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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan 

verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya 

başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 
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ÖZET 

İbn Rüşd’e göre birbiriyle çelişmesi mümkün olmayan iki hakikat olan din ile felsefe, 

birbirlerini doğrular ve temellendirir. Nitekim din ve felsefenin amacı aynıdır; yalnızca 

ifade etme yöntemleri farklıdır. Bu bağlamda İbn Rüşd; ilahi kaynak olan vahyin, beşeri 

faaliyet olan felsefeyi teşvik edip etmediğini, Müslüman olmayanların ortaya koyduğu 

ilimlerin kullanılmasında bir sakınca olup olmadığını, felsefe dini meşruiyete sahipse ve 

hatta din açısından gerekli görülüyorsa buna mani olan veya olmaya çalışanların 

durumunu, felsefe yapmak gerekliyse bunun kimler tarafından yapılabileceğini, aklî 

çıkarımların dini naslarla çelişip çelişmeyeceğini ve bu esas problematikler üzerine sorulan 

soruları cevaplandırmaya çabalamaktadır. Sorularla dolu bu ilmî yolculuğun ana sorusu 

ise felsefenin dini meşruiyete sahip olup olmadığıdır. Bu çalışmada İbn Rüşd’ün niçin din 

ve felsefeyi uzlaştırma amacı taşıdığı toplumsal ve tarihi arka plana değinilerek kısaca 

açıklanacak, ardından ise hem bir fakih hem de bir filozof olan İbn Rüşd’ün eliyle felsefenin 

din açısından nasıl meşru, hatta kimileri için gerekli hale getirildiği “Faslul-Makal fi ma 

Beyne’l-Hikmeti ve’ş-Şeriati minel’l-İttisal” adlı eseri temelinde incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: İbn Rüşd, Felsefe, Din, İslam Felsefesi, İslam 

 



ABSTRACT 

According to Ibn Rusd, religion and philosophy, which do not contradict, verify and base 

each other. The goals of religion and philosophy are the same, only the way they express 

themselves is different. In this context, Ibn Rushd investigates in respect to the divine 

source, whether the revelation promotes the philosophy, if there is anything 

inappropriate in use of scientific works of non Muslims, if the philosophy is legitimate and 

even necessary, it will be necessary to make a philosophy. Then, he tries to answer the 

questions asked about who will be applicable, if there are any mental implications 

contradicting religious issues, and if these are the main problematics. The main question 

of this scientific and rational journey full of questions is whether philosophy has religious 

legitimacy. In the study, after explaining why Ibn Rushd aims to reconcile religion and 

philosophy by briefly mentioning his social and historical background, hereby these issues 

will be examined on the basis of Ibn Rushd's (who was a scribe, scholar and philosopher) 

well known work Faslul-Makal. 

 

Key Words: Ibn Rusd, Philosophy, Religion, Islamic Philosophy, Islam 

 



TEŞEKKÜR 

Tez çalışmamda, planlanmasında, araştırılmasında, yürütülmesinde ve oluşumunda ilgi ve 

desteğini esirgemeyen, bilgi ve tecrübelerinden istifade ettiğim, yönlendirmeleriyle 

çalışmamı ilmî disiplin kâideleri içerisinde şekillendirmemi sağlayan sayın hocam Öğr. Gör. 

Kübra ŞENEL’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 



ÖNSÖZ 

Bu çalışmada İbn Rüşd’ün felsefe-din ilişkisini nasıl anladığı tespit edilmiş, filozofun bu 

konuyu ele alan eseri “Faslu’l-Makal” üzerinden bu iki bilgi sistematiğinin ilişkisi ele 

alınmıştır. Bu çalışma, felsefe ile dinin uyuştuğu tezine ve felsefenin hem meşruiyeti hem 

de gerekliliğini vurgulayan İbn Rüşd’ün bu konudaki fikirlerine yoğunlaşmaktadır. Bu 

konuyu seçmemdeki temel sebep, İbn Rüşd’ün uzun süredir düşünce ve fikri yenilenme 

krizi içerisinde olan İslam dünyasına bu hususta ilham verebileceğine duyduğum inançtır. 

Zira İbn Rüşd, içinde bulunduğu toplumun ve geçmiş medeniyetlerin birikimini edinmiş ve 

bunların birlikteliklerini tesis etmenin yolunu bulmuştur. Bugün yapılması gereken de, 

tıpkı onun yaptığı gibi aklın özgürlüğüne kavuşturulması ve akılcı yaklaşım ile beşeriyetin 

tüm ilmi ilgi alanları üzerinde çalışılmasıdır. Bu yaklaşımın ilk adımı da akla duyulan güven 

ve inanç olmalıdır. Bu inancı tesis etmek demek, farklı bilgi kaynaklarının inkarı anlamına 

gelmemektedir. Bilginin varlığı, keyfiyeti, ulaşılabilirliği, farklı ifade biçimleri ve çeşitli bilgi-

varlık eşleşme anlayışları düşünce tarihi boyunca tartışılmıştır. Bilginin barınma yerinin 

akıl olduğu genel kabul olmakla birlikte bilginin kaynağı birbirinden farklı yerlerde 

aranmış, kimi zaman da bilgi kaynakları bir arada kabul görmüştür. Bilginin ortaya 

çıkmasının farklı kaynaklarla mümkün olduğunu söyleyen ve bu birlikteliğin üzerine inanç-

bilgi veya din-felsefe uyumunu inşa eden düşünürler de olmuştur. Çalışmamda, diğer 

birçok dinamikle beraber bunu kendi döneminde başarmış olan İbn Rüşd’ün başarısının 

vasfına da mercek tutmayı amaçlıyorum. 
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GİRİŞ 

 İslam tarihinde siyasi olaylar temelli tartışmalardan doğan fikir ayrılıkları, zaman 

içerisinde akidevî ve amelî tartışmalar eksenine kaymıştır. Müslümanların farklı din 

mensupları ile karşılaşmaları, yapılan tercümeler ve siyasi ayrılıkların oluşturduğu 

grupların teorik düzlemdeki tartışma ve mücadeleleri, bazı ana tartışma başlıklarının 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlardan birisi de derin bir ayrılığa işaret eden akıl-

nass tartışmalarıdır. Bu tartışmaların yörüngesinde kelam ile fıkıh, tevil faaliyetleri ile katı 

metincilik ve sünnet ile bidat karşı karşıya gelmiştir. Zaman içerisinde Grek medeniyetinin 

tevarüs edilmesi ile İslam Dünyası'nda ortaya çıkan Müslüman filozof tipolojisi, 

kelamcılara göre daha yoğun rasyonel düşüncenin benimsenmesi ile akıl-nass 

tartışmalarında kelamcıların yerini almıştır. Bu çalışmada akıl-nass ayrımı daha geniş 

paranteze alınıp felsefe-din ilişkileri bağlamında işlenecektir. 

 Felsefe cephesinden ilk büyük İslam filozofu Kindî, din ile felsefe uyumunu 

savunacak; ardından onu sırasıyla Fârâbî ve İbn Sina takip edecektir. Ardından sahneye 

çıkan Gazzâlî, felsefe ve filozofları eleştirip filozofların dinden çıktığını öne sürecektir. 

