
FELSEFE-i OLA 

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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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 
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J'\.rı İSBAT - 1 VACİP VE RUH NAZA RiYELERI 
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Felsefe-i 

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-



yatla ruh arasındaki münasebet konu
sunu işlediği bir girişle başlamakta . ar
dından düşünce tarihi boyunca ruh hak
kında ileri sürülen muhtelif telakkileri 
belirli sistemlere oturtabilmek için ha
yatın mahiyet ve menşei ile ilgili nazari
yeleri değişik gruplara ayırarak incele
mekte. ilk bakışta doğru gibi görünen. 
fakat dikkat edildiği takdirde hiçbir il
mf dayanağı bulunmadığı anlaşılan ma
teryalist hayat teorileri üzerinde ayrın
tılı bir şekilde durmakta. materyalizmin 
bu konudaki görüşlerine ciddi eleştiri

ler yöneltmektedir. Eserde daha sonra 
insan topluluklarında ruh düşüncesinin 
kaynağı araştırılırken ilkel kavimlerin 
ruhla ilgili inançları incelenmekte, bu 
telakkilerin ayrıntıları ve bunlardan do
ğan çeşitli hurafeler hakkında müellifin 
Tarih-i Edyan adlı eserinin "Animizm" 
bölümüne atıfta bulunulmaktadır. Ayrı
ca burada yer alan "Tenasüh-i Ervah Akf
desi ve Safahatı " başlıklı kısım eserin en 
ilgi çekici konularından birini teşkil et
mektedir. Aynı bölümün devamında . ruh 
konusundaki ilk felsefi telakkilerin in
celenmesinden sonra Eflatun ve Aris
to 'nun ruhla ilgili teorileri ele alınıp ar
dından Epikuros ve Zenon ekalleriyle İs
kenderiye mektebinin Neo- Platonist ruh 
telakkilerine yer verilmektedir. Yine bu 
bölümde İslam mütefekkirlerinin ruh 
hakkındaki düşüncelerine önce genel bir 
bakış yapılmakta . daha sonra İbn Sfna. 
Gazzalf ve Fahreddin er- Razf gibi düşü
nürlerin ruh ve mead görüşleri ayrıntılı 
biçimde incelenmektedir. Müellif. mu
tasawifenin ruh nazariyeleriyle vahdet-i 
vücüd konusunu da bu bölümde özel bir 
başlık altında ele almıştır. Skolastik fel
sefi anlayışın yıkılmasından sonra yeni 
şekillenen materyalizm, paralelizm. ide
alizm gibi felsefi akımların ruh konusun
daki görüşleri "Müteahhirfn-i Fetasife
nin Ruh Nazariyeleri" başlığ ı a ltında in
celenmiş ve tenkide tabi tutulmuştur. 
Aynı bölümde önce panteizm ile maniz
min (vahdet- i mevcüd) ruh görüşleri ve
rilmiş , daha sonra da spiritüalizm bu açı
dan incelenmiştir. 

M. Şemsettin Günaltay eserin sonuç 
kısmında, atomdan en büyük sisteme 
kadar tabiattaki her şeyin ezelf ve ebe
df bir yaratıcının varlığına şahitlik etti
ğinin kolayca anlaşılabileceğini belirt
mektedir. Öte yandan insandaki şuur 
hallerinin. hatta uzvf faaliyetin bile be
denden ayrı bir ruh realitesine delil teş
kil ettiğini, düşünce tarihi boyunca bu 
iki konuda fikir ileri süren bütün teist 

sistemlerin bu sonuca ulaştığını ifade 
etmektedir. 

ll. Meşrutiyet'ten sonra Türkiye'de gö
rülen fikir hareketlerinin başında yer alan 
materyalizm- spirit üalizm mücadelesinin 
felsefi zeminde yapılmış yayın ve tartış
malarının örneklerinden birini teşkil eden 
Felsefe-i Ul a, müellifinin de bir süre 
üyeliğini yaptığı Tedkfkat ve Te ' lffat-ı İs
lamiyye Heyeti neşriyatı arasında yayım
lanmıştır (İstanbul 1339 r/ ı 34 I h ). Eser 
daha sonra Nuri Çolak tarafından Latin 
harflerine çevrilerek aynı adla neşredil
miştir (İstan bul ı 994). 

