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CaAfer KARADA.*

KALÂM ATOMISM
‘Kalâm atomism is one of the central subjects in the Mutakallimûn’s doctrine of universe. The origin of this subject still remains to be explored. Moses b.
Maymonides claims that kalâm atomism was affected by Greek atomism. This
claim also has been taken into account by various orientalists. In the nineteenth
Century, Schmölders and Mabilleu claimed that kalam atomism was affected by
Indian atomism. Shlomo Pines in his Beitrage zur 6slamischen Atomenlehre has
acknowledged a resemblance between the certain aspects of Greek and Kalâm atomism. Pines thought that the difference between Greek atomism and Kalâm atomism were too great and therefore believed that the search for a Greek source
of kalâm atomism was inconclusive. Pines established some congruities between
the doctrines of Indian atomism and kalam atomism. According to Alnoor Dhanani
in the The Physical Theory of Kalam (Brill 1994) Pines failed to find possible routes
of transmission from the former of the latter. Before Pines (ten years ago), 0emseddin (Günaltay), in his article called “Mütekellimûn ve Atom Nazariyesi” (Daru’lFunun 6lahiyat Fakültesi Mecmuas , 1925) acknowledged congruities between the
doctrines of Indian atomism and kalam atomism.
This article claims that kalâm atomism was put forward by mutekellimûn
in the Middle East and the influence of Greek and Indian atomism on kalam atomism was indirect. Therefore kalam atomism can be treated as an original theory.

A. G R

A

tom fikrinin kelam ilminde yer almas , kelamc lar n bir alem tasavvuru
oluCturma düCüncesinin sonucudur. slam toplumunun geniClemesine paralel olarak
yeni kültürlerle ve düCüncelerle karC laCma, slam düCünürlerini bu kültür ve düCünceler karC s nda yeni bir duruC ve bak C belirlemeye itmiCtir. Bir duruC ve bak C ortaya
koyabilmek için öncelikle kendini tan tabilme ve karC dakini tan yabilme verilerine ve
donan m na sahip olmak gerekir. DiAer bir deyiCle öncelikle bir tez ortaya koymak
*
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ard ndan buna paralel olarak diAerlerinin tezine karC antitez geliCtirmek gerekir.
Ötekinin kendini ve baCkalar n tan mlama biçimi de örnek bir Cablon olarak görülebilir. Cte bu saikle ilk slam düCünürleri diyebileceAimiz kelamc lar, slam vahyini
temel referans alarak yabanc kültür ve dinler karC s nda kendi dinlerini bir tan mlama ve tan tma diAer bir ifade ile aklî izah ve ifadeye dökme faaliyeti içerisine girmiClerdir. Vahyin referans al nmas yap lan faaliyeti bir dini düCünce niteliAine büründürmüC ve bunun doAal sonucu olarak merkeze o dinin tanr s al nm C, diAer konular
ona göre tan mlanm Ct r. Tan m öncelikle bir tasavvuru gerektireceAinden dinin tanr s olan Allah’tan baClamak üzere bir tasavvur oluCturma çabas çerçevesinde dinin
as l kaynaA olan Kur’an’a baCvurulmas ve oradan hareketle bir tasavvur oluCturulmas yoluna gidilmiCtir.
Kur’an’da Allah’ n iki vasf çok s k vurgulanmaktad r: ezelilik ve yarat c l k. Zira
“Allah kendisinden baCka ilah olmad A na Cehadet etti. Sürekli adaleti gözeten melekler ve ilim sahipleri de Aziz ve Hakim olan Allah’tan baCka ilah olmad A na
Cehadet ettiler. ”1 mealindeki ayet gereAince Allah’tan baCka ilah olmad A na Cehadet
etmek, O’nun her Ceyi yaratan tek yarat c , her olay n ilk sebebi, her Ceyin en sonu
yani “ezelî” ve “ebedî” olduAunu kabul etmek demektir. Nitekim Allah Teala “Allah
sizi ve iClerinizi yaratm Ct r. ”2 “Allah her Ceyin yarat c s d r. ”3 “Yaratan yaratmayan
gibi midir?”4 mealindeki ayetlerde özellikle Allah’ n “yarat c l k” vurgulanm Ct r. Bu ve
benzeri naslardan hareketle Cu hükümler ortaya konulmuCtur: Allah, “öncesi olmamay ” hatta “zaman içine dahil edilememeyi” ifade eden “ezelilik” vasf na sahiptir.
O’nun d C ndakiler böyle bir vasfa sahip deAildirler ve ancak O’nun “yaratma”s yla
varl k kazanmaktad rlar. “D C ndakiler” dediAimiz varl klar, “alem”i oluCturmaktad r.
Böylelikle alem tasavvuru tanr tasavvuruna göre CekillendirilmiC ve Tanr n n “ezelilik”
s fat n n aksine alemin “sonradan olma (hadis)” ve “yarat lm C olma (mahlûk)” özellikleri ön plana ç kar lm Ct r. Alemin ezeli olmad A n n en önemli göstergesi, alem ve
içindeki varl klar için bir ilk noktan n bulunmas d r. Buna ilaveten dünyada varolan
Ceylerde bölünme ve parçalanma bir gerçek olduAuna göre, bu iClemin sonsuza gitmesi maddenin ezeliliAi düCüncesini doAuracaA ndan bir noktada bitmesi gerekir.
Cte bu bittiAi nokta bölünemeyen en küçük parça “atom”dur. Bunu ifade için kelamc lar kimi zaman “cüz ellezî lâ yetecezzâ=bölünemeyen en küçük parça” gibi bir
terkibi, kimi zaman da “cevher” kelimesini kullanm Clard r.
Atom kelimesi karC l A nda slâm kelam düCüncesinde kullan lan “cevher” kelimesi için sözlükler “kendisinden faydal bir Cey ç kar lan her taC” anlam n verirler.
Ayr ca “bir Ceyin cevheri” denildiAinde “onun asl ve özü”nün kastedildiAini ileri sürerler. Dilsel aç dan bu kelimenin Farsça “gevher” kelimesinin arapçalaCmas
(muarrab) ile oluCtuAu kanaati yayg n olmakla birlikte baz Arap sözlük yazarlar , bu
kelimenin “aç Aa ç kmak/ortaya ç kmak” anlam na gelen Arapça (c-h-r) kökünden
geldiAini iddia ederler.5 Yukar daki anlamlar ndan hareketle felsefe ve kelam disiplin1

Al-i mran 3/18.
es-Saffât 37/96.
3
ez-Zümer 39/62.
4
en-Nahl 16/17.
5
Zebîdî ve Mütercim As m Efendi kelimenin Farsçadan muarrab olduAu görüCünün savunurken, ( Zebîdî, Tâcü’larûs, Beyrut ts. Daru Sad r, III, 115, “c-h-r” md. ; As m, Kamus Tercümesi, stanbul, 1305, II, 233, “c-h-r” md. ) bn
Manzur ve Feyruzâbâdî kelimenin Arapça (c-h-r) kökünden geldiAini iddia ederler. (bk. bn Manzur, Lisânü’l2
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lerinde terim olarak kullan lan “cevher” kavram her iki disiplinin aras ndaki ihtilaf
yans tacak bir anlama kavuCmuCtur. Nitekim felsefede cevherin “kendi kendine kaim,
kendi baC na bulunan ve bir konuda bulunmayan” anlam tercih edilirken, kelamda
“özü itibariyle yer kaplayan araz n mukabili mevcud” anlam tercih edilmiCtir.6 Kelamda “cevher” kavram ilk zamanlarda hem cisim hem de cismin bir cüzü; hem
madde hem de cevher için kullan lm C7, daha sonralar “bölünemeyen en küçük parça=cüz ellezî lâ yetecezzâ” anlam nda terimleCmiCtir.8
Kelam alimleri “cevher” kavram n kimi yerde yal n olarak kullanmakla birlikte
maksatlar n tam ifade için bir terkip olmas na raAmen “parçalanamayan en küçük
varl k” anlam nda “cüz ellezî lâ yetecezzâ”y terim olarak kullanmay srarla sürdürmüClerdir. Cevher kavram n kulland klar nda da “tek/bir/biricik” anlamlar na gelen
“ferd” kelimesini ilave ederek, diAer bir deyiCle “ferd” kelimesiyle kay tlayarak “cevher-i ferd” Ceklinde kullanmaya özen göstermiClerdir. Onlara göre cevher,
“mütehayyiz, hacmi olan ve arazlar kabul eden Ceydir”.9 Kelamc lar’ n genelde benimsedikleri “cevher-i ferd”, filozoflar n anlad A manadaki mücerred cevherlerden
farkl olup, en belirgin özelliAi “mütehayyiz” oluCu ve “maddeden mücerret” olmay C d r.10 Kelamc lar n bu tan m onlar n âlem ve tanr tasavvurlar n n bir gereAidir. Bundan dolay da “parçalanamayan en küçük parça” anlam ndaki cevher-i ferd, onlar n
âlem ve tanr tasavvurlar n n vaz geçilmez öAesi haline gelmiCtir. Bundan vaz geçmeleri, tanr ve âlem tezlerinin bütünüyle deAiCmesi veya çökmesi anlam na geleceAinden, diAer bir ifade ile cevher, araz ve cisim onlar n âlemin geçiciliAini ve tanr n n
kadîmliAini ispat teorileri olan “hudûs teorisi”nin birbiri ile s k irtibatl temel unsurlar n teCkil ettiAinden bu hususa özen göstermiClerdir.11 Bu da onlar , felsefecilerle
aralar ndaki fark laf z düzeyinde de göstermek ve vurgulamak için söylenmesi ve
yaz lmas zor bu terkipleri (cüz ellezî lâ yetecezzâ ve cevher-i ferd) kullanmaya itmiCtir.
Kelamda “cüz ellezi la yetecezza=parçalanamayan cüz” ve “cevher” ifadeleriyle an lan atom düCüncesinin nereden geldiAi temel sorunlardan biridir. Çünkü
nereden geldiAi veya hangi düCüncenin yans mas olduAu noktas nda aç k ve kesin
bilgiler bulunmamaktad r. Ancak benzerliklerden ve baz ipuçlar ndan hareketle dört
görüC ileri sürülmüCtür:
- slâm’ n temel kaynaklar ndan elde edilmiCtir,
-Yunan düCüncesinden gelmiCtir,
-Hint düCüncesinden al nm Ct r,
-Kelam atomculuAunun doAduAu bölge kültüründen yararlan lm Ct r.

