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Öz

Bu kâinatın yaratılmasının en önemli sebebi, Allah’ın varlığı ve birliğine şahitlik 
yapmasıdır. Bu şahitliğin birçok yolu vardır. Aslında bir tek delil davanın ispatına ye-
terli bir şahittir. Ancak bir halatın liflerinin fazlalığı nispetinde gücü, kuvveti artacağı 
gibi, konumuzla ilgili delillerin çokluğu da bu mukaddes davanın birer sütunu olarak 
ona güç üstüne güç katar.

Bediüzzaman Said Nursi, tevhidin şahitleri olan bu delillerin silsilesini Katre Risa-
lesinde elli beş halkadan müteşekkil kopmaz bir halat şeklinde takdim etmiştir.

Bu çalışmada İslam âlimlerinin ve Risale-i Nur’da Bediüzzaman’ın dile getirdiği 
bazı tevhid delilleri ele alınmaktadır.
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AN OVERVIEW OF THE EVIDENCES OF TAWHID 

Abstract

The most important reason for the creation of this universe is that it witnesses 
to the existence and oneness of Allah. There are many ways to witness this. In fact, 
a single piece of evidence is sufficient to prove the case. However, in proportion to 
the excess of fibers of a rope, its strength will increase, and the abundance of eviden-
ce regarding our subject also adds strength to power as a pillar of this holy cause.  
Bediuzzaman Said Nursi presented the series of evidences, which are the witnesses of 
oneness, as an unbreakable rope made up of fifty-five loops in Risale of Katre. In this 
article, some of the proofs of tawhid expressed by Islamic scholars and Bediuzzaman 
in Risale-i Nur are discussed.
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Giriş

Allah’ın iki kitabından biri mücessem Kur’an olan kâinat kitabı biri de ilahı� bir va-

hiy olan Kur’an-ı hakı�mdir. Kâinat kitabı elli beş lisanla2 Allah’ı tesbih ettiği gibi onun 

ezelı� bir tercümanı olan Kur’an-ı hakı�m de bu elli beş lisanla yapılan zikir ve tesbihe 

iştirak etmiş ve paralel bir tabloyu ortaya koymuştur. Ö� rneğin ُ  َفاْعلَْم اَّنَُه اَل اِلَه ااِّلَ الّلٰ
(Şunu iyi bil ki şüphesiz Allah’tan başka ilah yoktur)3 mealindeki ayet-i kerimede söz 

konusu edilen tevhid bildirimi, kâinatın lisan-ı hal ile zikrettiği ve elli beş lisanla te-

rennüm ettiği bir zikr-i celil ve bir fikr-i cemildir. Bu ayet-i celile, elli beş lisanla tevhi-

de şehadet eden hakikatlerin dokuduğu nakışların merkezi hükmündedir. Bütün şe-

hadetler bu ayetin çizdiği rotanın istikametinde tezahür etmektedir. 

Her şeyin varlığı iki açıdan boy göstermektedir. Bir açıdan yaratıcısının diğer açı-

dan da kendi varlığının delilidir. Bediüzzaman’ın ifadesiyle: 

“Cenab-ı Hakk’ın masivasına mana-yı harfiyle ve Allah hesabına bakmak lâ-

zımdır. Mana-yı ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Evet, her şeyin iki 

ciheti vardır. Bir ciheti Hakk’a bakar. Diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan 

cihet, Hakk’a bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi, 

altında Hakk’a bakan cihet-i isnadı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binae-

naleyh nimete bakıldığı zaman Mün’im, san’ata bakıldığı zaman Sâni’, esbaba 

nazar edildiği vakit Müessir-i Hakikî zihne ve fikre gelmelidir.”4

İşte bu çalışmada Hakka bakan, yüce yaratıcıyı gösteren bu tenteneli perdelerin 

arkasına giden yollardan ve açılan pencerelerden bazıları gösterilmeye çalışılacaktır. 

İslam âlimlerinin tevhide dair yaklaşımlarına da genel olarak bakılacaktır. Çünkü ilim 

ilme kuvvet verir, delil delili pekiştirir, fikir fikri güçlendirir, aynı konudaki farklı ba-

kış açıları birbirini destekler. Aynı maksat ve hedefe kilitlenen farklı düşünce yolları 

merkeze ulaşmada birbirine rehberlik eder. 

Tevhide Şahitlik Eden Deliller

Bu delillerin büyük çoğunluğu Risale-i Nur külliyatından alıntı olmakla beraber 

önemli bir kısmı ise diğer İslami kaynaklardan istifade edilerek düzenlenmiştir. 

2 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nuriye, trc., Abdülmecid Nursi (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 76.
3 Muhammed 38/19.
4 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 72.
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1. Risale-i Nur’da Geçen Deliller

1.1. Marifet-i Sâni’ Denilen Kemalât Arşına Uzanan Mi’racların Usûlü Dörttür

“Birincisi: Tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikîn-i sofiyenin minhacı-

dır. İkincisi: İmkân ve hudûsa mebni mütekellimînin tarîkıdır. Bu iki asıl çen-

dan Kur’an’dan teşaub etmişlerdir. Lâkin fikr-i beşer başka surete ifrağ ettiği 

için uzunlaşmış ve müşkilleşmiş, evhamdan masun kalmamışlar. Üçüncüsü: 

Şübehat-âlûd hükema mesleğidir. Dördüncüsü ve en birincisi: Belâgat-ı Kur’a-

niyenin ulvî mertebesini ilân etmekle beraber cezalet cihetiyle en parlağı ve 

istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli 

olan mi’rac-ı Kur’anîdir. Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır: ilham, talim, 

tasfiye ve nazar-ı fikrî.”5

1.2. Kur’an-ı Hakîm’de Allah’ın Vahdaniyetini ve Marifetullahı Gösteren  

Deliller Iki Kısma Ayrılır

“Birincisi: Delil-i inayet ve gayettir ki menafi’-i eşyayı ta’dad eden bütün 

âyât-ı Kur’aniye bu delili nesc ve şu bürhanı tanzim ediyorlar. Bu delilin zübde-

si, kâinatın nizam-ı ekmelinde ittikan-ı san’at ve riayet-i mesalih ve hikemdir. 

Bu ise Sâni’in kasd ve hikmetini isbat ve tesadüf vehmini ortadan nefyediyor. 

Zira ittikan ihtiyarsız olmaz. Evet nizamın şahidleri olan bütün fünun-ı ekvan, 

mevcudatın silsilelerindeki halkalardan asılmış mesalih ve semeratı ve inkıla-

bat-ı ahvalin katmer ve düğümleri içinde saklanmış hikem ve fevaidi göster-

mekle, Sâni’in kasd ve hikmetine kat’î şehadet ediyorlar. Ezcümle: Fenn-i hay-

vanat, fenn-i nebatat, iki yüz bini mütecaviz enva’ın büyük peder ve âdemleri 

hükmünde olan mebde’lerinin her birinin hudûsuna şehadet ettiği gibi; mev-

hum ve itibarî olan kavanin, kör ve şuursuz olan esbab-ı tabiiye ise bu kadar 

hayret-feza silsileler ve bu silsileleri teşkil eden ve efrad denilen dehşet-engiz 

birer makine-i acibe-i ilahiyenin icad ve inşasına adem-i kabiliyetleri cihetiyle 

her bir ferd, her bir nevi müstakillen Sâni’-i Hakîm’in dest-i kudretinden çıktık-

larını ilân ve izhar ediyorlar.”6

“Kur’an-ı kerim َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تََرى ِمْن ُفُطوٍر der. Kur’an’da delil-i ina-

yet vücuh-ı mümkinenin en mükemmel veçhi ile bulunuyor. Kur’an, kâinatta 

5 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 327.
6 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 327-328.
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tefekküre emir verdiği gibi, fevaidi tezkâr ve nimetleri ta’dad eden âyâtın feva-

sıl ve hâtimelerinde galiben akla havale ve vicdanla müşaverete sevk etmek 

için اََواَل يَْعلَُموَن، اََفاَل يَْعِقُلوَن، اََفاَل يََتَذّكَُروَن، َفاْعَتِبُروا gibi, o bürhan-ı inaye-

ti ezhanda tesbit ediyor.”

