ayrılıklar va.rı:lır. Bn sebeple de her tür i!}in özel
bir olnşnnı ve işleyiş balıis kıoo'ı.nsudnr.

. zıi.ra.rh

ınikropların vöcudda bir

enfeksiyon meydana getiımesi halinde sistem bnnları karşılayacak de- ,.
vamlı bir ordn bnlnndnrnr. Bu ordu .
ııormal olarak mikropla.rı yener ve
insan vü~udnnu erken ölümden koıı:ır.
Sayıp döktüğümüz bu Mr:ikalar
fıayat olmaksızm bnlnnamaz ve baş
~ herhangi bir şeyle de meydana. getirllemez. Bütün bnnlar tam, a.ksamı
yan, en miikemmel bir nizanı i!}inde
olur. Nizanı ise mutlak olarak tesa.düfle taban tabana zıttır. Acaba burada bir üstün zeka mı vardır 'l Eğer
varsa bu, hayattan doğmaktadır. · O
halde hayat nedir 'l''

