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Alemin ilk maddesi anlamında 
felsefe ve kelam terimi. 

_j 

Modern Batı dillerinde hyle . h yle şek
linde yazılan Grekçe üle kelimesinden 
Arapça'ya giren heyı11a. Aristo felsefesi
nin islam dünyasına geçmesinden sonra 
bu felsefedeki terim anlamıyla islam dü
şüncesi alanında da kullanılmaya başlan
mıştır. Kelime Grekçe'de önceleri "orman. 
ağaç . bunlardan çıkarılan ham madde" 
yahut "ağaç yapı malzemeleri " manası
na gelirken daha sonra "canlı cisimlerin 
maddi yapısı, bileşimi" anlamında kulla
nılmıştır. Ancak felsefede kazandığı yay
gın terim anlamını Aristo'nun ünlü "mad
de- su ret" (hylomorphism) teorisine borç
ludur. 

Aristo. her tabii cismi meydana geti
ren iki ilkeden biri olan heyOlayı "tama
men belirsiz. cisme arız olan değişmeyi 
kabul edici kuwe halinde bir cevher" şek
linde tarif etmiştir. Bu cevherin tek başı
na fiili varlığı yoktur. Zira fiili var oluşu 
sQret temsil eder ve esasen tabii varlık 

·maddede gerçekleşen sQrettir. Madde 
ise sırf kuwedir; varlığı da bilkuwedir, su
retle birleşmeksizin fiilen gerçekleşemez. 

Bir varlıkta madde (heyOia) ne nisbette 
bulunuyarsa o varlık o nisbette kuwe ha
lindedir. Bu, insan aklının varlığı için dahi 
söz konusudur. Aristo felsefesinde mad
de ayrıca sebepliliğin de bir parçasıdır 
(bk. DETERMiNiZM). Belirsizliğin ilkesi 
olan madde, belirliliğin ilkesi olan sureti 
alma kabiliyet veya kuwetinde olduğun
dan oluş sürecinde değişmenin imkanı 
anlamında bir sebep teşkil etmekte ve 
buna maddi (heyOianT) sebep denilmekte
dir. Madde, özü itibariyle daima külll olan 
surete cisim planında ferdiyet kazandır
dığı için aynı zamanda tabii alemde fer
dlleşmenin de ilkesidir (Abdurrahman Be
devi , s. 129- 143; Kaya, s. 212-215; EBr., 

Xl , 983-984) . 

Aristocu ve Yeni Ef!atuncu anlamıyla 
heyQla, islam felsefe geleneğinde Kindl'
den itibaren önemli bir yer tutmuştur. 
Kindl'nin tarifine göre heyula ''sQretleri 
taşıyan. edilgin, cevheri güç"tür. Ki ndi bu 
kavrama özellikle duyulur (mahsus) alemi 
temellendirirken başvurur. Bir varlığı cis- · 
mani ve duyulur kılan onun heyQlasıdır. 
Metafizik alem ise duyularla algılanma
yan. dolayısıyla heyOlası olmayan varlık
lar alanıdır. Bu varlıklar metafizik ilminin 
konusudur ve akılla bilinir (Resi'i'il, s. ı 07-
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108, 166). Farabi de terimin Aristocu 
muhtevasını tekrar eder. Ona göre heyu
la suretleri kabul etme istidadıdır. bilfiil 
var olmak için surete muhtaçtır. Tabii sQ
retler de heyCıladan bağımsız var olamaz. 
Ancak biri diğerinin varlık sebebi değildir ; 

heyula ve sCıret bir arada bulunan ayrı 
ayrı sebeplerdir. Heyula sureti kabul edip 
cismanl cevher haline gelince sıcaklık. so
ğukluk, kuruluk ve yaşlık gibi tabii keyfi
yetieri kabul eder ve ilk merhalede "ustu
kussat" denilen dört basit unsuru kendi
sinde gerçekleştirir. Sonra bunlardan ma
den ler. bitkiler ve hayvanlar meydana ge
lir (Farabi, 'Uya.nü'l-mesa'il, s. 70; a.mlf., 
ei-Mesa'ilü'l-müteferrika, s. 108; a.mlf., 
et-Ta'likat, s. 8, 16). 

ihvan-ı Safa, heyOlayı kısaca "sCıretleri 
kabul eden her bir cevher" şeklinde ta
nımlamıştır. Onlara göre dört çeşit he
yOla vardır: "Yapı malzemesi" anlamında 
heyı1la's-sınaa. dört unsuru ifade eden 
heyı11a't-tabia, alemin mutlak maddesi 

