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El-Keşf an menaıucn-edille isimli eserinde belirttiği gibi, İbn Rüşd'e 

göre, İslam Dininin halka öğretmek için, tuttuğu yol şudur : İnsanların önce 

Yüce !yaratıcı 'nın varlığını, ikiiıci olaratc onun ortağı olmadığını, üçüncü· ola

rak O'nun sıfatıarını bilmeleri lazundır (1). 

Felsefe tarihinin tedkikinden. anlaşıldığına göre, büyük filozofların 

hepsi Allah' a inanmış ve ulillıiyet sahasında değişik ve muhtelif tarzlarda fi

kirler beyan etmişlerdir. İslam aieminin büyük filozoflarından sayılan İbn 

Rüşd de (520 1 1126 ~ 595/ 1198)_ Allah 'ın varlığını ak1i delillerle isbatlamış 

ve ulfihiyet konusundaki görüş ve izahlarını bun~İıla ilgili Kur'an ayetlerin

d~ıi çıkarmıştır. 

İbn Rüşd, aıemdeki varlıklara bakarak ve bunları ~irbirleri ile karşılaştı
rarak düşünmenin dinde farz .olduğunu söyler (2). Ona göre, istidlai ve muha

keme nevilerinin en mükemmeli kesin ak1i delil olan bürhandır. İslam Dini 

Allah Taa.Ia'yı ve diğer mevcfidatı bürhan ile bilmeye teşvik ettiği için, Allahı 

ve diğer varlıkları bürhan ile bilmek isteyenlerİİ1 İstidiillerinde hataya düşme

meleri gerekir. Bu sebeble insanların bürhan ve bunun çeşitlerini" öğrenmeleri · 
18.zımdır. Haşeviyye hariç, bütün müslüman ilimleri Allah'ın var olduğunu 

bilmede ak1i delil getirme ve kıyasın meşruluğunu kabul ederler,(3) 

İbn Rüşd'e göre ulfihiyetkonusunda bilgilerimizin tamamlanması için· 

sonraki geJenlerin, öncekilerin araşt:ırıİıalarından da faydalanımı.sı şartt;ır, 

Çünkü bu konudabir insanın tek başına çıkıp muhtaç olduğu şeylerin hepsine 

vakıf olması ya imkansızdır veya çok zordur. Şayet öncekilerin ak1i kı yas ko-

. nusunda ·söylediklerinin içinde doğru olmayanlar varsa, bunun üzerinde in

sanları uyarmamız l§zınidır.(4) 

* .Erciyes üniversitesi llahi.y~t Fakültesi Kelfun Dersi Öğretim Üyesi 
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Ona göre Allah 'm varlığını bilmek için mevcfidata ve bunlard~ san' ata 

bakmak lazımdrr. Çünkü sanatı bilmeyen sanata konu olan eşyayı bilmez. 

Sanata konu ·olan eşya ve malzemeyi bilmeyen de sanatkan bilemez. V arlıklar 

üzerinde burhan ölçülerini bilme sanatında istifade ettiğimiz örnek ve tertip · 

nisbetinde mevcG.dat üzerinde araştırma yapmamız vacib olur. Eşyanın delaiet 

yönünü bilerek anlamayan, istidlaıinde bir fayda elde edemez. Geometri ve 

Astronorni ilmini bilmeyen kimsenin tek başına gökteki cisimlerin ve güneşin 

boyutlarım idrak etmeye kalkışması mümkün olmaz. Hatta buna güneş dün- -

·yadan 150 veya 160 kere daha büyüktür, denilse bu sözü söyleyenin deliliği-, 

nin bir alarneri sayar. Astronorni bilen ise bu sözün doğruluğundan şüphe et

mez.(S) 

ALLAH'IN VARLIGINI İSBATI 

İbn Rüşd'e göre Yüce Allah'ın varlığı iki çeşit delille isbat edilir : 

Bunlarinayet ve ihtira de1illeridir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın varlığının isba

tında bu delilleri kullanmıştır 

A- İnayet Delili : 

İnayet delili 2 esas üzerine kurulmuştur. 

1. aşıl: Alemdeki mevcfid olan her şey, insanın varlığına uygundur. 

2. asıl : Bu uygunluk ve uyumluluk, bunu kasd edip dileyen bir fai

lin varlığım zorunlu olarak.göstermektedir. Çünkü bu uygunluk ve uyumlu

luğun tesadüfen meydana gelmesi mümkün değildir. 