“İkincisi: “Delil-i ihtira”dır. Mahlûkatın her nev’ine, her ferdine ve o nev’e ve 

o ferde müretteb olan âsâr-ı mahsusasını müntic ve istidad-ı kemaline münasib 

bir vücudun verilmesidir. Hiçbir nevi’ müteselsil-i ezelî değildir. İmkân bırak-

maz. İnkılab-ı hakikat olmaz. Mutavassıt nev’in silsilesi devam etmez. Tahav-

vül-ü esnaf inkılab-ı hakaikın gayrısıdır. Madde dedikleri şey, suret-i mütegay-

yire, hem harekât-ı mütehavvile-i hâdiseden tecerrüd etmediğinden hudûsu 

muhakkaktır. Kuvvet ve suretler, araziyetleri cihetiyle enva’daki mübayenet-i 

cevheriyeyi teşkil edemez. Araz cevher olamaz. Demek enva’ının fasîleleri ve 

umum a’razının havass-ı mümeyyizeleri, bizzarure adem-i sırftan muhtera’dır-

lar. Silsilede tenasül, şerait-i âdiye-i itibariyedendir.”7

Yani kuvvet/enerji ve suretler birer araz oldukları için türlerdeki çok farklı olan 

cevherleri teşkil edemezler. Zira araz cevher olamaz. Demek ki türlerden meydana ge-

len nesiller ve arazların mümeyyiz vasıflarının hepsi adem-i sırftan/tamamen yoktan 

yaratılmıştır. Türlerin silsilelerindeki tenasül ise itibari şartları haiz bir sünnetullah-

tan ibarettir.

“Feya acaba! Vâcib-ül Vücud’un lâzime-i zaruriye-i beyyinesi olan ezeliye-

ti zihinlerine sığıştıramayan, nasıl oluyor da her bir cihetten ezeliyete münafî 

olan maddenin ezeliyetini zihinlerine sığıştırabilirler? Hem dest-i tasarruf-ı 

kudrete karşı mukavemet edemeyen koca kâinat, nasıl oldu da küçücük ve 

nazik zerratların kudret-i ezeliyenin yed-i i’damına karşı dayanıyor. Hem na-

sıl oluyor ki kudret-i ezeliyenin hâssası olan ibda’ ve icadı hiç bir münasebet-i 

makule olmadan en âciz ve en bîçare esbaba isnad ediliyor?”8

Yani ne gariptir ki Vacibu’l-vücudun lüzum-ı beyyin ile zorunlu vasfı olan ezeli-

yeti zihinlerine sığıştıramayanlar, nasıl oluyor da her yönden ezeliyetten uzak olan 

maddenin ezeliyetini zihinlerine sığıştırabilirler? Keza koca kâinatın kudretine kar-

şı mukavemet edemediği halde –nasıl olur da– aciz atomlar, elementler bu kudretin 

idam isteğine karşı koyabilirler? “Ki: Hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz” 

7 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 328-329.
8 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 329.
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diye biliyorlar? Keza ezeli kudretin ayrılmaz hassası olan ibda’ ve icadı –hiç makul bir 

münasebeti ve mantıki bir gerekçesi olmadığı halde– en âciz ve en bîçare esbaba isnat 

ediliyor? 

“İşte Kur’an-ı kerim şu delili, halk ve icaddan bahseden âyâtı ile ezhanda 

tanzim ediyor. Müessir-i hakikî yalnız Allah’tır. Tesir-i hakikî esbabda yoktur. 

Esbab, izzet ve azamet-i kudretin perdesidir. Tâ ki aklın nazar-ı zahirîsinde 

dest-i kudret umûr-ı hasise ile mübaşir görünmesin.”9

İşte Kur’an-ı kerim şu ihtira delilini varlıkların yaratılışından bahseden bütün 

ayetleriyle zihinlere –şunu- nakşediyor: Müessir-i hakiki yalnız Allah’tır. Sebeplerde 

hakiki tesir yoktur. Esbab kudretin izzet ve azametine birer perdedir. Tâ ki aklın zahiri 

bakış açısına göre hakir işlerin kudretle mübaşereti/teması görülmesin.

“Bir şeyde iki cihet var: Birinci cihet mülk cihetidir. Âyinenin mülevven veç-

hi gibi. Ezdad ona vârid oluyor. Çirkin olur, şer olur, hakir olur, azîm olur... ilh. 

Esbab bu cihette vardır. İzhar-ı azamet ve izzet-i kudret öyle ister. İkinci cihet 

melekûtiyet cihetidir. Âyinenin şeffaf veçhi gibi. Şu cihet her şeyde güzeldir. Şu 

cihette esbabın tesiri yoktur. Vahdet öyle ister. Hattâ hayat ve ruh ve nur ve 

vücud, iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan mülken ve melekûten vasıtasız 

dest-i kudretten çıkıyorlar.”10

Yani her bir şeyde iki cihet var: Biri mülk, aynanın renkli yanı gibi. Zıtlar bu yanda 

bulunur. Çirkin olur, şer olur, hakir olur, azim olur… Esbab bu cihette vardır. Kudretin 

izzet ve azameti böyle ister. İkinci cihet melekût cihetidir; aynanın şeffaf tarafı gibi. 

Şu cihet her cihetten güzeldir. Burada esbabın tesiri yoktur. Vahdet öyle ister. Hatta 

hayat, ruh, nur ve vücut dahi iki vecihleriyle şeffaf ve güzel olduklarından hem mülk 

hem melekût cihetiyle vasıtasız dest-i kudretten çıkıyorlar.

1.3. Dört Külli Delil

Allah’ın varlığı ve birliğini ispat eden külli manada dört kaynağa dayanan dört delil 

vardır. Bunları şöyle sırlamak mümkündür:

a) Kâinat: Kâinat, bütün varlığıyla bütün şekilleriyle, yaptığı bütün hareketleriyle, 

ortaya koyduğu bütün faydalı işleriyle, değişik parçalarının arasındaki kucaklaşma, 

yardımlaşma, dayanışma, aynı hedefe hizmet etme ve bir işin tahakkuk etmesi için 

9 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 329.
10 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 329.

9

Köprü • Sayı: 149 • Temmuz-Aralık 2021 • ISSN: 1300-7785 • ss. 5-26



gösterdiği hikmetli disiplin, nizam ve intizam gibi dillerle Allah’ın varlığını ve birliğini 
ilan etmektedir. 

“Şu kâinattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir 
ki; umum mahlûkat bir tek Mürebbi’nin terbiyesindedirler, bir tek Müdeb-
bir’in idaresindedirler, bir tek Mutasarrıf ’ın taht-ı tasarrufundadırlar, bir tek 
Seyyid’in hizmetkârlarıdırlar. Çünki zemindeki zîhayatlara levazımat-ı hayati-
yeyi emr-i Rabbanî ile pişiren Güneş’ten ve takvimcilik eden Kamer’den tut, tâ 
ziya, hava, mâ, gıdanın zîhayatların imdadına koşmalarına ve nebatatın dahi 
hayvanatın imdadına koşmalarına ve hayvanat dahi insanların imdadına koş-
malarına, hattâ a’za-yı bedenin birbirinin muavenetine koşmalarına ve hattâ 
gıda zerratının hüceyrat-ı bedeniyenin imdadına koşmalarına kadar cari olan 
bir düstur-ı teavün ile, camid ve şuursuz olan o mevcudat-ı müteavine, bir ka-
nun-ı kerem, bir namus-ı şefkat, bir düstur-ı rahmet altında gayet hakîmane, 
kerimane birbirine yardım etmek, birbirinin sadâ-yı hacetine cevab vermek, 
birbirini takviye etmek, elbette bilbedahe bir tek, yekta, Vâhid-i Ehad, Ferd-i 
Samed, Kadîr-i mutlak, Alîm-i mutlak, Rahîm-i mutlak, Kerim-i mutlak bir Zât-ı 
Vâcib-ül Vücud’un hizmetkârları ve memurları ve masnuları olduklarını gös-
terir. İşte ey bîçare müflis felsefî! Bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin 
tesadüfün buna karışabilir mi?”11

“Ve keza meselâ bulut ile arz gibi camid ve mütehalif şeylerde tecavüb ve 
muavenet, yani birbirinin hacetine cevab vermek ve seyyarat gibi şemsten pek 
uzak olan yıldızların şemse veya birbirine tesanüd etmeleri, bütün eşyanın bir 
Müdebbir’in idaresinde bulunduğuna şehadet ederek الَّلُ اَل اِلَه ااِّلَ ُهَو ile ilân 
eder. Ve keza semavatın yıldızlar gibi âsâr-ı muntazamadaki müşabehet ve ar-
zın birbirine benzeyen çiçeklerinde, hayvanatındaki münasebet, Hâlıkın bir 
olduğuna delaletle şehadetini اَل اِلَه ااِّلَ ُهَو ُ ile ilân eder.”12 الَّلٰ

b) Kur’an: Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren külli manadaki delillerden biri de 
Kur’an-ı hakîmdir. Bütün insanlara ve cinlere meydan okuyarak kendisinin bir ben-
zerini yapmalarının mümkün olmadığını ilan ederek, kırk yönden mucize olduğunun 
sinyallerini vererek Allah’ın kelamı olduğunu ispat eden Kur’an-ı hakîm, Allah’ın var-
lığı ve birliğini ders vermektedir. İlk gelen vahiyde yer alan “Yaratan rabbin adıyla 
oku!”13  mealindeki ayetin açık ifadesinde bu gerçeğin altı çizilmiştir.