·olan "mutlak cisim" anlamında heyı11a'l
küll. "duyularla algılanmayan. akılla kav
ranabilen basit cevher" demek olan heyQ
l a'l-ı1la (Latin ler'in "materia prima" de
dikleri ilk madde) . ilk heyula ancak sCıret 
alınca cisimleşmekte ve algılanabilmek
tedir. Varlık mertebeleri içinde alttaki 
üsttekinin heyCılasıdır. Dolayısıyla bir şey 
hem heyula hem sCıret olabilir ve bu ilk 
heyula kavramına ulaşıncaya _kadar de
vam eder. ilk heyula nicelik ve nitelikten 
yoksundur; o basit bir cevherdir; tabii bir 
düzene göre bütün tabii suretleri alabilir 
ve farklı cisimler böylece oluşur. Aristo'
da heyula ferdileşme ilkesidir; ihvan- ı Sa
fa'ya göre ise aksine bu farklılığın sebebi 
heyula değil sQrettir; farklı suretleri al
masına rağmen heyula değişmeden ka
lır. ihvan-ı Safa, heyula hakkında düşün
ce tarihindeki farklı görüşleri de etraflı
ca ele almış olup başlıcaları şunlardır: a) 
Heyula farklı niteliklerdeki atomlardan 
oluşur. Bunlar birleşip çeşitli mürekkep 
cisimleri meydana getirir. Bu tanımlama 
Eflatuncu fikirleri hatırlatmaktadır. b) 
Heyula mütecanis yapıda atomlardan olu
şur. Farklı şekillerde birleşmeleri halinde 
arazlar ortaya çıkar. Bu da Demokritos
çu atom anlayışıyla uygunluk arzetmek
tedir. c) Heyula basit, ruhani bir cevher
dir ve bütün niteliklerden bağımsızdır. 

Bu görüş Aristocu ilk madde kavramını 
hatırlatmaktadır. ihvan-ı Safa daha son
ra heyulanın ezeli mi, yaratılmış mı oldu
ğunu tartışan görüşleri ele alır ve ikinci 
görüşü benimser (Resa'il, II , 5-8; III, 468-
473) . 

islam dünyasında heyula kavramına 
merkezi bir önem atfetmekle birlikte 
Aristocu madde kavramını kabul etme
yen Ebu Bekir er-Razi bu tartışmalar ara
sında çok farklı bir yere sahiptir. Ona gö
re heyula alemin yaratılışını mümkün kı
Ian beş ezell ilkeden biridir (diğerleri tan
rı, nefi s, mutlak zaman idehrl ve mutlak 
mekandır !hala. boş lu k ! ). Heyula atom
lardan başka bir şey değildir. Bu atomlar 
boyutludur. Eğer öyle olmasalardı birle
şerek boyutlu bir birim oluşturamazlar- · 
dı. HeyQia. ezeli bir ilke olarak hadis olan 
cisimlerin varlık şartıdır. Cisimlerin ağır 
veya hafif, karanlık ya da aydınlık oluşu. 
boşluğun heyOlayı oluşturan atomlar ara
sına ne ölçüde nüfuz ettiğiyle ilgilidir (er
Resa'ilü 'l-felsefiyy e, s. 195- 197, 217-227) . 

ibn Sina. cisimleri oluşturan cevherleri 
inceleyerek maddenin varlığını kanıtla
maya çalışmıştır. Buna göre cismin ma
hiyeti onun uzunluk. genişlik ve derinlik 
denilen üç boyuta sahip oluşudur. Üç bo
yutluluk her cisim için fiili gerçeklik arze
den bir sQrettir. Dolayısıyla cisimde, de
ğişken olabilen geometrik şekil yahut ni
teliklerin ötesinde onun tanımlanmasını 
mümkün kılan cevher sQrettir. Ancak fi
lozofa göre cismin suretten ibaret olma
dığı da ortadadır. Çünkü süreklilik, bü
tünlük yahut birleşiklik (ittisal) kadar sü
reksizlik, bölünebilirlik ve ayrışabilirlik de 
(infısa l ) cisme ait olgulardır. Bu olguların 
sQret cevherinden gelmediğini kanıtla
rıyla gösteren ibn Sina, hem itlisale hem 
de infisale kuwe halinde kabiliyetli olan 
başka bir cevherin bulunması gerekti
ğini, bunun da suretle birleşerek cismi 
oluşturan madde olduğunu belirtir. sa
ret bu maddede bir kısmıyla değil bütü
nüyle kaimdir; aynı şekilde madde de sQ
retten bağımsız bir varlığa sahip değil
dir. O yer kaplamayan, konumu (vaz') bu
lunmayan. duyularla algılanamayan akli 
bir cevherdir; fiili varlığı ancak cismani su
retle birleşerek. başka bir deyişle cismi 
oluşturarak kazanır ( en-Necat, s. 202-
205; 'UyQnü'I-IJikme, s. 48) . 

