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FELSEFE-i ÜIA 
( J.J'i\ <.iı.....J.<JI ) 

Teorik felsefenin 
varlığı varlık olarak ele alan, 

Tanrı ve diğer fizik ötesi varlıkları 
ve tabii ilimierin 

ilkelerini araştıran bölümü; 
ilk felsefe, metafizik. 

_j 

Terim ilk defa Aristo'nun Metafizika 
adlı eserinde kullanılmış ve bu eserin 
Arapça ·ya tercüme edilmesiyle islam 
dünyasında yaygınlık kazanmıştır. Filo
zof bu eserinde teorik ilimleri matema
tik, fizik ve metafizik şeklinde sınıflan
dırırken metafizik yerine "ilk felsefe" 
(prote philosophia) tabirini kullanmış, bu 
disiplini ayrıca hikmet (sophia). felsefe 
(philosophia) ve ilahiyyat (theologia) terim
leriyle de ifade etmiştir. Gerçekte ise 
metafizik terimine Aristo'da rastlanma
maktadır : bu terimin ilk defa. Aristo 'nun 
eserlerini sınıfiandıran Rodoslu Andro
nikos (m ı. yüzy ıl) adlı bir editör tarafın
dan kullan ıldı ğı yaygın bir kanaat olarak 
belirtilmektedir. Andronikos fi lozofun 
eserlerini tasnif ederken bu disipline ait 
metinleri "fizikten ( f i z_iğe dair kitaplardan) 
sonra gelen" anlamında "meta ta physi
ka" başlığıyla düzenlemiştir. Bu kelime 
grubunun "fizik ötesi " şeklinde bir teri
me dönüşmesi işi sonraları gerçekleşmiş 
ve metafizik tabiri Aristo'nun "ilk felse
fe" dediği disiplinin adı olmuştur. 

Bizzat filozofun belirttiğine göre. fizi
ğin konusuna giren değişken maddi cev
herlerin ötesinde hareket etmeyen. mad
de ile ilişkisi bulunmayan. fakat hare
ketin ilkesi sayılan bir cevher kabul edi
liyorsa düşünce olarak bu fizikten önce 
gelmeli. ancak öğretimde buna Andro
nikos'un tasnifinde olduğu gibi fizikten 
sonra yer verilmelidir. Bu açıdan bakıl
dığında gerçekten de fizik bir "ilk ilim" 
olamaz; ondan önce varlığın varlık ola
rak ele alınıp bütün ortak ilkeleriyle in
celendiği felsefi bir disiplin gelmelidir ki 
o da "ilk felsefe"dir (felsefe-i üla. el -fel
sefetü ' l -üla) 

Şu halde hareket eden maddi varlık
ların teorik ilmi olarak fizik ve madde
den bağımsızlıkları tartışmalı olan. yani 
maddesinden ancak zihinde ayrıiabilen 

varlıkların teorik ilmi olarak matema
tikle kıyaslandığında ilk felsefe. hare
ket etmeyen ve maddeden tamamen 
bağımsız varlıkların teorik ilmi olmak
tadır. Daha özelleştirilmiş bir tanımla , 

varlığın ilkesi olarak Tanrı ve ilahi var
lıklar ilk felsefenin konusunu teşkil et-

mektedir; bu açıdan bakıldığında disip
lin "ilahiyyat" adını alır (Aristoteles. s. 30 l-
303 11026a. 5-301) 

islam dünyasında ilk felsefe terimi et
rafında geliştirilen tanım ve açıklamalar 
bu ana fikrin belirlediği yönde olmuştur. 
İlk islam filozofu Kindi'nin siparişiyle ta
mamı Astat (Eust at) tarafından Arapça'
ya tercüme edilen Metafizika islam dün
yasında genellikle "ma ba'de't-tabia" ola
rak. bazan da "ma fevka 't-tabia. ma ve
rae't-tabia" ve bölümleri Grek alfabe
sinden birer harfle ayrıldığı için "kitabü'l
hurüf" gibi adlarla anılmıştır . Ancak ke
lime, Andronikos'un tasnifiyle kazandığı 

anlamda değil teknik bir terim olarak 
"fizik ötesi varlıkların ilmi" anlamında 
kullanılmıştır. Aristo 'nun bu disipline 
verdiği ilk felsefe adının daha başında 
hangi gayeye yönelik olarak kullanıldı