Arap, Beyrut ts. Daru Sad r, IV, 152-153, “c-h-r” md. ; Feyruzâbâdî, el-Kamûsü’l-muhît, Beyrut 1407/1987, s. 472,
“c-h-r” md. )
6
As m, age., II, 233, “c-h-r” md.
7
bk. EC’arî, Makâlâtü’l-$slamiyyîn, (nCr. H. Ritter), Wiesbaden 1980, s. 301-306; Makdisî, el-Bed’ ve’t-tarîh, Paris
1899, I, 43.
8
Sholomo Pines, Mezhebü’z-zerre inde’l-müslimîn (trc. Muhammed Abdulhadî Ebû Rîde), Kahire 1365/1946, s. 4.
9
Cüveynî, Lum’aü’l-edille, nCr. Fevkiyye Hüseyin Mahmûd, Beyrut 1987, s. 77.
10
Muna Ahmed Ebû Zeyd, et-Tasavvuru’z-zerrî, Beyrut 1414/1994, s. 26.
11
Nitekim Bâk llânî’ye göre cevher arazlardan en az bir tanesini kabul eder, araz bulunmazsa cevher olmaktan
ç kar. (et-Temhîd, , s. 37). Cabirî ise bu durumu Cöyle ifade eder: “Cevher ancak onda Allah’ n arazlar yaratmas yla var olur. ” (Arap Kültürünün Ak l Yap s (trc. B. KöroAlu-H. Hacak, E. Demirli), stanbul 1999, s. 294).
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Bu dört görüC kendi içerisinde deAerlendirilecek ve hangisinin daha tutarl ve
mesnetli olduAu ortaya konmaya çal C lacakt r.

B.

SLAM’IN TEMEL KAYNAKLARI

slam’ n temel kaynaklar ndan ç kar ld A iddias pek taraftar bulamam Ct r,
çünkü, temel kaynaklar olan Kur’an ve hadislerde bu fikre mesnet teCkil edecek aç k
bir ifade bulmak oldukça zordur. DiAer taraftan, naslara s k baAl l A ile bilinen
selefîlerin ve ehl-i hadîsin bu tür terimlere soAuk bakmalar , ve slâmî ilimlerde kullan lmas n hoC karC lamamalar 12 da bu iddian n mesnetsizliAini gösterir. Sözgelimi
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) naklettiAine göre selefîler kelamc lar sahabe döneminde
bulunmayan “cevher ve araz” tabirlerini kulland klar için k nam Clard r. Ayn Cekilde
ünlü hadis usülcüsü bnü’s-Salah da felsefe ve mant k terimlerinin slamî ilimlerde
kullan lmas n Ciddetle eleCtirmiCtir.13 Selefîlerin önde gelenlerinden bn Teymiyye (ö.
728/1325) de, “cisim ve cevher” gibi kelimelerin Allah hakk nda veya dinî alanda
kullan lmas na karC ç kar. Ona göre, “Allah cisimdir” demek ile “Allah cisim deAildir”
demenin bid’at (dinin kaynaklar nda olmayan, sonradan ilave edilen) olmas bak m ndan aralar nda bir fark yoktur. Zira bu kelimeler Kur’an ve hadislerde geçmediAi
gibi önceki alimlerin (selef) sözleri aras nda da bulunmamaktad r. Bundan dolay da
kelamc lar aras nda cereyan eden cevher ve cisim odakl tart Cmalar yersiz ve gereksiz bulur.14

C. YUNAN DÜ

ÜNCES

Yunan düCüncesinden kaynakland A iddias Endülüs’lü Yahudi bilgin bn
Meymun (ö. 601/1204) taraf ndan ileri sürülmüC15 ve çaAdaC araCt rmac lar
Brockelmann, De Boer16 ve Zühdî Hasan Carullah taraf ndan desteklenmiCtir.17 Kelam
atomculuAu ile Leukippos taraf ndan ortaya at lan ve öArencisi Demokritos taraf ndan geliCtirilip kurumsallaCt r lan atom teorisi aras ndaki benzerlik, bu iddian n en
güçlü delili olarak görülür.18 Aristo’nun verdiAi bu iki düCünürün “varl klar n bölünmez
parçalardan oluCtuAu” Ceklideki görüCleri19 ile kelamc lar n “el-cüz ellezi la
yetecezza=bölünmeyen en küçük parça” isimlendirmeleri aras nda kolayl kla benzerlik kurulabilir. Yunan klasiklerinin çok erken dönemlerde Arapça’ya çevrilmesi göz
önüne al nd A nda, bu düCüncenin, ak lc bir yol izleyen ve akla geleneksel anlay Ctaki
12

$hyâu ulûmi’d-dîn, Beyrut, ts. Daru’l-Kütübi’l-Arabî, I, 165.
Fetâvâ, Diyarbak r ts. s. 35
14
bn Teymiyye, Minhâcü’s-sünne, Beyrut, ts. Daru’l-Kütübi’l- lmiyye, I, 180-181
15
bn Meymun, Mu’tezile ve EC’arilerin fikirlerini Yunan kitaplar ndan ald klar n iddia eder. (Delâletü’l-hairîn,
Ankara 1974, s. 189. ) Otto Pretzl, kelamc lar n atom düCüncesini doArudan Yunan düCüncesinden almad klar
iddia eder. Ona göre zaten ilk devir kelamc lar ile Yunan düCüncesi aras nda irtibat kurmak zor olmakla birlikte
sonraki kelamc larla felsefe aras ndaki iliCkinin bulunduAunun inkar mümkün deAildir. ( “Mezhebü cevheri’l-ferd
inde’l-mütekellimîn fi’l-$slam”, trc. Muhammed Abdulhadi Ebu Rîde, (S. Pines, Mezhebü’z-zerre inde’l-müslimin’in
sonunda), s. 131, 147. )
16
Hind düCüncesini ilkel bulan De Boer, Kelamc lar n atom düCüncesinin menCeinin Yunan Tabiat felsefesi
olduAunu ileri sürer. ($slam’da Felsefe Tarihi (trc. YaCar Kutluay), Ankara 1960, s. 43. )
17
rfan Abdulhamid, Dirasât fi’l-f rak ve’l-akâidi’l-$slâmiyye, Beyrut 1404/1984, s. 153-154 ; Muna Ahmed Ebû Zeyd,
et-Tasavvuru’z-zerrî, s. 24.
18
Kam ran Birand, $lkça Felsefesi Tarihi, Ankara 1956, s. 27; Hüsameddin Erdem, $lkça Felsefesi Tarihi, Konya 1998,
s. 112.
19
Aristo, Metafizik (trc. Ahmet Arslan), zmir 1993, s. 249 (II, 1084b 25-30).
13
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ulemadan daha fazla yer veren Mu’tezile’yi celbetmesi de doAald r. Dahas , geliCmiC
ve kendine özgü yerleCik üslup kazanm C, tanr ve kainat hakk nda oturmuC terminolojiye sahip Yunan düCüncesi karC s nda yeni bir metot geliCtirmek, terminoloji oluCturmak ve bunlardan bir tanr ve kainat tasavvuru ortaya koymak durumunda olan
slâm bilginleri, haz r bulduklar bu Yunan metot ve terminolojisinden yararlanma
yoluna gitmiC olabilirler. Ancak materyalist karakterdeki Demokritos atomculuAu ile
kadim ve yarat c Tanr tasavvuruna sahip slâm itikad n n bir arada düCünülmesi pek
de kolay görünmemektedir. Zaten henüz ilk devir kelamc lar ile Yunan felsefesi aras nda doArudan iliCki bulunduAuna dair bir kan t da elde edilebilmiC deAildir.
Kelamc lar n cevher-i ferd anlay C ile Demokritos’un atom nazariyesi aras nda
birincisinin teist. ikincisinin materyalist ve makanist karakterde olmas gibi zihniyete
tekabül eden farkl l klar n ötesinde mahiyete tekabül eden farkl l klar da söz konusudur. Leukippos ve Demokritos’un düCüncesinde atomlar n üç temel özelliAi vard r:
“Sertlik”, “Cekil” ve “büyüklük”. Sertlik atomlar n bölünmesini engelleyen yegane
özelliktir. Bununla Demokritos teorik bölünmeyi deAil de sertlikten dolay fiilî bölünmeyi mümkün görmemektedir. Halbuki kelamc lar bölünmemeyi en küçük parça
olmaya baAlarlar ve atomlar için ne d C dünya itibariyle (fiilî) ne de zihinsel planda
(teorik) bölünme kabul ederler.20 kinci özellik olan Cekil konusunda da bir farkl l k
söz konusudur. Demokritos dünyadaki farkl l klar doArultusunda atomlar n yuvarlak,
ç k nt l , oyuk gibi bir çok Cekillerinin bulunabileceAi iddias na21 karC l k, kelamc larda
bask n görüC atomlar n hepsi için geçerli tek bir Cekillerinin bulunduAudur. Onlara
göre atomlarda meydana gelen Cekil farkl l klar arazlardan kaynaklanmaktad r.22
Üçüncü olarak atomlar n çeCitli büyüklükte öngörülmesi23 kelamc lar n atomlar n ayn
büyüklükte olduAu tezlerine ayk r düCer. Onlara göre daA oluCturan atomlarla küçük
bir varl A oluCturan atomlar n büyüklükleri aras nda fark söz konusu deAildir.24 Bunlara ilaveten kelamc lar n “sertlik, aA rl k ve s cakl k-soAukluk” gibi nitelikleri cevher ve
cisimlerde sonradan ortaya ç kan ve ancak bir zaman dilimi varolan arazlar kabul
etmelerine25 karC l k Demokritos’un bunlar atomlar n asli özellikleri ve sonsuz nitelikleri olarak görmesi26 her iki düCünce sistemi aras nda mahiyete tekabül eden önemli bir farkl l kt r. 27 Eduard Zeller’in verdiAi “boCluAu (halâ)” ve atomlar “töz” itibariyle mütecanis kabul etmeleri bilgisinden28 hareketle kelam atomculuAu ile Yunan
atomculuAu aras nda iki aç dan benzerlik kurmak mümkün ise de, say s z parçalar
20