Aristocu felsefeye bağlılığıyla tanınan 
ibn Rüşd'e göre heyula varlığın meydana 
gelmesini sağlayan ezeli bir ilkedir. Varlık 
fiil halini belirlediğine göre ondan önce 
bir kuwe ve bir imkan halinin bulunması 
gerekir; işte bu ezeli imkana filozof he
yOla demekte, heyOlayı oluş ve bozulu
şun sebebi veya temeli saymaktadır. Su
retle birleşerek meydana getirdiği cis
min oluş ve bozuluşa uğramasına sebep 
olan heyula esasen suretten (varlıktan) ay
rılamaz. Bir şey oluşup bozuluyorsa he-



yOlası var demektir. Aksini düşünmek, o 
şeyin birleşik değil basit olduğunu ileri 
sürmek anlamına geleceğinden saçma
dır (Teha.fütü't-Teha.füt, ı . 197-198,244, 
35 5) 

Burada şu hususu önemle belirtmek 
gerekir ki düşünce tarihi boyunca heyO
layı ezeli bir ilke olarak kabul eden hiçbir 
filozof onu Tanrı'ya eş tutmuş veya O'nun
la kıyaslamış değildir. Özellikle İslam Meş
şalleri'ne göre heyula ezeli bir imkandan 
ibarettir: bu durumda imkanın ezeli ol
ması ezellnin mümkin olmasını gerektir
mez. insan. herhangi bir eylem ve olay
da kuwe ve imkan halinin fiil durumun
dan önce geldiğini bilir. işte alemin de 
bilfiil varlık sahnesine çıkmadan önce bir 
imkan halinden söz etmek gerekir. Ke
lamcıların adem (yokluk) dedikleri bu du
rumu filozoflar "heyüla", "kuwe" ve "im
kan" terimleriyle ifade etmekte, alemi ya
ratan ilahi irade ve kudretin yöneldiği bir 
ezell imkanın varlığını kabul etmenin . 
onun mutlak yokluktan (adem-i ma hz) 

meydana geldiğini savunmaktan daha 
makul olduğunu söylemektedirler. 

Ünlü mutasawıf Muhyiddin İbnü'I-Ara
bl'de ve onun ekolünde de heyula kavra
mı önemli bir yer tutmaktadır. İbnü'I-Ara
bl'nin çeşitli eserlerinde 'teayyün' etmiş 
yani belirli bir mevcudiyet kazanmış cisim 
yanında teayyün etmemiş, ilk madde ya
hut suretierin mahalli olan karanlık cev
her anlamında "heba" terimi kullanılmak
ta ve bu kavramın felsefi terminolojideki 
karşılığının heyOla olduğu belirtilmekte
dir (bk. HEBA) Yine İbnü ' I-Arabl'nin "ta
biat ve alemin cevheri" anlamında kullan
dığı "en-nefesü'r-rahmanl" tabiriyle "he
yOlan! cevher" arasında paralellikler oldu
ğu anlaşılmaktadır ( el-Mu'cemü 'ş-şüfiy· 
ye, s. ı 064, ı 095-1 097; krş . KaşanT. s. 45-

46). 
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~ Ü SMAN KARADENİZ 

. D KELAM . Heyüla, kelam ilminde ale
min yaratılışına ilişkin tartışmalara konu 
olan bir terimdir. Ebu Mansur ei-Matürl
dl'den itibaren son döneme kadar önemli 
kelam kaynaklarında heyulanın tanımı, 
türleri ve tenkidine dair açıklamalar yer 
alır. Matürldl'ye göre heyüla, başta Aris
to olmak üzere bazı filozoflarca alemin 
kendisinden yaratıldığı (tTnetü 'l-a lem) ka
bul edilen ve varlığının başlangıcı bulun
madığı (kıdemü't-tTne) düşünülen ilk veya 
asli maddedir. Matürldl, Aristo'nun he
yOla kavramına yüklediği anlamları da 
özetler (Kitiibü't-Tevh,fd, s. 147) . Matürl
dl ekolüne bağlı alimlerden Ebü'I-Muln 
en-Nesefi de heyulanın ittihad halinde 
bulunan bir ilk madde olduğunu söyleye
rek benzer bilgiler verir. Nesefi'ye göre 
"ashabü 'l-heyüla"dan bir grup, heyülada 
arazların ortaya çıkışını yaratıcı bir varlı
ğın tesirine değil sadece heyOlaya bağlar : 

çünkü yaratıcı bir varlık yoktur: yalnız 
ezell olan heyüla, yani alemin aslını oluş
turan belirsiz madde vardır: madde mut
lak yokluktan değil var olan başka bir 
maddeden meydana gelebilir. Başka bir 
gruba göre ise yaratıcı bir varlık heyula
da arazları meydana getirmek suretiyle 
alemi yaratmıştır ( Tebşıratü '1-edille, 1, 59. 

