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KaLAMA GÖRa ALaMiN YARADILIŞI 

i.e.n. Aqil ŞİRİNOV 

Al~min yaradılışı problemi klassİk blaın kitabiarında ciddi müzakir~ 

obyektin~ çevrilmiş ~n ön~mli m~s~l~l~rd~n biridir. Cüveyninin (ö. 478/1085) 

yetkinlik yaşına çatanlar üçün ş~ri~t baxımından lüzumlu olan ~n ümd~ şeyin 

al~min bir başlanğıcı olduğu görüşün~ aparan doğru düşünm~ f~aliyy~ti 

olduğuna dair görüşü1 blaınçılann bu m~s~l~y~ n~ q~d~r ~h~miyy~t 
verdikl~rini gösmrir. Biz bu m~qal~d~ al~min yaradılışı il~ bağlı blaınçılann 

görüşl~rini müzakir~ ed~mk aşağıdakı suallara cavab tapınağa çalışacağıq: 

1. K~laınçılar "al~m" m~fhumu il~ n~yi n~z~rd~ tuturlar? 

2. Al~m ~z~lidirmi (q~dim), yoxsa sonradan yaradılıb? 

3. Bg~r al~m sonradan yaradılıbsa onda n~d~n (hansı madd~d~n) 

yaradılıruşdır? 

Yuxandakı suallara cavab verm~zd~n ~vv~! klassİk blaın kitabiarında qeyd 

olunan mövzunun hansı bölüm v~ f~sill~r altında müzak:ir:;ı olunduğuna dair 

m~lumat verm~k lazımdır. Mütaqaddimun (Q~zzalid~n ~vv~lki) dövrü k~laınçıları 

al~min yaradılışı il~ ~laq~li mövzulardan ~sas~n "al~min sonradan olınası 

(hüdus)", "varlıqlaruı qisiml~ri", "~rnzl~rin (aksidensiya) hüdusu", "cövh~rin 

(substansiya) ~~li alınasının imkansızlığı", "~1-cövh~ru-1-f~rd (atom)", "al~min 

~~liliyini inkar ed~nl~rin görüşl~ri", "al~m haqqında insanlar arasındakı 

ixtilaflar", ''h~yula (ilk madd~, materiya) v~ ünsürü q~bul ed~n filosoflaruı 

görüşl~rinin rnddi" v~ buna b~~r f~sill~r altında b~hs edibl~r. Bundan başqa, elın 

(bilgi), qüdrnt, irad~, takviıı kimi ilahi sif~tl~rin (atributlaruı) v~ "şey" 

m~fhumunun müzak:ir::ı olunduğu bölüml~rin dQ mövzu il~ ~ıaq~si vardır? 

1 İmamu-1-Harameyn a1-Cüveyni, Kitabu-1-İrşad, tlıq. M. Yusuf Musa-eli ebdülmunim 
ebdülhamid, Qıılıirn, 2002/1422, salı. 3. 

2 Bax. ebu Mansur a1-Maturidi, Kitabu-t-Tövlıid, tlıq. Bakir Topaloğ1u-Muhammed Aruçi, 
Ankara, 2005, salı. 25-62, 73-78, 92-99, 170-183, 211-268; ebu-1-Muin an-Nasafi, 
Tabsiratu-1-adilla, tlıq. Hüseyin Atay, Ankara, 2004, salı. 62-145; Cüveyni, aş-Şamil, 
Beyrut, 199911420, salı. 11-12,23-115. 
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Müm:;ıxxirun (Q:;ızzalid:;ın sonrakı) dövrü blam kitabiarında is:;ı mövzu daha çox 
":;ıl-wnuru-l-amm:;ı"3 bölümünd:;ı "q:;ıdimin (başlanğıcı olmayan, :;ız::ıli) v:;ı 

muhd:;ısin (başlanğıcı olan) xüsusiyy:;ıtl:;ıri", "q:;ıdim b:;ıhsl:;ıri", ''hadis (sonradan 
olan, başlanğıcı olan) b:;ıhsl:;ıri" v:;ı "zaman" başlıqlan altında mü.zak:i.r:;ı olun
muşdur. Bu qısa m:;ılumatdan sonra yuxandakı suallara cavab veım:;ıy:;ı çalışaq.4 

Alamin Hüdusu (sonradan yaraddması): Al:;ımi "Allahdan başqa h:;ır 
şey" kimi t:;ırif ed:;ın blamçılar5 Aristatelin (b.e.G. 384-322) ir:;ıli sürdüyü 
materiya-foıma m:;ırk:;ızli al:;ım anlayışına (hilomorfizm) qarşı cövh:;ır-:;ır:;ız 

(substansiya-aksidensiya) m:;ırbzli atomçu (bölünm:;ıy:;ın parça- :;ıl-cuz :;ıll:;ızi 

l:;ı y:;ıt:;ıcazz:;ıu- ı~ '1 <,?:ı.l.li ~>_?..ll) bir al:;ım ideyasını m:;ınims:;ımişl:;ır. 

K:;ılamçıların bu anlyışı m:;ınims:;ıy:;ır:;ık müda:fi:;ı etm:;ıl:;ırin:;ı s:;ıb:;ıb olan :;ın 

:;ısas mkanverici güc al:;ımin sonradan olmasını v:;ı bunun öz h:;ır:;ık:;ıtl:;ırind:;ı 

seçm:;ı azadlığına sahib olan bir Y aradıcı t:;ımfi.nd:;ın yaradıldığını 

d:;ılill:;ındiım:;ı t:;ılaşıdır. Cövh:;ır-:;ır:;ız m:;ırbzli al:;ım anlayışı k:;ılamçıların bu 
d:;ılill:;ındiım:;ıd:;ı :;ın t:;ım:;ıl arqwnenti olmaqla yanaşı onlara fizikadan 
metafizikaya keçma imkanı da veımişdir. K:;ılamçıların qeyd olunan anlayışı 
d:;ılill:;ındiım:;ı mrzin:;ı toxunmazdan :;ıvv:;ıl atomçu görüşün m:;ınb:;ıyi v:;ı onun 
blamdakı istifad:;ı olunma tarixind:;ın qısaca b:;ıhs ed:;ık. 

K:;ılamın atom n:;ız:;ıriyy:;ısinin qaynağı mövzusunda müxt:;ılif fikirl:;ır ir:;, li 
sürülüb. Bunlardan birincisi onun q:;ıdim yunan düşünc:;ısind:;ın alındığına 

dair görüşdür. Bu görüşü müda:fi:;ı ed:;ınl:;ır:;ı göm blamda istifad:;ı olunan bu 
n:;ız:;ıriyy:;ı q:;ıdim yunan filosoflarından biri olan Demokrit (b.e.G. t:;ıqr. 460-
370) t:;ır:;ıfind:;ın imli sürül:;ın v:;ı al:;ımin bölünm:;ıy:;ın z:;ırr:;ıcikl:;ırd:;ın y:;ıni 

atomlardan ibar:;ıt olduğunu ir:;ıli sür:;ın görüş:;ı :;ısaslanmışdır. Mehmed 
Şemseddin kimi b:;ızi t:;ıdqiqatçılara göm is:;ı blam atomçuluğu :;ısası filosof 
Kanada6 tar:;ıfind:;ın qoyulan hind atomçuluğuna daha yaxındır.7 Lakin yunan 

3 Kalarn kitablanndakı "al-umuru-1-arnma" bölümü bu elmin asas mövzusu olan İslamın aqida 
asaslan ila alaqali bahslardan avval gnesioloji va ontoloji mövzulann mÜZakira olunduğu 
giriş xarakterli bölümdür. Kalarn kitablannda bu bölüm bazan bir kitabın üçda ikisini alıata 
edacak qadar geniş şakilda mÜZakira olunmuşdur. 

4 Bax. Faxraddin ar-Razi, Mulıassa1, tarc. edan: Hüseyin Atay, salı. 78-81; Taftazani, Şarhıı-1-
Maqasid, thq. 8bdürrahman 'Umeyra, II, 1-23, 179-197; Seyyid Şarif Cürcani, Şarlııı-1-
Mavaqif, thq. Mahmud ömar ad-Dimyati, Beyrut, 1998/1419, lll, 3-20, 181-203. 