" V ar lıkların iiisanın varlığı için uygunluğuna gelince·: Gece, gündüz, 

güneş ve ayın, insanın ihtiyaçlarına uyguuluğuna dair, insan araştırdığın4a 

kesin bilgi elde eder. Dört mevsimin ve üzerinde yaşadığımız a.rzın, insana uy

gun ol~ası da bö~ledir. A)mca; hayvanlar, bitkiler ve cansız maddelerin ço-:

~unun, yağmur, ırmak ve denizler gibi pek-çok şeylerin kısaca toprak, su,· 

ateş ve havanın insanın ihtiyacına uygıın oluşu da böyledir. Yine bedendeki 
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organlarda ve hayvanların uzuvl3nnda bu uygunluk, onlann hayanna ve var

lıklarına muvafık olmasından açıkça biliniyor. Bütün bunları ve faydalanrtı 
. -------- ~---

aynnnları ile bilmek bu delile dahil oluyor. Bu sebeble Yüce Allah'ınvarlığını 
. ~ 

üını bir bilgi ile bilmek ve tanımak isteyen kimseye varlıklardaki faydaları, 
- ·~-----· ·--· .~. 

--·--~-----·-

hikmet ve gayeTerfaraşnrmak vacibtir (6). " Hatta bu konuda, ilimlerden biri 

şöyle d~ştir : İnsanın ve hayvaniann ~rganları ile ilgili olarak ulemfuun id

rak ettiği bilgi, bu· organlarda aşağı yukarı binlerce fayda bulunduğunu idrak 

edecek kadar geniştir " (7) insanın çevresi ile uyumluluğuna bir misal olarak 

Allah Kur' an' da/ geceyi bir elbise ve gündüzü de bir maişet vesilesi kıldık !/ 
(en-Nebe;) demektir. Yani güneşin hararetine karşı yeryüzündeki canlılar için 

geceyi birsütreve elbise kıldık. Şayet güneş, gece gayb olmasaydı, Allah'ın 

güneşle hayat verdiği canlılar ve bitkiler mahvolurdu. Gece, İstirahat ve uyku 

daha derinleşmiş olur (8). 

B. İhtira Delili : 

Bu ·delil, bütün canlı, bitki ve göklerin yaratılışını içine almaktadır. 

Göklerin, bitkiler ve hayvanlar yaranlmışlardır; Çünkü madde, .canlıları ve 
( 

bitkileri yaratmaz. Bu husus açık olarak bilinmektedir. Nitekim Cenab-ı Allah 

. şöyle buyurur : ('· Ey ~sanlar, size bir misal verildi bunu .iyice dinleyin; 

Allahtan başka tapnklarınız, bir sineği dahi yarataınazlar, bunun için hepsi bir 

araya toplansalar bile sinek onlardan bir şer kapsa, onu da geri alamazlar. 

İsteyen de aciz, istenen de acizdir" (9). ~ ~. 

Biz bir takım cansız maddelerden bir canlının ve hayann meydana 

geldiğini müşahede etmekteyiz. Böylece bunlarda hayanicad eden bir varlığın 

mevcud olduğunu kesinlikle bilmekteyiz. Madem ki hayvan ve bitkiler ihtira 

olunmaktadır. Bu yaratılanlann yaratıcı bir faili vardır. İhtira' olunan var

_lıkların sayısı kadar Allah'ın varlığına delalet eden deliller mevcuttur. Allah'ı 

hakkiyle bilmek isteyen kimsenin, varlıklardaki hakiki yaranlışa vakıf olması 

gerekir. Bunun için de eşyanın cevherlerini ve hakikannı tanıması gerekir. 
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Çünkü eşyanın hakikatını ~arnmayanihtira'ın hakikanm bilemez. Allah'ın şu 
sözü buna işaret eder : 

. Göklerin ve yerin melekütüne. (hÜkümranlığına ~~ mülk ~ · saltanatıma) 
ve Allah 'ın yaratağı her bir şeye ... b~yotlar mı? (i o) 

İbn Rüşd'e.gore Allah'ın varlığımisbat eden deli11ere aid ayetler üçe 
. . ~ . 

ayrılır: 

(Q}nayet deli1ine dikkati çeken ayetlerden misaller 

" Biz yeryUzünü. onlar için bir beşik, dağları da bir direk (kazık) 

yapmadık mı .... size tohumlar, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş olmuş bağlar ve 

bahçeler yetiştirmek için üst- üste yığılıp sıkışan bulutlardan ş ani şarıl akan 

sularindirdik (ll). 