Felsefe-i Ula' nın muhtevası ile müel
lifin Sıra t-ı Müstakim, Sebilürreşôd ve 
Darülfünun İlôhiya t Fakültesi Mec
muası gibi dergilerde neşredilen maka
lelerinin karşılaştırılmasından anlaşıldığı
na göre M. Şemsettin bu konularla uzun 
süre yoğun bir şekilde ilgilenmiştir (Cey
han, s. 136,4 13-417, 576; Koca v.dğr., s. 
ı 37 - ı 38). Eser. bir ya.nda Saha Tevfik ve 
arkadaşları ile Celal Nuri ve Abdullah 
Cevdet. öte yanda Şehbenderzade Fili 
beli Ahmed Hilmi, İsma il Fennf Ertuğrul 
ve arkadaşları olmak üzere o dönemde 
sürdürülen fikir mücadelelerinin önemli 
örneklerinden birini teşkil eder. Ancak 
yayımlandığı yıllarda gerektiği ölçüde 
yankı uyandırmadığı anlaşılan eserin Gü
naltay'a yer verilen bazı ansiklopediler
de bile müellifin yayın listesinde bulun
maması dikkat çekicidir (mesela bk. TA, 

XVII I, 175, TDEA, lll , 405). Bu durumun. 
medrese öğrenimi gördükten sonra Ba
tı'yı da tanıma fırsatı bulan. ancak ar
dından ciddi denilebilecek ölçüde fikrf 
değişiklikler sergileyen müellifin Cum
huriyet devrinde daha önce savunduğu 
İslamcı çizgiden ayrılarak Türkçülük. mo
dernizm ve devrimciliği ön plana çıka 

ran fikrf ve siyası şahsiyetiyle ilgili oldu
ğunu söylemek mümkündür. 
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FENA 

FEN 

(bk. İLİM; SANAT). 

FENA 
( , l<l l ) 

Kulun kendi fiil ve davranışlarını 
görmekten fani olup gerçek kul olma 

noktasına ulaşması anlamında 
bir tasavvuf terimi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Sözlükte "geçici olmak, yok olmak. öl
mek" gibi manalara gelen Arapça fena 
kelimesi, genellikle "var olmak. sürekli 
olmak" anlamındaki beka kelimesiyle 
birlikte kullanılagelmiştir. Kur'an-ı Ke
rfm'de bu iki terimin türevleri geçmek
tedir (bk. en-Nahl 16/96; er-Rahman 55 / 
26-27) 

Tasawufi hayata giren mürid bir mür
şidin gözetim ve denetimi altında , kabi
liyetine göre değişen bir süre içinde çe
şitli riyazet ve mücahedelerle nefsini ter
biye eder. Bu terbiye ve tezkiye sonu
cunda ulaşılan noktaya "fena- beka" adı 
verilmiştir. Tasawufi hayatın son mer
halesine başka isimler veren süfiler var
sa da fena- bekayı bu yolculuğun son 
durağı olarak görenler çoğunluktadır. 

Bu terimleri "sekr-sahv", "cem' -tefri
ka " ve "gaybet-huzür" terimleriyle aynı 
anlamda kullanan süfiler de vardır (Ke
labazi, s. 187) Fena- bekanın bir hal mi 
yoksa bir makam mı olduğu konusu sü
filer arasında tartışılmıştır. 

"Müridin kötü huy ve vasıflarını yok 
edip onların yerine iyi hasletler kazan
ması" anlamında kullanılan fena terimi 
özellikle ilk dönemlerde cehaletin yeri
ne ilmin, gafletin yerine zikrin. zulmün 
yerine adaletin, nankörlüğün yerine şük
rün, masiyet ve günahın yerine taat ve 
ibadetin geçmesi şeklinde anlaşılmıştır. 

Süfilerin yaşadıkları tasawufi hallerle 
ilgili görüş ve tesbitleri zenginleştikçe 
fena ve beka kavramları da değişik ve 
zengin boyutlar kazanmıştır. 

Tasawufi kaynakların ortaklaşa ver
dikleri bilgilerden. fena- be ka kelimele
rini kullanarak bunları tarif eden ilk sü
finin Ebü Safd el-Harraz (ö 277 / 890 J?IJ 
olduğu anlaşılmaktadır. Ona göre fena 
kulun kulluğunu görmekten fani olma
sı, beka ise ilahf tecellileri temaşa et
mekle baki olmasıdır. Kulluğu görmek 
demek yapılan ibadetleri kendine nisbet 
etmek, onlara güvenmek demektir. Sü
filer, bu tavrın kişinin ruhf gelişmesini 
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