Gazzâlî’den sonra ise İbn Rüşd, din-felsefe ilişkilerini ele alan sıradaki büyük isim olarak 

yerini alacaktır. Bu tartışmaların genel olarak entelektüel çerçeve ile sınırlı kaldığı bir 

gerçektir. Fakat tekfir edilmenin veya farklı düşünmenin, farklı düşünceye sahip olanlar 

için tehdit haline geldiği de vaki olmuştur. Çok farklı kaygı ve amaçların bu tartışmalara 

yön verebildiği aşikardır. Filozofların, din-felsefe uyumunu sağlama çalışmalarında, 

inançlarının etkisini, kozmolojisinin işleyişini ve günlük hayattaki emniyetini temin etme 



kaygısını motivasyon yönüyle çalışmalarının dayanağı kıldıkları söylenebilir. İbn Rüşd’ün 

felsefeye meşruiyet kazandıran bu çalışmasının da çeşitli sebeplerin güdülenmesi ile 

doğduğu düşünülebilir. 

Yaşamış olduğu toplum içerisinde profesyonel bir hukukçu olan İbn Rüşd, aynı 

zamanda hekimlik yapmıştır. Tüm bunların yanında, büyük bir din alimi ve filozoftur. Hem 

toplumun her kesimiyle iç içe olmuş hem de seçkin sınıflar ile birlikte uzun zaman 

geçirmiştir. Nitekim İbn Rüşd nazarındaki din-felsefe ilişkilerini incelerken onun hayatını 

ve döneminin epistemolojik kabullerini göz ardı etmek çok ciddi bir hata olacaktır. Bu 

yüzden, İbn Rüşd’ün din-felsefe uyumu ortaya konmadan önce tüm bu koşullar 

gözetilmeli, sosyal ve kavramsal bağlam titizlikle inşa edilmelidir. 

Bu çalışmanın amacı, İbn Rüşd’ün din-felsefe ilişkilerini nasıl açıkladığını ortaya 

koymak ve onun benimsediği yöntemin üzerinde durmak; bununla birlikte, tespit edilen 

veriler ışığında bu filozofun çalışmalarının muhtelif açılımlarını dillendirmek ve gerek 

tartışmaların arka planını gerekse İbn Rüşd’ün çalışmasının içeriğinin çıktılarını derli toplu 

bir bütün halinde görmektir.  

Çalışmada ilk olarak din ve felsefe kavramları, bu kavramların kökenleri ve ne 

anlama geldikleri kısaca zikredilerek ele alınacaktır. Daha sonra ise İslam’ın bir din olarak 

ortaya çıkışına ve Müslümanların felsefe ile tanışmalarına kısaca değinilecektir. Diğer 

yandan, bu karşılaşmanın zaman içerisinde farklı insan tiplerini doğurduğu ve mevcut olan 

farklı fikri yönelimleri çeşitlendirdiği ortaya konmaya çalışılacaktır.  



İlk bölümde, İbn Rüşd’ün hayat hikayesi ele alınacak, felsefe ve din kavramları 

incelenecek, bununla birlikte bu filozofun dönemine kadar olan vakitte felsefeye nasıl bir 

yaklaşımda bulunulduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde İbn Rüşd’ün din-

felsefe ilişkisini nasıl kurduğu “Faslu’l-makal” isimli eseri temelinde incelenecektir. Son 

bölümde ise bu uzlaşmanın aracı olan tevil metodu incelenecektir. Sonuç kısmında da, 

tespit edilen veriler ışığında İbn Rüşd’ün konumu, tartışmaların bağlamı gözetilerek 

incelenecektir. 

 



BİRİNCİ BÖLÜM: İBN RÜŞD, DİN VE FELSEFE 

İbn Rüşd’ün künyesi ve nisbesi ile beraber tam adı; Ebü’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. 

Muhammed b. Ahmed b. Ahmed b. Rüşd el-Kurtubi’dir. Kendisi gibi hukukçu olan 

dedesinin vefatından bir veya birkaç ay önce 1126 (h.520) yılında Kurtuba’da dünyaya 

gelmiştir. Maliki fıkhında otorite sayılan, rivayetten çok dirayet ve yorum yeteneği ile öne 

çıkan bir hukukçudur. Tahsil hayatına yine hukukçu olan babasından öğrendikleri ile 

başlayan İbn Rüşd daha sonra matematik, tıp ve felsefe tahsil etmiştir. 10 yılı aşkın bir süre 

kadılık yapmış, 1182’de İbn Tufeyl’in yaşlılığından dolayı boşalan saray tabipliğine 

getirilmiştir. Sarayda hekimlik yaptığı sırada emir Ebu Yusuf Ya’kub b. Yusuf el-Mansur’un 

iltifatına mazhar olmuş, ancak daha sonra muhtelif sebeplerden dolayı araları açılmıştır. 

Bu ayrılığın akabinde Kurtuba’ya 72 kilometre uzaklıktaki Elisane’de mecburi ikamete tabi 

tutulan İbn Rüşd, bütün bunların yanında ömrünün son yıllarında fukaha saflarındaki 

felsefe aleyhtarlığından dolayı sıkıntılı günler geçirmiştir. İbn Rüşd, hayatında kendisini en 

çok üzen olayın ikindi namazı için gittiği mescitten çocuğu yanında iken kafirlik ve zındıklık 

ile itham edilerek dışarı atılması olduğunu söyler. İbn Rüşd, 10 Aralık 1198 (9 Safer 595) 

günü Marakeş’te vefat etmiştir.1 

Hayatı boyunca ilimle meşgul olan İbn Rüşd; din ilimleri, metafizik, mantık, tabiat 

ilimleri, zooloji, psikoloji, astronomi, tıp, politika, ahlak gibi ilgilendiği her alanda yetkin 

eserler vermiştir. İbnü’l-Ebbar, ondan bahsederken şu sözleri kullanır:  

 
1 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi (İstanbul: KLASİK, 2003), s.15-22. 



(…)  O, reşit olduğu andan itibaren biri evlendiği, diğeri babasının 
vefat ettiği olmak üzere iki gece dışında, okumayı ve düşünmeyi asla 
bırakmış değildir. Düzenleme, düzeltme, te’lif, özetleme ve açıklayıcı not 
düşme şeklinde yazdıkları, yaklaşık on bin varak bulmuştur.2 

Hem doğuda, hem de batıda yapılan çalışmalar neticesinde İbn Rüşd’ün 100’ü 

aşkın eseri olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Metafizik, kelam, fizik, matematik, astronomi, 

fıkıh, ahlak, siyaset, gramer, tıp ve mantık alanlarında birçok eser kaleme alan İbn Rüşd, 

çalışmamızın ana konusu olan felsefe-din ilişkisi üzerine müstakil bir esere de sahiptir. Söz 

konusu “Fasl’ul-makal” isimli eserinde eğildiği bu ilişkiye, aynı zamanda “Keşf an 

minhaci’l-edille” ve “Tehafütü tehafüti’l-felasife” isimli eserlerinde de değinmektedir. 

 

1.1 Din 

 

           Din kelimesinin köken itibariyle Arapça “deyn” kökünden geldiği, dil alimleri 

tarafından kabul edilmektedir. Nitekim Cevherî, Râgıb el-İsfahânî, İbn Manzûr, Zebîdî ve 

diğer alimler, dinin manası üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Bu bağlamda dinin “ceza”, 

“karşılık”, “itaat”, “ödül”, “örf ve adet”, “İslam” ve “şeriat” manalarına geldiği 

söylenmiştir.3 

Arapça dışındaki dillerde de din kelimesine benzer kelimeler daha erken 

zamanlarda mevcut olmuştur. Batılı müsteşriklerden bazıları, Arapçadaki din kelimesinin 

 
2 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi (İstanbul: KLASİK, 2003), s.23. 

3 Günay Tümer, “din,” DİA 9, s.345-349.  



diğer dillerden geçmiş olduğunu savunmuştur. Buna karşılık Arap ulemasının öne sürdüğü 

gibi din kelimesinin Arapça “deyn” kelimesinden geldiğini söyleyen müsteşrikler de 

bulunmaktadır.  