" Öyle ya insan yiyeceğine bir baksın, suyu bol bol döktük, sonra top

rağı iyiden iyi yardık. Bu suretle orada daneler bitirdik ... " (12). 

&İhtira deli1ine dikkati çeken ayetl~r : 
" İnsan neden yaratıldığına bir baksın ! O atılıp dökülen bir sudan ya-

ı 

ratıldı ... " (13). ' 

"Devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? ... " (14). 

~Hem inayet hem de ihtira deli1ine dikkati çeken ay~tler pek çoktur;. · 

"Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ta 

ki korunasınız. O Rabb ki yer yüzünü sizin için bir döşek, göğü kubbe gibi 

bir bina yaptı. O, gö~en su indirip onunla türlü türlü meyva ve mahsullerden 

sizin için nzık çıkardı ... " (15). 

" Ölü toprak onlar için bir ayet ve deli1dir. Biz onu .canlandırdık ve için

den daneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar ... " (16). 

Eşyanrn Allah' ın varlıgma delalet tarzlanın ve yönlerini ilimler daha iyi 

anlarlar. Halk ise bunların sadece masnil olduklarım ve bunları icad eden bir ----- . . 

Sani'lerinin olduğunu bilir. Nasıl yaratıldıklarını bilmez. Ulema ise eşyaya 
.. · ~ 
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. . 

sanat eserleri ~akkında bilgisi olan kimse gibi bakar. Nasılyanitılclığını ve · 

bunlardaki hikmeti ve sanatı ve bunlaim deHilet y<;>nleririi aniayarak sanatkat-' 

larını tanırlar. 

_ r İbn Rüşd'e göre insaniannfıtratianna ve akıllanna, eşyanın Allah'ın 
1 . . 

varlığına delaietlerini anlamalan için bir istidat ve idrak: konulmuştur; Beşerin 
0 tabiatında bulunalil bu fıtrat ve garizaya şu ftyet işaret 'eder : 

1 A •·. • ' ··. · . • 

}"Hani Rabbin, Adem oğullanmn sırtlanndaıı zürriyetlerini çikanp-

kendilerini kendi nefislerine şahid tutmuş, Ben, sizin Rabbiniz değilmiyim"? 

(demiş) Onlar da; Evet (Rabbiniizsin) şahid olduk:, demişler. İşte bu şahidlen

dirme kıyamet günü, bizimbundan haberimiz yoktu, dememe~ içindi''/<17). 

Bundan dolayı Allah'a iman ve peygap:ıberlerinin tebliğ ettiklerine uy

mak suretiyle Cenab-ı Allah' aitaat etmeyi amaç edinen bir kimsenin bu yolu_ 

tutması gerekir ki bizzat Allah'ın ve aynca melekleı?-n şehadetiyle beraber 

Hakk Taala'mn varlığına ve rububiyetineşahid olan ulemadan olabilsin. 

Nitekim Allah buyurur : '/tvıah, melekler ve ilim sahibieri en mükemmel bir 

doğrulukla şehadet ederler ki, Ondan başka ilah yoktur. Evet Aziz ve Hakim 

olan Allah'tan başkatann yoktur 'Yc18). · - , 

t' Hiç bir şey yok ki O'nu hamd (övgü) ile tesbih etmemiş olsun. Fakat 

s&: onlann tesbihini iyi·anlamazsınız "/(19). Ayeti de, kainattaki her bir şeyin, 
anlayan için Allah 'ın varlığına delil olacağını gösterir Ç20). 

İbn Rüşd der ki" Allah'ın varlığını inkar eden materyal~stlerin misaii,

sanat eserlerini müşahede eden, ama bunların sanat eseri olduklarını kabul ve 

_ itiraf etmeyen~ tam tersine bu eserlerde görmüş olduğu sanatı tesadüfe ve 

kendiliğinden meydana gelen bir işe bağlayan kiirisenin misali gibidir" (21). -
. ' 
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ALLAHIN BİRLİGİ VE SlFATLARI 

İbn Rüşd, felsefesinde inayet ve ihtira' deliliyle Allah'ın varlığını is bat 

ettikten sonra, hem ak:11 ve hem de nak:11 delillerle O'nun birliğini kanıtlamaya 

çalışır. Allah'ın vahdaniyyeti demek, O'ndan başka bir ilah olmadığını bil

mektir. Yani O'ndan başka her şeyden üli.ıhiyeti nefyetmektir. İbn Rüşd; 