11 Bediüzzaman Said Nursi, Sözler (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 901-902.
12 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 77.
13 Alak 96/1.
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“Evet, Kur’an-ı hakîmin sinesine kulağınızı yapıştırsanız: ‘Allahü lâ ilahe illa 
hu’yu tekrar ettiğini işiteceksiniz. Keza gayet mükemmel ürünleriyle, meyvedar 
bir ağacın hayat kaynağı olan aslı olmazsa veya kökü bozuksa meyve vermez. 
Şu misalin dürbünüyle hakikate baktığımızda, tevhid konusu, hiç vehim bırak-
maz derecede kuvvetli, doğru bir hak ve hakikati tazammun ettiği görülecektir. 
Meyve veren bir ağacın köklerinin sağlam olduğunda şüphe etmediğimiz gibi, 
bütün sıdk ve hak ve hakikat olduğu gibi, bizzarure âlem-i gayb tarafına uzanan 
tevhide ve gayba dair gusn-ı a’zamı yine sabit hakaik ile meyvedardır.”14

c) Hz. Muhammed (asm): Küllî manada Allah’ın varlığı ve birliğini ilan eden şa-
hitlerden biri de Hz. Muhammed’dir (asm). Ö bir peygamber olarak ortaya koydu-
ğu yüzlerce mucizeleriyle, Kur’an gibi harikulade bir kitabı elinde tutmasıyla, hayatı 
boyunca Kur’an’ın sahibi olarak gördüğü Allah’a herkesten daha fazla kulluk ederek, 
acizliğini, fakirliğini, güçsüzlüğünü ona açarak, gece gündüz ona yalvarıp yakarmak 
suretiyle ortaya koyduğu eşsiz bir kulluk ve takva ile, eşsiz bir dürüstlük ve güzel ah-
lakla peygamberliğini ispat etmiştir. İspat edilen ve mucize denilen peygamberlik ni-
şaneleriyle ortaya çıkan Hz. Peygamber (asm) “Ben ve benden önceki peygamberlerin 
söylediği en faziletli söz: ‘La ilahe illallah/Allah’tan başka ilah yoktur’ hakikatini ifade 
eden sözdür”15 manasındaki ifadesiyle Allah’ın vahdaniyetini davasının en tepesine 
yerleştirmiştir. 

“Evet, Hz. Peygamberin (asm) risalet ve İslamiyet’le mücehhez olan bir şah-
siyeti vardır ki ona ‘hakikat-ı Muhammediye‘ denir. Risalet noktasında –elçilik 
görevi itibarıyla- en muazzam icma ve en geniş tevatür sırrını ihtiva eden bü-
tün enbiyanın şehadetlerini tazammun eder. Ve İslâmiyet cihetiyle vahye isti-
nad eden bütün semavi dinlerin ruhunu ve tasdiklerini taşıyor. 

İşte bütün enbiyanın şehadetiyle ve bütün hak dinlerin tasdikiyle ve onla-
rın gösterdiği bütün mucizelerinin teyidiyle musaddak olan Hz. Muhammed 
(asm), peygamberlik davasının merkezine Allah’ın varlığı ve birliği hakikatini 
koymuş ve hayatı boyunca insanlık camiasına bu gerçeği ders vermiş ve şu da-
vada ittihad etmiş bütün seçkin insanlar namına tevhid nurunu göstermiştir. 
Acaba bu kadar tasdiklere mazhar, büyük, derin, dûrbîn, safi, keskin, hakaik-a-
şina bir gözün gördüğü hakikatin, hakikat olmamasının hiç ihtimali var mı?”16

14 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 325.
15 Tirmizi, “Daavat”, 123.
16 Nursi, Mesnevi-i Nuriye, 318-319.
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d) Insan Vicdanı: Küllî manada tevhid inancına şahitlik eden enfüsi delillerin en 

kuvvetlisi insan vicdanıdır. İnsanın maddi ve manevi bünyesinin kavşak noktası, fıt-

ratın şuurlu bir mekanizması ve yüzü daima yaratıcıya dönük bir vaziyette yaratılmış 

olan vicdan, Allah’ın varlığı ve birliğini her zaman haykırmış ve haykırmaktadır. Bu 

cümleden olarak insanlık tarihi boyunca, peygamberlerin ortaya koyduğu hak yoldan 

ayrılmış olan kimseler bile vicdanlarında her zaman “Allah’ın vahdaniyetini” hisset-

mişler. Her türlü fetişe, puta tapanların bu tapmaları bile insanlardaki bu vicdanın 

Allah’a dönük olan yüzünü göstermektedir. Çünkü yanlış da olsa bu nesnelere yapılan 

kulluk, tapma duygusunun vicdanda her zaman korunduğunun göstergesidir.

1.4. Ihtimaller Delili

Kâinatın varlık sebebi akli dört ihtimale dayanır. İster bir bütün olarak kâinata 

bakılsın ister ayrı ayrı varlıkların durumuna bakılsın, bunların varlık sahnesine çık-

malarının sebebi aklen şu dört ihtimalden biridir: 

• Bu varlığı (örneğin kainatı veya insanı) sebepler yaratmıştır.

• Önları tabiat yaratmıştır.

• Tesadüf eseri ortaya çıkmıştır.

• Her şeyi Allah yaratmıştır. 

Bugün bilimsel çalışmalar da kâinatın sonradan var olduğunu göstermiştir. Bilim 

adamlarının dediğine göre şu gördüğümüz kainat yaklaşık on dört-on beş milyar yıl 

önce var olmuştur. İnsan, hayvan, bitki gibi varlıkların sonradan var olduğu gözle gö-

rülen bir hakikattir. Hatta bilimsel çalışmaların verilerine göre Samanyolu Galaksisi 

diğer kozmik kitlelerden çok sonra ortaya çıkmıştır. Demek ki kainatın önce yokken 

sonradan var olduğu konusu tartışmasız kabul görmüş bir husustur. Ö halde insanın 

soruşturması gereken konu, bu mevcut kâinatın yoktan nasıl var olduğudur. 

Sebepler ve hikmetler bilindikçe Allah daha da yakından bilinir. Çünkü –istisnasız– 

bütün sebepler akılsızdır, kördür, cansızdır, şuursuzdur. Fakat bunlardan meydana ge-

len bütün işlerin arka planında sonsuz bir ilim, bir hikmet, bir kudret, bir irade, bir 

şuur, bir hayat vardır. Bu sebepledir ki Kur’an’da Allah, peygamberine “Rabbim, ilmimi 

arttır”17 diye dua etmesini emretmiştir. Çünkü ilmin artması nispetinde yüce yaratıcı-

nın varlığı bütün isim ve sıfatlarıyla daha kuvvetli bir şekilde bilinir.

17 Tâhâ 20/114.
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Kâinatın ve tüm parçalarının varlık sahnesinde boy göstermesini sağlayan etkin 

bir fail vardır. Baştanbaşa harika bir sanat eseri olarak dizayn edilmiş kâinatın var-

lığı “faili meçhul” olaylar arasına sokulamaz. Bunun mutlaka malum bir faili vardır. 

Bu konuda modern bilimin katkılarıyla çağdaş idrakin öngördüğü akli ihtimaller külli 

manada yukarıda arz edilen dört ihtimaldir. Mantık açısından bu dört ihtimalin bir-

den gerçek olması mümkün olmadığı gibi hiçbir ihtimalin olmaması da imkânsızdır. 

