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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, İbn Haldun düşüncesinde tarih-umran ilişkisinin nasıl 

kurulduğunu anlamaktır. İbn Haldun’un umran ilmi aracılığıyla ortaya çıkardığı 

medeniyet anlayışı ya da modeli, tarih-medeniyet bağına yapılan vurguyu 

temellendirmek için gereklidir. Bu bağlamda, Giriş bölümünde tarih-medeniyet 

bağına neden vurgu yapıldığı ve tarih-felsefe ilişkisinin izinin neden İbn Haldun ve 

Mukaddime üzerinden sürülmek istendiğine ilişkin gerekçeler ele alınmıştır. 

Birinci bölümde, İbn Haldun öncesindeki İslâm düşünce geleneği, evren 

tasavvuru, bilgi anlayışı, ilim anlayışı, tarih anlayışı ve siyaset anlayışı olmak üzere 

beş temel başlık altında incelenmiş, böylelikle İbn Haldun’un düşüncesindeki 

farklılığın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak bir altyapı hazırlanmıştır.  

İkinci bölümde, İbn Haldun ve Mukaddime kısaca tanıtılmış, onun yetiştiği 

çağda İslâm dünyasının içinde bulunduğu koşullara ana hatlarıyla değinilmiştir. 

 Üçüncü bölümde, İbn Haldun’un tarih sorunuyla nasıl yüzleştiği, insanı 

çevreleyen doğa koşulları, insanın temel nitelikleri ve bunların umranın 

oluşumundaki rolü; ayrıca, İbn Haldun’un kendisinden önceki İslâm tarihçiliğini 

eleştirisi ve yeni yöntem önerisi gibi konular ele alınmıştır. 

Dördüncü bölümde, umran ilminin içeriğini oluşturan unsurların ele 

alınmasına ve İbn Haldun için umranın ne ifade ettiğinin anlaşılmasına çalışılmıştır. 

Beşinci bölümde, üçüncü ve dördüncü bölümde ele alınan tarihin ve umranın 

karşılıklı ilişkilerinin anlaşılmasına çalışılmış, İbn Haldun düşüncesinde tarih ve 

umranın örtüşüp örtüşmediği sorgulanmıştır. 

Sonuç bölümünde, çalışmada ele alınan konular değerlendirilmiş, gelecekte 

yapılacak tarih felsefesi çalışmalarında İbn Haldun düşüncesinden 

yararlanılabileceğine işaret edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: İnsan, İslâm, asabiyet, mülk, bedevî, hadarî, umran, tarih, 

medeniyet, evren tasavvuru, ilim, kurum(lar).   
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ABSTRACT 

The aim of this study is to grasp the mutual relations of history, civilization 

and philosophy with regard to Ibn Khaldûn’s ilm al-umran and its contents, as had 

been established in his Muqaddimah as a result of his aim to ground history on 

reason. Within the given context, this study is divided into five chapters, before 

which the introduction is an attempt to understand how we can relate history, 

civilization and philosophy, and, to justify why these mutual relations are to be 

understood with regard to Ibn Khaldûn and Muqaddimah.  

The first chapter analyses the Islamic thought preceding Ibn Khaldûn through 

five topics, namely, cosmology, conception of knowledge, of the realms of 

knowledge (ulûm, as the plural of ilm), of history, and, finally, of politics. Doing so 

provides us with a better understanding of Ibn Khaldûn’s difference, and, his 

contribution, too. 

The second chapter is a brief summary of the circumstances in the Islamic 

world surrounding Ibn Khaldûn, including a short biography and an introduction to 

his Muqaddimah. 

The third chapter considers how Ibn Khaldûn faces the problem of history, 

via the following issues: 1. the natural conditions surrounding human beings as well 

as the qualities and faculties of human beings, 2. A critique of the traditional Islamic 

historiography, and Ibn Khaldûn’s new suggestions. 

In the fourth chapter, we will thoroughly analyse the contents of the ilm-al-

umran, and, try to answer the question what umran means to Ibn Khaldûn.   

The fifth chapter aims to understand the mutual relation of history and umran, 

as well as, to answer the question whether history and umran perfectly reconcile. 

Finally, the conclusion is an evaluation of what has so far been considered, 

and, is an attempt to raise questions for further studies in the philosophy of history, to 

which Ibn Khaldûn’s thought may contribute. 

 

Key words: Human Being, Islam, asabiyyah, authority, bedouin, sedentary, umran, 

history, civilization, cosmology, ilm, institution(s). 
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ÖNSÖZ 

Günümüzdeki yaşam koşullarını ve biçimini belirleyen gelişmelerin mimarı 

olarak görülen, ya da  kendini ‘medeniyet’in gerçek sahibi olarak gösterip dünyadaki 

tüm toplumları tek bir değer dizisi çerçevesinde boyunduruğuna alma eğilimi 

bulunan Yeniçağ Avrupa Medeniyeti, tarih anlayışında da bu medeniyet gücüne ve 

gelişmişliğine dayanarak aynı yolu izlemiştir. Bunun bir sonucu olarak, dünyanın 

pek çok ülkesinde tarihe ilişkin araştırmalar, ülkenin ve onu oluşturan toplumun 

kendi değerlerinden beslenmek ve o toplumun kimliğinin yansıması olmak yerine, 

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin tarih kavrayışı çerçevesinde kalan ve yöntemi de bu 

tarih anlayışı ile belirlenmiş tarih eserleri olarak ortaya çıkmıştır.  

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin de tarih anlayışını belirleyen unsurların bir 

kısmı, başka bir medeniyetten-İslâm’dan-gelmiştir. İbn Haldun, Mukaddime adlı 

eserinde tarihi sağlam temellere dayalı bir bilim olarak kurma amacıyla yola çıkmış, 

bu yolculuğunda tarihe yardımcı bir ilim kurma noktasına gelmiştir. Umran, insan, 

toplum, toplumun içinden geçtiği aşamalar, süreçler, bu süreçlerde devlet ve 

kurumların(ın) rolü/rolleri, ekonomi gibi sorunları kapsar. Bu sorunları bir bütün 

olarak inceleyen umran ilmi, günümüzde ‘sosyal-beşerî bilimler’ başlığı altında 

toplanabilecek olan sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi alanlar tarafından incelenen 

konuları, tarihi temellendirme kaygısıyla ele almıştır. Umran ilmi, sözü edilen 

niteliklerine ek olarak, tarihe felsefî bir yöntemle yaklaşımı ilke olarak koymasıyla 

da, İbn Haldun düşüncesinin özgün ürünlerinden biri olmuştur. Çalışmada, İbn 

Haldun’un tarihi bilgi veren bir disiplin olarak   temellendirme  kaygısından 

hareketle kurduğu umran ilmi ve bu ilmin içeriğinin anlaşılması hedeflenmiştir.  

            İbn Haldun’da Tarih ve Umran Sorunu başlıklı bu çalışmanın 

gerçekleşmesi, kapsamlı bir araştırmayı, uzun bir zamanı ve emeği gerektirmiştir. En 

başta, çalışmanın her aşamasında değerli zamanını ayırarak yol gösteren, 

anlattıklarımı sabırla dinleyip farklı bakış açılarının olanağına işaret eden  danışman 

hocam Prof. Dr. Ayhan Bıçak’a teşekkür etmek boynumun borcudur. Ayrıca, 

önerilerinden yararlandığım değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu’ya da çok 

teşekkür ediyorum. İslâm dünyasının ve sorunlarının felsefece bir bakışla 

irdelenebileceğini fark etmemi sağlayan ve bu alanda çalışmanın önemini 

vurgulayarak akademik yönelimlerimi etkileyen değerli hocam ve eski mesai 
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arkadaşım Prof. Dr. Saffet Babür’e, sunduğu zengin araştırma olanaklarıyla bu 

çalışmayı benim için keyif dolu bir serüvene dönüştüren Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Araştırmaları Merkezi’ne (İSAM) ve çalışanlarına da ayrı ayrı teşekkür 

ediyorum. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki doktora öğrenimim sırasında 

tanıştığım ve pek çok şeyi paylaştığım sevgili dostum Serdar Uslu’ya, tez metnine 

son biçimini verirken sağladığı değerli katkılar için minnettarım. Tez çalışması 

süresince bana hep anlayış gösteren ve zihnen yoğunlaşmam için gerekli ortamı 

hazırlayan, ayrıca bilgisayarda karşılaştığım teknik sorunları aşmama yardımcı olan 

sevgili eşime ve hayata daha farklı bakmamı sağlayan kızıma da teşekkür ediyorum.  

Son olarak, bu çalışmayı, yakın zamanda kaybettiğim iki değerli insanın, 

kayınpederim Erol Muğaloğlu (v. 26 Eylül 2008)  ve babam Nevzat Şenol (v. 24 

Ocak 2009) beyefendilerin,  aziz hatıralarına ithaf ediyorum.  
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GİRİŞ 

  “İbn Haldun’da Tarih ve Umran Sorunu” isimli bu doktora çalışmasının 

amacı, İbn Haldun’un tarih düşüncesi ile felsefî düşünce arasında kurduğu ilişkiyi, 

tarih-medeniyet bağına özel bir vurgu yapmak suretiyle incelemektir. Bu özel 

vurgunun nedeni, İbn Haldun’un tarih anlayışının, medeniyetlerin doğuş, gelişim ve 

yıkılış aşamalarına ilişkin genel ilkeleri bulma kaygısınca belirlenmiş olmasıdır. Bu 

kaygı, İbn Haldun’u çağının diğer tarihçileri arasında özel bir yere oturtmaktadır. İbn 

Haldun’un tarih incelemeleri, onu bütünlüklü bir medeniyet anlayışına 

vardırmaktadır. Bu noktada tarih ve medeniyet arasındaki ilişki öne çıkmakta ve 

çalışmanın ana eksenini oluşturan “umran” kavramı, bu ikisi arasındaki ilişkinin 

anlaşılmasında anahtar bir rol oynamaktadır. İbn Haldun’un tarih ve medeniyet 

anlayışını dile getirdiği metinlerin dokusuna nüfuz etmiş olan bu kavram, felsefe-akıl 

temeline oturtulmuş bir tarihçilik anlayışını da yansıtır.  

Bu özellikleriyle İbn Haldun, İslâm düşünürleri arasında bütünlüklü bir 

medeniyet tasavvuru oluşturmak yolunda en etkili adımları atmış isimlerden biridir. 

Çünkü medeniyet tasavvurunu oluşturan tüm unsurları (insan tabiatı, farklı hayat 

tarzları, çevre ve iklim, iktisat, siyaset, devlet, din, hukuk, dil, sanatlar, ilimler) tek 

tek incelemiş, umran kavramını, sosyal ve siyasi hayatın belli bir parçası bakımından 

değil, bütünü bakımından ele almıştır. Öte yandan, onun medeniyet tasavvuruna yön 

veren temel dinamik, içinde yetiştiği İslâm Medeniyeti’nden başkası değildir. Bu 

yüzden İbn Haldun’un tarih ve umran anlayışı üzerine gerçekleştirilen bir 

incelemenin, İslâm medeniyet tasavvuruna ilişkin bütünlüklü bir kavrayış imkanı 

sunması beklenebilir. İbn Haldun, medeniyet tasavvurunu aklî-felsefî ilkelere 

oturtmak ve genel bir tarih yöntemi belirlemek kaygısında olduğu için, aynı zamanda 

bize İslâm medeniyet tasavvurunun aklî-felsefî temellerini sorgulamak imkanını da 

sağlamaktadır.  

Dile getirilen kaygılar doğrultusunda, İbn Haldun düşüncesini temel alarak, 

tarihsel bilginin niteliği, tarih disiplininin yöntemi, tarihin başlıca konusunu 

oluşturan medeniyet olgusunun unsurları, bu unsurların dayandığı ilkeler, tarih ve 

medeniyetin aklî-felsefî temelleri gibi birçok tarih felsefesi sorununun ele alınmasına 

çalışılmıştır.  Örneği verilen tarih felsefesi sorunları bağlamında, çalışmada, insanın 
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toplumsal varoluş zemini, insan yapıp etmelerine ilişkin bilgi birikimi, bu konuda 

oluşmuş yazılı malzemelerin işleniş biçimi (diğer bir deyişle yöntem) ve insanlığın 

ortaya koyduğu en yüksek ürün olan medeniyetin düşünsel altyapısı ele alınmıştır. 

Yukarıda bildirilen esaslar doğrultusunda çalışmanın genel amaçları : 1. Tarih 

felsefesinin başlıca sorunlarını İbn Haldun’un görüşleri doğrultusunda teşhis etmek, 

2. Medeniyet tasavvuru üzerine bütünlüklü bir düşünme denemesi gerçekleştirmek 

ve medeniyet tasavvurunun unsurlarını, tarih disiplininin konusu olmaları 

bakımından incelemek, 3. İslâm medeniyet tasavvurunun temel dinamiklerini 

tanımak ve bu dinamiklerin aklî-felsefî temellerini kavramak, 4. İslâm 

Medeniyetinin, aklî-felsefî sorgulamalar bakımından yaşadığı zayıflamanın 

nedenlerinin anlaşılmasına yardımcı olmak, şeklinde belirlenmiştir.  

Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için üzerinde durulan konular şöyle ifade 

edilebilir: İbn Haldun’un içinde yetiştiği İslâm Medeniyetinin doğuşu ve gelişiminin 

genel çerçevede ele alınmasıyla ilk adım atılmıştır. İkinci adımda, İbn Haldun’un 

yaşadığı dönemin genel koşulları ve bu koşulları hazırlayan sosyal, siyasi, düşünsel 

altyapı incelenmiş, bu sayede İbn Haldun’un ortaya koyduğu medeniyet 

tasavvurunun temelleri hakkında genel bir fikir verilmiştir.  Bu adımı, 

Mukaddime’den yola çıkılarak bir tarih yöntemi tartışmasının ele alınması ve 

kavramsal çerçeveye ilişkin bir değerlendirme denemesi izlemiştir. Dördüncü 

adımda, İbn Haldun’un medeniyet tasavvurunun özünü oluşturan “umran” kavramı 

çeşitli boyutlarıyla incelenmiş, Mukaddime’de ortaya koyulan medeniyet modelinin 

ana belirleyenleri tartışılmıştır. Bu adımlar sonrasında şöyle bir kanıya varılmıştır: 

İbn Haldun’un, tarih disiplininin temellendirilmesinde başvurduğu umran kavramının 

kendisi de tarihsel bir süreçte oluştuğundan, tarih ile umran birbirleri için birer 

gerekli şart haline gelmektedir. Tarih ile umran arasındaki bu ikili ilişki, çalışmada 

üzerinde durulan sorunların birbirleriyle olan bağlarına da işaret etmektedir.   

Detaylı bir Mukaddime okuması, araştırmacıya, medeniyet tasavvurunu 

meydana getiren başlıca unsurların yanı sıra, bu unsurları şekillendiren tarihsel 

olaylara ve medeniyet tasavvurunun yöneldiği ideale ilişkin de önemli fikirler 

vermektedir. İbn Haldun, içinde yaşadığı medeniyeti insan anlayışından yola çıkarak 

anlamaya çalışan ve bu yolla, kendi medeniyetine ilişkin kaygılar geliştiren bir 

düşünür portresi çizmektedir. Bu yönüyle araştırmacıya, kendi medeniyetimizin 
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dinamiklerini, insan doğasından medeniyet tasavvurunun en yüksek ürünleri olan 

devlet, din ve ilim kurumlarına dek uzanan bir yelpazede tartışma imkânı 

sunmaktadır. Çalışmada bu imkânın peşine düşülmüş ve 1. Umranda ortaya çıkan 

değişimlerin, insan doğasıyla ve ahlâkî  değerlerle ne ölçüde ilişkili olduğu, 2. 

İnsanın umranla ve medeniyet tasavvuruyla olan ilişkisinin ne olduğu, 3. Sosyal, 

siyasi, iktisadi ve dini kurumların umran ile olan ilişkilerinin ne olduğu, 4. Umran 

anlayışının, İslâm medeniyet tasavvurunu açıklamak için yeterli olup olmadığı, 5. İbn 

Haldun’un görüşleri doğrultusunda düşünüldüğünde, her Medeniyetin kendi tarih 

anlayışına sahip olmasının bir zorunluluk olarak görülüp görülemeyeceği, 6. Tarih ile 

felsefe arasındaki ilişkinin nasıl kurulabileceği ve bunun umranla, medeniyet 

tasavvuruyla ilişkisinin ne olduğu, gibi sorulara yanıt aranmıştır. 

Yukarıda dile getirilen kaygılar, güdülen amaçlar ve incelenmesi hedeflenen 

konular doğrultusunda ilk adım, İslâm Medeniyeti’nin doğuşunu ve gelişimini, bu 

medeniyetin ana karakterini şekillendiren beş unsur-yani evren tasavvuru, bilgi 

anlayışı, ilim anlayışı, tarih ve siyaset anlayışı-çerçevesinde incelemektir. Bu 

adımda, İslâm Medeniyeti’nin doğuşu ve gelişimi gösterilmeye çalışılmış, ardından 

söz konusu beş unsur tek tek açılarak İbn Haldun’a giden yolda İslâm 

Medeniyeti’nde gerçekleşen dönüşümlere işaret edilmiştir. Bu sayede İbn Haldun’un 

İslâm medeniyet tasavvurunun anlaşılması için bir altyapı oluşturulmuştur.    
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1. BÖLÜM: İSLÂM DÜŞÜNCESİ 

Çalışmanın Giriş’te ortaya koyulan hedeflerine ulaşabilmesi için atılması 

gerekli ilk adım, İbn Haldun’un yüzleştiği sorunların kendisinden önceki İslâm 

düşüncesinde nasıl ifade bulduğunu görmektir. Başka bir söyleyişle, İbn Haldun’un 

düşüncesi bağlamında ele alınacak sorunlarla ilgili bir altyapı hazırlamak yararlıdır. 

Bu hazırlığı gerçekleştirmek üzere de, İslâm düşüncesindeki sorunların evren 

tasavvuru, bilgi anlayışı, ilim anlayışı, tarih anlayışı ve siyaset anlayışı çerçevesinde, 

düşünürlerce nasıl anlaşıldığı ve yorumlandığı incelenmelidir.  

Dinler, özellikle de vahiy dinleri, getirdikleri değer dizileriyle, toplumların 

evren tasavvurlarında, bilgi ve ahlâk  anlayışlarında, tarihi, toplum düzenini 

belirleyen ilkeleri, siyaseti kavrayış ve yorumlayışlarında oldukça etkili olmuş; sözü 

geçen her bir alanda bazen eskiyi kökten değiştirici, bazen de gelenekleşmiş düşünce 

ve kuralların özüne fazla dokunmadan onları çağın gereklerine göre yeniden 

düzenleyici bir rol oynamıştır.  Bölümde bundan sonra atılan adımlarla, İslâm’ın 

yukarıda dile getirilen alanlarda-sırasıyla- neleri gerçekleştirdiği üzerine kısa bir 

değerlendirme yapılmıştır.  

 

1.1. Evren Tasavvuru 

Evren tasavvuru denildiğinde, insanın yaratılışını, yaşadığı ortamın 

düzenlenişini, bu dünyaya gelmesindeki amacı/amaçları, bu dünyada nasıl yaşaması 

gerektiğini ve öldükten sonra gideceği varsayılan yerin özelliklerini belirlemeyi 

amaçlayan bir düşünce ürünü anlaşılır (Bıçak, 2004: 31). Temelinde din olan 

medeniyetlerde evren tasavvurunun ilkelerinin Tanrı, peygamber ve kutsal kitap 

tarafından belirlendiği tezi doğrultusunda (Bıçak, 2004: 31), aşağıda İslâm inanç 

sistemindeki evren tasavvurunun dayandığı ilkeler üzerinde durulmakta, bu 

bağlamda Allah, kâinât ve insan kısaca incelenmektedir. Izutsu’ya göre, İslâm’ın 

gelişiyle, varlıklar arasında yeni bir ilişkinin kurulduğu ve kavramların yüklendikleri 

anlamlarla birlikte birbirleriyle tamamen farklı ilişkilendirildiği yeni bir sistem-yani 

yeni bir evren tasavvuru-ortaya çıkmıştır (Izutsu, 1975: 18).  

İslâm’ın evren tasavvurunda Allah, en genel anlatımıyla, bütün evreni 

yarattığına, varolmak için başka bir varlığa gereksinmediğine, zaman ve mekânın 
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dışında olduğuna ve değişmediğine, mükemmel-kusursuz olma özelliğini taşıyan tek 

varlık olduğuna inanılan (ya da inanılması gereken) kudrettir. Kur’ân’da anlam 

bakımından “De ki: O (Allah) birdir. Allah sameddir1.O, doğmamış ve 

doğurulmamıştır. Hiçbirşey O’na denk olmamıştır” (Kur’ân, 112: 1-4) ifadelerini 

karşılayan başka âyetler2 de bulunmaktadır ve bu âyetlerle, Allah’ın gücüne ve diğer 

varlıklardan üstünlüğüne işaret edilmektedir.  

Meşşâî filozof Kindî, Allah’ın Birliği ve Âlemin Sonluluğu Üzerine adlı 

eserinde cismin, yani tek tek nesnelerin başlangıçsız olmasının çelişki olduğunu akıl 

yoluyla kanıtlayarak Allah’ın sonsuz olduğu düşüncesine varmıştır (Kindî, 2003b: 

24-26). Tek tek nesnelerde gözlenen çokluğun, her şeyin varlık nedeni olan Allah’ta 

görülemeyeceği, Allah’ın çokluk kabul etmeyen Bir olduğu düşünceleri, Kindî 

tarafından mantık yoluyla gösterilmek istenmiştir (Kindî, 2003b: 27). Kindî’nin aklı 

temel alarak, kanıt yöntemiyle ortaya koyduğu bu düşünceler, İslâm’ın temel 

öğretisinde yer almaktadır: Allah hiçbir şeye bağlı olmadan, sınırları bulunmadan, 

zaman ve mekâna bağlı olmadan  varolan ve varlıklar hiyerarşisinin en üstünde 

bulunan güçtür, insan da dahil, bu evrendeki her şeyi O yaratmıştır ve bu yaratmada 

herhangi bir sınır sözkonusu olamaz. Fârâbî ise, Allah’ın tek tek varolanlarla ilişkisi 

hakkında şunları söylemiştir: 

“…Her işte başarı yüce Allah’ın iradesine bağlıdır. Her varlığa, kendisi için 
yaratılmış olan şey kolaylaştırılmıştır. Allah’ın inâyeti bütün varlıkları kuşatmış 
ve herkese ulaşmıştır. Her olup biten Allah’ın kaza ve kaderiyledir. Kötülükler 
de O’nun kaza ve kaderiyledir. Çünkü eşyada bulunması gereken kötülükler 
izâfîdir; kötülükler, değişen (süflî) âlemle ilgilidir. Bunların ârızî olarak 
yararları vardır, çünkü kötülükler olmasaydı iyilikler çok ve sürekli olmazdı. 
Şayet gerekli olan azıcık kötülükten sakınılarak büyük bir iyilikten vazgeçilirse, 
bu durum kötülüğün çoğalmasına yol açar” (Fârâbî, 2003: 126). 

Bu alıntıda, Fârâbî’nin, İslâm’ın en önemli öğretilerinden ve îmânın temel 

şartlarından biri olarak sayılan kaza ve kaderle ilgili görüşleri göze çarpmaktadır: 

Fârâbî, Allah’ın tüm varlıklar üzerindeki mutlak ve sonsuz gücünü vurgularken, 

İslâm dininin inanç esaslarıyla tam bir uygunluk içindedir. Bir başka Meşşâî filozof 

İbn Sînâ da, Kindî gibi, Allah’ın varlığını kanıtlama yoluna girmiş; O’nun “zorunlu 

varlık” olduğunu, zorunlu varlığın bir, mutlak iyi, değişmez ve nedensiz olduğunu 

açıklamıştır (İbn Sînâ, 2003a: 307-309, 322). Fârâbî’de görüldüğü gibi kaza ve 

                                                
1 Bütün gereksinimler için kendisine yönelinen, efendi-açıklama için bkz. F.Râzî 1995-XXIII: 563. 
2 Bkz. Kur’ân,   6: 1-3, 1: 1-3. 
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kadere de değinen İbn Sînâ, Allah’ın kazasının bilgiye konu olan mânevî ve maddî 

varlıkları kuşatan bilgisinden, kaderinin ise sebeplerle sebepliler arasındaki zorunlu 

ilişkiden ibaret olduğunu söylemiştir (İbn Sînâ, 2003a: 321). İslâm’da Meşşâîler gibi 

akılcı yaklaşımı savunan bir başka okul olan İhvânu’s-Safâ’nın Risâleler’ine göre de 

Allah, bütün varolanların ilkidir ve yaratmanın başlangıcıdır (İhvânu’s-Safâ, 2003: 

224). Oysa, Gazzâlî’nin Dalâletten Kurtuluş ve Filozofların Tutarsızlığı (2003a, 

2003b) adlı eserlerinde ortaya koyduğu yaklaşımdan, Allah’ın varlığının, sıfatlarının 

ve İslâm dininin akıl ve mantık ilkeleriyle kanıtlanması yerine, bu gerçeklere sadece 

îmân edilmesi gerektiği yönlü bir kanıya varılabilir. Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve 

İhvânu’s-Safâ tarafından  girişilen Allah’ın varlığını kanıtlama denemeleri, bu 

düşünce üzerinden değerlendirildiğinde, anlamsız ve boş çabalar olarak 

görünmektedir. İbn Rüşd’e göre ise-Gazzâlî’dekinin aksine- Allah’ı anlamak değerli 

bir çabadır ve O’nu anlamak varolanların yapısını kavramaktan geçer (İbn Rüşd, 

2003: 468). Zaten İslâm dîni de-Kur’ân’daki pek çok âyetten anlaşılacağı üzere- 

insanları varolanları akılla değerlendirmeye ve bilmeye çağırmaktadır (İbn Rüşd, 

2003: 468). Bu görüşlerinden hareketle, İbn Rüşd’ün, îmânı vurgulayan düşünceye 

karşı akılcı yaklaşımı tekrar canlandırmaya çalıştığı öne sürülebilir. 

Yukarıda adı geçen İslâm düşünürlerinin tümü, Allah’ın varlığına 

inandıklarını dile getirmiş ve O’nun nasıl bir varlık olduğu konusundaki 

açıklamalarında birbirine oldukça yakın görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşlerin 

birbirine uygunluğu, ahlâklı birey ve toplum yaratmak üzere Allah tarafından 

Peygamber aracılığıyla insanlara iletildiğine inanılan İslâm dininin temel öğretilerine 

bağlılıktan kaynaklanmaktadır.  

İslâm evren tasavvurunda, Allah, insanın bir parçası olduğu kâinatın nasıl 

yaratıldığının açıklanması için de tek doğru kaynaktır. Anlam bakımından “O, 

gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da 

hemen oluverir” (Kur’ân, 2: 117) ile denk sayılabilecek pek çok âyette3 vurgulanan 

mesaj, yalnızca Allah’ın yaratıcı olduğu-yani yoktan varetme gücü bulunduğu, Allah 

dışındaki her şeyin yaratılmış (mahlûk) olduğu ve Allah’ın yarattığı her şeyin onun 

emrine boyun eğdiği öğretileridir. İbn Sînâ’ya göre çokluk, evrende varolup yok 

                                                
3 Bkz. Kur’ân, 6: 73, 7: 54, 10: 5, 16: 3, 29: 44, 30: 8, 39: 5.  
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olan, değişen, bozulan şeylerde görülür ve ay-altı dünyadaki her varolan, yalnızca 

mümkündür (İbn Sînâ, 2004b; Nasr, 1978: 201-203). Maddenin bulunduğu alanda en 

değerli varlık, İbn Sînâ’ya göre, insandır; sonra hayvanlar, sonra bitkiler gelir (İbn 

Sînâ, 2005b: 181). Kur’ân, insanlara bu mutlak gücü ve bu mutlak güç karşısındaki 

konumunu sürekli hatırlatarak, onları erdemli ve ahlâklı davranış çizgisine çekmeyi 

amaçlamıştır. 

İnsanın, İslâm dinine göre nasıl bir varlık olduğu, nasıl yaratıldığı, evrendeki 

diğer varlıklar arasındaki konumu üzerine de Kur’ân’da pek çok âyet 

bulunmaktadır. İnsanın nasıl ve neyden meydana geldiğini açıklayan âyetlerde4, onun 

daha çok maddesel bir cisim, yani doğada değişime, oluş ve bozuluşa bağlı bir beden 

olma yönüne vurgu yapılmaktadır.  Bu âyetlerde, genelde insanın temel özellikleri ve 

yaratılması açıklandığı gibi, insandan mutlak güç olan Allah’a karşı beklenen 

kayıtsız şartsız teslimiyete ve itaate de göndermede bulunulmaktadır. Kutsal 

kitaplarda yer alan köken açıklamaları geçerli bir kaynak kabul edildiğinde, insanın 

cennetten neden kovulduğu, bu dünyaya neden gönderildiği gibi soruların sorulması 

da kaçınılmaz olmaktadır ve Kur’ân’da bu konuya ilişkin de  pek çok âyet bulunur5.   

 Evren tasavvuru çerçevesinde insana ilişkin soruların yanıtlanması, Kur’ân 

dışında, bazı din bilginleri ve filozoflar tarafından da üstlenilmiştir. Sözgelimi, 

Fârâbî’ye göre, insandaki nihâî mükemmellik mutluluktur (Fârâbî, 1997: 90). 

Toplumlar da insanları mutluluğa ulaştırma bakımından mükemmeldirler ya da 

mükemmellikten uzaktırlar: insanları mutluluğa ulaşmak için birbirine yardım eden 

toplum mükemmel toplumdur, böyle bir toplumu oluşturmayı amaçlayan şehir de 

erdemli, mükemmel bir şehirdir (el-medîne al-fâdhılâ) (Fârâbî, 1997: 100-101). Bu 

durumda, Fârâbî için insanın varoluş amacının, hem bu dünyada6, hem de âhirette 

mutlu olmak olduğu söylenebilir. Kısacası, Fârâbî düşüncesinde insanın amacı daha 

çok ahlâkî ve siyasi bir bakış açısından değerlendirilmiştir. İbn Sînâ ise insanın 

                                                
4  İnsanın topraktan, sudan/dölsuyundan, çamurdan, meniden vb. yaratıldığı konusunda bkz. Kur’ân, 
22: 5, 23: 12-14, 32: 7, 53:  45-46, 37: 11, 55: 10-14, 70: 39, 75: 36-40.  
5 Bkz. Kur’ân, 7: 19-27, 95: 4-7, 2: 168-169 ve 208, 24: 21, 36: 60-61. Bu âyetlerde, insanın bu 
dünyaya neden gönderildiği, insandan nelerin beklendiği ve bu dünyadaki yaşamlarında yepıp 
ettiklerinin sonsuz yaşam için önemi açıklanmaktadır.  
6 Bu dünyadaki mutluluk, eski bilgelerin öğretilerinde, Eski Yunan’dan Platon’un Devlet’inde, 
Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’inde ve Politika’sında gösterdikleri yollara benzer yollardan 
gidilerek, akıl, bilgelik ve bunlar üzerinde temellenen bir yönetimle sağlanabilir. 
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varoluş amacına ilişkin daha çok metafizik nitelikli ve Allah-insan ilişkisine 

göndermede bulunan bir açıklamayı tercih etmiştir:  İbn Sînâ, Ruh Kasidesi adlı 

eserinde, insanın bu dünyaya gelişini, yaratılış öğretisini ve kutsal kitaplara da geçen 

bazı efsaneleri kendi felsefi görüşü doğrultusunda yorumlayarak açıklamaya 

çalışmıştır. İbn Sînâ, insan bedenine hayat vermek ve onu yönetmek üzere ait olduğu 

kutsal âlemden dünyaya inen ve -kendi ifadesiyle- ‘ten kafesine konuk olan’ ruhun, 

akıl gözüyle bakanlara göre varlığı apaçık, duyularıyla algılamakta ısrar edenler 

içinse bir sır olduğunu ifade etmiştir (İbn Sînâ, 2003b: 325-326). İbn Sînâ’ya göre ait 

olduğu âlemde mutlu olan ruhun dünyayı ve dünyadaki varlıkları tanımaması bir 

eksiklik olarak görülmüş ve Allah ruhun bilgiyle donanmasını, böylelikle tam 

olgunluğa ermesini dilediği için ruhun dünyaya inmesi kaçınılmaz olmuştur (İbn 

Sînâ, 2003b: 332). Fakat dünyada geçen zaman bu olgunluğa tamamen ermek için 

yeterli değildir; bu süreç âhiretle birlikte tamamlanmalıdır (İbn Sînâ, 2003b: 333-

334). İhvânü’s-Safâ adı verilen birliğin düşünürleri de, yayınladıkları risalelerde, 

insanın varoluş amacını şu sözlerle anlatmışlardır: 

“İnsanın varoluş amacı, insana özgü olan eylemi, doğuştan başlayarak düşünme 
yetisini, düşünceyi işleterek geliştirme, kendisinde olanak halinde bulunanı 
eylem alanına çıkarma; bir canlı olarak yaratılmışken varlığını insanca 
sürdürmek için erdemlerini, meleklerin ahlâkını ve yüksek ilâhî bilgileri 
kazanmak yolu ile yok hükmündeki şeyleri var kılmaktır…İnsan kendine en 
çok yakışanı ve en yararlı olanı yapmazsa insan olarak var sayılmaz…” 
(İhvânü’s-Safâ, 2003: 223)7. 

Gazzâlî’ye göre de insan bu dünyada kalıcı değildir; bu yüzden gerek 

duyduğundan fazlasını istememeli, kazancını hak yolda harcayarak dünyadaki 

yaşamını dîni için araç kılmalıdır (Gazzâlî, 2004: 46). Bu biçimde yaşayan insan için 

sonsuz hayatta mutluluk, gereksiniminden fazlasını elde etmekten ve çokça mal-

mülk edinmekten uzak durmayan içinse sonsuz azap söz konusudur (Gazzâlî, 2004: 

46).  

                                                
7 Aslında bu görüşler, İslâm Medeniyetinde tarih düşüncesinin doğuşuna kaynaklık edebilecek 
niteliktedir; çünkü akıl yoluyla bilgi edinerek, bilgi üreterek insan varoluşunu anlamlandırma ve 
temellendirmeye işaret etmekte, yok hükmündeki şeyleri var kılması gereken insanın tarihi meydana 
getirdiğini doğrudan söylemese de îmâ etmektedir. Fakat İslâm Medeniyeti’nin, insanın varoluş 
amacıyla ilgili açıklanan bu düşünceleri tarih düşüncesinin temeline yerleştirip yerleştiremediği 
sorusuna sağlıklı bir yanıt verilemediği takdirde, az önce dile getirilen savı öne sürmek de doğru  
olmayacaktır.    
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Bir başka İslâm düşünürü Nâsıruddîn Tûsî’ye göre ise, düşünmeyle (teorik 

düşünme) ilgili ilk yetkinlik biçim, ikinci yetkinlikse madde yerindedir: Maddesiz 

biçim ve biçimsiz madde sağlam ve değişmez olamaz; öyleyse ilim de, eylemle 

tamamlanmadıkça yetkinliğe ulaşamaz. Öyleyse, Tûsî’ye göre insan varlığının amacı 

ilim ve eylem bileşkesinden çıkan yetkinliktir (Tûsî, 2007: 50). 

Kur’ân’daki âyetlerden ve filozofların görüşlerinden yola çıkarak, şöyle bir 

kanıya varmak olanaklıdır: Kaynağı Allah’a dayandırılan ilkelerin etkisi İslâm 

toplum yaşamında öylesine büyük olmuştur ki, adaletle yönetme vaadiyle ortaya 

çıkan her devlet örgütü kendisine temel olarak dîni seçmiş, zamanla din ve devlet 

birbirinden beslenen ve birbirini besleyen iki büyük kurum olarak insanlık tarihinde 

de izler bırakmışlardır. İnsanın eylemlerini belirleyeceği ahlâkî çerçeveyi çizen İslâm 

dininde-tüm insanların örnek alabilecekleri bir model olarak-Peygamber, önemli bir 

yere  sahiptir. Peygamberlik kurumunun önemi, Peygamber’in ölümünden sonra 

devlet yönetiminin ve devletin temel ilkelerinin Peygamber’in sağ olduğu dönemdeki 

uygulamalar ile temellendirilmeye çalışılmasından anlaşılabilir. 

 İnsan için bilgiye ve ahlâklı davranış(lar)a giden yol konusunda çoğu 

düşünür, aklın ve ilim öğrenmenin önemine değinirken, bu görüşlerini Kur’ân’daki 

âyetlere dayandırma yolunu seçmiştir. İslâm’da bilginin de Kur’ân’a, Peygamber’in 

hadislerine ve sünnetine8, sahabilerin anlattıklarına vb. dayandırılması, verilen 

bilginin güvenilirliğinin kökene yaklaşıldıkça artması anlayışının bir yansımasıdır. 

Bu anlayış, temelini, şimdiye dek ana hatlarıyla anlaşılmasına çalışılan evren 

tasavvurunda bulmaktadır. İslâm’da bilgiden ve bilginin eğitim ve yazılı eserler 

yoluyla aktarılmasındaki en önemli araçlar olan ilim(ler)den neyin anlaşıldığı sorusu, 

bundan sonraki iki adım üzerinden yanıtlanmaya çalışılacaktır. 

 

 

 

 

 

                                                
8 Peygamber’in tüm yaşamı ve yaptıkları insanlar için bir model kabul edilir ve insanın bu davranışları 
özümseyerek ahlâklı bir yaşam sürmesi ‘Peygamber’in sünnetinin izinden gitmek’ diye 
değerlendirilir.  
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1.2. Bilgi Anlayışı 

İslâm Medeniyeti’nde bilgi, daha çok hikmet ile-yani El-İsfahânî’nin 

tanımlamasıyla “ilim ve akıl ile gerçeği yakalama” durumu ile-ilişkili olarak 

değerlendirilmiştir (aktaran: Karlığa, 2004: 16). Kur’ân’da da hikmet ve iyilik 

(hayr) birbiriyle ilişkilendirilmiştir9; bu ilişkiye göre bir insan ancak hikmet sahibi 

ise hayırlıdır-yani bilgi sahibiyse iyidir. Temelini Kur’ân’da bulan bilgi-iyilik 

ilişkisi, genellikle, İslâm düşünürlerinin eserlerinde de ifade bulmaktadır. 

Örneğin, İslâm’da doğacı (naturalist) filozoflardan biri olarak anılan10  Ebû 

Bekr Muhammed b. Zekeriyâ Râzî11’ye göre insanın yaratılışındaki amaç ve 

hayattaki en üstün değer, ilim sahibi olmak ve adaleti uygulamaktır, nitekim Allah da 

insanları gözetip kollarken onların acı çekip zulüm görmelerini ve cahil kalmalarını 

değil, bilgili ve âdil olmalarını dilemektedir (E.Râzî, 2003: 75). Ne var ki Râzî, 

insanların bilgili ve âdil olmaları için bir peygambere gereksinim olmadığını da 

savunmuş (E.Râzî, 2003: 83-88), bu yüzden Kindî, Fârâbî gibi çağdaşı olan ve 

ardından gelen pek çok düşünür tarafından eleştirilmiştir. 

Kindî’ye göre  Peygamber’in insanlara Kur’ân aracılığıyla ilettiği bilgi 

felsefî bilgidir (Kindî, 2003a: 10).  Kindî, ilâhiyatın, ahlâk bilgisinin, hatta yararlı 

tüm şeyleri elde edip zararlılardan korunmaya ilişkin bilgilerin tümünün, varlığın 

hakikatinin-yani felsefenin-kapsamına girdiği; Peygamberlerin Allah’tan 

getirdiklerinin de bu tür bilgi olduğu görüşündedir (Kindî, 2002: 142; 2003a: 10). 

Kindî’ye göre, Allah’ın Peygamberlere özgü kıldığı bir bilgi olan vahiy, istemeden, 

araştırmadan, çaba göstermeden, matematik ya da mantığın çözüm yollarına 

başvurmadan elde edilir; çünkü yalnızca Allah’ın nefsi temizlemesi ve aydınlatması 

sonrasında verdiği ilham ile mümkün olur ve nefsleri aydınlatılarak bu tarz bilgi 

almaya hazır hale getirilenler peygamberlerden başkası değildir (Kindî, 2002: 268). 

Kısacası, dinin verdiği bilgi felsefî olup ancak peygamberler gibi seçilmiş insanlar 

tarafından anlaşılabilmekte ve topluluklara aktarılmaktadır. Yaşadığı dönem 

                                                
9 “Allah katında bulunan hikmeti dilediğine verir” (Kur’ân, 2: 269) ve “Kime hikmet verilmişse ona 
hayırdan pek çok şey verilmiştir” (Kur’ân, 2: 129, 151; 3: 48, 164) âyetleri, bilgi ve iyiliğin birbiriyle 
sıkı bir bağlantı içinde olduğuna işaret etmektedir. Zaten Kur’ân da “..hikmeti anlatmak üzere 
gönderilmiştir” (Kur’ân, 17: 29). 
10 Ülken, 1998: 26-27. 
11 1148-1208 arasında yaşamış olan ve yine İran’ın (o dönemdeki adıyla) Rey şehrinde doğup yetişen 
İmam Fahreddin Râzî ile karıştırılmaması için tam adının verilmesi gerekmiştir. 
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bakımından Fârâbî ile İbn Sînâ arasında kaldığından fazla tanınamamış12 bir başka 

Meşşâî filozof olan Âmirî, bilgiyi, bir şeyi hatasız, kusursuz, olduğu gibi her yönüyle 

bilmek olarak tanımlamış ve bilginin dînî ve felsefî olmak üzere iki türde olduğunu 

söylemiştir (Âmirî, 2003: 197). Âmirî’ye göre dînî bilginin kaynağını peygamberler, 

felsefî bilginin kaynağı takdir edilen filozoflar oluşturmaktadır, her peygamber aynı 

zamanda filozoftur fakat tersi durum söz konusu değildir (Âmirî, 2003: 197). İnsanın 

kemâle ermesini-yani olgunlaşmasını, kendi düşünme gücünün ürünü olan bilgiyi 

ortaya çıkarmasıyla gerçekleşen bir durum olarak değerlendiren  İhvânu’s-Safâ da, 

bilginin ortaya çıkarılmasının ilim tahsil etmekle mümkün olacağını ve bu sayede 

insanlığa yakışan ahlâkın tamamlanacağını öne sürmüştür  (İhvânu’s-Safâ, 2003: 

223). 

Gazzâlî’ye göre ise, kesin bilgi, bilinen şeyin hiçbir şüpheye, yanılmaya veya 

hayale yer bırakmayacak ölçüde zihinde açık-seçik hale gelmesidir (Gazzâlî, 2003a: 

343). Böyle bir bilginin kaynağı tek başına deneyim, akıl gibi şeyler olamayacağı 

gibi, tek başına îmân da böyle bir bilgi için yeterli değildir (Gazzâlî, 2003a: 343). 

Gazzâlî’nin şüpheciliğine karşı tekrar bilgide aklın rolünü savunmaya çalışan İbn 

Rüşd, geçmişteki düşünürlerin kitaplarının incelenmesini-dinin insanı yönlendirdiği 

amaçla aynı olması koşuluyla- dînî bir zorunluluk olarak görmüş, ilim sahibi 

kimselerin geçmiş düşünürleri araştırmasına engel olmanın, dinin insanları Allah’ı 

bilmeye çağırdığı kapıdan insanları döndürmeyi ve insanları Allah’tan 

uzaklaştırmayı getiren cahilce bir davranış olacağını öne sürmüştür (İbn Rüşd, 2003: 

471). Başka bir söyleyişle, İbn Rüşd, bilginin ve ilmin Allah’ın hakikatini daha iyi 

anlamada bir araç olacağı görüşündedir. 

İnsana verilen gücü ölçüsünde her şeyi bilme ödevi, sistemli bir öğrenimle 

olanaklı hale gelir; bunun da başlıca aracı ilimlerin öğrenilmesidir. Bu durumda 

‘ilim’ kavramının İslâm düşüncesindeki konumu ve değerinin tartışılması 

gerekmektedir. Bundan sonraki adımda, ilmin ne olduğu ve neleri kapsadığı üzerine 

bir araştırmanın ortaya koyulmasına çalışılacaktır. 

 

 

                                                
12 Bkz. Kaya 2003: 196. 
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1.3.  İlim Anlayışı  

İlim, ya da Arapça’daki yazılışıyla ilm, öğrenme anlamına gelen ‘alleme 

eyleminin edilgen ortacı olup, ‘öğrenilmiş olan ya da öğrenilebilecek olan her şey’ 

anlamını taşır (Baalbaki, 1996; Kutluer, 2000: 109). Bu durumda herhangi bir konu 

üzerinde yapılan araştırma, ancak araştırmanın bilgi ortaya koymasıyla ve bu bilginin 

öğretilerek gelecek kuşaklara aktarılabilir olmasıyla ‘ilim’ değeri kazanır. Bu 

durumda, ‘bilgi alanı’ ifadesinin ilim için uygun bir karşılık olduğu söylenebilir. 

 Kur’ân’ı oluşturan vahiylerden ilki olan “Oku!” emrini, ayrıca 

Peygamber’in “Allah’ın yarattığı ilk şey ilim veya akıldır” hadisini (De Boer, 2004: 

66), insanlar için hakikati öğrenme çağrısı olarak yorumlamak, yukarıda verilen ilim 

tanımları bağlamında, olanaklıdır. İnsanın bu dünyadaki hayatını düzenleyen ve 

kurallara bağlayan, sonsuz hayat için rehber niteliğinde olan Kur’ân-ı Kerîm’in 

gerçek anlamını kavramak, Corbin’e göre, insanın ilk ve son ödevidir (Corbin, 2001: 

22). Hakikatin Kur’ân’da verilmiş olduğu kabulü ve insana bu hakikatin özünü 

kavrama ödevinin yüklenmesi, İslâm’da ilim öğreniminin ve inanç esaslarının 

birbirine içten içe bağlanmış olduğunu gösterir. Allah’ın varlığına ve birliğine, 

meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine, kaza ve kadere, iyiliğin de kötülüğün de 

kaynağının Allah olduğuna ve ölümden sonra dirilmenin (ahiret gününün) 

gerçekleşeceğine inanan-yani Müslüman olan- kişi, bu inançlarını kelime-i şahâdet 

getirerek, namaz kılarak, oruç tutarak, zekât vererek ve Hacc’a giderek, ibadetle de 

ortaya koyar (Kutluay, 2003: 10). Öyleyse bu ibadetlerin hangi esaslara göre 

yapılması gerektiği de önemli bir sorun13 olarak ortaya çıkmıştır.  

İlimlerin öğrenilmesini kolaylaştıran en önemli unsur, her bir bilgi alanının 

neyi araştırdığının, yani nesnesini hangi yöntemle kavrayacağının bilinmesidir. 

Öyleyse, farklı bilgi alanlarının ve bu alanlarda kullanılan farklı yöntemlerin 

birbirinden açık-seçik sınırlarla ayrılması gerekmektedir. Bu ayrım kaygısı, İslâm’da 

ilimler sınıflamasının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Aşağıda, İslâm’da ortaya çıkan 

ilimler sınıflamaları,  fıkıh, kelâm ve felsefe ilişkisi, ayrıca felsefenin ortaya çıkış 

koşulları gibi konular genel olarak ele alınmıştır.  
                                                
13 Çünkü, sözgelimi, her ne kadar Kur’ân’da namaz vakitleri ve namazdan önce abdest alınması 
gerektiği belirtilmişse de, hangi namazın kaç rekât kılınması gerektiği, abdest almanın uygun 
koşulları, teyemmüm (toprakla alınan abdest), oruç tutmanın esasları, orucun hangi durumlarda 
bozulduğu ve benzeri pek çok konuda ayrıntıya girilmemiştir  (Kutluay, 2003: 10-11).  



13  

Felsefî ilimler-şeriât ilimleri, aklî-naklî ilimler ve bunun gibi ayrımların, daha 

belirgin bir söyleyişle, ilimlerin sınıflanmasının İslâm Medeniyeti’ndeki başlangıcı, 

El-Harezmî’de (780-850) örneği görüleceği üzere, İslâm âlimlerinin yaklaşık 10. 

yüzyılda ilimleri, Arap ilimleri (Ulûmu’l-Arabiyye) ve Arap olmayan ilimler 

(Ulûmu’l-Evâîl ya da Ulûm-u Gayrı Arabiyye) biçiminde ayırdıkları zamandır (El-

Harezmî, 1895: 3). Bu sınıflamada ilk grubun içine dil, fıkıh, kelâm, tarih ve 

edebiyat; ikinci gruba ise felsefe, doğa bilimleri ve tıp dahil edilmiştir (El-Harezmî, 

1895: 3)14. Hârezmî ilimleri sınıflarken fiziği ‘aşağı’, matematiği ‘orta’, metafiziği de 

‘yüce’ olarak nitelemiş ve İbn Sînâ’yı etkilemiştir (Hârezmî, 1989: 154). 

İslâm düşünürlerinin ilimleri sınıflarken, ontolojik (varlık-temelli) ve 

epistemolojik (bilgi temelli) olmak üzere iki temel ölçütü gözettikleri söylenebilir. 

Ontolojik temelde yapılan ilimler sınıflamasında ilimlerin konuları, inceledikleri 

varlık alanlarına göre belirlenir. Sözgelimi, metafizik ilimler akledilir alanın, 

fizik/doğa ilimleri duyulur (deneyimlenebilen, beş duyu ile iş görülebilen) alanın 

bilgisini vermeyi amaçlar. Bu tarz bir ayrıma ‘Meşşâî’ olarak adlandırılan İslâm 

filozoflarında rastlanmaktadır. Örneğin Kindî, metafizik ilimleri ‘yüksek’, 

günümüzde doğa bilimlerinin kapsamına giren fizik ilimleri ‘aşağı’ ilimler olarak 

birbirinden ayırmıştır (Kindî, 2002: 17). İlimler sınıflamasındaki ontolojik temelin, 

ya da ilimler sınıflaması-ontoloji ilişkisinin en belirgin ortaya koyulduğu eser olarak 

Fârâbî’nin Siyaset El-Medeniyye’si gösterilebilir; çünkü Fârâbî bu eserinde siyaset 

konusuna girmeden önce varolanlara ilişkin ayrımlar yapmış, bunları araştıran bilgi 

alanlarını-bir ilimler sınıflaması biçiminde ifade etmemiş olsa da-anmıştır (Fârâbî, 

1980: 1-35). Fârâbî’ye göre ilimler dil ilimleri-yani sarf (morfoloji), nahiv (gramer-

dilbilgisi); içeriğini Aristoteles’in Organon kapsamındaki 8 kitabın oluşturduğu 

mantık ilimleri; aritmetik, geometri, optik, astronomi, müzik ve mekanikten oluşan 

matematik ilimler; doğanın incelenmesini konu edinen ve Aristoteles’in Fizik adlı 

yapıtını temel alan, ayrıca,  varlığı varlık olarak inceleyen fizik ve metafizik ilimler; 

ahlâk, siyaset, fıkıh ve kelâmı içeren medenî ilimler olarak beş sınıfta toplanır 
                                                
14 İslâm’da Felsefe Tarihi adlı eserinde, T.J. De Boer da El-Harezmî’nin yaptığı bu sınıflamayı genel 
olarak doğru bulduğunu ifade etmiştir (De Boer, 2004: 53). De Boer’un ilimler sınıflaması ile ilgili bir 
başka tespiti, Arap olmayan ilimlerde İran etkilerinin, fakat  asıl olarak, her önemli fikir hareketinin 
arkasında olan Yunan felsefesinin etkisinin bulunduğu yönündedir. Fakat De Boer’un bu görüşünün, 
İslâm Medeniyeti’nde kelâm, fıkıh ve tasavvuf alanlarında da gelişme olanağı bulan felsefeyi 
‘önemsiz’ kabul ederek dışlaması dolayısıyla, sorgulanması gerekir  (De Boer, 2004: 53). 
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(Fârâbî, 1986: 1-23). İlimler sınıflamasında, sözü edilen metafizik (ilâhî) ilimlerin 

‘yüksek’, fizik ilimlerin ‘aşağı’ ilimler olarak nitelenmesi örneğine İbn Sînâ’da da 

rastlanmaktadır: 

“…Varlıklar bu üç kısım üzere olduğunda, nazarî ilimler de onlara göre üç 
kısma ayrılırlar; ilk kısma mahsus ilim tabiî, ikinci kısma mahsus ilim riyâzî, 
üçüncü kısma mahsus ilim ilâhî diye isimlendirilir” (İbn Sînâ, 1867: 82-83)15.  

İslâm’da felsefeye akılcı bir başka yaklaşım örneği sunduğu daha önce belirtilen 

İhvânu’s-Safâ’nın Risâlelerinde de felsefî ilimler ve dînî ilimler ayrımına rastlamak 

olanaklıdır: Çocukların, yetişme çağındaki insanların, din eğitimi görmemiş 

olanların, dînî hükümleri kendisine yetecek kadar dahi bilmeyenlerin ve dinen 

yükümlü oldukları görevlerden habersiz olanların felsefî ilimlerle uğraşmalarını 

doğru bulmayan İhvânu’s-Safâ, felsefî ilimlerden de psikolojiyi, ‘matematik ilimler’ 

olarak nitelediği aritmetik, geometri, astronomi ve müziği16, en son amaç olarak 

gördükleri metafizik ilimleri önemsemiştir (İhvânu’s-Safâ, 2003: 221).  

Gazzâlî ise, El-Müstasfâ adlı eserinde ilimleri salt aklî, salt naklî ve hem aklî 

hem naklî ilimler olarak genel açıdan üçe ayırmış;  özellikle matematik, mantık, doğa 

bilimleri ve felsefeyi kapsayan aklî ilimleri hakikate ulaştırmakta yetersiz kaldıkları 

gerekçesiyle eleştirmiş, bu eleştirilerini Dalâletten Kurtuluşta yinelemiştir  

(Gazzâlî, 1937; 2003a; Ülken, 1998: 112).  

 İslâm düşüncesinde, bir ilmin bilgi değeri taşıması, yani ilmîliği, onun 

kanıtlanabilirliğiyle doğrudan ilişkili görülmüştür. Bu ilişkiyi ifade eden terimse 

burhândır. Daha çok ‘aklî’ olarak adlandırılan ilimlerin bilgi değerine temel 

oluşturan kanıtlanabilirlik ölçütüne İslâm düşünürlerince bu derece önem verilmesi, 

başta Fârâbî ve İbn Sînâ’nın sık sık gönderimde bulundukları ve izinden gittiklerini 

ifade ettikleri Aristoteles’in bir etkisi olarak görülebilir. Öyleyse, ilimlerin aklî-vâz 

‘î/şer ‘î/naklî, dînî-felsefî vb. biçimlerde ikili ayrımlar ekseninde sınırlanmasında göz 

                                                
15 Ülken’e göre, İbn Sînâ, ilimler sınıflamasında Aristoteles ve Fârâbî’nin etkisinde kalmış ve  ilimleri 
madde ve şeklin ilişkisi bakımından üçe ayırmıştır: ilkin maddesinden ayrılmamış şekillerin ilmi 
olarak doğa ilimleri gelir (Ülken, 1998: 86). İkincileyin, maddesinden tamamen ayrı olan şekillerin 
ilimleri olan metafizik ve mantık yer alır-İbn Sînâ bunlara yüksek ilimler (el-ilmu’l-âlî) demiştir 
(Ülken, 1998: 86). Üçüncüleyin, maddesinden ancak zihinde ayrılan, bazen onunla bir bazen ayrı 
şekillerin ilmi olarak da matematiği göstermektedir (Ülken, 1998: 86). Yukarıda alıntılanan metinden, 
Ülken’in İbn Sînâ’nın sınıflamasını ona bağlı kalarak açıkladığı anlaşılmaktadır. 
16 Bunlar, Ortaçağ Hıristiyan dünyasında trivium ve quadrivium olarak ikiye ayrılan ve gramer, 
retorik ve mantıktan oluşan trivium ile bir arada sayıldığında septem artes liberalesi (yedi özgür 
sanat) ortaya çıkaran quadrivium grubundaki bilgi alanlarıdır.  
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önüne alınan ölçütün, kullanılan yöntem olduğu da söylenebilir. Şimdi naklî ve aklî 

olarak sınıflandırılan bazı ilimlerden fıkıh, kelâm ve felsefe kısaca tanıtılacaktır. 

Böyle bir tanıtım, İslâm düşüncesinde bilgi ve ilim anlayışının düşünürlerde nasıl 

ifade bulduğunu anlamayı kolaylaştıracaktır.  

İbadete ilişkin esasları, insan ilişkilerini (muâmeleler) ve cezaları din 

temelinde inceleyen, ayrıca İslâm’daki  hukuk düzenine de ad olan ilim dalı fıkıhtır. 

Fıkıh sözcüğünün sözlük anlamı bir şeyi bilmek, iyi ve tam olarak anlamaktır 

(Schacht, 1965: 886; Kutluay, 2003: 11; Karaman, 1996a: 1). Fıkıh, Kur’ân’da bir 

bilimden çok “ince anlayış, keskin idrak ve konuşanın amacını anlamak” 

anlamlarında kullanılmıştır (Karaman, 1996a: 1). 8. yüzyıl sonlarından itibaren, bu 

sözcük daha çok İslâm’ın bireysel ve toplumsal yaşama ilişkin pratik hükümlerinin 

bilgisi ve bu hükümleri inceleyen ilim dalı anlamına gelecek biçimde kullanılmıştır 

(Karaman, 1996a: 1). Fıkıh ilminin tüm araştırmalarında birincil kaynağı Kur’ân-ı 

Kerîm, ikincil kaynağı da Peygamber’in hadisleri ve sünneti olmuştur (Kutluay, 

2003: 11).  Bunların yeterli olmadığı, yani kutsal metinde herhangi bir hüküm 

geçmediği yahut bu kutsal metinde geçen bir hüküm  üzerine Peygamber’in açık-

seçik bir yorumunun ya da uygulamasının bulunmadığı durumlarda, ictihâda17 ve 

çıkarımlara başvurulur-yani temel kaynakların genel hükümleri ekseninde, bu 

hükümlerle çelişkiye düşmeyecek hükümler verilir ve uygulanır (Kutluay, 2003: 11).   

Kelâm ilmi, inanılması gerekli hususların-yani inanç esaslarının, akîdelerin- 

incelenmesine ayrılmış bir ilim sahasıdır (Kutluay, 2003: 13). Sözlük anlamı ‘bir 

fikri tam olarak anlatan söz’ olan kelâm, bir ilim dalının adı olarak, İslâm dininin ana 

ilkelerini konu edinen ilim anlamını taşımaktadır (Yavuz, 2002: 196). Kelâmın amacı 

temel alınarak yapılmış tanımlar arasında en yaygın kabulü Fârâbî’ye ve Adûdüddîn 

el-Îcî’ye ait olanlar görmüştür (Yavuz, 2002: 196). Fârâbî, kelâmı, dini korumayı 

amaçlayan bir disiplin olarak görmüş, bu ilmi “din kurucusunun açıkça belirttiği belli 

                                                
17 Sözlük anlamı “çaba harcamak, bir konuda elden gelen gayreti sarf etmek, bir şeyi elde edebilmek 
için olanca gücünü kullanmak” olan ictihad, hakkında nass (âyet veya hadis) olan konularda nassları 
anlamak; hakkında nass olmayan konularda ise, nasslara uygun hükümler verebilmek için gösterilen 
çabayı ifade eder. Bunun için de belli bir yetkinliğe sahip olmak şarttır. Dini bilmenin yanında onun 
amaçlarını kavramak, insanı hem birey hem de bir toplum varlığı olarak-günümüze uygun bir 
söyleyişle-psikolojik ve sosyolojik bakış açılarına sahip olarak-değerlendirebilmek, geniş açıdan 
bakabilmek ve geniş bir kültüre sahip olmak da son derece önemlidir. Dinin bir bölümünde veya bir 
konusunda uzmanlaşan kimse, sadece o bölüm veya konuda ictihâd edebilir. Ayrıca ictihâd, bireysel 
olarak yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir (Karaman, 1996b: 174 vd.). 
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düşünce ve davranışları onayıp bunlara aykırı olan her şeyin yanlışlığını sözle 

gösterme gücü kazandıran bir tartışma yeteneği” olarak tanımlamıştır (Fârâbî, 

1931’den aktaran Yavuz, 2002: 196).  Adûdüddîn el-Îcî’ye göre ise, kelâm, kesin 

deliller getirmek ve ileri sürülecek karşı fikirleri çürütmek yolu ile dînî inançları 

kanıtlama gücü kazandıran bir ilimdir (El-Îcî, t.y.’den aktaran Yavuz, 2002: 196). 

Kelâm ilmine konu ve yöntem bakımından katkıda bulunduğu öne sürülen Gazzâlî, 

kelâmın konu veya amaç temeline göre yapılan  tanımlarında belli bir okul yerine 

tüm kelâm okullarını içeren bir disiplin olarak ele alınması durumunda, bu disiplini 

Ehl-i Sünnet inancını koruyan ve ehl-i bid’âtın18 kafa karıştıran eleştirileri karşısında 

bu inancı savunan bir ilim olarak görmüştür (Gazzâlî, t.y.: 96; Gazzâlî, 2003a: 346; 

Yavuz, 2002: 197).   

İslâm Medeniyeti’nde felsefenin ortaya çıkması, ya da felsefe çığırının 

açılması, bazı yorumlara göre, Abbâsîler zamanında Süryânice’den Arapça’ya 

yapılan sürekli ve yoğunluklu çevirilerden doğmuş; bu çevirileri ve diğer 

çalışmaları19 desteklemek üzere halîfeler Felsefe Evi (Beyt’ül-Hikme), İlim Ocağı 

(Dâr’ul-İlm) gibi kurumlar oluşturmuştur (Ülken, 1998: 24). Bazı başka yorumlar, 

bu çevirilerin önemini kabul etmekle birlikte, İslâm Medeniyeti’nin kültür hayatında 

belirleyici olan Kur’ân-ı Kerîm’in yorumlanmasını da felsefî düşüncenin 

oluşumunda önemli bir kaynak olarak görmektedir (Corbin, 2001: 21 vd.).   

İslâm filozoflarından Kindî, felsefeyi “insanın gücü ölçüsünde varlığın 

hakikatini bilmesi” olarak tanımlamış (Kindî, 2003a: 7); varlık hakkındaki bilginin 

‘mıdır’, ‘nedir’, ‘hangisidir’ ve ‘niçin’ olmak üzere dört temel terimle 

soruşturulduğunu öne sürmüştür  (Kindî, 2003a: 8). Ayrıca, Kindî, bilginin birikerek 

ilerleyen bir yapı olduğunu da savunmuş; bu bağlamda, kendisinden az ya da çok 

yararlanılan geçmişe ait herkesin-hatalarıyla ve başarılarıyla-takdir edilmeyi hak 

ettiğini ifade etmiştir: geçmişte hata yapılmış bile olsa, o hatalar, geçmişte hakikatine 

varılamamış pek çok bilgiyi edinmede bugünün insanı için bir yol ve araç olmuştur 

(Kindî, 2003a: 8-9). Bir başka Meşşâî filozof Fârâbî’ye göre insanın erdemli bir şehir 

                                                
18 ‘Ehl-i Sünnet’ ifadesi, Peygamber’in sünnetinin izinden gidenler için ‘Ehl-i bid’ât’ ise, İslâm dinine 
başka kültür ve geleneklerdeki inançları karıştıran, olumsuz anlamdaki yenilikçiler için kullanılır. 
19 Yüz yıldan daha uzun süren bu çalışmalar, sonraki dönemlerde özgün felsefe akımlarının 
doğmasına olduğu kadar, İslâm’da kelâm, fıkıh ve tasavvuf hareketlerinin gelişimine de etkide 
bulunmuştur; yani felsefe, bu alanlarda da kendine yeni bir gelişim yolu açmıştır (Ülken, 1998: 24). 



17  

halkının üyesi olarak bilmesi gerekenler arasında yer alan İlk Neden ve sıfatları, 

ancak felsefe yoluyla bilinebilir (Fârâbî, 1997: 120). Bunun dışında, maddeden 

bağımsız şeyler, Faal Akıl vb. her şeyin sıfatları ve varlıklar hiyerarşisindeki yerleri 

vb. de felsefe aracılığıyla bilinebilir, çünkü felsefe, varolanlar arasında ilişkiler ve 

benzeşimler, analojiler kurarak insanlara varolanları kavramlaştırma olanağı veren 

bir ilimdir (Fârâbî, 1997: 120-121).  Erdemli bir şehri yönetecek kişide de filozof 

olma vasfı aranmalıdır20 (Fârâbî, 1997: 109-110). Âmirî de felsefî ilimleri bilmenin 

önemine işaret etmiş, bu ilimleri bilenlerin şu üç bakımdan mutlu olduklarını ileri 

sürmüştür: 1. Varolanların hakikatini bilme ve onları kendi yararına kullanarak 

insana ait erdemleri elde etmesi, 2. Allah’ın yarattığı varlık türlerindeki hikmeti iyi 

kavrayıp onların neden ve sonuçlarını araştırması ve varlıktaki hayranlık uyandırıcı 

düzeni anlaması, 3. Mantık öğrenme yoluyla kulaktan dolma savlara karşı çıkma, 

taklit bağından ve tutarsız mezhep görüşlerinden kurtulma olanağına kavuşması 

(Âmirî, 2003: 199). İbn Sînâ’ya göre ilimlerle uğraşmak için ve felsefeyi 

kavrayabilmek için önce mantığın öğrenilmesi gerekir, çünkü mantık, ilimler ve 

felsefe için gerekli bir âlettir (İbn Sînâ, 2004a-b; 2005c). Felsefeyi teorik ve pratik 

olarak ikiye ayıran İbn Sînâ-yukarıda ilimler sınıflamasıyla ilgili bakış açısında da 

görüleceği üzere- metafiziği ‘yüksek’ bir ilim olarak kabul etmiş ve varlığın 

hakikatinin anlaşılması ve açıklanması için teorik felsefeye verdiği önemi açıkça 

belli etmiştir (İbn Sînâ, 1867: 82-83).  İhvânu’s-Safâ’nın Risâleler’inde de felsefe 

tümel bir ilim olarak tanımlanmış, onun varlığın hakikatini, neden olanları ve 

olunanları, her varlık türünün yapısal özelliklerini ve niçin yaratıldığını bilmek 

olduğu söylenmiş ve erdemin böyle bir bilgi sonucu elde edilebileceği savunulmuştur 

(İhvânu’s-Safâ, 2003: 222).  

Örnekleri verilen akılcı filozofların aksine, Gazzâlî, İslâm dünyasında 

felsefeye karşı olumsuz görünen bir tutum takınmıştır: Ona göre filozofların varlığı 

açıklama tarzları, İslâm inancının esaslarıyla örtüşmemekte, dolayısıyla hakikati 

aramak, kesin (yakîn) bilgiye ulaşmak için felsefeye sarılanlar yanlış yapmaktadırlar 

(Gazzâlî, 2003a: 347). Filozofları materyalistler (dehriyyûn), naturalistler 

(tabiîyyûn) ve metafizikçiler (ilâhiyyûn) olarak üç gruba ayıran Gazzâlî,  ilkinin-

                                                
20 Bu görüşüne, Platon’un Devlet eserinden etkilenerek vardığı düşünülebilir.  
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benimsedikleri açıklama modeli gereği- yaratılışa karşı olduğunu, çünkü varoluşun 

bu filozoflara doğal ve maddesel bir temelde göründüğünü ve onların evrenin 

(âlemin) başlangıçsız (ezelî) olduğu inancıyla hareket ettiklerini öne sürmüştür 

(Gazzâlî, 2003a: 348). Naturalistler ve metafizikçiler, Allah’a îmân ettiklerini ifade 

etmelerine rağmen İslâm’a zarar vermişlerdir, çünkü her iki grup da, Allah’ın 

varlığını kabul ederken bile, O’nun yaratıcılığına-evrenin başlangıçsızlığını da kabul 

etmek yoluyla-gölge düşürmüş, O’nun bilgisini sınırlamış, hatta âhiret gününde 

ruhların bedenleriyle birleşeceklerine karşı çıkarak Kur’ân’ın en önemli 

mesajlarından birini anlamamışlardır (Gazzâlî, 2003a: 349). Öyleyse, hakikate giden 

yolda, felsefe tek başına gerekli ve yeterli olamaz (Gazzâlî, 2003a: 356). Bu 

görüşleriyle Doğu İslâm dünyasında felsefe tartışmalarını durdurmak, hatta 

gerilemesine neden olmakla suçlanan Gazzâlî aslında felsefenin izlediği akıl ve 

mantık yolunun, yalnızca îmân ile varılabilecek olan Allah’ı da bilgi nesnesi haline 

getirmesindeki hataya dikkat çekmiş, akıl ve îmânı sağlıklı bir biçimde birbirinden 

ayırmıştır (Gazzâlî, 2002b; 2003b). Dolayısıyla, Gazzâlî’nin felsefeye karşı olumsuz 

tavrının ardında, felsefeyi ve dîni  birbirinden ayırma kaygısının bulunduğu, hatta bu 

ayrım doğrultusunda felsefeye katkı sunduğu söylenebilir.  