~~e dairKur'an-ı Kerim'de 3 aye~~le alır ve bunları açıkl~aya 

ç~şır: . .· 

fl) " Eğer yerde ve gökte Allah 'tan başka tanrılar olsaydı, yer ve gök 
'-' . . 

muhakkak harab olurdu ... " (1) 

\ı) ·~ Allah hiç bir çocuk edinmerniştir. Onunla birlikte hiçbir Tanrı da 

yoktw öyle olsaydı, bu takdirde elbette her tanrı, kendi yarattığını sürükler 

götürür ve diğer tannların hakimiyetine engel olmaya çalışırdı ve elbette 

Tannlardan biri, diğerinden üstün·gelirdi. Allah onların vasfedegeldikleri or

taklardan münezzektir " (2) 

~j De ki Allah ile beraber söylemiş oldukları başka tannlar mevcut ol

saydı, o takdirde onlar Arşın sahibi olan Allah'a karşı bit yol ararlar (ve onun 

iŞlerine karşı çıkmayakalkışırlar) dı." (3) 

.lli!i!ıci~etin delalet ettiği mana, insanın fıtratında tab:ll bir gariza olarak 

bulunm$adır. Bilinen hususlardandır ki her biri, diğerinin yetkisine ve işine 

sahib olan iki hükümdar bulunsa, bir şehrin veya devletin bunlar tarafından 

idaresi mümkün olmaz. Zira bu devlette, işlerinde müstakil hükümdarların. 

yapacağı iş ve idare sonunda zorunlu olarak düzen bozulur. Ancak biri idare 

eder ve iş görür, öbürü de boş ve fitıl kalırsa o zaman böyle bir durum husille 

gelmez. Boş duran ve atıl bulunan ilahlık vasfını hal,z olamıyacağından ilah 'ın 

bfr/olması zorunludur/ Allah'tan başka tannlar olsaydı, yerin ve göğün ııi
zarnı bozulurdu ";tel-Enbiya, 22) ayetinin anlamı budur/'' ... Her ilah kendi 

yarattığında müstakil kalmaya kalkışır.'/(el-Mü'minfin) ayeti fiilieri değişik 
olan bir çok ilahlar kabul edenleri reddeder, çünkü yağmur tanrısı, bereket 

tanrısı gibi birinin yaptığını öbürünün yapamıyacağı ilahlar bulunursa, ilahla-
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nn her birinoksan olur, hiçbirinden nizaınlı ye tam bir mevcud vücuda gel-· 

mez. Her birinin yaptığını diğerlerinde yaptığı ilahlar bulunur ve bunlann her 

biri iliemi tek başına yaratmaya muktedir olursa, bu durumda iliemi yaratmaya 

bir ilah kafi geleceği için öbür ilahiara lüzum kalmaz. Madem ki iliem düzenli 

tek bir varlık olarak vardır. O halde sadece fiilieri mükemmel olan tek bir 

Tann 'dan vücuda gelı:niştir. 

S~e Allah 'tan başka ilahların olmadığını gösteren bir bürhandır. 

İbn Rüşd, bu deliller karşısında ilimler ile halkın anlayışlan arasındaki farka 

işaret ederek şöyle diyor" Ancak ilimler, Alemin yaratılması vekainatın,bir 

vücudun organları mesabesinde bulunan parçalan ara,sındak:i münasebeti 

halktan daha iyi anlarlar . 
. ~ 

İbn· Rüşd, Eş' arilerin( Ternan u' d~liline şöyle diyerek itiraz eder ; çünkü 
. > -·-- -- ____ _; . 

Eş'ariler, iki veya daha fazla ilah olsa, bunlarui ihtilafa düşmeleri mümkün-

dür, derler. İhtilaf ettikleri takdirde durum 3 şıktan hill değildir. 

m. ya her ikisinin muradı tam olarak husule gelecek 

<Q Veya her ikisiniii de muradı hasıl olmayacak 
~. . 

<'3-.JVeyahud da birinin isteği olacak, diğerininki olriıayacak 

Her ikisinin muradı ki birbirine zıd olduğu için husule gelmez, çünkü 

iki zıddın bir arada olması i.mkfu1sızdır. 

Her ikisinin muradının da husfile gelmesi -iki zıddın ortadan kalkmasını 

gerektireceği için muhaldir. Çünkü biri,. alemin olmasını, diğeri olmamasını 

istediği için bu iki muradın ortadan kalkması alemip ne varlığım ne de yoklu

ğunu gerektirir .. 

