


İBN RÜŞD'ÜN PROJESİ: FELSEFE-DiN 
UZLAŞIMI 1 

Giriis 
' 

Hakikati aramanın ve ona ulaşmanın işaretlerini gösteren fel
sefe, çok çeşitli tanımiara muhatap olmuş bir alandır. Filozofların 
sayısınca felsefe tanımlarının mevcut olduğu ileri sürülse, bu ifade 
herhalde abartılı olmayacaktır. Nitekim bu özelliğidir ki, felsefe
yi, diğer ilmi disiplinlerden ayırmaktadır. Zira felsefe; düşünce ve 
fikrin zenginleştiği, bir o kadar da çeşitlendiği, aynı zamanda tartı
şıldığı bir sahadır. Şu halde bu farklılık ve dinamizmemekanlık ya
pan felsefenin, içinde barındırdığı nitelilderini, kendi tanımlarını 
ele alarak görmek yerinde olacaktır. 

A. Felsefe: Hikmet Sevgisi 

Genel ifadeyle hilm1et sevgisi olarak bilinen felsefe, sanatların 
sanatı, ilimierin ilmidir. İnsanın kendisini bilmesi olarak da ta
rif edilen felsefe, bilen insanın mümkün olduğu ölçüde kendisi
ni İlah'a benzetmesine vasıta olacaktır. Zira Allah'a en yakın olan 
kul, en alim, en adil, en merhametli ve en müşfik olanıdır (es-si
retü'l-felsefiyye). Aynı zamanda varlıldar üzerine düşünmesine ve 
Yapıcı'yı (es-Sani) tanımasına yardımcı olan felsefe, kalıcı ve son
suz hayatın başlangıcı olan ölüme bir hazırlıktır? 

Prof. Dr. Bayram Ali ÇETINKAYA, Atatürk Oııiversitesi llalıiyat Fakültesi. 

Bu makale, "Doğu-Batı Ilişkisinin Entelektüel Boyutu-lbn Rüşd" isimli Ulusla
rarası Sempozyumda (9-11 Ekim 2008 Sivas) sunulmuş olan tebliğin yeniden 
gözden geçirilmiş halidir. 

2 Eflatun, Devlet, çev: S. Eyüboğlu, M. A. Cimcoz, VIII. baskı, Istanbul 1995, 
(613a-613b), 229-230; Kindi, Risale fı HudCidi'I-Eşya ve Rusumilıa (Fel
sefi Risaleler içinde), çev: M. Kaya, Istanbul 1994, 66-67; Ebu Bekr er-R<lıi, 
Kitabu'l-Siretü'l-Felsefiyye (Resailu Felsefiyye içinde), V. baskı, Beynıt 1982, 
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I. Felsefe-Hikmet İlişitisi 

Felsefe ve hilanet kelimeleri, çoğunlukla birbirlerinin yerine 
kullanılmaktadır.3 Dolayısıyla hilanet, bir disiplin ve düşünce tarzı 
olarak da felsefeyle aynı anlamlara gelmektedir. Özellilde 9. yüz
yıldan sonra Müslüman filozoflar, felsefe kavramı yerine hikmet 
kavramını benimsemişlerdir.'1 

Bunun nedenlerine bakıldığında, aynı dönemde ortaya çıkan 
felsefeye olan muhalefeti azaltınanın ve bu kavram yerine Kur'ani 
bir ifade olan hilaneti öne çıkarmanın amaçlandığı söylenebilir. 
Bununla birlikte İslaın'a, Müslümanların kendi iç bünyesine daha 
uygun ve yalan, yerli bir kavram özlemi de giderilmiştir.5 

Ayrıca bazı zamanlar, İslam filozoflarının hilaneti felsefeden 
ayırarak farldı aı1lamlar ytildedilderi de görülmüştür. Şu halde hile
met, kesin doğru bilgi, yapılması erdemli olan bir hareket tarzıdır. 
Kısaca hilanet, bu kullanışla felsefeden daha kapsamlı bir anlam 
örgüsüne ulaşır. Yani her felsefe hilanet olabilir; ama her hilrmet 
felsefe değildir. Bu çerçevede hilrmet, felsefeden daha geniş bir an
laın alanı kazanmaktadır. 6 

2. Hikmetin Anlam Zenginliği 

Kur'ani bir kavram da olan hilrmetin mana zenginliğini, son 
dönemin önemli tefsir alimlerinden Elmalılı Harndi Yazıı-'ın ka
leminden görmek mümkündür. Bu Kur'an bilginimiz tefsirinde, 
"hilanet" tariflerini bir araya toplayarak ona önemli bir yer ayır
mıştır. Şimdi bu tarifleri ele alabiliriz: 

Sözde ve fiilde isabet etmek olan hilanet, hem ilim hem de 
ameldir. Bu anlamda hilanetli bilgi, tecrübe ile desteldenmiş ve 
uygulanabilir özelliider taşıyan ilimdir. Hilrmetli hareket de bi-

108; lhvan-ı Safa, Resai/, neş: B. Bustani, Beyrut, trz, IV, 290; Mehmet Bayrak
dar, ls/am Felsefesine Giriş, Ankara 1988,26. 

3 lhvan-ı Safa, er-Risa/etü'l-Camia (Resailu lhvani's-Safa .. .içinde), neş. A. Ta-
mir, Beyrut-Paris 1995, V, 32; Risa/etü Camiati'l-Camia (aynı eser içinde), V. 
344. 

4 Bayrakdar, islam Felsefesine Giriş, 27. 

5 Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, 27. 
6 Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, 27. 
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Jimsel temellere dayalı olan ve bir ilmin ölçüsüne vurulduğu za
man doğru olduğu kesinleşen ameldir ... Hikmet ilirole sanatın 
birleşmesidir. 

Bir anlamda ilim ve fıkıh demek olan hikmet, varlıldarın özün
deki manaları anlamaktır. Yani varlıldar arasındaki sebep sonuç 
ilişkilerini ve etkileşim düzenini izleyip, varlıkların özünü ve 
amaçlarını kavramak demektir. 

Kur'an'ın birçok yerinde hilanet, peygamberlik kavramıyla bir
likte bulunmaktadır ve çoğu zaman onun yerine kullanılmaktadır? 
Dolayısıyla hilrmet, Allah'ın emrini anlamaktır. 

"icat etmek" anlamına da gelen hikmet, varlık düzeninde her 
şeyi yerli yerince koymak demektir ki, bu tarif de görünüşte bütün 
varlığı açıldamaya yönelik olduğundan, bir bakıma ilahi hikmeti, 
ilahi sıfatları topluca tarif sayılır. 

Uygulama açısından hilanet adalet demektir. Ameli hikmet 
denilen ahlak ilmi; ahlakı, ifrat ve tefrit arasında adalet temeline 
dayadığın dan bu manayı almıştır. 

İnsanı, güzel ve doğru işlere yöneiten hilrmet, siyasette, insanın 
gücü yettiği kadarıyla yüce Yaratıcı'ya beı1Zemeye çalışmasıdır ki, 
bu da ilmini bilgisizlikten, İCraatını zulüm ve haksızlıktan, ilcram 
ve ihsanını cimrilikten, hoşgörüsünü bunaldıktan arındırmak ile 
mümkün olur. 

Yaratıcı'ya benzeme gayreti içindeki kul, hikmet sayesinde Al
lah'ın ahialcı ile ahlaldanmaktadır. 

Bir bilgiye hikmet denebilmesi için, üzerinde faydalı bir işin 
eserinin görülmesi gereldr. Herhangi bir faaliyete hikmet adı veril
mesi de, hem ilmi temellere dayanınası ve ilmin gereklerine uygun 
olarak ortaya konması, hem de kötülüğü ve zararı aınaçlamamış 
olması gerekir. 

7 Bk. Bakara, 2/129, 151;Al-i lmnin, 3/79,81, 164; Nisa, 4/54; Mıiidc, 5/110; En'am, 
6/89; Yusuf, 12/22; Ra'd, 13/37; Nalıl, 16/125; lsra, 17/39; Meryem, 19/12; Alı
zab, 33/34; Sad, 38/20; Zulıruf, 43/63; Gısiye, 45/16; Cuma, 62/2. 
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Bu çerçevede hilanet, Allah'ın emirlerini düşünmek ve ona uy
maktır ki, nihayetinde bunu gerçekleştiren ldmse, mutlak şeldlde 
Allah'a itaat edecektir. 

Kulluk bilinciyle yoğunlaşmış olan ldmseye Allah'ın lütfettiği· 
hilanet, öyle bir nurdur ld, aldi kanşıldıldar içerisindeld insan, ves
vese ile gerçek makam arasındald farla, onunla ayırabilir. Bundan 
dolayıdır ld, hilaneti elde eden isabetli, doğru ve hızlı karar vere
bilmekte ve gerçeğe ulaşmaktadır. 