Din, tam anlamıyla insan zihninde tanrı tasavvurunun açık bir şekilde oluşması ile 

başlar. İnsan; korku, ümit, hayranlık, vecd ve birçok duyguyu aynı anda farklı 

yoğunluklarda hissederek yüce olana sığınır. Aynı zamanda bir müminin Rabb'ine 

sığınmasından çok daha ötede olan bir işleve sahip olan din, insanın dünya hayatıyla karşı 

karşıya kalmasından kaynaklanan ihtiyaçlarını bilhassa aklî gereksinimlerini sağlayan ve 

kişiye açıklamalar yapan bir varlığa sahip olmuştur. 

Modern dönemde din; Rudolf Otto’nun zikrettiğine göre “kutsalın tecrübesidir”. 

Herbert Spencer, dinin “her şeyin bizim bilgimizin üstüne çıkan bir kudretin tezahürü 

olduğunu kabul etmek” anlamına geldiğini dile getirirken; Max Müller’e göre ise din, 

“insanın, çeşitli adlar ve değişen görünüşler altındaki sonsuzu kavramasını sağlayan zihni 

bir melekesi veya yeteneğidir.” Nitekim bu kavram üzerine birçok tanım yapılmıştır. 

İslam inancına göre dinin banisi Allah’tır. Bütün hakiki, semavi dinler Allah’tan 

gelmiştir ve Allah indinde din, İslam'dır. İlk insan ve ilk peygamber aynı kişidir. Hz. 

Adem’den Hz. Muhammed'e (s.a.v) kadar her peygamber ve dolayısıyla her din, aynı 

hakikati dillendirmiştir. Bu sebeple İslam’ın tarihi, insanlık tarihine eşittir. İslam dini; var 

edenin varlığını, birliğini ve O’nun sahip olduğu özellikleri ihtiva etmektedir. Bunun 

yanında nübüvvet ve ahiret inancı gibi temel dogmaları da vardır. İslam dünyasında din, 

Allah tarafından gönderilmiş nebinin ulaştırmış olduğu mesajlar ve ortaya koymuş olduğu 



sünnet zemini üzerine inşa edilmiştir. Yine İslam dini, ihtiva ettiği akidevi esasların yanı 

sıra, toplumsal, siyasi, ahlaki, ameli ve aklî gereksinimleri şart koşar.4 

 

1.2.  Felsefe 

 

Grek medeniyetinin disiplin haline getirmiş olduğu “insanın akıl yolculuğu”, yani 

bilindik ismi ile felsefe, kökeni itibariyle Yunanca bir kelimedir. Grekçe “sevgi” anlamına 

gelen “fila” ile “hikmet” anlamına gelen “sofia”dan oluşan ve “hikmet sevgisi” manasına 

gelen “filasophia”; Arapçaya felsefe olarak geçmiş, Arapça'dan da Türkçe'ye aynı şekliyle 

intikal etmiştir. 

Kökenlerini mistik bir mahiyette Doğu’da bulduğu iddia edilse de, kullandığımız 

manada felsefe, asıl olarak Antik Yunan’da doğmuştur ve Thales ilk filozof olarak kabul 

edilmiştir. 

Felsefe, spekülatif bir disiplindir/ilimdir. Bu sebeple felsefeyi her filozof kendi 

eğilimleri ve dünya görüşü doğrultusunda yorumladığı için ortaya birçok tarif çıkmıştır. 

Yine de yaygın olan tanımı, “bir dünya görüşü ve varlık hakkında genel bir teori” 

şeklindedir.5 

 
4 Günay Tümer, “din,” DİA 9, s.345-349. 

5 Mahmut Kaya, “Felsefe” DİA 12, s.319-330.  



Büyük filozof Aristoteles, felsefeyi “ilk prensipler ve son sebepler hakkında bilgi” 

şeklinde nitelemiş, aynı çağda yaşamış olan Platon ise felsefe için, “görülmesi mümkün 

olmayanın ilmidir” demiştir.6 Ülkemizde de ders vermiş olan Ernst von Aster ise, felsefeyi 

evreni bir bütün olarak anlama çabası olarak tanımlamıştır.7 

Yine von Aster’in ifade ettiğine göre felsefe; metafizik, ahlak ve mantık olmak 

üzere üç ana disiplinden müteşekkildir. Evreni ve insanı anlamaya gayret eden metafizik, 

ne olduğundan ziyade ne olması gerektiği ile ilgilenen ahlak ve doğru düşünceyi inceleyen 

mantık felsefenin alanlarını işaret eder.  

Müslümanların felsefe ile tam anlamıyla tanışması, Abbâsî halifesi Mansur’un 

Bağdat’ı inşa ettirmesinin ardından gelen süreçte, Grek felsefî birikiminin Arapçaya 

tercüme edilmesi ile gerçekleşmiştir.8 

 
6 Taylan, Necip, Ana Hatlarıyla İslam Felsefesi, (İstanbul: 2006) s.19.  

7 Ernst von Aster, “İlkçağ ve Ortaçağ Felsefe Tarihi” (İstanbul: İM yayınları,1999) s.2.  

8 M. Cüneyt Kaya, “İslam Felsefesi Tarih ve Problemler” (İstanbul: İSAM, 2013) s.37.  



İKİNCİ BÖLÜM: İBN RÜŞD ÖNCESİ FELSEFE-DİN İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

İslamiyet’in doğuşu ve yayılmasından sonra İslam toplumlarında ortaya çıkan 

entelektüel grupların felsefe ile karşılaşması neticesinde, farklı yaklaşım ve yorumlar 

ortaya çıkmıştır. Felsefeye mesafeli duran, onu reddeden ve olumsuz gören gruplar 

olduğu gibi, felsefeyi benimseyen ve özgün eserler oluşturan bir entelektüel tipolojisi de 

oluşmuştur. 

İslam dünyasının felsefe ile tanışması, Abbâsîler döneminde yoğun bir şekilde 

yapılan çeviriler vasıtasıyladır. Abbâsîler dönemine kadar olan sürede ise felsefe-din 

ilişkileri nakil-akıl tartışmaları bağlamında sürmüştür. Kur’an’ı Kerim'i ve rivayetleri zahiri 

anlamları ile anlamlandıran gruplar olduğu gibi, bu metinleri akıl ile yorumlama yoluna 

gidenler de olmuştur. Hatta İslam toplumunda tartışma konusu olan mevzuları akıl ile 

çözmeye çalışan ve Müslüman olmayanların eleştirilerini cevaplamaya çalışan Mutezile, 

aklın vahiy olmadan da doğruyu bulmakla sorumlu olduğunu söylemiştir. Abbâsîler 

döneminde bir dönem devlet doktrinlerini oluşturan Mutezile'nin görüşlerine Ehl-i Hadis 

ismi verilen, dini mevzuların anlaşılmasında aklı ikincil konuma atan mezhep tepki 

göstermiştir.9 

Hadisçiler, dinin kaynağının Kur'an-ı Kerim ve Peygamber’in sünneti, aynı zamanda 

bir ölçüde de sahabenin sözlerinden ibaret olduğunu savundukları için nakil dışındaki 

metotlara şüphe ile bakmışlardır. Örneğin İbn Teymiyye, konu ile alakalı olarak “Ne dini 

 
9 Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000), s. 