Birinin irade ettiği olur, istediği olmayanın ise iradesi batıl ve 

hükümsüz kalır. Böyle olan aciz olur. Aciz ise ilah olmaz. İbn Rüşd Eş'arl 

kelamcılannın bu şekildeki istidlaıine, " ayetten çİkan netice bu değildir 1' diye 
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,. 'itiraz eder ve şöyle der : " onlann bu delillerinin zayıf oluş sebebi şudur; 
Şabidde ve görünürde ol~a kıyasla iki müridin· ihtilaf etmeleri mümkin 

. olduğu gibi ittifak etmeleri de mümkindir ... DoğrUya en fazla benzeyen şudur 

:Allah iki olsaydı, alemin de iki olması lazım getirdi. Onun için madem ;ki 

alem birdir, o halde fail de bir tanedir. ÇÜnkü bellibir fü,i aJ1Cak ." })ir" cien 

husule gelir. Birinci ayette (el-Enbiya 22) sankiAllah~tan:.başka.ilahlar 
. . . . . .· .. ,· .·. · .. 

· bulunsaydı ... şu ap-da alem fasid ve bozuk olarak.mevcudoİurdu. ''_'denmiş._ · 

olmaktadır. Sonra alemdeki düzenin fasid ve bozuk olinadıği istisna ~ere~ •· · · 

Allah 'tan başka ilahın bulunmadığı sonucı;ına· zaruri olarak ulaŞılmışt:n;' '':{4) . · 

Görülüyor ki lbn Rii§d Allah'ın birliğini isbatlarken sariki 'aıe~·Allah'ın 
d~lemesiyle sonradan yaratılmamış da.bi'l-1cab (zorunlu olarak; AU'aİı'tan _ 

sadır olmuş gibi bir izienim vermektedir. Demek istiyor ki! Bir' kaÇ ilah 

bulunsa, alem bunlardan zorunlu olarak sadır olacağı için bulunurdu, ama . . . 

fasid ve bozuk olarak mevcut olurdu. Alem fasid ve J;>ozuk olmadİgma göre . 

ilah tektir. Hal.buki AlemAllah'ın duemesiyle sonradan yaratılmıştır. İradeyle: · 

istenilip yaratıhin hadisfu. Dalı k~dret ve iradesinde kamildir .. Allah 'in işine · ... ·. 
karışacak kudret ve irııdeyi haiz başlca· ~se ve· p.esne yoktlır. lb~ Rüşd, · 
Allah 'ın birliğini isbatlarken tuttuğu yol Kel_amcıların Temanu' ·ve: tevfuiid: 

. delillerinden daha karıŞık ve ınübhemdk Allah iki olsaydı,· aliinin de. iki 

olması lazım gelirdi, diyor. Alemin bir olduğunu nasıl isb~tlay~cak ? Kesin· 

olarak belli o linayan ·delil ile kesin is bat yapılabilir mi ? 

ALLAH'IN SIF ATLARI .· 

İbn Rüşd, Kur'an-ı Kerim'de Alemin Sani'i hakkında açıklanan 
. -~.../"-.~- ' . 
sıfatları kabul eder. Ona göre, Allah'ınJ!i!n, h_ayat, kuqret, irade, sem' basar, 

. V.../' '"" -~ ~·-' .,/ ~- . •" ~,..,__. ...__ ... ,__......._..._.-__ 

kelam sıfatları insanda da vardır. Kur'an'da" Yaratan hiç bilmez mi (mülk, 
. . 

ı4)~;~denilir. Bir İnenfaata münasib düşmesi bakımından birbirine. uygun 

parçalardan tertiptenerek yapılmış düzenli bir eser, kör tabiartan ibaret bir sam 

(yaratıcı) tarafından yapılamaz: Alem, ancak belli bir gayeden önce belli bir 



amaca göre eseri düzenleyen bir Sfuri' (yaratıcı) tarafindan yaratılmış olur. Bu 

sebeb le S ani 'in (Y aratıcının) yaratacağı a.Iem hakkında iliıİı sahibi olması 
~- . . - -----------------

zarfindir. Nitekim bir ev, inşaat sanatı hakkında bilgisi olan bir usta zat ·- . 
tarafından vücuda getirilir. -!lw.-Rüşd, "ilim" in Allah'ın kadim ve ezeli sıfatı 

olduğunu açıkladıktan sonra, Allah 'ın bu sıfatla her zaman muttasıf olduğunu 

söyler. Allah Taala, sonradaiı var olan şeylerin hudfisunu ve bozulan şeylerin 

· bozuluşunu bilir, ama bu. ilim ne muhdes bir ilimdir ne de kadim bir bilgidir, 
--- -~------ --------- ----~--

. denemez. Çünkü böyle bir iddia islamda bid'at olarak sonradan ortaya 

çıknnştır._ '.~l>.in :unutkan.değildir~:·(5) ayetide buna dela.Iet eder. 