5 Nasafı, Tabsiratıı-1-Bdilla, I, 62 
6 Kanada bizim eradan 500 il avval yaşamış bir hind fılosofodur. O, maddanin daimi suratda 

harakat edan çoxlu sayda kiçik va basit zarraciklardan ibarat olduğunu va bunlann sonsuz 
bir şıkilda bölümnasillin mümkün olmadığını irali sürmüşdür. 



Kalama göra alamin yaradılışı 117 

V:} hind :}ll:}ll:}l:}rind:}ki görüşl:}rd:}n istifad:} ets:} d:}, kglam atomçuluğu bu 

düşünc:} sisteml:}rind:}ki atomçuluqdan bariz bir Ş:}kild:} f:}rql:}nir. Materialist 

bir t:}m:}l:} :}Saslanan Demokritin atom anlayışına gör:} atomlar n:} li V:} :}b:}di 

olub n:} yaradılmışlar ll:} dg yox olacaqlar. 8 Hind düşünc:}sind:} d:} atomlar 

:}Z:}lidir.9 K:}lam atomçuluğu isg atomlarm yaradılmışlığını vg bundan çıxış 
edgrgk Allahın varlığmm dglillgndirilm:}sini mümkün ed:}n özün:}mgxsus bir 

stroktura malikdir. Bu isg blam atomçuluğunun mgqsgd baxımmdan yunan 

vg hind atomçuluqlarmdan tamamil:} f:}rqli olduğunu göstgrir. 10 

Al:}min cövhgr V:} grgzJgrdgn ibargt olduğuna dair görüşü İslam 

düşüncgsindg ilk dgf:} C:}'d ibn Dirh:}m (ö.118/736) vg Cghm ibn Sgfvanın 

(ö. 128/720) m:}nimsgdiyi, daha sonra isg möt:}zil:} mgzhgbinin qabaqcıl 

mütgf:}kkirlgrindgn biri olan 8bu-l-Hüzeyl gJ-8llaf (ö. 235/850) t:}r:}find:}n 

sisteml:}şdimrgk kglaıni bir teziskimi irgli sürüldüyü qgbi.ıl edilir. gl-8llafin 

sistemi dörd gsasa istinad edirdi. Bunlar gr:}zlgr, onların hüdusu, cismin 

:}mzlgrdgn xali olmasının mümkün olmaması vg başlanğıcı olmayan 

hadislgrin olmasmm mümkünsüzlüyü idi. 11 Sünni blaınçılar içgrisindg isg 

bu ngzgfİyygni ilk qgbul ed:}n İbn Küliab gl-Bgsri (ö. 240/857) olmuşdur. 12 

Kglami atom ngzgriyygsinin qaygsinin al:}min yoxbn sonra var 

olduğunun vg öz hgrgbtJgrindg ixtiyar sahibi olan (fail-i muxtar) Allah 

tgr:}findgn yoxdan yaradıldığmm isbatı olduğunu yuxanda qeyd etınişdik. 

K:}lamçılarm bu metodu induktiv bir rnmglg istinad edir. Ngticgy:} çatınaq 

üçün onlar gvvglcg :}rgzlgrin varlığını vg onların hadis olduqlarını isbat edir, 

daha sonra da cövh:}rlgrin grgzlgrsiz olmasının mümkün olmadığını vg 

belgcg onların da hadis olduğunu gsaslandınlar; gn nghaygt isg başlanğıcı 

7 M. Şemsedclin, ''Mütekellimln ve Atom Nazariyesi", Dan"i/fımfm İlalıiyat Fakültesi 
Mecmuası, İstanbul, ı925, I, 9ı-93 

8 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözliiğii, İstanbul, 2002, salı. 259 
9 Cağfer Karataş, Biikılliinf'ye Göre Allalı ve Alem Tasavvuru, Bursa, 2003, salı. 132 
10 M. Şemsedclina göra kalamçılar alamda mövcud olan har şeyin yegana yaradıcısının va 

tanzimlayicisinin Allah olduğuna dair aqidaııi asaslandırmaq istadiklari üçün tabü olaraq 
alamin varlıq sabablariııi naticada Allaha aparıb çıxaran münasib bir yol axtarmışlar. Bu 
naticaya çatmaq üçün izianınasi mümkün olan an münasib metodun isa kainatın yaradıl
masmdakı maddi ünsürün iştirak payını son hadda qadar azaltınağa imkan veran menasib 
bir yol olduğunda şübha yoxdur. Bu manada kalamçılar atom nazariyyasiııi maııimsayarak 
ona öz görüşlarini dalillandirnıaya yarayan yeni bir fornıa vermişıar. Bax. M. Şemsedclin, 
a.k.m., salı. 92-94 

11 M.Şemseddin, a.k.m., salı. 68 
12 İzmirli İsmail Hakkı, "Alem", İslam Türk Ansiklopedisi, İstanbul, ı 94 ı, salı. 262-3 
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olmayan hadisl::ııin olmasının mümkünsüzlüyünü d::ılill:mdir~mık cövh::ır v::ı 

::ır::ızl::ırin yoxdan yaradıldıqları n::ıtic::ısiıı::ı g::ılib çıxırlar. indi bunlardan 
qısaca b::ıhs ed::ık. 

K::ılamçılara gör::ı, al::ım ::ır::ızl::ırd::ın v::ı onların daşıyıcısı olan 
cövh::ırl::ırd::ın ibar::ıtdir v::ı yalnızca madd::ı deyil, eyni zamanda m::ıkan, zaman 
v::ı h::ır::ık::ıt d::ı atomlardan ibar::ıtdir. 13 Mü:x.i::ılif görüşl::ır olsa da, ::ır::ız "başlı 

başına mövcud olmayan" v::ı ya "cövh::ırd::ı var (qaim) olan m::ına" 14
, cövh::ır 

is::ı "başlı başına var olan" ş::ıkliııd::ı t::ırif olunmuşdur. Cövh::ırin "başlı başına 
mövcud olan" ş::ıkliııd::ı t::ırif olunmasının s::ıb::ıbi onun varlığın heç bir 
m::ıh::ıll::ı (yer) ehtiyac olmadan gerç::ıkl::ışm::ısidir. 15 

K::ılamçıların ::ıks::ıriyy::ıti cövh::ıri ikiy::ı ayınr. Birinci növ cövh::ır 

mür::ıkk::ıb olmayan, n::ı ::ıqli, n::ı k::ısri (parçalanma v::ı qınlma yolu il::ı), n::ı d::ı 

hissi baxıırıdan bölünm::ısiııiıı düşünülm::ısi mümkün olmayan cövh::ır, y::ıni 
atomdur; k::ılam İstilahında buna "cövh::ır-i f::ırd" v::ı "::ıl-cuz ::ıll::ızi l::ı 

y::ıt::ıc::ızz::ıu (bölünm::ıy::ın parça)" deyilir. 16 Cövh::ırin ikinci növü is::ı 
atomlardan ibar::ıt olan cismdir. İbrahim ibn S::ıyyar ::ın-N::ızzam (ö. 232/845) 
v::ı Dırar ibn Arnr (ö. 200/815?) kimi möt::ızil::ı aliml::ıri bölünm::ıy::ın bir 
parçanın olmasının mümkün olmadığına dair görüşü müdafi::ı etmişl::ırs::ı d::ı, 

bu görüş b lam ::ın::ın::ısiııd::ı o q::ıd::ır d::ı t::ır::ıfdar toplamarnışdır. 17 

K::ılamçılar, z::ıruri olaraq biliııdikl::ıri üçün18 ::ır::ızl::ırin var olduğuna dair 
::ılav::ı bir d::ılill::ındirm::ıniıı lazım olmadığı görüşünü m::ınims::ım::ıkl::ı birlikd::ı 
mövzu il::ı ::ılaq::ıli b::ızi d::ılill::ır d::ı ir::ıli sürmüşl::ır. Bu d::ılill::ırd::ın biri bel::ıdir: 