İbn Rüşd’e göre felsefe ve din, insanı hakikat yoluna götürme konusunda 

birleşirler, fakat farklı araçları kullanırlar (İbn Rüşd, 1985). Felsefede varlığı daha 

maddesel bir zeminde açıklama, dinde ise insanı hakikati aramaya davet eden bir 

hitap üslubu bulunmaktadır, bu yüzden “felsefe dinin ikiz hemşehrisidir; ya da onlar 

birbirlerini tabiatları gereği seven iki arkadaş gibidir” (İbn Rüşd, 1985). Felsefeyi 

dinden gelen saldırılara karşı savunma  kaygısını taşıyan İbn Rüşd’de, felsefe 

yapmanın İslâm hukukuna göre uygun olup olmadığını, şeriat tarafından tavsiye veya 

emir buyrulup buyrulmadığını soruşturularak işe başlanırken-daha işin başında 

felsefenin din21 tarafından emredildiği veya en azından tavsiye edildiği yönlü sav öne 

sürülür (İbn Rüşd, 1985; El-Ehvânî, 2000: 303).    

Daha önce Corbin’e ait bir belirleme olduğu söylenen, insanın bu dünyadaki 

hayatını düzenleyip kurallara bağlayan ve âhiret hayatı için rehber niteliğinde olan 

Kur’ân-ı Kerîm’in gerçek anlamını kavramanın insanın ilk ve son ödevi olduğu 

                                                
21 El-Ehvânî’ye göre, din, bu risâlede şeriat ile ve özellikle İslâm ile eşanlamlı olarak kullanılmıştır 
(El-Ehvânî, 2000: 303). 
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yönlü öğreti, felsefenin İslâm Medeniyeti’ndeki siyâsî ve toplumsal gelişmeler 

sonucu gereksinim duyularak ortaya çıkan hadis, tefsir, kelâm, fıkıh, tasavvuf gibi 

ilim dallarında da etkili olmasına zemin hazırlamıştır (Corbin, 2001: 22). Felsefenin 

başlıca sorunları olan varlık, bilgi ve değer, farklı boyutlarda, farklı amaç ve 

kaygılarla, sayılan bu ilim dallarında araştırma konusu olmuştur22.  Söylenenleri 

özetlemek gerekirse, ilmin ve diğer düşünme biçimlerinin İslâm dünyasındaki 

gelişme seyri, dînî görüşler ve bu görüşleri  tefsir, hadis, kelâm, fıkıh gibi dînî ilimler 

çerçevesinde savunan düşünürler tarafından belirlenmiştir. Felsefî düşünce de bu 

belirlenimden payını almış, zaman içerisinde-özellikle de Gazzâlî’den sonra- dînî 

ilimler içerisinde gelişme olanağı bulmuştur. Bir sonraki adımın içeriğini oluşturacak 

olan tarih de, başlangıçta, Peygamber’in hayat öyküleri ve hadis rivâyetleri  gibi 

‘temel’ kaynaklara dayanmıştır. Öyleyse, İslâm’da ilimlerin yapılışı ve sınıflanışının, 

kökene-yani İslâm dininin ve Kur’ân’ın başlangıcına-en yakın olma kaygısından 

beslendiğini yinelemek yararlı olacaktır.  

 

1.4. Tarih Anlayışı 

Bir medeniyetin düşünce yapısı, onun hangi değer dizilerinden hareketle nasıl 

bir toplumsal yaşama zemin hazırladığının anlaşılmasına yardımcı olur ve bu 

düşünce yapısı içerisinde tarihin önemli bir rolü vardır. Bir medeniyetin tarihi, onun 

temsil ettiği değerleri ve bu değerleri yansıtan düşünce ürünlerini kapsamalı, yani 

düşünce yapısını yansıtmalıdır. İslâm tarihi eserlerinde de yukarıda vurgulanan bilgi 

anlayışının yansımaları görülmektedir. Öyleyse İslâm düşünce yapısının ana 

                                                
22 Örneğin, daha önce fıkıh ilminin konusunu oluşturan eylem türleri, felsefedeki değer sorunuyla 
yakından ilişkili olarak görülebilir. De Boer’un da kabul ettiği üzere, kelâm ve başlıca kelâm 
öğretileri, güçlü bir biçimde felsefeden etkilenmiştir (De Boer, 2004: 187). Tam da bu tespit 
bağlamında ele alınabilecek bir başka örnek, Mu’tezîle ve Eş’ârî kelâm okulları arasında geçen “insan 
fâîl-i muhtar mıdır-yani yaptığı eylemlerin tam olarak sahibi midir?” tartışmasıdır. İslâm’da esas 
olarak irade sorunu üzerine yapılan bu tartışma, felsefedeki özgür istenç-belirlenimcilik (determinizm) 
tartışmasından içerik olarak pek de farklı değildir; yalnız, tartışmada kanıt olarak kullanılan 
önermeler, Kur’ân’ı oluşturan âyetlerdir.   Mu’tezilîler, insanın fâîl-i muhtar olup olmadığı sorusuna 
olumlu yanıt vererek, görüşlerini ilâhî adalet ve âhiretteki ödül ve ceza ilkeleriyle temellendirmeye 
çalışmışlardır (Corbin, 2001: 214-215). Yaklaşık 40 yaşına kadar Mu’tezilî öğretisini savunan Eş’ârî 
kelâm okulunun kurucusu Ebu’l-Hasan Ali İbn İsmâil el-Eş’ârî ise, söz konusu soruya olumsuz yanıt 
vermiş; insanın özgürlüğünü fiillerinin yaratıcısı olmasında (kudret) değil, fiillerini kazanma 
olanağında (kesb)  görmüştür (Corbin, 2001: 223-224). Eş’ârî’ye göre insanın tüm özgürlüğü 
‘yaratan’ Allah ile ‘kazanan’ insan arasında bir uygunluktan fazlası değildir (Corbin, 2001: 224).   
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hatlarıyla kavranabilmesi için, İslâm’da tarihe bakış açılarını incelemek de yararlıdır.  

Bu adımda, İslâm’ın temel tarih görüşünün ne olduğu ve İslâm Medeniyeti’nde 

‘tarih’ ile neyin anlaşıldığı, İslâm’da tarihçiliğin nasıl bir gelişim izlediği ve tarih 

düşüncesinin beslendiği kaynakların neler olduğu, tarihin konuları olarak nelerin ele 

alındığı ve tarihçilikte hangi yöntemin/yöntemlerin izlendiği sorularının 

yanıtlanmasına çalışılmıştır.  

Tarihin neden yararlı bir bilgi alanı olduğu sorusuna birincil kaynaktan 

verilecek bir yanıt, İslâm’ın tarihe ve tarihçiliğe verdiği önemi yansıtır: Tarih, İbnü’l-

Esir’e göre, geçmişe ilişkin ‘önemli’23 olayların detaylarıyla aktarılmasıdır (İbnü’l-

Esir, 1985: 2). İbnü’l-Esir, tarihin yararlarını dünyevî-yani insanın sürdürdüğü 

yaşama ilişkin yararlar ve uhrevî-yani din kitaplarında sonsuz yaşamın başlangıcı 

olarak anlatılan âhiretteki mutluluğa ilişkin yararlar olmak üzere ikiye ayırmıştır 

(İbnü’l-Esir, 1985: 4-6).  İbnü’l-Esir tarihin insan için dünyadaki yararlarını şu 

sözleriyle dile getirmiştir:  

“Tarih iyi ve kötü yönleriyle tekerrür eden bir dersten ibarettir. Bundan 
faydalanan bir kimsenin akıl ve idraki güçlenmiş olur. Kişi doğruyu eğriden 
ayıran, gerçekleri kavrayandır” (İbnü’l-Esir, 1985: 5)24. 

   İbnü’l-Esir’e göre tarihin âhiret için yararlı yönleri de şunlardır: 1. Dünyadaki 

hayatın çalkantılarını, değişkenliğini ve sonluluğunu görüp ders alabilen insan, 

kendini âhiret  yolculuğu için kurtarıcı bir biçimde donatmaya-İbnü’l-Esir’in 

ifadesiyle “âhiretin mutluluk evine girmeye”-yönelir; 2. Peygamber ya da kral bile 

olsa her insanın ölümlülüğü göz önüne alındığında, tarihte gerçekleştiği görülen 

olayların kendi başına da gelebileceği çıkarımında bulunan insan, âhiret için en iyi 

ahlâk özelliklerini kazanmaya, yani dünyadaki zor ve sıkıntılı durumlara sabır ile 

katlanmaya yönelir (İbnü’l-Esir, 1985: 6).  

                                                
23 İbnü’l-Esir’in tarihçilikte yukarıda sözü edilen geleneksel tavırdan uzaklaşmadığı, onun geçmişin 
‘önemli’ diye nitelediği olayları ile neye işaret ettiğinin açık olmamasından ve tarihte önemli olayları 
önemsiz olanlardan ayırma konusunda bir ölçüt sunmamasından anlaşılabilir.   
24 Tarihin dünyadaki yararları, İbnü’l-Esir’e göre, şöyle sıralanabilir: 1. Ölümsüzlüğü seven insanı 
geçmişin olaylarıyla tanıştırır, bir araya getirir, 2. Hükümdarlar tarih sayesinde geçmişten ders alarak 
toplumu yönetme biçimlerini gözden geçirirler, 3. Tüm insanlar, tarih okuyunca, geçmişten ders alır 
ve gelecek için kendi hayatlarında izleyecekleri yola ışık tutar, geçmişin deneyim ve birikiminden 
yararlanırlar, 4. İyi bir ifade ve güzel bir dil ile anlatılan tarih, kişlerin ahlâk duygularını 
canlandırarak, insanları iyiyi benimseme, kötüyü de reddetme konumuna getirir (İbnü’l-Esir 1985: 4-
5). 
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 Muhsin Mehdî, İslâm’ın tarihe ya da tarihçiliğe verdiği önemi, Peygamber’in 

vurgulamış olduğu şu yargıya dayandırır: Dünyanın, önceden Allah tarafından 

belirlenen, dolayısıyla, bakıldığında açıkça görülebilecek tarihî bir düzeni vardır 

(Mehdî, 1964: 133). İslâm Tarihi: İlk Dönem başlıklı çalışmasında Sabri 

Hizmetli’nin, İslâm toplumlarında tarihçilik etkinliğinin ve tarih araştırmalarının 

esasını neyin ya da nelerin oluşturduğu sorusuna “Peygamber’in İslâm’a davetinin 

içerdiği tarihî bilgiler oluşturur” biçiminde verdiği yanıt, Mehdî’nin yaptığı vurguyla 

uygunluk göstermektedir (Hizmetli, 1999: 31-33). Peygamber’in yaşayışı ve kişiliği, 

kendi döneminde ve sonrasında her türlü tarihsel akışın yolunu, ayrıca 

Müslümanlar’da ilk tarih yazımının da merkezini oluşturmuştur (Hizmetli, 1999: 31-

33). 

Josef Horovitz, İslâmî Tarihçiliğin Doğuşu adlı çalışmasında, İslâm’da tarih 

yazıcılığının ilk örneklerine Siyer-Meğâzî25 literatüründe rastlanabileceğini öne 

sürmüştür (Horovitz, 2002: 7). Horovitz’e göre İslâm tarihi hakkında nitelikli 

bilimsel-akademik araştırmaların yapılabilmesi  için, İslâm’da her türlü tarih 

yazıcılığının çıkış noktasını oluşturan Siyer-Meğâzî literatürünün ve bu literatüre 

geçmiş çalışmaları yapan düşünürlerin bilinmesi önemlidir (Horovitz, 2002: 7). Ünlü 

İslâm tarihçisi ve coğrafyacısı Mes’ûdî Mürûcu’z-Zeheb’de Siyer-Meğâzî yazarları 

arasında şu önemli isimleri saymıştır: Vehb İbn Münebbih26, Muhammed İbn 

İshak27, El-Vâkıdî28 (Mes’ûdî, 2004: 21). Mes’ûdî bu yazarlardan ‘ilk tarih yazarları’ 

olarak bahsetmiştir (Mes’ûdî, 2004: 21).  

Tâberî, Kur’ân’da gökler, yer ve bunlar arasındaki varlıkların-insan dahil- 

yaratılmış olduğunu bildirdiği altı günün her birinde neler yaratıldığı sorusunu 

topladığı rivâyetlerle yanıtlamıştır (Tâberî, 1965a: 55-73). Tâberî’nin bu konudaki 

rivâyetlerden çıkardığı bir yorum şöyledir: 

“…Bu rivâyetlerden kabule şayan ve doğru olanı, Tanrı’nın yeri Pazar günü, 
göğü Perşembe günü, yıldızları, güneşi ve ayı cuma günü yaratmış olduğuna 

                                                
25 Sîre (çoğulu Siyer), İslâm dünyasında Peygamber’in biyografisi için kullanılan bir ortak addır 
(ıstılâh) (Horovitz, 2002: 7). Mağzâ (çoğulu Meğâzî) ‘savaş-savaş yeri’ anlamında kullanılan bir 
sözcük olarak, Peygamber’in savaşlarının tarihine verilen bir ad haline gelmiş olup, zaman zaman 
Siyer ile birlikte eşanlamlı olarak kullanılmıştır ve bu iki ortak ad-bazen ayrı, bazen birlikte- 
Peygamber’in hayatı ile ilgili yazılmış yapıtlara isim olarak verilmiştir (Horovitz, 2002: 7). 
26 Ayrıntılı bilgi için bkz. Horovitz, 2002: 39-44. 
27 Ayrıntılı bilgi için bkz. Horovitz, 2002: 74-88. 
28 Ayrıntılı bilgi için bkz. Horovitz, 2002: 92-109. 
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dair olan rivâyettir. Çünkü, İbn Abbas’ın Tanrı elçisinden rivâyet ettiği hadis 
sahih bir hadistir” (Tâberî, 1965a: 58).   

Bu durumda sorulması uygun olan soru, insanın ne zaman yaratıldığı ve 

yaratılış sürecinin neresinde olduğu sorusudur. Tâberî’nin bu soruya verdiği yanıt 

şudur: 

“Tanrı, Cuma gününün son saatinde, alelacele, Âdem’i yarattı. Kıyamet de bu 
saatte kopar..”  (Tâberî, 1965a: 56, 6729)  

Bir önceki alıntı metin ile birlikte düşünüldüğünde, bu söylenenlerden Allah’ın, ilk 

insan ve ilk Peygamber olan Âdem’i, meleklerinden, gökteki ve yerdeki diğer 

varlıkları yaratmasından sonra yaratmış olduğunu çıkarmak olanaklıdır. Âdem’in ne 

vakit yaratıldığı; cennette ne kadar kaldığı ve ne zaman yeryüzüne inmiş olduğu 

sorularının yanıt bulması, insanın bu dünyadaki serüveninin, dolayısıyla 

tarihliliğinin başlangıcı hakkında bir açıklamaya kavuşmayı sağlayacaktır. Tâberî’ye 

göre: 

“Tanrı Âdem’i cuma günü yaratmış, aynı günde onu cennetten yere indirmiş; 
Âdem cuma günü tövbe etmiş ve ölmüştür…” (Tâberî, 1965a: 144)30.  

Tâberî’nin Tarihu’r-Rusûl ve’l-Mülûk eserinin The History of Al-Tabari 

adıyla İngilizce’ye çevrilmesi projesinde editör olarak görev yapan Ehsan Yar-

Shater, İngilizce çeviri dizisi için yazdığı önsözde Tâberî’nin yaratılıştan 915 yılına 

kadar gerçekleşmiş olayları, İslâm’ın doğuşu, Peygamber’in hayatı vb. unsurları da  

kapsayacak biçimde anlattığını; bu arada, eserin 3. yüzyıldan 915 yılına kadarki 

Sâsânî İmparatorluğu tarihini de kapsadığını belirtmiştir (Yar-Shater 1989: ix-x). Bu 

belirleme, Tâberî’nin İslâm tarihinden önceki dönemler için Sâsânî kaynaklarından 

yararlandığı izlenimini uyandırmaktadır31.  

Tarih olayları hakkında yer verdiği hadis rivâyetlerinin hacmi Tâberî’ninkine 

göre bir hayli az sayılabilecek olan İbnü’l-Esir de, El Kâmil fi’t-Târih adlı kitabında 
                                                
29 “Tâberî’ye Müsenna, Müsenna’ya Ebu Salih, Ebu Salih’e Ebu Maşer, Ebu Maşer’e Sa’îd bin Ebu 
Sa’îd, ona da Abdullah bin Selâm söylemiş” tarzı bir kaynak gösterme yoluyla yukarıda alıntılanan 
yargı tekrarlanmıştır (Tâberî 1965a: 67). 
30 Ayrıca, bu konuyla bağlantılı olarak, Âdem ile Havvâ’nın cuma günü güneş batmadan önce gökten 
yere-Hint toprağına- indirildiklerine ilişkin hadis rivâyetlerine de rastlamak olanaklıdır (Tâberî 
1965a: 153-178). Âdem ile başlayan Peygamberler tarihinin İslâmiyet’in Peygamberi ile son 
bulduğuna ilişkin haberleri de Târihu’r-Rusûl ve’l-Mulûk adlı tarih eserinde bildiren Tâberî, 
Peygamber Muhammed’in soyundan ahlâkına ve dünyaya gelip peygamber olduktan sonra 
yapacaklarına kadar tüm kişi özelliklerini de anlatmış, hatta İslâm Peygamberi’nin gelişini 
kanıtladığını düşündüğü haberler için ayrı bir eser yazacağını ifade etmiştir (Tâberî 1965b: 92-96). 
31 Tâberî’nin yaşamı ve eserleri konusunda Franz Rosenthal’in kapsamlı bir makalesi de 
bulunmaktadır (F.Rosenthal, 1989: 5-134). 
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Âdem’in yaratılmasını aktarımla32 anlatmıştır. İbnü’l-Esir’in anlatımında, 

yeryüzünde farklı insan tiplerinin görülmesinin altında yatan nedene de dikkat 

çekilmiştir:  Allah’ın melekleri Cebrâil ve Mikâil, dünyanın kendinden parça 

vermeyi kabul etmemesi yüzünden, Allah’ın dünyadan çamur getirmeleri yönünde 

kendilerine verdiği emri yerine getiremeden O’nun huzuruna dönünce, Allah bu 

görevi bir başka meleğine, Azrâil’e vermiş, Azrâil de dünyanın kendinden bir parçayı 

vermeyi reddetmesi üzerine ‘Ben de Rabbimin emrini yerine getirememekten Allah’a 

sığınıyorum’ diyerek dünyanın farklı yerlerinden kırmızı, beyaz, siyah yapışkan 

değişik renkte çamuru alarak birbirine karıştırıp Allah’ın huzuruna götürmüştür; 

dünya üzerindeki insanların değişik renkte olması bundan kaynaklanmıştır (İbnü’l-

Esir, 1985: 21-22).  

Bir başka İslâm tarihçisi İbn Kesir’in El Bidâye ve’n-Nihâye adlı eseri de 

yaratılışın başlangıcı, tüm yaratıklar, Peygamberler tarihi, Peygamber Muhammed 

dönemine kadarki İsrailoğulları ve ‘cahiliyye’ Araplarında ortaya çıkmış olaylar, 

kendi zamanına dek meydana gelmiş ve etkili olmuş olaylar gibi konulardan 

oluşmuştur. İslâm tarihçilerinin eserlerinde, yaklaşık olarak yukarıda özetlenen 

konular ele alınmıştır. Öyleyse bu konuların nasıl, yani hangi kaygılarla, hangi 

anlayıştan hareketle ele alındığını, yani tarihçilikte izlenen yöntem(ler)i görmek 

yararlıdır. 

Pek çok İslâm tarihçisi için kaynak değeri taşıyan Tâberî’nin (yakl. 838-923) 

Tarihu’r-Rusûl ve’l-Mülûk (Peygamberler ve Melikler/Krallar Tarihi33) eserinde 

önsözünü tamamlayan şu sözlerinin, onun tarihte izlediği yöntemi, bu yöntemin de 

yukarıda değinilen ‘kökene yakınlık’ ve ‘hakikatin değişmezliği’ çerçevesinde 

görülebilecek bir anlayışı  yansıttığı öne sürülebilir: 

 

“Bu kitabımızı çalışan bilsin ki; burada anlatmaya karar verdiğim konular 
hakkında söylediğim her şey, açıkça belirlenmiş haberlere ve isim isim 
râvîlerine nispet ettiğim rivâyetlerden (âsâr) naklettiklerime dayanıyor. Ben, 
çok sınırlı durumlar dışında, ne aklî deliller yoluyla anlamaya girişiyorum ne 
de sezgilerimle çıkarımlar yapıyorum. Çünkü geçmiş insanlarla ilgili bilgi ve 
şimdikiler hakkındaki mevcut haberler bu insanları bizzat görmeyen, ya da 
yaşı itibarı ile onlara yetişmemiş olan kimse tarafından elde edilemez. İkinci 

                                                
32 İbn Abbas adlı bir kişiyi kaynak göstermiştir.  
33 Tâberî’nin bu eseri, Zakir Kadiri Ugan ve Ahmet Temir tarafından dilimize Milletler ve 
Hükümdarlar Tarihi başlığıyla çevrilmiştir (Tâberî, 1965). 
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durumda bilgi, rasyonel akıl yürütme ya da sezgisel çıkarımla değil, râvîlerin 
ya da nakledenlerin sözlerinden elde edilebilir. Eğer biz bu kitapta 
okuyucunun hiçbir şekilde kendisine sağlıklı bir amaç ya da hakikat 
bulamayacağı ölçüde, duyduğunda kabul edilemez ya da rahatsız edici 
olduğunu düşündüğü bir haberi zikredecek olursak bilsin ki bu bizim hatamız 
değildir; aksine bu, haberi bize nakledenlerin birisinin sorumluluğundadır. (Bu 
tür haberleri) biz, onların bize sunduğu şekilde, yalnızca naklettik” (Tâberî, 
1965a: 7-8). 

Tâberî’nin kendi adına konuşmama ya da eleştirel tavrını ortaya koymama 

tercihi, İslâm Tarih Metodolojisi adlı eserin yazarı Stephen Humphreys’e göre, o 

dönemde ilim adamı gözüyle bakılan pek çok yazarın aslında derleyici olmaktan 

öteye gidemediği kanısına da vardırılabilir (Humphreys, 2004: 102-103). Fakat, yine 

Humphreys’e göre, Tâberî’nin bu tavrını dindar bir alçakgönüllülük ya da katı 

nesnellik yerine, erken dönem İslâm kültüründeki bilgi anlayışıyla ilişkilendirmek 

daha uygun görünmektedir: İlk dönem İslâm kültüründe tarihçinin yapması beklenen 

asıl görev, genel olarak hukuk, din ya da siyaset açısından önemli olduğuna inanılan 

geçmişin olaylarının nesnel bilgisinin aktarılmasıdır. Bu tür bilgi-yani ilim- güvenilir 

otoritelere kadar götürülen olayların anlatılarından oluşur (Humphreys, 2004: 103). 

Robert Simon da Tâberî’nin kendi adına konuşma cesareti sergilememesini ya da 

eleştirel tavrını ortaya koymama tercihini değerlendirirken, J. Schacht’ın göstermiş 

olduğu üzere, kökleri İmam Şâfiî’ye dayanan ‘naklî ilim’ geleneğine işaret eder ve 

Tâberî’nin tarihe ilişkin eserini Kur’ân tefsirine destek oluşturmak üzere planladığı 

düşüncesinden hareketle, Tâberî’nin yukarıdaki alıntıda örneklenen tavrına 

getirilebilecek açıklamada Humphreys’e katılır (Simon, 2002: 109).  

Horovitz’e göre, Arap literatüründe Peygamber’in söz ve davranışlarının 

kaynakları sayılması gereken üç alan, hadis, siyer ve tefsirdir (Horovitz, 2002: 19). 

Bu alanların her birinde ana unsur, gönderimli (isnâdlı-referanslı) rivâyet sistemidir; 

her üç alanda da referansı (rivâyetin sahibi) metinden önce gelen biçim kullanılmıştır 

(Horovitz, 2002: 19). Siyer kitaplarında, hadisler tarafından işaret edilen olayların 

olduğu zamana göre rivâyetler zamandizinsel (kronolojik) olarak verilmektedir 

(Horovitz, 2002: 19)34. Kısacası, tarih haberleri ve bu haberleri okuyarak elde edilen 

                                                
34 Horovitz’in eserinin Arapça çevirisinde çeviriyi yapan Hüseyin en-Nassâr, Siyer-Meğâzî 
yazarlarının anlatım ve yorumdaki üsluplarını göstermesi için çevirinin sonuna bu yazarlardan örnek 
metinler eklemiştir. Bu ekler yapıtın Türkçe çevirisinde de, aynen Arapçasındaki gibi, çevirinin 
sonuna eklenmiştir. Rivâyet aktarımlarında takip edilen üslup örnekleri için bkz. Horovitz, 2002: 115-
138. 
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bilgi temelde kaynaklardan nakil ölçütü ile değerlendirilmiştir. Tâberî, Vâkıdî, 

Mes’ûdî, Belâzurî gibi tarihçilerin kendilerinden sonra gelen İbnü’l-Esir, İbn Kesir, 

hatta İbn Haldun35 gibi tarihçiler için kaynak değerine sahip olması da bu bakış 

açısıyla açıklanabilir.  

Tâberî’nin temsil ettiği anlayıştaki sorun şu biçimde özetlenebilir: Metin 

eleştirisi, olayı aktaran tarihçinin kişilik özellikleri (güvenilirlik, dürüstlük vb.) ile 

birlikte bazı temel niteliklere, yani zekâ, deneyim, neden-sonuç ilişkileri ekseninde 

olayların birbiriyle bağlantısını kurma yeteneğine, kısacası, aktardığı tarih olayını 

değerlendirmek için gerekli altyapıya sahip olmasını gerektirmektedir. İşte İslâm 

tarihçiliğinde ve bilinen tarihçilerin eserlerinde çoğu kez bu altyapı zayıf kalmış, 

asılsız pek çok rivâyet de-kişi eleştirisinin yöntemde yeterli görülmesinin bir sonucu 

olarak-tarih kitaplarında yer almıştır (Humphreys, 1991; 2004; Y. Yıldırım, 1990: 

47).  Aslında metin eleştirisi, sistematik bir düzende, başlı başına bir yöntem 

oluşturacak biçimde olmasa da, uygulama örneklerine rastlanmış bir yöntemdir. 

Gustave Edmund Von Grunebaum, Medieval Islam başlıklı çalışmasında, Mes’ûdî 

(öl. 956), İbn Miskeveyh (öl. 1029) ve Bîrûnî (öl. 1061) gibi tarihçilerin eserlerinde 

bu yöntemin uygulanmasına yer yer rastlandığını öne sürmüştür; Zeki Velidi Togan 

da Tarihte Usûl adlı eserinde Grunebaum ile aynı düşünceyi paylaşmaktadır 

(Grunebaum, 1953: 339-340; Togan, 1985: 147, 154 vd.). 

Tarih olaylarını bölüm bölüm, devir devir, hatta belirli bir konu çerçevesinde 

ele alması bakımından Mes’ûdî’yle benzeşen El-Belâzurî de, yalnızca İslâm 

fetihlerini anlattığı tarih eseri Fütûhu’l-Buldân’da, Tâberî’nin izlediği söylenen 

yönteme uymuştur. El-Belâzurî, bu durumu adı geçen eserinin başında şöyle ifade 

etmiştir:  

“..Hadis, Siyer ve ülkelerin fetihleriyle uğraşan bilginlerden bir topluluk bana 
haber verdi; ben de onların sözlerini bazen aynen naklettim veya kısalttım, 
bazen de bir kısmını diğeriyle karşılaştırarak bütünlemeye çalıştım” (El-
Belâzurî, 2002: 1). 

Fütûhu’l-Buldân’ın bütününe bakıldığında, gerek aynı gerek farklı konularla ilgili 

1000’in üzerinde rivâyetin toplandığı ve rivâyetlerin aktarımından önce kimlerden 

                                                
35 3. Bölüm’de de görüleceği üzere, İbn Haldun, rivâyete dayanan tarihçiliği eleştirmesine karşın, 
kendisi de zaman zaman bu yönteme başvurmuştur. Mukaddime’de “...Seyf’in nakline göre...” gibi 
ifadelere yer yer rastlamak mümkündür (Ibn Khaldun, 1958a: 17; İbn Haldun, 2005a: 167) 
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rivâyet edildiğinin-yani kaynakların-sıralandığı görülmektedir (El-Belâzurî 2002, 

b.a.). Dolayısıyla El-Belâzurî’nin, yaratılıştan kendi zamanına kadar gerçekleşen 

olayları hadis rivâyetleri biçiminde ve zamandizini içerisinde aktaran Tâberî’den tek 

farkının, eserlerinde36 belirli bir konuya-yani İslâm’ın gelişinden sonra İslâm adına 

fethedilen ülkeler37 üzerine-yoğunlaşıp tarih olaylarını o konu çerçevesinde 

anlatması olduğu öne sürülebilir.        

El-Kâmil fi’t-Târih  adlı eserinin önsözünde  İbn’ül-Esîr, kaynağının Tâberî 

olduğunu söylemiş, onu “anlaşmazlık halinde araştırmacıların başvurduğu büyük 

bilgin ve tarihçi”, ayrıca “..gerçek önder bir imam, büyük bir bilgin, her yönü ile 

dikkat ve doğruluk timsali, tam inanç sahibi bir zat..” olarak nitelemiş ve ona büyük 

güven duyduğunu bildirmiştir38 (İbn’ül-Esîr, 1985: 2-3). Tâberî’de eksik kalan 

noktaları diğer ünlü tarih kitaplarından39 tamamladığını bildiren İbnü’l-Esir’in tarih 

yazımında izlediği yol şöyle özetlenebilir: 1. Önemli olaylar bütünlüğünden 

koparılmayacak ve detaylı olarak anlatılacak, 2. Olayların aktarımında zamandizin 

sırası korunacak, 3. Daha az önemli olaylar, geçtiği yılın önemli olaylarının arkasına 

eklenecek, 4. Her yıl sonunda o yıl ölen bilginler ve önde gelen kimseler 

bildirilecektir (İbn’ül-Esîr, 1985: 2-3).  

 Bir başka İslâm tarihçisi İbn Kesir de, El Bidâye ve’n-Nihâye adlı eserinde 

yazım için izleyeceği yolu, yani yöntemini ve temel kaynaklarını şu sözlerle dile 

getirmiştir:  

“…Bu konularla ilgili kitab, sünnet, eserler ve âlimler nezdinde menkul bulunan 
haberlerden nakiller yapacağım. O âlimler ki, peygamberlerin 
mirasçılarıdırlar…Biz, İsrailiyat haberlerinden ancak…şeriat sahibi tarafından 
izin verilenleri nakledeceğiz…Aslında dayanılacak yer, Allah’ın kitabı ile 
Resûlullah’ın sünnetidir. Sünnetten de nakli sahih veya hasen olanları 
nakledeceğiz…” (İbn Kesir, 1994-I: 3). 

                                                
36 El-Belâzurî’nin diğer önemli eseri Ensâbu’l-Eşrâf adını taşır. Fütûhu’l-Buldân’ı çeviren Mustafa 
Fayda’ya göre Ensâbu’l-Eşrâf, Peygamber’in hayatıyla başlayıp, onun bir parçası olduğu Kureyş 
kabilesinin ileri gelenlerinin, Dört halîfenin, Emevî ve Abbâsî hanedanlıklarında gelişen olayların 
kapsandığı geniş kapsamlı bir ‘Tabâkât’ kitabı olup, benzeri diğer kitaplardan tarih bilgileri içermesi 
dolayısıyla ayrılmaktadır (Fayda, 2002: xx-xxi). İslâm Medeniyeti’nde Tabâkât, Peygamber dışında 
(Peygamber’in yaşamının anlatıldığı eserlere  Sîre/Siyer denmektedir) İslâm’ın önde gelen halîfe, 
devlet adamı vb. kişilerinin anlatıldığı biyografik nitelikli eserlere verilen genel addır.  
37 Eserin adı da, ele alınan konuya uygun olarak seçilmiştir: Fütuhu’l-Buldân, beldelerin-Belâzurî’nin 
yaşadığı dönemde, ‘ülkelerin’- fethedilmesi anlamına gelmektedir.  
38 Bu durumda İbn’ül-Esîr’in eserindeki asıl önemli kısmın Tâberî sonrası tarihin anlatıldığı bölümleri 
içeren kısım olduğunu ileri süren Hakkı Dursun Yıldız haklı görünmektedir (Yıldız, 1985: xiv). 
39 İbnü’l-Esir bu eserlerin açık adlarını vermemiştir, dolayısıyla Tâberî sonrasındaki tarih olayları için 
hangi kaynakları kullandığı belirsiz kalmıştır.  



27  

Humphreys, adı anılan tarihçilerin, erken dönem tarih geleneğinde üretilen 

çok sayıda hacimli ve farklı malzemeyi sıkıca örülmemiş ama tutarlı tek bir anlatı 

çizgisine oturtmaya çalıştıkları; bunu yaparak da İslâm tarihinin belirsiz olmayan, 

yeterince açık bir yorumunu oluşturmayı amaçladıkları görüşündedir  (Humphreys, 

2004: 101).  

İslâm Medeniyeti’nin ilk döneminden İbn Haldun’a kadarki dönemde gelişen 

tarih ve tarihçilik, tarih tanımları, tarihçiliğin gelişimi, tarih eserlerinde ele alınan 

konular ve izlenen yöntem(ler) açılarından incelenmiştir. Bu bağlamda, İslâm  

tarihçiliğinde-ilk dönemde ve sonrasında etkisini koruyan bilgi anlayışı temelinde- 

örneklerine sıklıkla rastlanan yöntemin, rivâyet toplama ve derleme yöntemi olduğu 

görülmüştür. Bu yönteme göre, rivâyetlerin dayandığı kaynakların sağlam-yani 

rivâyeti aktaranın kişi özelliklerinin yeterli- olması, o rivâyetlerden derlenen tarih 

haberlerinin de doğruluğunun temellendirilmesi için gereklidir. Öyleyse tarihin, 

İslâm düşünce geleneğinde daha çok naklî-yani ‘bir va’z edenden öğrenilen ve 

nesilden nesle aktarılan’40- ilimler kapsamında değerlendirilmesi uygun  

görünmektedir. İbn Haldun’un bu yaklaşımla ilgili kaygıları ve bu bakış açısına karşı 

çıkma gerekçeleri, çalışmanın 3. Bölümünde ele alınacaktır.  

 İbn Haldun düşüncesinde etkisi ve ağırlığı görülen bir başka konu, siyasettir. 

Bu bölümde atılacak son adımda, İslâm’da siyasetin hangi ilkelere dayandığı ve 

yöneticilerin ya da yönetici adaylarının uymaları gereken ilkelerin düşünürler 

tarafından nasıl yorumlandığı ve ifade edildiği sorularına yanıt bulmak 

hedeflenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958b: 436; İbn Haldun, 2005b: 781. 
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1.5. Siyaset Anlayışı 

İslâm siyâsî düşüncesinin oluşumu birkaç temel başlık altında incelenebilir: 1. 

Başlangıç Dönemi; yani yaklaşık 632’den (Peygamber’in ölümünden) 750 yılına 

kadar süren dönem (Watt ,1998: 9-150); 2. Mücadele Dönemi; yani yaklaşık 750-850 

arası dönem (Watt, 1998: 151-252) ve 3. Sünnîliğin Zafer Dönemi; yani yaklaşık 

850-945 yılları arası (Watt, 1998: 253-318). Watt’ın İslâm düşüncesinin oluşum 

devresini bu biçimde ayırması göz önüne alındığında ve bu sınıflama doğru kabul 

edildiğinde, siyasal ve toplumsal gelişmeleri Peygamber ve Dört Halîfe 

Dönemi’nden itibaren ele almak uygun görünmektedir.   

Peygamber’in kendisi ve öğretisi hakkında fazla bir bilgiye sahip olunup 

olunmamasından bağımsız olarak, İslâm, siyâsî anlamda da-pek çok devrimle 

karşılaştırıldığında-azımsanmayacak bir başarıya ulaşmış ve İslâm’ın kuruluşu 

insanın toplum ve siyaset anlayışında belirgin bir kırılma meydana getirmiştir (Black,  

2001: 9). İslâm, dayandığı ilâhî kaynağa ve doğrudan Peygamber’e gelen vahyi ön 

plana çıkarmasına karşın, diğer kabilelerin kültürleriyle, özellikle de, tarihi boyunca 

Arap-Bedevî kabilecilik anlayışıyla ve İran- Sâsânî’de tanık olunan erkek (baba)-

egemen41  bir monarşiyle/saltanatla içli dışlı olmuştur (Black, 2001: 10). 

İslâm’ın Peygamber döneminden itibaren siyâsî olarak örgütlenmesi ve 

Peygamber sonrası fetihler, sonraki yüzyıllarda pek çok kültürün de eklemlenmesi ile 

oluşacak İslâm Medeniyeti’nin başlangıcı olmuştur (Hodgson, 1993a: 129). 

Fetihlerin kalıcı olmasını sağlayan şey ise, daha çok iç siyasetteki gelişmelerdir42 

(Hodgson 1993a: 129).  

Dört Halîfe dönemini oluşturan Halîfe Ebûbekir’den Halîfe Ali’nin ölümüne 

kadar ilk Müslüman devletindeki siyâsî gelişmeler (632-661) arasında Hodgson’ın 
                                                
41 Özgün yapıtta patrimonial terimi kullanılmıştır-Black, 2001: 10. 
42 Corcî Zeydân, İslâm Uygarlıkları Tarihi adlı çalışmasında, İslâmiyet’in ilk yıllarındaki fetihlerin 
Doğu Roma ve Sâsânî İmparatorlukları’nın topraklarını da kapsayacak ölçüde başarıya ulaşmasının, 
yalnızca dönemin en büyük ve güçlü devletleri olan bu iki imparatorluğun birbirleriyle yaptıkları 
savaşlar sonucunda güç kaybetmelerine bağlanamayacağını öne sürmüş (Zeydân, 2004: 100) ve ‘iç 
nedenler’ini (Bu ‘iç nedenler’, Hodgson’ın  “iç siyasetteki gelişmeler” ifadesini kullanırken  kastettiği 
koşullarla büyük ölçüde örtüşmektedir) şöyle sıralamıştır: İslâmiyet Arapların tek bir millet haline 
gelerek ortak hareket etmelerine zemin oluşturmuştur; İslâm’ı kabul eden Araplar bu dinin 
doğruluğuna ve sağlamlığına samimi olarak inanıp hükümlerine kayıtsız şartsız uymuşlardır (Zeydân, 
2004: 101). Ahirette bu dünyadakinden daha değerli ve kalıcı nimetler bulunduğuna, Allah’ın adını 
yüceltmek ve yeryüzünde İslâm’ı yaymak uğruna öleceklerin şehit olduğuna ve sonsuz hayatta 
cennete  kabul edileceğine duyulan sarsılmaz inancın verdiği cesaret, Peygamber döneminde elde 
edilen zaferlerin de teşvik ediciliği Araplar’ı başarıya götürmüştür (Zeydân, 2004: 101-02 vd.).  
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vurguladığı noktalar şunlardır: 1. Ebûbekir’in halîfeliğinde (632-634), tüm 

Arabistan’ın birleştiği tek bir Müslüman toplum içinde Medine’nin liderliği 

sağlanmış, Ridde savaşlarında Arap kabileleri yenilmişlerdir; 2. Ömer’in 

halîfeliğinde (634-644), Arap yarımadası ve Mezopotamya’nın önemli bir kısmı ile 

Mısır ve İran’ın çoğu kısmı fethedilmiş; İslâmî yönetimin askerî düzenlemelerine ve 

mâlî kurumlarına ilişkin modeller oluşturulmuştur; 3. Osman’ın halîfeliğinde (644-

656), fetihler İran’dan kuzeye, doğuya ve Mısır’dan batıya doğru devam etmiş, fakat 

Medine ve Mekke’de ayrıcalıklı ailelerin büyük miktarda zenginleşmeleri, kıskançlık 

ve hoşnutsuzlukları beraberinde getirerek Müslümanları bölmüştür. Kur’ân’ın metni 

birliğin sağlanması amacıyla standart hale getirilmiştir; 4. Ali’nin halîfeliğinde (656-

661), ‘ilk fitne’43olayı gerçekleşmiş; Osman katledilince iç savaş sırasında Kûfe’ye 

yerleşen Ali önce yaygın bir biçimde halîfe olarak tanınmış, fakat giderek 

Müslümanların bağlılığını kaybetmiştir. Medine ise başkent olmaktan çıkmış ve 

hizipler örgütlenmeye başlamıştır. Bu hiziplerin en açık örneği, uzlaşmaya 

yanaşmayacak ölçüde bağnaz olan Hâricîler’dir44 (Hodgson, 1993a: 141). Watt’a 

göre ise, Dört Halîfe Dönemi ile ilgili olarak şu noktalar dikkati çekicidir: 1. 

Osman’ın öldürülmesinden sonra halîfeliğe atanan Ali’nin halîfeliği tam kabul 

görmemiştir, 2. Ali, halîfe  olarak atanmasının ardından- Osman cinayetini 

onaylamamasına karşın-kan dökenleri cezalandırmak için herhangi ciddi bir adım 

atmadığından, konumunu da şâibe altına sokmuştur (Watt, 1998: 12). Bu durumda 

özellikle Osman’ın akrabası, Suriye’de kontrolü elinde bulunduran ve Ali’ye karşı 

çıkan-ve daha sonra Emevî halîfesi olan- Muâviye ile mücadele kaçınılmazdır (Watt, 

1998: 12-13)45.  

                                                
43  Hodgson’ın kullandığı terim, bkz. Hodgson, 1993a: 141. 
44 Hurûc-haraca sözcüğü Arapça’da ‘bir yerden çıkmak, ayrılmak’ olduğu gibi ‘başkaldırmak’ 
anlamına da gelmektedir.  Bu kökten türeyen Havaric-Hâricîyyenin anlamlarına gelince: a. Ali’nin 
tarafından çıkan, ayrılanlar.; b. İnanmayanların tümünden ayrılıp Allah’a ve elçisine hicret edenler-
yani, inançsızlarla tüm toplumsal bağları koparanlar; c.  Ali’den, ona isyan etmek anlamında 
ayrılanlar; d. Duraduranlara zıt olarak, cihadda etkin rol oynayanlar ve bunların ait olduğu grup-
topluluk (Watt, 1998: 15). 
45 Ne var ki, Hâricîler’e göre Halîfe Osman’ın Kur’ân’da yer alan açık hükümlere karşı gelmiş 
olduğu ve bu hükümleri çiğnediği ortadadır.  Bu anlayış “Allah’ın hükmünden  başka hüküm yoktur!” 
(Lâ hukme ilâ lî’llâh!) düstûrunun öngördüğü doğrultuda Ali’nin Muâviye’ye karşı mücadelesinde de 
kendini göstermiş, Ali’nin kan dökmemek uğruna uzlaşmayı kabul etmesi, Hâricîlerin kendisinden 
uzaklaşmasına neden olmuştur (Watt, 1998: 13-14). Bu uzaklaşmanın nedeni şu olabilir: Hâricîler 
kendilerinin haklı, Allah’ın hükümlerini, ilâhî yasaları bilenin ve buna göre yaşayanın yalnızca 
kendileri olduğuna; onlar gibi düşünmeyen herkesin de kendi ‘doğru’ yollarına çekilene kadar 
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Başlangıcından bu yana ‘adalet’ ilkesi üzerine oturtulmaya çalışılan İslâm 

Devleti, kendisini ‘Müslüman’ olarak tanımlayan herkese-yani ümmete-refahın eşit 

ölçüde paylaştırılmasını da öngörmektedir. Bu bağlamda, İslâm toplumlarında 

iktisattan neyin anlaşıldığının, dolayısıyla, İslâm iktisadının temel ilkelerinin ortaya 

koyulmasına çalışılmasında yarar vardır. Bu çalışma çerçevesinde İslâm’da iktisatla 

ilgili bir araştırma yapılmasının ve İslâm iktisadının temel ilkelerinin ortaya 

koyulmaya çalışılmasının nedeni şöyle açıklanabilir: İbn Haldun’un medeniyet 

modeli, birbirine karşılıklı olarak bağlı iki olguyu, yani medeniyetlerin yükseliş ve 

düşüşünü ya da ekonomilerin gelişme ve gerilemesini anlatmaya olanak sağlayacak 

bir yaklaşımı da içermektedir (Chapra, 2006: 207). Öyleyse bir medeniyetin temel 

dinamiklerinden biri olan iktisâdî yapının ana hatlarıyla ele alınması uygun olacaktır. 

İslâm’da iktisat sistemi ve maliye çoğunlukla Peygamber hadislerinin ve 

uygulamalarının (sünnet) bir yansıması ve devamı niteliğindedir (Falay, 1978: 11).  

İslâm düşünürleri iktisadı politika ve ahlâkla birlikte pratik-kılgısal (amelî) ilimler 

sınıfında ele almakta ve bu bilimi politikanın bağımlı bir parçası olarak 

görmektedirler (E. I. J. Rosenthal, 1968: 239, 269). Para, El-Devvânî (1427-1501) 

adlı bir İslâm bilginine göre, eşitliğin bekçisi ve hayatın küçük hakemi olarak, malın 

ve hizmetin değişimini kolaylaştırır (Spengler, 1964: 279-281). İslâm’ın kendi 

toplum yapısını üzerinde temellendirdiği en önemli ilke, zayıfın güçlüye karşı 

varlığını güvenceye almaktır (Hodgson, 1993a: 121; Ebû Zehra, 1993: 30746). Bu 

güvencenin en önemli uygulama alanı da ekonomi olmuştur. 

Tapınak ve büyük binalar yapma, anıt oluşturma, efsane temelli ya da kişisel 

bilinci yüceltici edebiyat ortaya çıkarma gibi medeniyete ilişkin unsurlar, Hodgson’a 

göre, şehirlerde-sınırlı sayıdaki ayrıcalıklı kişinin güdümünde-gelişme olanağı 

bulmuş; fakat medeniyetin gelişmesinin ve kökleşmesinin izleri sayılabilecek bu 

etkinlikler, temelde, tarıma bağlı olmuştur (Hodgson, 1993a: 39-40). Hatta 

                                                                                                                                     
savaşılması gerektiğine inanmışlardır. Dolayısıyla Ali-Hâricîler’e göre-Muâviye ile savaşmak yerine, 
onunla uzlaşmaya gitmekle hata etmiştir (Watt, 1998: 15). 
46 Peygamber’in “Hepiniz Adem’densiniz. Adem ise topraktandır. Arap’ın Acem’e üstünlüğü yoktur. 
Üstünlük takvâ iledir” hadisi ve “Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi, sırf 
birbirinizle tanışasmız diye, büyük büyük cemiyetlere ve küçük küçük kabilelere ayırdık. Şüphesiz 
sizin, Allah nezdinde en şerefliniz, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, herşeyi bilen, 
herşeyden haberdar olandır”diyen Hucurat suresinin 13. âyeti, insanlar arasındaki eşitliği vurgulamak 
üzere kullanılmıştır. 
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başlangıçta tarıma-tapınak ve saray gibi-doğrudan bağlı olmayan ‘çarşı’ da-yani 

tüccarlar da-uzun vadede tarıma, tarım ürünü fazlasına gereksinir duruma gelmiştir 

(Hodgson, 1993a: 40). Ürünlerdeki ve zenaatlardaki gelişme/uzmanlaşmanın artışıyla 

artan verimlilik, ürün fazlası kaynakların kentlerde toplanması sayesinde mümkün 

olsa da, hayvanların ve doğal unsurların gücünü kullanabileceği düzeyin ötesine 

geçmemiştir (Hodgson, 1993a: 41). 

Lübnanlı tarihçi Zeydân, İslâm devletinin maliye hazinesi olan Beyt’ül-

Mâl’ın temel gelir kaynaklarını, zekât ve sadakalar, ganimetler ve hazineye ait 

mallar biçiminde sıralamıştır (Zeydan, 2004: 16147). Zeydân’a göre, Beyt’ül-Mâl’ın 

harcama alanlarını oluşturan kişi ya da grupları da şunlardır: 1. Fakirler ve miskinler, 

2. Zekât memurları, 3. Borçlular, 4. Yolda kalmışlar ve garipler, 5. Azat etmek üzere 

köle satın alanlar, 6. Allah yolunda cihad edenler, 7. İslâm’a ısındırmak ve 

yakınlaştırmak için gönlü hoş tutulması gerekenler (Zeydan, 2004: 161-16248). Fakat 

Zeydân, sıraladığı gelir kaynaklarının İslâm tarihinin hangi dönemi için geçerli 

olduğu konusunda açık bir zaman dilimi bildirmemiştir. Geçerli olduğu dönem 

bilinmeyen bu örneklerin, İslâm dünyasındaki toplumlara özgü iktisâdî alışkanlıkları 

yansıttığı söylenebilir. 

Hodgson, İslâm’ın temel ibadetlerinden kabul edilen zekâtı bireysel anlayış 

ve kültürün oluşması ve yerleşmesi için bir araç olarak yorumlama eğiliminde olmuş, 

zekâta ek olarak toplanan cezalar ve ganimetlerin de toplumdaki düşkün/yoksul 

kesimlerin gereksinimleri için kullanıldığını söylemiştir (Hodgson, 1993a: 122). 

İslâm’ın  adaletli bir devlet yönetiminin sağlanması ve zekatın işlevini görmesi için 

yapacağı en önemli iş, herkesten gücü ölçüsünde vergi almaktır.  

İslâm’da vergi, insan ruhunun maddeye bağımlılıktan arınması, herkesin gücü 

(elde ettiği gelir-kâr) ölçüsünde vergi ödemesi, temel yaşam gereksinimlerinin 

tüketiminden ve sermaye ya da yatırım araçlarından vergi alınmaması, refahın  

adaletli-hakkaniyetli dağılımı, İslâm milletinin ekonomik gelişiminde sürekliliğin 

sağlanması, devletin gereksinimleri doğrultusunda kaynak sağlanması gibi ilke ve 

amaçlar çerçevesinde toplanmıştır (Chaudry, 1992: 1). 

                                                
47 Dipnotla aktaran: Nejdet Gök. 
48 Dipnotla aktaran: Nejdet Gök 
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İslâm, dayandığı bu iktisâdî ilkeleri kitleselleştirdikçe ticaret gelişmiş, yatırım 

olanakları artmış, tüm bu gelişmeler İslâm’ın daha geniş kitlelere yayılmasını da 

beraberinde getirmiştir. Mutlak monarşi esasına dayalı halîfe devleti de iktisâdî ve 

siyâsî büyümeyi besleyen unsurlardan biri olarak görülmüştür (Hodgson, 1993a: 

255-260). Mutlak monarşi biçiminde uygulanan halîfe devletinin kökeni 

Peygamber’in ölümünden (632) sonra Dört Halîfe dönemindeki uygulamalara 

dayanmaktadır. Black’in işaret ettiği toplumu yönetenin kim olacağı sorunu, 

toplumda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmış, kader vb. konulardaki görüş 

ayrılıkları da buna eklenince, İslâm toplumu gruplara ayrılmaya başlamıştır (Black, 

2001: 10).  

İslâm siyaset tarihi, başta İslâm düşüncesinde ve siyasetinde devletin 

konumu, devletin varoluş amacı ve insanlara yararı, devlet yönetiminde ve devlete 

yönetici seçiminde temel alınması gereken ilkeler, devletin din ile ilişkisi ve devletin 

temelinde din olup olamayacağı gelmek üzere yönetime ilişkin sorunlara önerilmiş 

çözümler çerçevesinde biçimlenmiştir. Bu çalışmada söz konusu çözüm önerileri, 

Fârâbî, Mâverdî ve Gazzâlî  göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.  

Fârâbî’de devlet kavramı “Medîne” kelimesiyle ifade edildiği için, toplum ve 

devlet aynı şeyleri ifade etmektedir. Fârâbî’ye göre her birey, doğasındaki 

mükemmelleşme gereksinimini önce toplum içinde elde edebilir. Bu topluluğun 

erdemli devlet oluşu ise mutluluğu gerçekleştirir (Fârâbî, 1956: 55; Fârâbî, 1997: 

90). Fârâbî  devleti temel olarak ikiye ayırır: Erdemli devlet, erdemli olmayan devlet. 

Erdemli olmayan devlet de dörde ayrılır:  Cahil devlet49, bozuk (fâsık) devlet, 

değişebilir (mubaddala) devlet, sapık (dâlla) devlet. (Fârâbî, 1956: 75; Fârâbî, 

1997: 110).  Erdemli olmayan devletin özelliklerinden biri, halkının mutluluk 

hakkındaki yanlış düşünceleridir. Bunlar görünüş olan şeyleri hayatın amacı olarak 

değerlendirirler, çünkü bu halkların nefsleri maddeye eğilim gösterir (Fârâbî, 1956: 

75; Fârâbî, 1997: 110). Fârâbî, cahil olarak nitelediği devletlerde egemen olan 

düşüncelere ilişkin şunları söylemiştir:  

“Hayatta her mevcudun yanlız kendi başına yaşaması maksattır veyahut öbür 
mevcutlar arasında en üstün hayat hakkı yalnız kendisine bırakılmıştır. Çünkü 
kendisine zararlı ve faydasız bulduğu herşeyi tesbit etmek ve bekası için faydalı 

                                                
49 Cahil devlet altı bölümdür: Zaruri, değiştirici, hasis, gösterişçi, zorba, demokratik devletler- Fârâbî, 
1956: 75; Fârâbî, 1997: 110. 
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bulduğu herşeyden istifade etmek imkanları verilmiştir … Toplum hayatında da 
böyledir. Sosyal varlıklar, birbirlerini şahsi menfaatleri uğrunda esir ve köle 
yapmak isterler.….Çünkü başkalarının ancak kendileri için yaşadıklarına 
inanırlar” (Fârâbî, 1956: 88-89).  

Bu alıntıdan anlaşılacağı üzere, Fârâbî’ye göre cahil şehrin önemli özelliklerinden 

biri de sömürüdür. Bu sömürü, servet elde etmek, biriktirmek için veya idari görevler 

için kullanıldığı gibi, din yoluyla da gerçekleşir50.  

İslâm düşünce geleneğinde devletin temsilci-yani hükümdar, yönetici-

üzerinden tanımlanması ve düzeni sağlama görevinin ve sorumluluğunun en çok 

yöneticinin omuzlarına yüklenmesi gibi görüşlere, Mâverdî ve Gazzâlî’de örnekleri 

görülen nasihatname tarzı eserlerde sıklıkla rastlanır. 11. yüzyılın İslâm 

düşünürlerinden Mâverdî, daha çok yöneticilere tavsiyelerde bulunan bir yazım 

yöntemi izlemiş ve iki büyük eseri sayılabilecek olan El-Ahkâmu’s-Sultaniyye’de 

ve Nasihâtu’l-Müluk’ta İslâm devletlerini yöneten ya da yönetecek olan kişilere 

İslâm’ın temel ilkeleri çerçevesinde neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlatmayı 

amaçlamıştır. Mâverdî, halîfeliğe ya da devlet başkanlığına (melikliğe) seçilecek 

kişilerin özelliklerini şöyle sıralamıştır: 1. Her yönüyle adaletli  bir kimse olmalıdır, 

2. Devlet reisinin ve halîfenin yapması gerekenleri yapabilecek kadar bilgi sahibi 

olmalıdır, 3. Gerektiğinde düşmanla savaşacak, toplumu tehlikelerden koruyacak 

ölçüde gücü ve cesareti olmalıdır, 4. Müslüman olmalıdır, 5. Akıl ve beden sağlığı 

yerinde olmalıdır (Mâverdî, 1976: 6).  

Gazzâlî  Devlet Başkanına Öğütler adlı eserinde Mâverdî ile aynı çizgide 

bir yaklaşım sergilemiş, adaletli bir yönetimin ibadet niteliğinde ve değerinde 

olduğunu, Allah’ın emri ve yasaklarına uyarak devleti yönetenlerin ibadetinin 

sıradan bir insanın ibadetinden daha üstün olduğunu öne sürmüştür (Gazzâlî, 2004: 

24-28). Gazzâlî’ye göre dünyanın mâmur (bayındır) oluşunun temel nedeni adalet, 

yıkıntıya dönmesinin temel nedeni de haksızlıktır/zulümdür (Gazzâlî, 2004: 58). 

Devlet başkanlarında bulunması gereken bazı temel nitelikler, Gazzâlî’ye göre, 

şunlardır: 1. Mayalarında alçaklık olan kimseleri ülkeden çıkarmak, 2. Akıllı, 

sanatkâr ve yetenekli kişileri kendine yaklaştırarak ülkeyi geliştirmek-yani mâmur 

                                                
50 Din, sömürenler tarafından istediklerini elde etmek için hileli bir yol gibi kullanılır ki, burada 
aldatıcı olarak kullanılan “huşû”dur (Fârâbî, 1956: 95, 97; Fârâbî, 1997: 133). ‘Sömürü’ sorunu, İbn 
Haldun’un-doğrudan bu terimle adlandırmasa da-umran görüşünde etkisini gösterir. 
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duruma getirmek, 3. Kalbinde dünya sevgisi bulunmayan yaşlının düşüncesini 

dikkate almak, 4. Kötü sözlü, kötü işlerle uğraşan kişilerin sözlerine kulak 

vermemek, 5. Liyakatsiz insanlara görev ve  sorumluluk vermemek (Gazzâlî, 2004: 

65). Görüldüğü üzere, İslâm devletinin başına geçecek ya da böyle bir göreve aday 

olacak kişinin en başta adaletli olması gerekmektedir; fakat devlet başkanı adaletin 

yerine getirilmesi ile bizzat meşgul olmaktan ziyade bunu yapabilecek mekanizmayı 

kurmakla-yani  kurumsal örgütlenmeyi gerçekleştirmek ve sonrasında, kurumların 

birbiriyle uyum içinde ve düzgün olarak çalışıp çalışmadığını denetlemekle- 

yükümlüdür. Adaleti temel alan siyaset anlayışı, İbn Haldun’un umranı devletle 

bağlantılı ele alırken sergilediği tutumda da belirgindir.  

Şimdiye dek ele alınanlardan yola çıkılarak, 1. Dînî bir temelden beslenen ve 

dinin öngördüğü değerler üzerine kurulan İslâm Medeniyeti’nin Araplar’a ve bu dîni 

benimseyen diğer toplumlara yeni bir toplum ve yaşam modeli sunduğu, 2. Bu 

modelin halîfelik ile başlayıp saltanat ile devam eden devlet örgütlenmelerinde ve 

devletin çeşitli işlerini yürütmek üzere oluşturulan kurumlarda kökleştirilmesine 

çalışıldığı, 3. İslâm ile gelen değerlerin bilgiyi ve onun edinilmesini belirleyen 

esasları derinden etkilediği, bu etkinin tarihçiliğe de yansıdığı söylenebilir. 

Böylelikle, İbn Haldun’dan önce İslâm düşüncesinde tartışılan bazı sorunlara ve 

çözümler doğrultusunda alınan yola ana hatlarıyla değinilmiştir. Çalışmanın bundan 

sonraki bölümlerinde, İbn Haldun’un İslâm Medeniyeti’ni kendi devlet ve umran 

modeli içerisinde nasıl anlayıp açıkladığı ve onun tarihsel nitelikli açıklamasının, 

kendisini önceki İslâm tarihçilerinden nasıl farklı kıldığı sorularına yanıt aranacaktır. 

Bu bağlamda, ilkin İbn Haldun ve Mukaddime ana hatlarıyla tanıtılacak, ikincileyin 

İbn Haldun’un tarih sorununu çözümleyişi, üçüncü ve son olarak da onun umran ilmi 

çerçevesinde ortaya çıkardığı medeniyet modeli-Mukaddime çerçevesinde-ele 

alınacaktır.  
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2. BÖLÜM: İBN HALDUN VE MUKADDİME 

Çalışmanın bu bölümünde İbn Haldun düşüncesinin genel olarak tanıtılması 

ve İbn Haldun’un Mukaddime adlı eserinin temel nitelikleriyle tanıtılması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, bir düşünür olarak İbn Haldun’un çeşitli 

yönleriyle ve kendi verdiği bilgiler üzerinden kısaca tanıtılması, ilk adımı 

oluşturacaktır. İkinci adımda, İbn Haldun’un Mukaddime adlı eseri temel alınarak, 

bu eserin içeriği üzerinden tarih ve-İbn Haldun’a özgü bir kavram olan-umranın 

hangi kaygılar sonucu ortaya çıktığının ve düşünürün geliştirdiği yeni tarih 

anlayışındaki ‘yeni’liğin anlaşılmasına çalışılacaktır.  

Fakat bu adımlar atılmadan önce, İslâm Medeniyeti’nin İbn Haldun’un 

yaşadığı çağdaki durumunun genel olarak görülmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, 

İbn Haldun’un siyasi yaşamının ve düşüncesinin dayandığı tarihsel temellerin, yani, 

onu tarihçiliğe ve sağlam temelli bir tarih bilgisi  için gerekli olduğunu öne sürdüğü 

umran ilmine götüren zemin de anlaşılmış olur. 

İbn Haldun’un doğduğu ve yetiştiği dönemde Endülüs ve Kuzey Afrika’da 

siyâsî ve medenî  yaşam ile ilim ve düşünce faaliyetleri gerileme aşamasındadır 

(Uludağ, 1993: 4; De Boer, 2004: 239). De Boer, Endülüs’te felsefenin gitgide 

kenara itildiği ve genel kültüre ve işlere etki etmesine izin verilmeyen bir çalışma 

alanı olması sonucunda, aslında Hıristiyanlar ile yapılan ve kaybedilen savaşlar 

öncesinde İslâm Medeniyeti’nin maddî varlığının ve mânevî kültürünün gittikçe 

gerilediğine işaret etmekte; Batı’daki İslâm Medeniyeti’nin, İbn Haldun’un doğduğu 

ve yetiştiği dönemde büyük bir istikrarsızlık içinde, biraz ilerleyen biraz gerileyen bir 

yapıya sahip olduğunu öne sürmektedir (De Boer, 2004: 239-240).  Hodgson’a göre; 

1259’daki Moğol fetihlerinden sonra İslâm toplumları içinde çok küçük bir kültürel 

yenilenmenin gerçekleşebildiği bir duraklama-gerileme, hatta çöküş döneminden söz 

edilebilir (Hodgson, 1993b: 408). 

Hitti’ye göre, 14. yüzyılda Kuzey Afrika parçalanmış bir görünüm 

sergilemektedir: Mısır’da Memlûk Sultanlığı, İfrikiye’de (Tunus) Hafsoğulları, Orta 

Mağrib’de (Cezayir) Abdülvadoğulları ve Batı/uzak Mağrib’de (Fas) Merînîler 

egemenliğini sürdürmektedir, fakat bu devletler gerek kendi içlerinde gerekse 
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birbirleriyle sürekli çatışmaktan yıpranmışlardır (Hitti, 1980-III: 849 vd.; Y.Yıldırım, 

1990: 8).   

14. yüzyılda-yani 1300’lü yıllarda- İslâm dünyasının genel durumunu 

özetlemek üzere Hitti şunları söylemiştir: 1. İslâm dünyası, 11. yüzyıl sonlarından 

13.-14. yüzyıla uzanan Haçlı Seferleri ve 13. yüzyıldaki Moğol istilası gibi olayların 

sonucunda sarsılmıştır (Hitti, 1980-IV: 1017 vd.); 2. Sözkonusu sarsıntı İslâm 

dünyasının önemli bir bölümünü iktisâdî, siyâsî ve ilmî-kültürel bakımlardan 

olumsuz etkilemiştir (Hitti, 1980-IV: 1099 vd.). Örneğin Fârâbî’nin yaşadığı 

dönemde (870-950) önemli ilim merkezlerinden biri olan Bağdat, Moğol istilası 

sonrasında ününü yitirmiş ve bir daha eski düzeyini yakalayamamıştır (Hitti, 1980-

IV: 1099 vd.). Hitti’nin bu belirlemelerine Umer Chapra da katılmaktadır: Chapra, 

İslâm Medeniyeti’nin 14. yüzyılda gerileme sürecinde olduğunu, bunu yalnızca 

Abbâsî Halîfeliği’nin Moğol saldırıları sonrasında son bulmasıyla değil, Haçlı 

saldırıları (1095-1396) ve İbn Haldun’un ilk gençlik döneminde Kuzey Afrika dahil 

geniş bir coğrafyayı etkileyen veba salgını gibi etkenlerle de açıklama olanağına 

işaret etmekte; tüm bu gelişmelerin, başka bazı tarih olaylarıyla birleştiğinde, İslâm 

dünyasının merkezî bölgelerinin zayıflamasına yol açtığını söylemektedir (Chapra, 

2006: 206).  

Hodgson’a göre, Afrika ve Avrasya’yı, yani İbn Haldun’un yaşadığı çağda 

dünyanın önemli çoğunluğunu kapsayan her yerde, 14. ve 15. yüzyıllarda iktisâdî 

genişlemenin azalmasından etkilenme görülebilir (Hodgson, 1993b: 410). Çin’deki 

ve Hindistan’daki üretim düzeylerinin düşmesi bir yana, 1346-1348 yılları arasında 

tüm dünyayı etkileyen veba salgını nüfus dengesini önemli ölçüde sarsmış ve 

nüfustaki azalmadan kaynaklanan eksiklik pek çok yerde giderilememiştir (Hodgson, 

1993b: 410). Nüfustaki azalmanın etkileri, 14. ve 15. yüzyıllarda, kentleşme derecesi 

ve düzeyinde, ticaret hacminde, erişilebilir sosyal kaynaklarda vb. unsurlarda bir 

‘bunalım’ı (crisis) andıracak biçimde hissedilmiştir1. İbn Haldun’un ömrünün son 25 

yılını geçirdiği Kahire’yi de içine alan, Nil nehri ile Mezopotamya ovası arasındaki 

bölgede bazı yerleşimler nüfus ve kültürel etkinlik bakımından belirgin biçimde 

                                                
1 Hodgson, vebanın nisbeten daha az etkilediği yerler olarak Batı Avrupa ve Hindistan’ı göstermiş, 
ekonomik çöküşün en belirgin biçimde vebanın doğrudan etkilediği bölgelerde (İbn Haldun’un 
yaşadığı Kuzey Afrika dahil) kendisini gösterdiğine vurgu yapmıştır (Hodgson, 1993b: 410). 
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‘çökmüşler’, çok sayıda kasaba dereceli olarak küçülmüş, hatta köy biçimini almış 

görünmektedir (Hodgson, 1993b: 410). Hodgson, İbn Haldun’un doğduğu ve 

yetiştiği yer olan Kuzey Afrika’da (Mağrib’de), 14. ve 15. yüzyıllarda, önceki 

yüzyıllara oranla ekilip biçilen alanın kayda değer biçimde azaldığına da dikkat 

çekmiştir (Hodgson, 1993b: 411).  

Asıl olan iktisâdî yapının zayıflaması gibi görülmekle birlikte, bu 

zayıflamanın birer uzantısı olarak daha az sayıda yazarın-düşünürün desteklenmesi, 

daha az zaman harcanarak üretilen eserlerin kabulü vb. unsurlara rastlanabilir. Fakat 

bu kültürel etkinliklerdeki duraklama ya da zayıflamanın, yalnızca iktisâdî etkenlerce 

belirlendiği biçiminde yorumlanmaması daha uygundur (Hodgson, 1993b: 418-419).  

Hodgson’ın 13-14. yüzyılları da içine alan zamandizininde yer verdiği bazı 

olaylar şöyle sıralanabilir: 1. 1269-1470: Merînî hanedanı Fas’taki Elmuhadların 

(Batsieva’nın ‘Almokad Şeyhleri’ ile işaret ettiği sınıf) yerine geçmiş, Tilimsan’daki 

(Cezayir) Ziyaniler (1235-1393) ve Tunus’taki çiftçi Hafsiler (1228-1534) ile 

rekabete girişmiştir (Hodgson, 1993b: 433); 2. 1293-1340: Nasır Muhammed 

Memluk yönetimini neredeyse tamamen kendi hanedanıyla değiştirmiştir (Hodgson, 

1993b: 433); 3. 1382-1517: Eski kölelerin askeri oligarşisi durumundaki Burcî 

Memlukler, varlıklarını her türden yeni kölelerle Mısır ve Suriye’de sürdürmüşler, bu 

süre zarfında Mısır’da  refah düzeyi aşamalı olarak azalmıştır (Hodgson, 1993b: 

434).   