Yüce Allah; hayat, irade ve k:Qdret sıfatlarıyla da muttasıftır : Alim olan 
-·- -- - ---·- ~ 1 

· fili.liı1 bir şeyi husfile getirmesi için o şeyi dilemesi şarttır. İbnRüşd'e göre," 
. . -~- ---- -~--:::::::=....:o---

Allalı sonradAU olaca_:.şeylerikadim (ezeJi) bir irade ile diler" demek bid'at 
- " -- ... ---------- ---'--~-------· --·-·- ·- " -

olup, alimierin akıllarınil sığmayan ve halkı da ikna etmeyen bir sözdür. 

· Uygun olan," Allah bir şeyin olmasını; o ş~y vakiolacağı zaman irade eder, 
~~-..... ---- ~----------·-----------~--- --------

h~nüz__y,a:k;tL.gelmediği için onu dilernez " denilmesidir. İbn Rüşd, 
~ .-.~ ....__,___- "----~:---------------· --

. Kelamcıların " hadis şeylerle kaiın olan hadistir '1 prensibini reddeder; Vacible 

(Allahla) havadisin kaim olacağını savunur. İbn Rüşd'e göre: malılukatİ ya

ratmaya kadir olması aç_ısından ilim sıfatıyla ~uttasıf olduğu için Yüce · 

Allah'da kelam sıfatı· da sabit olur. İbn Rü~d'e gö~e, Allah'ın ~elamı, kendi

sinde mevcud olan ilme dela.Iet edecek bir fiili yaratm~sı veya -kendi~inde 
mevcud ilme, muhatabı, vakıf kılacak ha.Ie getirmesinden başka bir şey değil

dir. Yüce Allah'tan olan bu fiilinkullarından seçtiği mümtaz bir kulun 

(peygamberin) nefsinde herhangi bir vasıta ile husfile gelmesi ,icab eder. 

Ancak vasıtanın mutlaka söz halinde olması icabetmez~ Fill.<:at Ö'riuıİ tarafın.- · 

dan yaratılmasİ şarttır. Bazen brr melek vasıtasıyle, bazen _clinıeyicide mey- ··. 

dana getireceği birfiil ile onun bu mana'.yı {ilmi) idfak etm~~i husfile g~tirilir.· 
. . 

Bazen de Allah'ın konuşması, kendi k;elarmnı .ta.hsis ettiği bir şahsirrİruia-
. _ ğındayarattığı lafız (söz) aracılığiyleolur. İbn Rtlşd bu dediklerine f Ya bir . 

vahiy ile veya bir perde arkasından veyahud bir elçi gönderip de kendi -izniyle 
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dileyeceğini vahyetm~si olmadıkça Allah'ın bir beşerle konuşması olmamış

tır ... " (7) ayetini delil getirir. 

İbn Rüşd' e göre, peygamberleriri varisieri olan ilimiere bürhanlar vası

tasiy~ bilgiler de Allah'ın kelfu.nıp.dan s~yılır. Bu bilgilerin Allah'ın . 
kel§.mı sayılması, kesinlikle doğru olması itibariyledir. Kur'an Allah'ın ls:ela

mıdır ve kadimdir. Bu kelama delalet eden lafızlar insanın değil Allah'ın ya-' 

rattığı sözlerdir (8). 

İbn Rüşd; Sem' (işitriı.e) ve basar (görme) sıfatlarıİlın Yüce Allah'ta 

bulunduğunu şu bakımdan isbat eder : Görme ve işitme jle akıl tarafından . 

mevcudattaki bir takım manalar ve haller algılanır.Mahlukatta bulunan her şe~ 

yi idrak etmek Yüce Yaratıcı 'mn şartlarından olunca, O'nda bu iki idrakin bu.:. 

lunması da vacibtir.O halde Allah 'ın gözle idrak edilen şeyleri v~ iŞitme ile id

rak edilen şeyleri de bilmesi vacibtir.Allah bütün idrak edilen şeyleri bilir (9). · 

İbn RÜşd, Allah'ın sıfatları, zat mıdır yaniAllah'ın zatımn ayın mıdır? 

Yoksa Allah 'ın zatı üzerine zaid midir ? tarzında sorular sorulmasını doğru 

bulm~z ve bid'atkabul eder. 