17-29.  



ne de dünyevi ilimlerde mantık sanatı kullanılarak derinleşilebilir; zaten bu ümmetin en 

şereflileri olan ilk üç nesil, İslami ilimleri daha bu sanat İslam kültür ortamına girmeden 

önce tamamlamıştır” demiştir.10 

Bid’at kavramını geliştirip İslami kaynaklar dışında gelen bilgiyi tereddüt ile 

karşılayan hadisçiler,11 felsefeye karşı menfi bir tutum takınmışlardır. Zira doğuşu ve 

gelişimi itibariyle tamamen farklı milletlerin sadrından çıkan felsefe, Müslüman aklı için 

yeni bir alandı. Hadisçiler, farklı milletlerden gelmiş olmasının yanında faydasız veya 

zararlı bir ilim olarak gördükleri için mantığı eleştirmiştir. 

Keza kelamcılar da mantığı gerek metafizikle derinden akan ilişkisinden dolayı 

gerekse özü itibariyle retorik ve cedele dayanan kelamın mantıkla yaşamış olduğu özsel 

ayrışmadan dolayı eleştirmişlerdir. Aynı şekilde metafizik de yine Kelamcılar tarafından 

eleştirilmiştir. Gazzâlî, meşhur “Tehâfütü'l-Felâsife” kitabında Meşşai filozofların yirmi 

yerde hata yaptığı, bunların üçünde küfre düştüklerini iddia etmiştir. 

Benzer olarak fakihler de mantık ve felsefe aleyhtarı sert bir tutum benimsemiştir. 

İbn Salah, mantık eğitimi ile meşgul olan birisine devletin nasıl muamele etmesi gerektiği 

sorusuna “Hükümdarın bu uğursuzların şerrinden Müslüman halkı koruması ve onları 

 
10  Fatih Toktaş, İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri (İstanbul: KLASİK, 2004), s. 13.  

11  A.g.e, s. 14. 



medreseden uzaklaştırması, bu gibi şeylerle uğraşanları cezalandırması ve bu kimselerin 

yazdıkları eserleri imha etmesi gerekir” şeklinde cevap vermiştir.12 

Öte yandan mutasavvıflar ise hakikate ulaşmada kendilerine metod olarak mistik 

tecrübeyi, sezgi ve ilhamı esas aldıklarından dolayı aklı ve rasyonel disiplinleri yetersiz 

görmüşlerdir.13 

Görüldüğü üzere İslam Dünyası'nda tüm entelektüel grupların felsefeye yönelik 

çeşitli eleştirileri ve çekinceleri olmuştur. Bu entellektüel grupların hepsinin felsefeye 

ihtiyatlı ve temkinli yaklaştıkları rahatlıkla söylenebilir. Halkın ve yöneticilerin itibar ettiği 

bu kesimlerin felsefeye yönelttikleri eleştirilerin toplumda felsefe karşıtlığı oluşturduğunu 

düşünmek zor değildir. Bu atmosfer, filozofların felsefe-din ilişkilerini ele almasının 

sebeplerinden önemli bir tanesi olmalıdır. 

Bu ilişkiyi ilk ele alan filozof, aynı zamanda ilk Müslüman filozoflardan olan 

Kindî’dir. İslam düşünce tarihinde akıl ile vahiy ya da felsefe ile din arasında köprü 

oluşturma gayretlerinde önemli bir yeri bulunan14 Kindî’ye göre, aklî bilgi ile ilahi bilgi 

arasında yani din ile felsefe arasında konu ve gaye birliği mevcuttur. İki farklı alanın ortak 

noktasını tespit eden Kindî, felsefeyi ve dini ortak bir çerçevede ele almaya gayret 

 
12  A.g.e., s. 29. 

13 Fatih Toktaş, İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri (İstanbul: KLASİK, 2004), s. 33. 

14  Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000), s. 

33. 



etmekte, böylelikle aralarındaki zıtlığı gidermeyi planlamaktadır.15 Kindî’ye göre felsefe, 

“İnsanın imkanı dahilindeki şeylerin hakikatinin bilgisidir. Filozofların nazari bilgi ile 

ulaşmak istedikleri hedef, hakikati elde etmek ve pratik bilgisiyle ona göre davranmaktır.” 

Din ise bilgi ile amelin birleştirilmesi demek olan faziletin elde edilmesidir. Bu fazilet; 

Allah’ın birliği, O’nun hoşnut olduğu ahlaki faziletlerin gerekliliği ve fazilete aykırı olan 

reziletlerin terk edilmesidir.16 Felsefe, mantık yöntemine; din ise iman yöntemine 

dayanmaktadır. Felsefede belirli bir çabadan sonra bilgiye ulaşılabilir. Vahiy ise 

dolaysızdır. Bu sebeple Kindî’ye göre ilahiyat bilgisi felsefi bilgiden üstündür. Hem 

Peygamber’in tebliğ ettiği hem vahiy ile felsefenin işaret ettiği ve bizi kendisine yönelttiği 

hakikat, bir ve aynıdır; her ikisi de birbirleriyle uyum ve birlik içindedirler.17 

Fârâbî’nin görüşüne göre ise din ile felsefe ilişkileri kendi felsefi sisteminde temel 

bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır. Kindî’nin yapmış olduğu gibi Fârâbî de felsefe ile din 

arasında konu ve gaye birliğinin altını çizmektedir. Fakat bu iki alanın çıkış tarzlarında 

farklılık vardır. Bu da mâhiyet olarak farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. 18 

Fârâbî, felsefe ve dinin insanı aynı hakikate farklı yollarla götürdüğünü 

söylemektedir. Bu sebeple bu uzlaşmayı sağlamadan önce birden fazla felsefe olduğu 

 
15 A.g.e., s. 34-35. 

16 Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000), s. 

41-42.  

17 Mahmut Kaya, “Kindi” DİA 26, s.58-59. 

18 Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000), s. 

77-82. 



fikrine karşı çıkmış ve felsefenin birliğini savunmuştur. Nitekim bu düşünce, onu Aristo ve 

Platon felsefelerini uzlaştırma fikrine götürmüştür. Aristo ve Platon’u tek potada eritip 

bununla birlikte İslam teolojisi ile paralellik kurmak isteyen Fârâbî’nin sudur teorisi, 

nübüvvet teorisi, avam-havas ayrımı; sistemin ana parçalarını oluşturmuş ve sistemi dini 

inkar etmeden rasyonel bir çerçeveye oturtarak evreni, toplumu ve bilgiyi açıklamıştır. 

Ona göre nübüvvet, muhayyile gücü ile doğru bilgiye ulaşma, sudur ise evrenin yapısını 

ele alan kozmolojik bir düzendir; ki bu düzende dine de yer vardır. İnsanların ayrımı da 

dinin neden sembolik olduğunu ve neden şekle önem verdiğini açıklamak için 

kullanılmıştır. Halk, felsefi hakikatleri anlamayacağı için sembolik anlatıma ihtiyaç duyar. 