13 Mehmet Dağ, "Yunan ve İslam Felsefesinde Aristocu Zaman Görüşüne Tepkiler", İslam 
İlim/eri Enstitüsü Dergisi, Ankara, 1975, sayı 2, s;:ıh. 83; Zamanın cövh;:ır v;:ı ya ;:ır;:ız olması 
il;:ı ;:ılaq;:ıli mübalıis;:ıl;:ır haqqında bax. F;:ıxr;:ıddin ;:ır-Razi, ;:ıl-Nfabalıisıı-1-JV!ôşriqiyya, thq. M 
;:ıl-Mu'tasim Bill;:ıh ;:ıl-Bağdadi, Beyrut, 1990/1410, I, 765-768 

14 K;:ılam ;:ın;:ın;:ısind;:ıki ;:ır;:ızla ;:ılaq;:ıli müx:t;:ılif t;:ırifl;:ır hakkında bax. Cüveyni, aş-Şamil, s;:ıh. 
52; Yusuf Şevki Yavuz, "İslam Kelanunda fu;:ız Nazariyesi", MÜİFD, İstanbul, 1987-8, 
Sayı 5-6; s;:ıh. 72 

15 Cövh;:ırin bu t;:ırifi bütün k;:ılam alirnl;:ıri t;:ır;:ıfind;:ın q;:ıbul olunmnarnışdır. M;:ıs;:ıl;:ın, 8bu-l
H;:ıs;:ın ;:ıl-eş· ari yalnızca Allalım başlı başına var olduğunu iddia ed;:ır;:ık bu t;:ırif;:ı qarşı çıx
nıışdır. Bax. N;:ıs;:ıfi, Tabsiratıı-1-adilla, I, 63; Cüveyni, Kitabıı-1-İrşad, Qalıir;:ı, 2002/1422, 
s;:ıh.2 

16 K;:ılamçıların bu görüşÜ il;:ı Demokritin atom anlayışı arasında yaxınlıq var. Bel;:ı ki, 
Demokrit;:ı gör;:ı d;:ı atomlar ist;:ır m;:ıflıumi, ist;:ır m;:ıntiqi, ist;:ırs;:ı d;:ı fiziki baxınıdan 
bölünmürl;:ır. Bax. Cevizci,Felsefe Sözliiğii, s;:ıh. 259 

17 N;:ızzam cövh;:ırin varlığını inkar edir v;:ı al;:ımin bütövlükd;:ı yegan;:ı ;:ır;:ız ş;:ıkli olan 
h;:ır;:ık;:ıtd;:ın ibarnt olduğunu müdafi;:ı edirdi. 

18 Cüveyni, aş-Şamil, s;:ıh. 61; Y. Sevki Yavuz, a.k.nı., s;:ıh. 73 
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biz bir cismin, öz varlığını davam etdinmıkla birlikda, avvalca qara, sonra 
isa ağ ranga büründüyünü müşahida edirik. Onun ağ va qara ranglam 
bürünmasinin iki sahabi ola bilar: bu mng dayişınasi ya onun özündan (zat) 
va ya onun xaricindaki bir şeydan qaynaqlanır. Bunun onun özündan alınası 
mümkün deyildir, çünki bela olan halda o hamişa qara olınalıdır. Özü 
qalmaqla birlikda avvalca qara olan cismin sonra ağa çevrilınasi ham onun 
özü sahabi ila iğ mnga bürünmadiyini, ham da, daha önca qara alınasının da 
özü sabahila deyil, yox olan bir xüsusiyyat sabahila olduğunun dalilidir; bu 
xüsusiyyat da arazdır. 19 

Başqa bir dalila göra, cİsınin sükunat halından sonra avvalki yerindan 
aynlaraq başqa bir yöna doğru hamkat etdiyini müşahida edirik. Zaruri 
olaraq bilirik ki, cövharin öz cahatina maxsus alınası zaruri deyil, 
mümkündür. Bela ki, onun ilk cahatda qalması imkansız bir hal deyildir. 
Onun bir cahatda yox olaraq başqa bir cahata maxsus alınasını lüzumlu edan 
bir zaruri ediciya ehtiyac vardır. Bu isa ya cövharin özü va ya onun xaricinda 
olan bir şeydir. Birincisi imkansızdır, çünki cövharin varlığı mütamadidir 
(müstamirru-1-vücud), mütamadi olanın maxsus olduğu cahat isa onunla 
birlikda davam edar. Bu da öz növbasinda cövharin bir cahatdan başqa bir 
cahata keçmasini mümkünsüz edar. Cövharin bütün cahatlara olan nisbati 
eyni daracadadir va özü eyni şakilda qaldığı halda cahatlam olan nisbati 
dayişar. Ela isa onun müayyan cahatlara maxsusluğunu tarnin edacak başqa 
bir zaruri ediciya ehtiyac vardır. Bela olan halda isa cövhara zaid (alava 
olan) başqa bir mana olınalıdır; bu da arazdir.20 

arazlarin varlığının dalillandilimasindan sonrakı marhala onlann hadis 
olduqlarının, yani varlıqlarının bir başlanğıcı olduğunun isbat edilınasidir. 
Bir çox kalamçının irali sürdüyü va artıq klassik hala galmiş bu dalillardan 
biri beladir: biz müayyan bir cismin sakit bir vaziyyatda olduğu halda daha 
sonra harakat etdiyini müşahida edirik. Harakat va sükunun (sakit alına 
halının) amz alınası isa maluındur. Sakit bir halda olan cİsında daha sonra 
harakat ortaya çıxır va o, harakat etmaya başlayır. Cisim sakit bir halda 
olanda onda harakat mövcud olınur. Harakat sonradan ortaya çıxır va biz bu 

19 Nasafı, Tabsiratıı-1-adilla, I, 73-74 
20 Dalilin daha geniş versiyası ~çün bax. Cüveyııi, al-İrşad, salı. 18-19; Mehmet Dağ, İmam 

el-Harameyn el-Cüveynf'nin Alem ve Allah Görüşü, 1976, salı. 1 O 1-1 02; Bağda di, Usulu-d
din, Beyrut, 1981/1401, salı. 36-38 
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ortaya çıxmanı müşahid::ı v::ı hissl::ırin köm::ıyi il::ı bilirik. Bundan başqa, 

sükun daha önc::ı cismd::ı mövcud deyildi v::ı daha sonra y::ıııi h::ımk::ıt 

meydana g::ıldikd::ın sonra yox oldu. Bu durum biz::ı onun hadis olduğunu v::ı 

q::ıdim olmasının ::ısla mümkün olmadığını göst::ırir. Çüııki q::ıdimin yoxluq 

xüsusiyy::ıtini q::ıbul etm::ısi imkansız bir şeydir. Bu bütün ::ır::ızl::ırin hadis 

olduğunun d::ılilidir.Z 1 Sünni blamçılara gör::ı hadis olan ::ır::ızl::ır varlıqlarını 

iki anda davam etdir::ı bilm::ızl::ır v::ı müt:::imadi olaraq yaradılıb yox edilirl::ır. 

Bir anda var olan ::ımzl::ır yox olur v::ı ikinci anda onların b::ınz::ırl::ıri yaradılır. 

Onların davam etm::ısi yalnızca Allahın yeııid::ın yaratmasından asılıdır.22 Bu, 

k::ılami terminologiyada "t:::ic::ıddudu-1-::ımsal (b::ınz::ırl::ırin yeııil::ınm::ısi)" 

prinsipi kimi tanınır. Eyııi zamanda bu anlayışa gör::ı ::ır::ız n::ı özü il::ı, n::ı d::ı 

başqa ::ımzl::ırl::ı qaim ola bilm::ızl::ır; onlar yalnızca cövh::ırl::ı qaim olarlar.23 

Sünni blamçılardan f::ırqli olaraq möt::ızil::ı k::ılamçıları ::ımzl::ırin öz 

varlıqlarını davam etdirm::ıl::ıriııin mümkün olduğunu ir::ıli sürübl::ır. 

ômzl::ırin hadis olduqlarınm d::ılill::ındirilm::ısind::ın sonrakı m::ırhala 

cövharlarin onlardan xali olmasının mümkünsüz olduğunun va belaca 

onların da hadis olduğunun dalillandirilmasidir. Buna göm cövhar h::ırakat va 

sükun arazlarindan xali deyildir. Hadisl::ırdan xali olmayan özü da hadisdir. 