Öyleyse bu ihtimallerden yalnız biri doğru, diğerleri yanlıştır.

Burada yanlış ihtimalleri ayıklamak suretiyle doğru olanı ortaya konulmaya çalışı-

lacaktır. Çünkü bu işin anlaşılmasının en açık yolu budur; yanlışları ayıklamakla doğ-

ruya ulaşmak. Buna göre eğer ilk üç ihtimalin imkânsız olduğu ispat edilirse zorunlu 

olarak son şık kalır ki o da kâinatın yaratıcısının Allah olduğu gerçeğidir. 

Kâinatın ve bütün varlıkların, Allah’ın dışındaki bir vesileyle meydana gelmiş ol-

masının mümkün olmadığını –detaylı bir şekilde– görmek isteyenlere Bediüzzaman 

Said Nursi’nin Risale-i Nur külliyatına, özellikle de “23. Lem’a/Tabiat Risalesi”ne bak-

malarını tavsiye ederiz. Şimdi sırasıyla bu ihtimallere bakalım.

1.4.1. Herhangi Bir Varlığı (Örneğin Tüm Kainatı veya Bir Insanı) Sebeplerin 

Yaratma Ihtimali

Felsefede determinizm olarak da ifade edilen bu düşünceye göre, sebep-sonuç iliş-

kisi esastır. Yumurtayı icat eden tavuk, balı icat eden arı, yağmuru gönderen buluttur. 

Bu ihtimal birçok yönden imkânsızı barındırıyor. Her şeyden önce bu düşüncede se-

beplerin de sonradan var olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. Diyelim ki yumurtayı 

tavuk yaratıyor, peki tavuğu kim yaratmış? Eğer tavuğu da yumurta yaratmış denilse, 

bu takdirde her ikisinin hem ezeli hem hadis/sonradan var olduğu, her ikisinin de 

hem yaratan hem de yaratılan olduğu kabul edilecektir. Bu düşüncenin kabul edilmesi 

ne aklen ne dinen ne de ilmen mümkündür. Keza eğer balı arı yaratıyorsa o zaman arı-

yı kim yaratmış? Bu düşünceyi çürüten onlarca delil vardır. Yalnız işi fazla uzatmamak 

için şunu tekrar edelim ki, sebep ile sonuç ikisi de sonradan var edilmiştir. Hiçbirinin 

ezeli olmadığı gün gibi açıktır. Demek ki bu ihtimal gün yüzünü göremeyecek tarzda 

elenmiştir.

1.4.2. Bütün Varlıkların Tabiat Tarafından Yaratılmış Olma Ihtimali

Tabiat dedikleri şey, varlıkların bünyesinde görülen, yaş-kuru, sıvı-katı, sert-yu-

muşak, soğuk-sıcak gibi unsurlardır. Hâlbuki insanın tabiatındaki huyları, kendisinin 
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varlığından sonra söz konusu olduğu gibi, kâinatın ve her türlü varlığın bu tabiatı, 
mizacı, huyu da ancak ilgili nesnenin varlığından sonra meydana gelmiştir.

Ölmayan bir insanın, olmayan bir ağacın tabiatından söz etmek, Kâinatta cari olan 
ilahi kanunların tabiatına aykırıdır. Bu konuyu da şu nurlu ifadelerle bitirelim:

“Tabiiyyunların mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey, olsa olsa ve ha-
kikat-ı hariciye sahibi ise ancak bir san’at olabilir, Sâni’ olamaz. Bir nakıştır, 
Nakkaş olamaz. Ahkâmdır, hâkim olamaz. Bir şeriat-ı fıtriyedir, Şâri’ olamaz. 
Mahlûk bir perde-i izzettir, Hâlık olamaz. Münfail bir fıtrattır, Fâtır bir fâil ola-
maz. Kanundur, kudret değildir; Kâdir olamaz. Mistardır, masdar olamaz.”18

1.4.3. Varlıkların Bir Tesadüf Eseri Ortaya Çıkmış Olma Ihtimali

Tesadüf aslında hikmetini bilmediğimiz işler konusunda ”bir şeyler söylemek için” 
kullanılan, gerçekliği bulunmayan mevhum bir argümandır. Kâinatın ve içindeki tüm 
varlıkların harika görevler ifa etmesi, çok faydalı maksatları takip etmesi, işin arka 
planında her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla gören sonsuz ilim, hikmet, kudret ve irade 
sahibi bir yaratıcının varlığını gösterir. Bu konuyu da fazla uzatmadan yine İmam-ı 
Azam’dan nakledilen bir olayla akl-ı selimin gözleri önüne serelim:

Menkıbeye göre Bağdat’ta oturan İmam-ı Azam o günkü meşhur bir inkarcı ile bel-
li bir yerde insanların huzurunda Allah’ın varlığını tartışmak üzere belli bir saatte 
anlaşmıştır. Ancak bir-iki saat gecikmeli olarak toplantıya katılır. İnkarcı da bu gecik-
mesini bahane ederek İmam-ı Azam’ın kendisinden korktuğunu, karşısına çıkamaya-
cağını haykırmış ve çoktan galibiyetini ilan etmiştir bile. Nihayet gecikmeli de olsa 
İmam-ı Azam toplantıya katılır ve mazeretini şöyle belirtir:

“‘Ben Dicle Nehri’nin karşı tarafından buraya geldim. Fakat bir şanssızlık eseri, 
ağaçlardan kopup gelen tahtalar biraz gecikmeli kayığın inşasına başladılar. Tahta-
ların ağaçlardan kopmaları, bir araya gelmeleri, birleşerek bir kayık olmaları epey 
zaman aldı. Ben de bu sebeple geciktim, kusura bakmayın’ der. Bunları duyunca in-
karcı efelenir ve bütün gür sesiyle bağırır: ‘Demedim mi, beni deli olan kimselerle 
karşı karşıya getirmeyin diye. Bu adam bir kayığın tesadüf eseri olarak kendiliğinden 
meydana geldiğini söylüyor. Böyle bir kimse ile ne konuşabilirim ki!’ Bunun üzerine 
İmam-ı Azam şu gerçeği seslendirir: ‘Arkadaşım! Sen birkaç tahtanın tesadüf eseri 
olarak bir araya gelip bir kayık olduğu iddiasını, akıldan uzak bir hayal, bir yalan oldu-
ğunu söylüyorsun da, koca kâinat gemisinin tesadüf oyuncağı olarak var olduğunu sa-
vunuyorsun; bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir zekâ, bu nasıl bir ilim, bu nasıl bir feraset!’” 

18 Bediüzzaman Said Nursi, Lem’alar (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 305.
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Rivayete göre biraz düşünen o mülhit imana gelir.

Diğer bir kıssada şu bilgilere yer verilmiştir: “Yine Allah’ın varlığı ve birliğini sor-
gulayan bazı zındıklar İmam-ı Azam ile bir araya gelmişler. İmam ‘Bu konuda konuş-
madan önce size bir sualim olacak’ demiş ve şöyle devam etmiştir: ‘Bir gemi Dicle’de 
yüzüyor, –kendi kendine– gidip yiyecek ve başka ihtiyaç duyulan malları içine alıp dö-
nüyor ve gereken yerde demir atıyor. Malları boşalttıktan sonra tekrar –bazı malları 
almak için– geri dönüyor; bütün bunları hiçbir kaptan olmadan kendi başına yapıyor!’ 
denilse ne cevap verirsiniz?’ Önlar ‘Böyle bir şeyin olması muhaldir, imkânsızdır’ de-
mişler. Bunun üzerine İmam-ı Azam ise şöyle demiştir: ‘Bana söyler misiniz; ufak bir 
geminin, bir yönetici/kaptan olmadan kendi kendini hareket etmesi, çok makul bir 
rotayı takip etmesi, insanların muhtaç olduğu eşyayı yüklenmesi ve yerine ulaştır-
ması imkânsız ise, koca bu kâinatın kendi kendine hareket etmesi (bu yerküresi ge-
misinin kendi kendine hareket etmesi, atmosfer denizinde yüzmesi, insanların diğer 
canlıların muhtaç olduğu her şeyi bahar ambarında taşıyıp getirmesi ve sonra tekrar 
geri dönüp dört mevsimi dört depo olarak kullanması ve nihayet rotasını şaşırmadan 
yine bahar mevsiminde ihtiyaçları karşılayacak malları getirmesini nasıl tesadüfe ha-
vale edebilirsiniz, sonsuz rahmet, ilim, kudret ve hikmeti sahibi bir yaratıcı olmadan, 
bir idareci olmadan bu işleri yapması milyon defa daha fazla imkânsız olmaz mı?)19

Evet, kâinat çapında görünen her şey çok akıllıca, bilgilice, hikmetli amaçlar doğ-
rultusunda hareket etmekte olduğu inkâr edilemez. Bunları kör, sağır, dilsiz, akılsız 
ve cansız sebeplere, tabiata veya tesadüfe havale etmek için akıldan istifa etmek bile 
yetmez. Demek ki söz konusu üç ihtimalin hiçbiri kabul edilmeye değer bir konumda 
değildir. Bunların hepsinin ayıklanması ise asıl değer verilmesi gereken ihtimali orta-
ya koymuş demektir.