Halkın bu gereksinimini din karşılar. Fârâbî’nin görüşüne göre din ve felsefe birbiri ile 

çelişmez. Yalnızca, hitap ettikleri insan grupları bakımından birbirlerinden 

farklılaşmaktadırlar.19 

İslam felsefesinin zirve noktası olarak gösterilen İbn-i Sina; ilk defa Kindî’nin ele 

almış olduğu din ve felsefe ilişkilerini Fârâbî’den devralarak kendi felsefesinin 

temellerinden bir tanesi haline getirmiştir. İbn-i Sina’nın görüşüne göre, seleflerinde 

olduğu gibi din ve felsefe konu ve amaç bakımından ortaktır. İki disiplinin buluştuğu hayati 

nokta ise ikisinin de hakikat oluşudur. Bu sebeple zikredilen filozoflar hakikatlerin 

 
19  Mahmut Kaya, “Farabi” DİA 12, s.145-162. 



mahiyetlerini, işleyişlerini ve ilişkilerini araştırmışlardır. Ancak söylemek gerekir ki tüm 

filozoflarda bu ilişkiler farklı şekillerde kodlanmıştır.20 

İbn-i Sina, Fârâbî’nin sudur teorisi yerine feyz teorisini ikame etmiştir. Sudur teorisi 

ile feyz teorisi aynı ve genelde sudur teorisi olarak geçer. İbn Sina Farabi’nin sudur teorisini 

geliştirerek sisteminin merkezine koymuştur. Akıllar bir olan Allah’tan (zorunlu varlık) 

sudur eder. Tüm kozmolojideki hiyerarşik düzen, bu feyzin aşağı katmanlara akmasıyla 

belirlenir. Her varlık aşk içindedir. Aşkları, bir olan Allah’ın varlığına kavuşup onda erime 

arzusunu duyurur. Varlığın gerçek nedeni, Allah’ı bilmektir. İbn Sina’nın görüşüne göre, 

insanlar ikiye ayrılır. Filozoflar burhanla gerçeğe ulaşırken halk kitleleri ise sembolik 

ifadelere ihtiyaç duyar. Nübüvvetin varlığı bu noktada açıklanabilir. İnsanlar şeriata 

muhtaç bir durumdadır. Peygamber ise faal akıl ile etkileşimde bulunarak hakikate ulaşır. 

Akabinde bu hakikati sembolik anlatım ile sosyokültürel şartların imkanları dahilinde halka 

ulaştırır. Vahiy her kesime hitap eder. Bundan mütevellit, vahiyle ilişkisinde tevile ihtiyaç 

duyar. Zaten vahyin gerçek mahiyeti de felsefi düşünce ile kavranabilir. Fakat öyle ya da 

böyle şeriat herkes için gereklidir. Daha birçok ayrıntısı birlikte, İbn-i Sina’nın nazarında 

din-felsefe ilişkisi çok katmanlıdır. Fakat kutsal bilgi ve felsefi bilgi bir ahenk içindedir. 

Vahiy ve burhan, çatışmak şöyle dursun hakikatin kavranması ve kavrayışa göre 

aktarılması hususunda görev dağılımı gerçekleştirmektedir.21 

 
20 Ömer Mahir Alper, İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2000), s. 

153-171. 

21 Ali Durusoy, “İbn Sina” DİA 20, s.322-331. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İBN RÜŞD’DE DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ 

 

 İbn Rüşd, İslam toplumlarında kendi dönemine kadar ortaya çıkan felsefe-din 

çatışmasının yersiz, zoraki ve suni olduğuna inanıyordu. Kendi hayatı içerisinde ve 

toplumun genelinde tanıklık ettiği felsefenin entelektüel dünyadan dışlanmasını kabul 

etmek istemiyor ve felsefenin meşru olduğu düşüncesini ortaya koymak istiyordu. 

Felsefenin meşru kabul edilmemesi durumunda, İslam hukukunun geçerli olduğu bir 

devlette, yöneticiler tarafından da aynı anlayışın benimsenmesi durumunda filozofların 

idam edilmesini gerekiyordu. Nitekim bu şartlar altında filozofların can ve mal güvenliği 

bulunmamaktaydı.22 Söz konusu durumlar, İbn Rüşd’ü felsefenin meşruiyetini açıklamaya 

itmiş gözükmektedir.  

İbn Rüşd, kitabının girişinde şeriata göre aklî kıyasın, dolayısıyla felsefenin, 

durumunu tartışmaktadır. Ayetlerden örnekler vererek fıkhi kıyasın meşruluğunu aklî 

kıyas için de elzem addedip genel kabulü yani icmayı kendisine dayanak kabul ederek 

felsefenin şeriata göre vacip veya mendup olduğunu söylemektedir. Onun düşüncesine 

göre süt kardeş olan felsefe ve şeriat, aynı hakikate giden iki yoldur. Kur’an-ı Kerim’de 

birçok yerde eşyanın hakikatini bilmeye bir çağrı vardır; bu çağrı aslında felsefeye çağrıdır. 

Tabi burada İbn Rüşd’ün insanları fıtratlarına göre ayırması önemli bir husustur. İnsanları 

yaratılış itibariyle üç sınıfa ayıran İbn Rüşd, bu sınıflardan hitabî nitelikteki ilkinin, sözleri 

 
22 Ahmed Fuad El-Ehvani, İslam Düşüncesi Tarihi, ed. M.M. Şerif (İstanbul:İNSAN, 1990), s. 167-168.

 



olduğu gibi anlamaya muktedir olduğunu; ikinci sınıfın da hatabî ve cedelî kavrayış 

düzeyinde bulunduğunu, son olarak üçüncü sınıf olan havasın ise fıtrat itibariyle eşyanın 

tabiatını kavramaya muktedir olduğunu belirtmiştir. Bu son sınıf, aynı zamanda Kur’an-ı 

Kerim’de tevile açık olan ayetleri tevil etme yetkisi olan tek sınıftır. Söz konusu sınıflar 

arasındaki ayrım çok net ve belirgindir. Öyle ki, teviller ilk seviye bilgi düzeyinde kalan 

insanlara açıklanmamalıdır. Küfre sebebiyet veren bu fiil, küfürdür. Hatta kimi teviller 

cedel seviyesindeki insanlara da açıklanmamalıdır.  

Genelde avam-havas olarak ikili biçimiyle ortaya çıkan bu sınıflandırma, İbn 

Rüşd’ün nazarında üçlü bir tasnife dönüşüyor. Buna, İslam Dünyası'nda ilimle ciddi olarak 

uğraşan fakat bir şekilde İbn Rüşd’ün varılmasını beklemediği bir noktaya varan 

entelektüel kesimin varlığı sebep olmuş olabilir. İbn Rüşd’e göre, kelamcıların harcadıkları 

çabaya rağmen hakikate ulaşamamaları onların yapılarında yeterli kavrama kabiliyetinin 

bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan felsefeye reddiye yazan kelamcılar da 

esas itibariyle kavrayamadıkları hakikatlere karşı çıkmaktadırlar. Bu sebeple İbn Rüşd, 

pedagojik sisteminde her insan doğasının kendisine uygun olan ile eğitilmesi gerektiğini 

düşünüyordu. Felsefe-din uyumu ancak kavrayış olarak üst olan havas kesiminin üzerinde 

gerçekleşebilirdi. 

Söz konusu filozofun görüşüne göre insanların yapı itibariyle üç sınıfa ayrılmaları, 

Kur’an-ı Kerim üslubunun da hem işaret ettiği hem de kullandığı bir gerçekliktir. Şöyle ki, 

Kur'an tüm insanlığa aynı anda hitap etmektedir. Fakat farklı kavrayış düzeylerindeki 

insanlar bu hitabı farklı veçheleriyle kavramaktadırlar. Aynı düzlemde üçlü söylem, tek 



olan hakikatin farklı düzeyde kavranışını insanlara sunmaktadır. Kur’an-ı Kerim, bu 

yönüyle insanların ayrımının üzerine inşa edilebilecek en iyi eğitimsel söylemi 

oluşturmuştur. Geniş halk kitlelerinin dahil olduğu ilk düzey, Kuran’ı iyiye yönelten 

öğütleri ile sindirmektedir. İkinci kesim de ikna edici söylemler üzerinden kendi 

ihtiyaçlarını gidermektedir. Hikmeti kavrayabilen son kesim ise ayetlerin ihtiva ettiği asıl 

hakikati kavrayabilmektedir. Havasa göre, ayetler Kuran’da olduğu kadar dış alemde de 

bulunmaktadır. Nitekim bu seçkin sınıf, burhan yoluyla gerçeği kavrayabilmektedir.23 