EC’arî, Makâlât, s. 314; bn Fûrek, Mücerredü Makâlâti’l-E%’arî, s. 203-211; rfan Abdulhamit, age., s. 154.
Hilmi Ziya Ülken, Varl k ve Olu%, s. 191; Kam ran Birand, age., s. 28-29; Ahmet Arslan, $lkça Felsefe Tarihi, zmir
1995, s. 176; Hüsameddin Erdem, age., s. 112.
22
Ebû RaCîd en-Nisâbûrî, el-Mesâil fi’l-hilâf, Beyrut 1979, s. 29; bn Fûrek, Mücerred Makâlâti’l-E%’arî, s. 203-211;
Abdulkahir el-BaAdadî, Usûli’d-dîn, stanbul 1346/1946, s. 35.
23
Bertrand Russel, Bat Felsefesi Tarihi (AntikçaA) (trc. M. Sencer), stanbul 1972, I, 144-145, 152; Kam ran Birand,
age., s. 28-29; Hüsameddin Erdem, age., s. 112.
24
Bak llânî, et-Temhîd, s. 37; Abdulkahir el-BaAdadî, Usûli’d-dîn, s. 36; Pines, age., s. 13-14.
25
Bak llânî, et-Temhîd, s. 38, 56-60.
26
Paul Janet, Gabrial Seailles, Metâlib ve Mezâhib (trc. Elmal ’l Hamdi), stanbul 1341, s. 7, 84, 95-96; Zeller, age.,
s. 89; Bertrand Russell, age., I, 144-145, 147
27
Pines, age., s. 8.
28
Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi (trc. Ahmet AydoAan), stanbul 2001, s. 88-89. (.emseddin Günaltay, atom
fikrinin Hint düCüncesinden al nabileceAi kanaatine karC l k, halâ (boCluk) fikrinin Yunan düCüncesinden al nd A n iddia eder. “Mütekellimin ve Atom Nazariyesi”, Daru’l-Funun lahiyat Fak. Mec. 1. sene, 1. sy. stanbul TeCrin-i
Sani 1925, s. 103. )
21
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Ceklinde dört tarafa daA lm C ve s n rs z boC bir uzaya yerleCmiC olarak tasavvur edilen atomlar n Demokritos sisteminde sonradan olma (hiçten varolma) ve yok olmas n n düCünülmemesi ve kainatta mekanik bir zorunluluk öngörmenin sonucu olan
kat bir determinizm, hem mahiyet hem de mentalite farkl l A na delalet etmektedir.
29
Nitekim Kam ran Birand onu “.imdiye kadar gördüAümüz filozoflar n en materyalistidir. ”30 diye niteler.
Her ne kadar, Yunan atomculuAu ile kelam atomculuAu aras nda, “atomlar n
bölünme kabul etmemesi”, “bir boCluk (halâ) içinde bulunmalar ” gibi önemli benzerlikler bulunsa da, maddenin ezeliliAi ve sonluluAu ile hareketin ve oluCun, ortaya
koyduklar determinist düCüncenin gereAi olarak, zorunlu bir sebep-sonuç iliCkisi
içerisinde ele al nmas temel fark olarak görünmektedir. Zira kelamda maddenin
kendisinin “hiçlik”ten yarat lmas n n yan s ra her hareket ve oluCumun gerçekleCmesinin Allah’ n müdahalesine baAl olmas , mekanizmi ve determinizmi imkans z k lmaktad r. .emseddin Günaltay’ n dediAi gibi “ECyadaki nizam ve intizam, eCyan n
kendinden deAil Yarat c ’dan gelmektedir. ”31 Ayr ca, baz slam kaynaklar nda
Demokritos’un atom nazariyesinden bahsedilmekle birlikte onunla kelam atomculuAu aras nda bir iliCkiden söz edilmemesi de kuCkuyu art ran nedenler aras ndad r.
Sözgelimi, Said el-Endelüsî, kelam atomculuAunun banisi kabul edilen Ebu’l-Huzeyl
el-Allaf’ n (ö. 235/850) Empedokles’in s fat görüCü doArultusunda görüC ileri sürdüAü32 Ceklinde bir iddiada bulunmas na raAmen Demokritos’un atomculuAu ile kelam
atomculuAu aras nda bir iliCkiden söz etmez.33 Demokritos ve atomculuAu konusuna
belki en geniC yer ay ran .ehristanî, bunlarla kelam atomculuAu aras nda ne bir iliCkiden ne de benzerlikten bahseder.34

D. H NT DÜ

ÜNCES

Bu görüC, an lan farkl l klar muvacehesinde kelam atomculuAunun,
Demokritos’un nazariyesinden daha çok Hint atomculuAuna benzediAi düCüncesinden yola ç k larak ortaya at lm Ct r. Zira Hint düCüncesinde ünlü Hint bilgini Kanada
taraf ndan m. ö. III. yüzy ldan daha önceki bir tarihte meydana getirilmiC olan
VaiCeshika sisteminde Tanr ’n n âlemi ezeli atomlardan inCa ettiAi düCüncesi35 kelam
atomculuAuna Demokritos’un atomculuAundan daha çok yak nd r ve aralar ndaki
benzerlikler daha fazlad r. Bu iddiay ilk defa Schmölders 1840’larda ortaya atm Ct r.
Bundan elli y l sonra Mabilleu bu iddiay kelam atomculuAunun tamam n n Hint
düCüncesinden geldiAi noktas na götürmüCtür.36 Bu fikrin günümüzde en önemli
savunucusu Shlomo Pines’t r (ö. 1990).37 Pines, 1936 y l nda Berlin’de bas lan Beitrage
29

Paul Janet, Gabrial Seailles, Metalib ve Mezahib, s. 7, 84, 95-96; Zeller, age., s. 89; Bertrand Russell, age., I, 144145, 147; Sahakian, Felsefe Tarihi (trc. A. Yard ml ), stanbul 1990, s. 17-19; Hilmi Ziya Ülken, Varl k ve Olu%, s.
418, 465, 473.
30
Kam ran Birand, age., s. 29.
31
.emseddin Günaltay, a. g. m. , s. 101.
32
Said el-Endelüsî, Tabakâtü’l-ümem, Beyrut 1985, s. 73.
33
a. e. s. 82.
34
.ehristanî, el-Milel ve’n-nihal, Beyrut 1410/1990, s. 399, 422, 435.
35
Kemal ÇaAdaC, Eski Hint Ça Kültür Tarihine Giri%, Ankara 1974, s. 38, 42.
36
Syed Nomanul Haq, “The Indian and Persian Background”, History of $slamic Philosophy (edit. Seyyed Hossein Nasr
and Oliver Leaman), London and New York 1996, I, 54.
37
rfan Abdulhamid, age., s. 154 ; Muna Ahmed Ebû Zeyd, age., s. 21-22.
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zur $slamischen Atomenlehre adl kitab nda bu düCünceyi savunur ve kelam atomculuAunun Yunan atomculuAundan çok Hint atomculuAuna yak n olduAuna ve aralar nda
esasl benzerlikler bulunduAuna dikkat çeker. Ona göre Demokritos atomculuAu ile
kelam atomculuAu aras daki farklar sadece ayr nt lardan ibaret olmay p teorilerin
esas na da mütealliktir. Sözgelimi, Demokritos’a göre maddeyi oluCturan atomlar,
zatî ve belirli özelliklere sahiptir. Ebu’l-Huzeyl’den EC’arilere kadar kelamc lara göre
ise arazlar kendi baClar na mevcudat n bir türü olup cevherlerden farkl d rlar.38 Pines’ten on y l önce Daru’l-Funun lahiyat Fakültesi Mecmuas nda (1925) “Mütekellimîn ve Atom Nazariyesi” adl makalesinde .emseddin Günaltay, kelam atom düCüncesinin menCeinin Yunan filozofu Demokritos’a götürülmesini, bn Meymun’un yanl C
adres göstermesine ve müsteCriklerin bundan etkilenmesine baAlar. Ona göre kelamc lar n atom nazariyesi Hint alimi Kanada’n n atomculuAuna daha yak nd r.39 Hint
düCüncesinde Kanada’n n geliCtirmiC olduAu VaiCeCika (Vaisheshika) sisteminde,
evrenin aç klamas nda doAa felsefesi ve metafiziAine aA rl k verilmiCtir. “Ayr m (fark)”
gibi anlamlara gelen “VaiCeCika” ad ndan da anlaC lacaA gibi varl klar aras ndaki
ayr l klar ve benzerlikleri bularak gerçeAi tan maya çal Can bir sistemdir. Bu doAa
felsefesinin çekirdeAi bir tür atom öAretisine dayan r. Bu sisteme göre, kainat bölüne
bölüne bir yere gelindikten sonra art k bölünüp parçalanamayan ve dünyadaki deAiCim süreci içerisinde birbirleri ile birleCerek, sonra yine ayr labilen, kendi baC na
sonsuz, fakat diAerleri ile bir araya geldiAinde sonlu küçücük parçac klardan oluCur. 40
Tanr , alemi bu ezeli atomlardan inCa eder. Evrenin baClang c bu atomlar n birleCmeler teCkil etmesi, sonu ise birleCik atomlar n ayr lmalar demektir. Bu atomlar
kendi kendilerine hareket etmezler. Tanr evreni “Karma Kanunlar ”na41 uygun olarak
(her kiCinin ecr u cezas n çekeceAi Cekilde) emri alt ndaki atomlardan yarat r. Yarat lan dünya, kiCilerin depo edilmiC durumdaki ecr u cezalar na uygun bir Cekildedir.42
Bu sistemde atomlar n “ezelî” kabul edilmesi kelam atomculuAundan farkl
olduAu izlenimi doAurmakla birlikte, atomlar mekanik hareket eden varl klar deAil de
oluC ve bozuluClar (kevn ve fesad) tanr sal müdahaleyle gerçekleCen varl klar olarak
görülmeleri önemli bir benzerliktir. Yine Hint bölgesinde, bunun d C nda bir ilk neden
fikrini kabul etmeyen Cainizm düCünce okulunda da atom fikrine rastlanmaktad r. Bu
düCünce sistemine göre, madde son tahlilde atomik bir yap dad r. En küçük parças
atom benzeri bir partiküldür. Bu partikül renk, tat, koku ve dokunma hassas olan
niteliklere sahiptir. Tüm atom partiküllerinin ruhlar olduAuna inan l r. Bütün evren
neredeyse hayat doludur. Zaman ebedîdir, dünyan n ne baC ne de sonu vard r.43 Bu
sistem kelam atomculuAundan daha çok Demokritos atomculuAuna yak nd r. Zira
38

Mezhebü’z-zerre inde’l-müslimîn, s. 8; (ayr ca Pines’ n iddialar n bütün olarak görmek için bk. s. 91-121).
.emseddin Günaltay, a. g. m. , s. 91.
40
H. J. Störing, lkçaA Felsefesi Hint Çin Yunan, (trc. Ö. C. Güngören), stanbul 1994, s. 97-98; C. A. Kadir, “$slam
Öncesi Hint Dü%üncesi”, $slam Dü%üncesi Tarihi (edit. M. M. .erif, trc. KürCat Demirci), stanbul 1991, I, 60.
41
Karma “yapmak” anlam na gelen Sanskritçe “kri” kelimesinden türemiC bir isimdir ve Hint felsefesi için çok
önemli bir kavramd r. Metafizik anlamda geçmiC fiillerin neden olduAu sonuçlar göterir. Karma’n n bir tabiat
yasas olmas dolay s yla reenkarnasyon ile yak n iliCikisi vard r. Her yeni hayatta geçmiC hayatlar n karC laCmas n varl k için kaç n lmaz yapar. Cte bu karC laC lan sonuçlar “Karma Kanunu” gereAince meydana gelir. (bk.
Laurance Twaddle, Making Sense of English Religion, Edinburg 1992, s. 74; Ergün Ar kdal, Metapsi%ik Terimler Sözlüü, stanbul 1989, s. 83.
42
Kemal ÇaAlar, age., s. 42.
43
Syed Nomanul Haq, a. g. m. , I, 54; C. A. Kadir, a. g. m. , s. 48.
39
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hem ilk nedeni kabul etmemekte hem de maddenin ve kainat n ebedi olduAu iddias ndad r.
Hint ve ran ilimlerinin slâm dünyas na naklinin Yunan düCüncesinin tercümesinden önce olmas da Hint tesirinin etkili olmuC olabileceAi iddias n destekleyen
önemli bir neden olarak görülebilir.44 Mesela, Hilmi Ziya Ülken “Abbasiler zaman nda
eski ran ve Hint ilimlerinin nakli Yunan tercümelerinden öncedir. Harun ReCid (170193/786-809) zaman nda henüz Süryani mütercimlerle temasa geçilmemiCken Hintliler esasl bir surette tan n yordu”45 iddias n dile getirir. Bu iddiay bnü’n-Nedîm’in
(ö. 385/995) verdiAi bilgiler de doArular mahiyettedir. O, Hicrî 249’da yaz lm C Hint
dinlerine dair bir kitap gördüAünü söylüyor ve kitab n üzerinde Kindî’nin kendi el
yaz s ile yazd A Cöyle bir hikayesinden bahsediyor: “Bermekî vezir Yahya b. Halid (ö.
190/805) bir kiCiyi Hindistan’a orada bulunan ilaçlar getirmesi ve dinleri hakk nda
malumat toplay p yazmas için gönderiyor. O zat da bu kitab yaz yor. ”46
Kelam atomculuAunun Hint düCüncesinden geldiAinin baCka bir delili de atomculuAu savunan felsefeci Ebu Bekir Zekeriyya er-Razî’nin (ö. 313/925) Hint inanç
ve kültürü hakk nda derin ve kapsaml bilgiye sahip ranCehrî ile dost olmas sebebiyle bu düCünceyi onun vas tas yla Hindistan’dan alm C olabileceAi ihtimalinin bulunmas d r. 47 Hint inanç ve düCüncesinde geniC malumat veren eserler ortaya koymuC
olan Birûnî (ö. 453/1061), ranCehrî’den objektifliAine güvenilir bir kimse olarak bahseder ve Hint inanç ve kültürü hakk nda onun eserlerinden istifade ettiAini bildirir.48
Bu bilgilerden hareketle denilebilir ki, kelam atom nazariyesinin özellikle tanr -âlem iliCkisi içerisinde düCünüldüAünde, Yunan atom nazariyesinden çok Hint
atom nazariyesine benzemesi, Yunan düCüncesinin salt felsefe olmas ndan, Hint
düCüncesinin ise bir dinî düCünce olmas ndan ileri gelmektedir.49 Demokritos, son
derece materyalist bir felsefecidir, âlem tasavvuru da bu doArultudaki felsefî düCünmenin sonucudur. Bu durumda ondan bir din düCünüründe bulunan tanr ve ona
baAl kainat tasavvuru kayg s içerisinde olmas beklenemez. Bu yüzden de kelam
atom nazariyesinin bir tanr ve kainat tasavvuru bulunan Hint atom nazariyesine
daha yak n durmas veya benzerliklerinin daha çok olmas doAald r. Ancak Hint düCüncesinde maddenin ezeli kabul edilmesinin50 yan s ra .emseddin Günaltay’ n
44