İbn Haldun’un doğduğu ve yetiştiği çağda Kuzey Afrika’daki siyâsî ve 

ekonomik istikrarsızlığın, daha ötesi, çalkantının önemine dikkati çeken bir başka 

düşünür de Svetlana M. Batsievadır. Batsieva, “İbn Haldun’un Tarihsel-Felsefî 

Öğretisinin Toplumsal Temelleri” başlıklı çalışmasında, iktisâdî ve siyâsî 

istikrarsızlıkların etkili olduğu 13. ve 14. yüzyıllarda Tunus’ta da siyaset durumunun 

değiştiğini; bu yüzden büyük kentlerin ‘feodal’2 ayrılıkçılığa ve feodal tarzda bir 

başıboşluğa karşı mücadelelerinde, belediye yönetimlerinin yetkilerinin 

genişletilmesinin-düzensizlik içinde düzenin temsilcileri olan yöneticilere destek 

sağlamalarından dolayı-sultanların çıkarlarıyla uygunluk içinde olduğu görüşünü 

                                                
2 ‘Feodal’ terimi Batsieva tarafından günümüzde anlaşılan anlamıyla kullanılmaktadır. Ne var ki, bu 
terimin ortaya çıkışının ve günümüdeki anlamını alışının geçmişi en çok 2 yüzyıldır. Bu durum, 
çalışma içinde ‘feodal’, ‘feodalite’ gibi terimlerin kullanılmaması kaygısını da doğurmuştur, çünkü 
çalışmanın amacı İslâm Medeniyeti’ni kendi içinden çıkmış bir düşünürü aracılığıyla kavramaktır. 
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savunmuştur (Batsieva, 1977: 57). Bu dönemde  güçlü ticaret ve sanayi şirketleri 

büyüme, meslek odaları ve loncalar halinde örgütlenme, hatta kendi silahlı güçlerini, 

bağımsız komutanlıklarını, kendi bayraklarını ve belediye meclislerini oluşturma3 

olanaklarına sahip olmuşlardır (Batsieva, 1977: 57). 

Sahil kentlerinde belediye yönetimlerinin güçlenmesi, Batsieva’ya göre, 

ticaret ve sanayiyle yaşamını sürdüren kent nüfusunun geniş tabakalarına dayalı olan 

ve elinde önemli miktarda para ve askerî güç bulunduran ‘Patrisyenler’in4 

büyümekte olan siyâsî etkinliğinin bir yansımasıdır (Batsieva, 1977: 57-58). Bu 

dönemde Mağrip kentlerinde etkili olan bir toplumsal grup da, İspanya’dan kaçan 

Faslılar- yani Endülüslülerdir (Batsieva, 1977: 58). Sahip oldukları kültürel mirasın 

sağladığı üstünlükle, sanayi ve ticarette de önemli söz sahibi olmaya başlayan 

Endülüslüler Mağrip toplumuna-aralarında İbn Haldun’un da bulunduğu- pek çok 

bilim insanı ve edebiyatçı kazandırmıştır (Batsieva, 1977: 58). Endülüslüler, 

Mağrip’teki egemen sınıflardan biri olan Almokad Şeyhlerine-merkezi otoritenin 

güçlenmesini istemeleri ve devlet işlerini tam bir denetim altına almaya çalışmaları 

gibi nedenlerden dolayı-karşı olmuşlar, ayrıca Mağrip’teki diğer egemen soylu sınıf 

olan Patrisyenler’in mânevî temeli ve önderi olarak farklı bir soyluluğu temsil 

etmişlerdir (Batsieva, 1977: 58). 

14. yüzyıl Mağrip toplumunun koşullarında Patrisyenler en ileri ve egemen 

sınıf olarak görünmekte, bu ileriliği topluma da yaymak, kent ve kır halkının da 

ülkenin ilerlemesinde rol oynamasına ön ayak olacak bir siyâsî yol çizmek istedikleri 

için kendilerini şiddetli bir toplumsal mücadelenin ortasında bulmaktadırlar 

(Batsieva, 1977: 58-59). Yoğun ve şiddetli bir toplumsal mücadele ortamı içerisine 

doğmuş olan İbn Haldun, kendi döneminde de egemen olan ‘Almokad Şeyhleri’nin   

çizgisindeki ekonomik, siyasal ve toplumsal anlayışın ortaya çıkardığı tabloyu yıkıcı 

bulmuş ve eleştirmiştir. Batsieva’nın incelemesine göre İbn Haldun’un bu 

eleştirilerinin temelinde şunların bulunması olasıdır: 1. İktisâdî program, tarımla 

uğraşan köylü ile sanayi ve ticaretle uğraşan kentliyi soyguncu bir  anlayışla 

                                                
3 Öyle ki, Mağrip’in bazı kentlerinde hükümdarlar yalnızca göstermelik niteliktedir- Batsieva 1977: 
57. 
4 Batsieva bu terimle Kuzey Afrika’da egemen olan bir toplumsal sınıfı anlamaktadır.  
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‘sömürmeye’5 dayalıdır; bu da sadece sürekli artan gereksinimleri karşılamak değil, 

ayrıca akraba kabile halkı kitlesinin yandaşlığını kazanmak için yapılmaktadır 

(Batsieva, 1977: 59); 2. Toplumsal program, ülkenin kır ve kent halkının karşısına, 

kendi can damarlarını oluşturan göçebe kabilelerin konmasından (Batsieva, 1977: 

59);  3. Siyâsî program ise toplumun düşkün tabakaları karşısında sultanın zorbalığa 

dayalı iktidarını korumayı amaçlayan bir ayrılıkçılıktan daha ötesi olmamıştır 

(Batsieva, 1977: 59).    

Bölümde bundan sonra atılacak adımlarda, İbn Haldun’un bir düşünür olarak 

kendi yazdıkları üzerinden tanıtılmasının ve Mukaddime’nin genel içeriğinin 

verilmesinin, onun yaşadığı dönemde  İslâm dünyasındaki koşulların genel olarak ele 

alınması dolayısıyla, uygun biçimde temellendirildiği düşünülmektedir. 

 

2.1. İbn Haldun 

Bu adımda amaç, İbn Haldun’u ve düşüncesini tanımaya, onun Kitabu’l-İber 

diye anılan tarih eserini yazmasına olanak tanıyan bilgi birikimini anlamaya 

çalışmaktır. İbn Haldun’un kökeni, eğitimi, siyâsî hayatta deneyimledikleri ve 

kendisini ilim çalışmalarına vermek istemesinin nedenleri; ayrıca İbn Haldun üzerine 

yapılmış incelemelerde ortaya koyulan bazı görüşlerin ele alınması, İbn Haldun’un 

ve düşüncesinin değerlendirilebilmesi için gerekli malzemeyi sağlar. Bu malzemenin 

en önemli kısmını İbn Haldun’un Et-Ta’rîf∗ ve Mukaddime adlı eserlerinde ortaya 

koyduğu düşünceler oluşturur:  Mukaddime’yi İngilizce’ye çeviren F. Rosenthal da, 

İbn Haldun’un kendi yaşamını anlatışının, ortaçağ İslâm literatütündeki en detaylı 

otobiyografi olduğu görüşündedir (F. Rosenthal, 1958: xxix). Böylelikle İbn Haldun 

düşüncesinin birinci elden-yani düşünürün kendisinden-tanınması ve İbn Haldun 

hakkında yapılabilecek yorumların daha sağlıklı değerlendirilmesi olanaklı olur.  

İbn Haldun, Et-Ta’rîf ’te kökeninin Hadramut’taki (Yemen) Arap kabile 

reislerinden ve Peygamber’in sahabesinden Vâîl bin Hucr’a kadar uzanan bir aileye 

                                                
5 Bu terim Batsieva tarafından kullanılmıştır. 
∗ İbn Haldun’un Et-Ta’rîf bî-İbn Haldun Ve Rıhletûhu Garban ve Şarkan adlı otobiyografi eseri, 
Vecdi Akyüz tarafından Türkçe’ye Bilim İle Siyâset Arasında Hatıralar başlığıyla çevrilmiştir 
(2004, İstanbul: Dergâh Yayınları). Bu çalışmada söz konusu yapıta daha çok Et-Ta’rîf adıyla 
gönderme yapılacaktır. 
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dayandığını; atalarının sürgünden ve 6. Alphonso’nun  Kaştâle’yi6 ele 

geçirmesinden, yani 13. yüzyıl ortalarında Tunus’a göçmeden önce İşbiliyye’de7 

yaşadığını (İbn Haldun, 2004: 15); fakat buraya da Endülüs’e gelen ilk atası Hâlid 

bin Osman8’ın ilk yerleştiği yer olan Karmûne’den9 geldiklerini anlatmıştır (İbn 

Haldun, 2004: 17). İbn Haldun üzerine yapılmış biyografik nitelikli bir çalışma olan 

Ibn Khaldûn: His  Life and Work adlı eserin yazarı Abdullah Muhammed Enan’ın 

da İbn Haldun’un ailesi hakkındaki belirlemeleri aynıdır: İbn Haldun’un kökeni,  

Hadramut’taki Yemen Arapları’ndan Vâil bin Hucr’a uzanan, daha sonra Endülüs 

Emevîleri döneminde önce Hâlid bin Osman önderliğinde Carmona’ya, sonra 

Sevilla’ya yerleşmiş, Endülüs’te İslâm Medeniyeti gerilemeye başladıktan sonra 

Tunus’a göçmüş Benu Haldun (Haldunoğulları, Haldungiller) adıyla tanınan bir 

aileye dayanmaktadır (Enan, 1984: 8). İbn Haldun’un köklerinin dayandığı bu aile, 

devlet işlerinde yer almış, tanınan ve içinde çoğunlukla iyi eğitimli insanlara 

rastlanan bir ailedir (Enan, 1984: 8).  Franz Rosenthal, Mukaddime’nin İngilizce 

çevirisi için yazdığı “Giriş”te, İbn Haldun’un soykütüğüne ilişkin kendisi tarafından 

verilen bilgilerin yetersizliğine dikkat çekmiştir: Rosenthal’a göre, bir yüzyılı 

yaklaşık üç nesil olarak gören İbn Haldun’un, 700 yıl öncesine kadar yalnızca 10 

nesli anması-ya da bildiğini söylemesi- eksikliktir (F. Rosenthal, 1958: xxxiii).  

Eğitime babasıyla başladığını ve ergenlik çağına kadar ondan eğitim 

gördüğünü bildiren İbn Haldun, Kur’ân’ı dönemin yazım öğretmeni Ebû Abdillah 

Muhammed bin Sa’d bin Burrâl’den öğrendiğini, daha sonra yedi kıraati (okuma 

biçimi) bu hocasına okuduğunu ifade etmiştir (İbn Haldun, 2004: 24). Sa’d bin 

Burrâl ile birlikte Kur’ân öğrenimi dışında fıkıh kitapları da okuduğunu belirten İbn 

Haldun, bu eserlere örnek olarak İbnu’l-Hacib’in El-Muhtasâru’l-Fıkhî adlı eserini 

vermiştir (İbn Haldun, 2004: 25; İbn Haldun, 2005b: 1060-106110).   

                                                
6 İspanyolca adı Castilla olan şehir kastedilmektedir (İbn Haldun, 2004: 15). 
7 İspanyolca adı  Sevilla olan  şehir kastedilmektedir (İbn Haldun, 2004: 15). 
8 Hâlid adı, daha sonra Endülüs’teki bir gelenekten dolayı sonuna Arap alfabesindeki ‘vav’ ve ‘nun’ 
seslerinin eklenmesiyle ‘Haldun’ biçiminde değişmiş, aile Tunus’ta bu adla ünlenmiştir. İbn Haldun 
da bu atasının adını ‘Haldun bin Osman’ olarak anmıştır (İbn Haldun, 2004: 16). 
9 İspanyolca adı  Carmona olan  şehir kastedilmektedir (İbn Haldun, 2004: 15). 
10 Bu eseri neden örnek verdiğine ilişkin gerekçeleri için Mukaddime’nin fıkıhla ilgili kısmında 
belirtilen sayfa numaralarına bakılabilir. 
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Kur’ân eğitimini sürdürürken bir yandan da babasıyla ve Tunus’taki 

hocalarla Arapça’yı11 (sınâatu’l-Arabiyye) öğrenmiş olan İbn Haldun, Arapça 

sözdizimi (nahiv) konusunda Ebû Abdillah bin el-Arâbî el-Hasâyirî ve  Ebû Abdillah 

Muhammed bin eş-Şevvâş ez-Zerâlî gibi isimleri saydıktan sonra, Arapça ve 

edebiyat alanındaki hocası Ebû Abdillah Muhammed bin Bahr’ı, bu hocasının dil 

ilimlerindeki zengin birikimini ve kendisine şiir ezberlemeyi tavsiye etmesini 

anmıştır (İbn Haldun, 2004: 24).  

Tunus’ta hadis hocası Şemsuddin Ebû Abdillah Muhammed bin Câbir bin 

Sultan el-Kaysî’nin meclisine devam ederek kendisiyle birlikte hadis, fıkıh ve 

Arapça kitapları okuduğunu ve bu hocasından genel bir icâzet12 aldığını belirten İbn 

Haldun, fıkhı da Tunus’ta el-Ceyyânî ve el-Kasîr adlı iki hocadan öğrendiğini; bu 

arada meclisine devam ettiği İbn Abdisselâm’ın da fıkıh bilgisinden yararlandığını ve 

ona İmam Mâlik’in Muvatta’sını dinletme (sema) yoluyla okuduğunu söylemiştir 

(İbn Haldun, 2004: 26).  

Sultan Ebû’l-Hasan’ın 1347’de Tunus’u egemenliğine aldığı sırada bu 

sultanın yanında gelen birçok ilim adamından da yararlandığını ifade eden İbn 

Haldun, bu âlimler arasında Ebû Abdillah Muhammed bin Süleyman es-Sattî 

(dönemin başmüftüsü ve Mâlikî mezhebi imamı), Ebû Abdillah Muhammed bin 

İbrahim el-Abillî, İbn Rıdvan adlarını saymış ve bu hocalarını kökleriyle ve 

geçmişleriyle detaylı biçimde anlatmıştır (İbn Haldun, 2004: 26-51). Bu hocaları 

arasında el-Abillî’nin öneminin büyük olduğu düşünülebilir; çünkü İbn Haldun ‘iki 

asıl’ olarak nitelediği aklî ve naklî ilimleri, mantığı, ‘öteki hikmetleri’13 ve 

matematiği bu hocasından öğrendiğini belirtmiştir (İbn Haldun, 2004: 28). Bu 

hocanın bir başka önemi de, doğudaki bilginlerden öğrenim gördükten sonra 

Tunus’ta fetva ve yargı işlerini üstlenen, bir yandan da verdiği derslerde Fahreddin 

                                                
11 İbn Haldun’un yaşadığı dönemde ilimlerin öğrenilmesine Arapça ve Kur’ân ile başlandığı; Arap 
dilinin de nahiv, lugat, beyan, edeb gibi ilim dalları olduğu bilinmektedir; İbn Haldun Arapça ve Arap 
dili ilimleri konularındaki düşüncelerini Mukaddime’nin son bölümünde dile getirmiştir (Ibn 
Khaldûn, 1958c: 315-358; İbn Haldun, 2005b: 1002-1029). 
12 İbn Haldun’un yaşadığı dönemde hocanın öğrencisine belirli bir konuda-ya da kendisinden tahsil 
ettiği ilimleri başkasına öğretme konusunda-verdiği onay. Günümüzdeki en yakın karşılığı 
diplomadır.  
13 İbn Haldun’a ait bir ifadedir, fakat aklî ve naklî ilimlerin dışında olarak gördüğü ‘öteki hikmetler’ 
ile neyi kastettiği açık değildir-İbn Haldun, 2004: 28. 



 
42 

Râzî’nin kitaplarını okutmuş olan İbn Zeytûn’un öğrencilerinden ders almış 

olmasıdır14 (İbn Haldun, 2004: 27).  

Büyüme ve ergenlik döneminden itibaren ilim öğrenmeye düşkün olduğunu 

ve bunun için ilim dersleri ve meclisleri arasında dolanıp durduğunu anlatan İbn 

Haldun, öğrenim sürecinin veba salgınıyla ağır bir darbe yediğini, aile büyüklerinin 

ve hocalarının önemli çoğunluğunun bu salgında öldüğünü belirttikten sonra; 3 yıl 

boyunca birlikte çalıştığı hocası el-Abillî’nin de dönemin Sultanı Ebû ‘İnân 

tarafından çağrılmasıyla ilim öğrenme çalışmalarına uzun sayılacak bir aranın 

girdiğini söylemiştir (İbn Haldun, 2004: 55). İbn Haldun’un, ilimle ilgilenmeyi pek 

çok üst düzey devlet göreviyle dolu verimli bir siyâsî hayata tercih etmesinin altında 

yatan nedenlerden biri olarak yaşadığı dönemin siyâsî istikrarsızlığı ve çalkantıları 

sayılabilir; fakat düşünürün kişiliğinin bu tercihindeki etkisini göz ardı etmemek 

doğru olacaktır.  Elbette İbn Haldun’un dile getirdiği tercihin salt kişiliğine 

bağlanması da uygun değildir; çünkü böyle bir yaklaşım, ona Kitabu’l-İber gibi 

geniş kapsamlı bir tarih kitabı yazma olanağını tanıyan bilgi birikiminin önemli 

bölümünün siyaset yaşamındaki deneyimleri olduğunu da gözden kaçırma tehlikesini 

beraberinde getirir. 

Yukarıda kısaca aktarılmasına çalışılan eğitim süreci, İbn Haldun’un doğduğu 

ve yetiştiği dönemde İslâm toplumlarındaki  ilim, âlim ve ilim öğrenimi-öğretimi 

hakkında da ipuçları vermektedir: İbn Haldun’un içinden geçtiği eğitim de, İslâm 

Medeniyeti’nde pek çok düşünürün daha önce gördükleri eğitim gibi, çağındaki tüm 

ilimlerin öğrenimini kapsar; bunun da temelinde yatan şey İslâm’da egemen olan  

ilim öğrenmenin ve öğretmenin amacı, yani, ahlâklı bireyin, dolayısıyla ahlâklı 

toplumun oluşturulmasını sağlamaktır.  

1352 senesinde Tunus Sultanı Ebû  İshak’ın yanında alâmet kâtipliği15 ile 

devlet işlerine ve siyaset hayatına atılan İbn Haldun, siyasetteki deneyimlerini 

anlatmaya Ebû ‘İnân’dan başlar (İbn Haldun, 2004: 56-57).  İbn Haldun’un 

anlatımına göre Ebû ‘İnân Fas’ta iken ilim adamlarını meclisinde toplamış; kendisine 

sözü edilen İbn Haldun’u 1354’te meclisine alarak namazlarda kendisiyle olmasını 

                                                
14 Böylelikle, Fahreddin Râzî’nin eserlerinin İbn Haldun’a nasıl ulaştığı ve İbn Haldun’un ilk eserinin 
Fahreddin Râzî’nin Muhassal’ına yazdığı bir özet olması, daha anlaşılır olmaktadır. 
15 İbn Haldun bu görevin besmele ile sonrasındaki yazı ya da ferman arasına kalın bir kalemle “el-
hamdu lillâh ve’ş-şükrü lillâh” ibaresini koymak olduğunu söylemiştir (İbn Haldun, 2004: 55). 
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zorunlu tutmuş, bir yandan da-İbn Haldun’un isteksiz olmasına karşın-onu  

kâtipliğine atamıştır (İbn Haldun, 2004: 57). Fakat Ebû  ‘İnân’ın verdiği görevi kabul 

etmesi, İbn Haldun’u araştırma, okuma ve elçilik amacıyla Endülüs’ten ve 

Mağrip’ten16 gelen hocalarla görüşme  gibi olanaklara kavuşturmuştur; İbn Haldun 

da Et-Ta’rîf’te bu olanaklardan dilediğince yararlandığını bildirmiştir (İbn Haldun, 

2004: 57).  

Ne var ki, Ebû  ‘İnân’ın İbn Haldun ile ilgili düşünceleri değişmiş; 

Muvahhidîler’in Bicâye17 yöneticisi Emîr Muhammed’in Sultan Ebû ‘İnân’a isyan 

hazırlığında olduğu ve İbn Haldun’un da Emîr Muhammed’e yardım ettiği yönlü 

kışkırtmalara kapılan Sultan,  İbn Haldun’u hapse attırmıştır (İbn Haldun, 2004: 62).  

Sultan  Ebû ‘İnân’ın sağlığında ona affedilmek amacıyla bir kaside yazan İbn 

Haldun, kasidenin Ebû ‘İnân’ı etkilediğini ve sultanın ölmeden önce kendisini 

serbest bırakmayı vaad ettiğini belirtmiştir; ne var ki serbest bırakılması ancak Ebû 

‘İnân’ın ölümünden sonra, vezir El-Hasan İbn Ömer tarafından gerçekleştirilmiştir  

(İbn Haldun, 2004: 63).  

Endülüs’ten Mağrip bölgesine doğru iktidarını genişletme isteğiyle Merînî 

şeyhlerinden, Hatip İbn Merzuk’tan ve İbn Haldun’dan yardım gören Sultan Ebû 

Salim,  İbn Haldun’u serbest bırakan Vezir El-Hasan bin Ömer’in de itaati kabul 

etmesiyle birlikte, Fas’a girdikten sonra 1359’da İbn Haldun’u sır kâtipliği18, adına 

resmî mektup yazma (tersîl) ve taleplerini yazma (inşa) görevlerine atamıştır (İbn 

Haldun, 2004: 63-64). Hatta Ebû Salim, iktidarının son dönemlerinde İbn Haldun’u 

yüksek yargı ve denetim (hattatu’l-mezâlim) görevine atamış; İbn Haldun da-kendi 

anlatımına göre- bu görevi pek çok olumsuz şeyi ortadan kaldırarak, lâyıkıyla yerine 

getirmiştir (İbn Haldun, 2004: 71).  

1363-1364 yılları arasında Gırnâta19’da Sultan İbnu’l-Ahmer ve Vezir İbnu’l-

Hatib’in yanına giden İbn Haldun, burada meclis yüksek üyeliğinden Mağrip sahili 

                                                
16 İbn Haldun’un ‘Mağrip’ dediğinde kastettiği yer, şu bölgeleri kapsamaktadır: Tunus (İfrikiyye, ya 
da Mağrib-i Ednâ), El-Magribu’l-Evsât (Cezayir) ve el-Magribu’l-Aksâ (Fas)-İbn Haldun, 2004: 26 
(belirtilen sayfadaki dipnot açıklaması, eseri çeviren Vecdi Akyüz’e aittir). Ayrıca bkz.-İbn Haldun, 
2005a: 166. 
17 İspanyolca adı Beija olan şehir kastedilmektedir (İbn Haldun, 2004: 62). 
18 İbn Haldun bu görevle ilgili açıklamada bulunmamıştır (İbn Haldun, 2004: 64). 
19 Endülüs’te (günümüzde İspanya’da), İspanyolca adı Granada olan şehir. İbn Haldun, bu şehirden 
Endülüs’e ilk yolculuğu  çerçevesinde bahsetmiştir. 
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hükümdarları ile Kaştâle kralı ‘Zalim’ Pedro  arasında barış anlaşmasının 

görüşmelerine kadar pek çok görev üstlenmiş; kendi anlatımına göre Gırnâta dönemi, 

vezir İbnu’l-Hatib ile arası bozulana kadar oldukça rahat, bolluk içinde ve huzurlu 

geçmiştir (İbn Haldun, 2004: 78-79).   

İbn Haldun Gırnâta’dan sonra Bicâye’ye, Tilimsan’a, Fas’a, sonra tekrar 

Endülüs’e yolculuk etmiş, gittiği ve bir biçimde görevlendirildiği her yerde siyâsî 

sorunlarla ve istikrarsızlıklarla karşılaşmıştır20. İbn Haldun’un siyaset hayatındaki 

deneyimleri, bir hükümdar lehinde propaganda yapma, propagandasını yaptığı 

hükümdara iktidarından sonra da görev aldığı  alan(lar)da yardımcı olma, 

anlaşmazlık içinde olan devlet ya da yönetimler için arabuluculuk biçiminde 

özetlenebilir. İbn Haldun’un Mısır’a yerleşmesinden sonra Mağrib ile bağlantısını 

koparmadığına dikkat çeken Walter Joseph Fischel, onun özellikle Mısır ve 

Kuzeybatı Afrika arasındaki diplomatik ilişkilerde, hediye değişimlerinde ve 

Mısır’dan geçen önemli kişilerin karşılanmasında ve ağırlanmasında bir danışman 

olarak yararlı olduğunu söylemiştir (Fischel, 1951: 115-117).  

1374-1378 arasındaki 4 yılı İbn Selâme kalesinde siyasetten ve siyasetle ilgili 

her türlü işten uzak olarak, ilim çalışmaları ile geçiren İbn Haldun,  Kitâbu’l-İber’i 

bu kalede yazmaya başladığını ve bu eserine bir giriş olarak tasarladığı 

Mukaddime’yi de yine burada kaldığı sırada bitirdiğini ifade etmiştir  (İbn Haldun, 

2004: 135-136).   

Endülüs’ten Kuzey Afrika’ya göçen seçkinlerin Kuzey Afrika kültürüne 

yaptıkları katkıyla Endülüs Medeniyeti’nin özgünlüğünü ve üstünlüğünü vurgulayan 

İbn Haldun, doğduğu ve yetiştiği yere karşın, kendisini daha çok Endülüs 

Medeniyeti’nin bir parçası olarak görmüştür (F. Rosenthal, 1958: xxxvi; Ibn 

Khaldûn, 1958b: 290, 350 vd.; 1958c: 302). Franz Rosenthal’e göre, İbn Haldun’un 

kendisini Endülüs Medeniyeti’ne ait olarak görmesi, onun Kuzey Afrika’daki siyasal  

makamlarda aldığı görevleri bir ‘memuriyet’, bir ‘iş’, emrinde çalıştığı hükümdarları 

da bir ‘işveren’ olarak değerlendirmesine; siyasetle en yoğun biçimde meşgul olduğu 

dönemlerde bile gözlediği tarih ve toplum olaylarına dışarıdan, yani tarafsız bir gözle 

                                                
20 Bu olayların detayları için bkz. İbn Haldun, 2004: 79-135. 
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bakabilmesine, kısacası, Mukaddime gibi bir eseri yazabilmesine yol açmıştır (F. 

Rosenthal, 1958: xxxvi).  

 

2.2.  Mukaddime  

‘İbn Haldun’ başlığı altında ele alınan unsurlardan sonra atılacak uygun adım, 

doğrudan İbn Haldun tarafından verilmiş bilgiden de yararlanılarak, önemine işaret 

edilen Mukaddime’nin tanıtılmasıdır. Bu adımda, nasıl sınıflandırıldığı, ele aldığı 

temel sorunlar, günümüzdeki bilimler sınıflaması açısından bakıldığında umran 

ilminin kapsamı gibi soru ve sorunlar çerçevesinde,  Mukaddime’nin ana hatlarıyla 

tanıtılması hedeflenmektedir.  

Mukaddime   İbn Haldun’un kapsamlı bir dünya medeniyetleri tarihi projesi 

olarak tasarladığı ve yazdığı Kitâbu’l-İber’in Giriş bölümü ile Birinci Kitap’ın 

toplamından oluşan kısmıdır ve bu kısımda ortaya koyulmuş düşünceler zamanla 

Kitâbu’l-İber’i gölgede bırakmış; İbn Haldun’un ölümünden sonra onun üzerine 

yapılan hemen tüm çalışmalarda dikkatler daha çok Mukaddime üzerinde 

yoğunlaşmıştır; çalışmanın ‘Giriş’ bölümünde bunun neden böyle olduğuna ilişkin 

bir açıklama denemesi yapılmıştır.  

Mukaddime’nin Giriş’inde tarih ilmine ilişkin değerlendirmelerini ortaya 

koyarak işe başlayan İbn Haldun, Birinci Kitap21’a da, dünyadaki umrânın22 doğası, 

ona ilişkin olan bedevîlik (göçebe ya da yerleşik ayrımı yapılmaksızın, kırdaki, 

arazideki yaşam), hadarîlik (kentlerdeki yerleşik yaşam), tagallüb (savaşta zafer elde 

ederek egemenlik kurma), kazanç, geçim, ilimler, sanatlar vb. konuları ve bunlara 

ilişkin nedenleri genel bir açıdan ele alarak başlamıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 71-84; 

İbn Haldun, 2005a: 199-210). Daha sonra bu genel içeriği altı bölüme ayırarak-

yakıştırma uygunsa-‘ansiklopedik’ detaylarıyla ele almış ve tartışmaya açmıştır.  

İlk bölüm genel çerçeve ile insana ait medeniyetin, bu medeniyetin 

sınıflarının ve dünya üzerinde kapladığı yerlerin ne kadar olduğunun anlatılmasından 

oluşmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 83, 87-246; İbn Haldun, 2005a: 209, 213-320). 

                                                
21 Bkz.  Ibn Khaldun, 1958a: 71; İbn Haldun, 2005a: 199 (Belirtilen sayfa numaralarında yer alan 
başlıklar, İbn Haldun tarafından kullanılmıştır).  
22 İbn Haldun burada umrân sözcüğünü, yeryüzünde insan topluluklarının kurduğu veya kurabileceği 
medeniyetlerinin tümünü, yani bir bütün olarak  medeniyet kavramını içerecek biçimde 
kullanmaktadır.      
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İkinci bölümde, kırsal-yani göçebelik ya da yerleşiklik farkı gözetilmeksizin, 

geçimlerini tarımdan, hayvancılıktan, ilkel biçimlerde sağlayan ve şehirde değil, 

arazide yaşayan23-toplulukların medeniyetleri (İbn Haldun’un ifadesiyle ‘bedevî 

umrân’), kabileler ve ilkel ya da ‘vahşî’ topluluklar gibi konular ele alınmıştır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 83, 247-310; İbn Haldun, 2005a: 209, 323-369). Üçüncü bölüm, 

devletleri, hanedanlıkları, hilâfeti, yönetimi ve devlet örgütlenmesindeki aşamaları ve 

çeşitli konumları konu almıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 83, 311-481;1958b: 3-232; İbn 

Haldun, 2005a: 209, 373-624). Dördüncü bölüm, İbn Haldun’un şehirlerdeki 

toplulukların medeniyetleri-yani ‘hadarî umrân’, memleketler ve şehirler üzerine 

görüşlerini içermektedir (Ibn Khaldûn, 1958a: 83; 1958b: 235-308; İbn Haldun, 

2005a: 209; 2005b: 629-690). Beşinci Bölüm ilimler, sanatlar, geçim, kazanç ve 

kazanç yolları üzerine bir tartışmadan oluşmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 83; 1958b: 

311-408; İbn Haldun, 2005a: 209; 2005b: 693-762). Son olarak altıncı bölüm, 

ilimleri, ilimlerin elde edilmesini ve öğrenilmesini konu almıştır (Ibn Khaldûn, 

1958a: 83; 1958b: 411-463; 1958c: 3-480; İbn Haldun, 2005a: 209; 2005b: 765-

1090).  

Ele alınan konuların genel kapsamı  temel alınarak altı büyük bölüme ayrılan 

Birinci Kitap’ın her bir bölümü, ele aldığı konunun genişliğine göre de pek çok 

altbölüme ayrılmıştır. Sözgelimi, birinci bölüm, altı kısımdan-ya da ‘fasıldan’-

oluşmuştur.  

İkinci bölüm, İbn Haldun’un bedevî toplulukları gözlemesi sonrasında vardığı 

yargıların temellendirilmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde İbn Haldun bedevî 

umrânın temel niteliklerini incelerken, ilk bölümde ele aldığı umrânın genel 

niteliklerini de göz önünde bulundurmakta, böylelikle insan doğası unsurunu  

açıklamalarının zemininde tutmayı başarmaktadır. İnsan doğasını tarih ve toplum 

üzerine yapılan belirleme ve açıklamalarda temel alan bu anlayışın, İbn Haldun’u  ve 

kendisinin kurduğunu ifade ettiği  umran ilmini özgün kılan önemli unsurlardan biri 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

                                                
23  Bedevî teriminin açıklaması için bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 249; İbn Haldun, 2005a: 324. Buradaki 
açıklama temel alınarak, bedevî-hadarî ayrımının göçebelik-yerleşiklikten çok, kırsal ve kentsel 
toplum arasındaki ayrıma yakın olduğu sonucuna varılabilir.  
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Bedevî umrân ile ilgili çözümlemelerden sonra-yani üçüncü bölümde-İbn 

Haldun devletler, hanedanlıklar, hilâfet, yönetim ve devlet örgütlenmesindeki 

aşamalar, devletteki çeşitli görev alanları/konumlar üzerine görüşlerini 

temellendirmeye çalışmıştır. Üçüncü bölümde genel olarak mülkten-yani kalıcı 

devlet örgütlenmelerinden ve niteliklerinden söz eden İbn Haldun’un bundan sonraki 

bazı çözümlemelerinin bir kısmı hilâfeti-yani din devleti başkanlığını ve halîfeliğin  

genel devlet anlayışıyla  bağlantılarını kapsamaktadır. Üçüncü bölümün kendi içinde 

izlediği son iki aşama, İbn Haldun’un devlet örgütlenmelerindeki (mülk) dereceler-

makamlar ve bunların açıklanması ile devletin yıkılmasına ilişkin görüşlerinin 

açıklanmasından oluşmuştur.  Kısacası, İbn Haldun Mukaddime’nin üçüncü 

bölümünde, sağlam temelli ve güçlü bir devlet için gerekli koşulların arayışına 

girmiştir. Ona göre güçlü bir devletin sağlam bir asabiyet kadar, belki de ondan çok, 

çağın ve toplumun gereksinimlerini karşılayan sağlam temelli bir siyaset anlayışına 

sahip olması gerekmektedir; aksi durumda devletin gücü ve kalıcılığı tehlikeye 

düşmektedir. İbn Haldun’un bu bölümde ortaya koydukları, yaklaşık yirmi yıllık 

siyaset deneyimleri sonucunda uzun ömürlü ve istikrarlı bir siyâsî oluşum arayışının 

bir ifadesi olarak da görülebilir. Bu bakımdan,  Mukaddime’nin üçüncü bölümünün 

‘İbn Haldun’un devlet ve/veya siyaset felsefesi’ olarak yorumlanması da olanaklıdır.  

İbn Haldun Mukaddime’nin dördüncü bölümüne şu savla başlar: 

“Hanedanlıklar devletler, şehirler ve kasabalardan öncedir. Şehir ve kasabalar, 

mülkün ikinci derecedeki  ürünü olarak ortaya çıkar”24 (Ibn Khaldûn, 1958b: 235-

237; İbn Haldun, 2005b: 629). Bu savdan, İbn Haldun’un kentsel toplumlara ve 

burada gelişen umrana daha az değer verdiği yönlü bir yargı çıkarılabilir; fakat böyle 

bir yargının doğruluğunun tartışılması için, İbn Haldun’un bu savının arkasından 

neleri ele aldığının bilinmesi gerekir. İbn Haldun yerleşik kültüre ilişkin unsurları ele 

alırken bunları göçebelik ve bedevîlikteki kültürel alışkanlıklarla karşılaştırmayı 

ihmal etmemiş; fakat daha da önemlisi, yukarıda belirtildiği gibi, insanın doğasından 

gelen niteliklerinin insan eliyle kurulmuş bedevî ya da hadarî umranda belirleyici 

olduğu gerçeğini göz ardı etmemeyi başarmıştır. Mukaddime’nin her bölümünün 

her faslında insan ve diğer canlılar arasındaki ayrımları da  göz önünde bulunduran 

                                                
24 Süleyman Uludağ’ın çevirisinde bu ifade “…mahsûlü olarak vücuda gelir” biçiminde yer 
almaktadır (İbn Haldun, 2005b: 629). 
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İbn Haldun, bedevî ve hadarî umrânları, bunların oluşumunun,   gelişiminin, 

olgunluğa erip yok olmalarının nedenlerine genel olarak değindikten sonra,   

Mukaddime’nin son iki bölümünü, insanın diğer canlılarda olmayan iki önemli 

niteliğini incelemeye ayırmıştır. Daha açık bir ifade ile, İbn Haldun, 

Mukaddime’nin beşinci bölümünde çeşitli yollardan geçimini sağlamak için çalışıp-

çabalaması ve geçiminin kaynak ve araçlarını elde etmesi bakımından; altıncı ve son 

bölümünde ise düşünce gücüyle ilimlere ve sanatlara sahip olması bakımından insanı 

incelemiştir.  

Mukaddime’nin beşinci bölümü, az önce söz edildiği gibi, insanın hayatını 

sürdürmek için gerçekleştirmek zorunda olduğu etkinlikleri, yani geçimi ve geçimin 

kaynaklarını ele alır. İbn Haldun rızkı ve kesbi-yani yararlanılan malları, ürünleri ve 

maddi kazanç elde etmeyi25-insanın ürettiği bir değer olarak gördüğünü açıklayarak 

beşinci bölüme başlamış (Ibn Khaldûn, 1958b: 311-315; İbn Haldun, 2005b: 693-

698); bu açıklamanın devamını iktisatla ilgili temel  konuları ele alarak getirmiştir. 

İbn Haldun, temel iktisâdî görüşlerini ortaya koyduktan sonra özel olarak sanat26 

konusuna eğilmiş, kendi zamanında geçerli olan sanatları-geçim yolları olduklarını 

da göz ardı etmeden-tanıtmıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 355-356; İbn Haldun, 2005b: 

729, 730-762).  

 “Toplumdaki ve umrandaki ekonomik işleyişin de açıklığa kavuşturulması, 

insanın belki de en önemli yetisinin ve farklılığının, yani düşünme olanağı ve 

yeteneği sayesinde elde ettiği ilimlerin tartışmaya açılması için uygun zemini 

oluşturmuştur” biçiminde ifadelendirilebilecek bir varsayımdan yola çıkan İbn 

Haldun, Mukaddime’nin altıncı ve son bölümünü ilimler konusunu incelemeye 

ayırmıştır. Kısa bir girişle bölüme başlandıktan sonra, insan düşüncesine genel olarak 

değinilmiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 411-413; İbn Haldun, 2005b: 765-767). İlimlerin 

ancak büyük bir umrânın ve yüksek bir yerleşik kültürün bulunduğu yerde 

                                                
25 Açıklama için bkz. İbn Haldun, 2005b: 693-694. 
26 İbn Haldun’un ‘sanat’ ile kastettiği daha çok Yunanca’da τεχνητεχνητεχνητεχνη (techne) kavramı ile ifade edilen 
ve ekonomide de değeri olan farklı meslek bilgi ve becerilerinin toplamı, yani zanaattır.  Mimarlık ve 
müzik-yani ‘mûsikî’- bu duruma istisna oluşturabilir (İbn Haldun, 2005b: 730; 754). Franz Rosenthal 
çevirisinde bu terimi karşılamak üzere ‘craft(s)’ kullanılmıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 352-408; 426). 
Bu durum, Türkçe çeviride kullanılan ‘sanat’ teriminin ‘zanaat’ anlamını karşılamak üzere çevirmenin 
tercih ettiği bir ifadelendiriş olduğunun da göstergesi olarak yorumlanabilir. 
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gelişeceğini öne süren İbn Haldun, kendi çağındaki umranda varlığı bilinen ilimlerin 

çeşitlerini de sıralamıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 434-436, 436-463; 1958c: 3-246; İbn 

Haldun, 2005b: 780-781, 784-950).   

İbn Haldun’un altı bölüme ayırarak incelediği insan toplumları ve 

medeniyetleri-kendi ifadesiyle umranları- ile ilgili olarak kendi çağına ilişkin hemen 

hiçbir boyutu göz ardı etmediği; dolayısıyla, ‘ansiklopedik detay’ yakıştırmasının 

Mukaddime için uygun düştüğü söylenebilir. Konuların ele alınışı ve sıralanışı 

bakımından Mukaddime’nin kendi içinde bir düzen izlediğini, hatta bu eserin 

sistematik bir yapıya sahip olduğunu da öne sürmek, yukarıda özetlenen içerik  göz 

önüne alındığında, olanaklı görünmektedir. Ne var ki, bu çalışmada 

Mukaddime’deki sıralama birebir olarak izlenmeyecek, 4. Bölüm’de görüleceği 

üzere, umranın kurumlar üzerinden incelenmesi eğilimi ağır basacaktır. 

Mukaddime’yi umran ilmini incelemeye ayıran İbn Haldun’un, umran kavramına 

yüklediği anlamlardan birinin ‘tarihe yardımcı olacak, onun kuramsal zeminini 

oluşturacak bir ilim’, günümüzdeki kavrayışla, bir tür ‘sosyal bilim felsefesi’ 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Uludağ’a göre umran ilmi, tarih felsefesi ve yöntemi, siyaset bilimi, sosyoloji 

ve ekonomiyi kapsamaktadır (Uludağ, 1993: 35, 62-63). Uludağ, ekonominin umran 

ilmi kapsamına girebileceği görüşünü İbn Haldun’un insanı diğer canlılardan ayıran 

temel özellikler görüşüyle temellendirmeye çalışır (Uludağ, 1993: 62-63). İbn 

Haldun’a göre insan düşünce gücüyle ilimlere ve sanatlara sahip olması, kötülükten 

caydırıcı bir hakeme ve ezici bir hükümdara gereksinim duyması, çeşitli yollardan 

geçimini sağlamak için çalışıp-çabalaması ve geçiminin kaynak ve araçlarını elde 

etmesi, umran sahibi olması-yani bir yere konup yerleşmesi, böylelikle yalnızlığın 

verdiği sıkıntıları gidererek gereksinimlerini karşılayabilmesi-gibi özellikleriyle 

diğer canlılardan ayrılmaktadır (Uludağ, 1993: 62-63; Ibn Khaldûn, 1958a: 83; İbn 

Haldun, 2005a: 208).  

İbn Haldun, 5 ayda ilk yazılı versiyonunu  tamamladığı Mukaddime’den 

sonra (1377), hedeflediği üzere, Araplar’ın, Berberîler’in ve Zenâte kabilesinin 

tarihini yazmaya başlamıştır (Enan, 1984: 52). Her ne kadar  amacı bir insanlık tarihi 

yazmak olmasa da, fikrini değiştirmiş ve tarihinin Araplar ve Berberîlerle ilgili 

kısmını tamamladıktan sonra 1378 yılı ortalarında zengin kütüphane olanaklarından 



 
50 

yararlanma ve araştırmalarını genişletme amacıyla Tunus’a gitmiştir (Enan, 1984: 

53).  

Bu aşamada, Kitâbu’l-İber’in içeriği hakkında da kısa bir bilgi vermek 

yararlı olacaktır. İbn Haldun Mukaddime’de  tarihe ilişkin yazdığı eserin bedevî-

hadarî  ayrımı yapılmaksızın Arapların ve Berberîlerin haberlerini, tarihlerini, onlarla 

çağdaş olan büyük devletlere işaret etme özelliğini içermekle birlikte, yaratılışın 

başlangıcı ve ondan sonraki haberler arasından ders alınması gereken unsurları açık 

bir biçimde dile getirdiğini; bu yüzden de eserine Kitâbu’l-İber ve Divânu’l-

Mübtedei ve’l-Haber Fî Eyyâmi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve Men 

Âserehum min Zevi’s-Sultanu’l-Ekber27 adı verdiğini söylemiştir (Ibn Khaldun, 

1958a: 11; İbn Haldun, 2005a: 162).  Bu eserin girişini ve birinci kitabını oluşturan  

Mukaddime’de ilkin tarih ilminin erdemi, yararları, tarihte izlenen yöntemlerin 

çözümlenmesi ve tarihçilerin hata yaptıkları konular, daha sonra umrân ve mülk, 

hükümdarlık, geçinme, kazanç, ilimler, sanatların nedenleri ve ilkeleri-yani umrânın 

özüne ait yasalar; ikinci kitapta yaratılıştan İbn Haldun’un yaşadığı zamana dek 

uzanan Arap nesilleri ve devletleri28 ile ilgili haber ve rivâyetler; üçüncü kitapta ise 

Berberîler29 ve Zenâte kabilesi, başlangıçtaki durumları, özellikle Mağrip 

bölgesindeki egemenlik ve devletleri ele alınmıştır (İbn Khaldun, 1958a: 10; İbn 

Haldun, 2005a: 161).   

Süleyman Uludağ, kendi Mukaddime çevirisine yazdığı “Giriş” kısmında 

Kitâbu’l-İber’in tam baskısının yedi cilt olarak 1868 yılında Bulak’ta gerçekleştiğini 

belirtmiştir (Uludağ, 2005: 80). İbn Haldun’un yukarıda kendi eserine ilişkin verdiği 

bilgilerin 1868 Bulak baskısına nasıl yansıdığını anlatan Uludağ, ikinci kitabın dört, 

üçüncü kitabın ise iki ciltten oluştuğunu söylemiştir (Uludağ, 2005: 80). Bu ciltlerde 

hangi konuların ne ölçüde yer aldığı sorusuna Uludağ’ın verdiği yanıt maddeler 

halinde şöyle ifade edilebilir: 1. Mukaddime’den sonraki ilk ciltte, yaratılışın aslı, 

çeşitli milletlerin kökenleri-soyları anlatılarak başlanmış, eski milletler, kavimler, 

                                                
27 Türkçe karşılığı şöyle verilebilir: Araplar, Acemler, Berberîler Ve Onların Çağdaşı Büyük 
Sultanlıklar Hakkındaki İbretler Kitabı Ve Haberler Dîvânı (İbn Haldun, 1977, iç kapak).  
28 İbn Haldun ikinci kitapta Araplar ile çağdaş olan Süryânîler, Kıptîler, İsrailoğulları, Farslar, Yunan, 
Roma, Türk ve Franklar gibi önemli devletlere ve bunların kurdukları devletlere de değindiğini 
belirtir-İbn Haldun, 2005a: 161. 
29 Kuzey Afrika’da, özellikle Mağrip bölgesinde yaşayan kabilelerin genel adı olarak 
kullanılmaktadır. 
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hanedanlıklar, tarih olayları hakkında bilgi  verilmiştir (Uludağ 2005: 80); 2. İkinci 

kitabın ilk cildinin büyük bir kısmı yaratılıştan İslâm öncesindeki döneme kadar olan 

olaylar hakkında bilgi vermeye ayrılmışken, bu ilk cildin sonlarında İslâm devletleri 

ve onlarla ilişkileri bulunan diğer devletlere ilişkin bilgi   verilmeye başlanır 

(Uludağ, 2005: 80); 3. İkinci kitabın geriye kalan üç cildi de İslâm devletleri ve 

onlarla ilişkileri bulunan diğer devletlere ilişkin bilgileri içermektedir (Uludağ, 2005: 

80); 4. Kitâbu’l-İber’i yazmaya başladığında İbn Haldun’un  doğudaki İslâm 

devletlerini anlatma düşüncesi yoktur, fakat İbn Haldun  sonradan bu kitabın 

kapsamını bir dünya tarihini içerecek biçimde genişletmeyi düşünmüş ve Mısır’da 

yaşadığı dönemde ikinci kitaba eklemeler yapmış, eksik bilgileri tamamlamaya 

çalışmış ve yanlış bilgilerini düzeltmiştir (Uludağ, 2005: 80; İbn Haldun, 2004: 151, 

183, 232);  5. Kitâbu’l-İber’in ikinci kitabında İbn Haldun kendisinden önceki İbn 

İshak, Vâkıdî, Belâzurî, Tâberî ve Mes’ûdî gibi pek çok tarihçinin nakil yoluyla 

aktardıkları uydurma haberleri umrânın yasalarına göre yorumlayarak reddetmiştir30 

(Uludağ, 2005: 80); 6. Kuzey Afrika ve özellikle Berberîler’in tarihinin anlatıldığı 

üçüncü kitap iki ciltten oluşur ve Bulak baskısının da altıncı ve yedinci ciltlerini 

oluşturur, hatta İbn Haldun’un tarih eseri yazma isteğini uyandıran, en başta yalnızca 

bu kitabı yazmak olmuştur (Uludağ, 2005: 80); 7. Üçüncü kitapta verilen bilgiler, 

özellikle de Endülüs hakkında verilen haberler-gerek İbn Haldun’un yaptığı çapta ve 

kapsamda bir araştırmanın başkası tarafından yapılmamış olmasından, gerekse İbn 

Haldun’un kişisel gözlemlerini ve günümüze ulaşmamış pek çok kaynağı 

kullanmasından-diğer tarihlerin hiçbirinde verilmemiştir ve eser bu bakımından da 

çok önemlidir-öyle ki yalnızca bu üçüncü kitap 1852’de Baron MacGuckin De Slane 

tarafından Fransızca’ya çevrilmiştir31 (Uludağ, 2005: 80-81); 8. İbn Haldun, tarih 

eserinde olayları zamandizin sırası temeline oturtmak yerine-kendisinden önce 

Belâzurî ve Mes’ûdî’nin de yaptığı gibi- bölümlere ve devirlere ayırarak ele almayı 

                                                
30 ‘reddetmiştir’ ifadesi oldukça kesin bir sav gibi yorumlandığında, W.Barthold’un İbn Haldun’un 
Kitâbu’l-İber’i hakkındaki yorumu üzerinde bir kez daha düşünmek gerekir. Ne var ki Kitâbu’l-
İber’de Uludağ’ın kullandığı bu ‘reddetme’ ifadesini yanlışlayacak yerler de bulunmaktadır. Hatta, 
Mukaddime’nin İngilizce çevirisine  yazdığı Giriş kısmında Franz Rosenthal dahi, bir düşünür olarak 
İbn Haldun’u ve eserini savunmasına karşın, Kitâbu’l-İber’in eksiklikleri olduğunu kabul etmekte; 
fakat bu eksiklikleri İbn Haldun’un kendisinden çok, içinde yaşadığı dönemin siyâsî ve toplumsal 
koşullarına bağlamaktadır (F. Rosenthal, 1958: lxiv-lxv).   
31 Bkz. Ibn Khaldun, Abd al Rahman (1969). Histoire des Berberes, çev. De Slane, Paris: Geuthner 
(4 cilt). 
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yeğlemiştir; fakat anlattığı ve açıkladığı olayları tarihsel çerçeveye oturtmak 

konusunda bu sayılan tarihçilerden daha başarılı olmuştur (Uludağ, 2005: 81). 

Enan’a göre İbn Haldun, tarihi üzerinde çalışmaya değer bir bilgi alanı olarak 

görmesi dolayısıyla yalnızca İslâm tarihçilerinden değil, kendisini önceleyen tüm 

İslâm düşünürlerinden de ayrılmaktadır (Enan, 1984: 109). Yeni bir açıklama ve akıl 

yürütme yöntemiyle tarih yazmak isteyen İbn Haldun’un kişisel deneyimleri ve 

çalışmaları, onu bir toplum felsefesi kurmaya da yöneltmiştir (Enan, 1984: 109). 

Mukaddime, toplumsal olguları anlama ve açıklama, tarihi anlama, eleştirel 

süzgeçten geçirme ve çözümleme hakkında daha önce örneğine rastlanmamış yeni 

bir sistem öneren, bu yüzden de özgünlüğü dikkate değer bir eserdir (Enan, 1984: 

109).  

Çalışmanın bu bölümü, şimdiye kadar ele alınanlar göz önünde tutularak, 

‘İslâm Medeniyeti’nin, 7. yüzyıldan başlayarak oluşan bilgi ve siyasi deneyim 

birikimi temelinde, 14. yüzyılda içinden geçtiği süreç, İbn Haldun’un yaşamında 

nasıl etkili olmuş ve onun düşüncesinde genel biçimiyle nasıl ifade bulmuştur?” 

sorusuna yanıt bulma denemesi olarak değerlendirilebilir. Bundan sonraki bölümde, 

İbn Haldun’un Mukaddime’de ortaya  koyduğu tarih modelinin ve tarihe önerdiği 

yöntemin farkının  anlaşılması hedeflenmektedir.  
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3. BÖLÜM: TARİH SORUNU 

Tarih düşüncesinin ve tarihçiliğin birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebileceği, 

tarihli bir varlık olarak insanın varoluş amacını nasıl gerçekleştirdiği, dinin ve 

devletin insanın varoluş amacını gerçekleştirmesinde ve/veya medeniyet 

kurmasındaki etkileri, İbn Haldun’dan önceki tarihçilerin sözkonusu sorunlara 

yaklaşımları ve bu yaklaşımların tarihçiliklerine yansımaları gibi konulara 

çalışmanın 1. bölümünde değinilmiş olması, bu bölümdeki tartışma için gereken 

malzemenin önemli  bir kısmını oluşturmuştur. Çalışmanın 2. bölümünde ise, İbn 

Haldun’un tarihi felsefî zeminde incelenecek bir ilim olarak yeniden kurma 

kaygısının kendi yaşamından ve içine doğduğu koşullardan kaynaklandığına,  söz 

konusu kaygının İbn Haldun’u İslâm düşünce geleneğinde yerleşmiş tarih anlayışına 

ve tarihçiliğe karşı çıkmaya yönelttiğine dikkat çekilmiştir. 

Bu bölümde İbn Haldun’un tarih sorununa yaklaşımı ve tarihçiliği 

yorumlayışı, tarih sorunuyla ilgilenmesinin nedenleri, tarihçilikte yöntem ve tarih 

kapsamında incelenecek temel unsur  olan medeniyetler gibi konular çerçevesinde ve 

şu adımlar içerisinde ele alınmıştır: 1. Tarih felsefesinin temel sorunlarından 

bazılarını oluşturan insanın kökeni, bu dünyada  varolmasındaki amaç gibi sorunların 

İbn Haldun düşüncesindeki yerinin görülmesine çalışılmış,  2. İbn Haldun’un tarihten 

ne-yani nasıl bir bilgi- vermesini beklediği sorusuna yanıt aranmış, tarihçilik 

yaparken izlenen yöntemlerin özellikle İslâm’da yerleşik olan bilgi anlayışına 

uygunluğu ve İbn Haldun’un kendinden önceki tarihçileri eleştirip tarih yazımına 

yeni bir yöntem ya da çerçeve önermesinin İslâm düşüncesindeki bilgi anlayışına 

katkı sağlayıp sağlamadığı sorgulanmıştır.  Son olarak, İbn Haldun’un tarihin hem 

içeriğini hem de yapılma biçimini belirlemek üzere kullandığı yardımcı ilmin-yani 

umran ilminin- tarihe sağladığı yararlar ve bölümde tarih sorunu ile ilgili ele alınan 

düşünceler temel alınarak, tarihin ve umranın birer bilgi alanı olarak özelliklerine ana 

hatlarıyla değinilmiştir.   
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3.1  Tarih Felsefesi Sorunları ve İbn Haldun 

İbn Haldun’un tarih ilmi ve tarihçilik üzerine geliştirdiği düşüncelerin 

temelinde bir tarih felsefesinin bulunduğunu söylemek uygun olur. Bu adımın 

atılmasının amacı, tarihi oluşturan ve yazan bir varlık olarak insanın kökeninin ne 

olduğu sorusundan başlayarak, insanın bu dünyadaki amacının ne olduğu, dünyadaki 

varoluş amacını hangi yollarla gerçekleştirmeye çalıştığı gibi sorularla,  tarih 

felsefesine konu olan pek çok sorunun İbn Haldun’un düşüncesinden çıkarılabilecek 

felsefî görüşler zemininde irdelenmesidir.  Böyle bir irdeleme için, İbn Haldun’un 

Mukaddime’de dile getirdiği sorunlara önerdiği çözümler, başlıca kaynağı 

oluşturmaktadır.  

İbn Haldun’un tarih anlayışı, onu ele alan pek çok yazar tarafından İbn 

Haldun’un kendisine ait şu cümleyle özetlenmiştir: “Suyun suya benzemesinden 

daha çok geçmiş geleceğe ve hale1 benzer” (Ibn Khaldûn, 1958a: 16; İbn Haldun, 

2005a: 166). Bu cümleden genelde çıkarılan, günümüzde gerçekleşmesi olanaklı olan 

bir şeyin, geçmişte ya da gelecekte de olanaklı olması gerektiği yönlü savdır. 

Deneyimler ve gözlemlerle bilinen şimdiye ait ilkeler, kurallar ya da yasaların tarihe 

uygulanması tarih felsefesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Geçmişe ait 

olaylardan çıkarılan ilke ve yasaların şimdiye uygulanması ile de toplum felsefesi 

ortaya çıkar. Geçmişe ve şimdiye yön veren ilke ve yasaların aynı olması durumunda  

da, şu sonuca varmak kaçınılmazlaşır: Şimdi olanaklı olan neyse, geçmişte de 

bundan azı veya fazlası olanaklı değildir; bunun tam tersi de aynı ölçüde geçerlidir, 

yani geçmişte olanaklı olan şimdi de olanaklı olmalıdır (Ibn Khaldûn, 1958a: 16; İbn 

Haldun, 2005a: 166). İbn Haldun geçmişteki bir olayın aktarımında, bu olay şimdinin 

deneyim ve gözlemlerine uymuyorsa, kesin belge ve deliller aranması gerektiğini öne 

sürmüştür (Ibn Khaldûn, 1958a: 16; İbn Haldun, 2005a: 166). Mes’ûdî’yi 

eleştirirken, İsrailoğulları ile ilgili belgelere de değinen İbn Haldun’a göre bu 

belgelerde: 

 

“..sabit olan şudur: Süleyman’ın onikibin (12.000) hassa askeri, kapısında bağlı 
bindörtyüz (1.400) eğitilmiş asil atı vardı. Onların verdikleri haber içinde doğru 
olan budur…”  (İbn Haldun, 2005a: 167).  

                                                
1 Şimdiye, içinde yaşanan zamana. 
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Yine İbn Haldun’a göre: 

 

“…Askerî defter ve arşiv tutanların verdikleri bilgiler ortaya konulur; servet 
sahiplerinin, malları ve menfaatları hususundaki halleri meydana çıkarılır, refah 
içinde yaşayanların masrafları konusundaki alışkanlıkları açık bir şekilde gözler 
önüne getirilirse, saymakta oldukları miktarın onda birini bile bulamazsın” (İbn 
Haldun, 2005a: 169). 

Franz Rosenthal, A History of Muslim Historiography adlı çalışmasında, 

İbn Haldun’un çeşitli belgeleri, yazıları (kitabeleri), para vb. bulguları tarih ilminde 

sonuç çıkarmaya, geçmişe ışık tutacak birer araç kılmaya yöneldiği görüşünü 

savunmuştur (F.Rosenthal, 1968: 118-119). İnsanlık tarihine ilişkin belirleyici 

ilkelerin ve genel yasaların bulunduğunu öne süren görüşüyle, İbn Haldun’un, 

gerçekleşmesi olanaklı olan ve olmayan olayların, dolayısıyla sağlam kaynağa dayalı 

ve uydurma haber rivâyetlerinin birbirinden ayrılması için bir ölçüt getirmiş olduğu 

söylenebilir.     

İbn Haldun’a göre, aşağıda görüleceği üzere, geçmişte olup biten olaylar 

anlamında kullanılan tarihin temelinde insan ve onun nitelikleri yer almaktadır. 

Tarihin  temeli  olarak insanın İbn Haldun’un bakış açısıyla nasıl değerlendirildiğinin 

anlaşılması, İbn Haldun’un geleneksel İslâm tarihçiliğine yönelik eleştirilerinin ve 

ortaya koyduğu tarihçilik anlayışının da zeminini oluşturmak açısından, gereklidir. 

 

3.1.1 Tarihli Bir Varlık Olarak İnsanın Kökeni  
ve Temel Nitelikleri 

Vahiy dinlerinde, insanın yaratılması, tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. 

İnsanın kökeni konusunda  çalışmanın 1. bölümünde2 vurgulanan yaratılış öğretisi, 

İbn Haldun’da da önemli bir yere sahiptir. İbn Haldun, yaratılış öğretisinden, daha çok 

fıtrât3 görüşünden sapmayacağının ipucunu, Mukaddime’nin en başında, insanın nasıl 

ortaya çıktığına ilişkin genel İslâm öğretisine göndermede bulunurken vermiş, insanın 

ortaya çıkışını da şöyle ifade etmiştir:  

 

 

                                                
2  Bkz.: yuk., s. 22-23. 
3 Yaratılıştan itibaren insanda olan niteliklerin tümü, yani insan doğası kastedilmektedir. Bu sözcüğün 
Eski Yunanca’daki karşılığı, ‘doğa’ anlamına gelen ‘physis’ dir (‘füsis’ olarak okunur). 
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“..Kâdirdir, göklerde ve yerde olan hiçbir şey O’nu âciz bırakmaz, elinden 
kurtulamaz. O başlangıçta bizi (yani insanı) arzdan bir zürriyet olarak yarattı. 
Nesiller ve milletler halinde bizimle yeryüzünü mâmur etti. Topraktan rızık ve 
kısmet sahibi olmamızı kolaylaştırdı. Ana rahminde ve evlerde bizi korumakta, 
rızık ve gıda vermeyi bize garanti etmektedir. Günler ve zamanlar bizi 
yıpratmakta, eceller bizi elden ele vermekte ve bu ecellerin üzerimize çizdiği 
kitabın (ve kaderin) vakti sınırlı bulunmaktadır. Beka ve subût ise O’nundur. O, 
ölmeyen bir diridir..” (İbn Haldun, 2005a: 157)4. 

Bu alıntıda geçen ‘nesiller ve milletler halinde insan ile yeryüzünü mâmur 

etme’, ‘insanın topraktan rızık sahibi olmasını kolaylaştırma’,  ‘zamanın insanı 

yıpratması ve ecellerin insan üzerine çizdiği kaderin vaktinin sınırlı olması’ gibi 

ifadeler, yalnızca yaratılış öğretisine değil, insanın tarihliliği ve Allah tarafından bu 

dünyaya gönderilmesinin bir amacı olduğu, bu amacı gerçekleştirmek üzere insana 

tanınan belirli bir süre olduğu düşüncelerine de işaret edecek biçimde yorumlanabilir.   

Tarih, İbn Haldun’a göre: 

 

“…âlemin durumunu, halinin nasıl değiştiğini, dünyada kurulan devletlerin 
sınırlarının ve hakimiyet alanlarının nasıl genişlediğini, insanların arzı nasıl 
mâmur hale getirdiklerini, göçüp gitme dönemlerinin geldiğini bildiren tehlike 
çanları ikaz edinceye kadar, yıkılma ve yokolma vakti gelip çatıncaya dek 
insanların dünyayı imar etme işi ile nasıl uğraştıklarını bize bildirir” (İbn 
Haldun, 2005a: 158). 

 Bu durumda, tarihin, İbn Haldun’un gözünde, insanın yapıp etmelerini ve bu 

yapıp etmelerin belki de en önemlisi olan medeniyet(ler) kurmasını ve yıkmasını 

içeren, bu kurma ve yıkmaya zemin oluşturan koşulları-belki de yön veren yasaları- 

araştıracak bir bilgi alanı olduğu ortaya çıkar. Öyleyse, yeryüzünü-varoluşu sona 

erene dek-imar eden ve edecek olan, yapıp ettiklerini de tarih yazarak kayda geçiren 

bir varlık olarak insanın temel niteliklerinin araştırılması, sağlıklı bir tarih bilgisi 

için, gereklidir. 

 

 

 

 

                                                
4 Bu alıntıda yer alan sözlerin, İbn Haldun’un zamanında eser yazılırken pek çok kişinin başvurduğu 
bir retorik (hitabet) biçimi olduğu da söylenebilir; fakat yaratılışı vurgulayan bu görüşe, İbn 
Haldun’un insanın nasıl bir varlık olduğunu soruşturarak başladığı umran araştırmasında da 
rastlanacaktır.  
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3.1.1.1. İnsan Nasıl Bir Varlıktır? 

 İbn Haldun, umran kuran insanın nasıl bir varlık olduğuna ilişkin düşüncesini 

Mukaddime’de  şu sözlerle ifade etmeye başlamıştır: 

 

“..insânî ictimâ (insanların toplum halinde yaşamaları5) zarurîdir. Filozoflar bu 
hususu ‘insan tabiatı icabı medenîdir’ sözleriyle ifade etmişlerdir. Yani insan 
için cemiyet düzeni içinde yaşamak şarttır. Hükemânın ıstılahında bu ictimaa 
medeniyet adı verilir ki, umranın mânâsı da bundan ibarettir…” (İbn Haldun, 
2005a: 213). 

Bu alıntıda daha çok insanın toplum halinde yaşamaya zorunlu olarak gereksinen bir 

varlık olduğu vurgusu yer almaktadır. İnsan için böyle bir zorunluluğu 

vurgulamasının gerekçelerini İbn Haldun şöyle açıklamıştır: 

“…Allah Taâlâ insanı yaratmış, gıdasız yaşaması ve hayatını devam ettirmesi 
mümkün olmayacak surete ve biçime koymuş, fıtratı ile gıdasını aramayı 
kendisine tevdi edilen kudreti ile bunu elde etmeyi ona belletmiştir. Ancak 
insanlardan bir kişinin kudreti…kâfî gelmez... Aynı şekilde her insan kendini 
savunmak için de hemcinsinin yardımına muhtaç olur…Allah, hayvanlardan 
her birine bir organ vermiştir. Bu organ, başkalarının saldırısından ulaşan 
zararlara karşı savunmaya mahsustur.  
Allah bütün bunlara karşılık ve bedel olmak üzere insana fikir ve el verdi. El, 
düşüncenin hizmeti ve desteği ile sanatlar için hazırlanmış ve yaratılmış bir 
organdır…öteki hayvanların kendilerini savunmaları için sahip oldukları 
organların yerine geçer…” (İbn Haldun, 2005a: 213-214). 

Ayrıca, İbn Haldun’a göre,  tek kişinin beden gücü, yabani ve yırtıcı hayvanlardan 

birinin gücüne bile karşılık gelmemekte, bu zayıflık da  onu tek başına kendini 

savunma olanağından yoksun bırakmaktadır (Ibn Khaldûn,  1958a: 90; İbn Haldun, 

2005a: 214). İnsanın doğadaki başka canlılara karşı kendini savunmak üzere 

hazırladığı âletleri kullanmaya da (tek başına) gücü yetmez. O halde insanın beslenme 

ve korunma gibi gereksinimlerini karşılayabilmesi için, kendi cinsinden olan kişilerle 

yardımlaşması (teavün6) zorunluluktur, çünkü bu olmadığı sürece insan için ne gıda, 

ne de varlığını sürdürebilmek söz konusu olacaktır (Ibn Khaldûn,  1958a: 90; İbn 

Haldun, 2005a: 214). Söylenenlerden anlaşılacağı üzere, insan, varolmak ve varlığını 

sürdürmek için yardımlaşmak, dolayısıyla, toplum halinde örgütlenmek ve yaşamını 

toplumsal kurallar temelinde düzenlemek zorundadır. İnsan topluluklarının 

yaşamlarını sürdürebilmeleri, temel gereksinimleri olan beslenme, barınma ve 

                                                
5 Açıklama, Süleyman Uludağ’a aittir. 
6 İbn Haldun’un kullandığı terim budur.  
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korunmanın karşılanması ile olanaklı olur. İnsanın kendine özgü iki niteliği olduğu 

ifade edilen fikir ve el, İbn Haldun’da ilk kez insanı diğer canlılarla karşılaştırma 

sırasında gündeme gelmiştir. İbn Haldun’un insan, tarih ve umran görüşünde çok 

önemli yeri olan bu nitelikler, her insanda, ancak örgütlü bir toplum yaşamı içerisinde 

işe yarayacak biçimde ve ölçüde bulunmaktadır. İbn Haldun’a göre, fikir ve el, 

sanatların ortaya çıkışını hazırlasa da, sözgelimi, başka canlılara karşı kendini 

savunma amacıyla bir aletin yapılması ve kullanılması, yahut doğal çevredeki bazı 

malzemelerin kullanılarak insanların barınabileceği bir yer yapılması gibi fikir ve el 

ürünü olabilecek pek çok şey, yardımlaşmayı ve işbölümünü gerektirmektedir. 

İnsanlar, doğalarında bulunan rahata eğilim dolayısıyla, yaşamın kolay 

sürdürülebileceği, beslenme gereksiniminin kolay karşılanabileceği yerlerde bir arada 

yaşamayı isterler.  Özetle söylemek gerekirse, sözü edilen temel gereksinimlerin 

karşılanması, öncelikle dünyada insanın yaşamasına elverişli yerlerin varlığına,  

sonrasında da işbölümüne, dolayısıyla, toplumsal örgütlenmeye bağlıdır.  