Kitabının devamında Müslümanlardan önceki havastan kalan birikimden 

yararlanılmasının meşruluğu üzerine duran İbn Rüşd, bunu “kurban bıçağı” örneği ile 

savunmuştur. Bu örneğe göre, nasıl ki Müslümanlar kurban kesecekleri zaman 

kullanacakları bıçağı hangi dinin mensubu tarafından üretildiğini dikkate almadan 

kullanıyorsa, günümüze ulaşan hikmet de aynı şekilde kim tarafından üretildiğine 

bakılmadan doğru olduğu hususlar alınıp yanlış oldukları ise mahzurlu görülecek şekilde 

kullanılmalıdır.24 Bu tür bir faydalanmanın vacip olduğunu ifade eden İbn Rüşd,25 bu 

birikimden faydalanıp zarar görenlere bakarak birikim üzerine menfi hüküm vermenin ise 

doğru olmadığını söylemektedir. Onun verdiği su örneğine göre, bir kimsenin su içerken 

boğulup ölmesi suyu diğer insanlara yasak etmek için bir sebep olamaz.26 Felsefeden kötü 

 
23 Mahmut Kaya, “Kindi” DİA 26, s.58-59. 

24 İbn Rüşd, Faslu’l-Makal, çev. Bekir Karlıağa, (İstanbul: İşaret Yayınları, 1992) s.69.  

25A.g.e., s.72. 

26 A.g.e., s.73.

 



etkilenen kimseler de felsefeyi yasak etmek için sebep olamaz. Nitekim fıkıh okuyup İslam 

inancından sapan kişiler örneğinde olduğu gibi kimse, o ilmi tahsil edip saptığı için 

sözkonusu ilmin öğrenilmesinin engellenmesi talebinde bulunmamaktadır. 

Felsefenin meşruluğunu desteklemek gayesi ile felsefeye yapılan suçlamalar 

üzerinden devam eden İbn Rüşd, nass ile felsefenin çelişiyormuş gibi gözüken durumlarını 

da ele almıştır. Ona göre felsefe ile nass uyumlu ise burada herhangi bir problem yoktur. 

Şayet felsefe nassın ele almadığı bir konu üzerinde konuşuyorsa burada da bir problem 

yoktur. Ancak nass ile felsefe çelişik görünüyorsa burada yapılacak olan şey nassın 

tevilidir. 27 

İbn Rüşd, tevili, zahirinden daha açık bir ifadeye sahip olmadığı müddetçe 

cumhurun ve cedelcilerin tevil yapmasının doğru olmadığını ifade etmektedir. Ona göre 

tevil havasa bırakılması gereken hayati önemdeki bir faaliyettir. Aynı zamanda o, Kur’an- 

Kerim’in de bu yöntemi benimsediğini ve yaratıcının bu üç kesime aynı anda farklı 

mahiyetlerle hitap ettiğini savunur. Diğer yandan, uygulamada cedel seviyesindekilerin 

havasın yapması gereken tevili yapmaya girişmelerinin ve bu teorik girişimlerini cumhurla 

paylaşmalarının İslam Dünyası'nda derin ayrılıklara sebebiyet verdiğini belirten İbn Rüşd, 

şeriatın bozuk heveslerle, uydurma inançlarla yıpratılmış olmasından dolayı son derece 

üzüntü duyduğunu ifade etmektedir. 28 

 
27 A.g.e, s.76. 

28 A.g.e., s. 115. 



İbn Rüşd, din-felsefe uyumunu ortaya koyduktan sonra ileriki açıklamalara geçer. 

Dinin esası olan dini metinler, Kuran ve hadisler, burhanla elde edilmiş bilgiler ile 

çelişemez. Bu metinler ile aklın ulaştığı sonuçlar arasında her zaman bir uyum vardır. İlk 

başta çelişiyor gibi gözüken meseleler varsa burada çözüm, tevilde yatmaktadır. Tevilin 

ortaya çıkması için gereken özel şartlar vardır. Bir burhanî bilgi, şeriatın sessiz kaldığı bir 

meselede malumat veriyor ise burada herhangi bir problem yoktur. Şayet şeriat da bu 

meselede bir yargı bildiriyorsa iki seçenek vardır: Burhanî bilginin şeriat ile örtüşmesi 

yahut örtüşmüyor olması. Eğer uygunluk varsa yine herhangi bir problem söz konusu 

değildir. Şayet son çıktılarda ihtilaf var ise, şeriatın sonuçları dilsel imkanların sınırları 

içerisinde kalarak zahirî manasından başka bir manaya atfedilmelidir.29 

Aslında İbn Rüşd, felsefenin dini meşruluğunu “Faslu’l-Makal” adlı eserinde ispat 

etmenin yanında şeriatın yorumlanması işini kendi yaşadığı zamana kadar elinde tutan 

insanlardan alıp felsefe yoluyla doğru yorumu yapma isteğini de belirtmektedir. Aynı 

zamanda bu girişimini disiplin haline getirip sonraki nesiller için metodolojisini belirleme 

niyetini kitabında açıkça ortaya koymaktadır.30 Burada akılda tutulması gereken husus 

insanlar arasında olan ayrım ve üç sınıfın özellikleridir. Bu ayrımın uygulamaya 

konmamasından dolayı derin üzüntü duyan İbn Rüşd, bahsedilen yanlışlığı düzeltmek 

istemiştir. Din, felsefe için meşruiyet kaynağı ve teşvik edici bir unsur iken felsefe de dinin 

doğru anlaşılması için bir mercektir. İki yol da aynı hakikate gitse de birbirleri için farklı 

 
29 Perihan Ayvalı, “İbn Rüşd’de Din-Felsefe Bağlamında Tevil” (Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi, 

2013), s. 34-42.  

30 İbn Rüşd, Faslu’l-Makal, çev. Bekir Karlıağa, (İstanbul: İşaret Yayınları, 1992) s.115. 



mahiyette bir etkileri olmaktadır. Bu uyumun altını çizen İbn Rüşd’ün bu çalışmayı 

yapmasında İslam dünyasında gerçekleşen mezhep çatışmalarından, akla ve felsefeye 

karşı yapılan eleştirilerden rahatsızlık duyması ve sonraki nesillere bu problemlerden 

arındırılmış bir ilim geleneği bırakma arzusu gösterilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DİN-FELSEFE UYUMUNUN ZEMİNİ: TEVİL YÖNTEMİ 

 

 İbn Rüşd, din ve felsefe arasındaki uyumun tevil yöntemi ile sağlanabileceği 

görüşündedir. Tevilin anlamı; sözün delaletini, hakiki delaletinden çıkarıp mecazi 

delaletine götürmektir.31 Bu yeni mana din ve felsefeyi uzlaştıracak bir yapıdadır. Doğal 

olarak bu derece önemli olan yorum faaliyeti, önemli kabiliyet ve yeterlilikler 

gerektirecektir. İbn Rüşd, bu görüşünü Kur’an-ı Kerim’den aşağıda meali verilen ayet ile 

temellendirmiştir.32 

 “Sana Kitabı indiren O’dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir, bunlar 
Kitab’ın anası (esası)dır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik 
bulunanlar, fitne çıkarmak ve kendilerince tevil etmek için 
müteşabihlerin peşine düşerler. Oysa onun tevilini ancak Allah bilir; 
ilimde derinleşenler de: ‘Ona inandık, hepsi Rabbimizin katındadır’ 
derler. Aklıselim sahiplerinden başkası düşünüp anlamaz.”33 

 