bnü’n-Nedîm, el-Fihrist’te Hint, Babil ve M s r ilimlerinden ve Menike el-Hindi ad ndaki bir kiCinin Hind dilinden
Arapça’ya tercümeler yapt A ndan bahsetmektedir. (s. 305). Ayr ca Abbasiler döneminde etkili olmuC Bermekî
ailesinden Yahya b. Yahya b. Halid’in (ö. 189/805) Hintçe tercüme edilmiC olan bir t p kitab n aç klamas n
Menike el-Hindî’ye emrettiAini de nakleder. (s. 360). Abbasilerin önde gelen vezir ailelerinde Bermekîlerin aslen
Budist bir aileye mensup olmalar da onlar Hint kitaplar na ilgi duymaya yönlendirmiC olabilir. (bk. Hakk Dursun Y ld z , “Bermekîler, D A, stanbul 1992, s. 517)
45
Hilmi Ziya Ülken, Uyan % Devrinde Tercümenin Rolü, stanbul 1997, s. 98.
46
bnü’n-Nedîm, age., s. 409.
47
Pines, age., s. 36, 72; Macit Fahri, $slam Felsefesi Tarihi, terc. Kas m Turhanl , stanbul 1987, s. 31.
48
Birûnî, Tahkîk mâ li’l-Hint, Beyrut 1403/1983, s. 16.
49
ÖrneAin Hint atomculuAunda bulunan “Tanr n n atomlara etki etmesi, atomlar n kendi kendilerine hareket
imkanlar n n olmamas , Tanr n n evreni Karma kanunlar na uygun olarak emri alt ndaki atomlardan yaratmas ”
(Kemal ÇaAdaC, age., s. 42. ) dinî düCünce olduAunu gösterir.
50
Birûnî, Hintlilerin madde görüCü ile ilgili Cu bilgileri verir: Onlar maddenin “k dam”i görüCünde olmalar ndan
“yoktan yaratma”y kabul etmezler. “Yaratma” ile “yarat l Cta bir iClem, birleCtirme, Cekil verme ve amaca uygun
düzenleme yapma”y kastederler. Bundan dolay da yaratmay melek, cin hatta insana izafa ederler. (Tahkîk mâ
li’l-Hint, s. 244. ). Said el-Endelüsî ise, Hint- slam iliCkisinin çok az olduAunu, ancak bir grup müslüman bilginin
“es-Sind hind” dediAi bir mezhebi taklit ettiAini belirtir. Hintlilerin bir çok mezhebinin bulunduAunu
zikzikrettikten sonra, bunlar n Tanr ’n n birliAi ve Cirkten tenzihi konusunda birleCtiklerini çoAunluAunun alemin
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dikkat çektiAi51 kelam atomculuAunun önemli bir unsuru olan “boCluk (halâ)” fikrinin
bulunmamas kayda deAer bir farkl l k olarak karC m za ç kmaktad r. Bir diAer önemli
problem de Hint düCüncesinde mevzi kalm C olan bu atomculuk görüCünün nas l
kelam düCüncesinin oluCup geliCtiAi bölgeye intikal ettiAidir. Zira slam kaynaklar nda
genelde Hint düCüncesine dair mulamat bulunmakla birlikte özel olarak Hint atomculuAu hakk nda bir malumat verilmemektedir.

E. KELAM ATOMCULU

UNUN ORTAYA ÇIKTI I BÖLGE KÜLTÜRÜ

Kelamc lar ne fizikçi ne de salt felsefecidirler. .emseddin Günaltay’in dediAi
gibi, Yunan filozoflar ndan farkl olarak onlar n temel amac , Allah’ n yarat c l A n
ispatt r.52 DiAer bir ifade ile onlar n çabas ne bir teori geliCtirmek, ne de var olan
teoriye bir ekleme ve ç karmada bulunmak olmay p, bulduklar verilerle dinî düCüncelerini pekiCtirmek ve akli izaha kavuCturmakt r. Nitekim Teftazanî, (ö. 792/1390)
“cevher-i ferdin ispat nda, felsefecilerin âlemin k demine götürecek heyulâ (madde)
ve sureti (form) ispat yanl Cl klar ndan kurtuluC vard r. ”53 sözüyle bu gerçeAi vurgulamas n n yan s ra âlemi “heyula” ve “suret” ile izah etmenin sonucunun âlemin k demi düCüncesine yol açacaA endiCesini de dile getirmektedir. Bundan dolay da kelamc lar Allah’ n yegane kadîm oluCunu zedeleyecek bu düCünceden kaç nm Clar ve
atom düCüncesine yönelmiClerdir.54 Taftezânî’nin ileri sürdüAü ‘kayg ’dan hareket
ettiAimizde kelamc lar n materyalist Demokritos’un atom görüCünü benimsemeleri
pek akla yatk n görünmemektedir. Bunu, slami düCünce doArultusunda yeniden
düzenlemiC olabileceklerini varsaysak bile, bir “ilk neden” fikrini içerisinde bar nd ran
heyula ve suret düCüncesini deAil de materyalist atom düCüncesini tercih etmeleri
makul olmaz, aksine heyula’n n kadimi fikrinden kaçarken bir “ilk neden” öngörmeyen materyalist atom nazariyesi düCüncesine kap lma gibi bir görüntü oluCur. Bu
durumda ya kelamc lar bir tanr fikrini ihtiva eden Hint atom düCüncesinden yararlanm Clard r, ya Demokritos’un materyalist atom nazariyesi kelam n oluCtuAu Irak
bölgesinde materyalist özelliklerinden s yr lm C, dini içerikli bir dönüCüm geçirmiC ya
da Hint atom nazariyesi ile Yunan atom nazariyesi bu bölgede birbirine kar Cm C ve
kelamc lar n arad A Cartlara uygun hale gelmiCtir. Bir dördüncü ihtimal de bizzat
kelamc lar bulduklar bu Yunan ve Hint atom nazariyelerini sentez yapmak suretiyle
eklektik bir teori ortaya koymuC olmalar d r. O takdirde Cu sorulara cevap aramak
gerekecektir: Her iki atom nazariyesi slam’dan önce bölgede bulunmakta m d r?
Kelamc lar n d C nda daha önce bölgede bulunan dinler ve düCüncelerde atomculuk
ezeliliAine kail olmas na karC n Berahimeden bir kesimin alemin hudusunu kabul ettiklerini nakleder. Ancak
Berahime’nin tamam n n nübüvvetin inkar ve hayvan etinin haraml A konusunda ittifak ettiklerini de belirtir.
(Tabakâtü’l-Ümem, Beyrut 1985, s. 52-54).
51
.emseddin Günaltay, “Mütekellimîn ve Atom Nazariyesi”, s. 103.
52
a. e. , s. 92.
53
Teftazanî, Gerhu’l-Akaid, D maCk, ts. , s. 78.
54
zmirli smail Hakk , “Ebû Bekir Bak llânî”, Daru’l-Fünûn lahiyat Fak. Der. 2. sene, sy. 5-6, stanbul Haziran 1926
s. 152. De Boer ise bu konuda Cu deAerlendirmeyi yapar: “Müslümanlar n “atomcu görüCü”, s rf Aristo bu görüC
aleyhinde olduAu için benimsediklerini kabul etmek imkans zd r. Burada dini müdafaa için giriCilmiC Ciddetli bir
mücadeleyi ve bir taraf n silahlar n ihtiyarlar ile seçmemiC bulunduklar n kaydetmek zorunday z. Bu seçmede
müessir olan bizzat “gaye”dir. Tabiat s rf tabiat olmas bak m ndan deAil Allah’ n bir “mahluk”u olmas dolay s yla tetkik ediliyordu. Âlem ilahî ve ezelî bir nizam olarak deAil, kadîm varl A n bir mahluku olarak telakki edilmelidir. Allah’ gayr-i Cahsi veya atalet halinde bir ezeli sebep olarak deAil, serbestçe tesir icra eden mutlak bir
yarat c olarak düCünmek ve adland rmak icabeder. ” ($slam’da Felsefe Tarihi, s. 42-43).
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fikri var m d r? Daha genel bir ifadeyle, Yunan ve Hint felsefesi bu bölgede bilinmekte
midir?
1. Bölgenin Etnik ve Kültürel Yap s
Müslümanlar, kelam atomculuAunun geliCtiAi Mezopotamya bölgesine hakim
olduklar nda, bölgede bir çok din, mezhep ve etnik grup bulunmaktayd . Süryaniler,
Nasturiler, Melkitler ve Ermenilerden oluCan H ristiyanlar, Yahudiler, Mazdekizm,
Maniheizm, ve ZerdüCtlük dinlerini benimsemiC olan ranl lar, Asurlular, Kildaniler,
Nebâtîler, Sind havzas ndan göçmüC bulunan Zûtlar, slam kaynaklar nda Sabiîler
olarak an lan Harranîler ve Araplar bulunmaktayd . Müslüman kaynaklarda Rumlardan bahsediliyorsa da, bunlar n gerçekte Bizans’a baAl H ristiyan gruplar olduAu
aç kt r. Zira Arapça kaynaklarda Anadolu’nun Diyar- Rum olarak geçmesi Said elEndelusî’nin “Rumlar” baCl A alt nda Latinleri ve Bizansl lar anlatmas bunu göstermektedir.55
Kelam n geliCtiAi Mezopotamya’n n kuzeyinde bulunan Harran ve civar bölgeler, m. ö. IV. yüzy lda Büyük skender taraf ndan egemenlik alt na al nm C, ard ndan
bölge Yunan ve Roma kolonisi haline gelmiCtir. Ebu Hanife’nin ünlü öArencisi ve
Abbasilerin baC kad s Ebu Yusuf (ö. 182/798) bu bölge halk n n Nebtîler ve Rumlardan oluCtuAunu söyler.56 Bu veriden hareketle, bölge halk n n Yunan ve Bizans kültürü ile irtibatl olduklar sonucu ç kar labilir. slam hakimiyetine geçtikten sonra buradaki akademik faaliyete dokunulmam C ve bölge uzun süre bu özelliAini korumuCtur.
VII. yüzy l n sonuna kadar buradaki akademik çal Cmalar n geliCmesini sürdürmesi de
bunu göstermektedir.57 Nitekim Ebu Yusuf bölge fethedildiAinde sahabeden Muaz b.
Cebel’in (ö. 18/639) görüCü doArultusunda bölge halk ndan gücü oran nda vergi
al nd A n bildirmesi ve onlara yönelik dinî ve sosyal baCka bir tedbirden bahsetmemesi yukar daki bilgiyi doArulamaktad r.58 Sonraki Müslüman halifeler ve emirler bu
bölgeye çok önem vermiCler hatta Harran bir dönem Emevîlere baCkentlik yapm Ct r.59 Bu bölge halk ndan olan Sabit b. Kurra el-Harrânî, (ö. 288/901) Halife Muktedir
döneminde BaAdat’a yerleCmiC ve mant k, hesap, hendese ve hey’et konular nda bir
çok kitap kaleme alm Ct r.60 Bu bilgilerden hareketle Yunan kültürü ile olan yak n
irtibatlar nedeniyle Yunan felsefe ve kültürünün slam alemine geçmesinde bu bölge
halk n n önemli rol oynad A n kabul etmek gerekir. Nitekim mezhepler tarihçilerinin
Sabiîlerden sayd A Harranîler61 “cevher”, “halâ”, “heyulâ” gibi felsefi kavramlar kullanmaktayd lar. Bunlar, ikisi fail, biri münfail, diAer ikisi de ne fail ne münfail olan beC
kadimin varl A na inan yorlard . Tanr ve nefis fail, heyula münfail, zaman (dehr) ve
halâ (mekan) ise ne fail ne de münfaildi.62 bnü’n-Nedim’in verdiAi bilgiye göre “heyû55