Ruhların sükıin ve güvenliğinin son durağı olan hilanet, bütün 
hallere hakla tanık tutmaktır. Dolayısıyla, hilanet, sebepsiz işa
rettir. Yani öncesinde herhangi bir illet ve sebebe bağlı olmadan, 
Hak Tealadan kayıtsız şartsız varit olan, içinde şek ve şüphe, zaaf 
ve fesat ihtimali bulunmayan, niçin ve neden diye sormaya hacet 
bıralanayan işarettir. /; 

Şüphe ve kaosun kışkırtıcılığından ve karmaşasından insa
nı arındıran hikmet, hem din ve dünya düzeni hem de ledün
ni ilimdir. Nihayetinde hilanet, ilhamın gerçeldeşmesi için sırrı 
saldamaktır. 8 

3. Kadim Kelam'da ve Peygamber Dilinde Hikmet 

Hikmet kavramı, Kur'an'da çeşitli anlamlar yüklenerel<: 
yorumlanmaktadır: 

a. Kur'an öğütleri anlamına gelmektedir: "Ve Allah'ın size indir
diği ldtap ile size öğüt vermek için indirdiği hilanet.. :'9 

b. Anlamak ve bilmek anlamlarına gelmektedir: '1\ndolsun ki, 
Biz Lolanan'a hilanet verdik:'ıo 

8 Elmalılı M. Harndi Yazlr, Hak Dini Kur'an Dili, sad.!. Karaçam, E. Işık, N. Bo
lelli, A. Yücel, İstanbul trz, Il, 204-205; ayrıca bk. Kindi, Risille fi Hııdudi'l-Eş
yil ve Rıısumiha, Risille fi Hııdudi'l-Eşyil ve Rıısumiha, s. 71. 

9 Bakara, 2/23 1. 

10 Lolanan, 31/12. 
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c. Nübüvvet (Peygamberlik) manasma gelmektedir: "Gerçek 
şu ki, Biz İbrahim soyuna kitap ve hikmet verdik:• ı ı "Ve Allah Da
vud'a hükümdarlık ve hikmet verdr' 12 

d. İnce sırları ile Kur'an demektir: "Rabbi'nin yoluna hilanetle 
davet ef'13 Ve yine bu ayetteki "Her kime hilanet verilmişse ona 
çok hayır verilmiş demektir:'14 

Genel olarak verdiğimiz bu tariflerle, hilaneti farldı yorumla-
mak ve izah etmek mümkündür: 

ı. Faydalı amele götüren ilim. 

2. İlme dayalı olarak ortaya konan faydalı am el. 

3. ilirnde ve arnelde ihkam (sağlamlık). 15 

ilimden ayrı düşünülmeyen hilanet, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
ifadesiyle "Müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır:' Ancak 
kendisine hilanet verilen Haltim Elçi (s.a.s.) için, "hilanetin başı 
Allah korkusud ur:' 

4. Hikınete Ermek, Terniz Akıl ve Kalp 

Elmalılı'ya göre hilaneti elde etmenin başlangıcı tefeld<ürdür. 
Bu hale kavuşmak da, ancak temiz akıl ve kalp le mümkündür. 
Yine Elmalılı'nın ifadesiyle Yaratıcı'nın bahşettiği aldı, ihtiras ve 
şeytanın vesveselerine köle edenler, ne iç dünyalanndald ilham
larını ne de dış dünyadaki ibret manzaralarını kavrayıp idrale 
ederler. Zihinleri, var olan harikuladelilderi seçemez ve sezemez. 
Bunlar düşünmezler veya düşünsel er bile geçmişe ait olanlara bak
tıldarında, hayır ve haldun, haltilzat ve irfanın nerede olduğunu bi
lemezler. O halde ilahi bir hediye olan hilanet, ancak selim alal ve 
temiz kalp sahiplerine bahşedilir. (0, hilaneti dilediğine verir ... 16

) 

ll Nisa, 4/54. 

12 Bakara, 2/251. 

13 Nahl, 16/125. 

14 Bakara, 2/269; Yazır. Hak Dini Kur'an Dili, II, 216-217. 

15 Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, II. 217. 

16 Bakara, 2/269. 
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_Dolayısıyla gerçeği yakalamış akıl ve hayrı talep eden irade, hile
ınetin şartı; tefeldcür de onun girizgahıdırP 

En geniş anlamıyla fayda ve sağlamlık anlamlarına gelen hik
met, her güzel bilginin, erdemli ve yararlı işin adı olmuştur. Bu 
bağlaında hikmet, bir işi bağnazca yapınayıp sebep-sonuçlarını 
ve arka planını göz önüne alarak, meydana gelebilecek sıkıntı ve 
problemleri oluşmadan önlemek ve ona göre tedbir almaktır. De
mek ki hilanetin gerçeldemesi için, iliınle meşgul olmak ve eyleme 
geçip iş yapmak hayati derecede öneme sahip ild husustur. 18 

5. Hikmet Sahibi İnsan: Hakim/Filozof 

Hikmet sahibine veya hikmet erbabına, kısaca bütün bil
gileri kendinde bulunduran ldınseye hakim (filozof) denıniştir. 
Kur'an'da Hz. Lolanan da 9alôın olarak tanıtılınaktadır. 19 Kendi
sine hilanet verildiği için Lolanan el-Hekim denilmiştir. Ancak 
Türkçede hakim kelimesi zaman içerisinde değişime uğrayarak 
heldın olarak değişmiş ve tabip (doktor) anlamında söylenegel
ıniştir. Bundan dolayı Lolanan Doktor anlamına gelen Lolanan 
Heldın ifadesi yaygınlaşmıştır. Hz. Lokınan'a doktor olarak bakıl
ınası haksız bir yalaştırına değildir. Gerçekte çoğu filozofun, yani 
halôınin, aynı zamanda tıpla ilgilenen tabipler (doktor) olduğu 
bilinınektedir.20 

Hülasa, hakild filozof, bedenleri tedavi edip şifa bulınalanna 
vesile olduğu gibi, öncelilde kendi nefsini eğitmek amacıyla yeri 
geldiğinde mübah olan hazların birçoğunu terk edebilendir.21 

Sonra da hayat ve servetin girdalıında boğulan erdemleri ve ilahi 
ilkeleri unutan ve kaybedeniere her iki alemin kapılarını açan 
ebedi formülleri veren ve doyuınsuz Hesiri sunabilendir. Bir an
lamda peygamberlerin halefieri olan halcim ve filozoflardan mah
rum olan toplumların, adalet, cömertlik, onur, cesaret ve yiğitlik 
vasıflarını yitirmiş, egemen kültür ve güçlerin hakimiyetine razı 

17 Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Il, 204. 

18 Yazır, age., 205. 

19 Bk. Lokınan, 12. 

20 Bayrakdar, islam Felsefesine Giriş, s. 29-30. 

21 Ebu Bekirer-Razi,Kitabu's-Siretü'l-Felsefiyye, s. 102. 
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olmaktan başka seçenekleri kalmamıştır. Yaşadığımız çağ bunun 
tanıklığını yapmaktadır. Bugün İslam dünyasının ve Müslüman 
toplumların karşı karşıya kaldıkları lerizler ve kırılmalar bunun en 
açık göstergeleri dir. Her türlü olumsuz koşullara ve imkfmsızlılda
ra rağmen, Müslüman coğrafya, yükseliş medeniyetini gerçeldeşti
recek hakim ve filozoflarını beldeınektedir. 

B. Hilonetin İslam Coğrafyasımdaki Yolculuğu 

Yitik bilgi hilcrnet ve felsefe, amyıcıları tarafından yerkürenin 
her coğrafyasında keşfedilmeyi beldemekteydi. Ancak onun ta
liplileri, öncelilde kendi bünyelerinin ve köklerinin arayışına gi
riştiler. Bu anlamda Müslüman düşünür ve filozoflar, evveliyetle 
akıl, zihin, kalp ve gönüllerini Kur'an ve hadisin hilcrnetli ve esrarlı 
cevherlerine yöne! ttiler. 

1. Hilanetli ve Esrarlı Cevherler: Kur'an ve Hadis 

Kur'an ve hadislerdelti bu tefeldcür ve tezeldcür kaşiflerine var
hidarının tüm kapılarını sonuna kadar açık tutmaktaydı. Bu aşkın 
sesleniş: "Düşünen ve aldeden bir topluımı veya topluluğu': ken
disine m uhatap olarak görmek şeldinde, varlık ve benliğin i maddi 
vasıtalardan azade olarak tezahür ettitın ektedir. Yine ala! ve kalbin 
birbirini inkar etmeyen ve yok sayınayan ilahi çağrısı, muhatap
larından "tefeldcür {düşünme) ve tezeldeürün (hatırlama)" türdeş
leri olan "taaldml (aldetıne), tefehhüm (anlama), tefaldmh (idrak 
etme, kavrama) ve teemmülü (derin düşünme)" de ısrarla talep 
etmektedir. 

Aşlan ve ilahi nidayı gönülleriyle/kalpleriyle işitenler, elde et
tilderi bu zenginlilderle arzın hilanet noktalarının keşfine çıktılar. 
Zira son Peygamber'in (s.a.s.) ifadesiyle, "Hilanet, müminin yitiği
dir, onu nerede bulursa alır:' 

Nihayetinde Itimisi güneşin doğduğu, Itimisi de güneşin battığı 
yerlerde olsa da, h ilanet merkezlerini buldular. Bu düşünce bölge
lerinin birisi Doğu'dald Yunan mirası, diğer ildsi de İran (Sasani) 
ve Hint düşüncesidir. 
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2. Hilemetin Dilden Dile Dillendirilmesi 

Bahsi geçen felsefe ve kültür havzaları, aynı zamanda kadim 
medeniyetlere mekanlık yapmışlardır. Müslüman bilgi ve hikmet 
aşıldarı, bir anlamda insanlık birikimi olan bu fıldr ve tefeld<ür ok- . 
yanuslarına daldılar. Öncelilde bu bilgi ummanının zengin eserleri 
Latince, Grekçe, Yunanca, Süryanice, Araınca ve Pehleviceden bi
rer birer tercüme edildi. 