Demak ki, cövh::ır da hadisdir.Z4 Cövh::ır va amzlar hadis olduğu üçün 

onlardan ibarat olan alam da hadisdir. Alamin hüdusu ila alaq::ıli irali sürül::ın 

bütün dalillar blamçılar tamfindan naticada Allahın varlığının isbatmda bir 

müqaddima kimi istifada edilmişdir. Hüdus dalili adı ila maşhur olan bu 

dalillandirma şakli qısaca beladir: alam araz va cövharlari ila birlikda 

hadisdir. Har hadisiıı bir muhdisi (yaradıcısı) vardır. El::ı isa al::ımin d::ı bir 

muhdisi vardır; bu da Allahdır.25 

Kalanıçılar hadis va qadim mathumları il::ı nayi naz::ırda tuturlar? Müxtalif 

görüşlar olsa da qadim asasan "varlığının başlanğıcı olmayandır" şaklind::ı tarif 

olunmuşdur.Z6 Hadis isa ''başlanğıcı olan" 27 va '\wv::ıli yoxluq olan" şaklinda 

21 Nasafi, Tôbsiratu-1-ôdillô, I, salı. 82-83 
22 MŞemseddin, a.k.m., salı. 96 
23 Bax. Cüveyni, ôŞ-Şamil, salı.72-77 
24 Siyalkuti, Haşiy<Jtım 'alô Şôrlıi-l-Mavqif, thq. Malımüd ömar ad-Damyati, Beyrut, 

1998/1419,III, 183 
15 Hüdus dalili atrafındakı müzaki.ralar lıaqqında bax. Bekir Topaloğlu, İslam Kelamcılanna 

ve Filozojlanna Göre Allalı 'm Varlığı (İsbat-ı Vticib), Ankara, 200 I, salı. 69-73, 80-93 
26 Bax. Nasafi, Tôbsiratıı-1-ôdillô, I, 77 
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mrif olunan "zaman baximından hadis" v:::ı ":wv:::ıli başqası olan" ş:::ıklind:::ı mrif 
olunan "zat baxıınından hadis" olmaqla ikiy:::ı aynlınışdır. K:::ılamçılar al:::ımin 
h:::ım zat h:::ım d:::ı zaman baxıınından hadis olduğunu iddia ed:::ır:::ık onu zat 
baxıınından hadis olaraq q:::ıbul ed:::ın m:::ışşai (peripatetik) filosoflara qarşı 

çıxınışlar. Xüsus:::ın mümqaddimun dövrü k:::ılam kitabiarında ":::ıbhasu-1-hadis 
(hadis b:::ıhsl:::ıri)" v:::ı ":::ıbhasu-1-qadim (q:::ıdim b:::ıhsl:::ıri)" s:::ırlövh:::ıli bölüml:::ırd:::ı 

m:::ışşai filosofların al:::ımi zaman baxıınından q:::ıdim olaraq q:::ıbul etın:::ıl:::ıri 

mnqid olunmuş v:::ı onların bu mövzudakı d:::ılill:::ıri çürüdülın:::ıy:::ı çalışılınışdır. 

Gör:::ıs:::ın Allahın sif:::ıtl:::ırini q:::ıdim olaraq q:::ıbul ed:::ın v:::ı bunun q:::ıdim 

varlıqların çoxluğuna (m:::ıddudu-1-qud:::ıma) yol açmayacağını ir:::ıli sür:::ın sünni 
k:::ılamçıların al:::ımin zaman baxıınından hüdusundakı israrlarının :::ısas s:::ıb:::ıbi 

n:::ıdir? Biz:::ı gör:::ı F:::ıxr:::ıddin :::ır-Razi (ö. 606/1210) v:::ı Seyyid Ş:::ırif Cürcani (ö. 
816/1413) kimi k:::ılamçıların d:::ı qeyd etdikl:::ıri kimi k:::ılamçıların al:::ımin 

hüdusunu, filosofların is:::ı q:::ıdimliyini (qid:::ım) müdafi:::ı etın:::ıl:::ırinin :::ısas s:::ıb:::ıbi 
h:::ır ikisinin Tanrı anlayışından qaynaqlanmışdır. Bel:::ı ki, k:::ılamçılar Allahın 
"Fail-i muxtar" y:::ıni öz h:::ır:::ık:::ıtl:::ırin:::ıd:::ı seçm:::ı azadlığına sahib olduğunu v:::ı 

onun fell:::ırinin "var etın:::ı m:::ıqs:::ıdind:::ın" sonra g:::ıldiyini v:::ı bu m:::ıqs:::ıdin 

yoxluğa b:::ırab:::ır olduğunu q:::ıbul edirl:::ır. Onlara gör:::ı Fail-i muxtarın bütün 
h:::ır:::ık:::ıtl:::ıri m:::ıqs:::ıd, ixtiyar v:::ı irad:::ı kimi şeyl:::ırd:::ın sonra g:::ılir. Başqa bir 
varlıqdan sonra g:::ıl:::ınin is:::ı hadis olması z:::ıruridir. ög:::ır m:::ıqs:::ıd v:::ı irad:::ı 

h:::ır:::ık:::ıtin varlığa çıxınası halında olarsa onda bu var olan bir şeyi yenid:::ın var 
etın:::ık m:::ınasına g:::ıldiyi üçün taftalogiya (mhsilu-1-hasil-J.....b..ll ~) s:::ıb:::ıb 
olar. Halbuki İslam filosoflarına gör:::ı, Allah zatı baxıınından z:::ıruri edicidir 
(mucib bi-z-zat-wl~ ~JA) v:::ı feilin ondan çıxması z:::ıruri olub heç bir 
m:::ıqs:::ıdd:::ın sonra deyildir. Qısacası, k:::ılamçılarla m:::ışşai filosoflar arasındakı 
:::ısas anlaşılmazlıq birincil:::ırin irad:::ı v:::ı qüdr:::ıt sahibi olan Allahın "muxtar" 
olduğunu v:::ı Onun "mucib" olmasının mümkün olmadığını, ikincil:::ırin is:::ı 

bunun mümkün olduğunu q:::ıbul etın:::ıl:::ırind:::ın qaynaqlanır.28 K:::ılamçılar 
al:::ımin q:::ıdimliyinin q:::ıbul edilın:::ısinin Allahın irad:::ı v:::ı qüdr:::ıt sif:::ıtl:::ırin:::ı x:::ıl:::ıl 

g:::ıtir:::ıc:::ıyi mlaşını daşımışlar. Bel:::ı ki, "mucib bi-z-zat" olan bir tanrı bir şeyi 
yaradıb yaratınama azadlığına malik ola bilm:::ız; Onun yaratınası z:::ıruridir. O, 

27 Cüveyni, aş-Şamil, s;:ıh. 113 
28 Razi,Muhassal, s;:ıh. 78; Cürciini, Şarhu-1-Mavaqif, m, 181-183; İzmirli İsmail Hakkı, Yeni 

İbn-i K e/dm, haz. Sabri Hizrnetli, Ankara, 1981, s;:ıh. 180-181 
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ortaya çıxmanı müşahidg vg hisslgrin kömgyi ilg bilirik. Bundan başqa, 

sükun daha öncg cismdg mövcud deyildi vg daha sonra ygııi hgrgbt 

meydana ggldikdgn sonra yox oldu. Bu durunı bizg onun hadis olduğunu vg 

qgdim olmasının gsla mümkün olmadığını göstgrir. Çünki qgdimin yoxluq 

xüsusiyygtiııi qgbul etmgsi imkansız bir şeydir. Bu bütün grgzlgrin hadis 

olduğunun dglilidir.Z1 Sünni blamçılara görg hadis olan grgzlgr varlıqlarını 

iki anda davam etdirg bilmgzlgr vg mütgmadi olaraq yaradılıb yox edilirlgr. 

Bir anda var olan :;ır:;ızlgr yox olur v:;ı ikinci anda onların bgnzgrl:;ıri yaradılır. 