İbn Rüşd'e göre sıfat-ı nefsiyyeden maksat zatın kendisi !çin vasillan

mış olduğu şeydir. V ahid ve kadlm gibi. Yoksa zat üzerine zaid bir mananın 

zat ile kaim olması değildir. Kadlm sıfatı Allah 'ın zatı üzerine ilave edilen ol

mayıp Onun aynı olan bir sıfattır. Manevi sıfatıardan maksad; zat ile kaim bir 

manadan dolayı zatın vasıflanmasıdır. İbn Rüşd, Eş'arilerin manevi sıfatlar; 

zat üzerine zaiddirler, Allah zatı üzerine z§.id:bir ilimle ilimdir; zatın üzerine 

zaid bir hayatla hayydır, demelerini çok mahzurlu bulur. Böyle denilirse or

tada sıfat ye mevsfif; hamil ve mahmfil (taşıyan ve taşınanın) olması l§.zım ge

lir. Bu ise cisme mahsus bir h:ildir. Bu konuda, gaibi şahide kıyas etmeniri 

doğru olmadığı görüşünde bulunur. O'na göre böyle söylemek halkı irşad 

etmekten ziyade·saptırır. Halkın Allah'ın sıfatları konusunda uygun olan sa-

86 



dece elinin sarih olarak açıkladığı şeylerdir. O da bu kadar tafsilata girmeden 

Allah'ın sıfatıarını kabul ve itiraf etmekten ibarettir. Allah'in sıfatlan hakkında 

· kelamcıların açıkladıklan kadar bilgiye insanı vak;ı.f kılmak Kelam ilmi ve sa

natının gücü dahilinde değildir (10). 

İbn Rüşd'e göre, Yüce Allah'ın bütün noksanlıklardan münezzeh ve 

· beri olduğu Kur'an'da açıkça anlatilimştır: '"Onun benzer ip.bi hiç bit şey 

yoktur" (ll). " Yaratan Allah, yaratmayan (İnahluk) gibi midir, iyice düşün

müyor musunuz ? " (12) Balık, yaratılanın sıfatıyla mevsuf olamıyacağı gibi, 

onun sıfatına benzeyen bit sıfatı da haiz olamaz. Aksi halde Iİaiık malıluk 
gibi olur. O halde Yaratan ile yaratılan asla bitbirine benzemez. 

Mahll.ıkatın. en şerefiisi olan insanda Allah'ın sıfatlarının bit kısmı çok 

eksik bit şekildy vardır.· Biz, insandaki hayat, ilim, irade ve kudret ile Yüce 

Allah 'ın hayat, ilim, irade ve kudret sıfatıariyle muttasıf olduğunu istidlai 

ederiz. İnsandaki bu sıfatlarıİı aklen sonsuz olan en mükemmel ve en üstün 

şekilleri Yüce Yaratıcı'da vardır} Ölmek şamndan olmayan Hayy (diri( olan 

Allah'a tevekkül eJ" (13) "/on~ ne uyuklama ve ne de uyku tutar·'j(14) 
1
\' 

Rabbin ne.unutur, ne de şaşırır '1(15) diyerek Dinin, ölüm,~, u~ ve . 

hata etme gibi malılukatta bulunup da Yüce-Halık'ta bulunmadığını açıkladığı 
-·--..___ 

özellikler eksik ve kusurlu sıfatlardır. Eksikliğe ve kusura delillet eden bu 

nev'i sıfatıarın Yüce Allah'ta olmadığını bilmek insanda bulunan zaruıf ve 

bedi~ bilgilere yakındır. llli bozulma ve aksaklık hali girmeksizİ!ı lc.ai!ıatın ve 
.. --- --- --· . . -·-----

içlııdeki varlık:lann düzen ve nizamının-bozulmadan muhafaza edilmesi, kusur 
' ' ----._~--- ', -------- -~ --~ ---------- ----·-:-·-._ _· ___ ---~ -- \, 

ve noksanlık iffl..de eden bu nev'i sıfatıarın Allah'ta bulunmadığına delildir. ------------ -- ----- -------------·- . ----~- --------------------- -----· 
" Semalar la arzı muhafaza etmek Allah' a ağır ve zor gelmez. O çok 

yüce ve çok büyüktür " (16). '-J 

fu_Riişd.,. bazı selefiler gibi, Allah için cihet ve yön kabul ediyor. O'na 

göre Allah, üstte ve semadadır. Arşın üstündedir Ü7). 
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NE Tl CE 
Felsefe tarihinin iyiden iyiye tetkikinden anlaş:ıldığına göre, büyük filo