Said el-Endelüsî, Tabakâtü’l-ümem, Beyrut 1985, s. 96, 101, 200; Hodgson, $slam’ n Serüveni, I, 78-80; De Boer,
age., s. 11-17; .inasi Gündüz, Mitoloji ile $nanç Aras nda, Samsun 1998, s. 166; Vecdi Akyüz, Hilafetin Saltanata
Dönü%mesi, stanbul 1991, s. 30-34; Cem Zorlu, Abbasilere Yönelik Dinî ve Siyasî $syanlar, Ankara 2001, s 16-17.
56
Ebu Yusuf, Kitâbü’l-Harâc, Kahire 1396, s. 42.
57
Macid Fahri, $slam Felsefesi Tarihi, stanbul 1987, s. 12.
58
Ebu Yusuf, age., s. 42-45.
59
.inasi Gündüz, Mitoloji ile $nanç Aras nda, s. 169-170.
60
bn Cülcül, Tabakâtü’l-etibbâ ve’l-hukemâ (nCr. Fuad Seyyid), Kahire 1955, s. 75.
61
Arapça kaynaklarda Harnânî olarak geçen Harranîlerin kimlikleri hakk nda bir çok görüC vard r. Bk. bnü’nNedim, age., s. 383-386; .ehristanî, el-Milel ve’n-nihal, Beyrut 1410/1990, II, 365-368; Günay Tümer, Birûnî’ye
Göre Dinler ve $slam Dini, Ankara 1986; .inasi Gündüz, Mitoloji ile $nanç Aras nda, 117-132.
62
bnü’n-Nedim, a. g. e, s. 384; Pines, age., s. 60-66.
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la, unsur, sûret, adem, zaman ve mekan” kavramlar n Aristo’nun kulland A anlamda
kullanmaktad rlar. Nitekim Abdulkahir el-BaAdadî (ö. 429/1037) onlar n “heyulâ”
görüCleri ile Ashabü’l-heyulâ dediAi Felsefecilerin “heyulâ” görüCü aras nda benzerlik
bulunduAunu iddia eder.63 Bunlar n bu beC kadîm düCüncesi, atomcu felsefeci Ebu
Bekir Zekeriyya er-Razî’nin beC kadîm düCüncesine de yak nd r.64
Bölgenin iki büyük gücünden biri olan ran’ n kudretli hükümdarlar ndan
NuCirevan dönemi geleneksel bak mdan Sasâni edebiyat ve kültürünün zirvesiydi. Bu
dönemde Helenistik kültür Mezopotamya’n n güneydoAusuna düCen Huzistan bölgesinin CündiCâpur Cehrinde kurulan t p ve felsefe okullar nda yeniden canland r ld .
Bizans imparatoru Jüstinyen’in Atina okullar n kapatmas (529) Yunan filozoflar n n
buraya yönelmesini saAlad . Yunan bilimi ve felsefesi Mazdek rahipler aras nda yüksek düzeyde itibar gördüyse de bu dönemde önemli düCünsel uyar kaynaA Hindistan’d . Hintliler matematikte önemli ilerlemeler kaydettiler ve bilhassa mimaride
Babil ve Grek kurumlar n n ilerisinde geliCme gösterdiler. T pta da benzer durum
gözleniyordu.65 Hint bilim ve felsefesine de ilgi duyan ranl lar söz konusu
CündiCâpur medresesine davet ettikleri Hintli bilim adamlar ndan astronomi, matematik ve mitolojiye dair bilgiler alm Clard r.66 Bunun sonucu olarak bnü’l Mukaffa
taraf ndan daha sonra Arapça’ya çevrilecek olan67 Hintli bilge Beydeba’n n Kelile ve
Dimme adl kitab gibi bir çok Hint eseri o dönemde eski ran dili Pehlevice’ye çevrilmiCtir. Araplar n ran’ fethinden sonra da Müslümanlar henüz Batlamyus’un
Almacesti’sinden haberleri yokken, astronomiyi Siddhanta’n n Pehlevice çevirisinden
Arapça’ya çevirmekle öArendiler. Müslümanlar aras nda usturlab konusunda ilk çal Can kiCi say lan Ebû shak el-Fazârî’nin çevirdiAi Siddhanta’n n eseri müslümanlar
aras nda Kitabü’s-sind-hind ya da k saca Sindhind ad yla meChur oldu.68 ranl lar n kurmuC olduklar bir diAer felsefe okulu olan Urfa (Edessa/Ruha) medresesinin kuruluC
amac , birinci olarak H ristiyanl A n Yakubî mezhebini kabul etmiC ranl lar n dini
bilgilerini geliCtirmek, ikinci olarak ise Yunan ilim ve felsefesini ranl lara kazand rmakt .69 Demek ki, ranl lar, slam fetihleri buraya ulaCmadan Edessa (Urfa) ve
CündiCâpur’da kurduklar felsefe okullar ile bölgeye hem Yunan hem de Hint kültür
ve bilimini taC m Clard r.
Büyük skender’in emriyle Grek tarz Hippodamos (dama tahtas ) plan nda kurulan, Batlamyus hanedan devrinde M s r’ n baCkenti konumuna yükselen ve bu
konumunu Roma ve Bizans hakimiyetleri s ras nda da sürdüren skenderiye, Yunan
kültürünün bölgedeki önemli giriC kap lar ndan biridir. Müslümanlar n hakimiyetine
geçtiAi y llarda Bizans-Sasânî çat Cmalar esnas nda büyük zarar görmesi nedeniyle
eski görkemini yitirmiC ise de yine de genel görünüC ve birikimi itibariyle ihtiCam
günlerinin izlerini taC maktayd .70 Yahudi filozof Philon, Tevrat metni ile felsefe metinlerini uzlaCt rma çal Cmas ile skenderiye’de kendine özgü bir felsefe mektebi kurdu.
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O, ilk zamanlar ayn hakikatin hem felsefede hem de Yahudi vahyinde bulunduAu
inanc n taC yordu. Daha sonra Helen filozoflar n Eski Ahit yaz lar ndan faydaland klar iddias n dillendirmeye baClad . Öte yandan felsefeden yaralanarak yapt A Tevrat
tefsirleri, bat nî (ezoterik) bir mahiyet taC maktayd .71
skenderiye’nin bir diAer önemli yan , Simyac l A n burada çok geliCmiC olmas yd . Müslümanlar, Bolos Demokritos, Zosimos, Tyanal , Apollonios, Teukros ve
skenderiye’li Stephanos gibi simyac lardan bu alanda yararlanm Clar ve isimlerini
eserlerinde zikretmiClerdir. Özellikle Apollonios ‘un S rru’l-halîka (Yarat klar n S rr )
adl eseri Müslümanlar aras nda çok iyi tan nmaktayd .72 Madde için bir “zâhir” bir de
“bât n” olmak üzere iki boyut kabul eden simya, varl klar alttan yukar ya doAru bir
s ralamaya tabi tutar. En altta veya bât nda “cevher” yada “materia prima”dan baClayarak üstün kutba doAru bir seyir takip eder. Simyac lara göre “as l”da bir deAiCme
olmaz. Nasr’ n, Cabir b. Hayyan’dan naklettiAi Cu pasaj bunu çarp c bir Cekilde gösterir:
“Civa ve sülfür tek bir öz oluCturmak üzere birleCtiAinde san l r ki, bunlar esasta deAiCtiler ve yepyeni bir cevher doAdu. Halbuki gerçek durum böyle deAildir. Hem
civa hem de sülfür kendi doAalar n muhafaza eder. Olan tüm Cey Cudur: Bunlar n
zerreleri hafiflemiC ve yekdiAerine yak n bir Cekilde konum alm Ct r. Has l olan Cey
göze yekvücutmuC gibi görünür. ”73
Cabir’e göre, tabiatta külli kanunlar vard r ve her terkip ve tekvin bu kanunlar
çerçevesinde gerçekleCir. .eyler basit ve mürekkep olmak üzere iki kategoriye ayr l r.
Mürekkep olanlar an lan kanun ve mizan çerçevesinde basitlerin birleCmesinden
meydana gelir.74 Bundan hareketle, kelam atomculuAunda deAiCmeyen cevher-i ferde
karC l k deAiCen arazlar, basit olan cevher-i ferd ve mürekkep olan cisim görüCü ile
Cabir’in görüCü aras nda bir benzerlik kurmak mümkündür. Nitekim, Titus Burchardt,
“materia prima” sadece deAiCmez kald A Ceyde “taC” olarak deAerlendirilebilir dedikten sonra bu “taC” nitelemesinin Farsça goher (gevher), Arapça “cevher”i hat rlatt A n ifade eder.75 Nitekim Arap dilciler de “cevher”i, “kendisinden faydal bir Cey ç kar lan taC” olarak tan mlarlar.76 Bir simya ve kimya ustas kabul edilen Zekeriyya erRâzi’nin tabiatç ve atomcu yönü de dikkate al nd A nda77 simya ilmi ile atomculuk
aras nda önemli oranda bir etkileCimden söze etmek mümkün hale gelir.
Bölgenin slam öncesi topluluklar ndan biri de H ristiyanlard r. Barthold, Yahudilerin ticari sahadaki üstünlüAüne karC n, H ristiyanlar n fikri alanda üstünlüAünün
bulunduAunu vurgular ve slam hakimiyetinden sonra da “katiplik” ve “tabiplik” gibi
mesleklerin H ristiyanlar n elinde XI. yüzy l n ikinci yar s na kadar devam ettiAini
belirtir. 78 slam kaynaklar n n verdiAi bilgiye göre H ristiyanlar “cevher” kavram n
kelamdakine yak n bir anlamda kullanmaktayd lar. EC’arî, (ö. 324/925) onlar n cevhe71
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ri, “cevher kendi kendine durabilendir, kendi kendine durabilen de cevherdir”79 Ceklinde tan mlad klar n aktar r. H ristiyanlar bu tan mdan hareketle Tanr ’n n “cevher”
olduAu kanaatine varm Clar80 ve onu Tanr ’n n deAiCmeyen özü kabul etmiClerdir.
Onlara göre “cevher tektir, uknum ise üçtür, uknumlar n kendi baClar na varl klar
yoktur, onlar cevherin halleridir. ”81 Abdulkahir el-BaAdadî, Kerrâmiyye mezhebinin
önderi kabul edilen bn Kerrâm’dan (ö. 255/869) bahsederken onun, H ristiyanlar n
yüce Allah için “cevher” nitelemesinde bulunmalar gibi, onun da Allah’ cevher olarak vas fland rd A iddias nda bulunur.82
Bölgedeki H ristiyan gruplar içerisinde sahip olduklar felsefi birikim ve tercüme faaliyetleriyle en fazla an lmaya deAer Süryanilerdir. Onlar, bat ile doAu aras nda
Yahudiler gibi bir ticaret arac lar olmalar n n yan s ra kültür ve medeniyetin naklinde
de arac l k ettiler.83 De Boer’e göre, skenderiye ve Antakya’dan ald klar Yunan kültürünü doAu bölgelerine yayan, Urfa, Nusaybin, CündiCâpur ve Harran okullar na getirenler Süryanîlerdi. Bu özelliAi ile Süryanice, bir dönem DoAu ve Bat kiliselerinin
ortak dili haline gelmiCtir. Nitekim Yunan felsefesine ait eserlerin Süryanice’ye tercümesi Miladî IV. yüzy ldan itibaren baClam Ct r. 536’da stanbul’da ölmüC olan Antakya tabibi ve rahibi Probus, Aristo’nun mant Aa ait eserlerinin d C nda ilahiyât,
ahlak, mistisizm, fizik, t p ve felsefeye ait eserleri Süryanice’ye tercüme etmiCtir.
Süryanilerin bu tercüme faaliyeti Müslümanlar n bölgeye hakim olmalar ndan sonra
da devam etmiCtir. 84
2. Bölgedeki Felsefi Birikimin OrijinalliAi
Bir önceki bölümde görüldüAü gibi bölgede bulunan Yunan ve Hint kültür ve
bilimi ya Süryani, Nasturi gibi H ristiyan ya Harrani ve simyac skenderiyeli
Gnostiklerin ya da ranl lar n elinde bulunmaktayd . Bu gruplar sahip olduklar Yunan
ve Hint kültür ve bilimine kendi inançlar ve anlay Clar doArultusunda bir seçme