Onların davam etmgsi yalnızca Allalıııı yeııidgn yaratmasından asılıdır.22 Bu, 

blaıııi terminologiyada "ti;ıcgddudu-1-gmsal (bgnzgrlgrin yenilgnmgsi)" 

prinsipi kimi tanınır. Eyııi zamanda bu anlayışa görg grgz n:;ı özü ilg, ng dg 

başqa grgzlgrlg qaim ola bilmgzlgr; onlar yalnızca cövhgrlg qaim olarlar.23 

Sünni blamçılardan fgrqli olaraq mötgzilg blamçıları grgzlgrin öz 

varlıqlarını davam etdirmgl:;ıriııin mümkün olduğunu İrgli sürüblgr. 
Ôrgzlgrin hadis olduqlarının dglillgndirilmgsindgn sonrakı m:;ırhglg 

cövhgrlgrin onlardan xali olmasının mümkünsüz olduğunun v:;ı belgcg 

onların da hadis olduğunun dglillgndirilmgsidir. Buna görg cövhgr hgrgbt vg 

sükun gmzlgrindan xali deyildir. Hadislgrdgn xali olmayan özü dg hadisdir. 

Demgk ki, cövhgr dg hadisdir.24 Cövhgr vg grgzlgr hadis olduğu üçün 

onlardan ibargt olan algm dg hadisdir. Algmin hüdusu ilg :;ılaqgli ir:;ıli sfuülgn 

bütün dglillgr blamçılar tgrgfindgn ngticgdg Allalıııı varlığının isbatında bir 

müqgddimg kimi istifad:;ı edilmişdir. Hüdus d:;ılili adı ilg mgşhur olan bu 

dglillgndirmg şakli qısaca beladir: algm grgz va cövhgrlari ilg birlikda 

hadisdir. Har hadisin bir muhdisi (yaradıcısı) vardır. El:;ı isa alamin dg bir 

muhdisi vardır; bu da Allahdır.Z5 

Kalamçılar hadis va qadim maflıumları ila nayi nazgrda tuturlar? Müxt::ılif 

görüşlar olsa da qadim asasan "varlığının başlanğıcı olmayandır" şaklindg tarif 

oluıınıuşdur.26 Hadis isg ''başlanğıcı olan" 27 vg ":;ıvvali yoxluq olan" şaklinda 

21 Nasafı, Tabsiratıı-1-adilla, I, salı. 82-83 
22 MŞemseddin, a.k.m., salı. 96 
23 Bax. Cüveyni, aş-Şamil, salı.72-77 
24 Siyalkuti, Haşiyatım 'ala Şarlıi-1-Mavqif, tlıq. Mahmud Ömar ad-Damyati, Beyrut, 

1998/1419,ill, 183 
25 Hüdus dalili atrafındakı mÜZakiralar lıaqqında bax. Bekir Topaloğlu, İsitim Kelanıcılanna 

ve Filozof/anna Göre Allalı 'm Varlığı (İsbdt-ı Vticib), Ankara, 2001, salı. 69-73, 80-93 
26 Bax. Nasafi, Tabsiratıı-1-adilla, I, 77 
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mrif olunan "zaman baxınundan hadis" V:} ":}VV:}li başqası olan" Ş:}k.lind:} mrif 
olunan "zat baxınundan hadis" olmaqla ikiy:} aynlmışdır. K:}lamçılar al:}min 
h::ım zat h::ım d:} zaman baxınundan hadis olduğunu iddia ed::ır::ık onu zat 
baxımından hadis olaraq q::ıbul ed::ın m::ışşai (peripatetik) filoso:flara qarşı 

çıxınışlar. Xüsus::ın mümqaddimun dövrü k::ılam kitabiarında "::ıbhasu-1-hadis 
(hadis b::ıhsl::ıri)" V:} "::ıbhasu-1-qad.im (q::ıdim b::ıhsl::ıri)" S:}rlövh:}li bölüml:}rd::ı 
m::ışşai filoso:fların al::ırni zaman baxınundan q::ıdim olaraq q::ıbul etm::ıl::ıri 

mnqid olunmuş v::ı onların bu mövzudakı d::ılill::ıri çürüdülm:}y::ı çalışılmışdır. 
Gör::ıs::ın Allahın sif::ıtl::ırini q::ıdim olaraq q::ıbul ed::ın v::ı bunun q::ıdim 

varlıqların çoxluğuna (m::ıddudu-1-qud::ıma) yol açmayacağını ir:}li sür::ın sünni 
k::ılamçıların al::ımin zaman baxınundan hüdusundakı israrlarının :}Sas s::ıb::ıbi 

n::ıdir? Biz::ı gör:} F::ıxr::ıddin ::ır-Razi (ö. 606/1210) v::ı Seyyid Ş::ırif Cürcani (ö. 
816/1 413) kimi k::ılamçıların d:} qeyd etdikl::ıri kimi blamçıların al ::ı min 
hüdusunu, filoso:fların is::ı q::ıdimliyini (qid::ım) müdafi::ı etm::ıl::ırinin ::ısas s::ıb:}bi 
h:}r ikisinin Tanrı aıılayışından qayııaqlanrnışdır. Bel::ı ki, blamçılar Allahın 
''Fail-i muxtar" y:}ni öz h::ır::ıbtl::ırin::ıd::ı seçm:} azadlığına sahib olduğunu v::ı 
onun fell::ırinin "var etm::ı m::ıqs::ıdind::ın" sonra g:}ldiyini V:} bu m:}qs:}din 
yoxluğa b:}rab:}r olduğunu q:}bul edirl:}r. Onlara gör:} Fail-i muxtarın bütün 
h::ır:}k:;ıtl:}ri m:}qs::ıd, ix:tiyar V:} irad:} kimi şeyl:}rd:}n sonra g:}lir. Başqa bir 
varlıqdan sonra g:}l:}nin İS:} hadis olması Z:}ruridir. Bg:}r m::ıqs:}d v::ı İfad:} 

h::ır:}btiıı varlığa çıxması halında olarsa onda bu var olan bir şeyi yenid:}n var 
etm:}k m:}nasına g:}ldiyi üçün ta:ftalogiya (whsilu-1-hasil-J...:.b.lı J.ı....=.:i) s:}b::ıb 

olar. Halbuki İslam filoso:flarına göm, Allah zatı baxınundan Z:}ruri edicidir 
(mucib bi-z-zat-ül~ Y-?-.J-4) V:} feilin ondan çıxması Z:}ruri olub heç bir 
m::ıqs:}dd:}n sonra deyildir. Qısacası, blamçılarla m::ışşai filoso:flar arasındakı 
:}Sas aıılaşılmazlıq birincil:}rin irad:} V:} qüdmt sahibi olan Allahın "muxtar" 
olduğunu V:} Onun "mucib" olmasının mümkün olmadığını, ikincil::ırin is:} 
bunun mümkün olduğunu q:}bul etm:}l:}rind::ın qayııaqlanır.Z8 K:}lamçılar 
al:}min q:}dimliyinin q:}bul edilm:}sinin Allahın irad:} v::ı qüdr:}t sif::ıtl:}rin:} X:}l::ıl 
g:}tir:}C:}yi wlaşını daşımışlar. Bel:} ki, "mucib bi-z-zat" olan bir tanrı bir şeyi 
yaradıb yaratmama azadlığına malik ola bilm:}z; Onun yaratması Z:}ruridir. O, 

27 Cüveyni, aş-Şamil, salı. 113 
28 Razi, Muhassal, salı. 78; Cürcfuıi, Şarhu-1-lvfavaqif, III, 181-183; İzı:rllrli İsmail Hakkı, Yeni 

İlm-i Kelam, haz. Sabri Hizmetli, Ankara, 1981, salı. 180-181 
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illgtdir (sgbgb) vg mglul (sgbgb olunan) ondan zgruri olaraq çıxar. Mglulun 

illgtlg birlikdg var olması zgruridir. Bu anlayış Allahın iradg sahibi olmasını vg 
seçmg azadlığını yox edgrgk Onun qüdrgt sifgti ilg vgsflgnmgdiyini gösmrir. 

Halbuki bu xüsusiyygt Quranın Allaha istinad etdiyi gn gsas atributlardan 
biridir. 

Kglamçılar algmin yaradılışında elm, iradg vg qüdrgt sifgtlgrinin msirli 

olduğunu qgbul edirlgr. Maturidilgr buna tgkvin sifgtini dg glavg edirlgr. 
Buna görg Allah hgr şeyi, hgtta yox olanı (mg' dum) be lg gzgli bilgisi ilg bilir. 