1.4.4. Kâinatın Yaratıcısı Ezeli, Ebedi, Her Şeyi Hakkıyla Bilen, Gören, Işiten 
ve Bir Olan Allah’tır

Zira kâinat çapında görünen işler, icraatlar, hareketlerin hepsi çok bilgili, akıllı, şu-
urlu, hikmetli bir çizgi takip ettiklerine göre, elbette bu işleri ve bu icraatı yapanın da 
sonsuz ilim, hikmet ve kudret sahibi olduğunu zorunlu kılar.

Çünkü sağır fertlerden iyi duyan bir meclisin, dilsiz fertlerden çok iyi hatipler top-
luluğunun ve kör fertlerden çok güzel gören bir cemaatin meydana getirildiğine tarih 
şahit olamamıştır. Keza tımarhaneden bin kişilik bir grubu getirip onlardan akıllı bir 
meclis kurmaya çalışmak abesle iştigal etmektir. Demek ki bu cansız, akılsız, kör ve 

19 İbnu Abdul-İzz, Şerhu’t-Tahaviye 1 (Vezaretu’ş-Şuuni’l-İslamiye es-Suudiye, 1418), 35.
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sağır nesnelerin hareketlerinde aklı, hayatı, görmeyi ve işitmeyi göstermesi, bu işlerin 
kendilerine ait olmadığının açık göstergesidir. Son olarak şunu belirtmeliyiz ki muh-
teşem Süleymaniye Camii’nin mimarsız olması mümkün olmadığı gibi, bu kainatın 
mimarsız ve ustasız olması ondan bin kat daha fazla imkânsızdır. Kâinatın ve içindeki 
diğer varlıkların kendileri, birer gerçeklik olarak ortada iken bazı masallara sarılan-
ların durumu göründüğü gibi içler acısıdır. Örneğin insanın gören bir gözü vardır. Ve 
görmesi için de güneş gerekir ve bakıyorsunuz ki o da vardır. Acaba bu ikisi arasındaki 
yakın ilişkiyi görmeyenler başka hangi gerçeğe inanabilirler. Bir şehrin kendiliğinden 
kurulduğunu söyleyeni tımarhaneye yollarlar. Bu harika düzen içindeki koca kainatın 
kendiliğinden kurulduğunu söylemek için normal deli olmak bile yetmez.

Evet sonradan var olanın bir var edeni, hareket edenin bir ilk muharrikinin olması 
aklen zorunludur. Bir fizik kanunudur; her cisim yapısı gereği olarak hareketsizdir. 
Yani maddenin yapısal karakteri eylemsizliktir, atalettir. Buna rağmen her şeyin hare-
ket halinde olması, işin arka planındaki yaratıcı bir tahrik edeni göstermektedir. Diğer 
yandan ontolojik tarih boyunca bir tek iğnenin ustasız, bir tek harfin bile yazarsız, bir 
mahallenin muhtarsız olmadığı bilinen bir gerçektir. Buna göre kâinat apartmanının 
bir ustası, kainat kitabının bir yazarı, varlık mahallesinin bir idarecisinin olması aklen 
zorunludur. Kadimden beri, akıl sahipleri hükema, filozof, din ve bilim adamlarının 
ittifakla Allah’a “vacibu’l-vücud” (aklen varlığı gerekli olan) unvanını vermeleri, var 
olanlar ile var eden arasındaki zorunlu ilişkiye yapılan bir vurgudur.

2. Islam Âlimlerinden Tevhide Dair Bazı Deliller

Bu konuda müçtehit imamların dâhil olduğu meşhur bazı âlimlerin gösterdiği tev-
hidin birkaç deliline yer verilmektedir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür.

2.1. Imam Cafer-i Sadık

İmam Cafer-i Sadık hazretleri bir inkârcı ile tartışırken muhatabıyla arasında şöyle 
bir diyalog geçmiştir:

— İmam Cafer: Sen hiç denizde seyahat ettin mi?

— İnkârcı adam: Evet.

— Hiç dehşete düşüren bir olayla karşılaştın mı?

— Evet, bir defasında müthiş bir fırtına koptu ve gemiyi parçaladı. Kaptan ve mü-
rettebat boğuldu. Ben geminin bir parçasına tutundum. Ö parça büyük dalgalar ara-
sında yüzüp beni sahile attı.
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— Öyle anlaşılıyor ki daha önce gemiye ve kaptanlara güveniyordun. Fırtınadan 
sonra da geminin bir parçasına güvendin ve nihayet kurtuldun. Sen bu tehlikeler kar-
şısında gemiyi kaptanları her şeyini kaybettin. Bunları kaybettikten sonra artık boğu-
lup öleceğini mi düşündün yoksa kurtulacağına dair ümidin var mıydı? 

— Ben hep kurtulacağımı ümit ediyordum. 

— Peki senin bu ümidinin kaynağı ne idi?

Adam sükût etti. Bunun üzerine Hz. Cafer-i Sadık “İşte senin kurtulmaya yönelik 
vicdanında taşıdığın ümidin kaynağı seni yaratandır. Ö en sıkıntılı anında ona ümit 
besliyordun. Ve seni boğulmaktan kurtaran da Ö’dur” dedi ve adam Müslüman oldu.

Bu yaşanan hadisede İmam Cafer-i Sadık, inkârcı kişiye onun vicdanındaki istinat 
ve istimdat noktası gösterdi. Vicdanı yaratıcıya şahitlik ettiğini göstermiş oldu. 

Bu hakikati destekleyen bir rivayete göre Hz. Peygamber (asm) (henüz müşrik 
olan) İmran’ın babası Husayn’a “Bu gün/şu anda taptığın kaç tane ilahın var?” diye 
sordu. Adam “Altı tane yerde, bir tane de gökte olmak üzere yedi adet ilahım var” 
dedi. Hz. Peygamber (asm) “Peki başına bir bela, bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman 
hangi ilahına yalvarırsın?” diye sordu. Adam “Gökteki ilaha (Allah’a) yalvarırım” dedi. 
(Bilindiği üzere Arap müşrikleri Allah’ın varlığına inanıyorlar yalnız ona şirk koşuyor-
lardı.) Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) “Müslüman olursan sana faydalı iki keli-
me öğreteceğim” demiş ve Müslüman olunca da “Allah’ım! Bana dosdoğru yolu göster 
ve beni nefsin şerrinden koru” şeklinde bir duayı öğretmiştir.20 Bir rivayete göre Pey-
gamberimiz (asm) ona “Madem ihtiyaçlarını yalnız biri karşılıyor, demek ki senin için 
Allah’tan başka bir ilah yoktur” demiştir. Bu husus vicdanın yaratılışı itibarıyla Allah’a 
kulluk yapma duygusu ile donatıldığını göstermektedir.

2.2. Imam-ı Azam

İmam-ı Azam, dehriyyun olanlara karşı kınından çıkmış keskin bir kılıç mesabe-
sinde idi. Önlar da İmam-ı Azam’ı öldürmek için her zaman fırsat kolluyorlardı. Niha-
yet bir gün camide oturan İmam-ı Azam’a karşı kılıçlarını çekmiş ve onu öldürmeye 
azmetmiş bir inkârcı grup camiye girip ona saldırmak istediler. İmam inkârcılara şöy-
le bir soru sordu: “‘Ben düzgün yüzen bir gemi gördüm. Ne onu yürüten bir kaptan ne 
de yürümesi ve gerekli hizmetler için iş başında olan bir mürettebat yoktu’ diyen bir 
adam hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıl böyle bir şeyi kabul eder mi?” Önlar: “Böyle 
bir şeyi akıl kabul etmez, edemez” dediler. Bunun üzerine İmam-ı Azam şöyle dedi: 

20 Tirmizi, “Daavat”, 3483.
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“Fe subhanellah! Kaptansız ve mürettebatsız bir geminin denizde düzgün bir rotada 
yürümesi aklen mümkün değilse, nasıl olur da farklı halleri, değişik hareketleri bu-
lunan, çok geniş bir alana ve birbirinden farklı boyutlara sahip şu dünya yaratıcısı ve 
idarecisi olmaksızın böyle düzenli bir rotayı takip edebilir?” Bu gerçeğin karşısında 
vicdanları harekete geçen inkârcılar ağlamaya başladılar ve Müslüman oldular.