ğını farkeden Kindi'nin metafizik konu
lu bir risalesine bu adı verdiği bilinmek
tedir. Kindi'nin Aristo 'nun eserlerine dair 
kaydettiği listede Metafizika 'yı "Ma ba '
de't-tabiiyyat" olarak zikretmesine rağ
men (Resa'il, s. 368) kendi eserine el
Felsefetü '1- ulô. adını vermesi bu şuurlu 
tercihe işaret etmektedir. Kindi'ye gö
re bu disiplin ilk hakikatin, ilk ilietin bil
gisiyle uğraştığı için ilk felsefe adını al
mıştır. Dolayısıyla ilk felsefe teoloji ağır
lıklı bir disiplindir. Felsefi disiplinlerin en 
soylusu ve yücesi konusunun Tanrı olu
şu itibariyle ilk felsefedir. Şu halde ger
çek bir filozofun metafizikçi olması ge
rekmektedir. Bir şeyi bilmek onun ille
tini yani varlık sebebini bilmek demek 
olduğuna göre. sebepli varlıkların oluş
turduğu kainat hakkındaki fizik seviye
deki bilgi metafizik bir temele oturtul
madıkça yeterli olmayacaktır. Varlığın ilk 
ve hakiki illeti hakkındaki bilgi, bu illet 
sebebiyle var kılınmış (ma· ıoı ı nesneler 
hakkındaki bilginin bütünleyici ilkesi ol
duğu için yüce ve soyludur. Sonuç ola
rak Kindi'ye göre ilk illet olan Tanrı hak
kındaki bilginin ilk felsefe diye adiand ı

rılması uygundur. Bu bilgi eşyanın temel 
ilkesine ait külli bir bilgi olacağına göre 
felsefenin öteki disiplinlerini de özünde 
barındı rm ış olur (a.g.e., s. 97 -i O 1) 

Aristo'nun Metafiziko 'sı için el- İbô.
n e 'an garati Aristotô.lfs ii Kitabi Mô. 
ba 'de't- tab ta (ff Agraii'l-hakfm) adıy
la bir giriş yazan Farabi de "ma ba'de't
tabia " tamlamasını "fizik ötesi " şeklin
de anlamış ve varlığın ilahi ilkesinin bil
gisini konu edindiği için bu disipline "el 
ilmü'l-ilahi" dendiğini vurgulamıştır. An
cak Farabi'ye göre ilahiyyat ile (ilmü't -
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t evhld) metafiziğin ayn ı sınırlara sahip 
olduğunu iddia edenler yanılmaktadır: 
zira ilahiyyat Aristo'nun eserinin yalnızca 
bir makalesinin adıdır ve tabii ki bir on
toloji olarak metafizik alanı daha geniş 
olan külli bir ilimdir ( el-ibane, s. 40-41). 

Nitekim islam dünyasında Harfü 'l-Lô.m 
olarak tanınan Metafizika'nın "Lambda" 
kitabı, Aristo'nun özellikle teolojik fikir
lerini ortaya koyduğu bir metindir. Fara
bi Metafizika'nın bir bütün olarak varlık, 
cevher-araz. madde-süret. oluşun ilke
leri. kuwe-fiil gibi soyut konularla örü
lü olduğunu biliyordu ve bu hususta yaz
dığı risale. halefi İbn Sina ' nın metafizik 
konuların anlam ve önemini kavrayıp bu 
disipline yönelmesini sağlamıştı r (ibnü'I 
Kıftl . s. 415-416) . İlk felsefe Farabi'nin 
ünlü ilimler tasnifinde fizikle yanyana. 
fakat müstakil bir disiplin olarak yer 
alır . Bu tasnifte "el-ilmü'l-ilahi" şeklinde 
geçen metafiziğin Yunanlı filozofa ait Mô. 
ba 'de't - tabi' o adlı eserdeki konuları ih
tiva ettiğini belirten Farabi bu disiplini 
üç bölüme ayırmıştır. Birinci bölüm varlık 
ve varlığa ilişkin şeyler (mevcOdat). ikinci 
bölüm ilimierin ilkeleri (mebadl ). üçüncü 
bölüm ise başta varlığın ilkesi (el -evvel) 
olarak "Allah azze ve celle" bulunmak 
üzere öteki teolojik konuları ihtiva et
mektedir (ihsa 'ü 'l -'u/am, s. 60-62). 