Lakin mgşşailgrin iddia etdiklgri kimi onun bilgisi yaratması manasma 
gglmgz. Tanrı bir şeyi bildiyindg o şey bütün varlıq şgrtlgrini hazırlayaraq 

var olmaz. Bir şeyin yaradılması üçün onu bgnzgrlgrindgn ayırınağı vg 
mügyygn bir vaxtda yaratmağı tgmin edgn iradgnin vg istgnilgni yaratma 

qüdrgtinin29 olması lazımdır. Bu mgnada mümkin30 varlıqların bir tgsir 
ediciyg ehtiyac sgbgbinin gzgli imkan olduğunu qgbul edgn mgşşai 

filosoflardan fgrqli olaraq kglamçılar bu illgtin hüdus olduğunu müdafig 
ediblgr.31 

Kglamçılar iradg olunan (murad) olmadan iradgnin, qüdrgt yetirilgn 

(mgqdur) olmadan da qüdrgtin olmasının mükün olmadığına, bundan başqa 
qgdim bir iradgdgn hadis bir feilin meydana gglmgsinin imkansızlığına dair 
etiraziara Allahın iradgsi ilg bgşgrin iradgsi arasındakı fgrqg diqqgt çgkgrgk 

cavablandırmağa çalışmışlar?2 Bundan başqa, problemi hgll etmgk üçün 
gzgli sifgtlg sonradan olan fel arasına "zamani aidiyygti" qoymaqdadırlar. 
Belgcg fellgr gzgli iradg vg qüdrgt sifgtlgrinin zaman içindgki 

gerçgklgşmgsindgn ibargt olmaqda, sifgtlgrin gzgliliyi isg fellgrin dg gzgli 
olmalarını zgruri etmgmgkdgdir.33 

29 İrad;:ı il;:ı qüdr;:ıt arasında farq olmadığını irali süranlara cavab olaraq Razi qüdratin bir şeyin 
yaradılmasında tasirli olduğunu, lakin zamarun dayişınasi ila dayişmadiyini va bu manada 
bir şeyin müayyan bir zamanda var olmasında qüdr;:ıt deyil iradallin tasirli olduğunu qeyd 
edir. Bax. Razi, Ma 'alim u Usuli-d-din, thq. S;:ımilı Dağim, Beyrut, 1992, salı. 44 

30 Mümki.n bela tarif olumnuşdur: zatına nisbatla varlığı va yoxluğu eyni olan, varlığı v;:ı 
yoxluğu imkan daxilinda olan. 

31 Ömer Türker, Seyyid ŞerifCüretinf (naşr olumnaınış dissertasiya), İstanbul, 2006, salı. 57-
59: Halife Keskin, ''İslam Kelanıında İlahi Sıfatlar ve Yaratma", Çukurova Üniversitesi 
İlalıiyat Fkiiltesi Dergisi, Adıma, 2001, sayı 1, s;:ılı. 70 

32 Bax. Qazzali, Talıafutıı-1-Falasifa, tarc.ed. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul, 2005, 
salı. 19. 

33 Halife Keskin, a.k.m., salı. 78. 
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K:;ılamçılar al:;ımin zaman baxımından hadis olduğunu q:;ıbul etın:;ıkl:;ı 

zamanın da hadisliyini m:;ınims:;ımişl:;ır. 34 Bel:;ı ki, al:;ım Allahdan başqa h:n 

şey olduğu üçün zaman da hadis olmalıdır. Al:;ım zamanda yaradılıb, zaman 

da onunla birlikd:;ı var olub. Zaman da m:;ıkan kimi sonlurlur v:;ı bir 

başlanğıca sahibdir. Q:;ızzali, m:;ışşai filosofların "Allah zaman baxımından 

al:;ımd:;ın :;ıvv:;ıldir deyil:;ırs:;ı onda bu, al:;ım v:;ı zaman var olmadan önc:;ı 

al:;ımin olmadığı sonsuz bir zamanın var olduğu m:;ınasına g:;ıl:;ır" 35 ş:;ıklind:;ıki 

etiraziarına qarşı bir k:;ılamçı kimi bel:;ı cavab verir: 

Zaman sonradandır v:;ı yaradılmışdır; ondan önc:;ı :;ısla heç bir zaman 

yoxdur. "Allah al:;ım v:;ı zamandan önc:;ıdir" sözümüzün m:;ınası ondan 

ibar:;ıtdir ki, "Allah vardı, al:;ım is:;ı yoxdu, sonra Allah yen:;ı vardı v:;ı onunla 

birlikd:;ı al:;ım d:;ı var oldu"; "O vardı v:;ı al:;ım yoxdu" sözümüzün m:;ınası 

"Y aradıcnın zatı var idi v:;ı al:;ımin zatı yox idi"; "O vardı, Onunla birlik:d:;ı 

al:;ım d:;ı vardı" sözümüzün m:;ınası is:;ı "yalnızca ikizatın var olmasıdır". Bu 

halda biz ":;ıvv:;ıl olma" sözü il:;ı sad:;ıc:;ı Onun var olmadaki t:;ıkliyini n:;ız:;ırd:;ı 

tuturuq; al:;ım is:;ı t:;ık bir ş:;ıxs kimidir. ôg:;ır biz m:;ıs:;ıl:;ın, "Allah vardı İsa 

yoxdu; sonra O var olmağa davam ed:;ırk:;ın Onunla birlikd:;ı İsa da var oldu" 

des:;ıydik bu ifad:;ı yalnızca bir zatın varlığını, dig:;ırinin yoxluğunu, sonra da 

iki zatın var olduğu m:;ınasını ehtiva ed:;ır, üçüncü bir şeyin varlığını z:;ıruri 

etın:;ızdi. H:;ır n:;ı q:;ıd:;ır x:;ıyal gücü (v:;ıhm) üçüncü bir şeyi, y:;ıııi zamanı 

n:;ız:;ırd:;ı tutmadan qane olmasa da, x:;ıyal gücünün s:;ıhvl:;ırin:;ı d:;ıy:;ır 

verilm:;ız. 36 

Qnzalinin son cüml:;ısi insan ağlı üçün zamanın yoxluğunu düşünm:;ıyin 

n:;ı q:;ıd:;ır ç:;ıtin olduğunun etirafıdır. Zira insan zaman m:;ıfhumunu bir bnara 

qoyaraq düşün:;, bilm:;ız. 

Q:;ızzali zamanın gerç:;ıkliyini q:;ıbul ets:;ı d:;ı, ôdududdin :;ıl-İci (ö. 

756/1355) blamçıların "dün:;ınin bu günd:;ın :;ıvv:;ıl olmasının yalnızca 

34 K:J1amçılann :Jks:Jriyy:Jti zamanı "onunla m:J1um olmayan yenil:Jnin ö1çüldüyü m:J1um 
yenil:Jn;ın Cr)..... _;;t. .ı..ı.;..:i. "-! fo !')...... .ı..ı.;..:l...)" ş;ıklind:J t:Jrif etmiş1:Jr:J d:J (bax. T:Jft:Jzani, 
a.k.a., II, s:Jlı. 188), k:J1am :Jn;ın:Jsind:J mü:xt:Jlifzaman t:Jrifl:Jri mövcuddur. M:Js:J1:Jn Bbu-1-
HÜZey1 :J1-Bllafa gör:J zaman "iş1:Jr arasındakı f:Jrq", Bbu B li :J1-Cübbai V:J B:Jlxiy:J gör:J is;ı 
"f:J1:Jyin lı:Jr:Jk:Jtidir". Bax. Hüsamuddin :J1-Alusi, ":Jz-Z:Jm:Jnu fi fikri-d-dini V:J-1-f:J1s:Jfiyyi-
1-qadim", Alanı u '1-Fikr, Küveyt, 1977 (Avqust-Sentyabr), VIII cil d, II sayı, s:Jlı. 453. 

35 Q:Jzzali, a.k.e., s;ılı. 32. 
36 Q:Jzzali, a.k.e., s:Jlı. 32. 
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zamani bir avvallik ola bilacayini, bunun da 'zamanın da bir zamanı var' 
manasma galarak tasalsüla37 sabab olacağını" irali sürarak zamanı inkar 
etdiklarini qeyd edir?8 Kalamçıların aksariyyati zamanın nisbi bir mafhuın 
olduğunu müdafia etmişdir?9 Onlara göra zamanın varlığı cism va 
hamkatlarİn varlığına bağlı olu b onlardan ayrı bir varlığa sahib deyildir. 