Bir defasında İmam-ı Azam, Allah’ın varlığı hakkında muhatap olduğu bir soru-
ya şöyle cevap vermiştir: Bir baba çocuğunun erkek olmasını istediği halde kızı olur. 
Aksine doğacak çocuğunun kız olmasını istediği halde erkek olur. Çocuğun dünyaya 
gelmesinde en büyük rol oynayan anne-babanın bile isteklerine aykırı bir şekilde ço-
cuğun dünyaya gelmesi, bu işin arka planında küllî bir irade sahibini, Allah’ın varlığını 
göstermektedir.

Evet cüz’i bir irade, kuvvet, bilgi, şuur ve akla sahip olmasına rağmen insanın çoğu 
kez arzusunu gerçekleştirememesi, işin arka planında külli bir ilahi iradenin bulun-
duğunun göstergesidir. Çünkü hâkim olan küllî irade devreye girdiği zaman cüz’i irade 
işlevini yapamaz.

2.3. Imam Şafii

Yine bazı inkârcılar İmam Şafi’ye gidip Allah’ın varlığı için bir delil göstermesini 
istediler. İmam Şafi Allah’ın sonsuz ilim ve kudretini nazara veren bir delil sunarak 
şöyle dedi: “Sizce bir dut yaprağının tadı, rengi, kokusu ve tabiatı bir midir?” Önlar: 
“Evet” dediler. Bunun üzerine İmam Şafi sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakınız, onu bir 
ipek böceği yer ve ondan ipek çıkarır. Bir arı yer ondan bal çıkarır. Bir koyun yer hay-
van tersi çıkarır. Aynı yaprağı bir geyik yediğinde ondan misk örülür. Bunların tabiatı 
bir –aynı yaprak türü– olduğu halde onu ayrı ayrı şekillere dönüştüren kim?” Rivayete 
göre on yedi kişilik bu grup da Müslüman oldu.

Bu konuyu destekleyen benzer bir misali de Bediüzzaman’dan alıntılayalım:

“Evet, Allah’ın vahdaniyetini gösteren hesapsız sikkelerinden, hayat üzerin-
de koyduğu şu sikkeye bak ki: ‘Bir şeyden her şey yapar, hem her şeyden bir 
tek şey yapar.’ Mesela nutfe suyundan ve hem içilen basit bir sudan, hesapsız 
organları ve canlılara ait cihazlar yapar. İşte bir şeyi her şey yapmak elbette bir 
Kadîr-i mutlakın işidir. Hem –hayvan veya bitki türünden olsun– yenilen hadsiz 
yiyeceklerden o müteaddid maddeleri, has bir cisme kemal-i intizam ile çevi-
ren ve ondan mahsus bir cild nesceden ve ondan basit cihazları yapan; elbette 
bir Kadîr-i küll-i şeydir ve Alîm-i mutlaktır. Evet hayat ve ölümün yaratıcısı olan 
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Allah, şu dünya tezgâhında, hikmetiyle hayatı öyle mucizeli bir kanun-ı emri ile 
idare ediyor ki o kanunu tatbik ve icra etmek bütün kâinatı kabza-i tasarrufun-
da tutan bir zâta mahsustur.

İşte eğer aklın sönmemiş ise, kalbin kör olmamış ise anlarsın ki bir şeyi 
kemal-i sühulet ve intizamla her şey yapan ve her şeyi kemal-i mizan ve inti-
zamla san’atkârane bir tek şey yapan, her şeyin Sâni’ine has ve Hâlık-ı küll-i 
şeye mahsus bir sikkedir, bir mühürdür. Meselâ görsen: Hârika işler yapan bir 
zât, bir dirhem pamuktan yüz top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi 
sair kumaşları o tek dirhem pamuktan dokumakla beraber; helva, baklava gibi 
çok yiyecekleri dahi ondan yapıyor. Sonra görsen ki o zât demiri ve taşı, balı ve 
yağı, suyu ve toprağı avucuna alır, bir güzel altın yapar. Elbette kat’iyyen hük-
medeceksin ki o zât, öyle kendine has bir san’ata mâliktir; bütün anasır-ı arziye 
onun emrine müsahhar ve bütün mevalid-i türabiye onun hükmüne bakar. Evet 
hayattaki tecelli-i kudret ve hikmet bu misalden bin derece daha acibdir.”21

2.4. Imam Ahmed b. Hanbel

İmam Ahmed’in Allah’ın varlığına getirdiği açık bir delil yumurtadan civcivin yara-
tılmasıdır. Şöyle der: Dış kısmı erimiş gümüşe, iç kısmı saf altına benzeyen, her taraf-
tan korunaklı, düz yapılı ve hiçbir gediği bulunmayan bir kale görseniz ki; duvarları 
yarıldı ve kalenin içinden işiten ve gören bir canlı çıktı, bu harika kalenin bir ustasının 
olduğunu düşünmekten başka bir seçeneğiniz var mı?

Evet, yüz binlerce yumurtanın –küçük olsun büyük olsun– aynı şekilde yaratılması 
bir tek yaratıcının mührüdür. Yumurtanın bir tarafının sivri, bir tarafının yassı olması, 
harika bir kabuk ambalajına konulması, kabuğun altında çok ince bir zarın serilme-
si, o zarın altında bembeyaz bir maddenin yerleştirilmesi, onun da altında sarı bir 
maddenin döşenmesi, genel olarak yumurtanın gıdalı, besleyici bir muhtevaya sahip 
kılınması ve bütün yumurtalarda bu sistemin cari olması, yumurtanın arka planında 
sonsuz ilim, kudret ve hikmet sahibi bir tek Allah’ın olduğuna işaret etmektedir.

2.5. Imam Malik

Abbasi halifesi Harun Reşit, İmam Malik’ten Allah’ın varlığını gösteren bir delil 
söylemesini ister. İmam şu cevabı verir: Gerek insanın gerekse kuşların ve diğer hay-
vanların hançerelerinden farklı farklı seslerin çıkması, hareketli nağmelerin bulun-
ması ve çeşit çeşit dillerin varlığı Allah’ın varlığının en büyük bir delilidir.

21 Nursi, Sözler, 392-393.
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Evet, “Göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da Ö’nun 
ayetlerindendir. İlim sahipleri için elbette bunda deliller vardır”22 mealindeki ayette 
bu tevhid deliline işaret edilmiştir. 

Hazret-i Âdem’den (as) beri bütün insanların temel organlarda birbirine benze-
mekle beraber, suret ve vasıfça birbirlerinden ayrı ayrı olmaları muhteşem bir tevhid 
delilidir. İnsanların sesinden ve yüzünden tut ta parmak izlerine kadar farklı olması 
ve birbirine benzememesi, Allah’ın sonsuz irade ve kudretinin haşmetini gösteren de-
lillerdir.

Zira bir simayı yaratacak olan irade ve kudret, diğer simalara benzetmemek 
için, geçmiş ve gelecek olanların hepsini bilip görmesi, adeta hepsini bir tepside 
önüne koyması ve hepsini iradesi ile ayırıp öyle bir şekil vermesi gerekir. Öyle ise 
bir insana bir sima verebilmenin yolu, bütün simaları bilmekten ve irade etmek-
ten geçiyor. Bu da sonsuz bir ilim ve irade ile olabilir. Halbuki tabiat dedikleri şey 
cansız ve şuursuz sebeplerin toplamından hasıl olan zihni bir kuruntudur, aslı asta-
rı olmayan zihni bir halüsinasyondur. Bunlara bel bağlamak ancak inkâr sadedinde  
söylenmiş avuntulardır.