İnsanın ortaya çıkışına ve varlığını sürdürmesi için gereksinimlerine ilişkin İbn 

Haldun’un verdiği diğer ipuçları, Mukaddime’nin ilk bölümünün ikinci faslının 

başında yer alır. İbn Haldun, yeryüzünde umran oluşumuna elverişli coğrafya 

bölgelerinin anlatımına ayırdığı bu fasla umranları kurma yeteneğine sahip tek 

canlının, yani insanın, Allah tarafından yaratıldığı vurgusunu yineleyerek başlamayı 

uygun görmüştür. Ona göre: “arz7 küre şeklindedir, her yanı su ile kuşatılmıştır, su 

üzerinde yüzen bir üzüm tanesi gibidir” (Ibn Khaldûn, 1958a: 93; İbn Haldun, 2005a: 

217). Daha sonra arzın bazı yerlerinden8 sular çekilmiştir; çünkü Allah orada 

hayvanların ve canlıların oluşmasını, diğer şeylere karşı hilâfet etme özelliğine sahip 

                                                
7 İbn Haldun ‘arz’ dediğinde dünyayı, yani yeryüzünü kastetmektedir (İbn Haldun, 2005a: 217). Bu 
yazıda da İbn Haldun’un kullandığı ‘arz’ terimi kullanılacaktır; bu terimin kullanılmasıyla, insanın 
içinde yaşadığı dünya hakkındaki fikirlerin İbn Haldun’a ait olduğunun anlaşılmasının kolaylaşması 
amaçlanmaktadır. 
8 İbn Haldun, dünya üzerinde umranın kurulması için üzerinden suların çekildiği kısımda da çöl, çorak 
ve boş yerlerin umran kurulan yerlerden daha çok olduğunu söylemiş, umran kurulmasına elverişli 
kısmın sınırlarını ekvatordan kuzeye doğru uzanan 64 derecelik bir alan olarak çizmiştir (Ibn Khaldûn, 
1958a: 94; İbn Haldun, 2005a: 218). 
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insan türünü ve umranını9 dilemiştir10 (Ibn Khaldûn, 1958a: 94; İbn Haldun, 2005a: 

218). 

Mukaddime’de tarihe konu olması ve onun temelini oluşturması bakımından  

umranı pek çok boyutuyla ele alan ve tartışan İbn Haldun’a göre, insan için önce 

zorunlu gereksinimlerin karşılandığı, daha sonra gereksinimlerin çoğalıp 

karmaşıklaştığı ve gitgide lükse vardığı-sonunda insanın alışkanlıklarının onu başka 

bir biçime soktuğu iki aşamalı bir yaşam biçimi-dolayısıyla iki farklı tipte umran- söz 

konusudur. Bu aşamalar, ‘Umran Sorunu’ başlıklı 4. bölümde detaylarıyla ele 

alınacaktır. Umran, az önce dile getirilen iki aşamalı yaşam biçiminin ilkinde, 

kabileler biçiminde örgütlenen toplumlar aracılığıyla kurulur. İbn Haldun’un ‘bedevî 

umran’ olarak nitelediği bu ilkel aşamada, insanlar daha çok zorunlu gereksinimlerini 

karşılamaya yöneldiklerinden, geçimlerini daha çok hayvancılık ve tarımdan sağlarlar 

(Ibn Khaldûn,  1958b: 335-336; İbn Haldun, 2005b: 714-715). Ayrıca, ‘bedevî 

umran’da kan bağına dayalı dayanışma ruhu-İbn Haldun’un sözüyle ‘asabiyet’, 

yaşamın sürdürülmesi için önemli bir önkoşuldur ve kabileler halinde yaşayan insan, 

asabiyet sayesinde kırsal alandaki zor koşullarla başa çıkabilmekte, en önemlisi, 

varlığını-gerektiğinde savaşarak- sürdürmektedir (Ibn Khaldûn,  1958a: 261-264; İbn 

Haldun, 2005a: 333-334).  

Asabiyet, kan bağından daha çok bir ortak hedef ya da çıkar doğrultusunda 

savaşmaya dayandığında, daha geniş insan topluluklarını bir araya getirmek ve daha 

geniş alanlarda daha büyük (bir) toplum(lar) halinde örgütlenmek olanağı doğmuş 

olur. Böyle bir örgütlenme ise devletin varlığını gerektirir, yani yakın bağı olduğu 

kimselere yardım etme güdüsünün bir sonucu olan asabiyet aracılığıyla insan, mülkü, 

egemenliği, yani kalıcı bir devlet örgütlenmesini hedefler (Ibn Khaldûn,  1958a: 284-

286; İbn Haldun, 2005a: 349-351). Devlet, en başta herkesin yaşama hakkını 

güvenceye almak için, daha geniş bir alanda insanın  insana haksızlık etmesini 

                                                
9 İbn Haldun insanı ve onu belirleyen doğal ortamı ele alırken,  ‘umran’ terimini ‘medeniyet’ 
anlamında kullanmaktadır. Kendi kurduğu ilim dalını ifade etmek için ‘İlm-al-umran’ (umran ilmi) 
terimini kullanır. 
10 Uludağ çevirisinde bu terim yerine ‘irade etmiştir’ ifadesi kullanılmıştır; irade etmenin buradaki 
anlamı dilemek yoluyla bir şeyin varlığını, oluşunu sağlamaktır; çünkü İslâm inancına göre bir şeyin 
varolmasını dilediğinde ‘Ol!’deyip o şeyin olmasına neden olmak yalnız Allah’a özgüdür-İbn Haldun 
da ‘irade etmek’ ve insanın diğer varlıklara halîfelik etmesi ile ilgili sözleri için Kur’ân’da Bakarâ 
suresinin 30. âyetine gönderimde bulunmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 94; İbn Haldun, 2005a: 218).      
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engellemek için kurulan bir örgüttür ve bu örgüt, toplumdaki işlerin düzenli olarak 

yürütülmesi için gerekli görev ve yetki alanlarının-yani kurumların-bir araya 

gelmesini gerektirir. Böyle bir kurumlaşma gerçekleştikten sonra, asabiyete gerek de 

duyulmayabilir (Ibn Khaldûn,  1958a: 314-318; İbn Haldun, 2005a: 374-376).  

Kurumlaşma ve devlet, insanın doğası gereği refaha ve rahata olan eğiliminin 

sonuçları olarak da yorumlanabilir: Devletin kuruluşu,  insanları daha geniş olanakları 

olan şehirlere yerleşmek için teşvik eder (Ibn Khaldûn,  1958b: 237-238; İbn Haldun, 

2005b: 631). Şehirlere yerleşen insanlar, yukarıda dile getirilen iki aşamalı yaşam 

biçiminin ikincisine-İbn Haldun’un ifadesiyle ‘hadarî umran’a- geçmiş olurlar. 

‘Hadarî umran’, geçim kaynakları, ekonomik değeri olan ürünler ve şehirde yaşamın-

yani yerleşik kültürün- getirdiği diğer unsurlar aracılığıyla insanın gereksinimlerinin 

çoğaldığı, çeşitlendiği ve bu gereksinimleri karşılamak uğruna insanın, iyilikten ve 

yardımlaşma duygusundan uzaklaştığı, nihayet başka bir devlet ve medeniyet 

yapılanması oluşana dek varlığını bu biçimde sürdürdüğü bir umran tipidir (Ibn 

Khaldûn,  1958b: 291-297; İbn Haldun, 2005b: 669-680).  

İnsan, diğer canlılarda olmayan düşünme yeteneği (fikir) ve düşüncenin 

eşliğinde kullandığı elleriyle, sanatları11 ortaya çıkarma, yaşamını sürdürmesine ve 

kolaylaştırmasına yarayan araçları yapma, çeşitli büyüklükte yapılar, şehirler, ülkeler 

inşa etme vb. pek çok olanağa sahiptir. İbn Haldun, insanın düşünme yeteneğine, 

ilimleri konu edindiği altıncı bölümde de değinmiş ve fikrin12, Allah tarafından, ‘insan 

kemâlinin başlangıç noktası ve diğer varlıklara olan üstünlüğünün son sınırı’ 

kılındığını söylemiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 411; İbn Haldun, 2005b: 765). İnsanda 

fikrin çeşitli dereceleri olduğunu öne süren İbn Haldun’a göre bu dereceler şunlardır:  

1. Kavrama yoluyla kendi dışındaki evreni zihninde belli bir düzende yeniden kurma;  

insanın yarar elde edip zarardan korunmasını ve geçimini sağlamasını olanaklı kılan 

ayırt edici akıl (akl-ı temyizî)13; 2. İnsanın diğer insanlarla olan ilişkilerinde uyacağı  

                                                
11 Burada daha çok teknik bilgi ve becerilerin insan yaşamını kolaylaştıracak somut ürünler haline 
gelmesi, yani zenaatlar (günümüzdeki anlamıyla teknoloji) kastedilmektedir. 
12 Bu terim, Uludağ çevirisinde ana metinde geçmekte olan terimdir, Uludağ bu terimi ‘düşünebilme 
hususiyeti’ olarak açıklamıştır (İbn Haldun, 2005b: 765). Rosenthal, bu terimi ‘ability to think’ olarak 
çevirmiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 411). 
13 Rosenthal, Uludağ çevirisinde olduğu gibi bırakılan bu terimi, ‘discerning intellect’ terimiyle 
karşılamıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 412; İbn Haldun, 2005b: 766). 
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kuralları kazandıran deneyimsel (tecrübî) akıl14; 3. Pratikle ilgili olmayan, beş 

duyunun da ötesinde, herhangi bir amaç hakkında bilgi veya kuşku ortaya çıkaran-İbn 

Haldun’un ifadesiyle “ilim veya zan husule getiren”- teorik (nazarî) akıl 15 (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 412; İbn Haldun, 2005b: 766). Son olarak dile getirilen teorik aklın 

son amacı, cinsleri, ayırt edici özellikleri, nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte varlığı 

olduğu gibi kavramaktır; çünkü ancak bu kavrayış sayesinde fikir kendi hakikati 

konusunda yetkinliğe ulaşır ve  kavrayan ruh (nefs-i müdrike)16 biçimini alır-insan 

gerçekliğinin, varoluşunun anlamı da budur  (Ibn Khaldûn, 1958b: 412-413; İbn 

Haldun, 2005b: 766-767).  İbn Haldun’un teorik akla ve insan varoluşuna yüklediği 

bu anlamların, Aristoteles düşüncesinden izler taşıdığı düşünülebilir. Fakat İbn 

Haldun, Aristoteles’ten farklı olarak, tarihi bir edebiyat türü17 olarak değil, bağımsız 

bir bilgi alanı olarak görüp değerlendirmiştir. 

İnsanın yukarıda kısaca değinilen olanakları umranda geliştiğine göre, 

umranın varlığını olanaklı kılan zeminin-yani insanı belirleyen bir etmen olan 

doğanın-incelenmesi de yararlıdır, çünkü insanın yaşadığı yerde etkili olan hava 

koşulları, onun sahip olacağı olanaklar üzerinde olduğu kadar, karakteri üzerinde de 

belirleyicidir. Şimdi İbn Haldun’un iklimlerin insan toplumları üzerindeki belirleyici 

etkisini nasıl  işlediği görülecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Rosenthal çevirisinde bu terim, ‘experimental intellect’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 
1958b: 412). 
15 Rosenthal çevirisinde bu terim, ‘speculative intellect’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 
1958b: 412). 
16 Rosenthal çevirisinde bu terim, ‘perceptive soul’ olarak karşımıza çıkmaktadır; bununla kastedilen, 
insanın kendi varlığının bilincine sahip olması, onu idrak etmesi-yani nedenleriyle anlaması, 
kavraması durumudur (Ibn Khaldûn, 1958b: 412-413). 
17 Tarihin genel varlık açıklamasına giremeyen, fakat yalnızca gözlenen, tanık olunan olayların bilgisi 
düzeyinde kaldığı yönlü Eski Yunan tarih görüşleri için bkz. Plato, Phaedo, 96a; Aristoteles, Poietika 
(Şiir Sanatı Üzerine), 1451b. 
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3.1.1.2. İklimlerin İnsana ve Umrana Etkileri 

Yeryüzünde umranın bulunmasına olanak tanıyan iklim18 bölgeleri ve bu 

bölgelerdeki hava koşullarını açıklamak umran ilminin sağlam temeller üzerine 

kurulması için gereklidir. Ayrıca insanın temel niteliklerini açıklamak için de iklim 

konusunun ele alınması uygundur; çünkü bu iklim bölgeleri ve hava koşulları 

insanların fiziksel ve ahlâkî nitelikleri-yani karakterleri- üzerinde de etkilidir; bunun 

için Mukaddime’nin ilk bölümünün ikinci faslı insanı çevreleyen ortamı, yani 

yeryüzünü detaylarıyla anlatmaya ayrılmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 94-166; İbn 

Haldun, 2005a: 217-258).  

İbn Haldun’a göre yeryüzünün kuzeyindeki çeyreğinde, güneydeki çeyreğiyle 

karşılaştırıldığında, daha fazla umran19 bulunur-aslında umran yalnızca kuzey 

yarıkürede bulunur; çünkü güneş yılda iki kez ekvatora dik açı ile gelir; dik açı ile 

gelmediğinde de, kuzey ve güneye doğru en çok 24  derece kadar uzaklaşır20 (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 100; İbn Haldun, 2005a: 224). Ekvator, 24 derece kuzeyi ve 24 

derece güneyi arasında kalan tüm bölgelerde şiddetli hararet, havada kuruluk ve nem 

yokluğu görülür. Nemin yokluğu kuraklığı beraberinde getirir; bu durumda madenler, 

canlılar ve bitkilerdeki oluşum-gelişim süreci- yani tekvîn21- bozulur (Ibn Khaldûn, 

1958a: 100; İbn Haldun, 2005a: 224).  İbn Haldun tekvînin şiddetli soğuktan çok 

şiddetli sıcak nedeniyle bozulduğu görüşündedir; çünkü ona göre soğuğun donmaya 

etkisi, sıcağın kurutmaya olan etkisi ile karşılaştırıldığında daha az ve yavaştır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 100-101; İbn Haldun, 2005a: 225). Dolayısıyla birinci ve ikinci iklim 

bölgelerinde umran daha az olup, ışığın eksilmesine bağlı olarak hararet daha az 

olunca, umran, üçüncü, dördüncü ve beşinci iklimlerde orta halde, altıncı ve yedinci 

iklimlerde çoktur (Ibn Khaldûn, 1958a: 100-101; İbn Haldun, 2005a: 225). Tekvîni 

                                                
18 İbn Haldun’da ‘iklim’ terimi daha çok dünyanın coğrafya bölgeleri anlamında, ‘hava koşulları’ ise 
iklim sözcüğünün günümüzdeki anlamına karşılık gelecek biçimde kullanılmıştır (Ibn Khaldûn, 
1958a: 96; İbn Haldun, 2005a: 219). 
19 Burada yalnızca medeniyet değil, ‘medeniyetin oluşumuna elverişli yer’ anlamını da içerecek 
biçimde kullanılmıştır. Turan Dursun çevirisinde ‘medeniyetin oluşumuna elverişli yer’ anlamını 
karşılamak üzere ‘bayındır’ terimi kullanılmıştır (İbn Haldun, 1977: 144, 153). 
20 Günümüzdeki coğrafya bilimi, ekvatorun  23 derece 27 dakika kuzeyinde Yengeç dönencesinin, 23 
derece 27 dakika güneyinde de Oğlak dönencesinin bulunduğu varsayımını, iklimleri ve yerkürenin 
bazı hareketlerini açıklamak için temel alır. İbn Haldun 24 derece ile bu sayı değerlerine yaklaşmıştır. 
21 Bu terim Mukaddime’nin Uludağ çevirisinde de-‘bir şeyin oluşması’ açıklamasıyla birlikte-
‘tekvîn’ olarak korunmuştur (İbn Haldun, 2005a: 223).  Franz Rosenthal ise, bu terimi karşılamak için 
‘generation’ sözcüğünü kullanmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 100).  
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bozmak bakımından soğuk sıcağa göre daha yavaş ve daha az etkili olduğundan, 

aşırıya varmadıkça soğuk kuraklığa da neden olmaz (Ibn Khaldûn, 1958a: 101; İbn 

Haldun, 2005a: 225). Sıcaklık ve kuraklık temelinde yapılan bu değerlendirmeden, 

insanın aşırı sıcak ve soğuk iklimlerden çok, ılıman iklimlerde umran kurmaya uygun 

bir fiziksel yapıda yaratıldığı düşüncesini çıkarmak olanaklıdır. 

İbn Haldun, Mukaddime’nin ilk bölümünün üçüncü faslına, umranın 

oluşmasına elverişli bölgelerin ılıman iklimlerde olduğunu söyleyerek başlamış, 

gerekçesini de şöyle açıklamıştır:  

 

“…Böyle olmasının sebebi yerkürenin güney tarafının aşırı derecede sıcak, 
kuzey tarafının ise gayet soğuk olmasıdır. Güney ve kuzey taraflar, sıcak ve 
soğuk itibariyle yekdiğerinin zıddı durumunda bulunduğu için, her iki taraftan 
ortaya doğru gelindikçe, sıcak ve soğuk olma keyfiyetinin tedricen yumuşaması 
ve burasının ılıman (mutedil) olması icap eder” (İbn Haldun, 2005a: 259).  

  İbn Haldun’un, Mukaddime’nin ilk bölümünün üçüncü faslında ele aldığı 

umrana uygun iklimlere ve bu iklimlerdeki hava koşullarına ilişkin görüşlerini  

dayandırdığı gözlemlerine değinilecek olduğunda, ilkin, ekvatordan kuzeye, 

kutuplara doğru yedi iklime ayrılan umrana uygun yerler arasında-birinci ekvatora en 

yakın, yani en güney ve yedinci kutuplara en yakın, yani en kuzey olmak üzere- 

umran açısından en uygununun dördüncü iklim olduğu anlaşılır (Ibn Khaldûn,  

1958a: 167; İbn Haldun, 2005a: 259). Buna komşu olan (güneyindeki üçüncü ve 

kuzeyindeki beşinci) iklimler de umranın zemini olma olgunluğuna-yani itidale22-

çok yakındır (Ibn Khaldûn,  1958a: 167; İbn Haldun, 2005a: 259).  

İkincisi, birinci ve ikinci iklimler ile altıncı ve yedinci  iklimler, umran için 

gerekli koşulları sağlamada ortadaki   iklimler kadar yeterli olmadıklarından, umran 

bu iklimlerden çok üçüncü, dördüncü ve beşinci iklimlerde ortaya çıkmıştır ve bu 

iklimlerdeki ilimler, sanatlar, binalar, giyecekler, yiyecekler, hayvanlar ve canlılar-

kısacası her şey- mutedil olma özelliğini taşımaktadır (Ibn Khaldûn,  1958a: 167; 

İbn Haldun, 2005a:  259).  

Üçüncüsü, İbn Haldun’a göre beden, renk, ahlâk ve din bakımından en mutedil 

insanlar üçüncü, dördüncü ve beşinci iklimlerde yaşar; insan türünün en mükemmeli 
                                                
22 Mukaddime’nin Uludağ çevirisinde hava koşullarının-yani günümüzdeki anlayışla iklimin 
yerleşime uygunluğunu belirtmek için ‘itidal’ ve ‘mutedil’, sırasıyla ‘olgunluk-uygunluk’ ve ‘olgun-
uygun’ anlamlarını karşılayacak biçimde kullanılmıştır (İbn Haldun, 2005a: 259).  



64  

olma özelliğini taşıyan peygamberler de bu iklimlerden çıkmıştır-böylelikle 

insanların peygamberlerin Allah katından getirdikleri hükümleri ve diğer şeyleri tam 

olarak kabul etmesi olanaklı olmuştur (Ibn Khaldûn,  1958a: 167; İbn Haldun, 2005a:  

259).  

Dördüncüsü,  üçüncü, dördüncü ve beşinci iklimlerde yaşayan insanlar-itidal ve 

uygun hava koşulları dolayısıyla-mükemmelliğe çok yakındır: Yaşadıkları yerler, 

kılık-kıyafetleri, yiyecek maddeleri ve sanatları bakımından mutedildirler (Ibn 

Khaldûn,  1958a: 168; İbn Haldun, 2005a:  260).  

Son olarak, ekonomi ve ticaret ilişkilerinde ‘iki değerli nakit’23 kullanan, genel 

karakterleri bakımından aşırılıklardan uzak kalan bu insanlar, Mağrip, Suriye, Hicaz, 

Yemen, Arap Irak, Acem Irak, Hint ve Çin ahalisidir; bunlara ek olarak Endülüs 

halkı ve buraya yakın Frenk, Celâlıke (Galiçya), Roma ve Yunan halkları da 

belirtilen karakter özelliklerini taşırlar (Ibn Khaldûn,  1958a: 168; İbn Haldun, 

2005a:  260). 

İbn Haldun’un itidalden ve uygun hava koşullarından uzak olan güneydeki 

birinci ve ikinci, kuzeydeki altıncı ve yedinci iklimlerdeki insanlar hakkındaki 

belirlemelerini de şu biçimde sıralamak olanaklıdır: 1. Bu bölgelerdeki insanlar tüm 

durumları bakımından itidalden (ve normalden) oldukça uzaktır (Ibn Khaldûn, 

1958a: 168; İbn Haldun, 2005a:  260); 2. Bu bölgelerdeki insanlar binalarını 

çamurdan ve kamıştan, giysilerini vücutlarına örttükleri ağaç yapraklarından ya da 

deriden, gıdalarını darı (buğday) ve ottan elde ederler ve çoğu da24 giysinin ne 

olduğundan habersiz çıplak yaşar (Ibn Khaldûn, 1958a: 168; İbn Haldun, 2005a:  

260-261); 3. Bu insanların yaşadıkları yerlerdeki meyveler ve diğer yiyecekler, 

oluşma bakımından yabanidir, ölçülü değil aşırılığa kaçmıştır; ticaret ilişkilerinde iki 

değerli nakit yerine değer biçtikleri bakır, demir veya deri gibi şeyleri kullanırlar (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 168-69; İbn Haldun, 2005a: 261); 4. Konuşmayan hayvanların 

(hayvân-ı ucmâ) huylarına yakındırlar (Ibn Khaldûn, 1958a: 169; İbn Haldun, 

2005a:  261); örneğin birinci iklimde yaşayan Sudanlıların ve zencilerin bir çoğu, 

mağara ve ormanlarda yaşar, ot yer, uyum sağlayamamış ve yabanileşmiş vahşiler 

olarak birbirlerini yerler-Slavlar ve Eskimolar da bu anlatılanlar gibidir (Ibn 

                                                
23 İbn Haldun ‘iki değerli nakit’ ifadesi ile, altın ve gümüşü kastetmektedir.  
24 Özellikle ekvatora yakın olan birinci ve ikinci iklim bölgelerindeki insanlar kastedilmektedir. 
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Khaldûn, 1958a: 169; İbn Haldun, 2005a: 261). Bu kavimlerin karakter ve 

ahlâklarındaki nitelikler konuşmayan hayvanlarınkine yakındır, bu bakımdan 

insanlıktan uzaklaşmışlardır (Ibn Khaldûn, 1958a: 169; İbn Haldun, 2005a:  261).  

İbn Haldun, her ne kadar sayıca az olsalar da, mutedil iklimlere yakın yerlerde 

yaşayan bazı halkların Sudanlıların taşıdıkları özellikleri taşımadıkları görüşündedir 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 169; İbn Haldun, 2005a:  261). Bu tarz kavimlere örnek olarak 

İslâm öncesi ve sonrasında İbn Haldun’un yaşadığı çağa kadar Hıristiyanlığı 

benimsemiş olan Habeşler (günümüzdeki Etiyopya halkı), Mali, Kûkû (Gawgaw) ve 

Tekrur gibi Mağrip’e komşu kavimler ve yine İbn Haldun’un yaşadığı çağa kadar 

İslâm’a bağlı kalan halklar, kuzeydeki Hıristiyan Slav, Frenk ve Türk kavimleri 

gösterilebilir (Ibn Khaldûn, 1958a: 169; İbn Haldun, 2005a:  261). Bu kavimlerin 

dışında kalan, güney ve kuzeydeki mutedil olmayan iklimlerde yaşayanlarda din 

belirsizdir, ilim yoktur; bunlar tüm durumları bakımından insanlıktan uzak ve 

hayvanlara yakındır, fakat Arap yarımadasının bazı bölgeleri ve buralarda yaşayan 

halklar söz konusu duruma istisna oluşturur, çünkü Arap yarımadasını çevreleyen 

denizlerdeki nem, yarımadadaki sıcaklığı  ve kuruluğu  hafifleterek aşırı düzeylere 

varmasını engeller ve bu sayede Arap yarımadasında da umrana uygun koşullar  

kısmen ortaya çıkmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 169; İbn Haldun, 2005a:  261).  

Hava koşullarının ve iklimlerin insanların beden ve renkleri üzerindeki 

etkilerinin de şöyle açıklanması olanaklıdır: Ekvatora yakın iklimlerde-yani birinci 

ve ikinci iklimlerde-yaşayan halklarda, sıcaklık ve kuruluğun fazlalığı ve hava 

şartları nedeniyle, siyah renk yaygındır (Ibn Khaldûn, 1958a: 169-170; İbn Haldun, 

2005a:  262). Bu iklimlerde güneş yılda iki kez dik açıyla ve yakın zamanlarda gelir; 

güneşin yaydığı ışık ve ısı yoğunluğu, bu bölgelerde yaşayan insanların tenlerini 

siyah renge bürümektedir (Ibn Khaldûn, 1958a: 169-170; İbn Haldun, 2005a: 262). 

Kutuplara yakın olan altıncı ve yedinci iklimlerde de, güneş hiçbir zaman tepeye 

çıkmaz, hep ufuk seviyesinde bulunur; tüm mevsimlerde genellikle şiddetli soğuklara 

rastlanır-dolayısıyla hararet de yoktur (Ibn Khaldûn, 1958a: 170; İbn Haldun, 2005a:  

262). Bu hava koşullarının egemen olduğu iklimlerde yaşayan insanlarda beyaz ten, 

sarı ya da kızıl saç ve mavi göz yaygındır (Ibn Khaldûn, 1958a: 170; İbn Haldun, 

2005a:  262). Ne var ki, bu aşırı iklimlerde yaşayan insanlardan herhangi biri ya da 

birkaçı, mutedil olan dördüncü iklime ya da ona komşu üçüncü veya beşinci 
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iklimlerden birine yerleşse, teni aşama aşama beyazlaşır veya siyahlaşır; bu durum 

da insanda ten renginin havanın yapısına ve atmosfer koşullarına bağlı olduğunun 

göstergesidir (Ibn Khaldûn, 1958a: 170-171; İbn Haldun, 2005a:  263). İbn Haldun  

bu açıklamasını tıp üzerine İbn Sînâ’dan yaptığı şu alıntı ile desteklemiştir:  

 

“Sıcaklık zencilerin bedenlerini değiştirmiş, hatta derilerine siyahlığı bir elbise 
olarak giydirmiştir. Slavlar ise beyaz renk kazanmışlardır. Hatta bu yüzden 
derileri yumuşamış ve incelemiştir” (İbn Haldun, 2005a:  263).      

İbn Haldun’un iklim bölgeleri ayrımında ortada kalan üçüncü, dördüncü ve 

beşinci iklimlerde yaşayan insanların bedenleri de karakterleri de ölçülü olma 

özelliğini göstermektedir; bu olgunluk ve gelişmişlik durumu medeniyeti 

ilgilendiren devlet, hukuk, ilimler, binalar-yapılar, beldeler, kasabalar, şehirler, 

peygamberlik, ekonomi vb. açılarından, yani  her bakımdan kendini gösterir (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 171; İbn Haldun, 2005a:  263). İbn Haldun’a göre, Arap, Roma, 

İran, İsrailoğulları, Yunan, Hint ve Çin milletleri bu tarz insanların bulunduğu yerler 

için verilebilecek örneklerdir (Ibn Khaldûn, 1958a: 171; İbn Haldun, 2005a:  263). 

Adı geçen bu milletlerin dış görünüşlerindeki farka bakarak bu farkların soydan-

kökenden ileri geldiğine inanan ‘nessâb/ensâb’-yani soy âlimleri, Tevrat’ta geçen25 

Nuh Peygamber’in oğlu Hâm’a beddua ettiği hikâyesinin hurafe karıştırılmış 

biçimini temel alarak güneydeki Sudanlılar’ı Hâm’ın, kuzeydeki halkların tümünü 

veya çoğunu Nuh’un diğer oğlu Yafes’in soyundan olarak yorumlamışlardır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 171; İbn Haldun, 2005a:  263). Ne var ki bu görüş, bazı rastlantısal 

doğruluklar içermesine karşın, varlıkların doğasından (özünden) ve coğrâfî 

nedenlerden haberdar olmamanın yol açtığı açık-seçik bir yanılgıya dayanmaktadır; 

dolayısıyla eksiktir (Ibn Khaldûn, 1958a: 171-172; İbn Haldun, 2005a: 263-264). 

Üstelik-İbn Haldun’a göre-göz önüne alınması gereken bir gerçek de şudur: 

Yeryüzünde yaşayan toplulukların nitelikleri nesilden nesle geçerken değişebilir, 

niteliklerin sürekli ve aralıksız devamı zorunlu değildir26 (Ibn Khaldûn, 1958a: 173; 

İbn Haldun, 2005a: 264).  

                                                
25 Bkz  Tevrat- Tekvin 9: 20-29. 
26 İbn Haldun bu görüşü için Kur’ân’da Ahzab suresinin 62. âyetine gönderimde bulunmuştur: “Sen 
Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın” (Ibn Khaldûn, 1958a: 173; 2005a: 264). Bir yandan 
değişimin zaman içinde  insanlar için olanaklılığını öne sürerken, diğer yandan bu savı değişmez 
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İklimlerin ve buradaki hava koşullarının uygunluğu ya da uygunsuzluğu, 

görüldüğü gibi, insanların beden yapılarına ve ten renklerine etki eder. İnsanların 

beden yapılarıyla ilgili bu açıklama, İbnü’l-Esir’in tarih eserinde rivâyet ettiği, 

Azrail’in dünyadan farklı renklerde çamurları alıp karıştırarak Allah’a götürmesi 

biçiminde özetlenebilecek olan efsaneden27 oldukça farklı, deneyime ve gözlemlere 

dayalı bir çözümleme içermekte ve İbn Haldun’un Mukaddime’nin başlarında ölçüt 

getirmeye çalıştığı tarihçilik için de uygun bir örnek oluşturmaktadır; çünkü insana 

ilişkin bir soru efsane ya da kıssa aktarılarak değil, aklın ve doğal ortamdaki 

gerçekliğin gösterdiği yoldan gidilerek açıklanmıştır.   

 Mukaddime’de ilk bölümün dördüncü faslını iklimlerin ve hava koşullarının 

insanın ahlâk yapısını nasıl etkilediği sorusunu yanıtlamaya ayıran İbn Haldun, en 

çok birinci-yani ekvatora en yakın-iklimde yaşayan Sudanlılar ve zencilerle ilgili 

olan örneği vurgulamıştır; hatta bu konuyla ilgili olarak Mes’ûdî’den de malzeme 

kullanmış, fakat  Mes’ûdî’yi Galenos ve Kindî’nin fikirlerini aktarmaktan öteye 

gidememek ve yeni bir şey ortaya koyamamakla eleştirmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 

175; İbn Haldun, 2005a: 267). İbn Haldun’un vurguladığı bu örneğe göre, hararet, 

kavurucu sıcak-yani güneş enerjisinin bir bölgeyi fazla etkilemesi, o bölgede 

yaşayan insanların nefsleri üzerinde de etkili olmaktadır, çünkü: 1. Hararet havayı 

ve buharı açar ve genişletir; 2. Nefs hararetin bu etkisi sonucu gevşeyip genişler ve 

doğal bir keyiflenme durumu oluşur; 3. Bu hava koşullarında yaşayan  Sudanlıların 

ve zencilerin yapılarına hararet işlemiştir; bu durum da bu insanların nefslerindeki 

fazla gevşeme sonucu çabuk neşelenen, keyiflenen, fakat kararsız ve aşırı uçlarda 

gezinen insanlar olmalarına yol açmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 174; İbn Haldun, 

2005a: 266).  İbn Haldun’a göre Sudanlılar’a karşıt olarak verilebilecek bir örnek, 

havası soğuk yaylalarda yaşayan Fas halkı olabilir: Bu halk aşırı kaygılı ve tedbirli 

olup, iki yıllık yiyecek biriktiren ama günlük yiyeceğini almak üzere pazara yönelen 

insanlardan oluşur  (Ibn Khaldûn, 1958a: 175; İbn Haldun, 2005a: 267). İbn Haldun 

                                                                                                                                     
kabul edilen bir kaynak ile desteklemesi, İbn Haldun’un şu yönlerine dikkati çeker: 1. İbn Haldun 
değişmeye bağlı olmayan tek varlığın Allah olduğu  yönlü temel ontolojik kabulü-yani İslâm’ın belki 
de en temel dogmasını- benimsemiş ve Allah’ın evreni sürekli bir oluş ve bozuluş esası üzerine 
yarattığını düşünmüştür; 2. 1’de sözü edilen kabul, İbn Haldun’un ‘yeni’ ilmini kurarken ve tarihçiliği 
farklı bir zemine oturtmaya çalışırken İslâm düşünce geleneğinden tam olarak kopmadığı yorumlarına 
da olanak tanımaktadır.        
27 Bkz.: yuk., s. 23. 
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bu örneklerin çoğaltılabileceğini düşünmüştür ve bu düşüncesini şu sözlerle ifade 

etmiştir: 

 

“…Çeşitli iklim ve ülkelerde araştır; havaya ait keyfiyetlerin ahlâk üzerinde 
etkili olduğunu göreceksin” (İbn Haldun, 2005a: 267) 28. 

Aslında bu anlatılanlar, yalnızca söz konusu bölgelerde yaşayan insanların 

eylemlerine temel oluşturan karakter yapılarının iklimden nasıl etkilendiğine ilişkin 

örnekler olarak değerlendirilmelidir; çünkü ahlâk, genel olarak, insanların diğer 

insanlarla ilişkilerinde iyinin, kötünün ne olduğu ve iyiyi ya da kötüyü neyin/nelerin 

belirlediğiyle ilgilenir.  

 Bollukta ve kıtlıkta29 umranın durumlarında görülen farklılık ve bunun 

insanın beden ve ahlâkı üzerine etkileri, iklim-insan ilişkisi çerçevesinde İbn 

Haldun’un değindiği son konu olarak, Mukaddime’de ilk bölümün beşinci faslında 

ele alınmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 176; İbn Haldun, 2005a: 269). İbn Haldun’a 

göre ılıman iklimlerdeki toprakların bütününde bolluk sözkonusu değildir; aksine bu 

iklimlerde ekilen otu bile bitirmeyen çöl vb. çorak topraklar da bulunmaktadır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 176; İbn Haldun, 2005a: 269). Bu tarz topraklarda yaşayıp tahıl ve 

diğer katık maddelerinden yoksun,  yiyecekleri yalnızca süt ve etten  ibaret olan, 

geçim sıkıntısı çeken Araplar, Murabıtlar vb. kavimlerdeki insanlar, bedenleri ve 

ahlâkları bakımından, tarıma uygun verimli arazilerde-yani ovalarda- yaşayan ve 

bolluk içinde bulunan insanlarla karşılaştırıldığında, daha güzel ve daha iyidirler 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 176; İbn Haldun, 2005a: 269). İbn Haldun bu belirlemesinin 

nedenini şu sözleriyle açıklamıştır: 

 

 

                                                
28 İbn Haldun’un soğuk hava koşulları ile ilgili verdiği örneği Fas’tan seçmesi, başka toplumları 
yeterince tanımamasından kaynaklanmaktadır; çünkü Mukaddime’de iklim bölgelerine detaylarıyla 
değindiği kısımda İngiltere’den, İrlanda’dan, Rus illerinden, Fransa’dan, Almanya’dan, Polonya’dan 
ve günümüzde bilinen pek çok Avrupa ülkesinden isim vererek söz etmesine karşın, bu toplumlarla 
ilgili gözlem yapamamış, bu da İbn Haldun’un  toplumlarla ilgili verdiği örneklerin sınırlı olmasına 
yol açmıştır; fakat İbn Haldun gözlemlerinin doğruluğundan  o derece emindir ki, verdiği örneklerin 
çeşitli iklim ve ülkelerde araştırılmasını salık verir, sonucun kendi söylediğiyle-yani hava 
koşullarındaki farklılığın ahlâk üzerinde etkili olduğu varsayımıyla-örtüşeceğini belirtir (Ibn Khaldûn, 
1958a: 174-176; İbn Haldun, 2005a: 266-267). 
29 Burada gıda bolluğu ve kıtlığı olduğu kadar, geçim rahatlığı ve sıkıntısı da kastedilmektedir.  
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“Gıda maddelerinin çokluğu ve bunların rutubeti bedende birtakım işe 
yaramaz fazlalıklar ve kötü artıklar meydana getirir. Bu nevi artıklardan, 
beden (ve organlar) nisbetsiz bir şekilde genişler. Bir sürü bozuk ve kokmuş 
salgılar hasıl olur. Bu durumu, donuk ve soluk bir renk takip eder. Fazla etli 
ve şişman olmaktan ötürü şekil çirkinliği vücuda gelir…Bahiskonusu 
rutubetlerden hasıl olan ve beyne çıkan fena buhar, zihnin ve fikrin üzerini 
örter. Onun için de umumi olarak itidalden sapma hali, gaflet, dikkatsizlik ve 
aptallık husule gelir…..” (İbn Haldun, 2005a: 270-271). 

İbn Haldun insanla ilgili bu alıntıda işaret edilen varsayımından hareketle,  kendi 

gözlemlerinden de destek alarak bir genellemeye varmaya çalışır: Ona göre,   hava 

koşullarının zengin tarım ürünlerinin yetişmesine olanak tanıdığı bölgelerde 

yaşayan, tarım ve hayvancılıktan elde edilen gıda maddelerinin çok ve çeşitli 

bulunduğu bir topluluk genellikle zihinsel  açıdan ‘geri zekâlı’, dış görünüş, yani 

beden yapısı  bakımından da şişman ve kaba görünümlüdürler  (Ibn Khaldûn, 

1958a: 178; İbn Haldun, 2005a: 271).  

Nedenini açıklamaya çalıştığı bu belirlemeyi insanların dindarlık ve ibadet 

etme düzeylerine de uygulayan İbn Haldun’a göre-çölde ya da şehirde ve kasabada 

yaşayan fark etmeksizin- kendilerini açlığa30 alıştırıp hazlardan ve zevklerden uzak 

durarak geçim sıkıntısı içinde yaşayan insanlar, bolluk ve refah içinde yaşayanlara 

göre ibadete daha düşkün, dinsel yaşam açısından daha ileridedirler (Ibn Khaldûn, 

1958a: 178-179; İbn Haldun, 2005a: 271-272). Ayrıca geçim sıkıntısı içinde 

yaşayan insanların yokluğa ve kıtlığa olan dayanıklılığı, bolluk ve refah  içinde 

yaşayanlarla karşılaştırılamayacak ölçüde fazladır; hatta İbn Haldun, kıtlığa ve 

sıkıntıya düştüklerinde varlıklarını sürdüremeyen ve hızla yok olan insanları 

öldürenin açlık değil, bolluk zamanında alışmış oldukları tokluk olduğunu ileri 

sürmüştür  (Ibn Khaldûn, 1958a: 179; İbn Haldun, 2005a: 272).  İbn Haldun’un 

gıda tüketimi ile ilgili genellemeleri, daha çok alışkanlıklarla ilişkilendirildiğinde 

anlam kazanmaktadır, çünkü gıda ürünlerinin çeşitliliği ve bolluğu ile görünüm 

bakımından insan bedeni ve insan zekâsı arasında, ancak tüketim alışkanlıkları 

üzerinden bir ilişki kurulabilir. İbn Haldun’un uygun hava koşulları ve gıda 

tüketimi ile ilgili değinilen genellemeleri, daha çok bedensel hazları denetlemeyi 

vurgulayan İslâm düşüncesiyle uygun düşmektedir. Bu açıdan, İbn Haldun’un, 

                                                
30 Süleyman Uludağ’a göre Arapça metinde ‘açlık’, kıllet-ı taam-yani az ve asgari ölçülerde gıdayla 
yetinme-anlamını karşılayacak, yeme-içme konusunda kişinin özdenetimini ve/veya perhiz durumunu 
ifade edecek biçimde kullanılmıştır (İbn Haldun, 2005a: 269, çeviren dipnotu). 
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insanı bir doğa varlığı olarak ele alırken bile İslâm dîninin belirlediği değer 

dizilerinden sapmayan bir düşünür profili çizdiği söylenebilir.  

Bu noktaya kadar anlatılanlardan sonra, İbn Haldun’un tarih kavrayışı 

çerçevesinde 1. İklimlerle ilgili görüşleri söz konusu olduğunda insan fikrinin, 

dindeki insanlık fikri31 ile nasıl örtüştüğü, 2. İbn Haldun’un insanı ele alırken ve 

insan felsefesini oluştururken yaratmayı esas  aldığı varsayıldığında, sözgelimi, bir 

Etiyopyalı ile bir Slav ya da Akdenizli arasındaki farkın nasıl açıklanabileceği 

sorularının yanıtlanması gerekmektedir. İlk sorunun yanıtı ile ikinci sorunun yanıtı, 

aslında bağlantılıdır, çünkü şu esasa dayanmaktadır:  İbn Haldun iklim bölgelerini ve  

bölümlemelerini umran açısından, yani dünya üzerindeki çeşitli yerlere yerleşimin ve 

yaşam koşullarının, yerleşilen yerin geçim sağlama, kök salma (nesiller boyunca bir 

yerde kalma), devlet kurma ve bunun gibi özelliklerinin insan için elverişliliği ya da 

elverişsizliği açısından ele almıştır.  İnsan dine göre tek biçim ve tip olmak üzere 

yaratılmış olsa da, yaşadığı yerin hava koşullarından etkilenir; zaten insan, kendisini 

çevreleyen doğadan etkilenen bir varlık olarak, Allah tarafından yaratılan diğer her 

varlık gibi, değişime de tâbîdir.  

İbn Haldun da bu durumun farkındadır ve Mukaddime’de hava koşullarının 

insan üzerindeki çeşitli etkilerini tartışmaya konu ettiği ilk bölümün üçüncü faslını 

Kur’ân’daki Ahzab suresinden “Sen Allah’ın sünnetinde (tabiî ve ictimâî olan ezelî 

nizamında) bir değişiklik bulamazsın” (Ahzab, 62) âyetiyle sonlandırmıştır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 173; İbn Haldun, 2005a: 264). Burada vurgulanmaya çalışılan olgu, 

Allah dışındaki tüm varlıklar için değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu, 

insanın da bu değişimlerden alması gereken payı aldığıdır.  

İkinci sorunun yanıtı yukarıda ifade edilen esasa dayanmakla birlikte, İbn 

Haldun’un Mukaddime’nin ilk bölümünün altıncı faslındaki şu sözlerinden de 

destek almaktadır: 

 

“…yaratılış âlemine (âlem-i tekvin) dikkatle bakınız. Nasıl madenlerden 
başlamakta, sonra bitkilere, sonra da fevkalade güzel bir biçimde tedricen 
hayvanlara geçilmektedir…Şu mükevvenat ve oluşumlar âlemindeki ‘bitişik  
olma’, bir sınıf ve sahanın sonunda bulunan bir varlığın ondan sonraki sınıf ve 

                                                
31 “Allah ilk insan olarak Âdem’i yaratmış, tüm insanlar da Âdem ile Havva’dan ortaya çıkmıştır; yani 
insanın kökeni tektir ve yaratılıştadır” biçiminde ifade edilebilecek düşünce kastedilmektedir. 
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sahanın ilk basamağının varlığı haline gelmek ve dönüşmek için, garip32  bir 
istidat ve kabiliyete sahip olması mânâsına gelmektedir…nihayet yaradılıştaki 
tedricilik…insana kadar varmıştır. (Hayvanlar âlemi) insan olma33  noktasına, 
kendisinde zekâ ve idrâk toplanmış olan, ama fiilen düşünme ve görüş sahibi 
olma mertebesine ulaşmamış bulunan maymunlar âleminden geçerek 
çıkılmıştır34…” (İbn Haldun, 2005a: 283-284).  

İbn Haldun’un bu sözlerinde derecelilik-aşamalılık (tedricilik) dikkati 

çekmektedir; çünkü varlıklar  arasında derecelilik-aşamalılık söz konusu ise, insan tek 

tip ve biçimde yaratılmış olsa bile, bu biçimin- İslâm’ın ve diğer tüm tektanrılı 

dinlerin başlıca dogması olan yaratılış öğretisiyle çatışmadan-Allah’ın yarattığı en 

ideal biçim35 olarak, başka bir söyleyişle, yeryüzünde yaşayan tüm insanların 

varabileceği bir son aşama olarak kavranması olanaklıdır. Bu olanaklılığın kabulü, 

“İklimlere bağlı değişimler öze ilişkin değişmelerdir; iklimleri temel alan bir 

açıklamayı kabul etmek de Allah’ın insanı tek bir modele göre, tek bir kökenden 

yarattığı inancını temel alan yaratıcılık öğretisiyle çelişkilidir” biçiminde ifade 

edilebilecek olan sorunun çözülmesi için de bir yol açar.  

Buraya kadar söylenenlerden çıkarılabilecek bir sonuç şöyle ifade edilebilir: 

İnsanın doğasındaki yetilerin ve eğilimlerin gelişimini ve olgunlaşmasını sağlayan 

ya da engelleyen, insanın yaşadığı iklimin ve hava koşullarının uygunluğu ya da 

uygunsuzluğudur. Bu durumda, tarihin, uygun iklimlerde kurulan umranların tarihi 

olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.  

 Bölümün başında bildirildiği gibi, ilk adımda kökeni ve temel nitelikleri 

bakımından insanın Mukaddime’de nasıl anlatıldığı incelenmiştir. Böylelikle, 

umranların tarihini yapan ve yazan bir varlık olarak insanı doğanın belirlediği, daha 

doğrusu, toplumsal tarihin-yani umran ilminin konusu olabilecek herşeyin-bir doğa 

tarihi tarafından öncelendiği, hatta İbn Haldun’un insanlık tarihini doğa tarihi temeli 

üzerine kurduğu anlaşılmıştır. Bir doğa varlığı olarak insanın ve onun ürünü olan 

umranın, insanı çevreleyen doğal ortamla nedensel bir ilişki içerisinde olduğunun 

gösterilmesi, başka bir söyleyişle, doğrudan Mukaddime’deki malzeme kullanılarak, 

                                                
32 Uludağ başka bir nüshada bu sözcüğün fıtrî ve tabiî olarak geçtiğini kaydetmiştir. 
33 Homo sapiens kastedilmektedir; Uludağ da ana metinde bunu paranteze alarak belirtmiştir (İbn 
Haldun, 2005a: 284). 
34 Evrimci olarak değerlendirilebilecek bu görüşe İhvânu’s-Safâ’nın Risaleler’inde de rastlanmıştır 
(İhvânu’s-Safâ, 2003; Ülken, 1998: 36). 
35 Platon gibi kavramsallaştırılacak olursa, ‘insanlık ideası’. 
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İbn Haldun’dan nasıl bir kültür ontolojisi çıkarsanabileceği sorusunun yanıtlanması 

için yol açılmıştır.  

Tarihçilikte İbn Haldun dönemine kadar ele alınmış konular ve izlenmiş 

yöntemler, çalışmanın 1. bölümünde ele alındığından,  şimdi, bu bölümde atılacak 

ikinci adım olan yöntem sorunu, İbn Haldun’un İslâm’da tarihçiliğe yöntem 

bakımından katkıları temel alınarak incelenecektir.  

 

 3.2. Tarihçilik Yöntemi  

İslâm tarihçilerinin, genellikle, yaratılıştan kendi zamanlarına dek gerçekleşen 

olayları-derleyerek- kaydetme eğiliminde oldukları ve İslâm tarihçiliğinin-özellikle 

Tâberî, İbnü’l-Esir, İbn Kesîr gibi yaratılıştan kendi yaşadıkları zamana kadar 

gerçekleşen olayları eserlerine kaydeden tarihçilerin eserleri- söz konusu olduğunda 

başvurulması kaçınılmaz olan kaynakların Kur’ân ve hadis rivâyetleri olduğu, 1. 

Bölüm’de  örneklerle gösterilmiştir36. İbn Haldun  da, Kitâbu’l-İber’de ele aldığı 

konuların kapsamı bakımından, adı geçen tarihçilerin bir devamı gibi görülebilir. 

Fakat İslâm tarihçiliğinde ve evrensel düşünce tarihinde, onu İslâm tarihçilik 

geleneğinin dışına çıkaran pek çok yön bulunmaktadır. Bu adımda, İbn Haldun’un 

tarihe bir bilgi alanı olarak nasıl yaklaştığı, tarihe önerdiği yeni altyapının ve 

yöntemin-yani umran ilminin- yardımıyla tarihi nasıl bir bilgi alanına dönüştürmeyi 

hedeflediği- Mukaddime ekseninde- gösterilmeye çalışılmıştır. 

İbn Haldun, Mukaddime’ye tarih ilmiyle ilgili düşüncelerini ifade ederek 

başlamış; bu bağlamda tarih ilminin erdemi ve yararlarını dile getirdikten sonra, 

tarihte kendi dönemine kadar izlenen yöntemlerin değerlendirmesini yapmış, 

tarihçilerin düştükleri yanılgı ve kuruntulardan bazılarının nedenlerini açıklamaya 

çalışmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 15-50; İbn Haldun, 2005a: 165-198). İbn Haldun, 

kendinden önceki tarihçilere eleştirilerini  kendi kurup geliştirdiği umran ilmi 

üzerinden temellendirmiştir. İbn Haldun’un tarihe bakışını ve tarihi içeriklendirişini 

belirleyen esaslar, umran ilmi aracılığıyla ortaya koyulduğundan, umran ilmi 

kapsamında ele aldığı konuların, tarih düşüncesinin ve tarih için önerilen eleştirel 

yöntemin çıkış noktasını oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İbn Haldun 

                                                
36 Bkz.: yuk., s. 20-23. 
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salt aktarıma bel bağlayan geleneksel tarihçilerin düştüğü en önemli hatanın 

‘umrandaki ahvâlin tabiatını bilmemek’ olduğunu ifade etmiş (Ibn Khaldûn, 1958a: 

72; İbn Haldun, 2005a: 200), bu hatanın giderilmesi için tarihin yardımcı bir ilme 

gereksinim duyduğunu ve bu ilmi de ilk kez kendisinin kurduğunu bildirmiştir (Ibn 

Khaldûn,  1958a: 79; İbn Haldun, 2005a: 207).  

Tarih ilmiyle ilgili düşüncelerini tarihin anlamlarını zâhir ve bâtın-yani, 

sırasıyla dış ve iç- olarak ikiye ayırmakla ifade etmeye başlayan İbn Haldun, dış 

anlamıyla tarihin belirli yer ve zamanlarda gerçekleşmiş olayları ve/veya bu olaylar 

hakkındaki haberleri derleme, iç anlamıyla tarihin olayların kökenleri ve nedenlerine 

ilişkin akılcı ve kuramsal bir araştırma, dolayısıyla ilmî bir çalışma olduğunu 

belirtmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 10; İbn Haldun, 2005a: 158; Mehdî, 2000a: 394). 

Ona göre tarihçiler temelde iki yol izlemiştir, bunlardan ilki nazâr, yani eleştirel 

inceleme yolu, ikincisi de nakîl, yani salt aktarım, önceki söylenenlerin derlenmesidir 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 41; İbn Haldun, 2005a: 189; Mehdî, 1964: 147). Koyduğu bu 

ölçütler çerçevesinde, İbn Haldun, Kitâbu’l-İber’i diğer İslâm tarihi eserlerinden 

ayrı bir yere koyduğunu bildirmiştir37 (Ibn Khaldûn, 1958a: 59; İbn Haldun, 2005a: 

207).   

Bu durumda, İbn Haldun’un İslâm tarihçiliğinde bir kırılma noktasını temsil 

ettiği söylenebilir; çünkü tarih, İbn Haldun’un kurduğu bu ilim sayesinde artık bir 

ölçüte, felsefî bakış açısını temel alan bir yönteme kavuşmuştur ve artık önceki 

kaynaklardan naklederken haberlerin doğru ve güvenilir olup olmadığının 

denetlenmesi olanaklıdır. Ahmet Arslan da, İbn-i Haldun başlıklı çalışmasında, 

İslâm tarihçiliğinde tarih ilminin yapısının ve yönteminin Mukaddime ile dönüşüm 

geçirdiğini ifade etmekte;  İbn Haldun’un yaşadığı zamana dek ‘naklî’ ilimler 

kapsamında görülen ve yöntemi hadis toplayıcılığının ve yazıcılığının yöntemine-

yani olayı aktaran kişinin kişilik özelliklerine güvenme esasına dayalı ‘kişi 

eleştirisi’ne- göre biçimlendirilen tarih yazıcılığının, Mukaddime ile getirilen, 

‘olaylara ilişkin haberler’i konu alma, felsefece bir yöntem kullanma gibi esaslardan 

sonra farklı bir alana-o zamandaki ifadesiyle, ‘aklî’ ilimler sınıfına- taşınmış 

                                                
37 Ne var ki, R. Flint, W. Barthold, Philip K. Hitti ve M. Talbi gibi pek çok düşünür İbn Haldun’un  
tarihçilik için Mukaddime’de koyduğu ölçütlere Kitâbu’l-İber’de  uymadığı-ya da uyamadığı 
görüşünü savunmuşlar; onun tarihçiliğinin tarih felsefeciliğine göre geride kaldığını öne sürmüşlerdir 
(Hitti, 1980-III: 902; Talbi, 1971: 829; Uludağ,  2005: 81). 
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olduğunu öne sürmektedir (Arslan, 2002: 60-61).  Başka bir söyleyişle, İbn Haldun, 

kendi tarihçiliğinde, metin eleştirisini38 ön plana alma eğilimi göstermiştir ve umran 

ilmini kurma fikrine bu eğilimin gerekliliğini temellendirme kaygısıyla  varmıştır.  

Mukaddime’de açıklandığı üzere, İbn Haldun’u tarihi ve geçmişte tarihle 

ilgili yazılmış eserleri incelemesi sonucunda kapsamlı bir tarih kitabı39 yazmaya 

heveslendiren nedenlerin şöyle sıralanması olanaklıdır: 1. İslâm’daki büyük 

tarihçiler, eski çağlara ait haberleri geniş ölçüde derlemiş toplamışlar, bunları yazılı 

olarak kayda geçirmişlerdir; fakat ‘asalak’ tarihçiler bu haberleri sahte ve uydurma 

haberlerle karıştırıp haber uydurmaya başlamışlar, sonra gelenlerin çoğu da tarih 

yazımlarında bu tarz eserleri temel almışlardır ; 2. Aralarına uydurma haberler 

karışmış rivâyetleri işittikleri biçimde nakleden sonraki tarihçiler, incelemede, doğru 

haberi uydurma olandan ayıklamada, olayların nedenlerini sorgulama ve açıklamada 

zayıf kalmışlardır; 3. İbn İshak, Tâberî, İbn Kelbî, Muhammed bin Ömer Vâkıdî gibi 

kendilerinden öncekilerin kitaplarında bulunan rivâyetleri yazdıkları eserlere tam 

olarak nakledenlerden, Mes’ûdî gibi İslâm öncesi devletlerin, milletlerin ve genel 

olayların tarihini geniş bir biçimde ele alanlardan ve Ebû Hayyan ile İbn Refik gibi 

sınırlı tarihçilik yapanlardan-yani yalnızca kendi ülkesinin, bölgesinin, şehrinin ve 

yaşadığı çağda gerçekleşmiş olayları kayıt altına almakla yetinenlerden-sonra, adı 

geçen bu tarihçileri taklit eden  aklı kıt, ‘budala’40 yazarlardan başkası gelmemiştir; 

4. Bu taklitçi tarihçiler bir devleti anlatma işine giriştiklerinde o devletle ilgili 

uydurma ya da sağlam kaynaklı tüm rivâyetleri  koruyarak sıraya dizmişler, o 

devletin kuruluşunun, yükselişinin, duraklamasının ve çözülmesinin nedenlerini 

anlatmamışlardır; bu tarihçilerin yazdıkları eserlerden tarih okuyanlar da devletlerin 

başlangıcının, yükselişinin, duraklamasının ve çözülmesinin neden ve nasıl olduğunu 

öğrenememiş, sürekli araştırmışlardır (Ibn Khaldûn, 1958a: 7-9; İbn Haldun, 2005a: 

158-160).   

Kendisini tarihe ilişkin bir eser yazmaya yönelten nedenleri yukarıdaki sırayla 

anlatan İbn Haldun, insanlık tarihine ilişkin kapsamlı bir araştırma içerecek biçimde 

                                                
38 Bkz.: yuk., s. 25. 
39 Kitâbu’l-İber’i kastetmektedir. 
40 Bu niteleme İbn Haldun’a aittir (Ibn Khaldûn, 1958a: 9; İbn Haldun, 2005a: 160). Arslan, İbn 
Haldun’un bu nitelemeyi 12. yüzyıldan sonra yetişen İslâm tarihçileri için kullandığı görüşündedir 
(Arslan, 2002: 47-48). 
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tasarladığı eserini hangi anlayışla düzenlediği konusunda  da şu bilgileri vermektedir:  

1. Bu eserde, özgün bir yöntem ortaya koyulmuştur; 2. Bu eser, umranı ve 

medenîleşme biçimlerini, insan toplumlarında görülen olayların yasalarını 

açıklamaya çalışmakta; dolayısıyla, olanların nedenlerini anlama ve taklit 

zihniyetinden kurtulma konusunda yararlı olmayı vaad etmektedir; 3. Bu eser bir 

mukaddeme41 ve üç kitaptan oluşmakta olup; mukaddeme tarih ilminin erdemi, 

yararları, tarihte izlenen yöntemlerin çözümlenmesi ve tarihçilerin hata yaptıkları 

konular hakkında; birinci kitap umran ve mülk, hükümdarlık, geçinme, kazanç, 

ilimler, sanatların nedenleri ve ilkeleri-yani umranın özüne ait yasalar hakkında; 

ikinci kitap yaratılıştan İbn Haldun’un yaşadığı zamana dek uzanan Arap nesilleri ve 

devletleri42 ile ilgili haber ve rivâyetler hakkında; üçüncü kitap Berberîler43 ve onlara 

yardımcı olan Zenâte kabilesi44, başlangıçtaki durumları, özellikle Mağrip 

bölgesindeki mülk ve devletleri hakkındadır; 4. Bu eser  bedevî-medenî  ayrımı 

yapılmaksızın Arapların ve Berberîlerin haberlerini, tarihlerini, onlarla çağdaş olan 

büyük devletlere işaret etme özelliğini içermekle birlikte, yaratılışın başlangıcı ve 

ondan sonraki haberler arasından ders alınması gereken unsurları açık bir biçimde 

dile getirmiştir; bu yüzden de esere Kitâbu’l-İber ve Divânu’l-Mübtedei ve’l-

Haber Fî Eyyâmi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve Men Âserehum min Zevi’s-

Sultanu’l-Ekber45 adı verilmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 10-11; İbn Haldun, 2005a: 

161-162).     

Tüm bu bilgiler ışığında, ‘neden tarih?’ sorusu, İbn Haldun tarafından şöyle 

yanıtlanmaktadır:  

 

                                                
41 Kitâbu’l-İber adlı eserin önsözü ve birinci kitabı için kullanılan ve zamanla adı geçen eseri 
gölgede bırakacak derecede ünlenen Mukaddime yerine, İbn Haldun, ‘mukaddeme’ sözcüğüyle 
Mukaddime’nin kısa önsözüne işaret etmektedir (İbn Haldun, 2005a: 161’deki çeviren dipnotu). 
42 İbn Haldun ikinci kitapta Araplar ile çağdaş olan Süryânîler, Kıptîler, İsrailoğulları, Farslar, Yunan, 
Roma, Türk ve Franklar gibi önemli devletlere ve bunların kurdukları devletlere de değindiğini 
belirtir- İbn Haldun, 2005a: 161. 
43 Kuzey Afrika’da, özellikle Mağrip bölgesinde yaşayan kabilelerin genel adı olarak 
kullanılmaktadır. 
44 Turan Dursun çevirisinde Zenâte kabilesi özel bir ad gibi değil, ‘zenaatçı kabileler topluluğu’ 
ifadesiyle karşımıza çıkmaktadır. Dursun, Üçüncü Kitap’ın içeriğine ilişkin ilk cümleyi: “zenaatçi 
kabileler topluluğu gibi Berberler ve bunların hizmetlileri, yardımcıları ile ilgilidir” biçiminde 
çevirmiştir (İbn Haldun, 1977: 70).  
45 Bkz. yuk: s. 50, dipnot no.27. 
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“Mâlum olsun ki tarih ilmi; gayesi şerefli, faydaları pek çok ve usûlü gayet 
önemli olan bir (disiplin ve) fendir46. Çünkü bu ilim, geçmişteki kavimlerin 
ahlâkı, nebîlerin gidişatı, hükümdarların devletleri ve siyasetleri ile ilgili hallere 
bizi vâkıf kılar. Din ve dünya hallerinde, maksadı örnek almak olan kimsenin 
temin edeceği fayda bu suretle tamamlanmış olur” (İbn Haldun, 2005a: 165).     
 

Ne var ki, tarihin yukarıda belirtilen yararları sağlaması, pek çok kaynağın, çeşitli 

bilgilerin, sahibini hata ve sürçmelerden uzaklaştıran düşünmenin varlığına bağlıdır 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 15; İbn Haldun, 2005a: 165).  Haberler ve rivâyetler söz konusu 

olduğunda nakle gereğinden fazla güvenerek onu temel almak büyük hatadır; 

geleneklerin temelleri, siyâsî kurallar, umranın doğası ve insan toplumlarının genel 

yasaları göz önüne alınmadığında, doğru haberi uydurma olandan ayırmak ve 

uydurma olan haberi ayıklamak konusunda yetersizliğe düşmek kaçınılmazlaşır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 15; İbn Haldun, 2005a: 165; Mehdî, 2000a: 397).  Bu durumda, 

tarihçilikte izlenmesi gereken yöntemin çerçevesinin çizilmesi gerekmektedir; İbn 

Haldun da bu çerçevenin çizilmesini Mukaddime’nin amaçlarından biri olarak 

koymuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 15; İbn Haldun, 2005a: 165).  

 İbn Haldun tarihin kavimler tarafından birbirine aktarıldığını söyledikten 

sonra, İslâm tarihçiliğinde kendilerinden önce gelen tarihçilerin kitaplarındaki 

rivâyetleri olduğu gibi-yani aslına tam tamına sadık kalarak-eserlerine aktaran 

tarihçilerin çok az olduğunu söylemiş, bu tarihçiler arasında Muhammed İbn İshak47 

(öl. 767-768), Seyf bin Ömer Esedî48 (öl. 796-797), Hişam bin Muhammed İbn Kelbî 

(öl. 821), Muhammed bin Ömer Vâkıdî (öl. 823), Ebû Cafer Muhammed bin Cerir 

El-Tâberî (öl. 923) ve Ali bin Hüseyin El-Mes’ûdî’nin (öl. 956) adlarını saymıştır 

(Ibn Khaldûn  1958a: 8; İbn Haldun, 2005a: 159). İbn Haldun’un Mukaddime’de 

adını andığı tarihçileri sıralamak gerekse, yukarıda sayılan başat tarihçiler dışında şu 

isimlerle karşılaşılabilir: 1. Ebû Hayyan bin Halet49 (öl. 1076), 2. İbrahim bin Kâsım 

                                                
46 Süleyman Uludağ çevirisinde ‘fen’ olarak geçen terim,  Franz Rosenthal çevirisinde ‘discipline’, 
Zakir Kadirî Ugan çevirisinde de ‘ilim’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958a: 15; 1988a: 
18). Özgün Arapça metinde de bu terim ‘fen’ olarak geçmektedir (İbn Haldun, 1996: 14). 
47 Peygamber’in yaşam öyküsünü yazan ve İslâm’da tarihçilik geleneğini başlatan kişidir; Es-
Sîretu’n-Nebeviyye adlı yapıtını Halîfe Mansur’un isteği üzerine yazdığı ve yaratılıştan kendi 
zamanına dek tüm olayları anlattığı ileri sürülmüştür  (İbn Haldun, 2005a: 159, 3 no.lu dipnot). 
48 Tâberî’nin de bu tarihçiyi kaynak gösterdiği öne sürülmüştür (İbn Haldun, 2005a: 159, 3 no.lu 
dipnot). Ayrıca İbn Haldun, Mes’ûdî’nin aktardığı bir haberi eleştirirken, Esedî’nin verdiği bilgiden 
de yararlanmıştır (Ibn Khaldûn  1958a: 17; İbn Haldun, 2005a: 167). 
49 İbn Haldun, 2005a: 159, 5  no.lu dipnot. 
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İbn Refik50 (Kayravan bölgesinin devlet tarihçisidir, 1000 yıllarında yaşadığı ileri 

sürülmüştür), 3. Hasan İbn Reşik51 (öl. yaklaşık 1065-1070), 4. İbn Abdurabbih52 

(Ibn Khaldun 1958a: 46, 50; İbn Haldun, 2005a: 176, 180), 5. El-Mesâlik ve’l-

Memâlik’in yazarı Abdullah bin Muhammed Bekrî (öl. 1094) (Ibn Khaldun 1958a: 

67; İbn Haldun, 2005a: 195). Saydığı tarih kaynakları arasında yer alan Vâkıdî ve 

Mes’ûdî’nin53 eserlerinde eleştirilecek çok şey olduğunu da sözlerine ekleyen İbn 

Haldun, adını andığı tüm tarihçileri kaynak göstererek rivâyet aktarımına gitmemiş-

yani bu tarihçilerin tümünden yararlanmamış, Mukaddime’nin tarih ile ilgili 

tartışmanın yoğun olduğu ilk kısımlarında belli başlı tarihçilerin aktardığı 

haberlerdeki eksiklik ve yanlışlıkları göz önüne sererek eleştirmiştir (Ibn Khaldûn  

1958a: 15 vd.; İbn Haldun, 2005a: 165 vd.). 

 İbn Haldun, adını andığı tarihçiler dışında sık sık Kur’ân’a atıfta bulunmuş54, 

bunun dışında Buhârî, Hanbelî mezhebinin kurucusu Ahmed b. Hanbel, Mâlikî 

mezhebinin kurucusu Mâlik bin Enes gibi âlimlerce yazılmış hadis ve fıkıh 

kitaplarındaki aktarımlardan da geniş ölçüde yararlanma yoluna gitmiştir; 

Mukaddime’nin genelinde söz konusu kişilere ve eserlerine sık sık atıfta 

bulunulduğu görülebilir. Yalnız şunu tekrar vurgulamakta yarar vardır: İbn Haldun, 

aktarımlarından söz ettiği tarihçilerden yararlanmak kadar, bu tarihçileri eleştirmeyi 

de amaçlamıştır ve amacını gerçekleştirmek üzere eleştirdiği tarihçilerin 

aktarımlarından seçtiği pek çok örneği Mukaddime’nin çeşitli yerlerinde anmıştır.  

İbn Haldun’un yukarıda dile getirilen kaygıları göz önünde 

bulundurulduğunda, tarih bilgisinin güvenilirliğinin önemli bir sorun olduğu görülür; 

fakat bu sorunu önceleyen bir başka sorunun da kaçınılmaz olarak bu kapsamda 
                                                
50 İbn Haldun, 2005a: 159-160, 5  no.lu dipnot. 
51 İbn Haldun, 2005a: 160, 6 no.lu dipnot: Uludağ, bu tarihçi hakkında İbn Hallikân’ın Vefeyâtu’l-A 
‘yan adlı eserine gönderim yapmış ve İbn Haldun’un İslâm tarihçilerini tek tek değil, genel bir 
biçimde eleştirdiğini ve değerlendirdiğini öne sürmüştür 
52 Kitâbu’l-Ikd adlı bir eseri bulunmaktadır. 
53 Tarihi bir çağa veya bir nesle ilişkin haberlerin anlatılması olarak da tanımlayan İbn Haldun, tüm 
eleştirilerine karşın, Mes’ûdî’nin Mürûcu’z-Zeheb adlı eserinde böyle bir anlatıma giriştiğini ve 
anlatımındaki geniş kapsamın zamanla onu tarihçilerin üstadı (piri) konumuna getirdiğini söylemiş;  
Mes’ûdî’nin haberlerin naklinde başvurulan güvenilir bir kaynak haline geldiğini belirterek onun diğer 
İslâm tarihçilerinin  üzerindeki etkisine de işaret etmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 45; İbn Haldun, 2005a: 
195).   
54 Sık sık Kur’ân’daki âyetlere gönderim yapmak, İbn Haldun’un yaşadığı dönemin yazılı ifade 
biçemi olabilir; fakat İbn Haldun yer yer düşüncelerinin dayandığı zemine işaret etmek için de 
âyetlerden yararlanmaktadır. Bu durum, İbn Haldun’un İslâm düşünce geleneğinin bir ürünü olduğu 
savını temellendirmeyi kolaylaştırır. 



