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Allah‟ın (CC) zâtını niteleyen sıfatların başında O‟nun “VücutVarlık” Sıfatı gelmektedir. Yâni Allah (CC) vardır.
Allah (CC) nasıl vardır?
Allah (CC),
kendi özü olarak, yâni Kıyam bi Nefsihî (Kıyam bi Zâtihî) olarak
vardır.
Ya da Allah‟ın (CC) kendi özü gereği var olmasına,
Kıyâm Binefsihî ya da Kıyâm bi Zâtihî denir.
Yâni Allah‟ın (CC) varlığı kendindendir.
Evren‟de her nereye ve her neye bakılırsa,
Allah‟ın (CC) kendisi hâriç, hiçbir şeyin kendiliğinden var
olamayacağı,
bir mantık kuralı olarak ortadadır.
Bundan dolayı,
Allah‟ın (CC) kendi özü olarak [Kıyam bi Nefsihî (Kıyam bi
Zâtihî) olarak] varlığının gerekli olduğu ortaya çıkar /çıkıyor /
çıkmaktadır.
Dolayısıyla,
Allah‟ın (CC) varlığı, „vâcibu‟l-vücûd (varlığı zorunlu)‟ olur.
Sonuç olarak,
varlığı zorunlu olan Allah (CC),
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http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf

1
Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

diğer varlıkların da varlık nedenidir. Necip Fazıl Kısakürek
ne güzel söylüyor:
Yön yön sarılmışım ne yana baksam;
Sarılan olur da saran olmaz mı?
Kim bu yüzü çizen sanâtkar ressam;
Geçip de aynaya, soran olmaz mı?
Bir parçacığım ben, bütüne hasret;
Zaman döne dursun, o güne hasret;
Rûhumsa zamânın üstüne hasret;
Ebediyet boyu bir an olmaz mı?
Evren ve Evren‟de her ne varsa,
ancak Allah‟ın (CC) yaratması, O‟nun var etmesiyle vardır.
Zorunlu (vâcib) olmadıkları için, varlıkların var olmaları, ilim
açısından „mümkün‟ olarak nitelenir.
Dolayısıyla,
„mümkün‟ olanların genel anlamda,
varlıkları ile yoklukları arasında bir fark yoktur.
Allah‟ın (CC) varlığı,
inansın inanmasın, her canlıya (ateiste dahî), az ya da çok
sinmiştir.
Bunu en basit olarak,
her doğan çocuğun İslâm tabiatı üzerine doğması da, zâten
göstermektedir!
Nâzım Hikmet‟in bir arkadaşı hâtıratında,
onunla yaptığı bir tartışmadan, şöyle bahsediyor:
“Tartışmamız sırasında,
„Allah‟ın (CC) olmadığı’ kanaatine vardık ama bundan dolayı
yine de başımıza bir şey geleceğinden endişe içindeydik.”
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Bu ifâdelere bakıldığında,
insanın yaratılışındaki inanma ihtiyâcının, onun tabiatında
olduğu,
bunun insandan, tamâmen soyutlanamayacağı görülmektedir.
Çünkü her şey, bir işâret ve delâlet olarak, Allah‟ın (CC) varlığını
göstermektedir ve
O, kesin olarak vardır.
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