Abbasilerle başlayan ve dünyada bir benzerine rastlanılmayan 
büyük çeviri faaliyeti, 1-2 asır sonra, islam coğrafyasına ve dü
şüncesine "altın çağ"ını yaşatacaktır. Özellilde de Halife Me'mun, 
830Öa Bağdat'ta, aslında cimri olmasına rağmen büyük meblağ
lar harcayarak inşa ettirdiği Beytü'l-Hikme (Tercüme Evi, Hikmet 
Evi), insanlık tarihinin en büyük çeviri faaliyetini gerçeldeştirmiş
tir. Rivayet edilir Id, bu terpüme merkezindeld mütercimlere ücret 
olarak çevirdiideri eserlerin ağırlığınca altınlar ödenmiştir.22 

Sonuç itibariyle İslam filozof ve mütefelddrlerinin yorulmak 
bilmeyen gayret ve çabalarıyla, beşeriyetİn ortak düşünce arenası
na, Müslümanların inşa ve ihya ettiği yeni, özgün bir fıldr sistemi 
olan İslam felsefesi ortaya çılanıştır. 

3. Miisliimanlann İnşa Ettiği Diişiince: İslam Felsefesi 

İslam hakimlerinin ürettiği ve tekamül ettirdiği hilanet, insan
lık birikiminin özgün bir tefeld<ür imalatı haline dönüşmüştür. 
Zira bu fikir zenginliği, Batı düşünce ve kültürüne sınırsız katla 
ve çeşitlilik kazandırmıştır. Ama her şeye rağmen İslam fılozofları, 
ulaşmayı hedefledilderi, tamamen Müslümanlara özgü bir felsefe
nin ihyasını süreidi yürelderinden ve zihinlerinden silememişler
dir. Yine de tüm bu hedeflere rağmen İslam felsefesi, diğer İslami 
disiplinlerden kelam ve tasavvuf üzerinde iz bırala cı tesirlerini be
lirgin bir şeldlde göstermiştir.23 

Ancak bir kez daha belirtmek gerekir ki, felsefe, tam olarak 
kendi işaret ve damgasını vurarak Ortaçağ ve Yeniçağ boyunca İs-

22 Bk.İbn Ebi Useybia, Uyunu'l-Enbd fi Tabalcilti'l-Etibba, tah: N. Rıza, Beyrut 
trz, 260; Mustafa Demirci, Beytü'l-Hilcme, Istanbul 1996, s. 90-93. 

23 AhmetArslan,/slam Felsefesi Ozerine, İstanbul 1999,s. 320. 
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lam bilgi ve kültürünün üretim odaldarı olan medreselerde isteni
len düzeyde cazibe halesine dönüşmedi. 

Endülüs'ün önde gelen Müslüman bilgeleri İbn Bacce ( ö.ll38) 
ve İbn Tufeyl (ö.ll85) gibi hakimierin zihninde, toplumun tüm 
katmanlarıyla arzu edilen seviyede iletişime geçemeyen filozof, ce
miyet içerisinde "münzevi'; "garip" ve "yabancı''24 ·gibi konumlara 
sürüldenmiştir.25 

4. Miisliiıman Haldmler/l~ilozoflar 

Müslüman mütefelddrler, genel olarak din ile felsefeyi uzlaş
tırına çabası içerisinde olmuşlardır. Niteldm Farabi (ö.950) ve İbn 
Sina ( ö.l 037) gibi ild büyük İslam filozofundan sonra gelecek olan 
İbn Rüşd (1198) de "Din ile felsefeyi aynı annedenemmiş sütkar
deşler"26 olarak görmüştür. 27 

Niteldm günümüzde birçok düşünür ve filozof, üzerinde an
lamlı bir şekilde konuşabileceği alan olarak değerler, idealler, 
amaçlar ve hedefler sahasını görni.ektedir. Gerçekte bilimler bize 
insanın fizyolojik ve biyolojik yapısı ile ilgili verileri sunmaktadır. 
Bununla birlikte, bu bilimsel veriler, toplumsal bir varlık olarak 
insanın ne olduğu, nasıl davrandığı ve rolünün nasıl olması gerek
tiğini de bildirınektedir. 28 Ancak bir bütün olarak evrenin, insanla 
ilgisini, yine insanın Allah'la ilişldsini, bunun yanında insanın ta
biatla ilişldsini, yalnız hikmet ve felsefe anlamlandırmaktadır. 

5. "Bilimsellik Tabusu" Bilim ve Dini Dii.şi.i.nce 

Bugün tüm varlıldarını, dayandırdıldarı bilimin "kutsal doğ
ması" haline getiren çağdaş. ideoloji ve alumların bilime dayanan 
bir ahlak ve bilime dayanan bir toplum modeli oluşturma rüyaları 
gerçeldiğini kaybetmiştir. Ayrıca bu fildr ve ideolojiler, dinle ara-

24 Bk.lbn Bacce, Tedbirü'I-Mütevahhid, nşr. M. Fahri, Restli/u Ibn Btıcce ei-IItı
hiyye, II. baskı, Beyrut 1991; İbn Tufeyl, Hayy b. Yakztın, nşr. A. Nadir, Bey
rut 1993. 

25 Arslan,lslam Felsefesi Ozerine, s. 320-321. 

26 Bk. İbn Rüşd, Faslu'l-Maktıl (Felsefe-Din Ilişkisi), çev. Bekir Karlığa, İstanbul 
1992, s. 115. 

27 Arslan, Islam Felsefesi Ozerine, s. 318. 

28 Arslan, Islam Felsefesi Ozerine, s. 329-330. 
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!arına kalın ve aşılması güç duvarlar örmüşlerdir. Artık şunu da 
kesinkes kabul etmek gereidr ld, dini düşünce kendini anlatmak, 
ifade etmek, ispat etmek ve meşrulaştırmak adına kutsaı1mış her 
türlü bilimsel veriye gözü kapalı sarılmamalıdır. Dini düşünce, in
san hayatının anlamı, ne olması gerektiği, fert ve toplumtm siya- · 
sal hayatının nasıl erdemli hale dönüştürülmesi gerektiği, insanın 
amaç, ideal ve hedeflerinin vahiyle paralel bir atmosfer içine nasıl 
çeldiebil eceği üzerinde yoğunlaşmaktadır.Z9 

Ancak Müslüman bilge ve aydın, Kur'an'ı bir bilim, tarih, biyo
loji, doğa ve arkeoloji ldtabı gibi olcuma hastalığından da kaçınma
lıdır.30 Zira bilimin verilerinin değişken ve yanlışlanabilir olması, 
böyle bir tedbiri önceden ele almayı gerekli kılmaktadır. 

Bu sözlerden de modern Müslüman düşünür, bilimsel verilere 
ve teknolojik gelişmelere.kapısını tamamen kapatmalı ve sırtını 
çevirmelidir, anlamı çıkarılmamalıdır. Dikkat edilmesi ve hassas 
olunması gereken husus, açık ve nettir. O da Kur'an ve vahyin, bi
lim ve teknolojinin tasdikine ve merhametine muhtaç olmadığı 
hususudur. 

Fakat çağdaş Müslüman aydm şunun da bilincinde olmalıdır 
Id, o da bilim, telmoloji ve tefeldcür geliştikçe ve ilerledikçe vahiy 
daha iyi anlaşılacaktır. Aynı zamanda Kur'an'ı, daha derin ve zen
gin anlamlar dünyasıyla görmek imkanına kavuşulacaktır. 

6. Eı·dem Medeniyeti ve Sömürü Medeııiyeti 

Kindi (ö.866), Farabi, Birılni (ö.I061), İbn Sina ve Gazali'nin 
( ö.llll) fıldr emelderiyle, Batı için karanlık olan Orta Çağ, İslam 
dünyası ve düşüncesi için "altın çağ"a dönüşmüştür. Değişim ve 
dönüşüm, Müslüman coğrafyasıyla sınırlı kalmamış, bunun artçı 
dalgaları, Batı için Rönesans ve Reform dönemini başlatmıştır. 

İslam'ın Rönesansıyla Batı'nın bu tartışmalı dönemi, aynı za
manlara tekabül etmiştir. 31 Arkasından insanlık ve medeniyet 

29 Arslan, ls/am Felsefesi Ozerine, s. 329-330. 

30 Arslan, ls/am Felsefesi O zerine, s. 330. 

31 Hilmi Ziya üllcen, ls/am Felsefesi Kaynaklar ve Etkileri, IV. baskı, İstanbul 
1993, s. 387. 
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kültür ve birilamine katkıları açısından, İslam dünyası bu misyo
nunda yeterli etldnliği gösterememiştiı: Batı ise bu evrensel mis
yonu, insanlık ve medeniyet yararına kullanmayıp, maalesef kan, 
gözyaşı, şiddet ve sömürüyle (emperyalizm) devralmıştır. Ancak 
yine de medeniyetler, bir zincirin halkaları gibi, misyon ve amaç
lan farldı da olsa, birbirlerine kenetlenmiştir. Dolayısıyla herhangi 
bir medeniyetin tek başına bağımsız ve bağlantısız olarak ele alınıp 
incelenmesi yanıltıcıdır ve aynı zamanda halakatten uzaldaşmadır. 