İbn Rüşd, bu ayetten çıkarımla, tevil yapma yetkisi ve sorumluluğunun Allah 

tarafından yalnızca “ilimde derinleşenler”e (râsihûne fi'l ilm) verildiği düşüncesine 

ulaşmıştır. Nitekim daha önce bahsedilen, insanlar arasından seçkin yaratılışlı olan havas, 

derinleştiği ilmî ve burhanî bilgisi ile tevil yapma yetki ve sorumluluğuna sahiptir. Aksi 

takdirde, yaratılış itibariyle burhanî bilgileri kavrayan bu grubun diğer insan gruplarından 

 
31 A.g.e., s.76. 

32 Hüseyin Sarıoğlu, “İbn Rüşd Felsefesi”(İstanbul:KLASİK,2003), s.215. 

33 Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş & Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

2009), Âl-i İmran, 3/7. 



bir farkı kalmazdı ve avam ile aynı seviyede bulunurdu. Ayrıca bu dairenin dışında halktan 

birinin tevile kalkışması veyahut ehliyet sahibi olanlar tarafından yapılan tevillerin halk ile 

paylaşılması, vereceği menfi neticelerden dolayı kesinlikle yanlıştır.34  

Gerekli şartları sağlamayan insanların tevilden uzak tutulması gerekliliğinin 

yanında, bu yetkinlikte olan seçkin sınıfın tevil faaliyetlerinde bulunma zorunluluğu vardır. 

İbn Rüşd’e göre, birbiriyle çelişir gibi görünen nasslar, “ilimde derinleşen” kişileri bu 

nassları tevil etmek suretiyle akıllarını kullanmaya zorlamaktadır.35 Çelişkilerin varlığının 

sebebi ilimde derinlik kazanmış bu kimselerin akıllarını kullanmasını sağlamaktır. Çelişkiler 

ilimde derinleşenleri yapmaları gereken tevil faaliyetlerine yönlendirmektedir. 

İbn Rüşd, tevilin meşruluğundan ve yapılması gerektiğinden bahsederken şeriatı 

tanımlamış ve bu tanımdan yola çıkmıştır. Şeriat, gerçek bilgiyi ve gerçek ameli 

öğretmektir. Öğretmek de tasavvur ve tasdikten ibarettir. İnsanlar için mevcut bulunan 

tasdik yolları ise daha önce zikredildiği gibi üç tanedir. 

İbn Rüşd’e göre tevil karşısında naslar muhteva, ifade ve üslup yönlerinden ele 

alınmalıdır:36 

1. Muhteva yönünden incelendiğinde üç grup nas olduğu anlaşılır: 

 
34 Hüseyin Sarıoğlu, “İbn Rüşd Felsefesi”(İstanbul:KLASİK,2003), s.218. 

35 Hüseyin Sarıoğlu, İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, ed. M.Cüneyt Kaya (İstanbul:İSAM, 2013), s. 384.  

36 A.g.e., s. 384-385. 



a. Hatabî, cedelî ve burhanî yöntemlerin her biriyle bilinmesi ve anlaşılması 

mümkün olduğu için dinin temel ilkeleriyle alakalı konulara ilişkin naslar, İbn Rüşd’e göre 

kesinlikle tevil edilmemelidir. 

b. İstiva ayeti gibi inanılması gerektiği için fizikî dünyada olup bitenle anlatılmaya 

çalışılan konulara ilişkin nassların, burhanî bilgi seviyesindekiler tarafından mutlaka tevil 

edilmesi gerekir. Fakat halk, zahirî manayı dikkate almalı, tevile yeltenmemelidir. 

c. Bu iki gruba girmediği gibi, bazılarınca tevil edilmesi gereken kimisine göre de 

tevili uygun olmayan, zahirî üzerine bırakılması gereken nasslar vardır. İbn Rüşd, bu tür 

nassları da yalnızca havasın tevil etmesi gerektiğini söyler. 

2.    Nasslar, ifade ve üslup açısından iki gruba ayrılır: 

a. Kastedilen mana ile nassın zahirinden ulaşılan mananın aynı olduğu nasslar. Bu 

tip nassların hiç kimse tarafından tevil edilmesi caiz değildir. 

b. Zahirî manası anlatılmak istenen mana ile aynı olmayıp onun örneği ve benzeri 

olan naslardır. Bu gruptaki nasslar yine zikredilen ayetin işaret ettiği “ilimde derinleşenler” 

tarafından tevil edilmelidir. 

Nassları iki kategoride sınıflandıran İbn Rüşd, tevili, felsefe ile dini uzlaştırmanın 

aracı olarak tesis etmiştir. Bu yöntem, insanlar arasındaki doğal ayrışmanın bir neticesidir. 

İnsanlar arasındaki tabiî farklılık, tabiatı okuyup anlamada belirgin farklılıklar doğurduğu 

gibi nassları anlama şekillerinde de farklılıklar oluşturmaktadır. Bu farklılıklar dikkate 

alınmadan tek bir yorum üzerinde tüm insanları toplama gayreti hem halka hem de havasa 



eziyet olacaktır. Bu sebeple insanların doğal zihnî ayrışması gözetilerek naslar 

yorumlanacaktır. İbn Rüşd ise hangi nasların yorumlanacağını yukarıda verilen 

gruplandırma ile açıklamaktadır. Ona göre nasların herhangi bir metoda bağlı kalmadan 

tevile tabi tutulması, ehliyet sahibi kimseler tarafından da yapılsa tahribat doğuracaktır. 

Öyleyse belirli sabiteler ve bağlayıcı noktalar önceden belirlenmeli; dinin doğru 

anlaşılması adına din tahrif edilmemelidir.  

Zahirî manalar, halkın ekseriyeti için yeterlidir. Naslar farklı insan gruplarına farklı 

manalar iletebilmektedir. Tevil yöntemi, üstün zihin niteliklerine sahip olan insanlar için 

dini doğru anlama aracıdır. Bunun yanında dinin gerçek mahiyeti de ehliyet sahibi 

insanların elinde tevil metodu ile ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda tevil, felsefe-din 

uyumunu sağlayan yegane yöntemdir. Nitekim bu yöntem, felsefeyi kavramış insanlar 

içindir. Bu sebeple belirli bir azınlığın gerçeği kavrama metodu olarak kalmalıdır. Dinin 

farklı kavrayış düzeylerindeki insanlara farklı manalar sunması, bu anlayışta kabul 

edilmektedir. Son tahlilde insanların doğal ayrışması kabul edilip ehliyet sahibi kesim 

tarafından doğru metot olan tevil yöntemi ile felsefe-din uyuşmasının sağlandığı 

söylenebilir. 

Düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olan İbn Rüşd’ün hem din-felsefe 

uzlaşımını zikredilen metodoloji ile sağlaması hem de bu iki farklı disiplinin farklı 

yöntemlerle aynı hakikate ulaştıracağını söylemesi, Doğu ve Batı dünyalarında farklı 

zamanlarda tartışılmış ve bu dünyaları farklı düzeylerde etkilemiştir. 



Batılıların Averroes, Aben Rois, Averroys Aben-Rassad gibi şekillerle isimlendirdiği 

İbn Rüşd, Batı’daki entelektüel devrimin oluşmasına etki eden İslam filozofudur. Nitekim 

Batı, İbn Rüşd’ün Aristoteles’in eserlerine yazmış olduğu şerhlerin Latince ve İbranice'ye 

tercümesi ile Aristoteles’i yeniden keşfetmiş ve anlamıştır. Dun Scot, Roger Bacon, St. 