78  

tartışılması gerekmektedir; bu da genel olarak bilginin doğruluğu ve güvenilirliği 

sorunudur. Bilginin doğruluğu ve güvenilirliği sorunu üzerindeki tartışma İslâm 

Medeniyeti çerçevesiyle sınırlanacaktır; çünkü İbn Haldun esas olarak İslâm düşünce 

çizgisinin bir parçasıdır, gelenekleşmiş bazı düşünce biçimlerini aşmaya çalışmasıyla 

da İslâm düşünce tarihinin önemli düşünürlerinden biri olmuştur.  İbn Haldun’un 

önceki tarihçileri “umrandaki ahvâlin tabiatını bilmemek” ile eleştirmekten geri 

durmamasının temelinde, eski tarih eserlerinde kişi eleştirisinin ön planda tutulması, 

hatta bunun tarih yazıcılığında tek başına yeterli görülmüş olması bulunmaktadır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 72; İbn Haldun, 2005a: 200).  

Salt nakilciliğin sakıncaları üzerinde duran ve bunun yol açtığı yanlışlıkları 

örneklerle göz önüne sermeye çalışan İbn Haldun’a göre salt nakle bel bağlamak, en 

azından tarihten doğru bilgi edinmek isteniyorsa, yanlış ve terk edilmesi gereken bir 

tutumdur. İbn Haldun’a göre tarih haberlerine karışan yalan ve bozulmaların başlıca 

nedenleri şunlardır: 1. Bazı görüşlere ya da mezheplere aşırılık derecesinde taraftar 

olma eğilimine sahip insanlar kendilerine uygun gelen haberi yalan da olsa nakletme 

hatasına düşerler; çünkü taraftarlık insanın inceleme ve sorgulama yetilerini köreltir; 

2. Haberi nakledenlere güvenerek onları sağlam kabul etmek de tarih haberlerine 

yalan karışmasına yol açan etkenlerdendir-bu durumda haberin doğruluğunu ve 

kaynağının ne kadar sağlıklı olduğunu eleştirel bir incelemeyle ortaya koyacak ayrı bir 

ilme gereksinim duyulur55; 3. Haberlerin ne için-yani hangi amaçla- nakledildiğine 

ilişkin aymazlık ve dikkatsizlik de tarih haberlerine yalan ve bozulma karışmasında 

etkilidir; çünkü haberi nakledenler veya rivâyet edenler gördükleri şeyin ardındaki 

gerçekliği anlamadan, haberi yalnızca kendi zan ve tahminleri temelinde aktarma 

eğiliminde olmuşlardır; 4. Haberleri nakledenlerin durumları olaylara nasıl 

uygulayacaklarını bilmemeleri ve haberlerdeki birbirine karışma ve yapaylık 

durumlarını göremeden, yorumsuz ve değerlendirmeden yoksun, dolayısıyla, 

haberdeki karışıklığın ve yapay müdahalenin sınırları ayrılamamış bir biçimde 

aktarımda bulunmaları,  tarih haberlerine yalan  karışmasında etkilidir; 5. Çoğunlukla 

                                                
55 Bu ilme ‘cerh ve ta’dil’-nakdu’r-ricâl- ilmi denir; Rosenthal çevirisinde bu ilmin karşılığı 
‘personality  criticism’ olarak verilmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 72; İbn Haldun, 2005a: 200). Fakat İbn 
Haldun’un İslâm tarihçilerine eleştirisi, daha önce de söylendiği gibi, cerh ve ta’dil ilminin 
sağladıklarını yeterli görerek, tarih olaylarını aklın ve deneyimin süzgecinden geçirmeden ve neden-
sonuç ilişkileri kopmuş bir olaylar yığını halinde derlemeleridir.   
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halktan kimselerin yüksek makam ve rütbe sahiplerine onları sürekli överek, her şeyi 

çok iyi ve güzelmiş gibi göstererek, bu yolla övdükleri kişilerin şan ve şöhretlerini 

yayarak onlara yaklaşmak ve yaranmak istemeleri,  tarih haberlerine yalan  

karışmasında oldukça etkilidir, hatta bu tarz kimselerin haberleri,  gerçeği 

yansıtmayacak ölçüde yaygınlaşır; çünkü insan nefsi bakımından övgüye ve 

yüceltilmeye düşkün bir varlıktır, dünyayı ele geçirmek için makama ve servete göz 

diker (Ibn Khaldûn, 1958a: 72; İbn Haldun, 2005a: 200).  Yukarıda da iki kez 

vurgulandığı üzere, tarih haberlerinin aktarımında yalanın (sahteciliğin) en önemli 

nedeni-İbn Haldun’un ifadesiyle- “…umrandaki ahvâlin tabiatını bilmemektir” ve bu 

ifade, İbn Haldun’da şu anlama gelir: Tarihte meydana gelmiş olaylardan her birinin  

kendine özgü doğası vardır; her bir olayın kendine özgü doğasının neyi gerektirdiğinin 

bilinmesi, tarih haberlerinin aktarımı sırasında doğrunun yalandan ayrılması için en 

gerekli araçtır, eleştirel yöntemin olmazsa olmaz koşulu da böyle bir bilgiye sahip 

olmaktır; bu bilgiye sahip olmadan, yani umranda olan bitenin doğasını anlamadan, 

haberlerin doğruluğunu ya da yanlışlığını denetleme olanağı yoktur (Ibn Khaldûn, 

1958a: 72; İbn Haldun, 2005a: 200).  Ahmet Arslan, sayılan bu nedenlerin izinden 

giderek, İbn Haldun’un Mukaddime’nin başında nakilciliği benimseyen tarihçilerin 

hatalarına ilişkin verdiği örnekleri dört ana gruba ayırmıştır: Bu hataların ilki, tarih 

olaylarındaki mal, para, asker vb. sayılarının abartılması ile, ikinci grup hata, varlığı 

ileri sürülmesine karşın gerçekte hiç varolmamış olay ya da yerlerle, üçüncü grup, 

eski İslâm devleti halîfelerinin karakterleriyle, dördüncü ve son grup da, zamanla 

değişen koşulları göz ardı ederek geçmişte olup bitmiş bazı olayların yanlış 

değerlendirilmeleri ile ilgilidir (Arslan, 2002: 50-51). Dört temel grupta toplanan 

hataların her biri, Mukaddime’de şöyle değerlendirilmiştir:  

Mes’ûdî’nin İsrailoğullarının orduları hakkında nakletmiş olduğu haber, 

abartılı sayılar verme yanlışı çerçevesinde İbn Haldun tarafından şöyle eleştirilir: 

Peygamber Musa’nın ordusundaki asker sayısını 600.000 olarak nakletmek eleştirel 

düşünmeden yoksunluktur (Ibn Khaldûn, 1958a: 15-16; İbn Haldun, 2005a: 165-66). 

Umranın yasaları çerçevesinde İbn Haldun’un Mes’ûdî’ye yönelttiği eleştirinin 

dayandığı temeller şu biçimde anlatılabilir: 1. 600.000 kişilik bir ordunun, bu orduyu 

ortaya çıkaran bir topluluğun yaşlıları ve çocuklarıyla birlikte Suriye’de ve Mısır’da 

beslenmesi ve barınması olanaksızdır; sözü geçen coğrafya böyle bir yükü 
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kaldıramaz; 2. Bu örnek felsefî bir gözle incelenip, görünmeyenle görünen 

karşılaştırıldığında da  aynı sonuca varılır; 3. Başka tarih olaylarına başvurmak da bu 

rivâyetin asılsızlığını anlamak için yardımcı olabilir; örneğin Yahudilerden çok daha 

geniş, büyük ve güçlü bir devlete sahip olan Persler’in Bahtunnasr ve Halîfe Ömer 

dönemindeki asker sayısı bile 600.000’in çok altındadır; 4. Aradan geçen iki yüzyıl 

gibi bir sürede 70 kişilik bir topluluğun 600.000 kişilik bir ordu oluşturması yalnızca 

biyolojinin yasalarına değil, insanların üremelerine ve çoğalmalarına esas olan nüfus 

artışıyla ilgili ilke ve kurallara da aykırıdır;  5. O zamanın şartlarına göre 600.000 gibi 

bir sayıya ulaşmış ordunun savaş düzenine girerek savaş alanına yönlendirilmesi de 

askerî açıdan olanaklı görünmemektedir (Ibn Khaldûn, 1958a: 16-17; İbn Haldun, 

2005a: 166-167). Öyleyse, bir rivâyetin sağlıklı ya da uydurma olduğuna ilişkin 

çıkarımda bulunabilmek için öncelikle bu rivâyetin coğrâfî, tarihî (zaman anlamında 

kullanılmıştır), biyolojik ve askerî açılardan ayrı ayrı ele alınıp içinde bulunulan 

çağın-yani halin-koşulları ile de karşılaştırılması gerekmektedir (Ibn Khaldûn, 1958a: 

19; İbn Haldun, 2005a: 169).  

İbn Haldun, gerçekte olmamış olayları uydurarak gerçekmiş gibi aktarma 

hatasına örnek olarak Tubbaları göstermiş, Yemen’deki Tubbalar hakkında 

tarihçilerin yanıldığını, yanlış ve gereğinden fazla abartılı rivâyetlere yaslandıklarını 

öne sürmüştür:  

 

“Bütün tarihçilerin; Yemen ve Arap yarımadası hükümdarlarından olan 
Tubba’ların (Tebâbia) haberleri hususunda naklettikleri rivâyetler de çürük ve 
asılsız haberlerdendir…Bu haberlerin tümü….Daha çok uydurma masallardaki 
sözlere benzemektedir. Çünkü Tubbaların mülkü ve devleti sadece Arap 
yarımadasında kalmaktan ibaret olmuş, payitahtları ve başkentleri de Yemen’in 
Sana şehri olmuştur…” (İbn Haldun, 2005a: 169-170).  

 

Tarihçilerin aktarımlarına göre, Tubbalar, Yemen’deki köylerinden kalkarak Mağrip 

ülkelerinden Berberler yurduna ve İfrikiyye, yani savaşmak üzere Batı Afrika’ya 

çıkmış, Hz. Musa (a.s.) zamanında veya ondan biraz önce yaşamış olan Tubbaların 

ilk büyük hükümdarlarından Efrikiş b. Kays b. Sayfî de İfrikiye’ye (Tunus) sefer 

düzenlemiştir. Berberlerden bir çoğunun kanını dökmüş, bura halkının Arapça 

olmayan bir takım şeyler söylediklerini işitince: ‘Bu berbere nedir?’ demiş, bu 

suretle bu isim ondan alınarak ora halkına ad olarak verilmiştir ve ondan sonra bölge 
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halkı bu isimle çağrılmıştır. Efrikiş Mağrip’ten Yemen’e dönerken, bazı Himyer 

kabilelerini orada mecburi yerleşime zorunlu tutmuş, bu kabileler buraya 

yerleşmişler, yerli halka karışmışlardır. Sinhâce ve Kütâme kabileleri onlardan 

gelmektedir. İbn Haldun, uzun uzun aktardığı ve çürük gördüğü bu rivâyetlere, daha 

önce Mes’ûdî’de örneği gösterilen biçimde, insanı ve toplumları belirleyen yasaları 

göz önüne alarak karşı çıkmıştır. Ona göre, Arap yarımadasının ve Kuzey Afrika’da 

ona en yakın bölge olan Mısır’ın coğrafi konumu düşünüldüğünde bile, Yemen’den 

Mağrib’e kara yolu üzerinden  gideceklerin tek güzergahının Süveyş olduğu anlaşılır 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 20; İbn Haldun, 2005a: 170-171). Süveyş ve Akdeniz 

arasındaki mesafenin büyüklüğü hesaba katılınca, bir hükümdarın kalabalık bir 

orduyla bu kadar uzun bir mesafeyi kimseyle savaşmadan kat edemeyeceği açıktır 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 21; İbn Haldun, 2005a: 171). Savaşabilmek için de askerin 

erzaka, hayvanların yeme gereksinimi olacak ve bunları yağma ve talan yoluyla ele 

geçirmek veya kendi memleketinden getirterek  sağlamak zorunlu olacaktır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 21; İbn Haldun, 2005a: 171). İbn Haldun, tarihte Suriye ya da 

Mısır’da gerçekleşmiş Tubba-Amalika, Tubba-Kenan ya da Tubba-Kıbt 

savaşına/savaşlarına ilişkin en küçük bir aktarıma bile rastlanmadığını da belirterek, 

Tubbaların Yemen’den Kuzey Afrika’ya geçmiş olmalarının olanak dışı olduğunu 

göstermiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 21; İbn Haldun, 2005a: 171).   

Ne var ki, İbn Haldun yukarıda örneği sergilenen eleştirel tavra her zaman tam 

olarak bağlı kalamamış; sözgelimi Abbâsî Halîfesi Harun Reşid’in içki düşkünlüğü 

konusunda aktarılan rivâyetlere karşı çıkarken kendisi de Tâberî’nin ve diğer 

tarihçilerin Harun Reşid’in dindarlığı konusunda aktardıkları rivâyetlere dayanma 

yoluna girmiştir56: 

 

 

 

 

                                                
56 Fakat İbn Haldun’un bu yolu tutması, eleştirdiği tarihçilerin olaylara ilişkin aktardıkları verilerin 
birbiriyle tutarsızlığına işaret etme amacından da kaynaklanmış olabilir; dolayısıyla İbn Haldun’un 
Mukaddime’de rivâyetlere dayanma eğilimi gösterdiği bölümlerin-düşünürün kaygılarının anlaşılması 
açısından-daha dikkatli okunması gerekmektedir. 
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“Harun Reşid’in içki meclisinde şarap içmesi, iki nedimi ile birlikte sarhoş 
olması gibi hikâyelerde yaldızlı sözlerle anlatılan duruma gelince; “Hâşâ!Allah 
için biz onun kötü bir halini bilmiyoruz” (Yusuf, 12/51) deriz. ... Tâberî ve daha 
başkaları naklederler ki, o her gün yüz rek’at nafile namazı kılardı…Gece 
sohbetlerinde kendisini güldüren ve eğlendiren İbn Ebû Meryem’in, namaz 
kılınırken de aynı şeyi yapmaya teşebbüs ettiğini işitince, onu bundan men 
etmişti…”(İbn Haldun, 2005a: 176-177).  

 

Nitekim, İbn Haldun’un, sergilediği eleştirel tavra aykırı düştüğü başka bir 

örnek de, Fas’ta 808 yılında imam olan ve soyu Halîfe Ali’ye dayanan İdris’in soyu 

konusundaki rivâyetlere karşı çıkarken görülebilir: 

 

“İdris b.İdris b. Abdullah b. Hasan b. Hasan b. Ali b. Ebû Tâlib (r.a.)’in 
nesebine ta’n edenlerin yaptıkları dedikodular ve yaydıkları fısıltılar da 
yukardaki benzerleri gibidir, hatta gerçeğe onlardan çok daha fazla uzaktır. İdris, 
babasından sonra uzak batıda, yani Fas’ta M. 808’de imam olmuştu. Bir takım 
zanlara dayanarak, ana rahminde iken büyük İdris’e, halef olan küçük İdris’e 
hasedçilerin taarruzu gibi taarruz edenler, küçük İdris’in, İdrisîlerin azatlısı 
Raşid’den dünyaya geldiğini söylerler. Allah bunların belâlarını versin, 
rahmetinden tard etsin!....” (İbn Haldun, 2005a: 184). 
 
İbn Haldun’a göre Büyük İdris Berberlere enişte olmuş, Mağrib’e geldikten, 

ölene kadar bedevîler arasında kalmıştır. Bedevîliğin koşulları, pek çok işin gizli saklı 

görülmesine engel oluşturmaktadır, “çünkü duvarları yekdiğerine bitişik ve binaları 

alçaktır” (İbn Haldun, 2005a: 184). Ama İbn Haldun’a göre alıntıda geçen olayların  

hiçbiri olmamıştır, İbn Haldun bunun olmadığına ilişkin yemin etme gereği duyarak 

(‘vallahi’ ifadesini kullanmıştır) okuyucuyu böyle bir şeyin olmadığına ve İdris’e 

atılan iftiraların, İdrisîlerin düşmanları olan Abbâsîlerden ve Abbâsîlerin İfrikiye’deki 

valileri ve temsilcileri olan Ağlebîlerden çıktığına ikna etmeye çalışmıştır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 33; İbn Haldun, 2005a: 184). Daha önce Harun Reşid’e atılan bir 

iftiraya karşı Harun Reşid’i neredeyse avukatıymış gibi savunan İbn Haldun, burada 

ortaya koyduğu tamamen öznel yargılarıyla, Harun Reşid’in de halîfesi olduğu Abbâsî 

hanedanlığını İdrisîlere düşmanlık ve iftira ile suçlamış, tarihteki gerçekleri 

aydınlatmaktan çok belirli bir çıkar grubuna hizmet etme kaygısı taşıdığı izlenimi 

vermiştir.  

Aslında İbn Haldun, yukarıda Harun Reşid ve İmam İdris ile ilgili alıntılanan 

sözlerinde, üçüncü bir hata grubuna-yani eski İslâm halîfelerinin karakterlerine 

yönelik yakışıksız uydurmalara karşı çıkmayı amaçlamıştır. Fakat yine kendi 
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ifadelerinde görüldüğü gibi, İbn Haldun,  Abbâsî Halîfesi Harun Reşid’in karakterine 

ilişkin bilgileri kaynaktan aktardığını belirtmediği zamanda, onun eylemlerine 

doğrudan tanık olmuş, yani onun yanında bulunmuş bir kişi tavrını yansıtan cümleler 

kullanmıştır. Oysa Harun Reşid’in yaşadığı dönem ile İbn Haldun’un yaşadığı dönem 

arasında yaklaşık 500 yıllık bir zaman farkı bulunmaktadır. Yaklaşık aynı tavra, İmam 

İdris’in soyuyla ilgili ‘uydurmalara’  karşı çıkarken de rastlanmaktadır. Bu durumda 

İbn Haldun’un tarih olaylarını değerlendirirken kendisini öncü olarak gösterdiği 

eleştirel tavrın, olayları anlatırken kullandığı ifade biçimine her zaman yansımadığı, 

hatta onun İslâm tarihçilik geleneğinden-bazı bakımlardan- tamamıyla kopmadığı da 

söylenebilir. Buna karşılık, İbn Haldun’un yukarıdaki alıntılarda başvurduğu görülen 

abartılı ifade biçiminin, geçmiş siyasi karakterler hakkındaki uydurmacılığın vardığı 

boyuta dikkat çekme kaygısından kaynaklandığı da öne sürülebilir.  

Son hata grubu, İbn Haldun’un, ‘gizli’ olarak nitelediği türdendir: Bu hata, 

çağların değişmesi ve zamanın geçmesi ile millet ve kavimlerin durumlarının da 

değişime uğrayacağı olgusunun gözden kaçmasıdır (Ibn Khaldûn, 1958a: 40; İbn 

Haldun, 2005a: 190). Ne var ki, bu hata uzun çağlardan sonra ortaya çıkar ve hatanın 

varlığı pek az kimse tarafından fark edilebilir; çünkü milletlerin ve evrenin durumları, 

toplulukların adetleri, gelenekleri tek bir süreç ve düzenli bir yol izlemez (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 40; İbn Haldun, 2005a: 190). Olaylar zaman geçtikçe ortaya çıkan 

bir değişim ve bir durumdan başka bir duruma geçişten ibarettir (Ibn Khaldûn, 1958a: 

40; İbn Haldun, 2005a: 190). Bu değişim kişilerde, zamanlarda ve şehirlerde, 

ülkelerde, bölgelerde ve devletlerde de görülür; yani değişmeyen tek varlığın Allah 

olması ve O’nun dışındaki tüm varolanların değişime tâbî olmaları da bir yasadır (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 40; İbn Haldun, 2005a: 190). Öyleyse devlet, toplum ve siyaset 

alanlarındaki alışkanlıkların, gelenek ve göreneklerin durmadan değiştiğini, zaman ve 

çağlar geçtikçe başkalaştığını, farklılaştığını hesaba katmadan yazılan bir tarih 

eserinin verdiği bilgiye güvenilmez (Ibn Khaldûn, 1958a: 41; İbn Haldun, 2005a: 

191). Sözgelimi, tarihçiler Haccac’a ilişkin haberlerde, onun babasının 

öğretmenlerden olduğunu aktarırken bu tarz bir hataya düşmüşlerdir (Ibn Khaldûn, 

1958a: 41; İbn Haldun, 2005a: 191). İlim öğretme, İbn Haldun’a göre, Haccac’ın 

yaşadığı çağda (öl. 710) bir geçim yolu-yani bir sanattır ve devleti yönetenler 

açısından herhangi bir şerefe layık görülmekten uzaktır (Ibn Khaldûn, 1958a: 41; İbn 
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Haldun, 2005a: 191). Özellikle İslâm’ın ilk döneminde, ilim öğretmek, yalnızca şeriat 

koyandan işitileni aktarmaktan ve dinde bilinmeyen bazı konuları açıklığa 

kavuşturmaya çalışmaktan ibarettir (Ibn Khaldûn, 1958a: 42; İbn Haldun, 2005a: 

192). Oysa tarihçilerin aktarımlarında Haccac’ın babasının öğretmen olması, olayın 

gerçekleştiği çağın değil, tarihçilerin aktarım yaptığı çağın koşullarına göre 

yorumlanıp aktarılmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 43; İbn Haldun, 2005a: 193). Aynı 

şekilde, tarihçiler, ‘kadılık’ makamındaki değişikliği de anlamamışlar ve İbn Ebû 

Âmir ile İbn Abbâd’ın babalarının kadı olduğu haberi kendilerine geldiğinde kadılığı 

kendi çağlarındaki kadılık gibi algılamış ve yanlış yorumlamışlardır (Ibn Khaldûn, 

1958a: 43; İbn Haldun, 2005a: 193). Oysa sözkonusu kişilerin zamanında ve ilk 

zamanlarda kadılık, İbn Haldun’un yaşadığı zamanda Mağrip’teki vezirlikte olduğu 

gibi ‘asabiyet sahiplerinin’57 elinde tutmuş olduğu bir makam ve rütbedir (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 43; İbn Haldun, 2005a: 193). Kadılık makamına verilen değerin 

zaman içinde değiştiği olgusu, İbn Haldun’a göre, soyları Endülüs Emevî devletinin 

kurucuları olan Arap kabilelerine dayanan İbn Ebû Âmir ile İbn Abbâd’ın, 1. 

Frenklere karşı girişilen savaşlarda düşman birliklerine karşı askerin başına geçmiş 

oldukları ve asabiyet sahibi  olmayanlara verilmeyen diğer önemli görevleri 

üstlendikleri, 2. Onların tayin edildikleri görevlerin babalarının kadı olmalarından çok 

asabiyet sahibi olmalarından kaynaklandığı göz önüne alındığında, daha açık anlaşılır 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 43; İbn Haldun, 2005a: 193).  

Yukarıda örnekleri verilen uydurma rivâyetlere tarih kitaplarında sık 

rastlanmasının nedeni de, İbn Haldun’a göre, insan doğasında bulunabilir: İnsan nefsi 

tuhaf ve olağandışı şeylere düşkündür, sınırları aşmak ve abartmak dile kolay gelir, 

ardından takipçilerin ya da eleştirenlerin çıkacağını düşünerek kendiyle hesaplaşma 

kaygısı gütmeksizin, haberler ve rivâyetler konusunda ölçülü davranmaz, kendisini 

inceleme ve araştırmaya yöneltmez vb. (Ibn Khaldûn, 1958a: 19; İbn Haldun, 2005a: 

169). İşte tarihçilikte salt nefse bağlı kalınıp, aklı ve hikmeti dikkate almayan bir yol 

tutulduğunda, İbn Haldun’un deyişiyle, ‘zarar getiren bir alışveriş’ten fazlası elde 

edilemez58 (Ibn Khaldûn, 1958a: 19; İbn Haldun, 2005a: 169).  

                                                
57 Bu niteleme, İbn Haldun’a aittir. 
58 Turan Dursun çevirisinde, kökleri insan nefsinde de aranabilecek olan  rivâyet uydurma 
alışkanlığının din açısından da zararlı olduğu, şu sözlerle vurgulanır: “…Yalanların otlak yerinde 
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İbn Haldun’a göre tarih ilmiyle uğraşan kişinin siyasetin temel kurallarını ve 

varlıkların doğalarını bilmesi gerekmektedir (Ibn Khaldûn, 1958a: 39; İbn Haldun, 

2005a: 189). Tarihçi, olan bitenler, din, ahlâk, gelenek, mezhep ve diğer durumlar 

bakımından milletler, ülkeler ve çağlar arasındaki farklılaşma hakkında bilgi sahibi 

olmalı, görünmeyen unsurları günündeki koşullara bakarak kavramalı, varolan durum 

ile tarihe ait durum arasındaki uygunluğun ya da farkların-nedenleriyle ve 

sonuçlarıyla-bilincinde olmalı, devletlerin ve milletlerin hangi ilkelere dayalı olarak 

kurulduğuna, ortaya çıktığına, devletleri yönetenlerin durumlarına ilişkin bilgiye sahip 

olmalıdır; çünkü ancak bu bilgilere sahip bir tarihçi  kendisine nakledilen rivâyet ve 

haberlerdeki doğruluğu ve çürüklüğü ayrımlayabilir (Ibn Khaldûn, 1958a: 39; İbn 

Haldun, 2005a: 189).  

İbn Haldun’un Mukaddime’sinde tarih yazımı ile ilgili görülen bir yenilik 

şöyle ifade edilebilir: Felsefe, arkhe sorunundan varlık sorununa, bu noktadan varlığın 

bölümlerini araştırmaya geçmiş, böylelikle doğa bilimlerinin gelişiminin önünü 

açmıştır (Bıçak, 1999: 206). Öte yandan, tarih metinleri de, günümüzde ‘kültür 

bilimleri’ olarak sınıflandırılan bilgi alanlarının ortaya çıkışına dek, kültürlerin 

özelliklerini, evren açıklama modellerini ve bunların dayandıkları temelleri içinde 

barındıran bir ifade biçemine sahip olmuşlardır (Bıçak, 1999: 206).  

Bu noktaya kadar söylenenlerin, İbn Haldun’un İslâm tarihçiliğinde bir 

yeniliğin simgesi olduğu biçiminde yorumlanması olanaklı olsa da, İbn Haldun’dan 

önce de insana ve toplum yapısına ilişkin değerlendirmede bulunan tarihçilerin 

olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ne var ki tarih üzerine yazılan kitapların 

yalnızca belirli kısımlarında, eserin bütününü etkilemeyecek ya da eserin bütünüyle 

ilişkilendirilemeyecek belirleme ve değerlendirmelerde bulunmak ile insana ve  

                                                                                                                                     
diline ne gelirse söyler. Ve yeri gelince Tanrının âyetlerini eğlence konusu olacak biçimde kullanır. 
Yalanın-dolanın alıcısı olur ki, Tanrının doğru yolundan insanları saptırabilsin. Böyle bir yolu 
seçersen, sana, zararlı bir girişim, bir belâ olarak yeter” (İbn Haldun, 1977: 78). Uludağ ve Rosenthal  
çevirilerinde, Dursun çevirisinde herhangi bir gönderim yapılmadan kullanılan ‘Tanrının ayetlerinin 
eğlence konusu olması’ ifadesinin Bakara ve Kehf surelerinde geçen “Allah’ın ayetlerini alaya alır” 
âyetine; ‘Yalanın-dolanın alıcısı olur ki, Tanrı’nın doğru yolundan insanları saptırabilsin’ ifadesinin 
ise Lokman suresinde geçen “Hakk’ı Hakk’ın yolundan saptırmak için sözün eğlendirici ve oyalayıcı 
olanını satın alır” âyetine gönderimle anıldığı tespit edilmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 19; İbn Haldun, 
2005a: 169). Mukaddime’nin genel yazım biçiminde de, İbn Haldun’un, Kur’ân ayetlerini farklı 
bağlamlarda sık sık andığı görülmektedir. Bu durumda, Turan Dursun çevirisinde İbn Haldun’un 
anlatım biçiminin birebir korunup korunmadığı, sorgulanması gereken bir unsur olarak karşımıza 
çıkar.  
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topluma ilişkin çözümlemeleri bir ilim çerçevesinde, olabildiğince çok ve çeşitli 

boyutlarıyla incelemek ve dizgeleştirmek, bu biçimde oluşturulan dizgeyi de tarihin 

temeline koymak, tarih ilminin sağlaması beklenen yararlar göz önüne alındığında, 

karşılaştırma götürmeyecek ölçüde farklı iki tavırdır; bu tavırlardan ikincisi, İbn 

Haldun tarihçiliğinin-Mukaddime ile sınırlı kalan-özgün yanını açıklamaktadır.  

Bu özgün yan, örneği Nasihatname/Siyasetname tarzı eserlerde görülebilecek 

olan ahlâk öğütleri yığınını bir yana bırakıp toplumun ne olduğu ile ilgilenmesi, 

açıklamalarda deneyi ve gözlemi ön plana çıkarması, olgu ve olaylar arasındaki 

ilişkileri bir nedensellik zinciriyle ve tümevarımsal biçimde ortaya koyup toplumu ve 

tarihi belirleyen yasalara ulaşmayı amaçlaması gibi özelliklerle taçlanmış ve İbn 

Haldun, Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nde ilk örneği  17. yüzyılda Francis Bacon’da 

görülen ‘nedenselci/tümevarımcı bilim anlayışı’nın uygulayıcısı olmuştur (Arslan, 

2002; Özlem, 2004: 38). 

Şimdiye kadar ele alınan esaslar çerçevesinde tarihçilik yapmanın, tarih 

felsefesinden, daha özgül olarak, bir tarih epistemolojisinden bağımsız olamayacağı 

açıktır. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde, tarihin ve tarihçilikteki felsefî 

yöntemin esaslarını belirleyen umran ilminin birbirinden farkı ve birbiriyle nasıl 

ilişkilendirilebileceği sorularının yanıtlanması amaçlanmaktadır. Bunun 

gerçekleştirilmesi için umranın neleri içerdiğinin görülmesi gerekmektedir.  

Tarih, İbn Haldun’a göre, insanın fikir ve el sayesinde yapabildiği hemen 

hemen tüm eylemler (geçimini sağlama, devlet kurma, ilimleri, sanatları öğrenme ve 

öğretme vb.) hakkında bildirimler-yani haberler-içermeye uygun bir bilgi alanı olarak 

düşünülebilir. Bundan dolayı, tarih üzerine söz söyleyecek ya da eser yazacak 

herhangi bir kişinin, insanın doğasını ve bu doğasının insana neyi/neleri 

gerçekleştirme olanağı/olanakları tanıdığını-yani tek tek  varolanlara, fakat özellikle 

toplumların ve medeniyetlerin gidişatına egemen olan yasaları-bilmesi ve kavraması 

gerekmektedir; umran ilminin tarihe yardımcı bir ilim olarak kurulması da bu 

bağlamda anlam kazanır. Öyleyse, umran ilminin hangi konuları içerdiğinin bilinmesi, 

bu ilmin tarih ilminin amacıyla hangi nokta(lar)da kesiştiğinin anlaşılmasına da 

yardımcı olacaktır.  

İbn Haldun umran ilmi kapsamında ilkin genel çerçeve ile insana ait 

medeniyetin, bu medeniyetin sınıflarının ve dünya üzerinde kapladığı yerlerin ne 
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kadar olduğunu açıklamıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 83, 87-246; İbn Haldun, 2005a: 

209, 213-320). İkinci olarak, kırsal-yani göçebelik ya da yerleşiklik farkı 

gözetilmeksizin, geçimlerini tarımdan, hayvancılıktan, ilkel biçimlerde sağlayan ve 

şehirde değil, arazide yaşayan59-toplulukların medeniyetleri-İbn Haldun’un ifadesiyle 

‘bedevî umran’, kabileler ve ilkel ya da ‘vahşî’ topluluklar gibi konuları ele almıştır 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 61, 247-310; İbn Haldun, 2005a: 209, 323-369). Umran ilmi ile 

ilgili üçüncü adım, devletlerin, hanedanlıkların, hilâfetin, yönetimin, devlet 

örgütlenmesindeki aşamaların, çeşitli kurumların ve buna bağlı ortaya çıkan 

makamların konu alınması olmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 61, 311-481. 1958b: 3-232 

; İbn Haldun, 2005a: 209, 373-624). Bundan sonra İbn Haldun, şehirlerdeki 

toplulukların medeniyetleri-yani ‘hadarî umran’, memleketler ve şehirler üzerine 

görüşlerini açıklamış (Ibn Khaldûn, 1958a: 61; 1958b: 235-308; İbn Haldun, 2005a: 

209; 2005b: 629-690); bu açıklamalarını ilimler, sanatlar, geçim, kazanç ve kazanç 

yolları üzerine bir tartışmayla genişletmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 61; 1958b: 311-

408; İbn Haldun, 2005a: 209; 2005b: 693-762). İbn Haldun’un umran ilmi 

çerçevesinde ele aldığı son konu, ilimler, ilimlerin elde edilmesi ve öğrenilmesi 

olmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 61; 1958b: 411-463; 1958c: 3-480; İbn Haldun, 

2005a: 209; 2005b: 765-1090). 

 Mukaddime’nin içerdiği  konuları da kısa bir biçimde aktaran yukarıdaki 

paragraf, şu düşünceyi destekleyici görünmektedir: tarih,  insanın fikir ve el 

sayesinde yapabildiği hemen hemen tüm eylemleri nesnel bir gözle  (içeriden değil, 

dışarıdan) görmesine ve hafızasında biriktirmesine zemin hazırlayan bir varlık alanı 

olduğu kadar, söz konusu eylemler hakkında bildirimler-yani haberler- içermeye 

uygun bir bilgi alanı olarak da düşünülebilir. 

Bütün bölgelere, nesillere ve çağlara yaygın olarak genel durumların 

anlatılmasını tarihçi için bir esas olarak gören İbn Haldun’un tarih ilminden 

beklentisi, haberleri doğru ve uydurma olarak ayıklarken, kurduğu yeni ilim- yani 

‘umran ilmi’- çerçevesinde araştırdığı ve bulmayı umduğu insan toplumlarına ilişkin 

genel yasaları dikkate almasıdır; çünkü İbn Haldun’a göre: 

                                                
59  Bedevî teriminin açıklaması için bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 249; İbn Haldun, 2005a: 324. Buradaki 
açıklama temel alınarak, bedevî-hadarî ayrımının göçebelik-yerleşiklikten çok, kırsal ve kentsel 
toplum arasındaki ayrıma yakın olduğu sonucuna varılabilir.  
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“…tarihin hakikati, âlemdeki umrandan ibaret olan insan cemiyetinden (insânî 
ictimâ60) haber vermektir. Bu da âlemin umranı ve bu umranın tabiatına ârız 
olan vahşilik, ehlileşme, asabiyetler, insanların yekdiğerine galip olma gibi 
haller ve bundan meydana gelen mülk, hanedanlıklar, bunların mertebeleri, 
kazanma, geçinme, ilimler ve sanatlar gibi insanların iş ve çalışmaları ile 
edinmiş oldukları meslekler ve bu gibi şeylerden olmak üzere tabiatı icabı 
umrandan doğan diğer ahvaldir”   (İbn Haldun, 2005a: 199).  
 

İnsanın başlı başına bir kazanımı olarak umran ve umranda elde ettikleri, bir sonraki 

bölümün konusunu oluşturmaktadır. Tarihi ve umranı birer insan ürünü olarak ortaya 

koyan İbn Haldun’un, Mukaddime’de açıkladığı görüşleri desteklemek üzere 

tarihten verdiği örneklerin hemen tümü İslâm toplumlarına aittir; böylelikle İbn 

Haldun, Mukaddime’de anahatlarıyla bir İslâm tarihi de anlatmış olur. Örneğin, 

Mukaddime’de çağların değişmesi ile kavimlerin ve milletlerin durumlarında da 

değişiklik olacağı düşüncesini dile getirirken devletlerin yeryüzündeki gelip 

geçişlerini, İslâm devletinin kuruluşuna ve bazı Arap hanedanlıklarının yok oluşlarını 

da içerecek biçimde özetlemiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 62; İbn Haldun, 2005a: 190). 

İbn Haldun’un bu özetine göre, dünyada ilkin eski Fars kavimleri, Süryânîler, 

Nabatlar, Tubbalar, İsrailoğulları ve Kıbt kabileleri bulunmuştur; bu toplumlar 

devletleri, siyasetleri (yönetimleri), sanatları, dilleri vb. konularda-yani medeniyeti 

oluşturan unsurlar bakımından-kendilerine özgü olmuşlardır; medeniyet kurmadaki 

durumları da bıraktıkları eserlerden anlaşılabilir (İbn Haldun  1958a: 62; İbn Haldun, 

2005a: 190). Daha sonra yeni Fars kavimleri, Rumlar (Romalılar kastedilmektedir), 

Araplar gelmiş, medeniyeti oluşturan unsurlar değişmiş, adetler, gelenekler 

kendilerine benzeyen, benzemeyen, kendilerine zıt şeylere dönüşmüştür (İbn Haldun  

1958a: 62; İbn Haldun, 2005a: 190). Rumlar ve Araplar’dan da sonra, Peygamber’in 

kabilesi olan Mudar’ın egemenliğine ve devletine yol açan İslâm gelmiştir; 

kendinden önceki devleti, siyaseti, sanatları, kısacası her şeyi yeni bir dönüşüme 

sokmuştur (İbn Haldun  1958a: 62; İbn Haldun, 2005a: 190). Sonra,   

 

 

                                                
60 İbn Haldun’un kullandığı terim budur. Rosenthal, bu terimi ‘human social organization’ olarak 
çevirmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 71). 
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“Arap devleti de yıkıldı, hâkimiyeti sona erdi. İzzetlerini kuvvetlendiren ve 
mülklerini kuran selefleri geçip gitti. Hâkimiyet Arap olmayanların, meselâ 
doğuda Türklerin, batıda Berberîlerin ve kuzeyde Frenklerin eline geçti. O 
devletlerin ortadan kalkmasıyla bir takım kavimler ve milletler de ortadan 
kalkmıştı. Haller, âdetler ve ananeler değişikliğe uğradı, vaziyetleri unutuldu, 
durumlarına dikkat edilmez oldu” (İbn Haldun, 2005a: 190). 
 
Bu sözlerden, Arap-İslâm devletlerinin de yıkılmaktan kurtulamadığı anlaşılır; 

zaten bu çalışmanın  4. bölümünde umran konusu işlenirken, devletlerin ömürlü olup 

olmadığı da tartışılacaktır. Şu an için göz önünde bulundurulması gereken, insanın bu 

dünyadaki varoluş amacını gerçekleştirme konusunda attığı en büyük adımın, devleti 

ve devlet çatısı altında örgütlenen diğer kurumları oluşturmak olduğudur. Bölümün 

başından bu yana çeşitli açılardan önemine işaret edilen devletin, İbn Haldun’un tarih 

açıklamaları içerisinde önemli bir yeri olduğu, hatta umran ilminin de başlıca 

konularından birini oluşturduğu söylenebilir. Bu açılardan, devlet, ‘Umran Sorunu’ 

bölümünde geniş yer ayrılması hedeflenen bir konudur. Tarih-umran ilişkisini ele 

almayı hedefleyen 5. Bölüm’de de devletin, tarih-umran ilişkisi içerisindeki 

konumuna değinilecektir. 

Bilgi alanları olarak tarihin ve umranın özelliklerine bakıldığında, İbn 

Haldun’un öncelikle bir tarihçi olduğuna ve kendi çağındaki tarih yazıcılığında 

izlenen yönteme karşı duyduğu hoşnutsuzluğa dayanarak, onu umran ilmini kurmaya 

götüren temel kaygının bir yöntem kaygısı olarak değerlendirilmesinin uygun olduğu 

söylenebilir (Arslan 2002; Özlem 2004: 38-44). İbn Haldun’un, umran ilmi 

aracılığıyla tek tek tarih olaylarını ait oldukları toplumsal doğalarına-yani insanı ve 

toplumları belirleyen yasalara-göre açıklaması, İslâm tarihçiliğinde-Kuhn’un 

ifadesiyle-bir ‘paradigma değişimi’ olarak görülebilir (Kuhn, 1996; Dhaouadi, 1997; 

Özlem, 2004: 40). Üstelik Mukaddime üzerinden gelen bu paradigma değişimi, 

yalnızca İslâm tarihçiliğinde baskın olan bir anlayışın sorgulanması için değil, aynı 

zamanda kökeni Eski Yunan’a kadar götürülebilecek bir theoria61-historia ayrımı 

üzerinden tarihe bilgi değeri vermeyen ( ve onu daha çok bir edebiyat türü olarak 

sınıflayan) anlayışın aşılması için de önemli bir adımdır (Özlem, 2004: 42). 

                                                
61 Eski Yunan’da bu etkinliğin en ideal örneği felsefedir, dolayısıyla theoria etkinliği-Platon ve 
Aristoteles’te-daha çok felsefe olarak anlaşılmıştır. 
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Diğer yandan, “Mukaddime’de Aklî İlimler Algısı” adlı çalışmasında, tarih 

ilmine temel oluşturması için kurulduğu söylenen umran ilminin özelliklerine değinen 

Ömer Türker’e göre, İbn Haldun’un umran ilminin konusunu toplumsal varlık alanı  

olarak belirlemesinin ardında, bu varlık alanının bütün insan toplumlarında 

gerçekleşen nesnel bir varlık alanı biçiminde ortaya koyma kaygısı bulunmaktadır 

(Türker 2006: 35). Konu bakımından, inceleme alanı toplumsal varlığın zorunlu 

nitelikleri ve durumları, bu varlığa doğrudan doğruya ilişen diğer unsurları kapsayan 

umran ilminin yöntemi de ‘naklî’ olarak sınıflandırılan bilgi alanlarından 

farklılaşmaktadır (Türker 2006: 35). Umran ilmi, genelleştirici, kapsayıcı ve belirli bir 

bölümü açısından bir varolanı değil, o varolanın bütününü görmeye çalışmasından ve 

doğa bilimlerinin gözlem, deney, açıklama gibi yöntemlerini kullanmasından dolayı 

felsefî yaklaşımı da kendinde taşıyan bir bilgi alanı olarak öne çıkmaktadır.  

Şimdiye kadar ortaya koyulan görüşlerden çıkarılabileceği üzere, umranın 

bilinmesi, İbn Haldun düşüncesine göre, tarihçi için olmazsa olmazdır; yani tarih 

düşüncesinden beslenmeden sağlıklı biçimde tarih araştırması yapmak ve tarih 

yazmak olanaklı olmadığına göre, umranın onu oluşturan tüm unsurlarıyla tanınması 

gerekmektedir. Bu bağlamda, umranın hangi anlam ya da anlamlarda kullanıldığının 

belirlenmesi de önem kazanmaktadır, çünkü umran teriminin ‘medeniyet’e işaret ettiği 

öne sürüldüğünde ve günümüzde de her medeniyetin kendi tarihini yazma çabası 

olduğu göz önüne alındığında, İbn Haldun düşüncesinde yeryüzündeki umran kadar 

tarih eseri bulunma olanağı bulunduğunu çıkarsama imkânı doğar. Bir sonraki 

bölümde amaç, umran ilmini ve bu ilim çerçevesinde yaptığı çözümlemelerle İbn 

Haldun’un İslâm Medeniyeti’ne sağladığı açılımları anlamaktır.  
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4.  BÖLÜM:  UMRAN SORUNU 

Çalışmanın bu bölümünde, İbn Haldun’un Mukaddime adlı eseri  temel 

alınarak umranın ne olduğu, hangi aşamalardan geçtiği, devletin umran için neden 

gerekli ve önemli olduğu, devletin kurumları ve umranın gelişimine olan katkıları, 

mülk ya da hanedanlık biçiminde ortaya çıkan-ve İbn Haldun’un incelediği tek model 

olan-egemenliklerin ömürlerinin tükenmesinin umran ile neden ve nasıl ilişkili olduğu 

sorularının yanıtlanmasına çalışılacaktır. Söz konusu soruların yanıtlanmasının neden 

yararlı olacağına ilişkin şunlar söylenebilir: 1. Çağımızda insanlığın yüzleştiği 

sorunlar, felsefenin daha çok değerleri sorgu konusu eden alanıyla ilgilenilmesini 

gerekli kılmaktadır, siyaset/devlet/toplum felsefesi de bu alanın uzantıları olarak 

çalışmanın temel kaygılarını biçimlendirmektedir, 2. Devlet-medeniyet  ilişkisini ve 

bu ilişkinin tarih sürecindeki serüvenini anlamak, çağımız sorunlarının nerede 

odaklandığını görmek ve bu sorunları aşmak üzere önerilerde bulunmak için 

gereklidir, 3. Devlet-medeniyet ilişkisinin İslâm Medeniyeti’nin olgunluk döneminde 

ortaya çıkmış ve  medeniyetin içyapısını sorgulayarak yeni bir model aramaya 

girişmiş bir düşünür olan İbn Haldun’da nasıl ifade bulduğunu anlamak, Yeniçağ 

Avrupa Medeniyeti’nin insanlığı karşı karşıya bıraktığı sorunları aşmak için yol 

gösterici olabilir,  4. Bu bölümde yanıt aranacağı ifade edilen soruların yanıtlarını 

bulması, İbn Haldun’un nasıl bir kültür ve medeniyet kurgusuna sahip olduğunun 

anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.  

İbn Haldun umranın temeline ‘insana ait olma’ (human civilization-Ibn 

Khaldûn 1958a: 69; beşerî umran-İbn Haldun, 2005a: 197) ile ‘toplumsal yaşam ve 

örgütlenme’ (social organization- İbn Khaldun 1958a: 71; ictimâ-İbn  Haldun 2005a: 

199) unsurlarını yerleştirerek ona özel-teknik bir anlam kazandırmış; umranı insanın 

toplum halinde örgütlenmesinden ve yaşamasından doğan bazı temel olayları, daha da 

önemlisi, kurumları içerecek biçimde kullanmıştır (Arslan, 2002: 86). Bunun dışında, 

umranın temel anlamları şunlardır: 1. Bir yerde oturmak, yaşamak, 2. Bir yeri ziyaret 

etmek, 3. Bir bina inşa etmek (‘imar’ etme, yapma), 4. Bir yerin  kendisi açısından, 
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insanlar-hayvanlarla yerleşilmiş olmak, sık sık ziyaret edilmek, iyi durumda tutulmak, 

5. Bir yeri iyi durumda tutmak, işlemek1 (Arslan, 2002: 85).   

Umranın sıralanan anlamları arasındaki sonuncuda göze çarpan ‘iyi durumda 

tutmak, işlemek’, umranın gelişme açısından da yorumlanmasına olanak tanımaktadır. 

İbn Haldun için umranın bu anlamı, medeniyetlerde gelişmenin ve ilerlemenin olumlu 

olduğu düşüncesini de temellendirmeye olanak tanır; bu düşünce çizgisi 

Mukaddime’deki  şu ifadelerden çıkarılabilir: 1. Refahta ilerleme, insanları 

yapabileceklerinin en iyisini yapmaya yöneltir (Ibn Khaldûn, 1958b: 109; İbn Haldun, 

2005a: 543); 2. Gelişme/ilerleme olmazsa, yani bir yer mâmur hale gelmezse, o yerde 

gelişmeyi arttırmak için diğer toplumlardan gelebilecek ilim adamları, zenaatkârlar, 

emek ve sermaye akışı gerçekleşmez; bu da sürdürülebilir bir gelişmeyi zorlaştırır, 

hatta uzun vadede gerilemeye bile yol açabilir (Ibn Khaldûn, 1958b: 270-276; İbn 

Haldun, 2005a: 651-656). Kısaca söylemek gerekirse, İbn Haldun, medeniyetteki 

gelişmeyi salt tek bir dinamiğe bağlı süreç olarak değerlendirmemiş, gelişmenin 

ahlâk, devlet, toplum, nüfus gibi unsurlarla da desteklenip sürdürülebilir olması 

gerektiğini düşünmüştür. 

İbn Haldun’un Mukaddime’nin ‘Giriş’ kısmında umran ilminin özgünlüğünü 

ve yeniliğini vurgularken yaptığı ayrımlar, sanıldığının aksine bu bilgi alanının daha 

çok ‘aklî-felsefî’ bilgi alanlarından farkına işaret etmeye yöneliktir; buna örnek olarak 

‘hitabet’ ve diğer pratik felsefe alanları (iktisat ve siyaset) verilebilir (Türker 2006: 

35). İktisat ve siyaset (hatta siyaset felsefesi), İbn Haldun’a göre, ahlâk ve hikmet 

uyarınca insan türünün kalıcılığını ve korunmasını sağlayacak düzeni oluşturmak ya 

da bir topluluğu böyle bir düzen kurmaya yönlendirmek amacını taşımaları 

bakımından, umran ilminden ayrılırlar (Ibn Khaldûn, 1958a: 90-91; İbn Haldun, 

2005a: 214-215). Öyleyse, umran ilmi normatif-yani olması gerekenle ilgilenen- bir 

                                                
1 Latince’de ‘işlemek’ sözcüğünün karşılığı olan ‘colo/colere’nin, umranın bu anlamı ile örtüştüğü 
düşünülebilir. Bu eylemin edilgen geçmiş zaman biçimi olan ‘cultur’un (işlenmiş) günümüzdeki 
Avrupa dillerinde de benzer anlam içeriğiyle kullanılması,  umran terimini ‘Kultur’/ ‘Culture’ vb. ile 
karşılayanlara önemli bir malzeme sağlasa da, İbn Haldun umranı hem kültürü, hem de medeniyeti 
içerecek biçimde kullanmaktadır. Ahmet Arslan, umran terimini genel kullanımında ‘kültür’ olarak 
karşılamanın, hadarî-yani yerleşik kent kültürünü içeren-umrandan söz edildiğinde ise ‘uygarlık’ 
teriminin uygun olduğunu düşünmektedir (Arslan, 2002: 90-92).  Ne var ki, Mukaddime, İbn 
Haldun’un umran ilmini kurarken, günümüzde anlaşıldığı anlamıyla bir kültür ya da medeniyet 
kuramı geliştirme gibi bir kaygı taşıdığını söylemek için yeterli malzemeyi sunmamaktadır. Bundan 
dolayı, bu çalışmada, İbn Haldun’un umran kavramına yüklediği anlamlar gereken yerlerde dipnotla 
açıklanmak koşulu ile, bu kavramın olduğu gibi bırakılması uygun görülmüştür.  



93  

bilgi alanı olmak yerine, deskriptif-yani olanı gözleyip ifade eden, belirli bir varlık 

alanıyla örtüşecek kavrayışlara varan- bir bilgi alanı olarak kendini gösterir. Hatta 

tarih ilmi de, kendisine yardımcı olarak kurulmuş umran ilminin sayılan bu özellikleri 

sayesinde ‘aklî hikmet ilimlerinden sayılmaya müstehak’ bir kimlik kazanmıştır. İbn 

Haldun’un yaklaşımı, Akif Kayapınar’a göre, değişimi açıklarken vurguladığı 

toplumsal veya siyasi unsurlardan çok, alternatif bir ontoloji ve epistemolojiye dayalı 

bir tarihsel-sosyolojik çerçeve sunması sayesinde farklı bir boyut kazanmıştır 

(Kayapınar, 2006: 85). 

Toplum yaşamının ve umranın oluşmasında en temel etken olan asabiyet, İbn 

Haldun’un umranı ele alırken izlediği konu sıralaması ve bu çalışmadaki temel 

kaygılar gözetilerek, ilk sırada incelenecektir. Asabiyetin bölümün ilk konusu olarak 

belirlenmesinin gerekçesi şöyle ifade edilebilir: Asabiyetin ne olduğunun anlaşılması, 

umrandaki ilk aşama olan bedevîliğin; bedevî toplum yaşamının temel niteliklerinin 

kavranması, umrandaki diğer aşama olan hadarîliğin-yani şehirlerde medeniyete doğru 

giden yerleşik kültürün ve kurumsal yapılanmanın-anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.  

Dolayısıyla, umranın geçtiği aşamaların anlaşılması açısından, asabiyet en önemli 

anahtar niteliği taşımaktadır.  

Sanatların ve ilimlerin geliştiği, ekonomik zenginliğin arttığı fakat diğer 

yandan da ahlâkî bakımdan kendine yabancılaşmanın yaşandığı-dolayısıyla asabiyetin 

aşama aşama zayıfladığı-hadarî umranın sürekliliğinin devlet yapısıyla bağlantısı, 

çalışmanın bu bölümünde atılacak önemli adımlardan biri olarak, devlet-umran 

ilişkisini genel  bir çerçevede ele almayı amaçlamaktadır.   

Çalışmanın 2. ve 3. bölümlerinde ele alınan konular çerçevesinde ortaya çıkan 

bazı savlar, İbn Haldun’un  tarihi, umranın, medeniyetlerin, insanın tüm yapıp 

ettiklerinin tarihi olarak görme eğiliminde olduğunu söyleme olanağı tanımaktadır. 

İbn Haldun’un insan anlayışı da böyle bir çıkarımda bulunma olanağını vermektedir. 

İbn Haldun Mukaddime’nin ilk bölümünün ilk faslını, insanın nasıl bir varlık 

olduğunu ayrıntılı bir biçimde anlatmaya ayırmıştır. İbn Haldun’a göre insanların 

toplum halinde yaşamaları zorunludur ve filozoflar bu düzene medeniyet adını vererek 

umranın anlamını da belirlemiş olurlar (Ibn Khaldûn,  1958a: 89; İbn Haldun, 2005a: 
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213)2. İbn Haldun, bu sözleriyle, umranın anlamını açıklarken, bu terimin toplumların 

oluşturduğu medeniyetle  eş anlamlı olduğunu, yani umranın temelinin insanın 

oluşturduğu toplum(lar)da olduğunu anlatmıştır.  Bu durumda, insanın neden 

toplumlar halinde yaşamak zorunda olduğu ve toplum halinde yaşama olanak tanıyan 

unsurun/unsurların ne(ler) olduğu sorularının da yanıtlanması gerekmektedir.  

İnsanın neden toplumlar halinde yaşamak zorunda olduğu sorusu, 3. bölümün 

‘Tarihli Bir Varlık Olan İnsanın Kökeni ve Temel Nitelikleri’ kısmında önemli 

ölçüde yanıtlanmıştır. İkinci soruya-yani toplum halinde yaşama olanak tanıyan 

unsurun/unsurların ne(ler) olduğu sorusuna- İbn Haldun düşüncesi çerçevesinde 

verilecek en kısa ve doğru yanıtın ‘asabiyet’ olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden bu 

bölümde tartışma konusu kılınacak konuların ilki-yukarıda da açıklandığı üzere-

asabiyet olarak belirlenmiştir. Aslında asabiyeti önceleyen, varlığını sürdürme 

içgüdüsü temelinde oluşan bir yardımlaşma dürtüsünden söz edilebilir; fakat insanlar 

toplum halinde yaşamaya başladıklarından bu yana, ya kan bağı bulunan kimselerle, 

ya da aynı amaca ulaşmak için bağlaşım (ittifak) kurduğu (aralarında kendi kanından 

olmayanların da bulunduğu) insanlarla dayanışmaya gereksinirler ve bu karşılıklı  

gereksinim İbn Haldun’un ‘asabiyet’ adını verdiği dayanışma ruhunun temelidir.   

 

4.1. Asabiyet 

 İnsan için, toplum halinde yaşamaya başladıktan sonra, umran3 kurmak da bir 

zorunluluk halini alır; bu umran kurulunca da-insan doğasında bulunan saldırganlık ve 

haksızlık etme gibi sorunlu özelliklerden dolayı- insanları birbirine karşı koruyacak 

bir güce gereksinim duyulur (Ibn Khaldûn, 1958a: 91; İbn Haldun, 2005a: 215). İbn 

Haldun bu süreci şöyle anlatmıştır: 

 

“….Şu halde insanların yekdiğerine karşı tecavüz etmelerini önleyecek ‘başka 
bir şeye’ behemehal ihtiyaç vardır. Bahiskonusu ‘başka şey’, kendilerinin 
dışında olan bir canlı olamaz. Çünkü hayvanların tümü, idrak ve ilham 
itibariyle insanlardan eksiktirler. O halde bahiskonusu vâzi ‘ (hakim ve yasakçı 

                                                
2 Ayrıca bkz. yuk: s. 57, ilk alıntı metni. 
3 Burada ‘medeniyet’ anlamında kullanılmıştır. İbn Haldun umran terimini ‘medeniyet’ anlamına 
gelecek şekilde kullandığında, insanın diğer canlılardan ayrıldığı başlıca özelliklerinden birini 
kastetmektedir: “umran toplumla kaynaşmak ve ihtiyaçları gidermek maksadiyle şehre veya bir 
konaklama yerine inmek ve orada birlikte ikamet etmekten ibarettir” (İbn Haldun, 2005a: 208). 
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otorite4) insanlardan biri olacaktır. Fakat bu vâzi ‘ in diğer insanlar üzerinde bir 
galebesi sultası, kahir eli ve üstün bir hâkimiyeti bulunacaktır. Böyle olmalıdır 
ki, bir kimse diğerine tecavüz edemesin, zarar veremesin. Hükümdarın (mülkün 
ve üstün otoritenin) mânâsı işte budur.” (İbn Haldun, 2005a: 215).  

Öyleyse, mülkün ve hükümdarın varlığının temellerinde neyin ya da nelerin 

olduğunu sormak, bu aşamada, kaçınılmazlaşmıştır. Mülkün, yani devlet 

örgütlenmesinin varlığını olanaklı kılan en temel unsur-İbn Haldun’a göre-

asabiyettir5 (Ibn Khaldûn, 1958a: 313; İbn Haldun, 2005a: 373). İbn Haldun’un 

siyâsî hayatı sırasındaki şu gözlemleri,  asabiyetin umran için belirleyici rolüne işaret 

etmektedir: 1. Devletler-özellikle de büyük devletler- soy ve/veya ittifak (dayanışma) 

asabiyetiyle yönetmeye dayanır; 2. Büyük devlet, hükümdarların uzun bir zaman 

süresinde birbiri ardına geldiği devlettir; bu egemenlik kurmadaki temel kuraldır ve 

yıkılışa kadar böyle kalır; 3.  Sahip olunan asabiyetle hak sahipliği, diğer hak 

sahiplerinin elinden çekilip alınır (İbn Haldun 2004: 200). İbn Haldun’un kendi 

gözlemlerinden çıkardığı bu yasa benzeri sonuçlar, Et-Ta’rîf’te doğrudan ortaya 

koyulmuş, Mukaddime’nin de siyaseti konu alan bölümlerinde farklı ifadelerle yer 

almıştır. 

İbn Haldun güçlü bir devletin temelinde asabiyet olduğu yönlü düşüncesini şöyle 

açıklamıştır: 

“…mücadele ve karşı koyma, sadece asabiyetle mümkün olur. Zira imdada 
koşmak ve cengâverlik bu sayede mümkün olmakta, asabiyet içinde yer alan 
herkesin birbiri yerine, gönüllü olarak canını feda etmesi de bu suretle vukua 
gelmektedir. Sonra mülk, bütün dünyevî hayırları (menfaatları6), bedenî arzuları 
ve nefsânî hazları şümulüne alan zevkli ve şerefli bir mevkidir. Bu yüzden 
ekseriya onda rekabet vukua gelmekte ve mağlup olması hali müstesna mülkü 
rakibine teslim eden çok az kimse görülmektedir. Bu sebeple ihtilaf ve çekişme 
durumu meydana gelmekte, bu da savaşa, cenge ve mücadelelere yol 
açmaktadır. Halbuki…asabiyet olmadan bunlardan hiçbiri gerçekleşemez” (Ibn 
İbn Haldun, 2005a: 373) 7.  

                                                
4 Açıklama, Süleyman Uludağ’a aittir.  
5 Rosenthal çevirisinde ‘asabiyet’, ‘group feeling’ terimi ile karşılanmıştır; İbn Haldun’un da temelini 
dine ve kan bağına dayandırdığı ‘asabiyet’ kavramıyla, en çok bu dayanışma ruhuna işaret ettiği 
söylenebilir (Ibn Khaldûn, 1958a: 313). 
6 Rosenthal çevirisinde ‘benefit’ olarak geçen bu terimin Türkçe’deki daha uygun karşılığı olan 
‘çıkar’,  Uludağ çevirisinde ‘menfaat’ ile karşılanmış ve parantez imlerinde gösterilmiştir (Ibn 
Khaldûn, 1958a: 313; İbn Haldun, 2005a: 373). 
7 İbn Haldun’un bu sözlerinden, asabiyetin hanedanlık tarzı bir egemenliğe yönelik bir duruşu olduğu, 
egemenliği kaçınılmaz olarak gerektirdiği gibi bir düşüncenin çıkarsanması olanaklı ise de, İbn 
Haldun düşüncesinde bu tarzda keskin bir ereklilik olup olmadığı sorusu yanıtlanmadan böyle bir 
çıkarımı yapmanın doğruluğu tartışmaya ve sorgulamaya açıktır. ‘Ereklilik’ terimi şu ayrıma dikkat 
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Bu açıklamada dikkat edilecek nokta, İbn Haldun’un, egemenlik söz konusu 

olduğunda insanlar arasında rekabetin ve savaşın kaçınılmaz olduğunu söylerken bu 

rekabette dayanışma ruhunun-yani asabiyetin-temel alınması gerektiği yönlü savını 

da temellendirmesidir (Ibn Khaldûn, 1958a: 313; İbn Haldun, 2005a: 373). Buna 

karşın, adalet de asabiyet olmadan tam anlamıyla gerçekleştirilemez; çünkü asabiyet, 

korunmayı ve karşılıklı savunma dışında taleplerin karşılanmasını ve üzerinde 

uzlaşılmış-yani toplum için yararlı olduğu düşüncesini herkesin paylaştığı-insan 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli ortamı hazırlar (Ibn Khaldûn, 1958a: 

264, 284; İbn Haldun, 2005a: 334, 349). Bu durum, zenaatların, dolayısıyla iktisadın 

gelişmesine katkı sağlar. 

Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu’nun asabiyet kavramına ilişkin yaptığı etimolojik 

çözümlemenin de burada ele alınması uygun olacaktır. Fındıkoğlu, bu kavramın 

“asabe” kökünden türetildiğini, “asabe”nin sözcük anlamı açısından “bağlılık” 

demek olduğunu belirtmekte, içerik açısından ise onu ‘maşeri kudret’, yani enerji ve 

dinamizm kaynağı şeklinde tanımlamanın doğru olacağını söylemektedir (Ülken- 

Fındıkoğlu, 1940: 62). Yine ‘asabiyet’ kavramının çoğul niteliğinden hareketle 

Fındıkoğlu, bağlılık yani birlik/ortaklık ve enerji kaynağının birden fazla olacağına 

işaret etmektedir. Nitekim İbn Haldun nesep ve sebep olmak üzere iki farklı asabiyet 

türünden söz etmiştir (Ülken-Fındıkoğlu, 1940: 62).  

Ahmet Arslan’a göre ise, ister nesep, isterse sebep asabiyeti olsun, bütün 

asabiyet türleri ortak işlevlere sahiptir: Bir kimlik aracı olmak, insanları birbirlerine 

bağlamak, onları birbirinin yardımına koşturmak, anlamlı ve nitelikli birliktelikler 

oluşturmak ve ortak hedefler çerçevesinde bütün üyelerin dayanışmalarını sağlamak, 

bu işlevlerin en önde gelenlerindendir (Arslan, 2002: 237). Arslan, asabiyeti,  

toplumdaki her türlü gelişim ve dinamizmin öncelikli şartı olarak değerlendirmiştir. 

(Arslan, 2002: 93). 

                                                                                                                                     
çekmek üzere kullanılmıştır: bedevîliğin hadarîliğe, asabiyetin hanedanlığa, hanedanlığın umrana 
yönelik duruşunun olduğunu söylemek ile bedevîliğin hadarîlik için, asabiyetin hanedanlık için, ya da 
hanedanlığın umran için varolduğunu söylemek aynı şey değildir. İbn Haldun’a göre, umranın 
kapsamında sayılabilecek insana ait biyolojik, bireysel, toplumsal, siyâsî ya da kültürel herhangi bir 
ya da birçok unsur ve bu unsurlar arasındaki ilişkiler, doğal birer süreç gibi ele alınmalı ve 
açıklanmalıdır. 
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Francesco Gabrieli’ye göre İbn Haldun ‘asabiyet’ kavramını tarihi 

yorumlarken ve devlet modelini temellendirirken kullanmaktadır. Gabrieli’nin İbn 

Haldun yorumunda, asabiyet, insan toplumunun temel bağı ve tarihin itici gücüdür 

(motive force). Bu anlayıştan hareketle bu kavramın Fransızca’ya ‘esprit de corps’ 

(De Slane), Almanca’ya ‘Gemeinsinn’ ya da ‘Nationalitätsidee’ (Von Kremer) 

biçiminde8 çevrilmesi ise, Gabrieli’ye göre, İbn Haldun’u temelleri zayıf bir biçimde 

modernleştirme girişiminden başka bir şey değildir (Gabrieli, 1960: 681). Asabiyet 

söz konusu olduğunda, tarihin itici gücü olma özelliği, İbn Haldun tarafından kan 

bağından daha fazla vurgulanmaktadır ve bu itici güç, insanları kendini ortaya 

koyarak egemenlik için savaştıran, hanedanlıklar ve devletler kurduran temel bir 

etkendir (Gabrieli, 1960: 681).  

Bu etkenin geçerliliği ilkin İslâm öncesi ve sonrasındaki Arapların, daha 

sonra Berberîlerin ve diğer İslâmlaşmış toplulukların tarihinde sınanmıştır: 

Asabiyetin doğal temelinden kopması, mülkün-yani egemenliğin-belli bir ailenin 

eline geçmesinden sonra bu ailenin asabiyet yerine kendi egemenliklerini 

kökleştirecek başka tedbirleri uygulamaya koymasıyla gerçekleşir  (Gabrieli, 1960: 

681).  Doğal temelden bu kopuş ise, bedevî yaşamdan hadarîliğe geçiş 

tamamlandıktan sonra gerçekleşir (Gabrieli, 1960: 681).  

İbn Haldun’da asabiyetin genden-yani soy bağından-çok toplum halinde 

yaşamda gördüğü işleve dayalı bir çerçeve sunduğu düşüncesinden hareket eden 

Yves Lacoste, asabiyetin siyasi içerikli bir terim olduğunu ileri sürmüştür (Lacoste, 

1984: 100). Muhammed Kâmil Ayad ise, İbn Haldun’da asabiyetin birbirinden farklı  

4 anlamda kullanımına rastlanabileceğini öne sürmüştür: 1. Mutlak kan bağına dayalı 

akrabalık, 2. Kan bağı olanlara taraftarlık, 3. Kan bağı dışında bir sebeple bir aray 

gelen grup üyelerinin karşılıklı desteği, 4. Kendisini belirgin bir iradeyle ortaya 

koyan bir topluluğun yaşam gücü, dinamizmi (Ayad, 19309: 203-204’den aktaran 

Kayapınar, 2006: 110).  

                                                
8 İngilizce’ye de ‘group feeling’ (F.Rosenthal), ‘group solidarity’ (M.Halpern), ‘social solidarity’ 
(M.Mehdî) olarak çevrilmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 261 vd.; Uludağ, 2005: 95). Bu çevirilere karşı da 
Gabrieli’nin tavrının benzer olacağı düşünülmektedir; çünkü asabiyete kendi yorumu çerçevesinde 
yüklediği anlam, hiçbir çeviride tam karşılığını bulmamaktadır. Bu çalışmada, umran terimi gibi, 
asabiyet de olduğu gibi bırakılacak terimlerdendir. 
9 AYAD, M. Kâmil (1930). Die Geschichts und Gesellschaftslehre Ibn Chaldûns, Stuttgart: J.G. 
Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger. 
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İbn Haldun’un umran görüşünün temelinde olduğu ileri sürülebilecek olan 

asabiyet, bugün siyaset felsefesinin üzerinde kurulduğu kavramlardan biri, hatta belki 

de açıklama gücü bakımından eşitlik, özerklik (autonomy), özgürlük, erdem, hak, 

adalet, güç, meşruluk (legitimacy) gibi kavramlardan daha içerikli ve yüksek 

düzeyde görünmektedir (Kayapınar, 2006: 87). Lenn E. Goodman da “Ibn Khaldûn 

and Thucydides” adlı makalesinde asabiyetin olanak ve sınırlarının siyasi değişimin 

de olanak ve sınırlarını belirlediğini, hatta asabiyetin yasalarının tarihin yasaları 

olduğunu ileri sürerken, onun gücüne işaret etmektedir (Goodman, 1972: 257). 

Çalışmanın ilerleyen kısımlarında, devlet sorunu tartışılırken, bedevî umran 

aşamasında kabilelerin ya da aşiretlerin mülkten çok riyaset altında birleşmelerinin  

yaygın olduğuna da değinilecektir. Fakat siyasetle ilgili bir tartışmaya girmeden 

önce, İbn Haldun’un daha çok siyâsî bir kavram olarak kullandığı asabiyetin türleri 

ve birbiriyle neden ve nasıl ilişkili olduğu sorularının yanıtlanması uygun olacaktır. 