Bu açıdan bazı millet ve medeniyetlerin dünya tarihindeld üs
tün ve halcim konumlarını kaybettilderi, yerküredeld temsiliyetle
rinin son bulduğu anlamına gelmeyecektir. İslam medeniyeti, 8. 
yüzyılda Yunanöan aldığı ve devşirdiği külliyata, kendi rengini ve
rerek yeni ve özgün katiularda bulunarak Batı'ya aktarmıştır. ihti
şamlı duruşunu, 13. yüzyıldan sonra kaybederek, sadece haşiyeci
lik, şerhçilik ve naldieilik girdabına kendisini kaptırmıştır. Bunun 
neticesi olarak yedi sekiz asırlık bir uyku ve yarı uyuşmuşluk hali 
yaşamıştır. Ancak dünya ve dolayısıyla onun içindeld medeniyet
ler tarihinde, en geniş sınırlanyla 7. yüzyıldan başlayıp 17. yüzyı
la kadar, yaldaşık on asır süren birildm, tecrübe ve hakimiyetiyle 
Müslümanların bu kadim uygarlıldarını yeniden ihya etmesi hayal 
değildir.32 

Şu halde İslam dünyasının düşün ür ve mütefelddrleri, geçmişte 
insanlığa medeniyet, huzur, mutluluk ve erdem gibi değerleri on 
asır boyunca taşımışlar ve sunmuşlardır. Dolayısıyla Hz. İsa'nın 
(a.s.) doğumunun üçüncü bin yılı kabul edilen bu yeni on asırlık 
zaman aralığında umutsuzluğa, yeise ve karamsarlığa düşmeden, 
hilonet ve felsefe geleneğinin en büyük temsilcileri olarak Müslü
man aydın: ve entelektüeller, bunu başarma güç, kapasite, deneyim 
ve yetisine sahiptirler. 

32 Olken,lslam Felsefesi Kaynaklar ve Etkileri, s. 387. 
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C. Dıin He Fdsefeııün (Hıikmetin) SiitkarrcleşHğıi 

mi? Yoksa Felsefe Dıinclen Çıı.kaırıır nu? 

Büyük sufılerin kahir ekseriyeti, felsefeye ve onun üreticileri 
olan filozoflara, dolayısıyla onların eserlerine ilgisiz kalmamış
lardır. Özellilde tasavvufta kararlalan Gazali'nin, hayatını kaleme 
aldığı eserinde33 de belirttiği gibi, o iki yıl felsefe okumuş ve bir yıl 
da okuduklarını tekrar etmiştir. Yine İbn Arabi'nin, İhvan-ı Safa 
Risaleleri'nden çok etldlendiği bilinmektedir.34 

Ayrıca Hz. Mevlana'nın ve onun yalan dostu Şems-i Tebrizi'nin 
Eflatun'un ve başka filozofların düşüncelerinden haberdar oldu
ğunu eserlerinden öğrenmekteyiz. 35 Demek Id düşünce tarihi bo
yunca felsefenin din ile ilişldsi varlığını korumuştur; zira her ildsi 
birbiriyle iç içe girmişlerd!r. O halde inanç alanından bağımsız 
olamayan felsefeyi öğrenmenin amacı nedir? 

l. Felsefe Öğrenmenin Amacı 

Felsefe öğrenmedeld amaç; Yüce Yaratıcı'yı bilmek, O'nun ha
reket etmeyen ve değişildiğe uğramayan "Bir" olduğunu, her şeyin 
sebebinin O olduğunu; cömertliği, hilanet ve adaleti ile O'nun bu 
aleme düzen veren olduğunu bilmektir. Filozofun yapması gere
ken şey de, gücü nispetinde Yaratıcı'ya benzerneye çalışmasıdır.36 

Bu ifadeler İslam sufılerinin çok sık dillendirdiği bir hadisi çağ
rıştırmaktadır: " ... Kulum bana nafile ibadetlerle yaldaşır ... Ben 
onun gören gözÜ, işiten kulağı, yürüyen ayağı olurum:'37 Diğer ta-

33 Gazali, el-Munkızıı mine'd-Dalal, tah. Kasım en'Nuri, Muhyiddin Necip, Dı
maşk 1991, s. 78. 

34 Bk. Ebu'I-Ala Afıfı, islam Düşüncesi Makaleler, çev. E. Demirli.İstanbul2000, 
s. 231; Afıfı, Muhyiddin İbn-i Arabi'de Tasavvuf Felsefesi, çev. M. Dağ, II. 
baskı,İstanbul1998, s. 93, 240; M. Saeed Sheikh, Islamic Philosoph, London 
1982, s. 35. 

35 Bk. Mevlam'l Celaleddin, Divan-ı Kebir, haz. Abdülbald Gölpınarlı, Ankara 
2000, IV. 85, 92, 160, 162, 226, 257; VII. 549; Şems-i Tebrizi, Malca/at (Ko
nuşmalar) I, çev. M. Nuri Gencosman, İstanbul1974, 48-49, 169-170,217, 
223-224, 238; Malca/at (Konuşmalar) II, çev. M. Nuri Gencosman,İstanbul 
1975, 95-96. 

36 Fanibi, Risa/e fima Yenbaği en Yukaddeme Kalbe Te'allümi'l-Felsefe, Mısır 
1325/1907, s. 63 (Kaya, İslam Filozofların Felsefe Metinleri, s. 113-114). 

37 Buhari, Rikak, 38. 
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raftan filozofun Allah'a benzerneye çalışması, '1\llah'ın ahlakıyla 
ahlaldanmak"38 hadisini hatırlatmaktadır. 

Şu halde felsefeyi öğrenen ve onun ilkelerini bilen kişi, bu ça
basının karşılığında neler elde eder? Kendisinde ne tür değişilclik
ler meydana gelir? 

2. Felsefe Bilmenin Yararlan 

Felsefeyle iştigal eden ve onun tahsilini yapan ldmse, var olan
ların halakatini bilmekle ve onları kendi yararına kullanmalda, er
demleri elde eder. Allah'ın yarattığı varlık türlerindeki hikmeti iyi 
kavrar; onların sebep ve sonuçlarını araştırır ve mükemmel düzeni 
anlar.39 

Külli bir ilim olan felsefe, her varlık türünün yapısal özelliğini, 
niçin yaratıldığını bilmek ve bütün bunları külli bir bilgiyle kuşat
maktır. Bunun sonucunda ise faziletler elde edilir.40 

Türlerine göre felsefenin faydalarına baktığımızda bunları üç 
kısımda ele almak mümkündür: 

a. Siyaset felsefesinin faydası, insan türünün devamı ve hayat 
için gereldi olan konularda yardımlaşabilmeleri amacıyla, fertler 
arasındald işbirliğinin niteliğini öğrenmektir. 

b. Aile felsefesinin faydasına gelince; insanın ev idaresini sağ
layabilmesi için, ev halkı arasında gereken iş birliğini öğrenmektir. 

c. Ahlak felsefesinin faydasına gelince; bu da erdemleri ve ru
hun bu erdemlerle arınma yollarını öğrenmek; bununla birlikte 
kötülülderi ve ruha bu kötülülderin ulaşmaması için onlardan sa
kınına yollarını öğrenmektir.41 

38 Razi, et-Tefsiru'l-Kebir, Tahran trz, VII, 68. 
39 Amiri, Kitabü'l-l'lanı bi-Meııakıbi'l-lslanı, nşr. A. Gurab, Kahire 1967, s. 88 

(Kaya, Islam Filozofların Felsefe Metin leri, s. 1 99) 
40 İhvan-ı Safa, er-Risaletü'l-Cilnıia, (Resililu İhvilııi's-Safil ve Hullilııi'l-Vefa 

içinde) tah. ArifTamir, Beyrut-Paris 1995, V. 31-33. 

41 İbn Sina, UyCmu'l-Hiknıe, Risaleler içinde, çev. A. Açıkgenç, M. H. Kırbaşoğlu, 
Ankara 2004, s. 94. 
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Erdemleri öğreterek Aşkın Varlığa ulaşmanın yöntemlerini 
gösteren felsefenin bazı ilkeleri, işaret yoluyla ilahi din sahiplerin
den (peygamberlerden) alınırY 

3. Din ile Felsefe 

İslam fılozofları, ortak bir dili gerçekleştirmek için uygun bir 
araç olarak felsefeyi seçmişlerdir. Böylece onlar, evrensel bir ko
nuşmayı felsefe kanalıyla gerçekleştirmek istem işlerdir. Şüphesiz 
İslam veya din, felsefeden daha etkili bir alandı. Ancak din, daha 
çok içerden konuşmaya elveriyordu. Evrensel bir dil için felsefenin 
aracılığı gerekiyordu. Filozoflar için din ve felsefe hem konuları, 
hem de amaçları bakımından uyumluydular. Ancak Gazali'nin 
bazı konularda felsefe ve filozoflam yönelttiği eleştiriler, beldenen
den daha fazla yani<I uyandırdı. Onun eleştirisinin etkili olması, 
bir sebepten daha çok sonuç niteliğinde oldu. '13 

Dinin merkezi rol üstlendiği Orta Çağlarda, felsefenin sosyo
kültürel olarak benimsenmesi ve inandırıcı olması için "İslami
leştirilmesi" gereldiydi. Daha doğrusu İslam'ın felsefi kavramlarla 
anlatılması kadar önemli bir husus, felsefenin de "İslamileşebilme
si" ve "İslaınileştirilebilınesiydi': Müslüman'ın kendisiyle ve başka 
inançlar ve uygarlıldarla bir konuşma yapabilmesi, diyalog kura
bilmesi için felsefe, aldın ortak dilinin kullanılınası açısından çok 
makul ve gereldi bir disiplindi. Ancak her şeye rağmen felsefe ve 
akıl vasıtasıyla evrenselleştirilmesine ve ortak bir dil haline geti
rilmesine çalışılan İslan1ın, bir tehlikeyle karşı karşıya kalma ris
ki söz konusuydu. O da İslam'ın düşünce ve tasavvur merkezinde 
bulunan ana kavram ve konuların özel anlamlardan uzaldaştırılıp 
yabancılaştırılması ve tanınamaz bir hale getirilmesi tehlikesiydi.'1'1 

4. Felsefeyle İlgilenmek/Uğraşmak Mübah nu? Haram 
mı? 

Sorulan sorunun ve benzerlerinin yanıtını, Ortaçağ'ın en 
önemli Aristo yorumcusu İbn Ri.işdöen almak rasyonel bir tavır 

42 İbn Sina, Uyi'mu'l-Hikme, s. 94. 

