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İbn Rüşd

  Endülüs’te Siyasi ve İlmî Faaliyetler
İslam dünyasının doğu kanadında bu gelişmeler olurken, 
batı kanadında da benzer ilmî çalışma ve yatırımların yapıl-
dığı görülür. Bu cümleden olmak üzere 10. yüzyılın başla-
rında Tunus’un Kayrevan şehrinde Ağlebî hükümdarı III. 
Ziyâdetullah (903-909) tarafından Bağdat’takine benzer 
bir Beytülhikme’nin kurulduğu; felsefe, tıp, eczacılık, mate-
matik, geometri, astronomi ve botanik alanında eğitim-öğ-
retim yapıldığı, ayrıca tercüme ve telif eserlerin vücuda ge-
tirildiği biliniyor.2

Kuzey Afrika Valisi Mûsâ b. Nusayr’ın, Tarif b. Malik 
komutasında gönderdiği keşif birliğinin İspanya toprakları-
na ayak basmasıyla (Temmuz 710) başlayan harekât, bir yıl 
sonra yapılan ilk muharebeyi Tarık b. Ziyad komutasındaki 
İslam ordusunun kazanmasıyla fethe dönüşmüş (19 Tem-
muz 711); bu fetih yaklaşık olarak 715’lerde büyük ölçüde 
tamamlanmıştır. Fethedilen yerler, 756 yılında bağımsız 
Endülüs Emevi Devleti kurulup yarımadayı hâkimiyeti al-
tına alıncaya kadar, Şam’daki hilafet merkezine bağlı emir 
ve valiler tarafından yönetilmiştir. Bu dönem aynı zaman-
da edebiyata ve ilme karşı yakın ilgi duyan emirin sarayda 
düzenlediği toplantılar ve ilim adamlarına sağladığı destek 
sayesinde Endülüs’te ilmî ve kültürel gelişmenin başladığı 
bir dönem olmuştur.3 I. Hişam (788-796) ilmin ve kültü-
rün gelişmesi için gayret ve desteğini esirgememiş,4 II. Ab-
durrahman el-Evsat (822-852) döneminde  ilmî ve kültürel 
gelişme daha bir ivme kazanmıştır. Doğu İslam dünyasında 
Arapçaya çevrilen eserlerin Endülüs’e ulaştırılmasıyla antik 
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dünyadan tevarüs edilen ilim ve felsefenin Endülüs’te ta-
nınması mümkün olmuş; ayrıca özel heyetler teşkil edilip 
devrin önemli ilim ve kültür merkezlerine gönderilmek 
suretiyle kitap temin etme yoluna gidilmiştir.5 Doğuda ye-
tişen ve serbest düşünce ile hadis şerhleri ve Kur’an tefsiri 
yapan Baki b. Mahled’in (889) hem bu çalışmaları hem de 
aynı doğrultuda yaptığı eğitim ve öğretim faaliyeti Emir I. 
Muhammed’den teşvik görmüştür.6 Serbest düşünce adına 
bir başka gelişme ise yine bu dönemde ünlü bir Mutezilî 
âlim olan el-Câhiz’in (868) bazı eserlerinin Endülüs’e geti-
rilmiş olmasıdır.7

  

Endülüs’ün Altın Dönemi
Endülüs’ün her bakımdan en parlak dönemi, dedesi Ab-
dullah’ın ölümü üzerine tahta oturan III. Abdurrahman’ın 
iktidar yıllarıdır (912-961). Onun, İslam dünyasının doğu 
kanadındaki ülkelerin yanı sıra Bizans ve Germen İmpa-
ratorlukları ile de diplomatik ilişkiler kurarak buralarda 
elçilikler ihdas etmesi ilim ve kültür hayatını da olumlu 
etkilemiş,8 bu dönemde hazine gelirlerinin yaklaşık üçte 
biri bu alana aktarılmıştır.9 Tarih sahasında İbn Ahmer (ö. 
944), astronomide Ahmed b. Nasr (ö. 944) ve Mesleme b. 
Kasım (ö. 964),10 tıp alanında Arb b. Said ve Yahya b. İs-
hak bu dönemin önemli isimlerinden bazılarıdır. Devrin 
diğer önemli ilim ve kültür merkezlerindeki ilim adamla-
rının Endülüs’e gelmelerini de sağlayan III. Abdurrahman 
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HAYATI