 

4.1.1. Nesep/Soy Asabiyeti ve Sebep Asabiyeti 

Bu kısımda amaç, nesep asabiyeti ve sebep asabiyetinin  ne olduğu, İbn 

Haldun’un bu kavramlara hangi içeriği yüklediği gibi soruların yanıtlanmasıdır. Bu 

soruların yanıtlanması, yukarıda da belirtildiği üzere, İbn Haldun’un devlet ve siyaset 

üzerine görüşlerinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  

İbn Haldun asabiyeti bedevî yaşam için önemli bir önkoşul olarak 

göstermektedir: kırsal kesimde yaşamını sürdürme, ona göre, yalnızca asabiyet sahibi 

kabileler için olanaklıdır (Ibn Khaldûn, 1958a: 261-264; İbn Haldun, 2005a: 333-

334). Asabiyet ise yalnızca soy birliğinden, akrabalıktan vb. ortaya çıkar; çünkü 

varolduğu zamandan beri insanda doğal olarak bulunan eğilimlerden biri de, kan 

bağının bulunduğu bir kişi-yani akrabası-zor durumdayken onun yardımına 

koşmaktır (Ibn Khaldûn, 1958a: 264-265; İbn Haldun, 2005a: 334-335). İbn 

Haldun’un bu aşamada vurguladığı, kan bağına, aynı aileden/soydan gelmeye dayalı 

olan ‘nesep’ asabiyetidir. Ne var ki, soylar araya zamanın ve şahısların girmesiyle  

karışır, bu durumda da-yakın akrabalık bağında olduğu kadar olmasa bile- insanların 

birbirinin yardımına koştuğunu görmek olanaklıdır; çünkü insan arasında az ya da 

çok bağ bulunduğu kimsenin haksızlığa uğramasından rahatsız olur, onun yardımına 
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koşar (Ibn Khaldûn, 1958a: 265; İbn Haldun, 2005a: 335). Buraya kadar söylenenler, 

daha çok kan bağını ve aynı soydan gelen ailelere dayanmayı içeren, asabiyetin daha 

ilkel durumuna işaret etmektedir. İbn Haldun’un nesep asabiyetini sebep 

asabiyetinden önce ele almasının ardındaki düşünce de budur, çünkü yukarıda da 

belirtildiği gibi soyların zamanla birbirine karışması sonrasında asabiyete gereksinim 

duyulduğunda, birleştirici bir neden/nedenler kan bağından daha önemli duruma 

gelecektir.  

İbn Haldun, azadlılık ve ittifak (velâ ve hilf) gibi unsurların da nesep 

türünden görülebileceğini söyleyerek, yardımlaşma ve zor durumda bir yakının 

imdadına koşma dışında nesebe zaten gerek duyulmadığını söylemiş, hatta nesebin 

kuruntuya dayalı bir şey olduğunu öne sürmüş, bir kabileye ait olmanın tek 

ölçüsünün kan bağı olmadığını kastederek,   azadlılık ve ittifakta olduğu gibi, bir 

kabilenin hükümlerine ve şartlarına bağlılığın da, kan bağı kadar  önemli 

sayılabileceğini göz önüne sermiştir  (Ibn Khaldûn, 1958a: 265; İbn Haldun, 2005a: 

335). Zaten sarih-yani başka kavimlerle karışmamış, saf- soy yalnızca çöllerde 

yaşayan Araplarda ve o türden toplumlarda söz konusudur; bu durum da onların 

geçimlerini sağlamak üzere toplumlardan uzak kalmalarıyla, çöllerden hiç 

uzaklaşmamalarıyla açıklanmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 265-267; İbn Haldun, 2005a: 

336-337).  

Yukarıda da dile getirildiği üzere, soylar belirli koşullarda birbirine karışır 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 267-269; İbn Haldun, 2005a: 337-338). Başka kabileye geçme 

arzusu, bir toplulukla ya da o topluluktan birileriyle bağlaşım-yani ittifak etme (hilf), 

bir kabileden azadlı olma (velâ), işlenen bir cinâyet nedeniyle kabilesinden kaçma 

gibi nedenlerle insanlar başka soylara karışabilirler; aslında bir kimsenin şu ya da bu 

kabileden sayılmasının, söz konusu kabilenin  hükümlerine ve koşullarına bağlı 

olmasından başka bir anlamı da yoktur (Ibn Khaldûn, 1958a: 267; İbn Haldun, 

2005a: 337). Soylar bakımından bir kavimden ötekine geçiş ya da kavimlerin 

birbiriyle kaynaşması, İslâm öncesi ve İslâm dönemlerinde gerçekleşmiş olaylardır 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 267; İbn Haldun, 2005a: 337). Bu anlatılanlar, asabiyetin 

nesep/soy ve sebep asabiyeti olmak üzere iki türlü anlaşılabileceğine de işaret eder 

(Uludağ, 2005: 98-99). Bu durumda, asabiyete temel oluşturabilecek sebebin-ya da 

sebeplerin-neler olabileceği sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. 
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İbn Haldun bu sorunun yanıtını Mukaddime’de devlet görüşünü açıkladığı 

üçüncü bölümde vermiş, geniş çaplı ve egemenliği büyük hanedanlıkların daha çok 

sebep asabiyetine dayandığını göstermeye çalışmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 319-322; 

İbn Haldun, 2005a: 378-379). Ona göre sebep asabiyetinin temelinde din ve 

Peygamberlik bulunmaktadır: 

 

“Mülk, sadece tagallüble hasıl olur. Tagallüb de sadece asabiyete ve arzuların 
mutalebe (hak isteme) üzerinde birleşmesine dayanır. Kalpleri bir noktada 
toplama ve kaynaştırma sadece, dinini tesis hususunda Allah’tan gelen bir 
yardımla mümkün olur….kalpler bâtıl heva ve heveslere, dünya meyline 
çağrılırsa, rekabet hasıl olur, ihtilaflar yaygınlaşır….bâtılı ve dünyayı reddeder 
ve Allah’a yönelirse, cihetleri (ve gayeleri) birleşir, rekabet ortadan kalkar, 
ihtilaflar azalır, yardımlaşma ve dayanışmanın güzel bir şekli ortaya çıkar, bu 
husustaki kelimenin (ve işbirliğinin) sahası genişler, bu suretle devlet büyümüş 
olur” (İbn Haldun, 2005a: 378). 

İbn Haldun bu belirlemesinin ipucunu Mukaddime’nin ikinci bölümünün 

sonlarında vermiş; din ve peygamberliğin çağrısının, Araplar gibi vahşiliğin karakter 

haline geldiği milletlerde bile etkili olduğunu, hatta mülk anlayışından en uzak 

olarak nitelediği Araplar’ın da başlarında bir peygamber ya da veli olması 

durumunda birliğe kavuştuklarını, böyle bir aşamadan sonra tagallüb ve mülkün 

Araplar için de olanaklı duruma geldiğini savunmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 305-

306; İbn Haldun, 2005a: 366-367). Söylenenleri özetlemek gerekirse, İbn Haldun’a 

göre geniş sahada egemenliği sağlayacak olan asabiyet türü, bedevî yaşamda 

ağırlığını hissettiren nesep (soy) asabiyetinden ziyade, sebep asabiyetidir ve o sebep 

de dindir. 

 

4.1.2. Nesep Asabiyetinden Sebep Asabiyetine Doğal 10  Bir Yönelişin 
Varlığı  

 

Yukarıda özetlenen iki tür asabiyet, aslında birbirinden bağımsız, yani 

birbirinden apayrı iki bütün gibi ele alınmamalıdır; fakat yine de-etkili oldukları 

umran aşamaları açısından- nesep asabiyetine daha çok bedevî umranda, sebep 

asabiyetine ise daha çok hadarî umranda rastlandığı yönlü bir genelleme yapılabilir. 

Umranın aşamalarının ele alınacağı ikinci kısımda da işaret edileceği üzere, hadarî 

                                                
10 İnsanın fıtratından gelen, yani insan doğasından kaynaklanan. 
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umran, kökleri bedevî umrana dayanan ve bedevî umranın doğal  olarak yöneldiği bir 

aşama ise, her iki umran türünde gereksinim duyulan ve riyasetin, mülkün, 

hanedanın, dolayısıyla umranın varlığını sürdürmesi için yeterli olacak asabiyetlerin 

de farklılık göstermesi ve bu asabiyetlerden birinin ötekine yönelmesi doğaldır. 

Sebep asabiyetinin temelinde olan ‘dînî renk’11, aynı soydan geldikleri halde 

iktidar için birbirleriyle rekabet halinde olan asabiyet sahiplerinin hedeflerini tek bir 

noktaya yönelterek, tüm asabiyet sahiplerini aynı şeyi isteme ve bu istedikleri şey 

uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeme noktasına getirir (Ibn Khaldûn, 

1958a: 320; İbn Haldun, 2005a: 378). Asabiyet sahipleri bir kez bu noktaya gelince, 

ele geçirmeyi istedikleri bir hanedanlığa bağlı üye (tebaa)  sayısı ne kadar fazla ve o 

hanedan görünürde kendilerinden ne kadar güçlü olursa  olsun, o hanedana galip 

gelirler; çünkü hanedan üyelerinde refahın getirdiği ölümden sakınma, birbirinin 

yardımına koşmama, tek bir amaç için birleşememe gibi özellikler yerleşmiştir ve bu 

özellikler, tek bir amaç uğruna canını feda etmeye hazır bir topluluk karşısında 

dayanma ve kendini savunma reflekslerini zayıflatmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 320; 

İbn Haldun, 2005a: 378).  

İbn Haldun’a göre açıkladığı bu durumun örneklerine tarihte rastlamak 

mümkündür:  

 

“…söz konusu durum, İslâmın ilk dönemlerinde fütuhat sırasında Araplar için 
vâkî olmuştur. Müslümanların ordu mevcudu, Kadisiye (H.636) ve Yermuk 
(H.636) meydan muharebelerinin her birinde 30.000 küsür idi. Kadisiye’deki 
İran ordusunun mevcudu ise 120.000 idi. Vâkıdî’nin dediğine göre 
Herakliyus’un Yermuk’taki askeri 400.000 idi. Bunlardan hiçbiri Araplar'ın 
önünde duramamışlardır. Araplar bunları hezimete uğrattılar, kendilerine galip 
gelerek ellerindekilere hâkim oldular” (İbn Haldun, 2005a: 378-379). 

İbn Haldun Araplar’ın İslâm’ın ilk dönemlerinde elde ettikleri bu başarının 

hemen hemen aynısının Mağrip’te-yani kendi yaşadığı coğrafyada-Lumtûne’deki 

Murabıtlar’da ve Muvahhidler Devleti’nde de görülebileceğini söyledikten sonra, 

madalyonun öteki yüzünü açıklamaya koyulmuştur: İbn Haldun’a göre, dînî rengin 

değiştiği ve bozulduğu zamanlarda egemenlik çözülme eğilimi gösterir, dinin getirdiği 

ek güç ortadan kalktığı zaman galibiyet yalnızca asabiyet ölçüsünde gerçekleşir (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 321; İbn Haldun, 2005a: 379).  Bu duruma bir örnek olarak, Zenâte 

                                                
11 Bu terim İbn Haldun tarafından kullanılmıştır-Ibn Khaldûn, 1958a: 320; İbn Haldun, 2005a: 378. 
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kabilesi karşısında Muvahhidler’in durumunu gösteren İbn Haldun, şunları 

söylemiştir: 

 

“…Zenate kabilesi, Masmûda kabilesinden daha çok bedevî ve daha fazla vahşi 
idi. Masmûdilerin ise, Mehdî’ye tâbî olmak suretiyle dînî bir davetleri vardı. 
Dine davet boyası ile boyanarak asabiyet kuvvetlerini bu sayede kat kat 
arttırdılar. Bu sebeple Zenate’yi önce mağlup ettiler, sonra kendilerine tâbî 
kıldılar. Halbuki Zenate asabiyet ve bedevîlik yönünden onlardan daha kuvvetli 
idi…” (İbn Haldun, 2005a: 379).   

 Buraya kadar söylenenlerden, asabiyetin, önce devlet örgütlenmesinin, sonra 

umranın varlık koşulu olduğunun çıkarılması olanaklıdır. İster soy birliğinden 

kaynaklanan nesep asabiyeti, ister aynı dînî inanç çerçevesinde birleşmeyi getiren 

sebep asabiyeti olsun, kalıcı bir devletin ve umranın kurulması ile umranı oluşturan 

insan toplumlarının yönetilebilmesi için gereken zemini asabiyet sağlamaktadır. 

Umranın alanı genişledikçe, aynı soydan gelmekten çok, belirli bir amaç 

çerçevesinde birlik olabilmek önem kazanır ve tüm asabiyet sahiplerinin etrafında 

kenetlenebileceği böyle bir amacı ancak din sağlayabilir; fakat dine davet de asabiyet 

olmadan gerçekleşemez (Ibn Khaldûn, 1958a: 322; İbn Haldun, 2005a: 379). Önemi 

umranın ilk aşamasında-yani bedevî umranda-açıkça ortaya çıkan asabiyet, İbn 

Haldun düşüncesinde, devlet oluşumunun, mülkün itici gücü ve nedeni olarak 

gösterilmiştir. Devletin ortaya çıkışı ise şehirlerde yaşamayı, refahı ve rahatı 

kolaylaştırıcı olduğundan, hadarî umranın ortaya çıkış koşullarını hazırlar. Tüm 

bunlar, umranın kendi içinde izlediği aşamalardır. Umranın hangi aşamalardan 

geçtiği sorusuna, bir sonraki kısımda, bedevî ve hadarî umran başlıkları altında yanıt 

aranacaktır. 

4.2. Umranın Aşamaları 

 İbn Haldun, insanın toplum halinde yaşamasının yaratılışından kaynaklanan 

bir nitelik olduğunu vurguladıktan sonra, umranın12 iki aşamada gerçekleştiğini bir 

yasa kesinliğiyle ortaya koymuştur; bu aşamalar aslında insanların gereksinimlerinin 

niceliğine ve çeşitliliğine bağlı olarak değişen iki temel yaşam tarzıdır. İbn Haldun 

zorunlu gereksinimlerin ön planda tutulduğu kırsal yaşam tarzını (göçebe-yerleşik 

                                                
12 Burada ‘medeniyet’ anlamından çok, medeniyetin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan toplumsal 
örgütlenme anlamında kullanılmıştır. 
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ayrımı yapmaksızın) ‘bedevî’; gereksinimlerin çoğaldığı, çeşitlendiği ve gitgide 

lükse vardığı, kasaba ve kentlerde gelişen yaşam tarzını da ‘hadarî’ olarak 

adlandırmış ve umranın unsurlarını bu iki temel aşama çerçevesinde incelemiştir.  

 

 4.2.1. Bedevî Umran 

 Arapça b-d-e kökünden gelen bedevî sözcüğü, Mehdî’ye göre ‘başlamak, 

ortaya çıkmak, önce gelmek’ anlamlarını taşımakta, İbn Haldun da bu sözcüğü her 

şeyden önce ‘ilkel’ toplumları, yani insanın kısıtlı ve zorunlu gereksinimlerini 

gidermeye yöneldiği toplumları içeren bir terim olarak kullanmıştır (Mehdî, 1964: 

193, 262; Hassan, 1998: 191).  

İbn Haldun’a göre insanlar, daha önce de belirtildiği üzere, ancak toplum 

düzeninde yaşayabilecek biçimde yaratılmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 71; İbn Haldun, 

2005a: 199). Toplumların hallerinde görülen farklılık-yani nesilden nesle değişim-

yalnızca insanların geçim sağlama yollarının farklılığından kaynaklanır; zaten 

toplumlar biçiminde yaşamaktaki asıl amaç, geçimi sağlamak-yani yaşamı devam 

ettirmek-üzere yardımlaşmaktır  (Ibn Khaldûn, 1958a: 249; İbn Haldun, 2005a: 323). 

Ne var ki, insanların gereksinimleri zorunlu ve basit olandan, daha gelişmiş ve 

karmaşık olana, giderek lükse doğru bir değişim ve gelişim gösterir (Ibn Khaldûn, 

1958a: 249; İbn Haldun, 2005a: 323). Öyleyse, İbn Haldun’un umranın aşamalarını 

bedevî ve hadarî olarak ikiye ayırıp incelemede önceliği bedevî umrana tanırken 

hareket ettiği temel kaygının şu olduğu ileri sürülebilir: İnsan gereksinimlerinde 

basitten karmaşığa giden bir aşamalılık söz konusudur ve bu aşamalılık umranın 

bedevîlikten hadarîliğe doğru kat ettiği yolun da temelidir. 

İnsanın zorunlu gereksinimlerini karşılayacak olan tarımın temel geçim kaynağı 

olması durumunda köylerde, mezralarda, obalarda veya dağlarda yerleşik olarak 

yaşamak göçebelikten daha uygundur (Ibn Khaldûn, 1958a: 249-250; İbn Haldun, 

2005a: 323-325). Temel geçim kaynağı hayvancılık olan-özellikle davar ve sığır gibi 

arazide güdülen ve yayılan hayvanlarla geçinen-kimseler ise çoğunlukla göçebedir; 

çünkü hayvanlar için sürekli sulak ve otlamaya elverişli yayla ve mera gibi yerler 

bulmak zorundadırlar (Ibn Khaldûn, 1958a: 251; İbn Haldun, 2005a: 325).  Fakat 

yalnızca deve ile geçimini sağlamak zorunda kalan ve develere özgü bazı 
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niteliklerden ötürü çöllere göçen Araplar, en  göçebe ve en bedevî kavim olma 

özelliğini gösterirler-hatta hadarîlerle karşılaştırıldıklarında, vahşi ve güç yetirilmesi 

olanaksız ‘hayvanlar’13 gibi kalırlar; Kürtler, Türkler, Türkmenler hem deve, hem de 

davar ve sığır yetiştirdiklerinden, çöller kadar yayla ve meralarda da bulunur  (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 252; İbn Haldun, 2005a: 326).  

Araplar, İbn Haldun’un dünya tarihini anlatmaya çalıştığı Kitabu’l-İber’de de, 

yazın verimli otlaklar bulunan yüksek bölgelere-yaylalara, kışın çöllere göçen bir 

toplum olarak anlatılmış ve bu yaşam tarzının köklerinin İslâm’dan öncesine 

dayandığı öne sürülmüştür (İbn Haldun, 1996-II14: 17’den ve 402’den çevirerek 

aktaran Y.Yıldırım, 1998: 60). Mağrib’deki Berberî topluluklardan Zenâte kabileleri, 

İbn Haldun’un yaşadığı dönemde bedevî Araplar ile benzer yaşam sürmüşlerdir: 

Çadırda barınma, devecilik ve ata binme, yaz-kış göçleri, başka topluluklardan uzak 

yaşama, başka egemenlikleri kabul etmeyerek kendi egemenliklerini kurma gibi 

özelliklerinin yanında, Zenâte kabileleri, diğer Berberî kabilelerinden lehçeleri ile de 

ayrılmışlardır (İbn Haldun, 1996-VII: 3-4’den ve 118’den çevirerek aktaran 

Y.Yıldırım, 1998: 61). Tarihinde göçebe Türk topluluklarını anlatmaya da yer ayıran 

İbn Haldun, bu toplulukların hayvanlarını otlatmak için meralarda dolaştığını, 

                                                
13 Bu benzetme İbn Haldun tarafından kullanılmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 252; İbn Haldun, 2005a: 
326). İbn Haldun, Mukaddime’de  bedevîlerin geçim kaynakları arasında eşkiyalığı-yani bölgesinden 
geçen yolcuyu gasp etmeyi- fazla anmamış, fakat Kitâbu’l-İber’de gaspı geçim yolu biçimine 
getirmiş bedevî kabilelerin varlığından söz etmiştir (İbn Haldun, 1996-II: 17’den çevirerek aktaran 
Y.Yıldırım, 1998: 60). İslâm öncesi dönem için Mudar Araplarından Müzeyne kabilesini örnek veren 
İbn Haldun, bu kabilenin Sûfe kolunun İslâmiyet’ten önce Necd’de yaşadığını ve hac dönemlerinde 
yol kestiğini, bölgelerinden onlardan izinsiz olarak geçilemediğini anlatmıştır (İbn Haldun, 1996-II: 
381’den çevirerek aktaran Y.Yıldırım, 1998: 60). İslâm’ın gelişinden sonraki döneme ilişkin örnek 
için kendi coğrafyasını seçen İbn Haldun, Kuzey Afrika’da İskenderiye-Berak arasında yaşayan 
Mudar’dan Benî Süleyme bağlı Benî Ahmed’i hac kervanlarının çekindiği ve bölgelerinden 
geçmemek üzere yol değiştirdiği bir kabile olarak anlatmıştır (İbn Haldun, 1996-II: 368’den çevirerek 
aktaran Y.Yıldırım, 1998: 60). İbn Haldun’un Kitâbu’l-İber’de verdiği bu örnekler, yalnızca 
Araplar’ı ‘vahşi’ olarak nitelemesine ve ‘hayvan’ benzetmesini kullanmasına örnek oluşturmaları 
bakımından ilgi çekici olabilir. Ne var ki, sözkonusu örnekler, umranın tüm unsurlarıyla, bir bütün 
olarak anlaşılmasını amaçlayan bu bölümle doğrudan ilişkili değildirler; bu yüzden dipnot metni 
olarak verilmeleri uygun görülmüştür. 
14 Eserin yayın yılının yanında görülen Roma rakamları, Kitâbu’l-İber’in  cilt numaralarını 
göstermektedir. Çalışmanın 2. Bölümünde, İber’in içeriğine değinilirken söz edildiği üzere, 2-5. 
ciltler yaratılıştan İbn Haldun zamanına kadar Arap, Rum, Fars, Türk vb. toplumlarda gerçekleşen 
olayların anlatıldığı 2. kitabı, 6. ve 7. ciltler de Kuzey Afrika’daki Berberîler’in ve önde gelen 
kabilelerden biri olan Zenâte kabilesinin tarihinin anlatıldığı 3.kitabı oluşturmaktadır. Bundan sonra 
Kitâbu’l-İber’e yapılacak göndermelerde, yayın yılından sonra Roma rakamıyla cilt numarası 
belirtilecektir.  Bu bilgiler, Yavuz Yıldırım’ın İbn Haldun’da Bedâvet Teorisi başlıklı 
yayınlanmamış Doktora tezinden alınmıştır; bu yüzden Kitâbu’l-İber’e yapılan tüm göndermelerde, 
çevirerek aktaran kişi olarak Y. Yıldırım’ın adına rastlanacaktır. 
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barınak olarak soğuktan koruyucu özelliği olan çadırlar kullandıklarını, Türkler’in 

bir boyu olarak gördüğü Tatarlar’ın da dile getirilen yaşam biçimini benimsemiş 

olduğunu kaydeder15 (İbn Haldun, 1996-V: 4’den ve 583’den çevirerek aktaran 

Y.Yıldırım, 1998: 61). 

 Tüm bu anlatılanlar, aslında insanların gereksinim duydukları tüketim 

mallarının sağlanmasıyla ilişkilidir ve bedevî yaşam tarzında gözlenen hayvancılık 

ve çiftçilik16 gibi ekonomik faaliyetler, daha çok insanın zorunlu gereksinimlerinin 

karşılanmasına yöneliktir. Daha önce de söz edildiği gibi, zorunlu gereksinimler, 

olgunlaşmış ve lükse dayalı gereksinimleri zaman bakımından da, mantıksal açıdan 

da öncelemektedir; zaten insan zorunlu gereksinimlerini karşılamadıkça mükemmele 

ve refaha da varamaz (Ibn Khaldûn, 1958a: 252; İbn Haldun, 2005a: 326). İbn 

Haldun bedevîliğin hadarîliğin kökeni ve başlangıcı olduğuna ilişkin şunları 

söylemiştir: 

 
“…Biz, herhangi bir şehrin halkını ele alıp inceleyecek (ve araştıracak) olursak, 
bunların çoğunun evveliyetlerinin, o şehir civarında bulunan bedevî halka 
dayandığını, ellerinin genişlemesi üzerine şehre gelip yerleştiklerini, şehirde 
varolan refaha ve rahata yöneldiklerini görürüz. Bu, hadarîlik ahvâlinin 
bedevîlik ahvâlinden doğduğunun, ve hadarîliğin kökünün bedevîlikte 
olduğunun delilidir…” (İbn Haldun, 2005a: 326). 

İbn Haldun bedevîliğin umranın başlangıcı ve hadarî umranın kökeni olduğu 

belirlemesini yaptıktan sonra, bedevî ve hadarî yaşam biçimlerini karşılaştırmış, 

aralarındaki farklara işaret etmiştir. Bu durum, insan yaşamının da süreç içinde 

değişime uğradığını göstermektedir. Sözgelimi, insanlar iyilik yapmaya ve bundan 

                                                
15 İbn Haldun’un bedevî yaşam tarzı üzerine görüşleri geçtiğimiz yüzyılda bazı düşünürlerin de 
dikkatini çekmiştir: Bernard Lewis, Islam In History adlı çalışmasında, İbn Haldun’un özellikle 
bedevî topluluklarla ilgili görüşlerinin Türkler ve Tatarlar gibi Müslüman bozkır topluluklarına 
uygulanması gerektiği görüşünü savunmuştur (Lewis, 1993: 203-204). Ernest Gellner ise, Muslim 
Society adlı çalışmasında, İbn Haldun’un göçebe topluluklar ve toplumlarla ilgili görüşlerinin bütün 
göçebeleri açıklayıcı nitelikte olduğu görüşündedir (Gellner, 1985: 34).  
16 İbn Haldun, her kabilenin veya kabileler topluluğunun, hayvanlarını otlatmak üzere belli bölgelerde 
bulunmasının ve komşu kabilelerin sınırlarına geçilmemesinin tarihte sık rastlanan bir olgu olduğunu 
ileri sürmüş ve tarihten bazı örneklerle bu savını temellendirmeye çalışmıştır: Örneğin, İfrikiye’nin 
(Tunus) çöl kısmında yaşayan ve Hafsî Devleti’ne bağlı olan Riyah ve Benî Süleym adlı bedevî Arap 
kabileleri, dönemin sultanı Ebû Zekeriya’nın Orta Mağrib’deki (Cezayir) Berberî devleti Benî 
Abdülvâd’a karşı 1360’larda (hicri 639 yılında) düzenlediği sefere, yaşadıkları bölgenin sınırlarını 
aşmamak koşulu ile katılmışlar ve bu kabileler Benî Abdülvâd’ın sınırlarına varılınca mazeret bildirip 
ordudan ayrılmak istemişlerdir. Ne var ki Ebû Zekeriya kurnazlıkla onların sefere devamını 
sağlamıştır (İbn Haldun, 1996-VI: 391’den aktaran Y.Yıldırım, 1998: 58, 88 no.lu dipnot). 
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mutluluk duymaya bedevîlikte, hadarîlikte olduklarından daha çok eğilimlidir (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 253-257; İbn Haldun, 2005a: 326-329); çünkü insanlar hadarîlikte 

çeşitli zevk ve hazlarla, refahın getirdiği alışkanlıklarla çıkarlarına yönelirler; 

arzuların çokluğu, çeşitliliği ve bunların tutku, ihtiras biçiminde nefse etkilerinin 

sonucu olarak pek çok kötü huy insanların kişiliklerini bozar (Ibn Khaldûn, 1958a: 

254; İbn Haldun, 2005a: 327). İbn Haldun, Araplar gibi ileri düzeyde bedevî 

toplulukların, hadâretten, yerleşik kültürün unsurlarından uzak olmalarıyla bağlantılı 

olarak, hadâretin ‘nefsi kirletmesi’ tehlikesinden kendilerini korudukları 

düşüncesindedir; dolayısıyla Mukaddime’de bedevî-hadarî karşılaştırması yaparken 

öne sürdüğü bir savı tarihten bir örnekle desteklemiştir (İbn Haldun, 1996-VII: 6’dan 

çevirerek aktaran Y.Yıldırım, 1998: 143).  

İbn Haldun’a göre bedevîlerin yerleşik yaşama geçerek hadarîleşme 

eğilimlerini besleyen önemli etkenlerden birisi, verimli topraklara yerleşme 

fırsatlarının ortaya çıkmasıdır ve İbn Haldun bu savını tarihteki şu örnekle 

gerekçelendirme yoluna gitmiştir: Kuzey Afrika’nın İfrikiye bölgesinde yaşayan 

Esbec Kabilesinin Benî Müznî kolu önce göçebelikten köylülüğe17 geçmiş, sonra 

Biskera şehrine yerleşip bölgenin egemen gücü Hafsî Devletindeki iç çatışma 

nedeniyle ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanarak 13. yüzyıl sonlarında şehrin 

yönetimini ele geçirmiştir (İbn Haldun, 1996-VI: 588’den çevirerek aktaran 

Y.Yıldırım, 1998: 63). 

Yukarıda örneklendiği üzere, bedevîlerde de dünyaya ve ekonomik çıkarlara 

yönlenim olsa bile, bedevîlerin bu  tutumları yalnızca zorunlu-yani olmazsa olmaz-

maddelerin elde edilmesiyle sınırlı kalmakta, lüks tüketim maddeleriyle en küçük bir 

ilişkisi bile bulunmamaktadır; ilk yaratılışa ve doğaya daha yakın bulunan bedevîler, 

hadarîlerle karşılaştırıldıklarında, kötülük yapma eğilimi ve kötü alışkanlıkların ruh 

üzerindeki etkileri bakımından geride kalırlar (Ibn Khaldûn, 1958a: 254; İbn Haldun, 

2005a: 327). İbn Haldun, hadarîliğin ve şehir hayatının umranın sonunun başlangıcı 

olduğunu söylemiş ve bu durumu ‘hayırdan uzak olmanın ve şerrin son merhalesi’ 

olarak da ifade etmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 254; İbn Haldun, 2005a: 327).  

                                                
17 Çiftçilik yapabilmek ve işlenen toprağa yakın olabilmek için yerleşik yaşamın şehirlere göre daha 
ilkel bir aşaması anlaşılmalıdır. 
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Bedevî-hadarî yaşam tarzı arasındaki bir başka fark da, insanların sergiledikleri 

cesarette kendini gösterir; İbn Haldun’a göre bedevîler, hadarîlerden daha cesurdur 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 257-258; İbn Haldun, 2005a: 329-330). Bu durum, her iki tür 

toplumun genel yaşayış biçimlerine bağlanabilir: Hadarîler rahat ve refah içinde, 

korunaklı olduklarına inandıkları, kendi can güvenliklerini sağlama alışkanlıklarını 

kuşaktan kuşağa yitirmiş bir biçimde yaşarken, bedevîler arazide zor koşullarda ve 

koruyuculardan uzak, sürekli silah taşıyan, tetikte ve kendini savunmaya hazır  

biçimde yaşarlar ve bu yaşantıları dayanıklılığı, cesareti, onların karakterlerinin bir 

parçası durumuna getirir (Ibn Khaldûn, 1958a: 258; İbn Haldun, 2005a: 330).    

Bedevî ve hadarî yaşamın iktisâdî, toplumsal ve ahlâkî  düzeyde bazı farklarının 

ortaya konulması, umranın bu iki türü hakkında da bize ipucu vermektedir:  Bir 

yandan, ‘bedevî’ olarak anılan umran, hadarî olanla kıyaslandığında, giderilmesi 

gereken ihtiyaçlar ve insanların ortaya koyduğu yapılar, yapıtlar vb. açılardan, daha az 

karmaşık ve daha kabileye-ya da tek bir topluluğa- özgü gibi görünmektedir. Öyleyse 

umranın bu aşamasını daha çok ‘kültür’ terimiyle birlikte düşünmek daha uygundur. 

Diğer yandan, hadarîlik, hem iktisat, hem de medeniyetin diğer unsurlarının 

gelişmişliği ve tarihte bıraktığı izler bakımından, bedevî yaşamın gayesidir, demek 

olanaklıdır. Ne var ki, umranın gayesi bedevîlikten hadarîliğe yönelmek ise, hadarî 

umranda ilerlemenin zirvesine çıkan umran, o umranın  varlığını kavratan 

hanedanlıkla birlikte, yok oluş sürecine girer; çünkü varoluş amacını gerçekleştirmiş 

aynı zamanda da varlık nedenini yitirmiştir. 

Kuruluşunu bedevî umranda ortaya çıkan asabiyete borçlu olan mülk, asabiyetin 

amacı ise, mülkün ortaya çıkışından sonra asabiyetin varlık nedeni ortadan kalkmış 

olur mu? İbn Haldun düşüncesinin izinden gidildiğinde bu sorunun olumlu 

yanıtlanması eğilimi ağır basmaktadır; fakat bu ve benzeri sorulara yanıt aranmasının, 

çalışmanın planı çerçevesinde, bu bölümün son kısmında gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir.   

Mülk ve mülk anlayışıyla yönetilen toplumlar için yerleşik düzene geçiş zorunlu 

mudur? Herhangi bir hanedanlık, mülkü yalnızca şehirlerde ve kasabalarda mı 

yaşatabilir? Devlet örgütlenmesi zorunlu olarak şehirlere yerleşimi mi beraberinde 

getirmektedir? Daha önce de sorulduğu üzere, bedevî umran mutlaka hadarîliğe 
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yönelir mi? İbn Haldun’un bu sorulara verdiği yanıtlar, bir sonraki kısmın içeriğini 

oluşturacaktır.    

 

 4.2.2. Hadarî Umran 

4.2.2.1. Mülk, Şehir ve Kasaba Yerleşimini Gerektirir 

 İbn Haldun’a göre şehirlerin kurulması, refah ve rahatın oluşmasından sonra 

ortaya çıkan ve hadarîlikte görülen bir eğilimdir (Ibn Khaldûn, 1958b: 235; İbn 

Haldun, 2005b: 629). Şehirlerin, kasabaların pek çok kişinin yardımlaşmasıyla ortaya 

çıkan yapılardan oluşması, bu süreçte zorlayıcı bir gücü, bir otoriteyi gerektirir; bu 

yüzden de şehir ve kasabaların oluşması, mülkün-yani devlet örgütlenmesinin- 

varlığını gerektirir (Ibn Khaldûn, 1958b: 235; İbn Haldun, 2005b: 629-630).  

 Şehir hayatı, coğrafya ve iklim koşullarının gerektirdiği biçimde ve şehir 

kuran mülkün amaçlarına göre bir kez oluştu mu, şehrin ömrü mülkün/devletin18  

ömrüne bağlı olarak uzar ya da kısalır  (Ibn Khaldûn, 1958b: 236; İbn Haldun, 

2005b: 630). Uzun ömürlü mülkün kurulu olduğu şehrin alanı genişleyip içindeki 

yaşam canlı tutulurken, kısa süren devletlerin kurulduğu şehirlerde “hayat da durur, 

umran geriler ve şehir harap olur” (Ibn Khaldûn, 1958b: 236; İbn Haldun, 2005b: 

630). 

 Bir şehri meydana getiren devletin yıkılmasından sonra, İbn Haldun’a göre, o 

şehrin başına gelmesi olası üç durum söz konusudur: 1. Şehri çevreleyen dağların, 

ovaların o şehirdeki umranı sürekli olarak besleyecek ve varlığını sürdürmesine 

olanak tanıyacak kaynakları bulunur; bu durumda şehri kuran devlet/mülk yıkıldıktan 

sonra da şehrin varlığı  devam eder; 2. Şehri çevreleyen dağların, ovaların o  

şehirdeki umranı sürekli olarak besleyecek ve varlığını sürdürmesine olanak 

tanıyacak kaynaklar ve gelir yoktur, şehirde oturanların orada oturmakla elde 

edebilecekleri herhangi bir iktisâdî yarar kalmamıştır; bu durumda şehirdeki umran 

parça parça, aşama aşama eksilir, şehir yıkılır; 3. Yıkılıştan sonra şehre ikinci bir 

devlet yerleşir, bu şehir merkez, hatta başkent yaparak, yeni bir şehir inşa etme 

gereksiniminden kurtulur; bu durumda şehir, ikinci devletin ömrü ile ayrı ve yeni bir 

                                                
18 İbn Haldun, Mukaddime’nin 4. Bölümünün başlarında hanedanlık, mülk ve devlet terimlerinin 
anlamlarını örtüştürerek kullanmaktadır.  
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ömür kazanmış olur (Ibn Khaldûn, 1958b: 236; İbn Haldun, 2005b: 630). İbn Haldun 

ilk durum için kendi dönemindeki Fas, Bicaye ve Acem Irak’ını, ikinci durum için 

Mısır, Bağdat, Kûfe, Mağrip’te bulunan Kayravan, Mehdiye’yi, son durum içinse 

kendi yaşadığı çağda Kahire ve Fas’ı örnek göstermiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 236; 

İbn Haldun, 2005b: 630-631). 

 Mülk, insanları rahata, dinginliğe, kırsalda (badiyede) eksikliği duyulan 

umranla ilgili unsurları tamamlamaya yöneltmekte; ayrıca oluşmuş olan mülke rakip 

ve düşman kabilelerden gelebilecek olası saldırılara karşı mülkü korumak adına, 

kabileler ve asabiyet sahipleri,  şehirleri ele geçirme eğilimine girmektedirler (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 236; İbn Haldun, 2005b: 631). Hatta bu sayılan nedenlerden dolayı, 

mülke kavuşan insanlar, ele geçirdikleri uygun alanlarda şehrin bulunmaması 

durumunda, şehir kurarlar (Ibn Khaldûn, 1958b: 236; İbn Haldun, 2005b: 630-631).  

 Yukarıda sayılan nedenler ve verilen örnekler, mülkün, devletleşmenin ya da 

hanedanlığın şehir ortamında daha rahat gelişme olanağı bulduğuna, bunun için de 

mülk-yani devlet örgütlenmesi-başladıktan sonra toplumların şehirlerde yaşamasının 

gerekli olduğuna işaret etmektedir.  

 

4.2.2.2. Hadarî Umran, Bedevî Umranın Amacıdır  

Çalışmanın bu kısmında, daha önce ele alınan ‘bedevî umran’ kısmında da 

gündeme gelen bir sorunun, hadarî umranın bedevî umranın amacı olup olmadığı 

sorusunun, yanıtının aranması amaçlanmaktadır. Hadarî umranın bedevî umranın 

amacı olup olmadığı sorusuna, İbn Haldun’un Mukaddime’de, 2. ve 4. bölümlerde 

insan doğası üzerine yaptığı şu vurgudan yararlanılarak, daha belirgin bir yanıt 

verilebilir:  

 

“…kazanç ve refah itibariyle bedevîlerin ahvali son haddine ulaşınca, beşer 
tabiatında olan rahata, sükuna ve huzura meyl etmekte, bunun için şehirlere ve 
kasabalara inmekte, burada yerleşen (medenî ve hadarî) halk haline 
gelmektedirler” (İbn Haldun, 2005b: 630).   

Bu vurguya, İbn Haldun’un Mukaddime’de bedevî umranı ele aldığı 2. bölümde de, 

farklı ifadelerle, rastlanabilir. Bu vurgulamada temel olan, insanın doğası gereği 

bolluğa, rahat ve dingin bir yaşama eğilim gösterdiği olgusudur. Ne var ki, insan 

eğilim gösterdiği bu tarz bir yaşamı hemen kurma olanağına sahip olmayıp, öncelikle 
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geçmesi gereken bir bedevîlik-yani zorunlu gereksinimleri karşılayan tarım ve 

hayvancılık gibi etkinliklerle geçimini sağladığı yarı göçebe, yarı yerleşik kırsal 

yaşam biçimi- süreci bulunmaktadır.  

 Bu ve  bir sonraki başlığın iskeletini oluşturan sorulara İbn  Haldun’un verdiği 

en açık yanıt, Mukaddime’nin 4. bölümünün 18. faslında bulunmaktadır: Bu fasılda, 

İbn Haldun, asabiyetin mülk ve hanedanlığa ulaşmak istediğini hatırlattıktan sonra, 

hadâretin-yani  yerleşik kültür ve medeniyetin- de, bedevîliğin amacı olduğunu ortaya 

koyarak sözlerine başlar (Ibn Khaldûn, 1958b: 291; İbn Haldun, 2005b: 669). 

Asabiyetin mülkle, bedevî umranın da hadarî umranla sonuçlanması, bu iki unsurun 

da varlık nedenlerini yitirerek ortadan kalkmaları sürecinin başlangıcıdır; yani insan 

gibi ömürlü olan asabiyet ve umran, amaçlarına ulaşınca, ömürlerini tamamlayıp 

ortadan kalkarlar (Ibn Khaldûn, 1958b: 291; İbn Haldun, 2005b: 669). İbn Haldun bu 

durumu şu sözlerle açıklamıştır: 

 

“İster bedevîlik, ister hadarîlik nevinden olsun, ister hükümdar ister tebaa (veya 
ister mülk ister onun pazarı) ile alâkalı bulunsun tüm umranın hissî (maddî ve 
gözle görülür) bir ömrü vardır. Nitekim yaratılmış olan müşahhas varlıklardan 
olan muayyen bir ferdî varlığın da hissî (ve fizikî) bir ömrü vardır” (İbn 
Haldun, 2005b: 669)19. 

 Ne var ki, mülk ortaya çıktığı anda asabiyet yok olmadığı gibi, hadarî umran 

da, bedevî umranın bir amacı olarak, ortaya çıkar çıkmaz tüm gelişmesini 

tamamlamaz. Bu konuda İbn Haldun, insanın 40 yaşına vardığı zamanki durumunu 

örnek vermekte, 40 yaşına varmış bir insanın bedensel, ussal ve ruhsal tüm 

olanaklarının artmasının ve gelişmesinin son sınırında olduğunu “aklî ve naklî 

delillere dayanarak”20 söyledikten sonra, umrandaki hadâretin-yani yerleşik kültürün- 

de bu durumda olduğunu ifade etmiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 291-292; İbn Haldun, 

2005b: 669-670). Yani, aslında ömürlü olan umranın kendisinden çok, onun ürünü 

olan yerleşik kültürdür; bu ömürlülük de bir son bulma biçiminden çok, çağların 

koşullarına uyum sağlamak, yani dönüşmek biçiminde kendisini gösterir.  

                                                
19 Ayrıca bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 343-347; İbn Haldun, 2005a: 323, 325, 349, 392. 
20 İbn Haldun örneklediği bu durumun aklî ve naklî delillerle açıkça ortada olduğunu düşünmektedir- 
Ibn Khaldûn, 1958b: 291; İbn Haldun, 2005b: 669. 
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 İbn Haldun’a göre hadarî umranın da bir sınırı vardır ve o bu sınırı aşamaz 

(Ibn Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 2005b: 670). Bunun açıklaması şu biçimde 

verilebilir: Umranı oluşturan halk için refah ve rahat söz konusu olduğunda, insanlar 

yerleşik kültürün çeşitli unsurlarına yönelir, ahlâklarını da yerleşik kültürdeki adet ve 

alışkanlıklara göre şekillendirmeye başlarlar (Ibn Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 

2005b: 670). Yerleşik kültür, refahta çeşitlilik, refahla ilgili durumlarda gelişmişlik, 

sanatlara (zanaatlara) düşkünlük olarak görülebilir (Ibn Khaldûn, 1958b: 292; İbn 

Haldun, 2005b: 670). Bu yüzden bu çalışmada da-İbn Haldun’un umran ilmini 

anlatımına uyarak- hadarî umranın gelişmişlik ve insan yaşamının boyutlarındaki 

değişim açısından bedevî umrandan  farkının anlaşılması amacıyla, sanatlar ve ilimler 

de-‘Umranın Kurumları’ başlığı altında-ele alınacaktır. Fakat şimdi hadarî umranın bu 

özelliklerinin incelenmesinden çok, toplumdaki yozlaşmayla ve/veya medeniyetteki 

çöküşle neden ve nasıl ilişkilendirildiği sorusunun yanıtlanmasına öncelik 

tanınacaktır. Bu da umranın kendi içinde izlediği aşamaların ana hatlarıyla 

anlaşılmasına-ve ‘Umranın Aşamaları’ başlıklı bu kısımda öngörülen amacın 

gerçekleşmesine-yardımcı olacaktır. 

 

 4.2.2.3. Hadarî Umran, Medeniyetin Çöküşünü Haber Verir  

 Hadarî umranın bedevî umranın amacı olduğu ve medeniyetin çöküşünü 

haber verdiği yönlü önermeler için en belirgin dayanak noktası, Mukaddime’nin 4. 

bölümünün 18. faslıdır: İbn Haldun’un gözlemlerine göre, yerleşik kültürde yemek, 

giysi, bina, kap-kacak ve benzeri eve ilişkin unsurların zarif ve kibar biçime 

getirilmesi için var olan çeşit çeşit sanat (zanaat) dalı gelişmiştir; fakat ev yaşamını 

ilgilendiren unsurların zarifleşmesi-kibarlaşması  süreci en üst sınırına ulaşınca, 

insanın kendini bedensel hazlara, tutkulara kaptırması durumu ortaya çıkar (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 2005b: 670).  Sürecin bundan sonrası  şöyle 

anlatılmıştır: 

 

“…insan nefsi, sözkonusu âdet ve itiyatlarla, birçok şekillerde renklenir. Artık 
(çok değişik şeylerle boyanan) nefsin hali, bu vaziyet karşısında ne dini ne de 
dünyası itibariyle (huzur içinde ve) istikamet üzere olamaz. Zira, âdet ve 
itiyatlar boyası, bir daha kolay kolay çıkarılamayacak şekilde ve iyice onda 
yerleşmiştir. Dünyası itibariyle de istikamet üzere olamaz. Çünkü (refahla ilgili) 
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âdet ve itiyatların gerektirdiği, lakin kazancın karşılayamadığı bir çok ihtiyaçlar 
ve külfetler ortaya çıkmıştır…” (İbn Haldun, 2005b: 670).      

Bu alıntı ve öncesinde söylenenler, bozulmanın, dahası, yozlaşmanın, insan 

doğasındaki eğilimler doğrultusunda, iktisâdî bakımdan rahata kavuşulur kavuşulmaz 

insanın tüketim ve hazlara kendini kaptırması ve bunun sonucu olarak ahlâkını 

kaybetmesi sonucu ortaya çıktığı yönlü bir yoruma olanak tanımaktadır.   

 Hadarî umranın medeniyetin-fakat daha çok, bir medeniyette ortaya çıkan 

yerleşik kültürün-çöküşünün işareti olduğuna ilişkin düşünceyi iktisâdî temellerle 

açıklamak gerekirse, şunlar söylenebilir: 1. Şehirlerde yerleşik kültürlerde görülen 

çeşitlenmeler, şehirlerde yaşayanların harcamalarının artmasına yol açar (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 2005b: 670); 2. Umrandaki gelişmişlik, yerleşik 

kültürün düzeyindeki gelişmişliğin işaretidir (Ibn Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 

2005b: 670); 3. Bir şehirde çarşı ve pazarlar pahalı, lüks gereksinimlerin fiyatlarının 

yüksek olması, o şehrin umranca gelişmiş ve ilerlemişliğinin bir göstergesi olarak 

yorumlanabilir; ayrıca pahalılığa bir diğer katkı da alınan vergilerden gelir (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 2005b: 670); 4. Vergiler, egemenliğin büyümede, 

yerleşik kültürün de buna paralel olarak gelişmişlikte  son sınırlarına ulaştığı zamanda 

ortaya çıkar ve yöneticilerin, devletin harcamalarını karşılamak üzere aldıkları bir 

tedbir olarak karşımıza çıkar (Ibn Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 2005b: 670); 5. 

Vergi alınması ve malların fiyatlarının sürekli artması durumu ortaya çıkınca, 

harcamalar normal ölçüleri aşarak savurganlığa varmaya başlar, bu da şehirde yerleşik 

kültürde yaşayan insanların lüks gereksinimlerin ve alışkanlıkların boyunduruğuna, 

dolayısıyla da umranın çöküşüne kadar geri dönüşü olmayan bir yola girdiklerinin 

işareti olarak yorumlanabilir (Ibn Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 2005b: 670); 6. 

Lüks alışkanlıkları gidermeye olan saplantı, zamanla tüm kazancın bu türde 

harcamalara gitmesine, sonrasında yoksulluk ve gereksinme durumuna düşülmesine 

yol açar; tüketicilerin yoksullaşması ise talebin azalmasını, yani alım-satımda 

düşüşleri, pazarların müşterisiz kalmasını, en sonunda, şehrin mali ve iktisâdî 

durumunun bozulmasını beraberinde getirir (Ibn Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 

2005b: 670).  

 Bu durumda, yerleşik kültürde oluşan ekonomi ile bu tarz bir toplumda ahlâkın 

nasıl biçimlendiği arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı sorusunun sorulması 
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uygun olacaktır. İbn Haldun’a göre tüketim alışkanlıklarının çeşitlenmesi ve 

gelişmesi, zamanla ahlâk üzerinde olumsuz etki yapar-yani yerleşik kültürde insanın 

gereksinimlerinin olgunlaşması, çeşitlenmesi ve gitgide lükse eğilim göstermesinin 

ahlâkla ilişkisi bulunmaktadır ve bu, öncekinin sonrakini olumsuz etkilemesi 

biçiminde gözlenen bir ilişkidir. İbn Haldun, hadarî umrandaki iktisâdî bozulmayı 

anlattıktan ve bu bozulmayı doğrudan yerleşik kültürün getirdiği bazı alışkanlıklarla 

ve ekonomik refahtaki aşırılıkla ilişkilendirdikten sonra, bireylerde ortaya çıkan 

kişilik bozulmalarını şu biçimde anlatmıştır: 

 

“...Bunlar, itiyat ve adetlerin getirdiği ihtiyaçlar için çalışır, çabalar ve onları 
elde etmek için şerrin renklerine boyanır, kötü şekillere girerler. Ayrıca onları 
elde ettikten sonra (lüks ve konforla ilgili) renklerden bir renk (nefsani bir huy 
ve vasıf) daha edinmek suretiyle de nefs zarara maruz kalmış olur. O yüzden 
fısk, şer, sahtekarlık, yollu yolsuz her (hileye ve) kurnazlığa başvurarak 
geçimini sağlamakgibi hususlar onlardan sık sık vaki olur. Artık insan nefsi hep 
maişet ve geçim hususunu düşünme cihetine yönelir. Ona iyice dalar, onu elde 
etmek için her çeşit hileye ve kurnazlıklara başvurur...” (Ibn Khaldûn, 1958b: 
293; İbn Haldun, 2005b: 671). 

     İnsanın karakterinin kazandığı alışkanlıklarla oluştuğunu düşünen İbn Haldun, 

“insanlar beşerdir ve yekdiğerinin dengidir” derken doğuşta ve öz bakımından 

insanların birbirinden farklı olmadığı, tek biçim ve tek tip olarak yaratıldıkları 

düşüncesini ile getirmiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 293; İbn Haldun, 2005b: 671). O 

halde insanların karakterlerini farklı kılan nedir? Bu soruya İbn Haldun düşüncesine 

dayanarak, şöyle yanıt verilebilir: İnsanlar, edindikleri iyi huy ve alışkanlıklar,  

kazandıkları erdemler ve terkettikleri kötülükler bakımından birbirlerine göre üstün ve  

seçkin olurlar; kötü huyların bir kişinin karakterinde yer etmesi ve o kişide iyilik 

duygusu kalmaması durumunda, o kişinin köklerinin dayandığı soy ve asabiyetin de 

bir önemi kalmaz  (Ibn Khaldûn, 1958b: 293; İbn Haldun, 2005b: 671). İbn Haldun’a 

göre karakteri ve ahlakı bozulmuş insanların şehirlerde çoğalması ve yaygınlaşması, o 

şehirdeki umranın ve milletin yok oluşa gitmesini hızlandırır, çünkü bu şehrin ve 

yaşayanlarının “harap olması ve inkıraza uğraması için Allah’tan izin çıkar” (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 294; İbn Haldun, 2005b: 672).  

 Medeniyetin çöküşü ile ilgili olarak yukarıdaki belirlemeleri yapan İbn 

Haldun, Mukaddime’nin yerleşik kültürü anlattığı 4. bölümünün 18. faslını ereksel 
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bir bakış açısına işaret eden bir belirleme ile kapatır: Umranın amacı, yerleşik kültür-

medeniyet ve iktisâdî zenginliktir. Canlıların doğadaki ömürlerinde olduğu gibi, 

umran da amacına ulaştıktan sonra, bozulmaya, ihtiyarlamaya başlar (Ibn Khaldûn, 

1958b: 295; İbn Haldun, 2005b: 673).  

 Bu belirlemesini açıklarken, “hadâret ve refahtan oluşan bir ahlâk, ahlâk  

bozulmasının ta kendisidir” ifadesini kullanan İbn Haldun’a göre insanı insan yapan 

şey, çıkarlarını elde edip olumsuz şeyleri kendinden uzaklaştırmaya ve bu yönde 

çalışmak üzere karakterini düzgün ve  istikrarlı bir biçimde koruma olanağına sahip 

olmasıdır (Ibn Khaldûn, 1958b: 295; İbn Haldun, 2005b: 673). Dolayısıyla yerleşik 

kültürde ve onun getirdiği alışkanlıklar içerisinde yetişen bir insan, kendi 

gereksinimlerini tek başına karşılayamayan, herşey için başkasına gereksinen bir 

varlık olarak, hem doğal hem de ahlâkî bakımdan özünden uzaklaşmıştır (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 295; İbn Haldun, 2005b: 673). Yerleşik kültürle birlikte gelen lüks 

gereksinimlere kendini kaptıran insanlar, din açısından da bozulmuştur, ölçülü olmayı 

göz ardı eden aşırılıklar, insanın kişiliğini bozar ve dinin öngördüğü alçakgönüllü, 

azla yetinmeye dayalı anlayışı ortadan kaldırmaya kadar varır (Ibn Khaldûn, 1958b: 

295; İbn Haldun, 2005b: 673).  

 Ele alınan konular çerçevesinde,  şu düşüncelere varılması olanaklıdır: 1. 

Hadarî umran,  daha kuruluşu aşamasında, insanın savunma reflekslerini düşüren ve 

zamanla kendi işini kendi görme yetisinden ve alışkanlığından insanı uzaklaştıran bir 

etkiye sahip olması bakımından, insanın kendi doğasındaki olanakları unutması, 

kendini tam yetkinliğiyle gerçekleştirememesi  sürecinin de başlangıcıdır; 2. Yerleşik 

kültürde zamanla gelişen ve yerleşen korunma ve güven  duygusu, devletle bağlılık ve 

devletin zenginliğinin dağılımı ölçüsünde rahata alışan insan, zorlu yaşam koşullarıyla 

mücadele etme yeteneğini ve gücünü bir kez yitirdi mi, kendini bir daha 

toparlayamaz; 3. Yerleşik kültürün oluştuğu ve insanlar üzerinde etkili olduğu hadarî 

umran, iktisâdî zenginlik ve lüks gereksinimlerin çoğalması ve çeşitlenmesi açısından 

belirli bir zirve noktasına-yani üst sınıra-erişince, gerek kazancın harcamayı 

karşılayamaması, gerekse bu mali bozulmaya rağmen lüks gereksinimlerini 

karşılamaya şartlanan insanların ahlâksızlığa yeltenmeleri ve bunu toplumda 

yaygınlaştırmaları sonucu, yozlaşır, çürür ve yok oluşa gider. Kısacası, “hadâret(in 
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kemal) safhası, devlet ve umran aleminin ömrü için duraklama çağıdır” (Ibn Khaldûn, 

1958b: 296; İbn Haldun, 2005b: 680).     

 

4.3.  UMRANIN KURUMLARI 

 4.3.1.  Sanatlar (Zanaatlar)21 

Hadarî umran aşamasında insan, yeteneklerini teorik ve pratik bilgilerle 

birleştirerek önemli sanatların ortaya çıkmasına neden olmakta-daha doğrusu bunun 

için uygun ortamı bulmakta; böylelikle medeniyetin kökleşmesine ve gelişimine 

katkıda bulunarak, umrandaki durumların neden-sonuç ilişkileriyle kayda geçtiği 

tarihte, içinde yaşadığı umranın da yer almasını sağlayacak bir iz bırakmaktadır. İnsan 

umranda kendini gerçekleştirirken, bazı yetenekleri-sözgelimi, özbakım becerileri ve 

kendini koruma refleksi- zayıflar, ama öte yandan başka bazı yetenekleri ortaya çıkar, 

gelişir ve kökleşir. İşte bu tarz yeteneklerin başında da sanatlar ve ilimler gelir. Bu 

yüzden her ikisi de, umranın olmazsa olmaz unsurları olarak bu çalışmanın konusu 

kılınmıştır. Sanatlar da, ilimler de, umranın üzerinde yükseldiği karmaşık bir ilişkiler 

ağıyla örülü kurumlar zincirinin önemli halkalarıdır; sanatlar ekonominin konusu olan 

geçim kaynaklarıyla, ilimler de devletin en önemli kurumsal temeli olan hukukla 

yakından ilişkilidir. Bu ilişkilerin ‘Devlet Sorunu’ başlığı altında ele alınması 

tasarlanmış; şimdi ise tartışma sanatlar kapsamıyla sınırlandırılmıştır.  

İbn Haldun, şehirlerde sanatların kökleşmesinin ve gelişmesinin, söz konusu 

şehirlerde yerleşik kültürün-yani hadâretin-kökleşmesine ve bu kökleşmenin süresinin 

uzunluğuna  bağlı olduğunu ileri sürmüştür; çünkü adet halini alan alışkanlıklar çok 

tekrar ve uzun süre ile yerleşmekte, şehir hayatında ardı ardına gelen birkaç nesille 

yerini sağlamlaştırmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958b: 349; İbn Haldun, 2005b: 724). İşte 

böyle bir sağlamlaşma da insanlar arasında karşılıklı güven ve işbirliği ortamı 

oluşmasını-yani asabiyetin varlığını- gerektirir; çünkü asabiyetin sağladığı güven 

ortamı oluşamazsa toplum üyeleri arasında gerekli işbölümü, çeşitli sanatlarda 

                                                
21 Zanaat yerine sanat teriminin kullanımı için bkz.: yuk., s.60, dipnot no.11.  
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ustalaşma, kısacası iktisadın ve refahın gelişmesi için gerekli altyapı sağlanamaz22 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 89-92; İbn Haldun, 2005a: 213-215). 

Sanatların gelişmesi ve kökleşmesi için zaman ve alışkanlık kadar önemli bir 

başka koşul, o sanata yönelik talebin çokluğudur; çünkü insan özellikle geçimini 

sanatlardan kazanıyorsa, emeği ve becerisi onun en büyük sermayesidir ve insan 

emeğini boş yere harcamaya razı olmaz (Ibn Khaldûn, 1958b: 351; İbn Haldun, 

2005b: 725). Belli bir sanat hakkında talebin olması ve halkın bu sanata eğilim 

göstermesi söz konusu olduğunda, o sanat pazarda çok satan bir ticaret malına 

benzetilebilir (Ibn Khaldûn, 1958b: 351; İbn Haldun, 2005b: 726). Bir sanata yönelik 

talebin çok ya da az olması o sanatın gelişmesinde  önemli bir neden ise, umranın 

gerilemesi ve refahın azalması, talebin de azalmasını beraberinde getirerek, her türlü 

sanatta gelişmenin durması, hatta bazı durumlarda bazı sanatların-yeni ustaların 

yetişmemiş olmalarından doğan-bir yokoluşa sürüklenmesi gibi durumlar da görülür 

(Ibn Khaldûn, 1958b: 352; İbn Haldun, 2005b: 726).  Sanatın arz ve talep edilmesiyle 

ilgili şimdiye kadar söylenenler, İbn Haldun’un sanatları iktisâdî yapının vazgeçilmez 

bir unsuru, bir değeri olarak gördüğü biçiminde de yorumlanabilir. 

Umranda emeğin çok ve çeşitli olmasından dolayı, insan türü söz konusu 

olduğunda, sanatlar da çok ve çeşitlidir (Ibn Khaldûn, 1958b: 355; İbn Haldun, 2005b: 

729). Fakat bazı sanatların umranda olması zorunludur, ya da konusu bakımından 

önemli ve şereflidir; İbn Haldun Mukaddime’nin kapsamına yalnızca bu türden 

sanatları aldığını belirtmiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 355; İbn Haldun, 2005b: 729). İbn 

Haldun’a göre zorunlu sanatlar çiftçilik, mimarlık (bina inşaatı), terzilik, marangozluk 

ve dokumacılık; konusu bakımından önemli olanlar ebelik, yazarlık (kitabet), 

sahhaflık (yayıncılık, kitap ciltleme),  müzik (mûsıkî) ve tıptır (Ibn Khaldûn, 1958b: 

355; İbn Haldun, 2005b: 729).   

Zorunlu sanatlardan olan çiftçiliğin amacı gıda maddelerini elde etmektir; bu 

da insanın günlük gıdasının yenecek duruma gelmesini sağlamak üzere yapılan pek 

çok işten oluşur (Ibn Khaldûn, 1958b: 356; İbn Haldun, 2005b: 729). Aslında bu sanat 

bedevî yaşam için de zorunludur; fakat bedevî yaşamdaki iktisâdî zenginlik ve servet 

                                                
22 Ekonominin gelişmesinde toplumsal dayanışmanın ve/veya grup bağlılığının önemine,  günümüz  
düşünürlerinden bazıları da işaret etmişlerdir-Sözgelimi bkz. Arrow, 1973; Fukuyama, 1995; Chapra, 
2006. 
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birikimi, şehirlerde yerleşik kültürün oluşumuna olanak sağlayan refah ve rahatı 

sağlayacak ölçüde olmadığından, insan gereksinimleri de zorunlu olanların ötesine 

geçemez ve çeşitlenemez. Umranın ilk ve en eski sanatı olan mimarlık,  şehirdeki 

insanların yaşayacağı binaların, ayrıca zenginleşen ve güç göstermek isteyen 

hanedanlıklar tarafından kurulması amaçlanan büyük şehirlerin, ulu âbidelerin (yani 

anıtların, heykellerin) en mükemmel biçimde inşa edilerek ortaya çıkmasını konu 

edinir (Ibn Khaldûn, 1958b: 357; İbn Haldun, 2005b: 730). Marangozluk, 

hammaddesi kurumuş ağaçtan elde edilen kereste olan bir sanattır ve zorunlu ve lüks 

gereksinimleri karşılamak üzere kendi içinde çeşitli dereceleri vardır (Ibn Khaldûn, 

1958b: 363; İbn Haldun, 2005b: 734). Bu sanatta usta olan kişi, keresteyi küçük 

parçalar ya da tahta biçiminde böler, sonra ayırdığı parçaları ortaya çıkması istenen 

ürünün şeklini  oluşturacak biçimde hazırlar; parçaların hazırlanması ve bir ürünü 

meydana getirmek üzere belirli bir yöntemle bir araya getirilmesi sırasında ortaya 

konan beceri ve emek, hadâret ve refahın ilerlemesine koşut olarak artar (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 363; İbn Haldun, 2005b: 734).  Bedenin soğuğa ve sıcağa karşı 

korunmak üzere giysiye gereksinmesi, dokuma ve terziliğin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 366; İbn Haldun, 2005b: 735). Dokuma, yün, 

pamuk ya da keten gibi malzemelerden, elbise kumaşı elde etmek amacıyla iplik 

eğirmekten; terzilik ise dokumadan elde edilen kumaşların bedenin biçimine ve 

boyutlarına uygun bir giysi biçimine getirilmesinden ibaret bir sanattır (Ibn Khaldûn, 

1958b: 366-367; İbn Haldun, 2005b: 735-736). İçinde yaşanan iklim bölgesinin hava 

koşullarına göre soğuktan ve sıcaktan kendini korumaya çalışan insan, bedevî 

yaşamda giysinin en temel işlevine, yani vücudu  örtmesine yönelik olarak, yalnızca 

dokunmuş tek parça kumaşları kullanırlar; oysa hadarî yaşamda insan, dokumadan 

elde ettiği kumaşları, vücuduna uyumlu bir giysi oluşturacak biçimde ölçme, biçme, 

kesme, dikme gibi işlerle uğraşacak rahat ortamı bulmuştur; bu yüzden İbn Haldun 

terziliği hadarî umranın sanatlarından biri olarak görmektedir (Ibn Khaldûn, 1958b: 

367; İbn Haldun, 2005b: 736).     

Konusu bakımından önemli ve şerefli olan sanatlardan ebelik, anne ve bebeği 

konu alır, bebeğin hayatının sağlıklı ve güven içinde başlaması için, toplumun 

genelinde bu sanatın varlığına gereksinim duyulur (Ibn Khaldûn, 1958b: 355; İbn 

Haldun, 2005b: 729). Tıp insan sağlığını korumayı ve hastalığı insandan uzak tutmayı 
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amaçlayan bir sanattır, doğa ilimlerinin bir dalıdır ve insan bedenini konu alır (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 355; İbn Haldun, 2005b: 729). Kitabet ve sahhaflık da gerek duyulan 

olguların yazıyla kayıt altına alınmasını ve unutulmamasını sağlayan sanatlardır; 

zihinde ve kalpte gizli olan duygu, düşünce, anlam veya kavramların başkalarına 

iletilmesini, ilimlerin vardığı sonuçları ve ilimlerdeki çeşitli düşünceleri kitaplarda 

sonsuzlaştırır (Ibn Khaldûn, 1958b: 355; İbn Haldun, 2005b: 729). Son olarak müzik, 

sesler arasındaki uyumdan oluşan, kulağa hoş gelen ölçülü seslerin iletilmesine dayalı 

bir sanattır (Ibn Khaldûn, 1958b: 355; İbn Haldun, 2005b: 729).   

Sanatlar kapsamında ele alınacak son ve belki de en önemli unsur, İbn 

Haldun’un sanatla uğraşanların akıl yetileriyle ilgili ortaya attığı savdır: Ona göre 

sanatlar-özellikle de kitâbet ve hesap (calculation)-bunlarla uğraşanların zekâlarını 

geliştirmekte ve keskinleştirmektedir (Ibn Khaldûn, 1958b: 408; İbn Haldun, 2005b: 

761).  İbn Haldun bu görüşünü şu gerekçelere dayanarak açıklamaya çalışmıştır: 1. 

Hadâret-yani yerleşik kültür-ev idaresi23, insanlarla ilişki kurmanın ve yürütmenin 

öğrenilmesi, din işlerinin yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli kurallara uyulması 

gibi şeylere ilişkin hal ve hareketlerin toplamı, daha belirgin bir söyleyişle, neyin nasıl 

yapılacağına ilişkin kurallar ve ilkelerdir (Ibn Khaldûn, 1958b: 408; İbn Haldun, 

2005b: 761);  2. Bu kural ve ilkeler bir takım ilimler biçiminde ortaya çıkarlar ve  

sonuçta zekâda gelişmişlik ortaya çıkar (Ibn Khaldûn, 1958b: 408; İbn Haldun, 2005b: 

761); 3. Zekâdaki gelişmişliğe en çok katkıyı sağlayan yazarlık (kitabet) sanatıdır, 

çünkü: 

 

 “...bu, diğer sanatların aksine bir çok bilgiler ve görüşler (ulûm ve enzâr) ihtiva 
eder. Bunun izahı şudur: Kitabet çizgi şeklindeki harflerden, hayaldeki lafız 
biçimindeki kelimelere ve lafız biçimindeki kelimelerden nefsteki mânâlara 
intikal etme esasına dayanır. Kitabetle haşir neşir olan nefs (tahrir meşgalesi ve 
faaliyeti içinde bulunan muharrir) hiç durmadan bir delilden (ve sembolden) 
diğer bir delile (ve sembole) intikal eder. Nefs bunu daimi bir alışkanlık haline 
getirir. Böylece nefste delilden medlûle (eserden müessire, lafızdan mânâya) 
intikal melekesi hasıl olur. Bilinmeyen bilgileri kazandıran aklî nazarın mânâsı 
budur ” (İbn Haldun, 2005b: 761-62); 

4. Zekânın kitabetle bu ölçüde keskinleşmesi, kitabetle uğraşanların bir süre sonra 

cinfikirli olmalarına da yol açar, zaten devlet dairesi anlamına gelen ‘dîvân’ 

                                                
23 F. Rosenthal çevirisinde bu terimin karşılığı olarak ‘domestic economy’ terimine rastlanmaktadır-
Ibn Khaldûn, 1958b: 411. 
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sözcüğünün de kökeninde Kisra adlı hükümdarın bürokratlarına taktığı ‘dîvâne’-yani 

şeytanlar ve cinler, cin fikirli kişiler-lakabı bulunur (Ibn Khaldûn, 1958b: 409; İbn 

Haldun, 2005b: 762); 5. Hesap sanatı da, kitabetin harfler ve sembollerle sağladığı 

yararı, sayılar arasındaki ilişkileri ve onlarla işlem yapmayı pekiştirmesi yoluyla 

sağlar (Ibn Khaldûn, 1958b: 409; İbn Haldun, 2005b: 762).  

 Tüm bu gerekçeler, konuyla doğrudan ilgili gibi görünmese de, ilerleyen 

kısımlarda tartışılacak bazı unsurların temelini oluşturmaktadır. İlkin, sanatlar ve 

ilimler arasındaki ilişkiyi akıl üzerinden kurma yoluna giden İbn Haldun, ilimler 

kapsamında önce insanın sahip olduğu aklın derecelerini konu edinecek, sonra 

ilimlerin türlerine ve tarihçelerine, umranda ilimlerin önemi tartışmasına girecektir.  