2.6. Bir Şairin Tevhid Delili: Tevhide Bakan Pınarlar, Çiçeklerin Delili

Meşhur şair Ebu Nuvas bir şiirinde tevhidin delillerini şöyle sıralamıştır:

Yeryüzündeki bitkileri düşün ve Allah’ın yarattığı sanat eserlerine bak. Gümüşten 
olan pınarların havaya bakan gözlerine, zeberced kamışının üzerinde dizilmiş altın 
misali çiçeklere bak! Hepsi Allah’ın şeriki olmadığına şahadet etmektedir. Yani pınar-
lardan suyun akması, sudan çiçeklerin açması, çiçeklerin altın gümüş gibi farklı renk-
lere sahip olması, harika bir nizam ve intizamı, bir hikmet ve inayeti, bir maksat ve 
gayeyi göstermektedir. Bu harika nizam ve intizam içerisinde, bu eşyaların birbirine 
cevap vermeleri, birbirinin sesine kulak vermeleri, harika bir dayanışma içerisinde 
olmaları, işlerin yürümesi için omuz omuza vermeleri, birbirine mükemmel yardım 
etmeleri, işin arka planında sonsuz ilim ve hikmet, mutlak kudret ve inayet sahibi bir 
zatın varlığını göstermektedir. Bu da Allah’tan başkası değildir.

2.7. Bir Bedevinin Tevhid Delili

Devenin tersi devenin varlığına, gübre merkebin varlığına, ayak izleri söz konu-
su yolda bir yürüyüşün olduğuna delalet ettiği halde, burçlar sahibi semanın, yollar 
sahibi yerkürenin ve dalgalanan denizlerin varlığı Halim, Alim ve Kadir olan Sâni’in 

22 Rûm 30/22.
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(Kullarına karşı yumuşak davranan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten yaratıcının) 
varlığını göstermez mi? Elbette akl-ı selim sahipleri için güneş gibi gösterir.23

Bilindiği üzere kelam literatüründe eserden müessire ve müessirden esere ya-
pılan iki istidlal metodu vardır. Eserden müessire yapılan istidlal metoduna “delil-i 
innî”, müessirden esere yapılan istidlal metoduna ise “delil-i limmî” denir. Örneğin 
dumanın ateşe, ışığın güneşe delaleti eserden müessire yapılan bir istidlaldir. Buna 
mukabil ateşin dumana, güneşin ışığa delalet ise müessirden esere yapılan bir istidlal 
metodudur.

Demek ki bu akıllı bedevi en kuvvetli istidlal metodu olan “delil-i innî”yi kullan-
mıştır. Demek ki “Akıl yaşta değil baştadır” denildiği gibi “Akıl şehirde veya köyde değil 
kişinin başındadır” ya da “Akıl zaman ve mekânda değil insanın başındadır”.

2.8. Kelamcıların Kullandığı Bazı Deliller

2.8.1. Hudus ve Imkân Delili

Kelamcıların eskiden beri kullandıkları bu iki delil sonuçları itibarıyla Allah’ın var-
lığını ve birliğini ispat etmektedir.

“Hudus” varlıkların yok iken sonradan var olduğunu gösteren bir delildir. “İmkân” 
kelimesi ise mümkün olmayı anlatır. Kâinatın var olması ile yok olmasının eşit şekilde 
mümkün olduğunu ifade eder. Allah’tan (ve onun şerikinden) başka her şey var da 
yok da olabilir. Yalnız Allah’ın varlığı vücub mertebesinde olup zorunludur. Şerikinin 
varlığı ise imkânsız olup yokluk mertebesinde kalması zorunludur. Ö halde bir şeyin 
yokluktan varlığa çıkması için mutlak bir irade ve tercih ediciye ihtiyaç vardır. Çün-
kü “tereccuh bila müreccih” caiz değildir. Yani sonradan var olan mümkün varlıklar 
yokluk ve varlık sahnelerine eşit mesafededir. Tartının bu eşit kefelerinden birinin 
kendiliğinden üstün çıkması imkânsızdır. Demek varlıkların bir yaratıcıya ihtiyaçları 
vardır. Fakat yaratıklar da birbirini yaratamazlar. Öyleyse bu varlığı yaratan ezeli bir 
kudret ve tercih edici bir irade sahibi vardır.

2.8.2. Hudus Delilinin Iki Ayrı Mertebesi

“Zatî hudus” eşyanın –biraz önce ifade edildiği üzere– var olmalarında bir yaratıcı-
ya muhtaç olduklarını ifade eder. 

“Zamanî hudus” ise eşyanın var olmadan önce, yokluğu üzerinden bir zaman süre-
sinin geçmesini ifade eder.24 Bugünkü bilimsel teorilerin verilerine göre kâinat yakla-
şık on dört-on beş milyar yıl önce yaratılmıştır. Demek daha önce yok idi. 

23 Bu konudaki bilgiler için bkz. Razi, Mefatihu’l-gayb, 2/333-334/Bakara: 21-22 ayetlerin tefsiri.
24 Cürcanî, Tarifat, 1-72.
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İmkân, özetle eşyanın varlığının mümkün olduğunu anlatır. Hudus ise eşyanın eze-
li olmayıp sonradan var olduğunu gösterir. İmkân ile hudus delili iç içe giren, birbirini 
tamamlayan delillerdir. İmkân: imtinaın/muhal olmanın zıddıdır. Bir şey muhal değil-
se mümkündür.

Buna göre imkân sınırı dâhilinde olan bir şeyin varlığı muhtemeldir. Hudus ise 
bizzat bu mümkün olan varlığın vaki olmasıdır. Bu sebepledir ki kelam kitaplarında 
bu iki delil “imkân-hudus” şeklinde birlikte zikredilir.

Sonradan var olan her şey hadistir. Her şeyi var eden ise Muhdis’tir ve Kendi zatı 
sonradan olmuş değildir. Böyle bir hüküm aklen batıldır. Aksi takdirde onu da bir var 
eden olacaktır. Önu var edeni de başka bir var eden olacaktır. Bu silsile böyle sonsuza 
kadar gider ki akıl buna hükmetmez.

Öyleyse bütün silsileler Allah’ta biter ki Ö’nun zatı ezelîdir, başlangıcı yoktur, hâdis 
değildir, var edicisi yoktur; “kıyam binefsihi” sıfatı ile tanımlandığı gibi Allah kendili-
ğinden vardır. Ö’nun varlığı başka birisine dayanmaz. Her şeyin varlığı Allah’a dayanır. 
Ama Allah’ın varlığı hiçbir şeye dayanmaz. Her varlık mümkünü’l-vücuttur ki olması 
da olmaması da mümkündür, yalnız Allah vacibu’l-vücuttur ki yokluğu imkânsızdır; 
varlığı aklen zorunludur.

2.8.2.1. Burhanu’t-Temanu

Kelamcıların Allah’ın birliğini ispat için kullandığı önemli delillerden biri de “bur-
hanu’t-temanu” delilidir. Her akl-ı selim sâhibi bilir ki ulûhiyet sıfatına sahip olan ve 
varlığı hariçten bir varlığın tesiriyle değil zâtının gereği bulunan varlık, tam bir kudret 
mâliki, mutlak bir hüküm ve hâkimiyet sâhibidir. Bu hâl ulûhiyetin îcabıdır. Ö halde 
ilâh olan varlığın kudret ve kuvveti karşısında durabilecek bir rakibi bulunmaması 
gerekir. Aksi takdirde kudreti noksan, kendisi nâkıs bir varlık olur. Böyle bir varlık da 
ilâh olamaz. 

Şimdi her bakımdan birbirine denk iki ilâh bulunduğunu farz edelim. Yaratmakta 
ve hükmetmekte bağımsız hareket etmeleri ilâhlığın tabiatı icabı bulunduğundan bu 
iki ilâhın her zaman ittifak edip anlaşmaları imkânsızdır. Karşı konulmaz bir kudret 
sahibi olan her bir ilâhın kendi arzusuna muhalefet edilmesine rıza göstermesi de 
muhaldir. Şu halde her bakımdan birbirine eşit iki ilâhın bulunduğu farz edildiğinde, 
aralarında ihtilâf ve arzularında çatışma olacağı kesindir. Böyle bir ihtilâf sonunda 
meselâ ilâhların biri bir şeyin olmasını, diğeri de olmamasını istese, aklen şu üç ihti-
malden birinin olacağı muhakkaktır.
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• İki ilâhın dediği de olacaktır.