Thomas, Spinoza ve Leibniz ise İbn Rüşd’den etkilenen filozoflar arasındadır. Ortaçağda 

kilisenin İbn Rüşd’den etkilenen düşünürlere takibat başlatmasıyla bu düşünürlerden 

kimisi öldürülmüş kimisi de hapsedilmiştir. İbn Rüşd’ün dinin anlaşılmasında akla vermiş 

olduğu etkin rol dikkatleri aklın üzerine çekmiştir. Onun bu görüşü, Batı Düşüncesi'nde de 

Aydınlanma ile ortaya çıkan akla  mutlak itimat düşüncesine giden yolu açmıştır.37 

İbn Rüşd’ün doğrudan veya dolaylı yoldan Batı’yı etkilemesi neticesinde 

Hristiyanlığın rasyonel açıklamasının ortaya çıktığı öne sürülmüştür.38 Yine bir başka 

etkinin de Alman İdealizmi üzerinde olduğu savunulmuştur. Bu görüşü savunanlara göre, 

Alman İdealizmi aslında çağdaş bir İbn Rüşdçülüktür.39 Bu çalışmalar ve zikredilmeyen 

daha birçok çalışma, İbn Rüşd’ün bilhassa akılcı yanı ile Batı’yı derinden etkilediğini 

göstermektedir. 

Diğer yandan İbn Rüşd’ün Doğu’ya olan etkisi ise sınırlı kalmıştır. Endülüs’te İslam 

hakimiyetinin son bulması ile İbn Rüşd’ün fikirleri yeterli karşılığı ve gereken değeri 

 
37 Hasan Özalp, İslam Felsefesi, ed. Bayram Ali Çetinkaya (Ankara: GRAFİKER, 2017), s. 582.  

38 Süleyman Dönmez, (2007) İbn Rüşd ve Thomas Aquinas bağlamında Hıristiyanlığın rasyonel yorumuna 

İslam Felsefesinin etkisi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2), 21-38.  

39 Mehmet Bayrakdar Çağdaş Bir İbn Rüşdçülük: Alman İdealizmi”, AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara-

2000, XLI, 21-27 



bulamamıştır. Osmanlı dönemi padişahı Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı alimlerinden İbn 

Rüşd’ün ve Gazzâlî’nin Tehafütlerini karşılaştıran eserler yazmalarını istemiş ve onun bu 

isteği yerine getirilmiştir. Ancak Osmanlı alimleri bu tartışmada Gazzâlî’nin yanında yer 

almıştır. 19. yüzyılda ise Müslüman alimlerden ve münevverlerden bazıları İbn Rüşd’ün 

akılcılığına vurgu yaparak yeni bir düşünce reformu başlatmaya çabalamış, bu minvalde 

de İbn Rüşd’e başvurmuşlardır fakat amaçladıkları reform akamete uğramıştır.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Bekir Karlıağa, “İbn Rüşd” DİA 20, s.257-288.  



SONUÇ 

 

 Endülüs’te yaşamış bir hukukçu, hekim ve filozof olan İbn Rüşd, muhtelif 

sebeplerden dolayı din-felsefe uyumunu göstermeyi hedefleyen bir eser kaleme almış, bu 

eserinde felsefe yapmanın meşruiyetini ispat etmeye çalışmıştır. Bu meşruiyet, o gün için 

geçerli olan yegane bilgi sahası sayılan dini alandan gelmektedir. İbn Rüşd’ün bu çalışması, 

hem zeki insanlara dini bir zeminde bilim yapma imkanı vermekte, hem de halkın 

muhafazakar reflekslerinin korunması gerektiğini söylemekte ve onları ilmi tartışmaların 

yüksek nitelik bekleyen sert rüzgarlarından korumayı hedeflemektedir. Felsefeye 

yöneltilen eleştirilere fıkhın kuvvetli meşruiyetini kullanarak cevap vermekte olan İbn 

Rüşd, fıkıh ile benzer yöntemleri benimseyen felsefeye bu hoşgörünün tanınması 

gerektiğini söylemektedir. Yine İbn Rüşd, toplumunun düştüğü fikir ayrılıklarından dolayı 

hoşnutsuz görünmektedir. Nitekim bu hoşnutsuzluğun giderilmesi toplumun doğru bir iş 

bölümü yapmasına bağlı olmaktadır. Bunun dini alandaki yansıması, yorumlama 

faaliyetinin havasa bırakılmasıdır. Hem felsefe hem de din, insanların zihni yetkinlikleri 

gözetilerek olması gerektiği konuma kavuşabilmektedir. Öyleyse felsefe ve dinin tevili, en 

yetenekli azınlık grubuna bırakılmalıdır. 

Farklı düzeydeki zihinler kendi aralarında olması gerektiği gibi paylaşım yapmadığı 

takdirde İslam dünyasında tartışma ve kavgaların ortaya çıkışı kaçınılmaz olmaktadır. İbn 

Rüşd İslam düşüncesinde önemli bir yeri kaplayan kelam tartışmalarını bu bağlamda 



değerlendirmektedir. Ortaya çıkabilecek kısır ve fasid tartışmalara dikkat çekmektedir. 

Bunun çözümü ise ona göre, toplumsal bilgi görevlerinin doğru dağıtımında yatmaktadır. 

Fakat bu öneri, tamamen dogmasız ve aklın temelsiz kaldığı bir entelektüel 

yorumlamayı teklif etmemektedir. İbn Rüşd, nassları kategorize ederek bu nassların 

belirlenmiş olanlarının sabite olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemiştir. Belirli 

sabitelerin olduğu anlayışı İbn Rüşd’de nasların özünde hakikat olduğuna ve onları 

benimsediğine dair olan inancının altını çizmektedir. Felsefe karşıtı dışlayıcı tutumu 

ortadan kaldırmak için felsefe savunmasına giden İbn Rüşd’ün, dönemin dini inanışlarıyla 

şeklî bir uyum sağlayıp kendisine ve felasifeye meşruiyet kazandırma amacı güttüğü 

düşünülmemelidir. O, hem dinin vaz ettiği hem de felsefenin ulaşmış olduğu hakikatlere 

bağlı samimi bir çalışma yürütmüş gözükmektedir.  

İbn Rüşd, nasları ve burhanî bilgiyi bilgiye ulaşmanın yolu olarak görmektedir. Bu 

iki kaynak da insanı tek olan doğru bilgiye ulaştırabilmektedir. Başlangıçta çelişki gibi 

gözüken noktalar, yaratılış olarak seçkin olanları düşünmeye iterek asli vazifelerini 

yapmaları içindir. İbn Rüşd’ün yöntemi dört ayaklıdır. İlki, zihni farklılıkları dikkate alarak 

ortaya konan insan tabakalarının kendilerine uygun olan düzeyde kalmalarını öneren 

bilişsel tekelleşme, ikincisi, burhanî bilginin mümkün olduğunu ve bilgi kaynağı olduğunu 

kabul etme, üçüncüsü, dini nasların her kesim için hakikati barındırdığı öncülünü 

benimseme, son olarak ise din-felsefe uyumunu temin eden tevil teorisini kabul etme. 

Bu dört koşul sağlandığı takdirde bilim ve felsefe mümkün olmakta ve 

meşruiyetlerini dinde bulmaktadır. Zira din, aklı reddetmeden kutsallığını korumada ve 



halk üzerindeki etkisini kaybetmemektedir. İnsanlar sahip oldukları nitelikleri 

kullanabilmekte ve kimse kendi kapasitesinden fazlasını veya azını yapma zahmetine 

katlanmamaktadır. Felsefe ve din, birbiriyle uyum içinde insanların dini ve aklî ihtiyaçlarını 

karşılayan iki çelişmez kaynak olarak kendilerini kabul ettirmektedir. 
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