ameliyesi uygulayarak ona yeni bir form ve mana kazand rm Clard r. DiAer bir deyiCle
an lan kültürler orijinalliAinden kopar lm C ve yeni bir Cekle sokulmuCtur. bn
Meymun’un Cu ifadeleri bunu göstermektedir:
“Mu’tezile ve EC’arîlerin bu manalar hakk nda ileri sürdükleri görüClerin tamam öncüllere (mukaddime) dayan r. Bu öncüller de felsefecilerin düCüncelerine
muhalif tav r tak nan ve görüClerini geçersiz sayan Yunan ve Süryanilerin kitaplar ndan al nm Ct r. Bunun sebebi, Nasranî dininin yay larak içinde yayg n Cekilde felsefe
bulunan diAer dinleri bünyesine almas ndand r. Bu din sahiplerinden (kendilerine
özgü) bir felsefe ortaya koydular ve yine onlar n aras ndan dini himaye eden krallar
ç kt . Devrin Yunan ve Süryani alimleri kendi dini davalar ile felsefe aras nda büyük
çeliCkilerin bulunduAunu farkettiler. Bunun üzerine kelam ilmini teCekkül ettirdiler ve
felsefi mukaddimeleri inançlar na yarar saAlayacak biçime soktular. .eriatlar n n
ilkelerini bozacak felsefi fikirleri de reddettiler. ”85
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ÇaAdaC araCt rmac lardan Barthold bu durumu doArulamakta ve H ristiyanlar n felsefe ile iliCkiye geçmelerinin gerekçesini Cöyle izah etmektedir:
“Gnostisizm’e ve paganizm felsefesine karC mücadelede, H ristiyan vaizler
de felsefî delillerden istifade etmeye mecbur oldular. Türlü dini felsefi mezhepler
zuhur etti ki, bunlar n en büyükleri skenderiye ve Antakya da olup birincisi Eflatun’a, ikincisi Aristo’ya istinad etmekteydi. ”86
Benzer bir yaklaC m, Yahudiler’de de görmek mümkündür. Eflatun felsefesindeki yarat lmam C olan “ideler” daha önce zikri geçen Yahudi filozof Philon’un felsefesinde diAer bir ifade ile Tevrat yorumlar nda her Ceyi yoktan yaratan Tanr ’n n düCüncesinin mahsulü olmakta ve mahluka dönüCmekte, dolay s yla “yarat c Tanr ”
fikri ile “ideler teorisi” uzlaCt r lm C olmaktad r. Philon’un bu metodu ve anlay C kendisinden sonra ortaya ç kan H ristiyan filozoflar üzerinde derin tesirler b rakm Ct r.87
Öte yandan Yunan filozoflar , skenderiye simya çevrelerince, simyac Cahsiyetlere büründürülmüClerdir. bnü’n-Nedim’in naklettiAine göre, Tabiatç filozof
Zekeriyya er-Razî Fisagor, Demokrit, Eflatun, Aristo, Galinus’u simya sanat ile uAraCanlar kategorisinde saymaktad r.88 .ehristani de Demokritos’u Fisagor’un takipçileri
aras nda gösterir.89 ÇaAdaC araCt rmac lardan Muhammed el-Behiy, Yunan felsefesinin Greko-Romen devrinde üç safhas n n bulunduAuna iCaret eder: Stoac l k ve Epikürcülük karakteri kazand A birinci safha, skenderiyeli Yahudi Philon’un elinde Yahudi inanc yla uzlaCt r lm C biçimi olan ikinci safha ve son olarak doAu tasavvufu ile
felsefenin sentezinden oluCan eklektik Yeni Eflatunculuk safhas . Müslümanlara
ulaCan “evvel” ve “vahdet”in destek ve ispat n n bulunduAu Yeni Eflatunculuk karakterindeki bu Yunan felsefesidir.90
Müslümanlar aras nda yayg n olarak bilinen Calinus’un aAz ndan nakledilen
Eflatun’un Timaios adl eserinin “kâle Calinus...” diye baClayan Arapça çevirisi adeta
ihtida ameliyesine uAram Ct r. Eflatun’un “Yap c Tanr ”s “Yarat c Tanr ”ya, “tanr lar”
diye bahsettiAi ikinci derece Yunan tanr lar “meleklere”, “ruh göçü (tenasuh)” inanc n anlatt A ibareler de adeta “insan n iyi ve kötü halleri”nin ifadesine dönüCtürülmüCtür.91 Bu dönüCtürme iClemi büyük ihtimalle H ristiyanlar taraf ndan yap lm C ve
öylece Arapça’ya intikal etmiCtir. Zira, slam’dan önce de Calinus’un monoteist eAilimi H ristiyanlar üzerinde etkili olmuC, Anadolu’da bir grup din adam onun bu etkisiyle H ristiyan teolojisi ile felsefeyi uzlaCt rmay denemiClerdir.92
Hint düCüncesi de deAiCime ve dönüCüme uAramaks z n orijinal haliyle gelmemiC, pagan Harran okulu ve Mazdek, Maniheist ranl lar arac l A ile Müslümanlara
ulaCm Ct r. Ebu Bekir er-Razi’nin peygamberliAi reddi ve beC kadim fikrine meyletmesinde Harran okulunun etkisinin bulunmas da bu kan y güçlendirmektedir. Hilmi
Ziya Ülken’e göre Razî, Mecusilik’teki, “boCluk, C k, müddet ve karanl k”tan ibaret
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dört kadim prensibine Yunan düCüncesinden ald A ruh ve maddeyi ilave etmiCtir.93
Nitekim Maniheizmin mütercimi olarak tan nan ve Hint ve ran kaynaklar n Arapça’ya aktaranlar n baC nda yer alan bnü’l-Mukaffa’n n ran’l kimliAini de göz önünde
bulundurmak gerekir.94 Macit Fahri’nin dediAi gibi slam düCüncesindeki ranî metafizik unsurun nispeten önemsizliAi ortadaysa da, slam’daki felsefi düCünüCe ranl
mütefekkir ve filozoflar n katk lar önemlidir. Büyük hekim Ebu Bekir er-Razî ve ünlü
dilci Sibeveyh gibi birçok ünlü ismin ranl olmas bunun göstergesidir.95
3. Müslümanlar n Bölge Kültürüne lgisi ve Atomculuk
AtomculuAun geliCtiAi Mezopotamya bölgesi daha Hz. Ömer döneminde slam s n rlar içerisine al nm Ct r. Bölgede sadece askeri faaliyetler deAil kültürel ve
imar faaliyetleri de yoAun olarak yürütülmüCtür. Özellikle Hz. Ömer’in emriyle kurulan Basra ve Kufe ile Emevî valisi Haccac taraf ndan kurulan Vas t Cehri her ne kadar
askeri karargah olarak kurulmuC ise de k sa zamanda birer kültür merkezi konumuna
yükselmiClerdir.96 Barthold’un ifadesiyle Müslümanlar Yunan medeniyetiyle skenderiye ve Suriye Cehirlerinde tan Cm Clarsa da, baCl ca medenî eserler hatta bilimsel
alanda, F rat ve Dicle sahillerinde kurulan Kufe ve Basra’da meydana gelmiCtir. 97 Bu
iki Cehirde f k h ve kelam gibi dini ilimlerin yan s ra Arap diline ait önemli çal Cmalar
yap ld ve Basra ve Kufe dil okullar teCekkül etti. Halil b. Ahmed (ö. 175/791) ve
Sibeveyh (ö. 180/796) bu okullar n yetiCtirdiAi önemli simalardand r. HasanBasrî’nin (ö. 110/728) Basra’da, Ebu Hanîfe’nin (ö. 150/767) Kufe de kurduAu f k hkelam okullar zamanla büyük Cöhret kazand ve Mu’tezile ve Hanefilik gibi iki büyük
ve önemli mezhebin teCekkülüne imkan saAlad . Bu okullarda yetiCen bilginler ülkenin dört bir yan na daA larak hem slam’ n yay lmas na hem de yabanc kültürlerle
saAl kl iliCki kurulmas na yard mc oldular.
Hasan- Basrî’nin an lan okulunda yetiCen ve Mu’tezile’nin önderi kabul edilen
Vas l b. Ata (ö. 131/748) slam inanc n savunmak ve kökleCmesini saAlamak amac yla yetiCtirdiAi öArencilerini MaArib (Kuzey Afrikan n Bat s ), Horasan, Yemen, Ermenistan ve Cezire (F rat ve Dicle aras nda kalan bölge) gibi bölgelere göndermiCtir. Bunlar
belli bir süre kald ktan sonra Basra’ya yeni fikirlerle dönmüClerdir. Bu da o dönemde
yoAun bir kültür ak C , iletiCimi ve etkileCimi ortam n n doAmas na zemin haz rlam Ct r. Nitekim Cehm b. Safvan (ö. 128/745) bir Hint mezhebi olan Sümeniyye ile karC laCm C ve onlarla giriCtiAi tart Cmada zorland A hususlarda Vas l b. Ata’dan yard m
istemiCtir.98
Kelam atomculuAunun babas olarak görülen Ebu’l-Huzeyl el-Allâf’ n yazd A
Kitab ale’Sufistaiyye, Kitab ale’l-Mecûs, Kitab ale’l-Yahud99 gibi reddiyeler ve Yahudi, H ristiyan ve Mecusilerle yapt A münakaCalar dikkate al nd A nda hem felsefi hem de
slam d C dinleri inceyebilecek ve deAerlendirebilecek derecede ilmî altyap s n n
bulunduAu fikrini verir. Onun bu tavr Sünni çevrelerce yanl C deAerlendirilmiC ve
93
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örneAin Ebu’l-Muzaffer sferâînî ve BaAdadî, Allaf’ “GörüCleri, dehriyyenin görüCleri
istikametindedir” diye eleCtirilerde bulunmuClard r.100
Said el-Endelusî’nin felsefe ve bilimde Cöhret sahibi kimseler diye bahsettiAi
Musa b. .akir ve oAullar Muhammed, Ahmed ve Hüseyin101 kardeClerden -bu üç
kardeC “Benu Musa” diye bilinir- Muhammed (ö. 259), Risâle fi’l-cüz (Atom Risalesi) ve
Risale fî evveliyyeti’l-alem (Alemin BaClang c na Dair Risale) yazd A n bnü’n-Nedim
nakleder.102 laveten AtomculuAu reddeden Mutezile’den Nazzam’ n Kitabü’l-Cüz103,
Nazzamla mezhebi bir tak m tart Cmalara girmiC bulunan Muammer es-Süllemî’nin
(ö. 215) Kitabü’l-Cüz ellezi la yetecezzâ (Bölünmeyen en küçük parçük atom kitab )104 adl
eserlerinin bulunduAunu da yine bnü’n-Nedîm’den öArenmekteyiz. Bu bilgi, bölgede
sadece kelamc lar n deAil, onlar n d C ndakilerin de atom konusuyla yak ndan ilgilendiklerini göstermesi bak m ndan önemlidir.
Özellikle skenderiye okulu ve baz H ristiyan ilahiyatç lar vas tas yla OrtadoAu
bölgesinde tan nan bir Cahsiyet haline gelmiC bulunan Calinus, ilk dönemlerde Müslümanlar taraf ndan da çok iyi tan nmaktayd . Onun felsefeye ve t bba dair yazd klar
erken dönem Arapça’ya tercüme edilmemiC olsa bile, diAer dillerdeki eserlerinden
veya onun görüClerini bilenlerden istifade ile bilinmesi uzak ihtimal deAildir. Ebû
Bekir er-Razî’nin onu eserlerinde zikretmesi ve t bb na dair bir reddiye kaleme almas
bunu göstermektedir.105 Ayr ca Müslümanlar aras nda çok yayg n olarak bilinen Eflatun’un Timaios adl eserinin Arapça nüshas “Calinus dedi ki...”106 diye baClamas bu
eserin Calinus taraftarlar nca bölgede kaleme al nd A n ve oradan Arapça’ya tercüme edildiAini gösterir. Konumuz bak m ndan eserde “parçalanmayan cevher=elcevher ellezî lâ yenkasim”107 diye bir ibarenin bulunmas bölünmeyen parça fikrinin
bölgede yayg n olduAunu göstermesi bak m ndan önemlidir.