Ailesi ve Çevresi

İbn Rüşd künyesiyle tanınan filozofun tam adı, künyesi ve 
nisbesi Ebu’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed 
b. Ahmed b. Ahmed b. Rüşd el-Kurtubî’dir. Murâbıtlar 
ve Muvahhidler dönemi ilim, idare ve siyaset çevrelerin-
de şöhret ve nüfuz sahibi seçkin bir ailenin çocuğu olarak 
520/1126 yılında Kurtuba’da (Cordoba) dünyaya geldi.31 
Kendisiyle aynı isim, künye ve nisbeye sahip olan dedesiy-
le karıştırılmaması amacıyla “İbn Rüşd el-Hafîd” şeklinde 
anılmıştır. Daha çok “el-Ced”, bazen de “el-Ekber” veya “el-
Fakîh” sıfatlarıyla anılan dede İbn Rüşd,32 Mâlikî fıkhında 
otorite sayılan, dirayet ve yorum yeteneğiyle dikkat çeken, 
telif ettiği çeşitli eserler ve yetiştirdiği öğrenciler vasıtasıyla 
dönemin ilim hayatına katkıda bulunan ünlü bir hukukçu 
ve ilim adamıdır. Filozofumuzun babası Ebu’l-Kasım İbn 
Rüşd’ün de aralarında bulunduğu öğrencileri aynı zaman-
da torun İbn Rüşd’ün hocası olmuşlardır. Dindar, vakur ve 
halim bir şahsiyet olan dede İbn Rüşd, yaşadığı dönemin 
teori ve pratikte önde gelen bir hukuk otoritesi olarak hü-
kümdar Yûsuf b. Taşfin ve oğlu Ali’nin birçok idari ve siya-
si kararı üzerinde etkili olmuştur.33 Yaklaşık dört ay süren 
bir hastalık sonucunda torun İbn Rüşd’ün doğumundan 
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bir süre sonra 28 Kasım 1126 (11 Zilkade 520) Pazartesi 
günü vefat etmiştir.34

Filozofumuzun dedesi gibi babası da iyi bir hukukçu-
dur. Dede İbn Rüşd başta olmak üzere devrin önde gelen 
âlimlerinden feyz alan, zeki, fazilet sahibi ve halk arasında 
sevilen bir şahsiyet olan35 Ebu’l-Kasım İbn Rüşd’ün de 
birçok talebe yetiştirdiği ve eser verdiği kaynaklarda be-
lirtilmektedir.36 Baba İbn Rüşd’le ilgili olarak kaydedilme-
si gereken bir husus da çarptırıldığı ceza gereği birkaç ay 
hapis yatan İbn Bacce’nin serbest bırakılmasını sağlamış 
olmasıdır. Bu olay, onun gerek nüfuzunu gerekse felsefe 
çevreleriyle olan yakın ilişkisini göstermesi bakımından 
önemlidir.37

Aristo’nun eserlerini, onun kendi doktrinine bağlı 
kalarak şerhettiği için İslam âleminde “eş-şârih”, Latin 
dünyasında “commentator” olarak tanınan İbn Rüşd’ün 
bu künyesi, Endülüs’teki Yahudilerce Aben Roşd olarak 
telaffuz edilmiş, İspanyollar arasında Aven Roşd şekline 
dönüşmüş ve nihayet Latince telaffuz özelliklerine uygun 
olarak Averroes veya Averroys hâlini almıştır.38

Tahsil Hayatı ve Hocaları

İbn Rüşd tahsil hayatının ilk adımı olan okuma, yazma 
ve dil bilgisi ile temel dinî bilgileri babasından öğrenmiş; 
bu arada Mâlik b. Enes’in el-Muvattâ’ adlı meşhur hadis 
kitabını ezberlemiştir.39 Fıkıh alanında ders aldığı âlimler 
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DÜŞÜNCE DÜNYASI

İlim Zihniyeti ve Yöntem, İlimlerin Sınıflandırılması ve 
Sebeplilik İlkesi

İbn Rüşd’ün düşünce sisteminin temelinde yer alan te-
mel kabul, her var olanın onu başka var olanlardan ayıran 
ve mahiyetini belirleyen bir özel işlev ve gaye sebebinin 
bulunduğu fikridir. Bu çerçevede bakıldığında ona göre 
insanı öteki canlılardan ayırıp imtiyazlı bir konuma yük-
seltenin de ona özgü “akıl gücü” olduğu görülür. Filozo-
fun kendi deyimiyle, “İnsan, zatı (cisimli varlığı) ile değil, 
ancak zatıyla birlikte bulunan akıl sebebiyle insandır ve 
varlık alanındaki her şeyden daha değerlidir.” İnsanı böy-
lesine değerli ve ayrıcalıklı kılan akıl ise yine onun kendi 
ifadesiyle “var olanlar arasındaki düzen ve tertibi düşünüp 
kavramaktan (idrak) öte bir şey değildir.” 