 Fakat İbn Haldun’un sanatlarla ilgili öne sürdüğü son savı ve gerekçelerinin 

ele alınmasındaki asıl önemli yan, devlet sorunu kapsamında ortaya çıkacaktır. 

Kötülük yapmaya ve hak çiğnemeye eğilimli olan insanı bu eğilimlerinden uzak 

tutabilecek yegâne güç devlettir, fakat devlet ortaya çıktıktan sonra da bu eğilimler 

tamamıyla yok olmaz. Zekânın bir insanda ya da toplumda artması ve keskinleşmesi 

durumunda, bu insanın veya toplumun zekâyı, kendilerinden bu yeti bakımından daha 

gerideki insanları veya toplumları köleleştirmek, istekleri doğrultusunda 

yönlendirmek için kullanmasının önünde hiçbir engel yoktur (Ibn Khaldûn, 1958b: 

409; İbn Haldun, 2005b: 762). Bu sorunun, devlet sorunu ve umran-devlet ilişkisi 

bağlamında tartışılması öngörülmektedir. 

İbn Haldun ilim öğretimini ve belirli bir bilgi alanında derinleşmek üzere 

başkalarına gerekli yetilerin kazandırılması işini sanatların bir türü olarak görmesine 

karşın, eğitim ve öğretimi sanatlar kapsamında değil ilimler kapsamında ele almıştır 

(Ibn Khaldûn, 1958b: 426; İbn Haldun, 2005b: 776). İlimler, insan yaşamının yerleşik 

kültür ve medeniyette kazandığı yeni boyutlardan biri olarak, ayrı başına incelenmeye 

değer görülmüştür; İbn Haldun’un umran ilmi ile ilgili son değerlendirmelerinin 

çerçevesini de ilimler oluşturmaktadır. İlimler, bu çalışma kapsamında, insanı diğer 

canlılardan farklı kılan  yetilerden biri, ayrıca umranı oluşturan kurumların temelinde 

bulunan ve kurumları biçimlendiren bir unsur olarak, genel biçimiyle ele alınacaktır.       
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4.3.2. İlimler  

İbn Haldun Mukaddime’nin yaklaşık üçte birlik hacmini oluşturacak ölçüde 

uzun ve kapsamlı bir bölümünü ilimleri incelemeye ayırmıştır, bu -tek başına yeterli 

bir veri oluşturmasa da-İbn Haldun’un umranın gelişmişliği için ilimleri ölçüt almaya 

eğilimli olduğuna işaret etmektedir (Ibn Khaldûn, 1958b: 409-481; 1958c: 3-480; İbn 

Haldun, 2005b: 765-1090; Bedir 2006: 17). İbn Haldun insanın yaratılıştan gelen fikir 

(düşünebilme yeteneği) ve el niteliklerini tekrar vurguladığı ilimlerle ilgili 

açıklamalarına, insanların toplumlar halinde dünyayı yaşayacakları bir yer olarak 

kurarken-yani umranı meydana getirirken-ilimlerin ve öğretiminin doğal olduğu yönlü 

bir açıklamayla başlamayı uygun görmüştür (İbn Haldun 1954b: 478-479; Ibn 

Khaldûn1958b: 411-412; İbn Haldun, 2005b: 76524).  

İbn Haldun’a göre: 

 
 
“İnsan; duyguları, hareketleri ve yaşaması için gıda ve kendisini korumak için 
sığınaklar araması bakımından hayvandan farksızdır; insan, ancak kendisine 
geçinme ve kazanç yollarını gösteren fikir ve düşüncesiyle, kendi cinsinden 
olan diğer fertlerle bir araya toplanarak geçinme vasıtaları gibi hususlarda 
birbiriyle yardımlaşmasiyle, bu yardımlaşmanın bir sonucu olarak cemiyetler 
halinde yaşamasiyle, Tanrı elçilerine tanrı tarafından indirilen hüküm ve 
buyrukları kabul edip şeriat hükümleri ile iş görmesi ve ahreti için faydalı olan 
kaidelere riâyet etmesiyle diğer hayvanlardan ayrılır…insanın bu fikir ve 
düşüncesi ilim ve bilgilerin ve yukarıda anlattığımız sanatların 
kaynağıdır…düşünmeye alışmakla düşünmek melekesi husule gelir. Bunun bir 
sonucu olarak hakikatlara dıştan ârız olan bilgileri katmağa alışır… hakikatlara 
dıştan ârız olanları bilmesi ve öğrenmesi ayrı bir ilim şeklini alır,…Bu 
açıklamadan ilim ve öğretimin insan cemiyetleri için tabiî bir hal olduğu 
anlaşılır” (İbn Haldun, 1954-II: 478-47925) 

                                                
24 Süleyman Uludağ, 6. Bölümün ilk 6 faslının Mısır ve Beyrut baskıları ile çevirisini bu metinlere 
dayandıran Z. K. Ugan’ın çeviri metninde bulunmadığını, söz konusu metinlerde ilk faslın, Uludağ 
çevirisinin dayandığı  ‘tam’ metindeki 6 fasıldan farklı olarak, “Beşerî Umranda İlmin ve Talimin 
(tedrisin) Tabiîliğine Dair” başlıklı  kısa bir açıklamadan oluştuğunu öne sürmüştür (İbn Haldun, 
2005a: 765, 1 no.lu dipnot). Z. K. Ugan  çevirisindeki başlık “İlim ve Öğretimin, İnsanların 
Cemiyetler Halinde Dünyayı İmarında Tabiî Bir Hal Olduğuna Dair” biçimindedir (İbn Haldun 
1954b: 478).   
25 Ugan çevirisinden alıntılanan bu metnin İngilizcesi F. Rosenthal’in Mukaddime çevirisinde 
“Science and Instruction Are Natural to Human Civilization” başlığıyla dipnot metni olarak yer 
almıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 411-412). Uludağ’ın Mukaddime çevirisinde de, bir önceki dipnotta 
anılan başlık kullanılarak, söz konusu metnin özetlendiği görülmektedir (İbn Haldun, 2005a: 765-
766). Rosenthal ve Uludağ’ın Mukaddime çevirilerinde ana metindeki başlıkların izlediği sıra ve 
başlıklardaki benzerlik, Uludağ’ın Rosenthal çevirisini incelediği, hatta bu çeviriden yararlandığı  
izlenimini güçlendirmektedir.  
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 Akıl dereceleri26 bu çalışmada daha önce insanın nasıl bir varlık olduğu 

sorusu çerçevesinde ele alındığından, bu kısımda tekrar üzerinde durulmayacaktır. 

İbn Haldun’un bu akıl derecelerinden nazarî aklı ele almayacak olmasını, nazarî 

aklın açıklamasını ve tanımlamasını ‘ulemâ’nın üstlenmiş olmasıyla açıklaması, İbn 

Haldun’un kendisini âlim olarak görüp görmediği ve eğer görüyorsa insanın akıl 

dereceleri arasındaki en yüksek dereceyi açıklamayı niçin kasıtlı olarak atladığı 

soruları zihni meşgul etse de, bu aşamada tartışma konusu kılınmayacak; bunun 

yerine ilimler kapsamındaki diğer değerlendirmeleri ele alınacaktır. 

 İbn Haldun’a göre kâinat (oluşumlar) âlemi iki tür varlık barındırmaktadır: 1. 

Unsurlar27, 2. Unsurlardan oluşan ve unsurların sonuçları olan maden, bitki ve 

hayvan (canlı) gibi saf zatlar28. Bu varlıkların tümü ilâhî kudrete bağlıdır (İbn 

Haldun, 2005b: 767). Yani, insanların yapıp etmeleri, istençleri, akıl sayesinde 

düşünüp elde edebilecekleri, Allah’ın verdiği olanaklarla sınırlanmıştır: sözgelimi, 

insan ölmemeyi seçemez, çünkü yaratılışı gereği oluş-bozuluşa tâbî diğer tüm 

varlıklar gibi ömrü ve bu ömrünün de bir sonu vardır.  

 İnsan, düşünmeyi tamamladıktan sonra iş yapmaya girişen bir varlıktır; İbn 

Haldun bu düşünceyi “amelin evveli fikrin âhiridir, fikrin evveli de amelin âhiridir” 

sözüyle ifade etmiştir (İbn Haldun, 2005b: 767). İbn Haldun,  bu sözüyle ne 

anlatmak istediğini, verdiği şu örnekle açıklamıştır: Birisi, başını sokacak bir çatı 

yapmayı düşünse, zihni önce çatıyı tutacak duvarları, sonra da bu duvarların üzerine 

oturacağı temeli tasarlar; öyleyse düşüncenin sonrası-bu sıralamaya göre-temeldir. 

Böylelikle çatı yapmak isteyen kişi önce temel atacak, sonra duvarları yükseltecek 

ve son olarak, aklına ilk gelen çatıyı yapmaya girişecektir (Ibn Khaldûn, 1958b: 

414; İbn Haldun, 2005b: 767). Bu örnek ile İbn Haldun düşünce ve eylem arasındaki 

ilişkiye işaret etmiş, insan düşüncesindeki ereğin eyleminin vardığı son nokta 

olduğunu başarılı bir biçimde vurgulamıştır. Bu vurgu, insan eylemlerine 

düşüncenin yön verdiği olgusunu da temellendirmek için malzeme sağlar. 

İnsan eylemleri dışında, diğer canlıların eylemlerinde düzenlilik yoktur, 

hadiseler (olan-bitenler) dünyasında kayda değer duyu ve kavrayışlar düzenli 

                                                
26 Bkz. yuk: s.60-61. 
27 Rosenthal çevirisinde ‘elements’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958b: 413).  
28 Bu terimin Rosenthal çevirisinde karşılığı bulunmamaktadır (Ibn Khaldûn, 1958b: 414). 
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olanlardır; düzensiz olanlar da bunların emrine girer; böylelikle insan eylemleri, 

tümüyle olan-bitenler dünyasına ve bu dünyada varolan her şeye egemen olmuş, 

dünya tümüyle insanın etkisi altına girmiştir; İbn Haldun Kur’ân’da Bakara 

suresinin 30. âyetinin, yani “Muhakkak ki ben yeryüzünde bir halîfe29 yaratacağım” 

ifadesinin tam da bu anlama işaret ettiğini savunmuştur (Ibn Khaldûn, 1958b: 416; 

İbn Haldun, 2005b: 768).  

 İbn Haldun’a göre insan, doğası-yani fıtratı, özü- bakımından cahildir, çünkü 

ilminde tereddüt30 vardır  (Ibn Khaldûn, 1958b: 422; İbn Haldun, 2005b: 772).  Bir 

başka yönden ise, insan âlimdir, çünkü öğrenmek istediği şeyi belli bir bilgi edinme 

yöntemine ve mantık kurallarına bağlı olarak, fikri (düşünme yeteneği) ile elde 

etmiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 422; İbn Haldun, 2005b: 772). İbn Haldun, insanın 

ilminin-yani bilgi edinebilme ve bilgiye dayalı yapı kurabilme yeteneğinin-Allah 

tarafından verildiği yönlü geleneksel öğretiye bağlı kalmış ve temyizden31-yani iyiyi 

kötüden ayrımlama aşamasından- önce insanın herhangi bir ilme (bilgiye) sahip 

olmadığını, bu yüzden hayvanlardan biri olarak, yaratılışı bakımından döl, kan 

pıhtısı ve et parçasından daha öte bir şey olmadığını ifade etmiştir  (Ibn Khaldûn, 

1958b: 425; İbn Haldun, 2005b: 775). Bu bağlamda, Kur’ân’da Alak suresinin: 

“Yaratan Rabb’inin ismiyle oku! O, insanı kan pıhtısından yaratmıştır. Kalemle 

öğreten ve insana bilmediğini belleten çok kerim Rabb’inin ismiyle oku”32 

âyetlerinde ifade bulan emri  de yorumlayan İbn Haldun, insan biçiminin33 

yetkinliğine ulaşmasının, Allah’ın insana verdiği his ve fikir gibi bilgi edinme 

araçları sayesinde olduğunu belirterek, İslâm’ın yaratılış öğretisinden sapmadığının 

altını çizmiştir: İbn Haldun, ilimleri ve insanın ilim sahibi olması sürecini 

anlatırken, geleneksel bir İslâm düşünürü tavrını yansıtmaktadır.  

İbn Haldun’un ilimlerin ancak umranın ve yerleşik kültürün gelişmiş olduğu 

şehirlerde gelişebileceği yönlü savı, ilimlerle ilgili öne sürdüğü en dikkate değer ve 

özgün düşünce olarak değerlendirilebilir34 (Ibn Khaldûn, 1958b: 435; İbn Haldun, 

                                                
29 Rosenthal çevirisinde ‘representative’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958b: 416). 
30 Rosenthal çevirisinde ‘vacillation’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958b: 422). 
31 Rosenthal çevirisinde ‘discernment’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958b: 425). 
32 Kur’ân,  96/1-5’den alıntılayan İbn Haldun (Ibn Khaldûn, 1958b: 425; İbn Haldun, 2005b: 775). 
33 Platoncu bakış açısıyla, ideasının. 
34 Thomas Hobbes’un Leviathan adlı yapıtında ortaya koyduğu “zenginlik boş zamanın, boş zaman 
da felsefenin anasıdır” biçiminde ifade edilebilecek görüşü, bu düşünceyle uygun düşmektedir; fakat 
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2005b: 780). Bu düşünceye göre, insanların emekleri geçimlerini sağlayacak ölçüde 

olandan daha fazla ise, refahın artması ölçüsünde, insanın özelliklerinden olan 

etkinliklere ve gereksinimlere yönelir; bu gereksinimler de ilimler ve sanatlardan 

başkası değildir (Ibn Khaldûn, 1958b: 435; İbn Haldun, 2005b: 780). Kısacası, 

yerleşik kültürün kök salamadığı, umranca gelişmemiş yerlerde-bu yerler şehir de 

olsa- sanatlar da, ilim öğretimi de gelişemez ve yaygınlaşamaz (Ibn Khaldûn, 1958b: 

436; İbn Haldun, 2005b: 781). İlimlerin toplumun gereksinimleri açısından önemi de 

şöyle açıklanabilir: bedevîlikte töreler kabileleri yönetmek için yeterli olurken, 

hadarîlikte daha geniş kitlelerin denetim ve yönetim altında tutulabilmesi için hukuk 

sistemi olması gerekir; bu da ilimleri (özellikle tefsir, hadis, kelâm ve fıkıh gibi temel 

İslâm ilimleri kastedilmektedir) beraberinde getirir. 

İbn Haldun’un İslâm düşünce geleneğine bağlılığı, çağında öğretilen ve 

üzerinde  çalışılan-umranda var olan- ilimleri sınıflarken de kendini göstermiştir:  

İbn Haldun, ilimleri İslam düşünürlerinin çoğunda rastlandığı üzere, aklî ve naklî 

olarak ayırır: aklî35 ilimler, insan için doğal olan ve akılla elde edilen ilimlerdir; 

naklî36 ilimler de bir va’z edenden öğrenilen ve nesilden nesle aktarılan ilimlerdir 

(Ibn Khaldûn, 1958b: 436; İbn Haldun, 2005b: 781). Bu genel ayrımdan sonra, İbn 

Haldun, kendi döneminde umranda bulunan ilimleri tek tek tanıtmaya girişmiş ve 

ilimleri ayrıntılı olarak açıklamaya naklî ilimler diye sınıfladığı ilimlerden 

başlamıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 437; İbn Haldun, 2005b: 782). İbn Haldun’a göre 

naklî ilimler  şunlardır: 1. Kur’ân ilimleri, yani kıraat ve tefsir, 2. Hadis ilimleri, 3. 

Fıkıh ilmi ve ferâiz (miras hukuku), fıkıh yöntemleri olarak cedel37 ve hilâfiyat38, 4. 

Kelâm, 5. Tasavvuf, 6. Rüya yorumu  (Ibn Khaldûn, 1958b: 439-463; 1958c: 1-110; 

İbn Haldun, 2005b: 784-870).  

                                                                                                                                     
iki düşünce arasındaki bu uygunluk, İbn Haldun’un Hobbes üzerinde etkili olduğu yönlü bir savı öne 
sürmeyi gerektirmez.  
35 Rosenthal çevirisinde ‘intellectual sciences’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958c: 
111). 
36 Rosenthal çevirisinde ‘traditional sciences’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958c: 
111). 
37 Rosenthal çevirisinde ‘dialectics’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958c: 32). 
38 Rosenthal çevirisinde ‘controversial questions’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958c: 
30). 
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Naklî ilimler arasında, umrandaki konumu ve işlevi açısından belki de en 

önemlisi fıkıhtır. Fıkıh39, en genel anlamıyla hukuktur, fakat günümüzdeki gibi 

insanlar tarafından yapılan yasaların değil, İslâm dîni açısından yükümlü durumunda 

olan bireylerin eylemlerine ilişkin ilâhî hükümlerin bilinmesine dayanır; bu 

bakımdan da devletin en temel kurumlarından birini oluşturur (Ibn Khaldûn, 1958c: 

3; İbn Haldun, 2005b: 802). Genellikle bu ilâhî hükümler, Kur’ân’dan, sünnetten 

(İslâm Peygamberi’nin Peygamber oluşundan ölümüne dek modelini sunduğu 

davranışların, eylemlerin tümü) ve bu hükümlerin bilinmesi için Şâri ‘ (yasa koyucu-

İslâm’ın Peygamberi kastedilmektedir) tarafından tespit edilen icmâ ve kıyas gibi 

şer’î delillerden çıkarılmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958c: 3; İbn Haldun, 2005b: 802). 

İlâhî hükümler iyi şeylerin yapılmasını emrederken kötü ve zararlı şeylerin 

yapılmasını yasaklar; yani insanlığın iyiliği içindir ve insanların çıkarına hizmet eder 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 292; 1958b: 142; İbn Haldun, 2005a: 356-357, 572-573). 

Fıkıh, İbn Haldun’un umran ilminde,   devletin ve medeniyetin önemli bir unsuru 

kabul edilmiştir; çünkü fıkıh, bir kişinin ibadetini en uygun biçimde nasıl 

gerçekleştireceğinden, evlenmesine, mirasa, insanlar arasındaki alışverişe, bir kişinin 

işlediği herhangi bir suçun İslâm ilkelerine göre hangi cezayı  gerektirdiğine kadar 

uzanan geniş bir alanı kapsaması bakımından, devleti oluşturan temel kurumlardan 

biri olan hukuk sistemini var eden ilimdir (Ibn Khaldûn, 1958c: 3; İbn Haldun, 

2005b: 802; Kutluay, 2003: 11).  Fıkıh, İslâm’ın (medeniyetin) hukuk sistemi, bu 

hukuk sistemi için mezhep imamlarının önerdiği kuramsal yapı olarak, ideolojik bir 

niteliğe sahip olmadığı gibi, şeriat yasalarının toplamı olarak da değerlendirilmez40. 

Toplumun yönetilmesi için gerekli hukuk sistemi olarak fıkhın iki temel yönü 

bulunmaktadır: amel (hukuk sistemini belirleyen esaslar) ve itikad (inanç ve inanca 

uygun yaşam biçimi). Fıkıhta mezhep imamlarının41 ortaya çıkması ve farklı 

                                                
39 Fahreddin Râzî, Seyfeddin el-Âmidî, Ebu’l-Berekât en-Nesefî gibi İslâm âlimlerinin üzerinde 
uzlaştıkları fıkıh tanımı şöyle ifade edilebilir: fıkıh, şeriatın delillerinden karşılaştırma (ictihad) ve 
çıkarım (istidlâl) yoluyla elde edilen hükümleri bilmektir (Karaman 1996a: 1). Ayrıca, bkz. yuk: s. 
17.    
40 Zaten gerek Kur’ân’da gerek uygulamada İslâm’a dayalı şer’î bir devletin varlığı söz konusu 
olmamıştır; ayrıca ‘şeriat’ terimi, bu çalışmada, bir medeniyetin hukuk sisteminin değişmez ilkeleri 
anlamına gelecek biçimde kullanılacaktır. Şeriat bu anlamda kullanıldığında, günümüz medeniyetinin-
sözgelimi parlamenter demokratik cumhuriyetlerin-de bir şeriatı olduğundan söz etmek anlam kazanır. 
41 Sünnî fıkıh mezheplerinin imamları olan Ebû Hanîfe, İdris Şâfiî, Mâlik b. Enes ve Ahmed b. Hanbel 
kastedilmektedir. 
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ictihadların42 bulunması-bireylerin haklarının korunması ve devletin toplumu tek 

biçime hapsetmeyi engellemesi açılarından-olumlu olarak değerlendirilebilir. 

Hukukta ‘değişmez’ kabul edilen ilkeler devletin varlığı için olmazsa olmazlardır. 

Toplumsal düzenin adalet temeli üzerine oturtulabilmesi için hukukun varolması ve 

ödünsüz olarak uygulanması gerekmektedir; bunu da ancak güçlü bir yönetim 

başarabilir. 

Umrandaki hukuk sistemi çerçevesinde, miras hukukunun-yani ferâizin- 

bilinmesi ve uygulanması, devlete ve adalete güven duyulması açısından, önemlidir; 

İbn Haldun da bu ilmin değerli olduğunu, İslâm şehirlerinde ve ilim merkezlerinde 

bu ilmin önemsendiğini söylemiş ve bu ilmi tanıtan bilgiler vermiştir (Ibn Khaldûn, 

1958c: 20-22; İbn Haldun, 2005b: 812-813). Ferâizden sonra, İbn Haldun, naklî ve 

şer’î ilimler arasında en değerli ve yararlı ilim olduğunu öne sürdüğü ‘fıkıh 

yöntemi’ni43 açıklamaya çalışmıştır (Ibn Khaldûn, 1958c: 23; İbn Haldun, 2005b: 

813). Fıkıhta  yöntemlerin ve mezheplerin çeşitliliği, bu mezhepler arasında görüş 

ayrılığı ortaya çıkmasına da yol açmış, temelde taklit edilen dört büyük mezhep 

imamının (Ebû Hanife, Mâlik bin Enes, Muhammed bin İdris Şafiî ve Ahmed bin 

Hanbel44) hangisinin daha sağlıklı bir yol tuttuğu üzerinde mezhep imamlarının 

takipçileri arasında tartışmalar olmuştur  (Ibn Khaldûn, 1958c: 30; İbn Haldun, 

2005b: 818). Bu tartışmaları, imamlar kaynak gösterilerek getirilen delillerin tümünü 

ve bu delillerin temel kaynaklardan nasıl çıkarıldığını bilmek, yani fıkıh yöntemleri 

arasında karşılaştırma yapma gereksinimi, hilâfiyatın ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır (Ibn Khaldûn, 1958c: 31; İbn Haldun, 2005b: 819).   Söz konusu 

yöntem tartışmalarında kullanılan, herhangi bir görüşü korumanın ya da çürütmenin 

esaslarını belirleyen temel çıkarım kurallarının bilinmesi de, cedeli ortaya çıkarmıştır 

(Ibn Khaldûn, 1958c: 32; İbn Haldun, 2005b: 819). Fıkıhla ilgili sayılan tüm bu 

yöntemlerin bilinmesi, İbn Haldun’a göre, yararlıdır (Ibn Khaldûn, 1958c: 3-33; İbn 

Haldun, 2005b: 802-820). İbn Haldun’un fıkıh kapsamında ele aldığı tüm ilim dalları 

için ayrı ayrı açıklamalarda bulunurken kullandığı ‘yararlı’ nitelemesi, pratik bir 

amaca işaret etmektedir: Fıkıh, insanın toplum halinde yaşarken birbirine karşı hak 

                                                
42 Bkz. yuk: s. 15, dipnot no. 17. 
43 Rosenthal çevirisinde ‘the science of the principles of jurisprudence’, Uludağ çevirisinde ve özgün 
metinde ‘usûl-ı fıkh’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958c: 23; İbn Haldun, 2005b: 813). 
44 Ibn Khaldûn, 1958c: 5-6; İbn Haldun, 2005b: 804-805. 
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ve sorumluluklarının çerçevesini çizen bir ilim olarak, devlet kurumlarının ayrılmaz 

bir parçası, özellikle asabiyet sayesinde ortaya çıkan devletin ve umranın varlığının 

sürdürülebilmesi için olmazsa olmaz bir unsurdur; kısacası devlet ve umran 

açısından yeri en sağlam olan naklî-şer’î ilim fıkıhtır.    

Ne var ki, fıkıh söz konusu olduğunda şu soru ve sorunlarla da karşılaşılır: 

İslâm’da inanca ilişkin unsurlar değişmez, medeniyete ilişkin unsurlar (devlet, 

hukuk, iktisat, ordu gibi kurumlar ve hayattaki uygulamaları) değişir; çünkü 

medeniyetin kendisi tarihsel süreç içerisinde gelişir, büyür, egemenliği artar ya da 

azalır. İbn Haldun’un devletin çöküşünde fıkıhla ilgili belirtilerden söz etmeyerek 

psikolojik etkenleri betimlemesi bilinçli bir tercih midir; İbn Haldun neden böyle bir 

açıklamayı seçmiştir? İbn Haldun’un umranda ya da devlette çöküş nedeni olarak 

gördüğü şey, fıkıhtan kaynaklanıyor olabilir mi? Bu soruya iki tip yanıt verilmesi 

olanaklıdır: 1. İbn Haldun’un umranın ya da devletin çöküşünde doğrudan kurumları 

sorumlu tutmayıp psikolojik ve ahlâkî bir açıklamayı yeğlemesi ile, umran ilminin 

çerçevesinin insan felsefesiyle-yani insanın nasıl bir varlık olduğuna ilişkin 

soruşturmayla çizildiğine, ilimlerin ve sanatların insan doğasında bulunan kendini 

gerçekleştirme arzusundan kaynaklandığına işaret etme kaygısı taşıdığı öne 

sürülebilir; 2. Herhangi bir şey, İslâm hukukunda, açıkça ve kesin olarak 

yasaklanmamışsa, câiz kabul edilir ve bu da gelişmenin engellenmesi değil, teşvik 

edilmesi için gerekli kurumların ortaya çıkışı için uygun ortamı hazırlar (Chapra 

2006: 230). Fıkhın gelişmeye engel olup olmadığı sorusunu sorduran asıl etken de 

siyasetteki bozulmadır: Siyaset yozlaştıkça ve yönetimler baskıcılığı arttırdıkça 

ulemâ tekkelere ve medreselere kapanarak dünyadan soyutlanmış, dolayısıyla hem 

din hem de insan kaynaklı bilgi alanlarındaki çalışmalar İslâm’ın ilk dönemindeki 

dinamizmini kaybetmiş, fıkıh da bu süreçten payına düşeni almıştır (Chapra 2006: 

225).   

İbn Haldun’un açıklamasıyla, aklî delillere dayanarak İslâm’ın inanç 

esaslarını (îmân akidelerini)  savunmayı ve Peygamber döneminden itibaren ‘Ehl-i 

Sünnet’in yolundan sapanları reddetmeyi amaçlayan kelâm ilmi de, İbn Haldun’un 

tarihçesinden bahsettiği ve bilinmesini önemsediği ilimlerden biri olarak, bu 

çalışmada yer alacaktır; çünkü fıkıh ve kelâm İbn Haldun’un ilimler sınıflamasında 

naklî ilimlerin iki temeli olarak görülmektedir; kelâmın da naklî olarak görülmesinin 
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temelinde bu ilmin ilkelerinin vahiy kaynaklı olması yatmaktadır (Ibn Khaldûn, 

1958c: 44; İbn Haldun, 2005b: 824; Bedir 2006: 22). Kelâm ilminin İslâm 

dünyasında Peygamber ve Dört Halîfe Dönemi’nden  sonra ortaya çıktığı 

düşüncesinde olan İbn Haldun’a göre, bu ilmin ortaya çıkışının altında yatan bazı 

nedenler şöyle sıralanabilir: 1. Evrendeki olayların ve yaratılmışların kendilerinden 

önce bazı nedenlerinin varolması zorunludur ve nedenlerin de her biri yaratılmıştır, 

nedenler silsilesi de yükseldikçe tüm nedenlerin nedeni olan her türlü eksiklikten 

arınmış olan Allah’a varılır (Ibn Khaldûn, 1958c: 43; İbn Haldun, 2005b: 821); 2. 

Nedenlerin Allah’a doğru çıkıldıkça çoğalması ve çeşitlenmesi, hatta insan 

eylemlerinin ortaya çıkma yolu olan yönelme ve istencin de (kasd ve irâde45) bu 

nedenler arasında yer alması, aklı şaşkınlığa düşüreceğinden, salt akılla gideceği yol, 

insanları nedenler silsilesi içinde boğacak ve insana îmân adına hiçbir yarar 

sağlamayacaktır (Ibn Khaldûn, 1958c: 43; İbn Haldun, 2005b: 821). Bu noktada İbn 

Haldun, Eş’ârî  kelâmının önde gelen temsilcileri Gazzâlî ve ‘İmam İbn Hatib’ adıyla 

andığı Fahreddîn Râzî’nin akıl-îmân ayrımlarının etkisinde görünmektedir. Bu 

ayrımın Kur’ân’da İsra suresindeki “Size pek az ilim verilmiştir” âyetinde temelini 

bulduğunu söylemek olanaklıdır; çünkü İbn Haldun’a göre, insanın, Allah ve onun 

birliği söz konusu olduğunda tüm nedenlere karşı gözünü kapaması, nedenleri 

tamamen devre dışı bırakarak tüm nedenlerin nedeni, var edicisi olan Allah’a 

yönelme emrine uyması, böylelikle de Allah’ın birliği inancının (tevhid) 

Peygamber’in öngördüğü biçimde karakterde yerleşmesi gerekmektedir (Ibn 

Khaldûn, 1958c: 43; İbn Haldun, 2005b: 822).  Îmânın karakterde yerleşmesi, 

yaratılışından bu yana insanla birlikteymişçesine, îmâna karşı çıkmayı  

güçleştirecektir (Ibn Khaldûn, 1958c: 45; İbn Haldun, 2005b: 825). Gazzâlî 

Tehâfütü’l-Felâsife’de Fârâbî’yi ve İbn Sînâ’yı eleştirirken, Fahreddîn Râzî de 

Muhassal’ında kelâm ile felsefenin sınırlarını çizerken temel varsayımlar olarak 

benimsedikleri, tam da burada dile getirilen unsurlardır46  (Gazzâlî 1957, 2002a, 

2002b; F. Râzî 1978).    

                                                
45 İbn Haldun, 2005b: 821. 
46 Fahreddin Râzî’nin kelâma ilişkin ve kısaca Muhassal olarak anılan eserini özetleyen İbn Haldun, 
Ömer Türker’e göre, umran ilmini tamamıyla burhân üzerinden çizilen çerçeveyi dikkate alarak 
kurmuştur: Bu çerçeveye göre her ilmin bir konusu vardır; ilim de, konusuna ilişkin kanıtlama 
sunmak yerine konuyu varsayarak ona ilişkin öznitelikleri inceler ve bu incelemede bazı ilkelere 
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Bir insanın îmân sahibi olmasını belirleyen esasların İslâm’a göre hangileri 

olduğunun belirlenmesi gerekmektedir, zaten İbn Haldun’a göre kelâm ilminin de 

ortaya çıkışına bu inanç esasları  (îmân akideleri) yol açmıştır. İbn Haldun inanç 

esaslarını Peygamber’in ‘îmân nedir?’ sorusuna verdiği şu yanıtın oluşturduğunu öne 

sürmüştür: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, ahiret gününe îmân etmen 

ve hayr olsun, şer olsun kadere inanmandır” (Ibn Khaldûn, 1958c: 46; İbn Haldun, 

2005b: 826). İşte bu inanç esaslarının açıklanması ve yorumlanmasında-nedeni 

genelde Kur’ân’daki benzetmeye ve yoruma uygun (müteşâbih) âyetlere 

dayandırılan-ayrılıklar ortaya çıkmış, naklî delillere ek olarak aklın çıkarımlarının da 

sıklıkla kullanıldığı bir tartışma ortamı gelişmiş, bu da kelâm ilminin doğuşuna 

kaynaklık etmiştir  (Ibn Khaldûn, 1958c: 47; İbn Haldun, 2005b: 827).   İbn Haldun, 

benzetmeye uygun âyetlerin üzerinde fazlaca durulması ve benimsenmesinin 

tarihinin Peygamber’in ve arkadaşlarının dönemine kadar uzandığı düşüncesini şöyle 

ifade etmektedir: “Selef47 zamanında (icmadan) ayrılan bid’atçı bir azınlık müteşabih 

âyetlere tâbî oldular, teşbihe kaydılar” (Ibn Khaldûn, 1958c: 47; İbn Haldun, 2005b: 

827).  

Kelâm ilminin doğuşuna yol açan ayrılıkların ve inanç esaslarının anlaşılıp 

yorumlanmasında dînin özünden en fazla ayrılmanın başlangıcı Mu’tezîle’ye kadar 

geri götürülebilir; bu kelâm okulu, ilimlerin ve sanatların çoğaldığı ve kelâmcıların 

Allah’ın insan özelliklerinden ve kusurlarından arınmış olduğuna ilişkin görüşlerini 

eserler biçimine dönüştürdükleri bir zamanda, Allah’ın bazı sıfatlarının yorumunda 

ayrılık çıkarmıştır (Ibn Khaldûn, 1958c: 49; İbn Haldun, 2005b: 829). Mu’tezilîler’in 

ayrılıklarının en dikkat çeken noktalarından biri, Kur’ân’ın yaratılmış (mahluk) 

olduğu çıkarımında bulunmaları, bir diğeri de irade sıfatını reddetmeleri, dolayısıyla 

kaderi de yadsımak durumunda kalmaları olmuştur; oysa kadere inanç, inanç 

esaslarından birini oluşturmakta ve kader, varolan her şeyle ilgili başlangıçsız-sonsuz 

istenç anlamına gelmektedir (Ibn Khaldûn, 1958c: 49; İbn Haldun, 2005b: 829). İbn 

Haldun Mu’tezîle’nin neden olduğu sapmadan (bid’at) dine gelen zararın önlenmesi 

için onlara aklî delillerle de karşı çıkılmasının gerektiğini, bu işe de ilkin 

                                                                                                                                     
dayanır. İşte İbn Haldun umran ilmine ait bu ilkeleri Mukaddime’nin 1. Bölümünü oluşturan altı 
fasılda vermiştir (Türker 2006: 37). 
47 Bu terim ilk Müslümanlar’a gönderme yapmakta, Peygamber ve arkadaşlarını, sonrasında gelen 
Dört Halîfe Dönemi’ni de çağrıştıracak biçimde kullanılmaktadır.  
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‘kelâmcıların imamı’ olarak nitelediği Ebû’l-Hasan El-Eş’ârî’nin başladığını 

anlatmıştır (Ibn Khaldûn, 1958c: 49; İbn Haldun, 2005b: 829). Daha sonra El-

Eş’ârî’nin izlediği yolu izleyenlerin sayısının çoğaldığına değinen İbn Haldun, bu 

yolu tutan âlimlerden Kadı Ebû Bekir Bakıllânî ve İmamu’l-Haremeyn Ebû’l-

Meâlî’nin adlarını anmış ve bu âlimlerden sonraki dönemde kelâmın içine mantık 

ilminin bir yöntem, bir ölçüt getirici olarak karıştığını anlatmıştır (Ibn Khaldûn, 

1958c: 50; İbn Haldun, 2005b: 830). Mantığı kullanarak filozofların kelâm 

kapsamında ele alınabilecek hemen hemen tüm varsayımlarına ve savlarına karşı 

çıkan, hatta filozofları bid’atçı sayan bir kelâmcılar grubu ortaya çıkmış, bu konuda 

başat eserler Gazzâlî ve Fahreddîn Râzî tarafından yazılmıştır  (Ibn Khaldûn, 1958c: 

51; İbn Haldun, 2005b: 831). Fakat bu durum felsefe ile kelâmın konularının 

birbiriyle iç içe geçmesine neden olmuş, kelâmın felsefeleşmesine yol açmıştır (Ibn 

Khaldûn, 1958c: 51; İbn Haldun, 2005b: 83148). Oysa, İbn Haldun’a göre kelâmcının 

ve filozofun evreni-yani varolan herşeyi- değerlendirmesi farklıdır: filozof evrenin 

bir parçası olan doğal cismi fizik kapsamında, devinim ve durağanlık temelinde 

incelerken, kelâmcı evrendeki her şeyi Allah’ın varlığına ve yaratıcılığına delil 

olması bakımından inceler (Ibn Khaldûn, 1958c: 51; İbn Haldun, 2005b: 831).                    

İbn Haldun, kendi döneminde öğretilen aklî-felsefî ilimleri detaylarıyla 

açıklamaya  başlamadan önce, bu ilimlerin, tarihleri hakkında bilgi sahibi olduğu 

Pers ve Yunan medeniyetlerinde çok önem verilen ve gelişmiş olduğunu belirtmiş ve 

bu savını da Perslerin ve Yunanlıların umran bakımından ilerlemiş olmalarına, İslâm 

öncesinde ve İslâm’ın ilk dönemlerinde devletin ve egemenliği de ellerinde 

bulundurmalarına dayandırmıştır; böylelikle daha önce dile getirdiği ilimler-

umrandaki gelişmişlik ilişkisini tarihten verdiği örnekle pekiştirmiştir (Ibn Khaldûn, 

1958c: 112; İbn Haldun, 2005b: 871). İbn Haldun, aklî ilimleri şu başlıklar altında 

incelemiştir: 1. Sayıya dayalı aritmetik ilimler49; 2. Geometri ilimleri50; 3. 

                                                
48 İbn Haldun  bu konuda  İbn Rüşd’ün İbn Sînâ’ya ve genelde İslâm düşüncesine yönelik bir 
eleştirisinden etkilenmiş olabilir; bu eleştiri kelâmın yöntemlerinin felsefede kullanılmasına ve 
kelâmın konularının felsefe kapsamına çekilmesine yöneliktir (Câbirî 1999: 598-599; Bedir 2006: 7). 
F. Râzî’nin Muhassal fî İlmi’l-Kelâm adlı yapıtını çeviren Hüseyin Atay da kelâm ve felsefenin iç 
içe geçmesine eleştirel yaklaşmıştır (Atay 1978: 2). 
49 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 118-129; İbn Haldun, 2005b: 875-880. 
50 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 129-133; İbn Haldun, 2005b: 880-883. 
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Astronomi51; 4. Mantık ilmi52; 5. Fizik53; 6. Tıp ilmi54; 7. Ziraat55; 8. İlâhiyat56 ilmi57; 

9. Sihir ve tılsım ilimleri58; 10. Harflerin sırlarına ilişkin olan ilim59; 11. Kimya 

ilmi60. Kendi döneminde umranda olan aklî ilimleri sıraladıktan sonra, İbn Haldun, 

felsefeye ve filozoflara, müneccimlere ve kimyadan elde edilebilecek olan iksire 

karşı olduğunu açıklamış ve bu karşı çıkışlarını temellendirmeye çalışmıştır  (Ibn 

Khaldûn, 1958c: 246-281;  İbn Haldun, 2005b: 950-971).  

Sanatlar ve ilimler kapsamında anlatılanlardan anlaşılacağı üzere, insan 

yaşamı, hadarî umran aşamasında  gerek iktisâdî ve siyâsî, gerekse kültürel açıdan 

oldukça karmaşık ve yetkin bir biçime girmektedir. Gereksinimleri çoğalan ve 

çeşitlenen insan, rahata ve refaha alıştığında, özündeki bazı yetilerine ve erdemlerine 

yabancılaşır, fakat diğer bazı yetilerini tanıma ve geliştirme olanağı bulur; fakat 

genellikle hayatını sürekli yerleşik kültürde edindiği alışkanlıklar çerçevesindeki lüks 

tüketim hazlarıyla doldurmaya yönelir. Oysa bedevî umran aşamasında insanlar, çok 

daha sade ve basit biçimlerde, şehirlerle karşılaştırıldığında, güç ve ekonomik açıdan-

yani geçinme yolları bakımından-kısıtlı koşullarda bir yaşam sürdürmektedir; böyle 

bir yaşamda da ahlâk yapıları çeşitlenmiş tüketim biçimlerine göre düzenlenmemiştir. 

O halde hadarî umranın bedevî umranın varmayı amaçladığı bir hedef olarak, 

gerçekleştiğinde umranın çöküşünün başlangıcı olması, ahlâkî bir temele yaslanıyor 

olabilir. Hadarî umranın medeniyetin çöküşünün habercisi olup olmadığı sorusu, her 

ne kadar hadarî umranın bedevî olanın amacı olup olmadığı sorusuyla ilişkili olsa da, 

                                                
51 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 133-137; İbn Haldun, 2005b: 883-885. 
52 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 137-146;  İbn Haldun, 2005b: 885-891. 
53 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 147-148; İbn Haldun, 2005b: 891. 
54 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 148-151; İbn Haldun, 2005b: 891-893. 
55 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 151-152;  İbn Haldun, 2005b: 893-894. 
56 Rosenthal çevirisinde ‘metaphysics’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958c: 152). 
57 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 152-156; İbn Haldun, 2005b: 894-898. 
58 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 156-171; İbn Haldun, 2005b: 898-909. 
59 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 171-227; İbn Haldun, 2005b: 909-940. 
60 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 227-246; İbn Haldun, 2005b: 940-950 [İbn Haldun naklî ilimler 
hakkında-her birinin tarihçelerine dek varan detaylı bilgiler vermesine karşın, aynı özeni ve yansız 
tutumu aklî ilimleri anlatırken gösterip göstermediği tartışma konusu olmuştur. Uludağ, Mukaddime 
çevirisinde, İbn Haldun’un aklî ilimleri anlatırken nakilci olmaktan öteye gidemediği, hatta genel 
olarak ilimleri ve tarihlerini anlatırken yansız bir tutumu benimsemediği, bazı ilimleri, mezhepleri ve 
görüşleri destekleyen ve bazılarını da saçma diye niteleyip dışlayan bir tavır içinde olduğunu 
savunmuştur (İbn Haldun, 2005b: 789-790, 3 no.lu dipnot). Mukaddime’nin altıncı ve son 
bölümünde, İbn Haldun, umranda belki de en son ortaya çıkan ve en geç gelişme olanağı bulan insan 
etkinliğini ele almış; fakat bu konudaki açıklamalarında detaya boğulmuştur-bu durum da konu 
bütünlüğünde yer yer kopmalara ve Mukaddime’nin anlaşılmasının güçleşmesine yol açmıştır]. 
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her iki soruya daha önce yanıt verildiğinden, şimdi umranın temellerini oluşturan ve 

karakterini-yani varolduğu süre boyunca ne tür özellikler sergileyeceğini-belirleyen 

unsurlardan biri olarak iktisat ele alınacaktır.  

4.3.3. İktisat 

 İktisat, İbn Haldun’un önem verdiği ve insanın toplum yaşamındaki en temel 

oluşumlardan biri olarak gördüğü, yukarıda dile getirildiği üzere umranın karakterini 

belirleyen bir unsurdur. İbn Haldun iktisadı kazanç (‘kesb’) ve geçim yolu (‘ma’aş’) 

terimleri üzerinden incelemiş ve Mukaddime’nin çeşitli yerlerinde bu unsuru 

umranın zâtına ârız olan ahvalden-yani özü gereği umranın bir parçası olan temel 

niteliklerden-biri olarak gördüğünü bildirmiş, umran ilminin kapsamına iktisadı da 

alacağını ifade etmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 11, 71; İbn Haldun, 2005a: 161, 199).   

Çalışmanın bu kısmında amaç, iktisadın neden umranın temel unsurlarından biri 

olduğunu anlamaktır. Umranın oluşumunda ve gelişiminde iktisâdî etkenlerin 

varlığını ve umrana nasıl etki ettiğini görmek, devlet sorunu bağlamında tartışılacak 

olan iktisat-devlet arasındaki ilişkinin de anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bunun 

için İbn Haldun’un iktisadın temel kavramlarını nasıl açıkladığını ve onu nasıl 

değerlendirdiğini görmek önemlidir.   

İnsan, yaşamındaki tüm aşamalarda, kendisi için gıda ve diğer gereksinimleri 

oluşturan şeyleri elde etmeye yönelir; bu bütün insanlar için geçerli bir durumdur ve 

insanlar gereksinimlerini karşılama konusunda eşit güçte ve olanaktadır (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 311; İbn Haldun, 2005b: 693). Yaşamını sürdürmek için geçimini 

sağlaması gereken insan için hangi kaynak, yaşamının  hangi aşamasında, ne ölçüde 

değerlidir? İnsan, neleri elde etmek için, ne ölçüde çaba gösterir? İbn Haldun, bu ve 

benzeri soruların yanıtlarını, Mukaddime’de ekonomi sorunlarını ele aldığı 5. 

bölümde aramıştır.  

İbn Haldun’a göre insan, küçüklükten dolayı kendisinde bulunan zayıflıklardan 

kurtulup kendini tam olarak kontrol edebilme aşamasına gelmesinden itibaren, 

kazanç elde etmek için çabalar (Ibn Khaldûn, 1958b: 311; İbn Haldun, 2005b: 693). 

Bu kazancı elde etmek istemesindeki amaç, malları bedellerini ödeyerek satın almak 

ve bu yolla zorunlu ve özel gereksinimlerini karşılayabilmektir (Ibn Khaldûn, 1958b: 

311; İbn Haldun, 2005b: 693). Kazanç, gereksinimi karşılayacak ölçüde olursa buna 
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‘meaş’; gereksinimi karşılayacak miktarın üzerindeyse ‘servet’ ya da ‘sermaye’; elde 

edilen kazanç ve biriktirilmiş malın kullanımı insana ait olup malın yararı 

çıkarlarında ve gereksinimlerini karşılamada harcamak üzere  insan için ortaya 

çıktığında ‘rızk’61; kazanılan ve biriktirilen maldan insanın gereksinimlerini 

karşılamak üzere yararlanamayıp sadece ona sahip olunması durumunda ise ‘kesb’62 

adını alır (Ibn Khaldûn, 1958b: 312; İbn Haldun, 2005b: 694).  

İbn  Haldun, rızkın elde edilmesini her ne kadar Allah’ın takdiri olarak görse 

de, malın ve servetin elde edilebilmesi için işin yani emeğin de gerekli olduğunu, 

hatta malın ve servetin kaynağının sanatlar (yani zanaatlar) olması durumunda, önce 

o sanatı öğrenmek, sonra da uygulamak üzere emek verilmesinin zorunlu olduğunu 

öne sürmüştür (Ibn Khaldûn, 1958b: 312; İbn Haldun, 2005b: 694). İbn Haldun’a 

göre, değerinin ölçülmesi için Allah’ın yarattığı altın ve gümüş kullanılan mal ve 

servet birikimi, aslında emeğin değerinin birikiminden başka bir şey değildir; çünkü 

ortadaki tek somut unsur emektir ve birikim de emeğin kendisinden ziyade onun 

ortaya çıkardığı değerdir (Ibn Khaldûn, 1958b: 313; İbn Haldun, 2005b: 695). Öyle 

ki, İbn Haldun, emeğin değerinin mal ve servet birikiminin temelinde olduğunun 

anlaşılmasıyla, rızkın anlamının-yani kazancın yararlanılan kısmı olduğunun-da 

anlaşıldığı görüşündedir (Ibn Khaldûn, 1958b: 313; İbn Haldun, 2005b: 695). Bu 

görüşünü desteklemek üzere, nüfus yoğunluğu fazla ve umran bakımından gelişmiş 

şehirlerle umran bakımından gerileyen ve nüfusu az şehirleri de, emek açısından 

karşılaştırır: Bunlardan ilkinde iktisâdî durum daha iyi ve kazanç daha  çokken, 

ikincisinde emeğin azalmasından ya da tamamen ortadan kalkmasından, durumda 

bozulma ve kazançta azalma görülür (Ibn Khaldûn, 1958b: 313; İbn Haldun, 2005b: 

695). İbn Haldun’un bu sözleri, onun nüfusu63 iktisâdî gelişme için önemli bir güç 

olarak gördüğü biçiminde de yorumlanabilir. 

                                                
61 F. Rosenthal çevirisinde ‘sustenance’ terimi ile karşılanmıştır-Ibn Khaldûn, 1958b: 312. 
62 F. Rosenthal çevirisinde ‘profit’ terimi ile karşılanmıştır-Ibn Khaldûn, 1958b: 312. 
63 Nüfus terimi, Rosenthal çevirisinde population ile karşılanmıştır. İbn Haldun nüfus kavramını 
ekonomi ve umran açısından şu bağlamlarda ele almıştır: 1. Nüfusun büyüklüğü, iş hacmine bağlıdır 
(Ibn Khaldûn, 1958b: 104); 2. Nüfus, zenginliği ve gelecek nesillerin varlığını belirleyici etkiye 
sahiptir (Ibn Khaldûn, 1958b: 272 d., 280 d., 290, 299, 314); 3. Nüfus yoğunluğu fiyatları etkiler (Ibn 
Khaldûn, 1958b: 276 vd.); 4. Nüfus birbirini izleyen nesiller süresince gelişir (Ibn Khaldûn, 1958a: 18 
vd.); 5. Nüfus, köyden kente göç alan şehirlerde yoğunlaşır (Ibn Khaldûn, 1958b: 236, 270); 6. Nüfus 
hanedanlıklar değiştiğinde yer değiştirir (Ibn Khaldûn, 1958b: 299); 7. Nüfus yoğunluğunun artması 
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İnsanlar geçimlerini sürdürecek kazancı nasıl elde ederler? İbn Haldun’a göre 

bu yollar şöyle sıralanabilir: 1. Güçlü olanın gücünün yettiği başka kişi veya kişilerin 

elinden alıp kendine tahsis etmesi yolu-yani vergi ve haraç64 ya da imaret ve emirlik 

(Ibn Khaldûn, 1958b: 315; İbn Haldun, 2005b: 698); 2. Karada veya denizde yaşayan 

yabani bir hayvanı yakalayarak veya vurarak ele geçirme yolu-yani avcılık (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 315; İbn Haldun, 2005b: 698); 3. Halk arasında da yararlanılagelen 

evcil hayvanların kendilerini ve ürünlerini (sözgelimi, arıdan bal, tavuktan yumurta, 

sığırdan süt, kıl, gübre, deri vb.) üretme yolu-yani hayvancılık (Ibn Khaldûn, 1958b: 

315; İbn Haldun, 2005b: 698); 4. Buğday, arpa gibi bitkilerin ekilmesi, ya da  

meyvelerini üretmek üzere ağaçlar dikip bakmak yolu-yani çiftçilik65  (Ibn Khaldûn, 

1958b: 315; İbn Haldun, 2005b: 698); 5. Çeşitli maddelerde insanın emeğinden 

yararlanılarak ürün elde etme yolu-yani sanat: Katiplik, marangozluk, terzilik, 

dokumacılık vb., usta-çırak ilişkisiyle ve eğitimle öğrenilip uygulanan sanatlara 

örnektir; ama emeğin belirli iş kollarında ve birinin yanında ücretle çalışma biçimi de 

söz konusudur, bu tarz çalışanlar günümüzdeki vasıfsız işçilere karşılık gelmektedir 

(Ibn Khaldûn, 1958b: 315; İbn Haldun, 2005b: 698).  

Yukarıda sayılan bu geçim yollarından yalnızca ilki doğal olmayan bir geçim 

yoludur; çünkü İbn Haldun’a göre, emek ya da doğadaki bir malzemenin belli bilgi 

ve beceriler temelinde üretimini, çoğaltılmasını vb. değil, siyâsî ve idari güç 

kullanarak, elde edilmiş kazançları gasbetmeyi doğal bir geçim yolu olarak görmenin 

olanağı yoktur (Ibn Khaldûn, 1958b: 315; İbn Haldun, 2005b: 698). Doğal olan 

geçim yolları ise, İbn Haldun tarafından, insanlığın tarihinde ortaya çıkış sırasına 

göre, çiftçilik (tarımı ve hayvancılığı birlikte kapsayacak biçimde düşünülmelidir), 

sanatlar ve ticaret olarak ortaya konmuştur (Ibn Khaldûn, 1958b: 316; İbn Haldun, 

2005b: 698-699).  

Çiftçilik, teorik düşünmeye gereksinimin olmadığı, basit, doğal ve yaratılıştan 

gelen, ilk insan ve ilk peygamber Âdem’in başlattığı kabul edilen bir geçim yolu 

olarak, en eskidir (Ibn Khaldûn, 1958b: 316; İbn Haldun, 2005b: 699). Sanatlar 
                                                                                                                                     
gıda arzını olumsuz etkileyebilir, hatta kıtlığa yol açabilir (Ibn Khaldûn, 1958b: 136, 376); 8. Nüfus 
sağlıklı hava koşulları ortaya çıkarır (Ibn Khaldûn, 1958b: 245 vd.). 
64 F. Rosenthal çevirisinde ‘imposts-taxation’ terimleriyle karşılanmıştır-Ibn Khaldûn, 1958b: 315 . 
65 F. Rosenthal çevirisinde ‘agriculture’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında İbn Haldun, hayvan ve 
bitki yetiştirme işinin bütününe çiftçilik adını vermiştir-Ibn Khaldûn, 1958b: 315; İbn Haldun, 2005b: 
698. 
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çiftçilikten sonra, yani ikinci sırada gelir; çünkü sanatlar basit değil, karmaşıktır, 

ortaya çıkması için emek yanında fikir ve teorik düşünce de gereklidir ve bu yüzden 

şehirlerde, yerleşik kültüre sahip insanlar arasında bu geçim yoluna bedevî 

yaşamdakinden daha çok rastlanır; bu sanat da insanoğlunun Âdem’den sonraki 

ikinci büyük önderi kabul edilen İdris Peygamber’e dayandırılır (Ibn Khaldûn, 

1958b: 316; İbn Haldun, 2005b: 699).  Son olarak, ticaret, doğal bir yol olmasına 

karşın, ticarette temel amaç bir malın alış değeri ve satış değeri arasındaki farktan kar 

elde etmektir, bunu elde etmek üzere de hilelere ve kurnazlıklara başvurmak, insan 

için bir olanaktır (Ibn Khaldûn, 1958b: 316; İbn Haldun, 2005b: 699). Ticaret 

kumara benzetilir, fakat mal alımı karşılıksız olmadığı için, kumar, hırsızlık, soygun, 

vurgun, çalıp çırpma gibi olumsuz eylemlere kıyasla, meşrudur (Ibn Khaldûn, 1958b: 

316; İbn Haldun, 2005b: 699). Ticaretle uğraşan kimseler, mal alışverişinden kâr 

elde etmek için malların değerlerini belirlemede yalan yere yemin etme, insanları 

kandırma, kavga edercesine pazarlık etme vb. kurnazlıkları uygulamayı alışkanlık 

haline getirdiklerinden, iyilikseverlikten uzak bir karakter özelliği olan kurnazlık, 

zamanla tacirlerin bir huyu olmuştur (Ibn Khaldûn, 1958b: 344; İbn Haldun, 2005b: 

721).  Halbuki ticaretten, bu işi kendileri adına yürütecek vekiller yoluyla kâr elde 

eden makam sahipleri, kurnazlık vb. düşük karakter özelliklerinden kendilerini 

koruyabilirler ve ticaretle kendisi uğraşan kişilere göre daha erdemli olabilirler (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 344; İbn Haldun, 2005b: 721).    

İbn Haldun’a göre siyâsî iktidarın gelirlerini hazineden karşıladığı asker, polis, 

kâtip, vezir gibi devlet yönetiminin pek çok alanında çalışan memurlar ve bunlar 

dışında, ücret ve maaşla başkalarının işinde çalışan hizmetçilerin varlık nedeni, refah 

içinde ve rahat yaşayan insanlardan pek çoğunun kendi işlerini ve gereksinimlerini 

karşılamayı kendilerine uygun görmemeleri ya da refah ve rahatın etkisiyle nazlı ve 

nazik biçimde yetişmekten kaynaklanan  beceri eksikliğidir  (Ibn Khaldûn, 1958b: 

317; İbn Haldun, 2005b: 699).  Ne var ki bu durum insanlık açısından iyi değildir; 

yalnızca kendi işi için başkasına güvenme zorunluluğuna yol açarak bir acizliğin 

ifadesi olmakla kalmaz, aynı zamanda insanın giderlerini de arttırır (Ibn Khaldûn, 

1958b: 317; İbn Haldun, 2005b: 699). Gelirin gideri karşılamama noktasına 

gelindiğinde ahlâk ve ahlâkî yaşantının kurumsal temelini oluşturan din büyük zarar 

görür. Kısacası, iktisâdî yapının bozulması ve bunun sonucunda ortaya çıkan 
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geçimini sağlayamama durumu insanları ahlâksızlığa ve dinin esaslarından 

uzaklaşmaya götürür.  Şimdi din ve umran arası ilişkiler, yani, umranın kurumsal 

temellerini oluşturan ve biçimlendiren unsurlardan biri olarak din ele alınacaktır. 

 

4.3.4. Din 

Bu kısımda dinin umranı kuran ve biçimlendiren unsurlardan biri olarak ele 

alınması düşünülmektedir. Fakat öncelikli olarak dinin İbn Haldun için neden önemli 

olduğunun açıklanması gerekmektedir. İbn Haldun umran modelini Müslüman bir 

toplum üzerine kurmuştur ve bu toplumun varlığının İslâm dîni temeline 

dayandığının da bilincindedir.  

Arslan’ın değerlendirmesine göre, İbn Haldun sisteminde din ilkin ‘umranda 

ortaya çıkması olanaklı’ bir unsur olarak incelenmiştir (Arslan, 2002: 160). Yine 

Arslan’ın İbn Haldun yorumuna göre umranda iktisâdî ilişkiler, yönetim-egemenlik 

yani devlet yapısı, sanatlar ve ilimler zorunlu olarak  ortaya çıkarken, dinler ya da 

peygamberlikler ancak tarihte zaman zaman ve belli toplumlarda ortaya çıkan 

şeylerdir  (Arslan, 2002: 161-162). Bu yaklaşıma göre din, toplumsal bir olgu olarak, 

umrandaki zorunlu unsurlarla-yani iktisat ile, devlet ile, kurumlar ile, ilimler ve 

sanatlar ile- ilişkilendirilmeli, din olgusunun ortaya çıkış koşulları umranın zorunlu 

unsurları üzerinden açıklanmalıdır (Arslan, 2002: 162). Fakat salt böyle bir yaklaşımı 

temel almak, İbn Haldun’un. felsefeye karşı tavrında dînî inanca zararını hesaba 

kattığı ve umrandaki bozulmanın dindeki bozulmadan geleceğine dikkat çektiği 

olgularını, kısacası, dine verdiği önemi göz ardı etmekle sonuçlanması bakımından, 

yetersiz kalacaktır.  

Din ya da dinler, umranı oluşturan zorunlu unsurlardan değilse, bu durumda 

soruyu değiştirmek, ya da belli bir dîni-İslâm dinini-ön plana alarak özelleştirmek 

yararlı olacaktır: İslâm İbn Haldun için neden ve nasıl önemlidir, onun 

tarihçiliğindeki ve umran görüşündeki rolü nedir? Bu soruya şöyle bir yanıt vermek 

olanaklıdır: İslâm dîni ortaya ilk çıktığı andan itibaren, önce Arapların, sonra bu dîni 

kabul eden diğer toplumların siyâsî kurumlarını, toplum düzenlerini, ahlâk 

değerlerini farklı bir yorumla yeniden düzenlemek yönünde geniş kapsamlı bir 

siyasal-toplumsal-kültürel harekettir; bu özellikleriyle de belli bir umran tipini, 
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koyduğu kanunlar ve kurumlar üzerindeki egemenliği yoluyla belirleyen bir güç ve 

eşine az rastlanan bir olgu olarak karşımızdadır (Arslan, 2002: 163).  

Daha önce sergilenen yaklaşım umran genel olarak ele alındığında, İslâm ile 

ilgili yaklaşım ise özel olarak İslâm umranında, yani dinin umranın temeline 

konulduğu ortamda geçerlidir (Arslan, 2002: 163).  

İbn Haldun’un umran modellemesini İslâm toplumu üzerinden yaptığına 

yukarıda değinilmiştir. Öyleyse genel anlamıyla umranda  dinin ortaya çıkmasına 

olanak veren koşulların neler olduğunun belirlenmesi, uygun bir adım olacaktır.  İbn 

Haldun’a göre dinin ya da dinlerin ortaya çıkabilmesi, her şeyden önce uygun doğal 

koşulların, yani uygun iklimin varlığını gerektirir: 

 

“…Şimdi orta yerdeki üç iklim halkına bakalım: Bunlar vücutları, huyları 
gidişatları itidal üzeredirler. Çünkü maişet, mesken, sanat, ilim, başkanlık ve 
mülk gibi bütün tabiî halleri itibariyle mâmur bir durumdadırlar. İşte bundan 
dolayı riyaset, nübüvvet, mülk, devletler, şeriatlar (kanunlar, hukuk), ilimler, 
beldeler, şehirler, kasabalar,…..ve diğer mutedil (tabiî) haller hep onlarda 
mevcut olagelmiştir. Arap, Rum, Fâris (İran), İsrailoğulları, Yunan, Sind66, 
Hind ve Çin milletleri buna misâldir…” (İbn Haldun, 2005a: 263).   

Bu alıntıda geçen ‘nübüvvet’ yani peygamberlik ve ‘şeriatlar’ yani din esaslarına 

dayalı kurallar, ilkeler ve bunların hukuk düzlemindeki ifadesi ve uygulamaları, 

dinin daha çok kurumsal yönüne işaret etmesi açısından önemlidir. Fakat burada 

vurgulanan, tüm bu unsurların uygun iklimde gerçekleşeceği yönlü belirlemedir. İbn 

Haldun, havanın ve iklimin insan ahlâkı üzerindeki etkisini ele alan 

Mukaddime’nin ilk bölümünün dördüncü faslında,  bolluk ile kıtlık koşullarında  

umranın içinde bulunduğu durumların gösterdiği farklılıkları ve bu  farklı 

durumların insanların beden ve ahlâkı üzerindeki etkilerini çözümlemeyi amaçlayan 

Mukaddime’nin ilk bölümünün beşinci faslında (Ibn Khaldûn, 1958a: 174-184; İbn 

Haldun, 2005a: 266-275) ve bedevî-hadarî umranı karşılaştırdığı yerlerde iklim 

koşullarının dindarlık üzerinde de etkili olduğunu savunmuştur. 

 Dinin ortaya çıkmasında etkili bir başka unsur da, İbn Haldun’a göre, 

asabiyettir; çünkü dine davet asabiyete dayanmadan gerçekleşmez (Ibn Khaldûn, 

1958a: 321; İbn Haldun, 2005a: 379). Hatta toprakları ve egemenlik alanı geniş ve 

                                                
66 Günümüzde Pakistan topraklarının bulunduğu bölge kastedilmektedir (Ibn Khaldûn, 1958a: 171; 
İbn Haldun, 2005a: 263).  
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büyük bir hanedanlık da ancak din sayesinde olanaklıdır (Ibn Khaldûn, 1958a: 320; 

İbn Haldun, 2005a: 378). İbn Haldun’un asabiyeti dinin temeline koymasındaki 

amaca daha önce ‘Asabiyet’ başlığı altında değinildiğinden67, burada tekrar ele 

alınmayacaktır.  

 Dinin kurumlaşması ve dine dayalı şeriatın uygulanabilmesi için hilâfet, yani 

Peygamber adına din devleti başkanlığına vekillik özel bir önem taşımaktadır. 

Halîfeler, İbn Haldun’a göre, din söz konusu olduğunda, şeriat neyi gerektiriyorsa 

ona göre hareket eder; o, bu esasları halka bildirme ve onları bu esaslara göre 

yaşamaları için yönetmek ve yönlendirmek üzere görevlendirilmiştir (Ibn Khaldûn, 

1958a: 448; İbn Haldun, 2005a: 460). Ne var ki, halîfe dünya işlerinden de 

sorumludur; yani, dünyevi siyasete dayalı bir iktidar olan mülk, İslâmiyet söz 

konusu olduğunda, İbn Haldun’a göre, hilâfetin kapsamına da girmektedir (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 448; İbn Haldun, 2005a: 461). Halîfenin görevleri, dînî ve siyâsî 

görevler-yani hem Şâri ‘ hem de hükümdar, melik ya da sultan olarak- yerine 

getirmesi gereken görevleri ve bu görevlere ait kurumsal yapılanma olmak üzere 

ikiye ayrılmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 448; İbn Haldun, 2005a: 461). Halîfenin 

görevleri ve kurumsal yapılanma, devlet sorununun ele alınacağı bir sonraki 

kısımda, ‘hilâfet’ başlığı altında ele alınacaktır; çünkü bu çalışmadaki temel 

yaklaşım, ileride değinileceği üzere, umranın temelinin kurumlarda olduğu  ve 

kurumların oluşması sürecinin devlet yapılanmasıyla olanaklı olduğu varsayımlarını 

birer çıkış noktası olarak almayı öngörmektedir.    

 İbn Haldun dine bir kuram, bir uygulama, hatta bir metafizik olarak da 

bakabilmekte, incelemesinde onun karmaşık bir yapıya sahip olduğunun bilincinde 

hareket etmektedir. Fakat Mukaddime’de dinin-özellikle de İslâm dininin-

toplumsal ve siyâsî yönünün altını çizmeye çalışmış, yani din olgusunu devletle 

ilişki içerisinde ve umranın kurumsal temellerini oluşturan unsurlardan biri olarak 

incelemiştir. İslâm’ın tarihte gerçekleştirdiği biçimdeki devlet ve toplum düzeninin 

ilkelerini anlamayı amaç edinmiş olması dolayısıyla, İbn Haldun, hem kendi ortaya 

koyduğu umran ilminin ilkeleriyle tutarlı kalmayı, hem de İslâm temelli umranı tüm 

unsurlarıyla anlatmayı başarmıştır (Arslan, 2002: 173).  

                                                
67 Bkz. yuk: s. 102. 
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4.3.5. Devlet Sorunu ve Umran-Devlet İlişkisi   

Bu kısımda, İbn Haldun’un devlet ve siyaset anlayışının dayandığı zeminlerin 

anlaşılmasına çalışılacaktır. Devlet, İbn Haldun’a göre, doğası gereği refaha ve 

rahata eğilim gösteren insan toplumlarının bu rahatı sağlayabilmek için varlığı 

zorunlu bir yapıdır. Hatta Mukaddime’den çıkarılan şu ifadeler, İbn Haldun’un 

umran modeline ilişkin ipuçlarının-tamamıyla olmasa da-önemli ölçüde onun 

hükümdar(lar)a sunduğu şu önerilerde bulunduğuna işaret eder: 1. Mülkün gücü 

ancak hukukun uygulanmasıyla gerçekleşir; hukuk da ancak güçlü bir yönetim/mülk 

tarafından uygulanabilir (Ibn Khaldûn, 1958b: 105; İbn Haldun, 2005a: 539); 2. 

Mülk ancak halk (ricâl) aracılığıyla gücünü arttırabilir (Ibn Khaldûn, 1958b: 105; İbn 

Haldun, 2005a: 540); 3. Halk servet edinmeden varlığını sürdüremez (Ibn Khaldûn, 

1958b: 105; İbn Haldun, 2005a: 540); 4. Servet, gelişme (el- ‘imâre/umran) olmadan 

elde edilemez (Ibn Khaldûn, 1958b: 105; İbn Haldun, 2005a: 541); 5. Gelişme adalet 

olmadan sağlanamaz (Ibn Khaldûn, 1958b: 105; İbn Haldun, 2005a: 541); 6. Allah’ın 

insanı değerlendireceği ölçüt (el-mîzân) adalettir ve adaleti sağlamak yöneticinin 

görevidir (Ibn Khaldûn, 1958b: 105; İbn Haldun, 2005a: 539-540).  Adaleti sağlamak 

üzere yöneticinin/lerin yapmakla sorumlu olduğu/oldukları şey, fıkıh aracılığıyla 

koyulan davranış kurallarını teşvik edici ve caydırıcı uygulamalarıyla toplumda 

uyulur hale getirmektir (Ibn Khaldûn, 1958a: 262-263; İbn Haldun, 2005a: 333-334). 