Y oxdan yaratma: Alamin bütün hissalari ila birlikda hadis olduğunu 
dalillandirdikdan sonra onun nadan yaradıldığı, yaradılışda haıısısa bir ilk 
maddadan bahs etmayiıı mümkünlüyü sualı ortaya çıxır. Kalamçıların buna 
cavabı "xeyr"-dir. Onlar creatio ex nihilo anlayışını qabul edarak alamin 

yoxdaıı yaradıldığını irali sürüblar. Kalamçılar arasında yoxdaıı yaratma 
mövzusunda yekdillik olsa da, yoxluğa verdiklarİ mana baxımındaıı onlar 
bir-biriarindan aynlırlar. 8ş' ari va maturidilar yoxluqla mütlaq manada 
yoxluğu (~1 r~l-al-adamu-1-mahz) nazarda tutmuşlar. Onlara göm 
alamin yaradılışında haıısısa bir ilk maddadan bahs etmak mümkün deyil. 
Allah alaıni yoxluqla alaqali qüdrati ila40 yoxdaıı yaratmışdır. Bu manada 
başda maşşailar olmaqla mfu..1alif falsafi maktablarİn ira li sürdüyü "hayula" 
anlayışı kalamda qabul olunmamışdır. Mütaqaddimun dövründan etibaran 
kalarn kitabiarında "hayulanı qabul edanlam raddiyya" başlığı altında bu 
görüşü müdafia edanlara qarşı dalillar irali sürülüb. 

Bas ela isa kalamçılar yoxdaıı yaratma fikrini neca asaslaııdınblar? 

İzmirli İsmail Hakkı kalamçıların bu görüşa atom, yer tutma (~-tahayyuz ) 
va boşluq (ı:.)l.:..-xala )41 mafhumlarındaıı çıxış edarak çatdıqlarını qeyd edir. 
Ona göra kalamçılar fizikadaıı metafizikaya atom va xala mafhumları ila 
keçirlar. Bela ki, kalamçılar atoinları va onların harakat etdiyi boşluğu isbat 
etmakla alamin hüdusunu, alamin hüdusu ila da Allahın varlığını isbat 
edirlar. Onlara göra atomlar yer tuturlar, yer tutma isa boşluq (xala) olub 
yoxluqdaıı ibaratdir. Belaca atomların mahalli (tutduğu yer) yoxluq 
olmaqdadır. Atomların mahaldan xali olmaları mümkün olmadığı üçün 
yoxluqdaıı sonra galmalidirlar. Belaca "yoxluqdaıı" sonra galan atomlar 

37 Tasalsül sabahlar zincirinin sonsuza qadar bir silsilada davanı etmasidir. 
38 Bax. İci, ôl-Môvaqif, Qalı.ird: Maktabatu-1-Mütanabbi, [tari.xsiz], salı. 108-109. 
39 Talıanavi, Kôşşafiı İstilalıati Fümm, thq. 8li Dahruc, Beyrut, 1996, I, 910. 
40 Bax. İbn Fllldk, Mıtcônodıt lvlôqalôti-ş-Şeyx Bbi-l-Hôsôn ôl-Bş 'ari, thq. Daruel Gımaret, 

Beyrut, 1987 salı. 253 
41 Xala maflıumu lıaqqında bax. İlhan Kutluer, "Hala", DİA, XV, salı. 221-225 
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hadis olmaqda v::ı hadis olduqlan üçün d::ı Fail-i mw..iar olan Allaha ehtiyac 
duymaqdadırlar. 42 

Y oxdan yaratma anlayışını q::ıbul ed::ın b lanıçılar ::ıslind::ı bunu 
anlamağın v::ı qavramağın ç::ıtin olduğunun f::ırqind::ıdirl::ır. M::ıs::ıl::ın, marluridi 
blaınının ikinci ::ın ön::ınıli alimi olan 8bu-l-Muin ::ın-N::ıs::ı:fi (ö. 508/11 15) 
al::ımin sonradan olduğunu d::ılill::ındirdikd::ın sonra bu mövzudakı etiraziara 
qarşı bel::ı cavab verm::ıkd::ıdir: 

''Heç bir şey olmadan bir şeyin olması c--~(.)'>':/ --~ı JJ'!".J) ağla uyğun 

deyil" görüşün::ı qarşı bel::ı dey::ırik: biz onu ::ıqli d::ılill::ı isbat etdik. 8qli olan 
(m::ıqul) sübutu ::ıqli d::ılil vasit::ısil::ı gerç::ıkl::ış::ındir. (Y oxdan yaratma) v::ıhmi 
deyil ::ıqlidir. Çünki v::ıhm hissin n::ıtic::ıl::ırind::ındir. Bel::ı ki o (v::ıhm) hisd::ı 
yox olduqdan sonra hiss olunanın sumtinin düşünc::ıd::ı iz salmasıdır. 

Hissl::ırl::ı d::ırk olunmayan v::ıhmd::ı t::ıs::ıvvür oluna bilm::ız. Qeybl::ırl::ı 

(meta:fizika) ::ılaq::ıli m::ılumat ::ıld::ı etm::ı yolu is::ı hiss deyil ağıldır. Hiss 
baxımından gizli olanı hissi faktlarla bilm::ık ist::ıy::ın o şeyi bilinm::ısi üçün 
qoyulmuş bilgi s::ıb::ıbl::ıri xaricind::ı olan bir şeyl::ı bilm::ık ist::ıyir v::ı (bu) ş:ıxs 
r::ıngl::ıri qulağı il::ı, s:ısl::ıri gözü il::ı, cisnıl::ırin dadlarını da ::ıli il::ı ayırd ed::ın 

kimidir. Bu is::ı ifrat c::ıhal::ıtd::ın başqa bir şey deyildir.43 

Yuxandakı parçadan da görüldüyükimi N::ıs::ı:fi ::ıqli olanla hissi olanı bir
birind::ın ayıraraq heç bir material olmadan var edilm::ıyi birinci kateqoriyada 
d::ıy::ırl::ındirir. Bu, yoxdan yaradılışın yalnızca ::ıql::ın imkansız olmadığını 

bil::ı bil::ıc::ıyimizi, lakin hissi faktlardan çıxış ed::ır::ık onun 
d:ılill::ındirilm::ısinin mümkün olmadığını göst::ırir. 

Möt::ızil::ınin Bağdad m::ıkt::ıbin::ı m::ınsub olan blamçılar sünni 
blamçılarla eyni görüşü_ bölüşs::ı d::ı, eyni m::ızh::ıbin B::ısr::ı m::ıkt::ıbi bu 
mövzuda f::ırqli görüşl::ır ir::ıli sürmüşdür. Onlar al::ımin yoxdan yaradıldığını 
q::ıbul ets::ıl::ır d::ı, "yox" m::ıfhumuna verdikl::ıri m::ına baxımından dig::ır 

blami düşünc::ı m::ıkt::ıbl::ırind::ın aynlmışlar. Bu m::ıkt::ıb::ı gör::ı sübut (sabit 
olma) v::ı n::ıfy (m::ın:filik) varlıq (vücud) v::ı yoxluqdan (::ıd::ım) daha geniş 
m::ıfhumdurlar. Bu m::ınada var olmayan amma var olma potensialını daşıyan 
şeyl::ır (mümkin m:ı' dum) var olmasalar da sabitdirl::ır. 8slind::ı "yox olanın" 