İleride ayrıntılarıyla görüleceği üzere aklın biri nazari/
teorik, diğeri amelî/pratik olmak üzere iki işlevinden söz 
eden İbn Rüşd, insanın varlık gayesinin de bu gücü kul-
lanarak nazari ve amelî yetkinliğe ulaşmak olarak ortaya 
koyar. Bu ise kendiliğinden gerçekleşecek bir durum ol-
mayıp bir “zihniyet” ve “yöntem” meselesidir. 
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Düşünce Dünyası

İlim Zihniyeti ve Yöntem
Filozofumuza göre insanın varlık gayesini gerçekleştir-

mesini sağlayacak olan “zihniyet”in (paradigma) kurucu 
unsurları şöylece sıralanabilir: 

a) Herhangi bir konuda bilgi sahibi olmak üzere giri-
şilen zihinsel faaliyetin amacı, yalnızca “gerçeğe ulaşmak” 
(talebü’l-hakk) olmalıdır. 

b) Gerçeğe ulaşma sürecinde hiçbir zorluk, engel ve 
mazeret bu yoldan alıkoymamalı, görev ve sorumluk bi-
linci ile gerçeği aramaya devam etmelidir. 

c) Gerçeğe ulaşmak adına insanlığın felsefe ve bilim 
alanında ortaya koyduğu yöntem, tecrübe ve birikim kü-
çümsenmemeli ve göz ardı edilmemelidir. 

d) Gerçeği bulma yolunda yöntem, tecrübe ve görüş-
lerinden yararlanılabilecek kimselerin inançları ile men-
sup oldukları din, mezhep yahut toplum, hiçbir şekilde 
gerçeğin önüne geçirilmemelidir. 

e) Karşılaşılan hiçbir fikir ve düşünce körü körüne ka-
bul edilmemeli, tam tersine “eleştirici” ve “seçici” bir tavır-
la değerlendirilmelidir.

f) İnsan aklının kavrayıp çözüme kavuşturmada yeter-
siz kaldığı metafizik sorunlar konusunda son söz “vahy”e 
bırakılmalı; bununla birlikte uzmanlık şartını taşıyanların 
yorum yapma hak, yetki ve sorumluluklarının olduğu ka-
bul edilmelidir. 

g) Özellikle metafizik sorunlara ilişkin hiçbir yorum 
kesin-doğru olarak değil, başkalarına oranla daha tutar-
lı ve başarılı bir yorum olarak görülmeli; daha tutarlı ve  
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ETKİSİ

İslam Dünyasındaki Etkileri
Bilindiği gibi İbn Rüşd’ün yaşadığı dönemde Endülüs’te-
ki etkisini ve gücünü giderek kaybetmekte olan İslam ege-
menliği, onun ölümünü izleyen yıllarda sona ermiş, Mağ-
rip bölgesi de birtakım sosyal ve siyasi karışıklıklara sahne 
olmuştur. Bu durumun, filozofumuzun fikir ve görüşleri-
nin bu bölgelerde etkili olamamasında büyük ölçüde payı 
bulunması gerekir. Diğer taraftan bu bölgede ilk defa İbn 
Meserre tarafından temsil edilen mistik eğilim ve gelene-
ğin, siyasi ve sosyal alanda meydana gelen bu gerileme ve 
kargaşa ortamı sayesinde giderek ağırlık kazanması da İbn 
Rüşd’ün akılcı ve gerçekçi düşünce sisteminin ilgi görmek 
yerine tepki çekmesi sonucunu doğurmuş olmalıdır. Mis-
tik geleneğin takipçilerinden biri ve Endülüslü olan İbn 
Seb‘in’in İbn Rüşd’ü koyu bir Aristocu olmakla itham etti-
ğini görmekteyiz. Bununla birlikte mantık ve tıp alanında 
yazdığı bazı eserlerin sonraki dönemlerde okunup okutul-
masına karşılık felsefeyle olan yakın ilişkisi sebebiyle İbn 
Rüşd ya olumsuz anlamda eleştiri konusu yapılmış veya 
görmezlikten gelinmiştir.