43 Arslan, islam Felsefesi Ozerine, s. 319-321. 

44 Arslan, islam Felsefesi Ozerine, s. 321-322. 
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olacaktır. İbn Rüşde göre hakikatte felsefenin görevi/işlevi, var 
olanlara bakmak ve varlıldarın Yaratıcı'ya delaletinden başka bir 
şey değildiı: Zira var olanlar, Allah'ın varlığına kendi yapılarının 
iyi bilinmesi sayesinde tanıklık yaparlar. Varlığın yapısı tam ve 
kesin olarak bilinirse, Sani (Yapıcı) haldcındald bilgi de, o derece 
tam ve mükemmel olur. Din de, felsefe gibi var olanlar haklanda 
düşünmeyi teşvik ve tavsiye etmiştir. Hatta felsefenin ilgilendiği 
konunun bilinmesi din balamından bir zorunluluk ve istenilen bir 
durumdur.45 

Niteldm din, varlıldar haldeında düşünmeyi sürekli öğütle
mektedir. Kur'an'da birçok ayet, bu hususu desteldemektedir: "Ey 
hasiret sahipleri! İbret alın"46• Bu ayet, hem akli layasın hem dini 
layasın birlikte kullanılmasının zorunlu olduğuna işaret etmekte
dir. Bununla birlikte "Gölderin ve yerin hükümranlığına, Allah'ın 
yarattığı şeylere bakmazlar mı?"47 ayetide yaratılmış her şeye ibret 
ve hikmet nazarıyla bakmayı hatırlatmaktadır. Bu çerçevede Yüce 
Allah, putperest (pagan) toplumdaki tek muvahhid olan Hz. İbra
him'e balışettiği nimeti haber vermektedir: "Biz, böylece İbrahim'e 
gölderin ve yerin hükümranlığını gösteriyorduk:'48 

Yine Kur'anöa, insanların düşünmek ve tefeldcür etmelde so
rumlu olduldarını bildiren sayısız ayetlerden birkaçı da şöyledir: 
"insanlar acaba deveye balap da biraz düşünınezler mi, deve na
sıl yaratıldı? Göğe balanazlar ını, nasıl kaldırıldı? Dağlara bak
mazlar ını, nasıl dikildi?"49

; "Onlar gölderin ve yerin yaratılışını 
düşünürld'50 

Din ile felsefe arasındaki ınünasebeti ortaya koyduğu eserinde 
(Faslü'l-Makal) İbn Rüşd, ldtabı yazma gayesi olarak şu gerekçeyi 
ortaya koymaktadır: Bu çerçevede o, şeriat/din açısından felsefe ve 
m antıle ilimleri tahsil etmenin hülanünü aramaleta ve sorgulamak
ta dır. Felsefe ve ınantık ile ilgilenmek "mübah mı, yasaldanmış mı, 

45 lbn Rüşd, Faslu'l-Makal, s. 64. 

46 Haşr, 59/2. 

47 ruaf. 7/185. 

48 En'am, 6/75. 

49 Gaşiye,88/17-19. 

SO Al-i lmn1n, 3/191; lbn Rüşd, Faslü'l-Makal, s. 64-65. 
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yoksa emredilmiş midir?" sorulan meseleyi sarahate kavuşturmak 
ve zihinsel bir berraklık için vazgeçilmez suallerdir. Eğer zikri ge
çen ilimlerle iştigal etmek emredilmiş ise, bu emir "mendup olarak 
mı, yoksa vacip olarak mı değerlendirilmelidir?"51 

5. Suni'yi/Yaratıcı'yı Bilmek-Yarattığını Bilmek Şer'<'in 

Vacip 

Zilcri geçen sorulardan hareketle İbn Rüşd, meseleyi ele almak
tadır. Ona göre, felsefenin işlevi, var olanları ele almak ve onlar 
haldeında tefekkür etmektir. Bu çerçevede, varlıkların, Yaratıcı/ 
Yapıcı'yı delaletini de ortaya koymaktır. Nitekim yukarıda belir
tildiği gibi var olanların delaleti, O'nun sanatını bilmelde Vare
deı-ii şehadet ederler. Yaratıcı'nın sanatını ve yarattıidarını bilmek 
ne kadar yüksek düzeyde gerçeldeşirse, Sani'yi yani marifetullahı 
bilmek o kadar muazzan! olacaktır. Mademki şeriat de varlıkları 
düşünmeyi ve tefeldcür etmeyi mendup kabul ederek teşvik etmiş 
ve yönlendirmiş, o halde yapılınası gereken, felsefenin de yapmaya 
çalıştığı hakikate ulaşınaya çalışmaktır. Bunu yapmak da, şeriatın 
penceresinden bakıldığında vacip ve mendup olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 52 

6. Şeriat Kıyas ilişkisi 

Var olanları alal ile bakmak ve araştırmak, İbn Rüşd için, şer'i 
bir zorunluluktur. Bunu yapmak da, bilinenden bilinmeyeni çı
karmaktan başka bir şeyi ifade etmeyecektir. O halde, var olanlara 
balanalc ve onlar halcianda düşünmek vaciptir. Bu yöntem ld, layas 
türlerinin en mükemıneli ile gerçeldeştirilen en mükemmel bakış 
tarzı olarak kabul edilir. Buna da burhan d enilir. 53 

7. Biırhan il~ Tasdik, Cedelci Sözlerle Tasdik, Hitabi 
Sözlerle Tasdik 

Tasdik konusunda İbn Rüşd, üç tür yöntemin varlığını haber 
verir: 

sı lbn Rüşd,Fas/ii'l-Makal, s. 63. 

52 lbn Rüşd,Faslü'l-Makal, s. 64. 
53 lbn Rüşd,Faslü'l-Makal, s. 65-66. 
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"Kimisi burhan ile tasdik edeı; kimisi de burhan sahibinin bur
han ile tasdik ettiğini, cedelci sözlerle tasdik eder. Çünkü onun 
tabiatında bundan daha fazla bir kabiliyet yoktur. Kimi de hitabi 
sözlerle tasdik edeı: Burhan sahibinin burhanadayalı sözlerle tas
dik ettiği gibr'5'

1 

8. Burhani Nazar Hakikate Aykırı Olamaz 

Burhani nazann, dinin prensipleriyle aykırı olması düşünüle
mez. Çünkü, der İbn Rüşd, hakikat haldkatle çatışmaz ve birbirine 
zıt düşmez. Bilalds, hakikat hakikatle uyuşur ve uyumludur ve le
hine şahitlikte bulunur. İbn Rüşd burhana dayalı balaşı şu sözle
riyle ifade etmeye çalışır: 

" ... burlıana (dayalı) bakış; herhangi bir var olan için, herhangi 
bir bilgi türünü gösterirse, bu var olan, ya şeriat tarafından tanıtıl
mış (ve tarif edilmiştir) ya da onun hakkında (şeraitte) susulmuş 
ve bir şey söylenınemiş olacaktır. Eğer o var olan, (şeraitt~) hakkın
da susulmuş olan bir şey ise; bu takdirde bir çelişki bulunmayacak
tır. Bu, fılahçının şer'i kıyas yoluyla çıkardığı, (hakkında) susulmuş 
olan (meskütu'n-anh) hükümler mesabesindedir:'ss 

9. Te'vil 

İbn Rüşd, burhan kitaplarını ehli olmayanlara yasaklamak 
gerektiğine inanır. Zira ona göre, bu kitapları yasaklamak şeria
tın em rini menetmek anlamına gelecektir. Bu çerçevede Kurtubalı 
Filozof, Gazali'nin eserlerinin tamamını ehli olmayan ve yetkin 
olmayan insanlardan yasaldamanın lüzumuna işaret eder. Benzer 
şekilde burhan kitaplarının e!ıil olmayanlardan menedilmesi ge
relanektedir. Üstelik burhan kitaplarının insanlara vereceği zarar 
ve hasar fazla değildir. Bunun sebebini de İbn Rüşd şu sözleriyle 
açıklar: 

"Zira burhan ldtaplarına balap okuyanlar çoğunlulda üstün fıt
rat sahipleri dir. Bu sınıfa sadece arneli fazilet yoksunluğundan, dü
zensiz olarak okumaktan ve (bilgiyi) bir öğreticiden almamaktan 
(zarar) gelir. Ama (burhan ldtaplanna) bütünüyle bakıp (okumayı) 

54 lbn Rüşd, Faslii'l-Makill, s. 74. 
55 lbn Rüşd, Faslü'l-Makill, s. 76-77. 
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yasaldamak; şeriatın kendisine çağırdığı şeyi menetmek olur. Zira 
bu (engelleme) insanların en değerli sınıfına ve var olanların en 
üstün sınıfına zulümdüı~'56 

Nazar için gerekli olan enstrüman ne ise onun iyi bilinmesi 
bir yükümlülüktür. Nitekim bir faldh hükümlerin nasıl ve hangi 
usulle çıkarılacağını bilmelde mükellef ise, faldhin kendisi için bir 
ilke kabul ettiği "Ey hasiret sahipleri ibret alın"57 ayetinden hare
ketle aldi kıyası bilmesinin kendisi için bir zorunluluk olduğunun 
şuurunda olmalıdır. Dolayısıyla aldi layasa müracaatı (nazar)ı da 
benimsememiz gerekir.58 