• Her ikisinin dediği de olmayacaktır.

• İlâhlardan birinin istediği olurken diğerininki olmayacaktır.

Bu ihtimallerden her biri de aklen muhal ve imkânsızdır. Her ikisinin de istediği 
olsa, bir anda bir şeyin hem olması hem de olmaması, yani vücud ve adem gibi iki zıd-
dın bir araya gelmesi durumu ortaya çıkar ki bu mantıken imkânsızdır.

Her iki ilâhın da istediklerinin olmaması, bir anda bir şeyin hem vücuttan hem de 
ademden mahrum kalması yani zıtların ortadan kalkması demektir ki bu da aklen ve 
mantıken muhaldir. Bundan başka istekleri yerine gelmeyen ilâhların acziyete düş-
meleri de söz konusudur. Âciz olan varlıklar ise ilâh olamazlar, bir şey yaratamazlar. 
Üçüncü ihtimal gereğince ilâhlardan birisinin arzusu tahakkuk eder, diğerininki ta-
hakkuk etmezse; arzusu yerine gelmeyen ilâh âciz olur, âciz olan ise ilâh olamaz.

Bu konuda kelamcıların dayandıkları delillerin başında “Eğer yerde ve gökte Al-
lah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle her ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki 
Arş’ın Rabbi olan Allah, onların nitelemelerinden münezzehtir, yücedir”25 mealindeki 
ayet-i celile gelir.

2.8.2.2. Burhanu’t-Teferrud

Kelamcıların kullandığı önemli delillerden biri de “burhanut-teferrud”dur. Hâki-
miyetin istiklali ve men-i müdahale kanunudur. Bilindiği üzere hâkimiyetin en esaslı 
ve vazgeçilmez kanunu, istiklâliyettir. Yani gayrın müdahalesini ve saltanata ortaklı-
ğını reddir. İştiraki kabul etmemektir. Hâkimiyetin zayıf bir gölgesine ve küçük bir cil-
vesine mazhar olan âciz insanların bile, istiklâllerini muhafaza için dış müdahaleleri 
nasıl şiddetle reddettiği ve kendi işine başkalarının karışmasına nasıl müsamahasız 
davrandığı meydandadır. Hatta hâkimiyetine karışabilir tevehhümüyle en dindar pa-
dişahlar bile masum çocuklarını ve sevdikleri kardeşlerini öldürtmüştür. Bu da hâki-
miyette gayrın müdahalesine yer olmadığı gerçeğinin ne derece kat’î ve esaslı olarak 
hükmettiğini apaçık göstermektedir. Bir devlette iki padişah, bir ilde iki vali, bir köyde 
iki muhtarın bulunmaması bu prensibin önemli bir göstergesidir. 

“De ki: ‘Eğer –onların/müşriklerin iddia ettikleri gibi– Ö’nunla beraber [başka] 
ilahlar olmuş olsaydı, o zaman bunlar topyekun egemenliği elinde tutan arşın sahibi 
(Allah) ile kavgaya tutuşmak için fırsat kollarlardı”26 mealindeki ayette hem temanu 
hem teferrud delillerine işaret edilmiştir.

25 Enbiyâ 21/22.
26 İsrâ 17/42.
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2.9. Kur’an’da Yer Alan Kâinatın Şahitlik Görevi

Asıl konumuz kâinatın elli beş lisanla tevhide şehadetleri olduğuna göre Kur’an’da 
kâinatın bu şahitlikle ilgili vazifelerini özetlemekte fayda vardır. Bilinen bir hakikat-
tir ki Kur’an’ın her bir tarafında intişar eden asıl maksatlar ve esas unsurlar dört-
tür: Allah’ın birliğinin ispatı, nübüvvetin ispatı, haşr-i cismanînin ispatı, ubudiyet ve 
adaletin tespiti. Bu dört unsurun tahakkuku şu sual ve cevap tablosundaki diyalogla 
ortaya çıkmaktadır. Ezeli ilim ve kudretin bir tezahürü ve kâinat çapında cari olan 
ilahi hikmet tarafından kâinata sorulan sualler şöyledir: “Ey kâinat! Nereden ve kimin 
emriyle geliyorsunuz? Sultanınız kimdir? Rehberiniz ve hatibiniz kimdir? Ne edecek-
siniz? Ve nereye gideceksiniz?”27 Fıtrat kanunlarının bir yansıması olan bu suallerin 
tatmin edici cevabı yalnız Kur’an’dır. Öyle ise Kur’an’da asıl maksatlardan başka olan 
kâinat bahsi istitradî/tebaîdir. Bunların söz konusu edilmesinin sebebi ise san’atın 
intizamıyla Sâni’-i Zülcelal’e istidlal yolu göstermektir. Evet intizam görünür ve ke-
mal-i vuzuh ile kendini gösterir. Sâni’in vücud ve kasd ve iradesine kat’iyyen şehadet 
eden sanatın nizam ve intizamı, kâinatın her cihetinde boynunu kaldırarak her tara-
fından parıldayan yaratılışın güzellik ve mükemmelliğini nazar-ı hikmete gösteriyor. 
Güya her bir masnu/sanatlı tablo birer lisan olup Sâni’in/sanatkârın hikmetini tesbih 
ediyor. Ve her bir nev’ parmağını kaldırarak şehadet ve işaret ediyor. Madem maksad 
budur ve madem kâinatın kitabından intizama olan remiz ve işaretleri taallüm edip 
öğreniyoruz. Ve madem netice bir çıkar; kâinatın teşekkülü ve inşası nefsülemirde 
nasıl olursa olsun, bize bizzat taalluk etmez.28

Bununla beraber Kur’an-ı hakîmin yüce meclisine girmiş olan kâinatın her ferdi 
dört vazife ile muvazzaftır:

“Birincisi: İntizam ve ittifak lisanıyla Sultan-ı Ezel’in saltanatını ilân etmek.

İkincisi: Her biri birer fenn-i hakikînin seçkin bir mevzuu olduklarından İs-
lam’ın hakiki fenlerin özeti ve zübdesi olduğunu izhar etmek.

Üçüncüsü: Her biri birer nev’in numunesi olduklarından hilkatte/yaratılışta 
cari olan ilahî kanun ve prensiplere İslâmiyet’i tatbik etmek ve mutabık olduğu-
nu isbat etmek. Böylece fıtrat kanunlarının imdadıyla, İslâmiyet neşvünema bulur. 
Evet bu hasiyetle Din-i Mübin-i İslâm; sair heva ve heves içinde muallak ve me-
dedsiz, bazan ışık ve bazan zulmet veren ve çabuk tagayyüre yüz tutan dinlerden 
mümtaz ve serfirazdır. 

27 Bediüzzaman Said Nursi, Muhakemat (İstanbul: Söz Basım Yayın, 2012), 22.
28 Nursi, Muhakemat, 22-23.
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Dördüncüsü: Kâinat varlıklarının her biri birer hakikatin numunesi oldukların-
dan, efkârı hakikatler cihetine tevcih ve teşvik ve tenbih etmektir. 

Ezcümle: Kur’an’da kasem ile temeyyüz etmiş olan ecram-ı ulviye ve süfliye, 
tefekkürden gaflet edenleri daima ikaz ederler. Evet kasemat-ı Kur’aniye nevm-i 
gaflette dalanlara kar’ul asadır.”29

Sonuç

Bu kâinatın yaratılmasının en önemli sebebi, Allah’ın varlığı ve birliğine şahitlik 
yapmasıdır. Bu şahitliğin birçok yolu vardır. Aslında bir tek delil davanın ispatına ye-
terli bir şahittir. Ancak bir halatın liflerinin fazlalığı nispetinde gücü, kuvveti artacağı 
gibi, konumuzla ilgili delillerin çokluğu da bu mukaddes davanın birer sütunu olarak 
ona güç üstüne güç katar.

Bu çalışmada tevhide dair İslam âlimlerinin ifade ettikleri deliller genel ola-
rak incelenmiştir. Risale-i Nur’daki Tabiat Risalesi’nde yer verilen üç yolun ba-
tıl ve muhal olduğu gösterildikten sonra geriye tevhid yolunun açık ve net şekilde 
çıktığı ifade edilerek gösterilen her bir delilin tevhid davasının ispatına güç verdiği  
ortaya konulmuştur.

29 Nursi, Muhakemat, 23.
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