İbn Sina'da ise metafiziğin bir felsefe 
disiplini olarak adı daha ziyade "i lahiy
yat"tır. Bu filozofa göre de ilahiyyatın 

konusu ve sınırları varlık olması bakımın
dan varlıktır. Varlığın ilk sebebi olması 
açısından Allah hakkındaki bilgiyi konu 
edindiği için metafiziğe "hikmet" ve "ilk 
felsefe" adını da vermiş olan filozofa gö
re bu disiplinin konusunu fizik ötesi kı
lan husus. onun cisimden bağımsız (so
yut) cevherlerin bilgisiyle uğraşmasıdır 
(eş -Şifa', ı . 5-6) Metafizik varlık merte
besiyle fizik varlık mertebesi arasındaki 
u !vi- süfli alemler ayrımının bir gelenek 
halini ald ığı felsefi an layış içinde meta
fiziğin bir disiplin olarak üstün, şerefli 
ve yüce sayılması tabiidir. Nitekim İbn 
Sina da nazari felsefeyi bölümlerine ayı
rırken fiziği "el-ilmü'l-esfel", matema
tiği "el-ilmü' l-evsat", metafiziği de "el
ilmü'l-a'la" olarak adlandırmış, ayrıca bu 
sonuncusuna "el-ilmü' l-ilahi" adını da 
vermiştir (Ff Aksami'l- 'u lumi ' l- 'al!:liyye, 
s. 72) Burada aşağıdan yukarıya dere
eelenişte maddi alandan başlayarak mad
deden zihinde soyutlanabilen ve mad
deden tamamen bağımsız varlık taba
kaları esas alınmıştır . İlk felsefe terimi 
nin kullanımının "ma ba 'de't-tabia"dan 
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çok "ma kable't-tabfa" terimiyle bağ
lantılı olduğunu İbn Sina esasen açıkça 
belirtmiştir ( eş -Şifa ', 1, 22) Bu anlayışın 
farkında olan Gazzalf de aynı tasnifi 
tekrarlamış ve el- felsefetü ' 1- ülanın me
tafizik disipliniyle özdeşliğini vurgulamış
tır ( Malf_asıdü ' l - {elas i{e, s. 76 ). Aynı tas
nifin daha sonraki dönemlerde bir İsla
mfleştirme gayreti içinde yeniden ele 
alındığı ve ana hatlarıyla tekrar edildi
ği bilinmektedir. Mesela Taşköprizade, 

teorik felsefeyi yukarıdaki anlayış ve şek
le bağlı kalarak alt bölümlerine ayırdık
tan sonra bu ilimierin şer' ! ilimiere asla 
aykırı olmadığını. ihtilafların ayrıntıdan 

ibaret kaldığını belirtmekte (Miftal:ıu 's

sa ' ade, ı , 320) ve metafiziğin ilimler ara
sındaki üstün yerini din bakımından da 
muhafaza etmektedir. Metafizik terimi
nin karşılığı olarak "el-felsefetü'l-üla", 
"el-ilmü'J-a 'Ja " ve nadiren de "ma kab
Je't-tabfa" tabirlerinin kullanıldığına , da
ha geç dönemin yazarı olan ve Taşköp
rizade'yi takip eden Katib Çelebi de dik
kat çekmiştir (Keş{ü '? ·zunan, 1, 160). 

İbn Sina ' nın ilahiyyata dair yazdığı me
tinlerden sonra Aristo metafiziğinin ol
gun şekilde yeniden ele alınması , İbn 
Rüşd'ün Tefsi ru Ma ba'de 't-tabi'a adlı 
eseriyle sağlanmıştır. Yunan filozofunun 
M etafizika'da ilk felsefe, ilahiyyat ve 
hikmet terimlerini kullanarak metafizik 
bilginin alan ve değeriyle ilgili yaptığı 
açıklamalara İbn Rüşd tarafından geti
rilen yorumlar, o döneme kadar gelen 
İslam felsefe geleneğindeki Aristocu tav
rm bir ifadesinden ibarettir. Bu yorum
lardaki ana fikir. ilk felsefenin varlığı 

varlık olmak bakımından incelediği. bu 
en külli kavrama ait bilginin de külli ol
duğu ve bir ilm-i ilahi olarak. hareket 

etmeyen cevheri konu edindiği için de 
ilk ilim olma şerefinin fiziğe değil me
tafıziğe verilmesi gerektiğidir. İbn Rüşd , 
ma ba'de't-tabia teriminin kullanımını 

pedagojik bir esasa bağlayarak öğretim
de önce fizik, sonra ilk felsefe okutul
ması gerektiği için ilk felsefeye bu adın 
verildiğini ileri sürmektedir ( Te{sfru Ma 
ba ' de 't-tab(a, ll , 714). 
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FELSEFE-i OLA 
( J __,l :......ı.) 