76-77). Aynı ekolün müteahhir dönem 
alimlerinden Beyazizade Ahmed Efendi, 
heyOla ve süret nazariyesinin filozoflara 
ait tabiat felsefesinin ana unsurunu teş
kil ettiğini, kelamcıların ise alemin ezellli
ği fikrine götüren bu görüşü reddederek 
onun yerine alemin hadis olduğunu kanıt
lamaya daha elverişli gördükleri atomcu 
nazariyeyi benimsediklerini , Ebü Hanife'
nin de akaide dair risalelerinde buna işa
ret ettiğini kaydeder (işaratü'l-meram, 
S . 97-98) . 

Eş'ariyye alimleri eserlerinde heyula 
hakkında kapsamlı ve sistemli bilgiler 
vermişlerdir. Abdülkahir ei-Bağdadl he
yOiayı "arazları (sGretleri) bulunmayan ve 
ezeli olan ilk maddi cevher" diye tanım
lar. bu görüşü benimseyenleri de Dehriy
ye içinde bir grup olarak kabul eder ( Uşü
lü 'd-din, s. 55, 57). Gazzall, filozofların he
yOla telakkisini "alemin yaratılmasından 
önce sadece bir imkandan ibaret bulunan 
asil unsur" olarak özetler ( Tehafütü '1-fe
Lasife, s. 76) . HeyOlaya dair ayrıntılı bilgi 
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veren Şehristanl'ye göre filozofların he
yülaya ilişkin görüşlerini iki noktada top
lamak mümkündür. 1. HeyOla Allah, akıl 
ve nefsin yer aldığı ezeli ilkelerden biri
dir. Ezelde bütün suretlerden soyutlan
mış bulunan ve sadece süret kabul etme 
istidadından ibaret olan heyüla, ilk sure
tin meydana gelmesiyle üç boyutlu birle
şik bir cisme dönüşerek bilfiil var olmuş
tur. Bilfiil var olan bu ikinci heyOiada sı
caklık. soğukluk, yaşlık ve kuruluk keyfi
yetierinin gerçekleşmesiyle ateş. su, hava 
ve toprak meydana gelir ki bunlar üçün
cü heyOlayı teşkil eder. Son olarak bun
lardan da arazları taşıyan birleşik varlık
lar doğar ve böylece maddenin bir kısmı 
diğerinin heyulasını oluşturur. z. HeyOla 
akli bir cevher olup suretlerden soyutlan
mış maddi bir cevherin fiili varlığından 
söz edilemez. Zihnin dışında keyfiyetler . 
ve suretlerden yoksun bulunan mutlak 
bir cevher yoktur. Çünkü heyulanın belir
li bir birleşme ve ayrılmadan soyutlanma
sı mümkünse de külll manadaki birleşme 
ve ayrılmadan soyutlandığını söylemek 
delilsiz bir iddiadan ibarettir. Bu da he
yülanın fiilen suretlerden soyutlanama
yacağını gösterir ( Nihtiyetü '1-ikdam, s. 
ı 63- ı 65 ı . Şehristanl Aristo'nun heyOlaya 
ilişkin görüşlerini de nakletmiş ve onu ci
simleri n kaynağını teşkil eden bir unsur 
olarak kabul ettiğini belirtmiştir ( el-Milel, 
ll, ı 26). 

Fahreddin er-Razi, bütün düşünürleri
nin her cismin aslını oluşturan heyOlanın 
varlığını kabul ettiklerini, ancak mahiyeti 
konusunda farklı görüşler ileri sürdükle
rini söyler. Razi'ye göre kelamcılar. heyO
lanın Allah'ın yarattığı cevherlerden iba
ret olduğunu savunurken bazı düşünürler 
uzay boşluğunda tek tek bulunan atomla
rın birleşerek cisimleri oluşturduğu , bazı 

düşünürler ise atomların birleşik bir du
rumda iken Allah tarafından parçalana
rak farklı özellikler taşıyan cisimler haline 
getirildiği görüşündedir. Kur'an'da bu gö
rüşü çağrıştıran bilgiler mevcuttur (e I
Enbiya 2 1/30) revrat'ta da benzer ifade
ler yer alır ( el-Metalibü ' /-'aliye, VI. 199-
200) . Müteahhir devir kelamcılarından 
Seyyid Şerif ei-Cürcanl, heyOlanın felsefe 
geleneğinde kazandığı anlamları dikkate 
alarak onu şöyle tanımlamıştır : "Heyüla, 
cismin maruz kaldığı birleşme ve ayrılma
yı kabul eden, cismanl ve külll (türe ait) 
sOretiere mahat teşkil eden cevherdir" 
(et-Ta'rf{at, "heyUia" md .. Şerh,u'L-Meva
kıf. S. 149) 

Selefiyye'nin müteahhir devir alimlerin
den Takıyyüddin İbn Teymiyye, fılozofla-
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