F. DE

ERLEND RME VE SONUÇ

Kelam düCüncesinin tarihine bak ld A nda “kelam ilmi”nin Hicri birinci asr n ikinci yar s nda teCekkül etmeye baClad A n , ikinci asr n ilk çeyreAinde büyük ölçüde
kuruluCunu tamamlad A n görmek mümkündür. Zira an lan dönemde Basra ve
Kufe’de kelam, f k h ve filoloji alanlar nda okullaCmalar meydan gelmiC, f k h ve kelamda Hasan- Basrî ve Ebu Hanife gibi seçkinleCmiC kiCiler etraf nda fikri oluCumlar
gerçekleCmiCtir. Hasan- Basrî düCüncesini biraz daha aklî yöne kayd ran Vas l b. Ata
ve Amr b. Ubeyd (ö. 144/761) Mu’tezile okulunun temellerini atm Ct r. Bu dönemde
ne Yunan ve Hint düCüncesiyle doArudan iliCki kurulduAuna ne yoAun bir tercüme
faaliyeti bulunduAuna ne de ilk kelamc lar n Arapça d C ndaki bir dilden Hint ya da
Yunan felsefe kitaplar n mütalaa ettiklerine dair bir bilgi yoktur. Otto Pretzl de ilk
kelamc larla Yunan felsefesi aras nda doArudan bir iliCkiden söz edilemeyeceAi kanaatindedir.108 Bölgede Yunan ve Hint kültürü slam’dan önce bir tak m dönüCüme
100
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uArayarak bulunduAundan bu kültürlerden ancak dolayl yoldan bir etkilenmeden
bahsetmek mümkündür. Bu durumda genelde kelam düCüncesinin özelde kelam
atomculuAunun teCekkülünde üç hususun göz önünde bulundurulmas zarureti vard r:
a. Tarihte devaml l k
Tarihte devaml l k bu gün art k bir çok tarihçinin ve medeniyet tarihçisinin kabul ettiAi bir gerçektir. Zaman içinde devam eden olaylar bir noktada baClay p b çakla kesilmiC gibi bir noktada sonlanmayacaA gibi, bir olay da öncesinden baA ms z,
s f r noktas ndan, hiçbir altyap ya da arka plan olmaks z n ortaya ç kmaz. Marc
Block’a göre hiçbir bilim kendisini zamandan soyutlayamaz, zira gerçek zaman doAas gereAi bir devaml l kt r. Ancak bu devaml l k içinde sürekli bir deAiCme de söz
konusudur.109 Zaman n devaml A kültür ve medeniyetlerin birbiriyle doAal etkileCimlerini saAlarken, deAiCim bu devaml l k içinde farkl l klar ortaya ç kar r. Zira tarih
içinde oluCmuC kültür ve medeniyetlerin her biri bir öncekinin devam d r diAer bir
ifade ile onun miras n devral r ve aralar nda doAal bir karC l kl etkileCim iliCkisi kurulur. Farkl l k, devral nan miras n “seçme” iClemine tabi tutulmas ndan ve önceki kültürel unsurlara “yeni form” ve “anlam” kazand r lmas ndan ileri gelir.
Müslümanlar kelam ilminin oluCup geliCtiAi Irak bölgesini fethettiklerinde Arap
d C ndan, ranl , Süryani, Rum, Hint gibi etnik gruplar öncelikle siyasal olarak sonras nda dinî olarak slam dairesinde girmiCler ve beraberlerinde eski kültür ve medeniyet miraslar n dairenin içine taC m Clard r. Bu taC ma fiili esnas nda getirdikleri maddi
ve manevi medeniyet unsurlar n kimi zaman “seçme”ye kime zaman da “tadilat”a
tabi tutmuClard r. Vazgeçemedikleri ya da alternatifini bulamad klar hususlarda da
yeni inançlar n “yorum”layarak eski inançlar n meCrulaCt rma yoluna gitmiClerdir.
Sabri Orman’n n ifadesiyle “Yeni medeniyetin alamet-i farikas niteliAindeki baz
deAiCikliklerin d C nda, söz konusu medeniyetlerden intikal eden tarihi birikimin çok
büyük bir k sm na sahip ç k ld A n ”110 söylemek abart l olmasa gerektir. Sözgelimi
“atomculuk”ta bunun her Ceklini görmek mümkündür. Öncelikle kelamc lar bulduklar atomcu görüCü kendi inanc na göre deAiCime uAratm C ard ndan inanc n da atomcu görüC paralelinde yorumlayarak yeni bir tez ortaya koymuClard r. Bu davran C
dönemin Müslüman zihin yap s na da ayk r deAildir. Zira Kur’an sürekli kendisinin
önceki “peygamberleri ve kitaplar ”111 tasdik ettiAi vurgusunun yan s ra “Ben peygamberlerden bir türedi (bidat) deAilim”112 mealindeki ayet Hz Muhammed’in getirdiAinin uydurma veya ilk defa ortaya konan bir as ls z bir Cey olmad A ifade edilmiCtir.
Bu da slam dininin önceki kitap ehli kavimlere (Ehl-i Kitap) vahyedilmiC olan hakikati
getirdiAini ifade eder. Bu, “Öncekilerin Ceriati bizim de Ceriat m zd r=.er’u men
kablenâ Cer’un lenâ” ilkesiyle birlikte düCünüldüAünde, “kitabî dinlerin devam olan
bugünkü dinlerin içerisinde istifade edilebilecek hakikatler bulunduAu” sonucuna
götürür. Nitekim, Yahudi, H ristiyan, Sabiî ve Samirî’leri çoAunluk alimler kitap ehli
kabul ederken, bir k s m alimlerin Mecusileri, Ebu Hanife’nin ise Mekkeli müCrikler
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d C ndaki din sahiplerinin tamam n kitap ehli saymas 113, bunlar n dinlerinin as llar n n hakiki din olduAu ve Cu anda da içerisinde hakikat k r nt lar bar nd rd A fikrinin
dönemin Müslümanlar nda bulunduAunu gösterir. “ lim Çin’de de olsa al n. Çünkü
ilim öArenmek her Müslümana dini bir görevdir (farzd r). ”114 rivayeti erken dönemlerde slam toplumunda yayg n olarak bulunmaktayd . Her ne kadar bu hadisin “zay f”
ya da “uydurma” olduAuna dair bilgiler varsa da, ilk devirdeki slam toplumunun
“ilm”e ve “yabanc kültürler”e bak C n yans tmas bak m ndan son derece anlaml d r.
ster hadis olsun ister olmas n bu söz, kendi d C nda ve öncesinde bulunan kültür ve
medeniyetlerden yararlanmay ilke haline getirmiC bir toplum profili ortaya koymaktad r.
b. Bölgenin Durumu
Bölgenin kültürel birikiminin yoAunluAu ve çeCitliliAi bir diAer ifade ile niteliAi
ve niceliAi göz önüne al nd A nda genelde kelam düCüncesinin özelde kelam atomculuAunun bu kadar k sa süre içerisinde doAuCu ve geliCmesi CaC rt c gelmez. Zira bu
bölge hem kara hem de denizden Hint ve Yunan kültür havzas na dahil edilebilecek
bir konumdad r. Kald ki, buras Mezopotamya uygarl A na beCiklik etmiC ve Yunan
düCüncesini etkilediAi bilinen köklü M s r medeniyetine de komCu olmuCtur. Ayr ca
bölgeye komCu bulunan ran kendi kültürü içinde Hint kültürünü bat ya taC yan bir
özelliAinin bulunmas n n yan s ra bölgesinde Yunan felsefesinin uzant s CündiCapur
gibi okullar bulunmaktad r. Ayr ca, Harran ovas nda geliCmiC meChur Harran Felsefe
okulu ile Urfa (Edessa) Felsefe Okulunun kelam ilminin geliCtiAi ACaA Mezopotamya
bölgesini etkilememesi düCünülemez. Demek ki, kelam n kuruluC döneminde, büyük
medeniyetlerin kültür ve bilgi birikimi bölgede bulunmakta ve bilinmektedir. Ancak
bu birikim, belli deAiCime ve elemeye uArayarak bölgeye ulaCm C olduAundan orijinalliAini büyük ölçüde yitirmiClerdir.115 bn Meymun ve Barthold’un yukar da an lan ifadeleri de bunu doArulamaktad r. Zira Süryaniler daha slam’dan önce felsefe klasiklerini tercüme etmeye baClam Clard r. Yahudi filozof Philon da benzeri bir yaklaC mla
Yunan felsefesi ile Yahudilik inanc n uzlaCt rma çal Cmas yapm Ct r. Yunan ve Hint
medeniyet birikiminin H ristiyanlar, ranl lar ve Gnostikler arac l A ile Müslümanlara
intikal ettiAi düCünülürse, “seçme” iClemine ve “dönüCüme” uAram C bir birikimle yüz
yüze olduAumuz gerçeAi ortaya ç kar. Bu yüzden Yunan filozoflar n n çoAu bölgede
simyac olarak bilinmektedir. Ünlü tabiatç filozof Razî’nin Fisagor, Demokritos, Eflatun ve Aristo gibi önemli filozoflar simya sanat yla uAraCan kiCiler olarak nitelemesi
bunu göstermektedir. Hicri alt nc yüzy lda bile örneAin .ehristanî, Demokritos’u
Fisagor’un takipcisi olarak göstermektedir. Öyle görünüyor ki, bölgede atomcu
Demokritos ile simyac skenderiye’li Bolos Demokrit’in bir birine kar Ct r lm C olmas
ihtimali de çok yüksektir. Platon’un Müslümanlar taraf ndan “Eflatun- lahî” olarak
tan mlanmas n da bununla aç klamak mümkündür. Bu asl nda bir medeniyet veya
113
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114