M. Şemsettin Günaltay'ın 

(ö. 1961) 
Allah'ın varlığın ı ispat için kullanılan 

çeşitli delillerle ruh konusundaki 
muhtelif nazariyelere dair eseri. 

_j 

Genellikle Felsefe-i Ol a olarak tanınan 
eserin alt başlığı İsbôt - ı Vacib ve Ruh 
Nazariyeleri'dir. Bir girişle iki ana bö
lüm ve bir sonuçtan oluşan eser. Türk 

~~':\!1'4~~\;;ii: FELSEFE-İ ÜLA 
J'\.rı İSBAT - 1 VACİP VE RUH NAZA RiYELERI 

M. Ş E M S E D D İ N G Ü N A L T A Y 
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0/il'n ın 

ilk baskısı 

listanbul 1339-1341 l 

ile yeni harflerle 
yapılmış baskıs ın ın 

listanbul 1994l 
kapak sayfa l arı 

ve Batılı yazarlar arasında dini düşünce 
aleyhine gelişen materyalist ve pozitivist 
akımlara karşı özellikle İslamcı kesim 
tarafından müdafaa ve ispat türünde 
pek çok eserin yazıldığı bir dönemde ka
leme alınmıştı r. M. Şemsettin Günaltay 
kitabın önsözünde, felsefe ve metafizi
ğİn çok önemli , ancak son derece mu'g
lak iki meselesi olan isbat - ı vacib delil
leriyle ruh hakkındaki teorileri kolay an
laşılabilecek bir dille anlatacağını belirt
mekte ve amacının. bu meselelerde ya
nılmaya ve yanıltılmaya çok müsait ve 
henüz ilimle faraziyeyi farkedemeyecek 
durul')1da bulunan genç nesli uyarmak 
olduğunu ifade etmektedi r. Eserin giriş 
bölümünde önce bilgi bahsi özetlenmiş, 
ardından ilim ve felsefe arasındaki ilişki 
ve farklarla bunların alan ve metotları 
hakkında bilgi verilmiş, bu arada İslam 
açısından bir ilim- din çatışmasından söz 
edilerneyeceği vurgulanmıştır. Müellif 
bundan sonra, isbat-ı vacib konusuna 
hazırlık niteliğinde olmak üzere, müsbet 
ilirnde kaydedilen gelişmelerin materya
list ve inkarcı zihniyetin madde, kuwet 
ve enerji gibi temel konulardaki düşün
celerini geçersiz kıldığını çeşitli örnek
lerle ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Eserin birinci bölümü isbat-ı vacib 
konusuna ayrılmıştır. Burada Allah· a 
iman etmenin insana ait fıtrf bir özellik 
olduğu belirtildikten sonra isbat-ı vacib 
için felsefi delillerin buluntip bulunma
dığı hususu tartış ı lmış , ardından tabiat
ta hakim olan düzenin Allah ' ın varlığı

nın en açık delilini oluşturacağı ifade 
edilmiş ve bu meselede materyalizm ile 
pozitivizmin ileri sürdüğü görüşlerin te
melsiz olduğu belirtilmiştir. Bu bölümün 
devamında İslam düşünürleriyle Batı dü
şünürlerinin isbat-ı vacib konusunda kul
Jandıkları önemli delillerin sayısının yir
mi beş civarında bulunduğu, ancak bun
ların dış aleme bakış yapmaya dayalı 

kozmolojik, akla dayalı metafizik ve in
san tabiatma dayalı ahlaki deliller olmak 
üzere üç ana gruba ayrılabileceği kay
dedilir. Kozmolojik karakter taşıyan de
lillerden imkan, hudüs. hareket, illet-i 
gaiyye üzerinde durulur. Metafizik ma
hiyetteki delillerden ezelf gerçekler de
Iili, sonsuzluk ve ayrıca kemal tasawuru
na dayalı deliliere kısaca temas edilirken 
ahlaki deliller kabül-i amme ve vazife de
Iili şeklinde ikiye ayrılarak açıklanır. 

Felsefe-i Ola'nın hacim ve muhteva 
bakımından en geniş kısmını "Hayat ve 
Ruh Nazariyeleri " başlıklı ikinci bölüm 
oluşturmaktadır. Müellif bu bölüme, inor
ganik. ve organik varlıkları ele alıp ha-