İnsamn ilmi sanatlarda olduğu gibi, aıneli sanatlarda da her 
hususu bilmesi ve uygulamaya solanası, kısacası tam bir mükem
meliyet ve yetkinlik sergileınesi mümkün değildir. Zira insanın 
kapasitesi sınırlı olduğu1için, bir ldşinin ortaya çıkarabileceği bir 
sanat bulunmamaktadır. Bu kapsamda bakıldığında, İbn Rüşde 
göre, sanatların sanatı olan hikmet/felsefede tek başına büyük bir 
başarının elde edilmesi mümkün gözülanemektedir.59 

10. Felsefe/Hikmet Din/Şeriat İlişitisi 

Şeriat ve din, İbn Rüşde göre, var olanları akıl ile tefekkür et
meye çağırır. Tefekkürün başlangıç evresi olarak da araştırmayı 
sürdürmenin gereldiliği söz konusudur. Bu çerçevede "Ey hasiret 
sahipleri ibret alın"60 ilahi uyarısı önemlidir. Arkasından "Gölderin 
ve yerin melekiıtuna ve Allah'ın yarattığı şeylere balanazlar mı?"61 

ayetlerinin nasıl gerçekleştirileceği hususunda rehberlik yapar. 
Nihayetinde İbn Rüşd'ün dikkat çekmek istediği nokta, Kur'an 
ayetlerinin insanları akli düşüneeye kanalize etme ve yönlendir
mesini hatırlatmaktır. Niteldm Hz. İbrahim'in yaşadığı tecrübe bu
nun açık bir örneğidir Id, "Biz, böylece İbrahime gölderin ve yerin 

56 lbn Rüşd, Faslü'l-MakıU, s. 98. 

57 Haşr, 59/3. 

58 lbn Rüşd,Faslii'l-Makill, s. 66-67. 

59 lbn Rüşd, Faslü'l-Makill, s. 7!. 

60 Haşr, 59/3. 

61 /\raf. 7/184. 
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melektitunu gösteririz:'62 ayeti de buna işaret etmektedir. Tabiatta 
var olanlaı; düşünmenin alan ve kapsamını daha genişletmek için 
fırsatlar vermektedir. Şu ayetleri de İbn Rüşd aktarmakla kendisi
ni yükümlü hisseder: "Balunazlar mı deveye; nasıl yaratılmıştır? 
Bakmazlar mı göğe; nasıl yükseltilmiştir?"63 buyurur. Ve "Onlar, 
göklerin ve yerin yaratılışını düşünürld'M Filozofumuz mevcut 
hususla ilgili ayetlerin sayılarının daha da arttınlabileceğini zilcret
meyi ihmal etmez.65 

Din ile felsefe arasındaki ilişkide, İbn Rüşd, ikincisinin birin
ciyi iyi aniayıp kavradığı müddetçe bir sorunun yaşanmayacağını, 
aksi takdirde insan aldının yetersizliğinin ortaya çıkacağını düşü
nür. Böyle bir neticenin dedinin galip ve hakim olduğu bir zemine 
yol açacağını bildirir: 

"Felsefe şeriatta yer alan her şeyi araştırır. Eğer felsefe şeriatı iyi 
kavrarsa, felsefenin anlayışı ile şeriatın anlayışı arasında bir fark 
kalmaz ve dolayısıyla bilgi bakımından daha yetkin bir dereceye 
ulaşmış olur. Eğer felsefe şeriatı iyi bir biçimde kavrayamazsa, in
san aklının bu konudaki yetersizliği bilinmiş olur ve onu yalnızca 
şeriat kavrar:'66 

ll. Öneelci Milletierin Düşüncelerini Değerlendirmek 

İslamöan önceki toplumların ve halldarıi1 akli birikim ve tecrü
besinden haberdar olmak ve onları bilmek, Müslümanlar üzerine 
bir gereldiliktir (vaciptir). Bu öncüiden yola çıkan İbn Rüşde göre 
bilgi gücünden yararlanılacak olan geçmiş toplumların inançları
nın, tevhidi olup olmaması önemli değildir. Bunu bir benzetmeyle 
anlatmak gerekirse; kurban kesmeye uygun bir bıçak bulunursa, 
onunla kurban kesmenin doğru ve mümkün olması için, bu aletin 
bizimle aynı inancı taşıyan kimseye ait olmasına bakılmaz. Yeter 
ki, kesme işlemi için gereldi şartlar bulunsun.67 

62 En'am, 6/75. 

63 Gaşiye, 88/17. 

64 Al-i imran, 3/191. 

65 lbn Rüşd, Faslii'l-Makal, s. 64-65. 

66 lbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı (Telıafiit el- Tehılfiit), çev. Kemal 
Işık-Mehmet Dağ, Samsun 1986, s. 278. 

67 lbn Rüşd, Faslii'l-Makal, s. 68-69. 
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Niteldm ak.li kıyaslar konusuna balanak için gereken her şeyi, 
eskiler en mükemmel şeldlde araştırıp bulduklarından, bizim 
elimizi onların kitaplarına uzatıp bu konuda söyledilderine bak
mamız icap etmektedir. Bu çerçevede İbn Rüşde göre eğer onla-. 
rın söylediiderinin hepsi doğru olursa, bunları kabul ederiz. Şayet 
onların söyledilderinde doğru olmayan şeyler varsa, bunlara dik
katleri çekeriz. 68 

Hasılı geçmiş milletierin en mükemmel şeldlde düşünerek ve 
araştırarak bulduldarını ve onlardan bize kadar ulaşan ldtaplannın 
incelenmesi gerelanektedir. Eğer onların söyledilderi şey doğruysa 
alınır; doğru olmayan hususlar bulunursa, onlara dild<at çekilir. 
Başkaları da ondan salandırılır.69 

12. Eskilerin Kitaplanndaki Amaçla Din in Amaç ve 
Maksadı Aynı / 

Şu halde İslamöan önceki toplumların ortaya koyduldan ld
tapları inceleyip değerlendirmek, dinin bizi sorumlu tuttuğu bir 
yükümlülüktür. Kim bu kitapları ele alıp değerlendirmeye layık 
olanı (zeka, adalet, ilim ve ahlak Silhibi olanı) engellerse, İbn Rüşd 
nezdinde, dinin halkı Allah'ı bilmeye davet ettiği kapıdan insanla
rı uzaldaştırmış olur. Bu kapı Id, Allah'ı haldoyla bilmeye götüren 
balaş (nazar) kapısıdır. Bu yapılması istenmeyen davranış ise, bil
gisizliğin zirvesi ve Allah'tan uzaldaşmanın son sınırıdır.70 

Yaratılışındald eksildikten, usul ve yöntem bilmemesinden, ar
zularının esiri olmasından ve kendisine o konuyu anlatacak yetldn 
bir öğretici b ulamamasından veya bunların hepsinden dolayı, şaş
lan bir ldşi felsefe okuyup öğrendiğinden dolayı şaşırmış, mecra
sını kaybetmişse; İbn Rüşde göre düşkün ve şaşkın kişiye bakıp 
da değerlendirmeye ehil olanları bundan engellemek ve uzaldaş
tırmak haksızlık olur. Zira bu sebeple o ldşiye ilişen zarar kendi
liğinden değil, yetersizlik ve donanımsızlıktan kaynaldanmıştır. 
Bunun için Hz. Peygamber: "Kardeşinin ishal olması üzerine ona 
bal içmesini emredip de balın ishali daha da fazlalaştırınasından 

68 Ib n Rüşd, Faslii'l-Makd/, s. 69. 

69 lbnRüşd,Faslii'l-Makdl, s. 71-72. 

70 İbn Riişd,Faslii'l-Ma/cdl, s. 72. 
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dolayı kendisine şikayet eden ldmseye; Allah doğru söyler, senin 
kardeşinin karnı yalan söyler"71 şeldinde cevap vermiştir.72 

13. Felsefe ile Uğraşan Dinden Çıkar mı? 

Halkın avam takımından bir kısmının felsefi konulara ilgi 
duyması, okuması ve düşünmesi sebebiyle sapıttıldarı zannedil
mesinden dolayı, bazı Itimselerin hikmet ldtaplarına bakmayı ya
saldamalarını İbn Rüşd bir layasla izah eder: Bu durum bir toplu
luğun su içerken suyun boğazında kalıp ölmesi nedeniyle susamış 
ldmseyi tatlı ve soğuk suyu içmekten alıkoyan ldıusenin tutumu
na benzer. Çünkü su içerken suyun boğazda kalmasından dolayı 
ölmek arızi bir haldir, susuzluktan ölmek ise zati ve zorunlu bir 
haldir.73 

Diğer taraftan olumsuz tutum ve davranışları sadece bir ilim 
dalına yüldemek makul değildir. Nitekim hukukçu bir aileden 
gelen ve kendisi de bir hukukçu olan İbn Rüşde göre, nice fıluhçı 
(İslam hukukçusu) vardır ld, fıluh {İslam hukuku) onun takvası
nın azalmasına ve dünyaya dalınasına sebep olmuştuı: Hatta bizzat 
bu ilim dalı, kendisi de bir İslam hukukçusu olan İbn Rüşde göre, 
ameli fazileti gerektirdiği halde, fıkıhçıların birçoğununameli fa
zilete sahip olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla felsefe ile uğra
şanlarda görülen bazı olumsuzlukların fıkıhla ilgilenenlerde de 
görülmesi mümkündür_74 

14. Peygamber ve Filozof 

İbn Rüşd, felsefe din ilişldsini, bir üst boyuta taşıyarak peygam
ber ve filozof (bilge) arasındaki münasebetle bağlantı kurar. Bu 
çerçevede o, tevhit dininin prensiplerinin kadim felsefe okulların
dald bilgelere ulaştığındaki etkileri ve değişimleri anlatır: 

"iskenderiye'de öğretim görevi yapan bilge ldşiler, kendilerine 
İslam şeriatı ulaştığında Müslüman olmuşlardır. Yine Rum ül
kesinde (Roma imparatorluğunda) yaşayan bilge kişiler de, Hz. 