Kelam AtomculuIunun KaynaI Sorunu

99

kültürün baCka bir toplum taraf ndan devral nmas sürecinde yaCanan doAal geliCmelerdendir. Hiçbir toplum kendi sahip olduAu kültürel birikimi veya kendi medeniyet
perspektifini terkedip baCka bir kültür ve medeniyet alan na kat lamayacaA gibi, bir
antikac davran C ile bulduAu birikimi asl na uygun muhafaza edip baCkas na aktaramaz.
c. Dini Kayg
Kelamc lar n öncelikli vasf n n “din savunucular ” olmas , onlar slam’ n temel
ve deAiCmez ilkeleri çerçevesinde dini kayg yla hareket etmeye sevketmiCtir. ki amaçlar vard r: Birincisi dinlerini yabanc bir kültürün içinden gelen insanlara onlar n
anlayabileceAi bir muhteva ve üslup ile anlatmak, ikincisi ise dine karC ileri sürülen
veya sürülmesi muhtemel iddialar çürütecek kan tlar üretmektir. Bu iki faaliyet eC
zamanl olarak yürütülmüCtür, yani kelamc bir tez ortaya koyarken eC zamanl olarak
bir antitez geliCtirmek durumunda kalm Ct r. slam’ n temel tezi Cudur: “Tanr birdir ve
d C ndakiler O’nun taraf ndan yarat lm Ct r. ” Kelamc slam’ n bu tezini savunurken
bunu geçersiz k lacak Cüpheleri (karC tlar n ürettiAi deliller) de iptal etmeye yönelmiC,
yani onlara karC antitezler geliCtirmiCtir. Sözgelimi, atom düCüncesini kurarken “Allah’ n birliAi” ve “alemin yarat lm Cl A ” tezini ortaya koyman n yan s ra, “atomlar n
sonluluAu”ndan hareketle “maddenin k demi” düCüncesine karC bir antitez geliCtirmiClerdir. Yine Mu’tezile’nin, H ristiyanlar n s fat görüCünü (teslis) çaAr Ct rmas n diye
antitez olarak “ilahî s fatlar zat n ayn ” kabul etmesi de ayn kayg n n bir sonucudur.
Bu gerçekler doArultusunda kelamc lar n “alem görüCü” oluCturulurken mevcut birikimden yararlanmalar doAald r. Zira ne Kur’an fizik kitab d r, ne de Hz. Peygamber fizikçidir. Zaten buna gerek de yoktur. Allah insan bu konularda bilgi üretebilecek donan mda yaratm Ct r. Bu gerçekten hareketle üretilmiC ve bir Cekilde bölgeye taC nm C bu birikimden doAal olarak ilk devir kelamc lar da yararlanm Ct r. Ancak bu yararlanma ameliyesinde “Allah’ n kadimliAi” ve “alemin yarat lm Cl A ” gibi
temel ve belirleyici ilkelerden hareketle “Allah’ n d C ndaki her Cey” anlam na gelen
“alem” kadim deAildir ve sonradan olmad r sonucu ç kar lm Ct r. DiAer bir ifade ile bir
baClang ç noktas vard r. BaClang ç noktas için alemi ve içindekileri oluCturan Ceylerin sona erdiAi varl k noktas n n belirtilmesi gereklidir. Bu da mant ksal olarak bölünmeyle ulaC lan bir son noktad r. Cte o son nokta maddenin en küçük yap taC
olan “cevher-i ferd/cüz ellezi la yetecezza/atom”dur.
Demokritos’un atomculuAunun materyalist karakterde olmas , Hint atomculuAunda maddenin ezelîliAi fikrinin bulunmas ve ayr ca kelam n geliCtiAi Mezopotamya veya komCu bölgelerde kelam atomculuAunu and ran bir fikrin de henüz tespit
edilememiC olmas , bizde, kelam atomculuAunun slam inanc n pekiCtirmek ve bir
Tanr ve alem tasavvuru oluCturmak amac yla, kelamc lar taraf ndan bölge kültürlerinden yararlanarak ortaya konulmuC özgün bir nazariye olduAu kan s n doAurmuCtur. Seyyid Hüseyin Nasr’ n dediAi gibi, kelamc lar felsefecilerin yapt A gibi her tür
zihni meselelerle uAraCmak yerine, dini konularla meCgul olmuClard r. Bir Yunan öAretisinin takipçisi de olmad klar için, özgün görüCler ortaya koyabilmiClerdir. Zaten
Tanr ’y bütün olaylar n doArudan faili konumuna yerleCtiren “atomculuk” fikri, Arapça’n n ve Arap zihninin ruhi ve psikolojik yap s na da uygundur.116
***
116
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Kelam ilminde atomculuk nazariyesini ilk ortaya atan Mu’tezilî Ebu’l-Huzeyl
el-Allaf olmakla birlikte117 birkaç istisna d C nda bu nazariye Mu’tezile ve Sünnî kelamc lar n âlem tasavvurunun ayr lmaz parças haline gelmiCtir. Sünnî EC’arî kelam
içerisinde “atom nazariyesi”ni ciddi ve özgün olarak ilk ele alan Cahs n Bâk llânî olduAu görüCü aA rl kl bir yere sahip118 olmakla birlikte bn Fûrek’in (ö. 406/1015)
EC’arî’nin görüClerini naklettiAi Mücerredü makâlâti’l-E%’arî adl eser dikkate al nd A nda, EC’arînin -eger bu görüCleri Mu’tezile’den koptuktan sonra terketmediyse- atomculuk hakk nda ayr nt l bilgi ve görüCe sahip olduAu görülmektedir. Bu eserin bn
Fûrek’e aidiyyeti hususunda Cüphe bulunmad A na göre, Bak llânî’nin çaAdaC hatta
ders arkadaC olan bn Furek’in de bu bilgiye ayr nt l bir Cekilde sahip olduAu kesindir.119 Kitabü’l-Hudûd fi’l-usûl adl eserinde “cevher”, “araz” ve “cism”in tariflerini vermesi de bunu desteklemektedir.120 Ancak ne EC’arî ne de bn Furek bu konuda
Bak llanî’nin sahip olduAu Cöhrete sahiptir. Bunun sebebi EC’arî’nin özellikle Ahmed
b. Hanbel taraftarlar n n tepki gösterdiAi bu gibi fikirlerinin gözard edilmiC olmas
sözkonusudur. Bunu derleyip ortaya koyan bn Furek de “nübüvvet görüCü”121 dolay s yla devrinde Ciddetli tepkiye maruz kalm C bu yüzden Sünnîlik içerisinde hakettiAi
konuma ulaCamam C olabilir. .öhret bak m ndan çaAdaC Bak llânî’nin gerisinde kalmas da bu yarg y güçlendirmektedir. kinci bir ihtimal de Mu’tezilî bir düCünce olan
“atomculuk”un Sünnî mezhepler içerisinde yer edinmesinin zorluAu nedeniyle zamana ve Cartlar n oluCmas na ihtiyaç duyulmas d r.122 Denilebilir ki, Bak llânî bu zorluAu
aCmada, ortam ve Cartlar oluCturmada ve Sünnîlik içinde bu görüCün meCruiyyet
kazanmas nda baCar l olmuC ve bu alanda önemli rol oynam C ilk otoritedir. Onun
EC’arîliAi sistematik düCünceye kavuCturmas n 123 da hesaba katarsak, atomculuAun
Sünnî düCünce içerisinde kurumsallaCmas ndaki rolünü kabul etmek gerekir.
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Sünni kelam n öncülerinden kabul edilen bn Küllab’ n önderi olduAu Küllabiyye de atom fikrine karC ç k yordu. (bk. zmirli, “Ebû Bekir Bak llânî, s. 150).
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zmirli smail Hakk , “Ebû Bekir Bak llânî”, s. 141; Bekir TopaloAlu, Kelam $lmi, stanbul 1993 s. 26; .erafeddin
Gölcük, Süleyman Toprak, Kelam, Konya 1988, s. 44.