Endülüs ve Mağrip’te olduğu ölçüde eleştirilmemekle 
birlikte, İbn Rüşd’ün, İslam dünyasının doğu kesiminde de 
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hak ettiği ilgiyi görmediği biliniyor. İbn Teymiye, Gazzâ-
li’nin yaptığı gibi Meşşaî filozoflar üzerinden felsefe ile on-
ların etkisi altında yorumlanan Eş’arî kelamı ve Şii düşünce-
ye karşı ciddi eleştiriler yöneltirken, İbn Rüşd’ü Aristo’nun 
görüşlerini en güzel biçimde açıklayan kişi olarak anar. Fi-
lozofun din ile felsefenin yahut nakil ile aklın uzlaştırılması 
yolundaki yaklaşımı ve görüşleri bakımından onun diğer 
filozoflara oranla daha tutarlı olduğunu belirten İbn Tey-
miye178, kendisi gibi Eş’arî kelamını tenkit etmiş olan olan 
İbn Rüşd’ü eleştirmekten de geri durmamıştır.

Daha sonra akıl-nakil ilişkileri çerçevesinde yapılan ve 
Gazzâlî ile İbn Rüşd’ün “Tehâfüt”leriyle özdeşleşen tar-
tışmanın Fatih Sultan Mehmed tarafından tekrar günde-
me getirilmesi üzerine, Hocazade Mustafa Muslihuddin 
ile Alaeddin Ali et-Tûsî yeni Tehâfüt’ler, Molla Abdur-
rahman Câmî de genellikle sufiler lehine olan bir tavırla 
ed-Dürretü’l-fahire fî tahkiki mezhebi’s-süfiyye ve’l-mütekel-

limîn ve’l-hııkemâi’l-mütekaddimîn adıyla bir eser kaleme 
almışlardır. 16. yüzyıl boyunca da devam eden tartışma 
çerçevesinde Kemalpaşazade, Hakim Şah el-Kazvinî ve 
Muhyiddin el-Karabaği’nin de eser yazdıkları ve Osman-
lı ulemasının büyük ölçüde Gazzâlî çizgisini sürdürmüş 
olduğu bilinmektedir. 18. yüzyılda başlatılan yeni bir ter-
cüme faaliyeti içinde Yanyalı Es’ad Efendi’nin Aristo’nun 
Fizika’sını Arapçaya tercüme ederken İbn Rüşd’ün şerhle-
rinden faydalandığı görülmektedir.179

Lübnanlı Arap asıllı bir Hristiyan olan Farah Antun’un 
daha çok Renan’ın Averroes et l’Averroisme adlı eserinden 
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yararlanarak İbn Rüşd’ün hayatı, eserleri ve düşünce siste-
mini konu alan makalelerini el-Câmi’a dergisinde yayım-
lamasıyla birlikte, İbn Rüşd felsefesi, 19. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren İslam dünyasında bazı kesimlerin ilgi-
sini çekmeye başlamıştır. Farah Antun’un son derece süb-
jektif ve pozitivist bir yaklaşımla kaleme aldığı bu yazılar, 
Muhammed Abduh ve M. Reşid Rıza tarafından el-Menar 
dergisinde eleştirilmiştir. Böylece belli bir bölgesinde de 
olsa İslam dünyasının gündemine giren filozofun akılcı 
ve gerçekçi yaklaşımını, bazıları Latin İbn Rüşdcüleri ve 
Renan paralelinde pozitivist bakış açısıyla yorumlayarak 
laik anlayışlar için çıkış noktası yapmaya çalışırken, bazı 
aydınlar da onun görüşlerinden yola çıkarak İslam düşün-
cesinde yeni bir ihya hareketi başlatmayı amaçlamışlardır. 
İbn Rüşd üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Mahmud 
Kasım bunlardan biridir. Bu bağlamda, Osmanlı Tür-
kiye’sinde Celal Nuri ile Filibeli Ahmed Hilmi arasında 
geçen fikrî ve felsefi tartışmalarda, İbn Rüşd’e gönderme 
yapılıyor olması ayrıca kayda değer bir durumdur.180

Batı Dünyasındaki Etkileri
İbn Rüşd’ün İslam toplumu üzerindeki etkileri oldukça 
sınırlı kalırken, Batı dünyasındaki etkileri hem çok yön-
lü olmuş hem de uzun asırlar boyunca devam etmiştir.  
Filozofun eserleri 13. yüzyıla gelinceye kadar orijinal di-
liyle yani Arapça olarak takip ediliyordu. Bu tarihlerden 