zoflann hepsi Allah' a inanmış ve ülillıiyet sahasında değişik ve muhtelif tarz

larda fikirler beyan etmişlerdir. İslam aleminin yetiştirdiği en büyük filozof

lardan biri sayılan İbn Rüşd (520 1 1126- 595/1198) de Allah'ın varlığını 

ak:li delillerle isbatlamış ve ülillıiyet sahasındaki görüş ve izahlarını çoğu defa 

bununla ilgili Kur'an ayetlerinden çıkarmıştır. Allah'ın varlığını inayet delili 

ile is bat ederken insan ve hayvanıann bütün o:ı;-ganlan ve çevreleriyle münase

betlerinin şahış ve türlerini devam ettirmek gayesine uygun şekilde yarat:ıldık

larına dikkat çekmiştir. Böylece İbn Rüşd Ekoloji ilminin ilk defa temelini 

atmış insan ve hayvanların amaçlı hareketlerinin Allah'ın varlığına del§.let

eden -yönlerini göstermiş sayılır. (Ekoloji; çeşitli türlerdeki canlılann çevrele

rine uyumlu olarak nas:ıl yaratıldıklarım, besinlerini ve enerji ihtiyaçlarını 

nas:ıl karş:ıladıklannı, karş:ılıklı olarak diğer türlerle nas:ıl bir münasebet içinde 

bulunduklarını inceleyen bir ilimdir). 

İbn Rüşd Allah Taala ve sıfatıarını daha ziyade halkın anlayacağı selef 

metoduna az çok yaklaşan bir şekilde aİ:ılatmıştır. Hadd-i zatında onun sistemi 

iki türlü konuşmayı içine alır ' 

a) Ulfihiyet konularım halka anlatırken misaller vererek temsili bir su

rette sembolik ifadelerle anlatır. 

b)Ulfihiyet konularını aıimlere anlatırken de kendi ak:ılcı sisteminin ge

reği olan te'vile başvurur. 

O, inayet ve ihtira' deliliyle Allah 'ın varlığımisbat ederken' hem halk ve· 

bem de alimler için müşterekbir yol tutmuş oluyordu. 
\ . 
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DlPNOTLAR 

1- İbn Rüşd, el-Keşf an menahici'l-edille, s. 47, q19 Mısır. , 

2- (İbn Rüşd, Faslü'l-Makal, s.3, 1319, Mısır) Felsefetü'l-Kacti el-Fadıl Ahmed b.Ahmed 

İbn Rüşd el-Endelüsi ismi altında basılan kitabın içinde. 

3- a.esr.a.s. 

. 4- a.esr. s.3-4 

5- fim Rüşd, Faslü'l-Makal, s.4, 1319, Mısır. 

6- Felsefetü'l-Kadi el-Fadıl Ahmed b. Ahmed İbn Rüşd el-Endelüsi ismi altında basılan 

kitabın içinde el-Keşf an Menahici'l-Edille fi akrudi'l-mille; s.a36. el-Matbaatü'l

Hamidi)ryetü'l-Mısnyye, 1319 h. 

7- el-Keşf, s.39. 

8- el-Keşf, s.66. 

9- el-Hacc, 73. 

10- el-A'raf, 10. 

ll- en-Nebe', 6-16. 

12- Abese, 24-27. 

13- et-Ta'nk, 5-6. 

14- el-Gaşiye, 17. 

15- 21-22. 

16- Yasin, 33, el-Keşf, s.38. 

n- el-A'raf, 172. 

·18- AI-i !mran, 18. 

19- el-lsra, 44. 

20- Aynı esr., s.38. 

21- Aynı esr., s.39. 

1- el~Enbiya, 22 

2- el-Mü'minfin, 91 

3- el-lsra, 42 

4- El-Keşf an Menahici'l-edille, s.39-41. 
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5- Meryem, 65. 
• j 

6- Bkz. el-Keşf an menahici'l-Edille; s.43. 

7- eş-Şiira, sı. 

8- Bkz., el-Keşf an Menahici'l-edille, s.44-45. 

9- el-Keşf an Menahici'l-edille s.45-46. 

10- Aynı eser, s.46-47. 

ll- eş-Şiira, ı ı. 

12- en-Nahl, 17. 

13- el-Furkan, 58. 

14- el-Bakara, 255. 

15- Taııa, 5 ı. 

16~ el-Bakara, 255. 

17- Bkz., el-Keşf an Menahici'l-Edille, s.53-55: 
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