71 Buhari, Tıp. 4. 
72 lbn Rüşd, Faslü'l-Malall, s. 73. 
73 İbn Rüşd, Faslü'l-Makal, s. 73. 
74 İbn Rüşd, Faslü'l-Maka4 s. 74. 
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İsa'nın şeriatı kendilerine ulaştığında, Hıristiyan olmuşlardır. Hiç 
kimse İsrailoğulları arasında birçok bilge kişi bulunduğundankuş
ku duymamaktadır. Bu husus, Hz. Süleyınan'a mensup olan İsra
iloğullarının sahip olduğu kitaplarıı-ldan açıkça anlaşılmaktadır. 
Bilgelik, vahiy alan kimseler, yani peygamberlerde süreidi olarak 
bulunan bir şeydir. İşte bu nedenlerdir ki, bütün söylenen sözler 
arasında en doğrusu, her peygamber bilge olduğu halde, her bilge
nin peygamber olmadığıdır; onlaı; yalmzca, peygamberlerin varis
leri olduldarı söylenen bilginlerdir:'75 

ıs. Şeriat ve Alal 

Kamtlanınaya ilişkin sanatların ilkeleri arasmda, postulatlar 
(el-müsadarat) ve alesiyamlar (el-usul el-mevzu'a) bulunduğunu 
kabul eden İbn Rüşd, benzer şel<ilde aynı durumun vahiy ve akıl
dan kaynaldanan şeriatlarda IS~ılunınasının daha ınünasip olduğu
na inanır. O, her şeriatın vahye dayandığını düşün ür. Bu çerçevede 
akıl da vahiyle iç içe bulunmaktadır. Sadece aldadayanan bir şeriat 
olabileceğini söyleyen !<imsenin mecburi olarak böyle bir şeriatm 
hem akla hem de vahye dayanan şeriattan daha eksik olduğunu 
kabul etmesi gerekir. Nitekim bilge l<iŞiler her dinde mevcut bulu
nan insan eylemlerine yönelik ilkeler ve kuralların peygamberler
den ve yasa koyuculardan alındığı konusunda ittifak halindediri er. 
Onlar için zorunlu prensiplerden övgüye değer olanları, halkı er
demli eylemiere en çok yöneltenlerdir.76 

Çağdaş yazarlar ve araştırmacılar, İbn Rüşd'ün akılcılığı ve 
akılcılığı içinde din ve imana verdiği yer ve rol hususunda farklı 
düşüncelere sahip olmuşlardır. 

E. Renan ve onunla birlikte aynı düşüneeye sahip olanlar nez
dinde, İbn Rüşd, din ve imanla kendisini kayıtlı hissetmeyen salt 
bir akılcı ve h ür düşünürdür. Mehen ve Palacious'un öncülük ettiği 
ikinci grup görüşe göre, İbn Rüşd, dinin izin verdiği en son sınır
lara kadar bir akılcı, fakat bu akılcılık içinde aldı esas alarak din 
ve felsefeyi uzlaştırma gayreti içinde olmuştur. P. M. Alansonun 
öncülüğünü yaptığı üçüncü grup görüşe göre, İbn Rüşd, asla Batı 

75 İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı (Tehilfüt el-Tehilfüt), s. 330. 
76 İbn Rüşd, Tutarsızlığm Tutarsızlığı (Tehilfiit el- Telıilfiit), s. 330-331. 
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felsefesindeki anlamıyla, ilahi va h yi inkar eden, tabiati.istü hadi
selerin varlığını kabul etmeyen ve dini meseleleri sadece akılla 
uygunluğu nispetinde kabullenen bir akılcı değildir. Çünkü İbn 
Rüşd dini esas alınış ve dini meseldere akılcı bir yorum getirmeye 
uğraşınıştır. Onun akılcılığı bununla sınırlıdır. 77 

İbn Rüşd'ü, mutlak bir akılcı veya Batılı Ortaçağ düşünürleri
nin 'İki Gerçeldiği'; yani hem dini gerçeği hem de akıl gerçeği gibi 
ild ayrı gerçeği savunan bir akılcı olarak kabul etmek mümkün de
ğildir. L. Gauthier'in dediği gibi, İbn Rüşd, felsefeyi dine sathi bir 
şeldlde eldeıneınekte; akıl gerçeğini, Peygamberi vahiyle birleştir
mek istemektedir. 78 

Dolayısıyla İbn Rüşd din ile felsefeyi uzlaştırınaya çalışmış, 
dini halakatleri aluila izah etmeye çalışmıştır. Aldın kullanılması
nı, bizzat İslam dininin kendisi zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla felse
fi bir faaliyet içerisinde bulunmak ilahi ilkelerin bir yansımasından 
başka bir husus değildir. Felsefe, insanı din karşıtlığına sürülde
ınez, bilakis dine doğru yönlendiriı: Felsefe ve din iki ayrı haldkat 
değil, aynı hakikatin farldı ve ayrı iki ifadesini temsil ederler. 7~ 

İbn Rüşd'ün din ile felsefenin uzlaştırılınasında takip ettiği 
yöntem, bu alandald yapılan teşebbüslerin en güzel örneklerinden 
biridir. Zira o, bir taraftan Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları ve fiilieri 
hususlarında hem felsefenin yöntemi burhanı, hem de dini nassla
rın aynı neticelere ulaştırdığına inanır. Diğer taraftan metafizikten 
din felsefesine, fizikten psikoloji ve epistemolojiye kadar bütün 
felsefe disiplinlerinin aynı yöntemle nasıl ele alınabileceğinin me
todunu ortaya koyar.80 

77 Mehmet Bayrakdar: islam Felsefesine Giriş, Ankara 1988, s. 181-182 (Naklen: E. 
Renan, Averroes et L'Averroisme, Paris 1852, s. 163; A.F. Mehen, Etudes sur 
la Plıilosoplıie d'Averroes Consernant son Rapport avec celle d'Avicenne 
et Gaziili, Museon 1888, c.VII; M.A., Palacious, el Averroisme Teologica de 
San to Toma's de Aquino, Homenaje a don Francisco Cadera, Zaragoza 1904, 
s. 271-331; P. M. Alonso, Tlıeologia de Averroes (Estudios y Docıtmentos), 
Madrid-Granada 1947,s.109vd. 

78 Bayrakdar, islam Felsefesine Giriş, s. 182 (Naklen; L. Gauthier, La Tlıeore d'Ibn 
Rochd (Averroes) sur les Rapports de la Religion et de la Plıilosoplıie, Paris 
1909, s. 126. 

79 Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, s. 181-182. 

80 Hüseyin Sarıoğlu, ibn Rüşd Felsefesi, Istanbul 2003, s. 290. 
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Felsefenin dinsiziilde beraber anılmasına karşılık İbn Rüşd, 
fıkhi bir istidlalla onu savunur. Bununla birlikte o, bilgi ve kültürel 
birilam sahiplerinin kapasitelerine göre, iki tür dil geliştirir: 

Felsefeyi kuşatıldığı alanın &Şma taşıyan İbn Rüşd, geniş bir 
öğrenci potansiyeline rağmen, yaşadığı zamanın ve coğrafyanın 
eğitim sistemine uyum göstermede fazla mesafe alamadı.81 Bunun
la birlikte Endülüs'te Muvahhidler dönemhıdeki "İslami rasyona
lizm'in felsefe ve din münasebetine yeni bir yaldaşım getirmesi ih
tiyacı söz konusuydu. Bu bakış tarzı, din ile felsefenin birbirinden 
tamamen müstakil olacak bir yapı üzerine bina edilmeliydi. Zira 
ancak bu suretle, her iki sahanın da kimiiideri sıkıntı yaşamaz, 
etld alanları tespit edilebilirdi. Avrupa rasyonalizminin İbn Rüşd 
etkisiyle tanıştığı gelişim ve dönüşüm evresini, daha önce İslam 
dünyası yaşamıştır. Latin jbn Rüşdcüler, bu yaşananı tekrarlaya
rak Doğu'nun daha öne{ tecrübe ettilderini yaşama fırsatını ele 
geçirdiler.82 

İbn Rüşd'ün felsefe ile din arasındaki ilişiade kurmaya çalış
tığı dil, fikri sorunlar kümesini derinden anlamak ve kavramayı 
amaçlamaktadır. Onun kurmaya çalıştığı yöntem bir prensibi te
mel almaktadır: 

"Gayb alemi ile şehadet alemini köldü bir şekilde birbirinden 
ayırmak. Bu ayırınanın esası şuydu: Her birinin cevher itibarıyla 
diğerinden ayrılan özgün bir doğası vardır. Bu yüzdendir ki söz 
konusu ayrım, yöntemle ilgili temel bir ınevzuda vuku buluyordu. 
Bu mevzu, İbn Rüşd'ün, "din-felsefe ilişlosinin irdelenişinden gai
bin şahide layası" prensibinin kullanımının hatalı olduğuna dild<at 
çeldşidir. Din ve felsefenin hiçbir probleminde gaibin şahide layası 
doğru değildi. Dolayısıyla İbn Rüşd din meselelerinin felsefeye, 
felsefe meselelerinin de dine sokulınası çabalarından doğan hataya 
da dilcl<at çelayordu; çünkü böyle bir sokuŞturına operasyonu; İbn 
Rüşde göre iki taraftan birinin kurban edilişi gerçeldeşmeksizin 

8ı Urvoy, "Jbn Rüşd': Seyyid Hüseyin Nasr, Oliver Leaman, İslam Felsefesi Taı·i
hi içinde, 403 (Naklen; D. Urvey, Le Monde des Ulemas Andalous, Cenova 
ı 978, s. ı 78- ı 79). 