42 İzmirli, a.k.iJ., salı. 179-181 
43 Nasafi, Tôbsiratıı-l-ôdillô, I, salı. 99 
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"şey" mgfhumunun ghatg dairgsing girdiyini irgli sürmgk "yoxdan yaratma" 

problemini hgll etmgk mgqsgdindgn qaynaqlanır.44 Bu mgktgbin bütün 

mg· dumlan· deyil yalnızca "mümkün mg· dumlar" -ı "şey" mgfhumunun ghatg 

dairgsiııdg qgbul etmgsi bu iddianı daha da qüvvgtlgndirmgkdgdir. Belg ki, 

var olmayan, lakin sonradan var olma potensialını daşıyan "mümkün 
mg· dumlar" -a "şey" demgk onlan bir baxımdan varlıqla glaqglgndirmg 

mgnasıııa gglir. Bu, yoxdan yaratmanı, "mütlgq yoxdan yaratma" fikrini rgdd 

edgrgk gsaslandırma tglaşıııdan qaynaqlanır. Belgcg Bgsrg mötgzilgsi 

"yoxdan ancaq yox çıxar (ex nihilo nihil fit)" etirazını cavablandırmağa 

calışmışdır. Başda gş' arilgr olmaqla diggr mgktgblgrg mgnsub olan 

blamçılar Bgsm mötgzilgsiniıı bu müddgasıııa qarşı çıxmışlar. Bgsrg 

mötgzilgsiniıı qeyd olunan görüşüng etiraz edgn diggr blamçıların gsas 

qorxusu mg' duma "şey" deyilgrsg Allahla birlikdg ikinci bir qgdimin olacağı 
vg belgcg Tövlıid gqidgsiniıı zgdglgngcgyidir. Ngsgfiyg görg mötgzilgnin bu 

mövzudakı gsas sghvi lıissi-gqli bölgüsü aparmamasından vg lıisslgr}g dgrk 

olunmayanların gqlgn dg dgrk olunmasının mümkün olmadığı fikrini 

müdafig etmgsindgn qaynaqlanır.45 

Gömsgn Quranda açıq bir şgkildg qeyd olunmamasıııa baxmayaraq 

blamçılan yoxdan yaradılış doktriııasını müdafig etmgyg sövq edgn gsas 

amillgr nglgrdir? Bizg görg onların bu görüşü müdafig etmglgriniıı gsas 

sgbgbi algmin yaradılışında hansısa bir ilk maddgnin qgbul edilmgsiniıı 

Allahla birlikdg ikinci bir qgdimin qgbul edilmgsing apanb çıxaracağı vg 

bundan başqa, işi yalnızca maddgyg şgkil (forma) vermgkdgn ibargt olan bir 

tanrı anlayışına sgbgb olaraq bütövlükdg Quranın ruhuna hal<im olan "Fail-i 
muxtar" Allah anlayışını zgdglgygcgyi qorxusudur. Mghz bu tglaş sgbgbilg 

Plotinosdan (b.e.g. 205-270) bgri var olan, fgrabi, İbn Sina kimi mgşşai 
filosoflar tgrgfindgn dg qgbul olunan "südur ngzgfiyygsi" vg bu ngzgfiyygnin 

"birdgn ancaq bir çıxar" 46 priıısipi blamçılar tgrgfindgn islama zid bir 

44 "Yoh.ian yara1ma" sadece iileı:rrin ilk yaratılışı değil, aynı zamarıcia yok oları cesetlerin 
yeniden var edilmesi bağlamında cisrnfull haşrin imkamy la ilgili bir sorundur 

45 Nasafi, Tôbsiratu-1-ôdillô, I, salı. 100. 
46 Bu prinsipi qısaca bela :xülası e1mak mürrıh.'Ülldür.: Sabab va sabablilar naticada ''zaruri var

lıq"-da bitir ki, bu varlıq da baBu ilkeyi kısaca şöyle özetlemek mümkündür: illet ve 
malüller sonda "zorunlu varlık''ta bitmektedir ki, basit oları bu varlıq bütün cahat va 
yönlardan mücarraddir. Bela oları bir varlıqdarı arıcaq özü kimi tak bir basit varlıq südur ed::ı 
bilar. 8ks taqdirda zaruri varlıq basit deyil mür::ıkkab olar. Südur nazariyyasina göra zaruri 



Kalama göra alamin yaradılışı 127 

düşünc::ı kimi q::ıbul olunmuşdur. Bu m::ınada özü d::ı m::ışşai ::ın::ın::ıy::ı m::ınsub 
bir müt::ıf::ık:kir olan v::ı filosoflann m::ıramını açıqlamaq üçün "bird::ın ancaq 
bir çıxar" prinsipi il::ı ::ılaq::ıli bir risal::ı (traktat) yazan N::ısir::ıddin Tusinin (ö. 
672/1274) bel:;ı özünün Fusul adlı ::ıs::ırind::ı bu prinsipi bir blamçı kimi 
t::ınqid etm::ısi düşündürücüdür. Tusiy::ı gör::ı Tanrıdan çıxan "ilk ağıl"-dakı 
çoxluğun (k::ısmt) südum (çıxması) mövzusunda iki ehtimal ola bil::ır. 

Birincisi, bu çoxluğun Allalıdan südur etm::ısidir ki, onda bunlann ''bir" -d::ın 
südur etm::ıl::ıri lazım g::ıl::ır. İkincisi, onlann Allalıdan başqa bir şeyd::ın südur 
etm::ısidir ki, bel::ı olan halda z::ımri varlığın (Vacibu-1-vücud-Tanrı) t::ık 

alınaması lazım g::ıl::ır. Üçuncü ehtimal is::ı hansısa bir çoxluğun var 
olınadığıdır. Tusiy::ı gör::ı bel::ı olan halda da var alınayan bir çoxluğun var 
olanlara t::ısirinin q::ıbul edilın::ısi lazım g::ıl::ır ki, bu da mümkün deyildir. Tusi 
qeyd olunan üç ehtimalın mümkünsüzlüyünü ortaya qoynıaqla südur 
n::ız::ıriyy::ısinin doğru alınadığı n::ıtic::ısin::ı çatır.47 

N::ıtic::ı olaraq blamçılann al::ımin yaradılışı il::ı ::ılaq::ıli görüşl::ırini qısaca 

bel::ı ifad::ı etm::ık mümkündür: hadis olan cövh::ır v::ı ::ır::ızl::ırd::ın ibar::ıt olan 
al::ım "Fail-i mu.xtar" olan Allalı t::ır::ıfind::ın yoxdan yaradılınışdır. Al::ım h::ım 
zat, h::ım d::ı zaman baxımından hadisdir. Tanrının "Fail-i muxtar" olması 
blanıın ::ın ümd::ı prinsipl::ırind::ın biridir v::ı m::ışşail::ırd::ın f::ırqli olaraq 
k::ılamçılann "zaman baxımından hüdus" anlayışını m::ınims::ıy::ır::ık al::ımin 

q::ıdim alınasının mümkün olınadığıııı müdafi::ı etm::ıl::ırind::ıki ::ın ::ısas amildir. 
Bel::ı ki, blamçılara gör::ı v::ızif::ısi var olan materiyaya forma verm::ıkd::ın 
ibar::ıt olan v::ı al::ımi "südur" yolu il::ı yaratdığı gürnan olunan "Mucib bi-z
zat" bir tanrı anlayışı Qurana uyğun deyildir. Bundan başqa blamçılar 
"Mucib bi-z-zat" tanrı anlayışının irad::ı v::ı qüdr::ıt kimi ilahi sif::ıtl::ır::ı d::ı x::ıl::ıl 

g::ıtir::ıc::ıyini düşünmüşl::ır. 

varlıqdan ilk olaraq imkan va varlıqdan ibarat olan çoxluğu ehtiva edan tak bir ağıl südur 
etmişdir. Bu ağıldan da başqa bir ağıl va nafs, bundan başqa hayula va surattan (materiya va 
forma) ibarat olan falak südur etmişdir. 

47 Bax. Tusi, Fusul ( Abdullah Nematin al-Bdillatu-1-Celiyye fi Şarlıi Fusuli-n-Nasiriyya adlı 
asari ila birlikda), Beyrut, 1987, salı. 65 
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RESUME 

CREATION IN ISLAMIC THEOLOGY (KALAM) 

Aqil SHIRINOV 

The question of the creation of the universe occupies a central place in 
kalamic books. al-Juwayni (d. 478/1085) emphasizes that the most important 

thing in Islam is the meditation on the creation of the universe. It showshow 
important was the problem for the kalamic scholars (mutakallimin). In this 

article we will discuss the opinions of pre-Ghazali kalamic scholars on the 
creation of the universe and will seek answers to the fallawing questions: 
What do Islamic theologians mean with the universe (çJWI)? Does the uni

verse have any beginning or not? If the universe has a beginning, w hat sub

stance it w as created from? 