82 Muhammed Abid ei-Cabiri, Felsefi Mirasımız ve Biz, çev. Said Aykut, Istanbul 
2000, s. 274. 
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mümkün olmayacaktır. Ya dinin asılları ve temel prensipleri feda 
edilecek yahut felsefenin asılları ve temel ilkeleri çiğnenecekti:' 83 

Dinin kendine ait ilke ve temellerinin olduğuna inanan İbn 
Rüşd, benzer şeldlde felsefenin de kendine ait prensiplerinin oldu
ğunu düşünür. Nihayetinde dini yapının felsefi yapıdan farklılığı 
ortaya çıkar. O, felsefe binasının bölümlerinin din binasına müda
hil edilmesine veya felsefe binasının bölümlerinin din binasının 
bölümleri vasıtasıyla okunmasını meşru görmez. Aksi yapıldığı 
takdirde, bölüm! erin çarpıtılması ve her iki binanın zarar görmesi 
ve karınaşık bir hal alması kaçınılmaz olur: 

" .. .İbn Rüşd dini problemierin din dahilinde okunınası gerek
tiğini, felsefi problemierin de felsefenin sınırları içinde okunup 
yorumlanınası gerektiğini ısrarla savunınuştur. O halde İbn Rüşd 
dineve felsefeye iki ayrı aksiyoınatilc yapı ild ayrı çıkarımsal fara
zi-bina olarak balonıştır. Dolayısıyla doğruyu her ikisinin kendi 
sınırları içinde aramak gerekiyordu. Burada kastedilen doğru ise 
temel ilke ve önerınelerin doğruluğu değil, akıl yürütüşün doğru
luğudur. Çünkü temel prensipler ve önermeler, felsefede olduğu 
gibi dinde de daha önce konulmuş şeylerdiı; hiçbir kanıt ve bur
han olmaksızın evvela onların kabul edilmesi gereldr. O halde filo
zof dini problemleri ve ınevzuları ınünakaşa etmek istiyorsa evve
la dinin temel ilkelerini kabul etmelidir. Eğer din bilgini felsefenin 
sorunlarını tartışmak istiyorsa -hangi felsefe olursa olsun- evvela o 
felsefeyi perçinleyen temel prensipleri kabul etınelidir:'84 

İbn Rüşd, hakikat arayışında bütünüyle yoruıncusu olduğu 
Aristo gibi düşünınez. Her ildsi de akli düşünce yolunun temsil
cileri olmakla- birlikte, onlar hakikati elde etme hedefinde dost 
olurlarken, aynı ilke ve temellerden hareket etmezler. Çünkü her 
ikisinin de kendisine ait menbaları bulunmaktadır. Nitekim İbn 

· Rüşd'ün din ile felsefe arasında kurduğu ınünasebet de bu noktada 
ldlitlenınektedir. 85 

83 el-Cabiri, Felsefi Mirasım ız ve Biz, s. 275-276. 

84 ei-Ciibiri, Felsefi Mirasınıız ve Biz, s. 275-276. 

85 ei-Cabiri, Felsefi Mirasınıız ve Biz, s. 280. 
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Aristo felsefesi karşındaki muhalif İslami muhalefet, İbn 
Rüşd'ün Aristo okuyuşunda tesirini gösterir. Bunun sonucunda o 
ilgi ve saygısından dolayı Aristo'ya ait bir kısım düşünceleri "zekice 
ve hafifçe tevil etmek" zorunda kal ir. Bir taraftan bu fıldrleri çarpıt
mamak, öte taraftan İslam inancıyla açık bir şeldlde karşı karşıya 
kalmamak için böyle bir tutum sergilemiştir. İbn Rüşd'ün çabası, 
İslam'ın vahyi ile Aristünun bakış açısı arasındald ayrılık ve ihtilafı 
en alt düzeye indirmektir. Ancak her ild tarafı birbirine yaldaştır
manın imkansız olduğu durumlarda Aristo'ya mazeret bulmaya 
çalışmış ve bunun için izahlar geliştirmiştir.86 

Şeriatı zahiri üzere ele almak ve tespit etmenin yanında, şeriat
la felsefenin uzlaştırılması hususunu, İbn Rüşd düşüncesine göre, 
hallda paylaşmamak icap eder. Zira böyle bir izah, haldeında bur
han ve delile malik olmaçiıldan halde felsefenin sonuçlarını halka 
doğrulatmak anlamına gelecektir. Bu durum helal ve caiz değildir. 
Yani elinde burhan bulunmayan kimselere, hilemetin neticeleri
ni izah etmenin hülcınü budur. "Çünkü bu durumda kalanlar, ne 
şeriatla aldı telif edebilen ulema zümresine dahil olabilirler ne de 
şeriatın zahirine tabi olan halk zümresine dahil olurlar:'87 Bu kap
samda İbn Rüşd, felsefe ve şeriat sahasında uzman olmayanlara 
bu ilimlerle ilgili ihtisas isteyen babisierin açıldanmasını uygun 
bulmaz. Aksi takdirde alan uzmanları olmayanlar arasında yanlış 
anlama ve algılamalam sebebiyet verilir. İbn Rüşd felsefe ve dinin 
uzlaştırılması hususunda uzmanlara büyük vazife düştüğünü, va
sat insanlara bunun izahının zor ve yanlış olduğunda ısrarlıdır.88 

Hilcınetin de şeriatla uzlaşmayacağına inanan bir kısım sözle
rinin de benzer şeldlde yetkinsizlik ve cehaletten kaynaldandığını 
düşünen İbn Rüşd, böyle arızi durum ve düşünceleri izale etmek 
amacıyla Faslü'l-·Makal adlı eseri kaleme aldığını hatırlatır: 

':Aynı şeldlde hikmetin şeriata muhalif olduğunun zannedil
mesi ile ilgili felsefi görüş de, "bunun sebebi, ne hilanet ne de şeriat 
hakkındaki bilginin ihatalı olmayışıdır': şeklinde anlaşılmalıdır. 

86 ei-Cabiri, Felsefi Mirasınıız ve Biz, s. 280. 

87 İbn Rfışd, el-Keşf an Minhdci'l-Edille, Felsefe Din llişlcileri içinde" haz. S. Ulu
dağ, lstanbul1985, s. 268-269. 

88 İbn Rfışd, el-Keşf an Minhaci'l-Edille, s. 269-271. 
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İşte bunun içindir Id, biz de Faslü'l-Makal fi Muvafakati'l-hikmeti 
li'ş-Şeriati (Hikmetin şeriata muvafık olduğuna dair tartışına ka
bul etmeyen söz) adıyla bir eser daha yazmak zorunda kalmıştık 
Bu eserde şeriatın hilanete muhalif olmadığını, Faslü'l-Makalöa 
hikınetin felsefeye ayları olmadığını gösterme zamretini duyduk:'89 

Bir kısım araştırmacılar, İslam dünyasının gerileme ve çöküşü
nün nedenini, "felsefe" olarak görmüşlerdir. Ancak İslam dünya
sının güç kaybetmesinin temel sebebi, felsefe ve bilime gösterilen 
ilgi ve onların neden olduğu iman zayıflığı değildir. Gerçek sebep, 
dini-mezhebi çeldşmeleı; taht kavgalarının tetildediği ve tahrik et
tiği siyasi ve ideolojik çatışmalardırY0 

Sonuç 

Şurasıkabul edilmelidir ki, İslam dünyasında felsefe ile birlik
te pozitif bilimin de gelişimi durmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş
tur. Bilimsel donulduk ve gerilik, beraberinde felsefenin de İslam 
coğrafyasından taşınmasına yol açmıştır. Zira bilim ister pratikten 
hareket edilerek, isterse teoriden hareketle yapılsın, gerçek bilim 
haline gelmeden önce, nazari düşüncenin ortaya konmasını gerek
tirir. Dolayısıyla gerçek bilim, gerçek felsefeden soyutlanamaz ve 
ayıldanamaz. Her bilimsel f.:1aliyet, bilim olmadan önce felsefi dü
şünce evresinden geçer. Daha açık ifadesiyle her bilimin başlangıç 
ve sonunda bir felsefesi vardır ve olmaktadır. Nitekim birçok bilim 
adamı, aynı zamanda büyük bir filozoftu. Diğer taraftan müspet 
bilim ve felsefe gerileyince, ald i düşünce karşıtlarının beklentisinin 
aksine, dini (İslami) ilimle_r de benzer şekilde büyük bir güç kay
betti. Bunun sonucunda İslam hukuku ve tefsir gibi şer'i ilimler de, 
müspet bilim ve felsefede olduğu gibi bir zayıflama sürecine girdi.91 

Sonuç olarak bunun için yapılması gereken; ne dini felsefeyle 
ne de felsefeyi dinle çatıştırmadan, bu her iki alan, aynı amaç ve 
hedefi gerçeldeştirmeye çalışan -İbn Ri.işd'i.in deyimiyle- iki arka
daş, dost ve sütkardeş gibi değerlendirilm eli ve kabul edilmelidir. 

89 İbn Rüşd, el-Keşf an Min/ıilci'l-Edille, s. 269-271. 

90 Bayrakdar, islam Felsefesine Giriş, s. 132. 
9 ı Bayrakdar, ls/am Felsefesine Giriş, s. ı 32. 
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