Hadarî umran aşamasında gereksinimlerin çeşitlendiği ve şehirlerde nüfus 

artışına rastlandığı daha önce dile getirilmiştir. İşte devlet, alanı genişleyen, 

gereksinimleri çeşitlenen ve içinde yaşayan insan sayısı artan hadarî umranda ortaya 

çıkan sorunların çözümünün odağını oluşturması beklenen en temel, en kapsayıcı 

kurumdur; çünkü rahata yönelen insanın en büyük önceliği başkalarından gelebilecek 

saldırılara karşı can ve mal güvenliğinin korunmasıdır, bu korumayı da ordu ve polis  

teşkilatı gibi kurumları aracılığıyla devlet sağlar.  Can ve mal güvenliği sağlanan, 

kazancını ve/veya edindiği malları kayıt altına alınan insanlar, sanatlara ve ilimlere 

yönelir; fakat sanatlar ve ilimler de devlet çatısı olmadan örgütlenemez, kökleşemez 

ve geçmiş nesillerdeki bilgi, deneyim  ve beceri birikiminin gelecek nesillere 

aktarılması olanağı ortadan kalkar. Ayrıca devletlerin uygulamaya koyduğu siyaset 

de bir medeniyet sorunudur, her medeniyetin ortaya çıkardığı siyaset anlayışında 
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sorunlar çıkmakta, bu da medeniyetlerin/umranların gelişimlerini ve içinden 

geçtikleri süreçleri etkilemektedir; bu durumda devlet umran ilminin olmazsa olmaz 

konularından biri olmaktadır. İbn Haldun’un Mukaddime’de devlet ve medeniyeti 

ilişkilendirme biçimi de  tam bu varsayımı doğrulamaktadır: Ona göre sultanın ve 

devletin durumu, umranın biçimi, umran ise devletin maddesidir; yani umran 

devletin varlığı için gerekli bir varoluş zeminidir, devlet ise bir umranın varlığının 

kavranması için gereklidir (Ibn Khaldûn, 1958b: 300; İbn Haldun, 2005a: 549). 

Öyleyse, devlet örgütlenmesinin insanın pek çok gereksiniminin karşılanması için, 

hatta umranın oluşması ve varlığını sürdürmesi için vazgeçilmez bir unsur olduğu ve 

İbn Haldun’da umran sorununun nasıl ele alındığını anlamayı amaçlayan bu bölümde 

devletin tartışma konusu kılınmamasının büyük bir eksiklik olacağı anlaşılmaktadır.  

Devlet örgütlenmelerini belirleyen esaslar ve devletlerin nasıl 

yönetildiklerinin umran üzerinde etkileri olup olmadığı sorunu da bu kısımda ele 

alınacaktır. Bu ve benzeri sorunların ele alınması sırasında şu sorular da gündeme 

gelecektir: 1. Riyaset, hilâfet ve mülk aynı devlet anlayışının farklı biçimleri midir; 

egemenlik alanları ve amaçları bakımından birbirinden nasıl ayrılır?; 2.  Halîfelikle 

ilgili Mâlikî fıkhının genel görüşü nedir ve bu görüş İbn Haldun’un devlet görüşü 

üzerinde etkili olmuş mudur?; 3. Mâverdî’nin, Gazzâlî’nin ve Tûsî’nin halifelik ve 

devlet/mülk görüşleri  İbn Haldun üzerinde etkili olmuş mudur,  olmuşsa ne ölçüde 

bir etkiden söz edilebilir? 

Umranların ortaya çıkışında ve ortadan kalkışında önemli olan etkenlerden 

biri olarak devlet ve ekonominin ilişkisi de, bu kısımda ele alınması ve tartışılması 

öngörülen sorunlardan birisidir. Bu sorunun, daha çok şu sorular çerçevesinde ele 

alınması öngörülmektedir: 1. İslâm’ın  iktisatta refaha biçtiği rol ile İbn Haldun’un 

devletlerin yıkılışında refaha biçtiği rol arasında  ilişki kurulabilir mi; kurulabilirse 

bu nasıl bir ilişkidir? İbn Haldun İslâm’ın bakış açısını temellendirme kaygısı 

taşımakta mıdır?;  2. İktisâdî yapı devlet(ler)in ömrü üzerinde etkili midir?, Tüketim 

mallarının ve ihtiyaçların sınırlı olmasının iyi ahlâk üzerinde etkisi var mıdır? İnsan 

ahlâkının değişken-dalgalanan yapısı refah ve lüksün artmasıyla asabiyetin 

zayıflamasında temel etken midir?; 3. İslâm’daki genel devlet görüşünde ve İbn 

Haldun’un devlet görüşünde ahlâkın rolü nedir? İbn Haldun devletlerin ömürleri 

konusuyla ilgili hangi örnekleri vermiştir?   
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Çalışmanın bu kısmındaki alt başlıklar, yukarıda sorular biçiminde dile 

getirilen kaygıların ele alınış sırasına göre düzenlenmiştir. 

 

4.3.5.1. Riyâset 

Riyaset’-yani önderlik68- her zaman özel ve belirgin bir ailedeki asabiyet 

sahiplerinde bulunur-yani, belirgin bir soya ait ailelerden biri, sözgelimi, aynı 

babanın çocukları, önderliği  elde etmede kendileriyle aynı soya ait diğer aile 

bireylerinden daha yetenekli ve üstün çıkabilir, önderliği elde etme mücadelesinde 

diğerlerine galip gelebilir-zaten asabiyetin bu galibiyet üzerinde temellenmesi de 

umranın oluşabilmesi için gereklidir; çünkü toplumsal örgütlenme ve asabiyet, 

oluşma durumundaki bir şeyin mayası gibidir ve oluşma durumundaki bir şeyde var 

olan unsurlar güç ve üstünlük bakımından birbirine denk olduğunda maya o şeyin 

ortaya çıkmasını, yani varlığa kavuşmasını sağlayamaz (Ibn Khaldûn, 1958a: 268-

269; İbn Haldun, 2005a: 338-339). Soy asabiyetini ön planda tutan toplumlara önder 

olmak, onların soyundan olmayanlar için, olanaklı değildir (Ibn Khaldûn, 1958a: 

269-273; İbn Haldun, 2005a: 339-341). Bir kavim üzerinde egemenlik kurmak, o 

kavimdeki diğer asabiyetleri tek tek yenmiş olan-‘gâlip’69-bir asabiyete dayanmayı 

gerektirir (Ibn Khaldûn, 1958a: 269; İbn Haldun, 2005a: 339). Zaten herhangi bir 

kavim içinde bulunan asabiyetlerin tümü, reislerinin bağlı olduğu asabiyetin 

kendilerine galip geleceğini hissettikleri zaman ona tâbî olmayı kabul ederler (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 269; İbn Haldun, 2005a: 339).  

İbn Haldun’a göre, bir topluluk üzerindeki riyaset, belli bir tek aileden 

nesilden nesile geçerek gelir ve bu riyasetin kime-yani hangi ailenin bireyine- ve 

hangi aileye geleceğini de asabiyet sonucu oluşan galibiyet belirler (Ibn Khaldûn, 

1958a: 269; İbn Haldun, 2005a: 339). Fakat bu durum, herhangi bir devletin 

egemenliği altına girilmemesi koşulu ile söz konusudur. İbn Haldun’a göre, devletle 

ittifak ilişkisi kurmuş, devletin egemenlik altına almaya çalıştığı veya egemenliğine 

aldığı bedevî kabilelerinde bazen kabile reisi devlet tarafından atanabilir ya da 

değiştirilebilir, tarihte bunun örneğine de rastlanmıştır: Merînî Sultanı Ebû ‘İnan, 
                                                
68 ‘Riyâset’, yani önderlik, F. Rosenthal’in Mukaddime çevirisinde, ‘leadership’ sözcüğü ile 
karşılanmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 269). 
69 Bu terim İbn Haldun tarafından kullanılmıştır; Rosenthal çevirisinde bu terim ‘triumphant’-yani 
‘muzaffer’- sözcüğü  ile karşılanmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 269). 
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1356’da İfrikiye’nin çöl kısmında yaşayan ve büyük bir kabile olan  Devâvide 

kabilesinin reisliğine, kendisine karşı olan Yakub b. Ali yerine kardeşi Meymun b. 

Ali’yi atamıştır (İbn Haldun, 1996-VII: 393-394’den çevirerek aktaran Y.Yıldırım, 

1998: 74). İbn Haldun’un bu düşünceleri, ‘riyaset’ terimi ile kabile şefliğine işaret 

ettiği yönlü bir çıkarım yapmayı olanaklı kılmaktadır. 

Bu durumda, riyaset, daha çok aynı soydan gelen-yani akraba olan- ailelerin 

oluşturduğu topluluklardan oluşan kabileler düzeyinde ve akraba ailelerden birinin 

dayanışmada baskın çıkarak galibiyet yoluyla egemenliği ele geçirmesi sonucu 

oluşan bir yönetim biçimidir. Dayandığı asabiyet ise, daha çok nesep asabiyeti gibi 

görünmektedir; nitekim İbn Haldun bunun neden böyle olduğunu Mukaddime’nin 

ikinci bölümünde, 13. ve 14. fasıllarda açıklamıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 269-276; 

İbn Haldun, 2005a: 341-345).  

Ne var ki, riyaset, daha çok kabile düzeyinde bir yönetim biçimi olduğundan, 

burada kurumların ve hukukun varlığından söz edilemez. Yönetimin, paylaştırılmış 

yetkilerle kurumlar temelinde örgütlenmesi ancak hilâfet ya da mülk aşamasında 

gerçekleşir. Riyasetle mülkün ayrıldığı temel noktalardan biri, yaşam tarzıyla 

ilişkilendirilebilir. Gellner bu ilişkiyi şöyle açıklamıştır: Bedevî toplumlarda 

mülkteki gibi kurumsal ve hiyerarşik bir yapıya rastlanmaz; çünkü bedevîlerin 

toplum yapısı daha eşitlikçidir-kabile reisi yönettiği topluma sultanın koymaya 

çalıştığı mesafeyi koyma kaygısı taşımaz (Gellner, 1985: 21).  

Hilâfet ve mülk arasındaki ilişkiler ve farklar, bundan sonraki tartışma 

konularıdır. Bu tartışma bağlamında ilkin hilâfetin İbn Haldun’a göre ne olduğu ve 

din devletini temsil eden bu yönetim biçiminin neden önemli olduğu  anlaşılacak, 

ikincileyin hilâfetin mülk ile bağdaşıp bağdaşamayacağı sorusuna yanıt aranacaktır. 

 

4.3.5.2. Hilâfet 

        İbn Haldun Mukaddime’de hilâfet konusunu hem tarihsel, hem de kuramsal 

açıdan incelemiştir. İncelemesi tarihseldir; çünkü İslâm tarihinde gerçekleşmiş 

olaylara sürekli bir göndermede bulunmuş, halîfelikle ilgili ortaya koyduğu görüşleri 

İslâm tarihinde gerçekleşmiş olaylarla temellendirmeye çalışmıştır; kuramsaldır, 
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çünkü İbn Haldun, halîfeliğin tanımını yapmış, halîfenin seçilme esaslarını ve 

görevlerini, ayrıca onun devlet yapılanması içindeki yerini belirlemeye çalışmıştır.  

Halîfeliği ya da imamlığı70 siyaset yasaları üzerinden anlatma eğiliminde olan 

İbn Haldun’a göre, birbiri ardına egemenlik süren hükümdarların amaçlarındaki 

farklılık, mülkün tebaası olan halkın itaatte güçlük çekmesine ve çoğu kez idamlarla, 

cezalarla önü kesilmeye çalışılan itaatsizliğin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 385; İbn Haldun, 2005a: 420). Bu durumlarla karşılaşılmaması için, 

herkesin kabul ettiği ve hükümlerine boyun eğdiği “siyâsî, kazâî ve teşri kılınmış” 

yasalara başvurulması gereği doğmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 385; İbn Haldun, 

2005a: 420).  

 Sözkonusu yasaların devlet büyükleri, devlet işlerinde başarısını kanıtlamış, 

akıllı  kişiler tarafından konulması durumunda, İbn Haldun’un “aklî siyaset” dediği 

olgu gerçekleşir (Ibn Khaldûn, 1958a: 385; İbn Haldun, 2005a: 420). Bu yasalar 

Allah tarafından konulup Şâri‘ aracılığıyla bildirilmiş ve uygulanmasına başlanmış 

ise, hem dünya hem de âhiret hayatında yarar getirmeyi amaçlayan “dînî siyaset” 

ortaya çıkar (Ibn Khaldûn, 1958a: 385; İbn Haldun, 2005a: 420).  

Şâri‘ nin bakış açısını dikkate almayan bir siyasete ve siyaset hükümlerine 

dayalı mülk kötüdür; halbuki  Şâri‘ nin amacı insanları âhiretteki kurtuluşlarına 

eriştirmektir, bunun için de şer’î hükümler gereği herkesin bu hükümlerle 

yönetilmesi gerekmektedir  (Ibn Khaldûn, 1958a: 386; İbn Haldun, 2005a: 421). Bu 

yönetimi de gerçekleştirecek olanlar da nebîler-yani peygamberlerdir ve onlardan 

sonra da onların yerine geçecek kişiler olan halîfeler ya da imamlardır (Ibn Khaldûn, 

1958a: 387; İbn Haldun, 2005a: 421). Kısacası, din temeli üzerinde yükselen bir 

devlete başkanlık etmek, önce toplumu dine davet eden peygambere, peygamberin 

ölümü durumunda da onun yerine şeriat hükümlerini uygulamak üzere seçilen kişiye-

yani halîfeye (ya da imama) düşer (Ibn Khaldûn, 1958a: 387; İbn Haldun, 2005a: 

421). 

 İbn Haldun’a göre hilâfet,  âhireti ilgilendiren amaçlarla bunlara bağlı olan 

dünyadaki amaçlar konusunda tüm insanları şeriatın bakış açısına göre yönetmek ve 

yönlendirmektir:  

                                                
70 Hilâfet ve imamet, İbn Haldun’a göre aynı anlama gelen, birbirleri yerine kullanılabilecek 
sözcüklerdir (İbn Khaldun 1958a: 388; İbn Haldun, 2005a: 423). 
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“..İmdi hakikatte hilâfet, dinin korunması ve dünyanın dînî siyasetle idare 
edilmesi için şeriat sahibine (Hz. Muhammed) niyabet ve vekâlettir…” (Ibn 
Khaldûn, 1958a: 387; İbn Haldun, 2005a: 421).  

  Hilâfet makamına71 gelebilmek, yani halîfe olabilmek için hangi koşulların 

gerçekleşmesi, yani halîfelik görevine aday olmak isteyen kişinin hangi niteliklere 

sahip olması gerekir?  İbn Haldun’a göre bu nitelikler, üzerinde tam bir uzlaşma 

bulunmayan, ‘soyun Kureyş kabilesine dayanması’ dahil edilirse beş, bu koşul 

dışarıda bırakıldığında, dörttür: İlim, adalet, yeterlilik (kifâyet), duyuların ve 

organların sağlıklı olması  (Ibn Khaldûn, 1958a: 394; İbn Haldun, 2005a: 428). Bu 

nitelikler dile getirildikleri sırayla açıklanacak olursa: 1. Halîfe olacak kişinin Allah’ın 

hükümlerini yeryüzünde uygulayabilmesi için önce bu hükümleri bilmesi 

gerekmektedir; ilim sahibi olma koşulu ile kastedilen budur (Ibn Khaldûn, 1958a: 

394; İbn Haldun, 2005a: 428); 2. Hilâfet dînî bir makam olduğu için, bu makama 

gelecek kişinin adaletin gerekli olduğu devlet makamlarından da sorumlu olabilmesi, 

bu yüzden de adaletin ve dürüstlüğün kişiliğinde bulunması tercih edilir (Ibn Khaldûn, 

1958a: 394; İbn Haldun, 2005a: 428); 3. Halîfe kendisine havale edilen dîni koruma, 

şeriat hükümlerini ve yasaları uygulama gibi görevleri ancak cesaretli, zorlukları 

göğüsleme konusunda basiretli, halkı kendisine bağlı tutmakta başarılı ve siyasetle 

ilgili sıkıntıları göze alan, güçlü bir kişilik yapısı sayesinde yerine getirebilir; bir 

kişinin halîfe olabilmesi için bu kişilik özelliklerinin hepsine sahip olması 

gerekmektedir (Ibn Khaldûn, 1958a: 394; İbn Haldun, 2005a: 428); 4. Duyuların ve 

organların sağlığına gelince, bu özellikle kastedilen, halîfenin bedensel durumunun 

onu  görevlerini yapmaktan alıkoymayacak düzeyde olmasıdır (Ibn Khaldûn, 1958a: 

394; İbn Haldun, 2005a: 428).  

Halîfelik makamına nasıl gelinmektedir? Klasik İslâm kamu hukuku 

öğretisinde, halîfe, ehl’ül-hal ve’l-akd adı verilen, ümmetin bilgili, seçkin ve 

toplumda saygınlığı olan temsilcileri tarafından oluşturulmuş bir kurulun seçimiyle 

                                                
71 Makam sözcüğü, halîfeliğin, 632’de Peygamber’in ölümünden sonra iş başına gelen Halîfe Ebû 
Bekir döneminden itibaren, ‘din devletinin başkanı’ anlamına gelecek biçimde kullanıldığını ve hem 
dînî hem de siyâsî bir görev içerdiğini vurgulamak amacıyla kullanılmıştır. 
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veya günümüzdeki genel seçimi andıran halkın biatı72 ile iş başına gelir, gelmelidir 

(Avcı 1998: 540). Başka bir söyleyişle, halîfe yetkisini veraset ve saltanat yoluyla 

değil, ümmetten almalıdır. Bu ilkenin uygulanmasına ilkin Halîfe Ömer’den sonra 

Halîfe Osman’ın seçilmesinde rastlanmaktadır  (Avcı 1998: 541). Son halîfe olan Ali 

de ölmeden önce yerine geçecek bir aday göstermeye yanaşmamış, seçimi ümmetine 

bırakmıştır (Avcı 1998: 541).  

İbn Haldun da biat sözcüğünü bu esasları göz önünde bulundurarak 

tanımlamıştır: 

 

“..biat (Bey’at) itaata dair söz (ahit) vermekten ibarettir. Biat eden kimse sanki: 
‘Benim işime ve Müslümanlarla alakalı hususlara bakmayı sana havale ettim, 
bu gibi şeylerde katiyen seninle çekişmeyeceğim, hoşlansam da hoşlanmasam 
da emirlerine itaat edeceğim’, diye emiri ile muahede73 yapmıştır” (İbn 
Haldun, 2005a: 448). 

İbn Haldun’a göre halifelere biat da bu biçimde gerçekleşir, bazen halifeler 

‘eymânu’l-biat’ adı verilen bir biat biçimiyle iş başına gelmiş, yani tebaayı kendilerine 

bağlamak üzere kapsamlı bir yemin etmeden kendilerine biat edilmemiş, bu yemin 

konusunda sıklıkla zorlama ve baskıya rastlanmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 429; İbn 

Haldun, 2005a: 449). İbn Haldun bu noktada, en üst seviyede temsil görevinde de 

bulunduğu Mâlikî fıkhının kurucusu İmam Mâlik’ten söz etme gereği duymuştur: İbn 

Haldun’un anlattığına göre, İmam Mâlik, zorla ettirilen yeminin bir değeri olmadığı 

yönlü bir fetva verince, ‘eymânu’l-biat’ın korunmasını isteyen devlet adamlarından 

baskı ve işkence (mihne) görmüştür (İbn Khaldun 1958a: 429; İbn Haldun, 2005a: 

449). Bu durumda, Mâlikî fıkhının, halkın siyâsî tercihlerini baskı ile değiştirmeye 

çalışmayı adaletsiz görerek böyle bir baskıya onay vermediği çıkarımını yapmak 

uygundur.   

 Halîfenin görevlerinin, dînî ve siyâsî görevler-yani hem Şâri ‘ hem de 

hükümdar, melik ya da sultan olarak- yerine getirmesi gereken görevler ve bu 

görevlere ait kurumsal yapılanma olmak üzere ikiye ayrıldığına yukarıda 

                                                
72 onaylama, olur verme- halîfeye boyun eğeceğine yemin etme anlamlarında kullanılan bir terimdir. 
(Avcı, 1998: 540; Zeydân, 2004: 169). Bu olur verme olgusu, Thomas Hobbes’un Leviathan adlı 
yapıtında kuramsal temellerini attığı bir toplum sözleşmesini de çağrıştırmaktadır: Hobbes’ta da, 
insanların yetkileri egemene (sovereign) devretme sürecinde biattakine benzer bir boyun eğme söz 
konusudur. 
73 Rosenthal çevirisinde bu terim ‘contract’  ile karşılanmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 428). 
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değinilmiştir. İbn Haldun bu ayrımı yaptıktan sonra, halîfenin yapması gereken dînî 

görevleri, hükümdarlığa ilişkin görevlerden ve kurumlardan önce açıklamayı uygun 

görmüştür: 

 

“Bilmek gerekir ki, namaz, fetvâ, kazâ, cihad ve hisbe gibi şer‘î hükümlerle 
alâkalı bütün dînî vazifeler, hilâfet demek olan imamet-i kübrada dahil 
bulunmaktadır. Hilâfet, büyük bir imam ve her şeyi kendinde toplayan bir asl 
(nüve, gövde ve kök) gibidir. Bütün bu hususlar o kökten çıkan dallardır ve ona 
dahildir. Zira hilâfetin (meselelere) bakışı umûmîdir. O, Müslümanların dînî ve 
dünyevî tüm hallerinde tasarruf eder, ve aralarında şer‘î ahkâmı umûmî bir 
şekilde tatbik eder” (Ibn Khaldûn, 1958a: 448; İbn Haldun, 2005a: 461). 

Bu aşamada, İbn Haldun’un izinden giderek, halîfenin yapması gereken dînî 

görevlerin sıralanması ve bu görevlerin kapsamlarının kısaca açıklanması 

öngörülmektedir. İbn Haldun’a göre namazda imam olmak, halîfenin tüm görevleri 

arasında en yüksek olanıdır (Ibn Khaldûn, 1958a: 448; İbn Haldun, 2005a: 461). İlk 

halîfeler, namaz kıldırma görevini kendileri dışında kimseye devretmezken74, 

mülkün doğasında bulunan katılık, kendilerini halktan üstün görmek gibi unsurlar 

ortaya çıkınca, hükümdarlar ve devletin ileri gelenleri-Cuma namazı, bayram 

namazı gibi genel namazlar dışında- namaz kıldırmak üzere ‘nâip’ adı verilen 

görevliler atamışlardır  (Ibn Khaldûn, 1958a: 450; İbn Haldun, 2005a: 462).  

Halîfenin yerine getirmesi beklenen ikinci dînî görev, fetvâdır. Buna göre, 

halîfenin ilim sahiplerini ve ders verenleri araştırıp aralarından layık olana fetvâ 

görevini vermesi, görev verdiği kişilere yardımcı olması, fetvâ işi için yeterlik 

taşımayan birini görevden alıp ona böyle bir işi yasaklaması beklenir (Ibn Khaldûn, 

1958a: 451; İbn Haldun, 2005a: 462).  

Halîfenin yerine getirmesi beklenen üçüncü dînî görev, kazâdır. Bu görev, 

karşılıklı hak iddialarının karara bağlanması ve haklının haksızdan ayırt edilmesini, 

fakat en önemlisi, bunun Kur’ân ve hadisten kaynaklanan şer‘î hüküm ve kurallar 

temel alınarak yapılmasıdır (Ibn Khaldûn, 1958a: 452; İbn Haldun, 2005a: 463).  

Daha Halîfe Ömer döneminde bile, bu göreve başkalarının ortak edildiğine tanık 

olunmuştur; fakat halîfeler kadılık anlamına gelen bu göreve genellikle kendi 

                                                
74 İbn Haldun bu düşüncesini, namaz için ezan okunurken camide öldürülen halîfeler ve onlara suikast 
düzenleyenlerin namaz vakitlerini kollamalarını örnek vererek gerekçelendirmiştir (Ibn Khaldûn, 
1958a: 450; İbn Haldun, 2005a: 462). 
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asabiyetlerinden (yani soylarından, akrabalarından) kişileri atamayı tercih 

etmişlerdir (Ibn Khaldûn, 1958a: 452; İbn Haldun, 2005a: 463-464).  

Halîfenin yerine getirmesi beklenen bir başka dînî görev, günümüzde polislik 

ya da jandarmalığın karşılığı sayılabilecek olan sahibu’ş-şurtadır (Ibn Khaldûn, 

1958a: 456; İbn Haldun, 2005a: 465). Kadılığa göre uygulama alanı biraz daha geniş 

olan polislik, Abbâsîlerde, Endülüs Emevîlerinde, Mısır ve Mağrib’deki Fâtımîlerde 

yönetim ve güvenlikle ilgili suçlara, sınırlara ve cezanın uygulanmasına bakmayı 

içermiştir ve İbn Haldun’un dînî görevlerden biri olarak nitelediği bu iş, adı geçen 

devletlerde şer‘î görevlerden sayılmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 456; İbn Haldun, 

2005a: 465). Ayrıca,  sahibu’ş-şurtanın suç oluşmadan önce engelleyici ve caydırıcı 

cezalara karar vermek ve bunları uygulamak, suç işlemekten vazgeçmeyenleri 

cezalandırmak gibi yetkileri de bulunmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958a: 456; İbn 

Haldun, 2005a: 465).   

Halîfenin yerine getirmesi beklenen bir başka dînî görev, kazaya bağlı ve o 

kapsamdaki işlerle ilgilidir; bu görev de adâlettir (Ibn Khaldûn, 1958a: 461; İbn 

Haldun, 2005a: 468). Adâlet, iddia, anlaşmazlık ve karşılıklı suçlamalar söz konusu 

olduğunda, belli bir kişinin kadı’nın-ya da halîfenin-izniyle halk arasına girerek  

belli bir tarafın lehinde ya da aleyhinde tanıklık etmesi, bu tanıklığı da defterlere 

kaydetmesi biçiminde yerine getirdiği bir görevdir (Ibn Khaldûn, 1958a: 461; İbn 

Haldun, 2005a: 468). 

Halîfenin yerine getirmesi beklenen  dînî görevlerden sonuncusu, ‘hisbe ve 

sikke’ olarak adlandırılmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 462; İbn Haldun, 2005a: 469). İbn 

Haldun’a göre hisbe görevini üstlenenler, bu iş için yardımcılar alıp kötülükleri 

araştırır ve kötülüğün niceliğine göre cezalar verirler, halkın şehirdeki genel düzene 

aykırı hareket etmemelerini sağlar-sözgelimi yolların daraltılmasına engel olur, 

yıkılmak üzere olan binaların yıkılmasına karar verir, ölçme-tartmadaki hilelere, adam 

kandırma olaylarına müdahale eder, borçlarını zamanında ödemeyenleri uyarır, 

öğretmenlik yapıyorsa, çocukları gereğinden fazla döven öğretmenlere engel 

olur…(Ibn Khaldûn, 1958a: 463; İbn Haldun, 2005a: 469-470). Sikke ise, temelde 

halk arasında ve piyasada dolaşımda olan paraların bozuk, hileli ya da eksik 

olmamalarını sağlamaktan, bunun için gerekli denetimleri yapmaktan ibarettir (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 464; İbn Haldun, 2005a: 470).  
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Anlatılanlara göre, halîfe tüm dînî görevlerin düzgün bir biçimde yerine 

getirilmesinden sorumlu kişi olsa dahi, tüm bu görevleri tek başına yerine getirmeye 

zamanı ve enerjisi yetmez; bu yüzden bazı görevleri için, devletin ileri gelenlerinden, 

ulemâdan (âlimler sınıfından) bazı kimseleri bu görevleri yerine getirmek üzere 

kendine vekil olarak atayabilir. Görevlere atanan kişiler, bu görevi halîfe adına 

yapacaklarından, şeriatın hüküm ve yasalarından ayrılmayacak, adaletli, dürüst 

kimseler olmalıdır (Ibn Khaldûn, 1958a: 463; İbn Haldun, 2005a: 469). İbn Haldun’a 

göre hilâfetle ilgili yukarıda anlatılan görev ve kurumlar dışında söylenecek başka söz 

kalmamıştır; çünkü hilâfetin ortadan kalkmasıyla bazı kurumlar ortadan kalkmış, 

diğer bazıları ise mülke ilişkin kurumlar ve kavramlar durumuna gelmiştir; imaret, 

vezâret, harp, haraç buna örnek olarak verilebilir (Ibn Khaldûn, 1958a: 465; İbn 

Haldun, 2005a: 471). Öyleyse önümüzde yanıt bekleyen en önemli soru, İbn Haldun 

düşüncesinde hilâfetten mülke-yani monarşik karakterli egemenliğe- geçişin nasıl ve 

hangi koşullar altında gerçekleştiği sorusudur. Bu sorunun ve hilâfet ile mülkün 

bağdaşıp bağdaşamayacağı sorusunun yanıtları, hilâfet ve mülkün birbiriyle ilişkili 

olarak ele alınması amaçlanan bir sonraki adımın içeriğini oluşturacaktır. 

 

4.3.5.3. Hilâfet ve Mülkün  Bağdaşabilme Olanağı 

Hilâfetten mülke geçiş nasıl gerçekleşmiştir? İbn Haldun’a göre asabiyetin 

doğası gereği yöneldiği amaç mülk olup, mülkün asabiyet sonucu ortaya çıkması 

zorunludur (Ibn Khaldûn, 1958a: 414; İbn Haldun, 2005a: 439). Öyleyse, hilâfet, 

riyaset ve mülk arasında  bir geçiş aşaması mı oluşturmaktadır? İbn Haldun, 

hilâfetteki temel amacın halkı şeriat hükümlerine göre yönetmek olduğunu belirtmiş 

ve sahabenin bâtılla75 karışmamak için mülkün hallerini reddeden tutumlarına da 

işaret etmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 415; İbn Haldun, 2005a: 441). Peygamber’in 

ölmeden önce Ebû Bekir’i namaz konusunda görevlendirmiş olduğu ve sonrasında 

halkın Ebû Bekir’e biat ettiği zamanda, İslâm toplumu  için mülk, “kâfirlerin ve din 

düşmanlarının benimsemiş oldukları bir yol ve idare tarzı”ndan başka bir şey değildir 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 415; İbn Haldun, 2005a: 441).  

                                                
75 Hak olmayan, salt dünyevi amaçları gözeten- İbn Haldun, 2005a: 441.  
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İbn Haldun  dört halîfe dönemini hilâfet ve mülk ayrımını göz önünde tutarak 

özetledikten sonra, tüm halîfelerin ortak özelliklerinin mülkten-yani saltanattan ve 

padişahlıktan, bu tarz bir yönetimin gerektirdiği yönetme biçimlerinden uzak 

durmaları olduğunu; bu tutumlarının Arap bedevîliği ve İslâm’ın yeniliği sayesinde 

güçlendiğini ileri sürmüştür (Ibn Khaldûn, 1958a: 415; İbn Haldun, 2005a: 441). Ona 

göre: 

 

“Allah’ın kendilerine ihsan ettiği Muhammed (s.a.)’in nübüvveti sayesinde, 
Arap asabiyetinin din üzerinde toplanması, İran ve Bizans milletlerine hücum 
etmeleri ve dosdoğru bir vaadla Allah’ın kendileri için takdir ettiği toprakları 
talep etmeleri vaktine kadar vaziyet bu şekilde devam etmişti. Öbür milletlerin 
mülklerini ellerinden çekip aldıkları ve dünya nimetlerini kendilerine mubah 
gördükleri vakit artık içinde bulundukları refah denizi coşmuş oluyordu…”  
(İbn Haldun, 2005a: 441).  

Bu alıntıda  ‘refah denizinin coşması’ ifadesini kullanan İbn Haldun, hilâfetten mülke 

geçiş için bir sürecin başlangıcına işaret etmeye çalışmaktadır (İbn Khaldun 1958a: 

415; İbn Haldun, 2005a: 441). Ganimet ve haraç yoluyla elde edilen gelirin, ayrıca 

sahip olunan servette tasarrufun-ölçülü olmak koşuluyla- helâl, yani din açısından 

kabul edilir olduğunu söyleyen İbn Haldun, bu  görüşünün hemen ardından,  İslâm’ın 

ilk dönemindeki “sadelik, bedevîlik ve tazelik”76  koşullarının zamanla ortadan kalkıp 

asabiyetin zorunlu sonucu olan mülkün ortaya çıktığını,  savaş galibiyetine ve güç 

kullanmaya yönelik olan mülkteki yönetim anlayışının da, refah ve dünya malını 

herhangi bir ölçülülüğe bağlı kalmadan arttırmaya zemin hazırladığını anlatmıştır     

(Ibn Khaldûn, 1958a: 416; İbn Haldun, 2005a: 442). İbn Haldun’un anlatımındaki bu 

sıralama, hilâfetten mülke geçişte iktisâdî çıkarın etkili olduğu düşüncesine zemin 

hazırlayıcı niteliktedir.  

 İbn Haldun, hilâfetten mülke geçişi asabiyetin doğasının bir sonucu olarak 

görmüş; Muâviye ile Halîfe Ali’nin arasında çıkan savaşın hak olanın-yani doğru, 

adaletli olanın- ne olduğu üzerinde çıkan bir fikir uyuşmazlığından ve her birinin 

diğerinin düşüncesini yanlış ve bâtıl görmesinden kaynaklanan bir savaş olduğunu öne 

sürerken, Muâviye’yi-Halîfe Ali ile anlaşmazlığında hatalı bulmasına rağmen-

amacının kötü olmadığını söyleyerek savunmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 416; İbn 

                                                
76 İbn Haldun’un kullandığı sözcüklerdir. 
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Haldun, 2005a: 443). Bu savunmasından sonra, İbn Haldun bir adım daha atarak 

Muâviye’nin Halîfe Ali’den sonra iktidara gelmesini, mülkün doğasında bulunan 

şanın ve iktidarın tek kişide toplanması özelliğiyle temellendirmeye, böylelikle 

Muâviye’nin iktidara geliş biçimini meşru bir zemine oturtmaya çalışmıştır  (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 417; İbn Haldun, 2005a: 443).  

 İbn Haldun’un mülke geçiş konusunda tarihten verdiği ilk ciddi örnek, Emevî 

hanedanında Mervan bin Hakem’den sonra gelen yöneticiler olmuştur: İbn Haldun’a 

göre Mervan bin Hakem’in arkasından gelenler,  

 

“…mülkün tabiatını dünyevî garazları ve maksatları için kullandılar, itidale uygun 
olanı araştırma ve tutulan yolda hak olana itimat etme hususunda seleflerinin hal 
ve hareketlerini unuttular..” (Ibn Khaldûn, 1958a: 418; İbn Haldun, 2005a: 
444). 

Bu tarz bir yönetim anlayışı da, halktan kopuş, daha önemlisi, halkın başka bir 

hanedanlığa-Abbâsîler’e-yönelmesi sonucunu doğurmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 418; 

İbn Haldun, 2005a: 444). Kuruluş döneminden Harun Reşid’in oğullarına kadar 

adaletli bir mülk yönetiminin görüldüğü Abbâsîler’de de, çözülüş ve mülkte elde 

edilen refahın dünyevî hazlar uğruna harcanması sürecine, Harun Reşid’in 

oğullarından sonra gelen yönetimler döneminde tanık olunmuştur, mülkün adalet 

temelinden kopması, Abbâsîler’in de sonunu getirmiş, İbn Haldun’un ifadesiyle, 

‘Allah onlara (Abbâsîlere) savaş îlân ederek, egemenliğin Araplar’ın elinden tamamen 

alınması ve başkalarına devredilmesi için başka kavimlere izin vermiştir’ (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 418; İbn Haldun, 2005a: 444).  

 İbn Haldun, hilâfetten mülke geçiş ile ilgili sunduğu malzemeyi şu biçimde 

sonuçlandırmıştır: ilkin mülk bulunmadan hilâfet var olmuştur. Sonra ikisinin 

anlamları arasında bir karışma, iç içe geçme söz konusu olmuş; mülkle ilgili asabiyet, 

hilâfetle ilgili asabiyetten farklı olduğundan, daha sonra mülk ayrı başına ve bağımsız 

bir biçimde var olmuştur (Ibn Khaldûn, 1958a: 418; İbn Haldun, 2005a: 447).  

Bu durumda, mülkün yapısının, yani kurumlarının ve bu kurumların 

işlemesinden sorumlu makamların, rütbelerin neler olduğunun anlaşılması 

gerekmektedir; çünkü şimdiye kadar anlatılanlar, ‘mülk’ adı verilen yönetim 

biçiminin devletin varacağı son aşama olduğu yönlü bir ipucu vermektedir. Başka bir 
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söyleyişle, umran bedevîlikten hadarîliğe yönelirken, devlet de riyasetten-yani kabile 

önderliğinden- mülke, yani saltanata yönelir77.   

İbn Haldun mülkün yapısını oluşturan kurum ve makamları yalnızca umranın 

doğası ve insan bağlamında ele alacağını, yani mülk konusunu bir toplum ve 

medeniyet sorunu olarak göreceğini; mülk ve meliklerle ilgili şer ‘î hükümlerin 

Mâverdî’nin ve diğer ‘fıkıh âlimlerinin’  yazmış oldukları Ahkâmu’s-Sultâniyye tarzı 

eserlerde detaylarıyla açıklandığını ve  tartışıldığını-kendisinin kaygısının da bu 

olmadığını- bildirmiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 4; İbn Haldun, 2005a: 483).  

İbn Haldun’a göre saltanatla, yani mülkün yönetimiyle ilgili işlevlerin en 

temeli vezirliktir (Ibn Khaldûn, 1958b: 6; İbn Haldun, 2005a: 483). Hükümdarlıkla 

ilgili işlevlerin dörtten fazla olmadığını düşünen İbn Haldun bu işlevleri şöyle 

sıralamıştır: 1. Genel koruma işleri ve bunun araçları olan askere, silaha, savaşa ve 

benzer güvenlik ve saldırı işlerine bakmakla ilgili makam olan vezirlik78 (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 7; İbn Haldun, 2005a: 484); 2. Hükümdarlarla yer ve zaman 

açısından uzak olan ve onunla doğrudan iletişim kuramayan kimselere hükümdarın 

emirlerini ve kararlarını yazmakla ilgili olan kâtiplik (Ibn Khaldûn, 1958b: 7; İbn 

Haldun, 2005a: 484); 3. Vergi alma, harcama, alınan-harcanan her türlü kaynağı zabta 

ve kayda geçirerek belirleme ve kaynağın boşa harcanmasını engelleme ile ilgili olan, 

günümüzdeki maliye bakanlığının karşılığı olarak düşünülebilecek olan vergi dairesi 

başkanlığı-ki İbn Haldun bu makam için kendi zamanındaki doğu devletlerinde ‘vezir’ 

dendiğini söylemiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 7; İbn Haldun, 2005a: 484); 4. 

Gereksinimi olan kişilerin hükümdarın kapısına yığılarak onun sorunları doğru bir 

biçimde anlamasına engel olmamalarını, kalabalığı hükümdarın huzurundan 

uzaklaştırarak, ya da hükümdarın huzuruna çıkacak kişileri seçmek yoluyla yapmayı 

içeren hâciblik-yani kapı  mıhafızlığı (Ibn Khaldûn, 1958b: 7; İbn Haldun, 2005a: 

484).  İbn Haldun’a göre hükümdarlıkla ilgili işler burada sayılan dört temel göreve 

                                                
77 Bu noktada, İbn Haldun’un aristokratik, oligarşik, demokratik, vb. özellikleri gösteren devlet 
biçimlerine hiç değinmeyerek, incelemesini yalnızca saltanat-yani monarşik devlet yapısı-üzerinde 
yoğunlaştırması dikkati çekmektedir: İbn Haldun, bu ayrımlar üzerinde durmayı bilinçli olarak mı göz 
ardı etmiştir, yoksa bu konuda bilgi eksikliği mi söz konusudur? Bu sorunun yanıtlanması, İbn 
Haldun’un devlet ve umran konusundaki düşünceleri kadar, tarihe ve tarihçiliğe ilişkin düşüncelerinin 
de anlaşılması yönünde kolaylık sağlayacaktır. 
78 İbn Haldun ‘vezir’ teriminin eski doğu devletlerinde ve kendi zamanındaki Mağrip’te, anlattığı 
görevlerden sorumlu kişiler için kullanıldığını belirtmiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 7; İbn Haldun, 2005a: 
484).  
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indirgenebilir, melik veya sultanla ilgili makam, kurum ve görevlerin tümü bunlarla 

ilişkilidir (Ibn Khaldûn, 1958b: 7; İbn Haldun, 2005a: 484).  

İbn Haldun,  vezirlik, hâciblik, maliye ve vergi dairesi, yazışma ve haberleşme, 

şurtâ-yani emniyet örgütü79 ve donanma komutanlığı80 başlıkları altında, mülkte 

yerleşmiş olan kurumlar ve görevler hakkında, tarihten-özellikle İslâm devletlerinden-

örnekler vererek bilgi aktarmıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 14-45; İbn Haldun, 2005a: 

488-506). Yukarıda sayılan dört temel görevin farklı zamanlarda hangi unvanlarla ve 

hangi yetki alanlarını kapsayacak biçimde yapıldığı konusunda İslâm tarihinden 

zengin malzeme örneği sunan İbn Haldun’a göre Emevî ve Abbâsî devlet örgütlenme 

modelleri, mülkü ve saltanat yönetimini temel alan, hilâfeti de bir makam olarak 

barındıran, fakat halîfe(ler)  üzerinde baskı ve egemenlik kurarak sultanın hükmünü 

şeriat temeline dayandırarak meşrulaştırma kaygısı taşıyan bir yönetim anlayışı 

sunmuşlardır (Ibn Khaldûn, 1958b: 6-14; İbn Haldun, 2005a: 483-488).  

Bu durumda, hilâfet ve mülk arasındaki temel fark, uyguladıkları yönetim 

anlayışında görülmektedir: Hilâfet halkın gündelik yaşamda ortaya çıkan ya da 

çıkabilecek sorunlarını dinin hükümlerini temel alan bir anlayışla-yani Kur’ân, hadis 

ve sünneti kaynak alarak-çözme amacına yönelen bir yönetimi öngörürken, mülkte 

siyâsî sorunlara daha dünyevî kaygılarla yaklaşım ön plana çıkar ve devlet örgütünün 

asıl  ya da yardımcı unsurları, hilâfetteki dînî görevlerin yapılmasından sorumlu 

tutulmaz. İbn Haldun’un devlet görüşünün geçmişteki ve kendi zamanındaki İslâm 

devletlerinin gözlemlenmesi sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. İbn Haldun, bu 

nedenle ve bunun uzantısı olarak Şeriat’a dayanan Hilâfet’in-güç odaklı bir devlet 

biçimi olarak tanımladığı ve çözümlemesini yaptığı-mülke üstünlüğünü savunmuştur. 

Erwin Isaak Jacob Rosenthal’a göre İbn Haldun’un devlet sorunu üzerine 

yaptığı gözlemler ve incelemeler, İslâm medeniyetini aşıp devlet yönetiminin genel 

kurallarını ortaya koyacak bir düzeye varmış, hatta İbn Haldun İslâm devletlerini de 

bu genel kurallar çerçevesine oturtabilmiştir (E. Rosenthal, 1968: 3). Ne var ki, İbn 

Haldun’da asıl ilgi mülkte yoğunlaşmıştır. Hilâfetten mülke-yani güç odaklı devlete- 

                                                
79 F. Rosenthal çevirisinde ‘police’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958b: 35).  
80 F. Rosenthal çevirisinde ‘admiralty’ olarak karşımıza çıkmaktadır (Ibn Khaldûn, 1958b: 37).  
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geçiş81, E. Rosenthal’a göre “…doğal ve kaçınılmaz bir olgudur” (E. Rosenthal, 1968: 

84-109). 

İbn Haldun’un düşüncesinde, iktidarın kötüye kullanımı, lüks ve savurganlık 

önlenebilirse kaynağı ilâhî olan şeriat temelli hilâfet ile kaynağı dünyevî olan 

egemenliğe dayalı mülk bağdaşabilir; bu da siyâsî mülk ile-yani hukukun 

üstünlüğünün sağlandığı, akılcı bir yönetim anlayışıyla- olanaklıdır (Rabî, 1967: 163-

169). İbn Haldun adaleti esas alan bir siyasi  otoritenin, uzun ömürlü bir medeniyetin 

önkoşulu olduğunu düşünmüş, aynı zamanda bu ikisinin  birbiriyle madde-biçim 

kadar ilişkili olduğunu öne sürmüştür (Ibn Khaldûn, 1958b: 300; İbn Haldun, 2005a: 

362). 

Mülk asabiyet sayesinde doğduğu, yani varolma olanağına kavuştuğu gibi, yine 

asabiyetin zayıflamasıyla zayıflar ve ortadan kalkar. İbn Haldun düşüncesinde 

insanları bir arada tutan en önemli mânevî bağ, ya aynı soya, aileye ait olmak, ya da 

aynı dine inanıyor olmaktır (Ibn Khaldûn, 1958a: 264, 319-320; İbn Haldun, 2005a: 

334-335, 378). Kısacası, nerede mülkten ve umrandan söz ediliyorsa orada mutlaka 

bir asabiyetin varlığı söz konusudur. Fakat mülk, asabiyete olduğu kadar, en azından 

başlangıç düzeyinde bir refaha ve rahata da gereksinmektedir. Bu ‘refah’ ve ‘rahat’ 

ise, daha bedevî umran aşamasının sonlarında ortaya çıkan ekonomik etkinliklerin 

çoğalması ve çeşitlenmesiyle olanaklı olur. Bölümün bundan sonraki kısmında, devlet 

sorunu bağlamında, İbn Haldun’un ekonominin devletle, özellikle de mülkle olan 

ilişkisini nasıl anladığının ve ifade ettiğinin görülmesine  çalışılacaktır.  

 

4.3.5.4.  Devlet- İktisat İlişkisi 

Çalışmanın bu kısmında öngörülen hedef, yukarıda iktisat ile ilgili verilen 

açıklamalar göz önünde tutularak, İbn Haldun’un iktisadı devletle nasıl 

ilişkilendirdiğini ve bu ilişkiyi kurmasındaki  gerekçeleri anlamaktır.  

İnsanın kazanç elde etme, yani geçinme yollarını doğal ve doğal olmayan 

olmak üzere iki temel kategoride incelediğine daha önce değinilen İbn Haldun, 

iktisat ve siyaseti birbiriyle nasıl ilişkilendirmektedir? Bu sorunun yanıtına götürecek 

                                                
81 İbn Haldun şer’î devleti ideal olarak görür fakat bu tarz bir devletin yalnızca Peygamber ve Dört 
Halîfe dönemlerinde varolduğunu, sonrasında İslâm devletlerinin fetihlere ve ordu gücüne dayalı bir 
iktidarı temel alan mülke dönüştüğünü savunmuştur (E. Rosenthal, 1968).  
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bazı ipuçlarının, en açık biçimde, Mukaddime’nin 5. bölümünde bulunduğunu öne 

sürmek olanaklıdır: İbn Haldun zenginliğin ya da servetin siyâsî temelli makam ve 

itibar (nüfuz) sahibi kimsede makam sahibi olmayan birine göre daha çok 

bulunduğunu ileri sürmüştür;  yani servet edinmek ve elde tutmak için  makam sahibi 

olmanın yararlı olduğu kesindir (Ibn Khaldûn, 1958b: 326; İbn Haldun, 2005b: 705).  

Bir yanda makam sahibi kendisine yanaşan kişilerin emeğinden gereksinimlerini 

karşılamak üzere yararlanırken, öteki yandan makam sahibi olmayan bir kişinin mal 

ve serveti, ancak iş için harcadığı emek ve işe yaptığı sermaye (ana para) yatırımı 

ölçüsünde, az ya da çok olur; genelde ticaretle uğraşanların durumu budur (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 327; İbn Haldun, 2005b: 706). İbn Haldun Mukaddime’de 

devletlerin önemli gelir kaynaklarından biri olarak vergiyi de saymış, hatta adaletsizce 

çoğaltılan vergileri hanedanlığın sonunun habercisi olarak da değerlendirmiştir (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 292; İbn Haldun, 2005b: 670). Devletler vergiyi egemen olduğu 

şehirlerdeki insanlardan olduğu kadar, kendisine bağlayabildiği kabilelerden de toplar; 

hatta İbn Haldun, kendi yaşadığı dönemde, Mağrib’deki Arap kabilelerinin pek 

çoğunun vergiye bağlanmış olduğunu bildirmiştir (İbn Haldun, 1996-VI: 197’den 

çevirerek aktaran Y. Yıldırım, 1998: 198).   

Makam sahibi kişinin koruması altına girmek isteyen ya da makam sahibine 

yaranmayı amaçlayan kimseler, bu kişinin tüm gereksinimlerini karşılamasında ona 

emek ve mallarını verme yoluyla yardımcı olurlar-dolayısıyla burada karşılıklı bir 

çıkar ilişkisi söz konusu gibidir (Ibn Khaldûn, 1958b: 326; İbn Haldun, 2005b: 705). 

‘Gibidir’ ifadesinin kullanılmasının nedeni, bu çıkar ilişkisinin en çok makam 

sahibinin servetinin artmasına yönelik işlemesidir; yani makam sahibinin, kendisine 

yanaşmak isteyen kimselerin emeğini-19. yüzyıldan günümüze kadar gelen 

kullanımıyla- ‘sömürmesi’ söz konusudur; İbn Haldun düşüncesinde malların 

değerinin emeğin değerinden ibaret olması da İbn Haldun’un soruna-her ne kadar 

açık bir niteleme kullanmasa da-‘emeğin sömürülmesi’ açısından baktığı yönünde 

yorumlanabilir.  

Ne var ki, söz konusu çıkar ilişkisi, makam sahibinin kendisine yaklaşan 

kimseleri korumasına alması ve nüfuzunun sağladıklarından yararlandırması 

aşamasına geldiğinde, makam sahibine yaranmak için emekleri dışında sahip 

oldukları malları da harcayanlar, bu harcamalarını geri kazanma ve servetlerini 
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arttırma olanağına kavuşurlar. İbn Haldun ilişkinin bu boyutunu Mukaddime’nin 5. 

Bölümü’nün 6. faslında açıklamıştır82 (Ibn Khaldûn, 1958b: 328; İbn Haldun, 2005b: 

706).  İbn Haldun’a göre, makam sahibi olanla işbirliği, boyun eğen ve yaltaklanan 

bir karakterle olanaklı olur; yani siyâsî makam elde etme amacı güden kişiler, 

genellikle bu makamın sahiplerine karşı boyun eğme ve yaltaklanma eğiliminde 

olurlar (Ibn Khaldûn, 1958b: 329; İbn Haldun, 2005b: 708). Oysa makam sahiplerine 

karşı gururlu ve yüksek karakterli bir tavır içinde olan kimseler, çoğu kez makama 

sahip olamazlar ve yalnızca emeklerinden sağladıkları kazançla yetinmek zorunda 

kalırlar, aralarında zamanla fakirliğe düşenler de olur (Ibn Khaldûn, 1958b: 330; İbn 

Haldun, 2005b: 709).   

İktisat ve siyasetin, özellikle de hükümdara yakın makamların korunmasını elde 

etme bakımından, yakın ilişki içinde olması da aslında insan doğasından 

kaynaklanmaktadır. Bu düşünceyi İbn Haldun “…çıkarları hususunda yekdiğeriyle 

yardımlaşmaksızın insan nevinin mevcudiyeti ve bekası gerçekleşmez” ifadesiyle 

ortaya koymuştur (İbn Haldun, 2005b: 707). Yani gereksinimlerin karşılanması 

amacıyla insanların birbirine yardım etmesi, insan varlığının sürmesi açısından, bir 

zorunluluktur. Bu zorunluluk, özellikle asabiyetin amacı olan mülkün ortaya 

çıkışından ve insanların şehirlerde refah ve rahat içinde yaşamaya başlamasından 

sonra, çıkar ilişkileri biçimine dönüşmüştür. Hatta çalışmanın bu bölümünün 

ilerleyen kısmında ele alınacağı üzere, yerleşik kültürün oluşumu ve gelişmesi 

sırasında, çıkar ilişkilerinin asabiyetin yerini aldığını söylemek dahi olanaklıdır.    

Bu durumda, İbn Haldun’un daha çok siyâsî bir kavram olarak kullandığı 

asabiyet ile iktisadın nasıl bir ilişki içinde olduğuna da değinilmesi uygun olacaktır. 

Daha önce yanıtlanmasına çalışılan, asabiyetin ne olup ne olmadığı, türlerinin neler 

olduğu ve bu türlerin birbiriyle ilişkili olup olmadığı sorularından sonra 

sorulabilecek bir başka soru da, asabiyetin iktisâdî gelişmelerle, ya da umranda 

iktisadın gelişmesi ya da gerilemesiyle ilişkili olup olmadığı sorusudur. Böyle bir 

ilişkinin varlığına ya da yokluğuna karar verebilmek, iktisattan neyin anlaşılacağı ile 

bağlantılıdır. İbn Haldun’un Mukaddime’de insanın geçinme biçimlerini ve çağında 

                                                
82 Bu fasla Franz Rosenthal ‘Happiness and profit are achieved mostly by people who are obseqious 
and use flattery. Such character disposition is one of the reasons for happiness’, Süleyman Uludağ ise 
‘Saadet ve servet ekseriya boyun eğmesini ve yaltaklanmasını bilen kişilerden başkası için hasıl 
olmaz’ başlığını koymayı uygun görmüştür (Ibn Khaldûn, 1958b: 328; İbn Haldun, 2005b: 706).   
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üretimin önemli bölümünü oluşturan sanat (zenaat) kollarını ele aldığı 5. bölüm, daha 

önce de söz edildiği üzere, genellikle onun iktisat üzerine olan görüşlerini 

yansıtmaktadır. İbn Haldun’un iktisattan neyi anladığı ve bunu devlet 

örgütlenmeleriyle nasıl ilişkilendirdiği sorusu bağlamında önem kazanan bir başka 

soru, kazanç temelinde yükselen bir yapı olarak iktisadın asabiyetle ilişkisi olup 

olmadığı sorusudur. 

İbn Haldun’a göre asabiyet, daha önce de söylendiği gibi, kökleri bedevî 

umranda bulunan, kırdaki (bâdiyedeki) yaşamda birlikteliği sağlayan dayanışma 

ruhudur. Yaşamını sürdürmek için zorunlu olan gereksinimlerini karşılama 

konusunda toplumlar, bedevîlik aşamasında doyuma ulaştıklarında, yerleşik hayata 

eğilim gösterirler. Yerleşik hayatta ise asabiyet, sebeplere bağlı olarak değişime 

uğrar ve farklı bir yapıda varlığını devam ettirir, yani tamamen ortadan kalkmaz, 

dönüşür. Amacına ulaşan, mülk ve iktidarı elde eden asabiyet temel amacına 

ulaştıktan sonra insanda mülkün yararlarını görme, mülkün sağladığı güvenceye 

kendini bırakma ve rahat yaşama arzusu ortaya çıkar. İstikrar elde edilince de rahat 

ve lüks dönemi başlar. Lüks ve rahat yaşam ilk etapta devletin gücünü artırıcı bir 

unsur olarak yer alır ve olumlu etkiler, refah seviyesinde, asabiyette ve sanatlarda bir 

artış görülür (İbn Haldun, 2005a: 349-350). Fakat refah seviyesi yükseldikçe ahlâkî 

duygularda zayıflama da görülür. Bu ise devletin çöküşünü hazırlayan bir nedendir. 

İbn Haldun’un devlet-iktisat ilişkisi bağlamında  ahlâka vurgu yapması ve ahlâkın 

zayıflamasıyla devletin çökmesi arasında kurduğu doğru orantının temeli, kendi 

çağında gözlemlediği ve rahatsızlık duyduğu bazı koşullarda aranabilir: Batsieva’nın 

incelemesi temel alınarak 14. yüzyılın Mağrip toplumunun koşullarında 

‘Patrisyenler’in83 en ileri egemen sınıf olarak göründüğüne, bu ileriliği topluma da 

yaymak, kent ve kır halkının da ülkenin ilerlemesinde rol oynamasına ön ayak olacak 

bir siyâsî yol çizmek isteyen bu grubun kendilerini şiddetli bir toplumsal 

mücadelenin ortasında bulduklarına çalışmanın 2. bölümünde değinilmiştir84 

(Batsieva, 1977: 58-59). Yoğun ve şiddetli bir toplumsal mücadele ortamı içerisine 

doğmuş olan İbn Haldun, kendi döneminde de egemen olan ve daha önce ‘Almokad 

Şeyhleri’ olarak anılan grubun  çizgisindeki ekonomik, siyasal ve toplumsal anlayışın 

                                                
83 ‘Patrisyenler’ ve ‘Almokad Şeyhleri’ Batsieva’nın kullandığı terimlerdir (Batsieva, 1977: 58-59).  
84 Bkz. yuk: s. 38. 
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ortaya çıkardığı tabloyu yıkıcı bulmuş ve eleştirmiştir. Batsieva’nın incelemesine 

göre İbn Haldun’un eleştirilerinin dayandığı gerekçeler de 2. Bölüm’de dile 

getirilmiştir85. Batsieva’nın incelemesi, İbn Haldun’un, devlet ve ekonomi söz 

konusu olduğunda çıkar ilişkilerinin belirleyiciliğini fark eden ve geliştirdiği yeni 

ilmin unsurları çerçevesinde bu olguya değinen, çözümleyici yönü yüksek bir ilim 

adamı olduğunu söylemek için uygun bir malzeme verir.   

İbn Haldun’un Mukaddime’nin çeşitli bölümlerinde devletlerle-

hanedanlıklarla, yerleşik kültürle ve insan üzerindeki etkileriyle ilgili sözlerinden, 

asabiyetin iktisat ile şöyle bir ilişki içinde olduğunun çıkarılması olanaklı 

görünmektedir: Asabiyet, umranın amacı olan refahın, rahatın ve yerleşik kültürün 

oluşmasıyla zayıflar, insanlar lüks gereksinimlere kapıldıkça ve bunun sonucunda 

kazancı giderlerini karşılayamaz duruma gelerek bencilleştikçe yok olur. Öyleyse, 

asabiyetin iktisatla birlikte, ahlâkla da ilişkili olup olmadığı sorusunun sorulması 

gerektiği ortaya çıkmıştır.  

İktisat, iktisat-asabiyet ve iktisat-devlet ilişkisi konusunda buraya kadar 

söylenenleri özetlemek gerekirse, şunlar söylenebilir: 1. Emeğin değeri, malın 

değerini belirliyorsa, bir yerde bir malın ortaya çıkmasına duyulan gereksinim ve o 

mala yönelik talep, malın değerini arttıracak, tersi durumda da malın değeri 

azalacaktır; 2. İnsanın doğal ve doğal olmayan geçim yolları göz önüne alındığında, 

yerleşik kültür kökleştikçe insanların-özellikle de zenginliğe kavuşmak ya da elde 

ettiği serveti korumak isteyenlerin- siyâsî makamlara yaslanma, onlardan destek 

alma, dolayısıyla doğal olmayan geçim yollarından medet umma  gibi eğilimlerinin 

artması doğaldır ve bu eğilimler, umrandaki yozlaşmış kültürün ortadan kalkış 

sürecini hızlandırır, çünkü zaten asabiyetin ortadan kalkmasıyla zayıflamaya 

başlayan toplum, yalnızca belirli kesimlerin servetlerini arttıran çıkar ilişkileri, lüks 

gereksinimlerin karşılanması için sürekli vergilerin arttırılması gibi hoşnutsuzluk 

doğuran eylemler sonucu, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı örgütlü direnç 

gösterme olanağından da yoksun duruma gelir.  

Çöküşü ya da yok oluşu geciktirmek üzere başvurulacak en temel çözüm, 

insanların yaratan ile  ve birbirleri ile ilişkilerini düzenleyen din unsuru olarak 

                                                
85 Bkz. yuk: s. 38-39. 
 



157  

görünmektedir. Çalışmanın 1. bölümünde evren tasavvuru bağlamında, bu 

bölümünde de sebep asabiyeti kapsamında değinilen dinin, kendisi de asabiyetin 

gücüne dayanan fakat aynı zamanda devletin varlığının dayandığı zeminlerden biri  

olarak, devlet ile ilişkisinin anlaşılması, toplumda ahlâkî bakımdan ortaya çıkan 

değişimlerin de anlaşılmasını kolaylaştıracaktır; çünkü her ne kadar farklı da olsalar, 

din ve ahlâk-özellikle umran kurulduğundan itibaren-birbirine içten içe bağlanmış, 

birbirini belirleyen iki unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Devlet ile dinin ilişkisi, 

bir sonraki adımda ele alınacaktır.    

    

4.3.5.5. Devlet-Din İlişkisi 

Çalışmanın ilk  bölümünde din ve devlet-yukarıda da dile getirildiği gibi-

insanın bu dünyadaki varoluş amacını gerçekleştirmek üzere oluşturduğu kurumlar 

olarak ele alınmış, devletin temeline dinin konulmasının İslâm toplumlarında yaygın 

olduğu söylenmiştir. Devlet yönetimini elinde bulunduranlar, toplumun yozlaşmasını 

ve çözülmesini ancak dine ve dinin belirlediği ahlâk ilkelerine dayalı bir anlayışı 

egemen kılarak erteleyebilirler. Bu durumda belirli bir dine davetin ve din temelinde 

birleşimin devlet oluşumlarına nasıl kaynaklık ettiğini İbn Haldun’un bakış açısına 

uygun bir biçimde açıklamak gerekecektir. Aslında bu sorulara ‘asabiyet’ başlığı 

altında belirli bir ölçüde değinilmiştir; fakat bu kısımda dine devleti oluşturan, 

umranı ise kalıcı kılan kurumlardan biri olarak yaklaşmak esas alınacaktır. Ayrıca, 

bu kısımda, dinin ahlâkı nasıl etkilediği, asabiyetin ahlâkla ilişkili olup olmadığı, 

ilişkiliyse arada nasıl bir ilişkinin olduğu sorularının da yanıtlanması 

amaçlanmaktadır. 

 İbn Haldun’a göre, din farklı farklı hazlar ve yararlar peşindeki insanları tek 

bir amaç uğruna canlarını vermekten çekinmeyecek bir hale koyabilen en etkili 

güçtür (Ibn Khaldûn, 1958a: 319; İbn Haldun, 2005a: 378). Bu güç-‘Hilâfet’ 

kısmında da söz edildiği gibi- dînî siyasetin ortaya çıkışına da zemin hazırlar; çünkü 

insanın gözetmesi gereken yararlar-dinin bakış açısına göre-yalnızca bu dünyadaki 

yaşamını değil, âhiretteki yaşamını da kapsar (Ibn Khaldûn, 1958a: 385; İbn Haldun, 

2005a: 420). Bu durumda halîfe tarafından yönetilen devlette, dünya işlerinin, 

âhiretteki kurtuluş adına, şer’î hükümlere göre yürütülmesi gerekmektedir (Ibn 
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Khaldûn, 1958a: 387; İbn Haldun, 2005a: 421). Bu hükümlere yalnız yasalara uyan 

bir vatandaş gibi değil, aynı zamanda sonsuz yaşamda da cennete kabul edilmeyi 

arzulayan bir kul gibi uyulduğunda, insanlar için sadece din değil, ahlâk da söz 

konusu olur. Başka biçimde söylendiğinde, din, getirdiği ve uyulması emrini Tanrı 

kaynağına dayandırdığı ahlâk ilkeleri aracılığıyla, insanın bireysel ve toplumsal 

yaşamında ona rehber olur; yani dînî hükümlerin uygulanmasının söz konusu olduğu 

yerde mutlaka ahlâkî değerler de gündeme gelecektir. Bu, din ile ahlâkın birbirine 

içten içe bağlı olduklarının da göstergesidir. 

İşlerin din hükümleri esas alınmadan, hatta din hükümlerinin günlük yaşamdaki 

çıkarlara ve hazlara uydurulmasına çalışıldığı bir toplum ve bu toplumu yöneten 

devlet örgütlenmesi, din açısından, ‘bozulmuş’ bir devlettir. Yukarıda, ‘Hadarî 

Umran’ bölümünün son kısmında değinildiği üzere, insanların yaratılıştan gelen 

özelliklerine de yabancılaşmasına yol açan refah ve rahat, önce dînî hükümlerin 

gerektiği gibi anlaşılıp uygulan(a)mamasına, dolayısıyla ahlâkî yapının bozulmasına; 

bu durum da kurumlararası çıkar ilişkilerine dönüşerek ortadan kalkan-belki de 

dönüşen-asabiyetin toplumdaki etkisini tamamen yitirmesine yol açar: Artık toplum, 

dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma yeteneğinden de 

yoksundur ve toplumun bu duruma gelmesi sürecinde etkili olan mülk/hanedanlık da 

yıkılmaktan kurtulamaz. Hilâfette uygulanan dînî siyasetin yerini mülkte dünyevî 

kaygıları ön plana alan bir siyasete terk etmesi, gerek din ve dinin belirlediği ahlâkî 

yapı, gerekse toplumu bir arada tutan asabiyet açısından sonun başlangıcı olarak 

görülebilir.  

 Umran ilmine göre, asabiyet toplumun ve devletin oluşumunun, ahlâk ise 

bunların devamının temelindeki nedenlerdir. Aslında üretici her türlü faaliyet ve 

dinamizmin açıklayıcı ilkesi ve itici gücü asabiyettir. Tam da bu nedenden ötürü İbn 

Haldun, asabiyete özel bir önem vermiş, bedevî toplum aşamasında insanların 

asabiyet olmadan güvenle yaşayamayacaklarını öne sürmüştür (Ibn Khaldûn, 1958a: 

261-263; İbn Haldun, 2005a: 333-334). Toplumun dinamizmini koruyabilmesi, 

canlılığını sürdürebilmesi ve böylelikle siyasal, ekonomik vb. her bakımdan daha 

donanımlı hale gelebilmesi, asabiyetin varlığına bağlıdır. Ne var ki asabiyetin kendisi 

durağan bir şey değildir, zaman içinde zayıflayabilir; bu nedenle o da bir biçime, 

belki de bir  koruyucuya gereksinir: Ahlâk da tam bu noktada koruyucu ilke olarak 
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devreye girmektedir. Lenn Goodman’a göre asabiyetin ‘çocukluk’ aşamasına ait 

görülebilecek olan parçalanma olasılığını aşıp siyasi bir bütün kurabilecek güce 

yalnızca din sahiptir (Goodman 1972: 259). 

İnsanların uyması gereken ahlâk ilkelerinin olmaması durumunda birey kendi 

bütünlüğünü koruyamaz, daha da önemlisi toplumun varlığının-yani umranın-devamı 

tehlikeye girer. Nigel Lawson, “Some Reflections on Morality and Capitalism” 

başlıklı makalesinde, bu durumu şu sözlerle ifade etmiştir: “Ahlâkî değerden yoksun 

hiçbir siyâsî ve iktisâdî düzen varlığını sürdüremez” (Lawson, 1995: 35).  

Asabiyet ve ahlâk, tanımları gereği, birbirlerinden farklı olsalar bile, bu iki 

kavram umranda iç içe geçmiş, İbn Haldun asabiyeti ahlâkla birlikte düşünülecek bir 

kavram olarak kullanmıştır. Onun düşüncesinde, insanla toplum arasındakine benzer 

bir şekilde asabiyetle ahlâk  arasında da madde-biçim ilişkisinden söz edilebilir. Bu 

ilişki içinde asabiyetin madde, ahlâkın  ise biçim olarak yorumlanması uygun 

olacaktır. Ne var ki,  böyle bir ilişki kurma biçiminin, asabiyetin ahlâka  

indirgenmesi ya da ahlakın asabiyetle birebir aynı şey gibi algılanması biçiminde 

ortaya çıkan yanlışlıklara da yol açacağından, sakıncaları da bulunmaktadır. İnsanı 

insan yapan temel niteliklerden biri toplum halinde yaşam ise, toplumu da asabiyet 

ve ahlâk bir arada tutuyorsa, İbn Haldun düşüncesinden ayrılmadan, bu iki unsurun 

ancak birbirleriyle doğru orantılı olarak zayıfladıkları ya da güçlendikleri, bu 

zayıflama veya güçlenmenin sonucu olarak da toplum varlığının zarar görmesi ya da 

güçlenmesi olgularının gözlendiği söylenebilir. İbn Haldun’un bedevî umranı 

incelerken ve bunu hadarî umranla karşılaştırırken-her iki umranı oluşturan insan 

tipleri üzerinden- ahlâka yaptığı vurgu da, burada ortaya koyulan düşünceleri 

destekleyici niteliktedir (Ibn Khaldûn, 1958a: 254, 257-258; İbn Haldun, 2005a: 327, 

329-330).  

İnsan yaşamındaki doğma, büyüme, yetişkin olma, yaşlanma ve ölüm gibi, mülk 

de ortaya çıkışından sonra kurumlaşma, yükselme, medeniyet düzeyinde belirli bir 

zirve noktasını yakalayıp duraklama, sonrasında ortaya çıkan siyâsî, ekonomik fakat 

en önemlisi dînî-ahlâkî yozlaşmadan dolayı gerileme ve sonunda yıkılma-yani ortadan 

kalkma aşamalarından geçer. Şimdi mülkün-yani devlet örgütlenmesinin-bu aşamalar 

çerçevesinde bazı niteliklerinin anlaşılmasına çalışılacaktır. İbn Haldun’a göre tek 

başına şana sahip olmak, refaha dalmak, rahatı ve sükûneti tercih etmek mülkün 
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doğasında bulunan niteliklerdir ve tek başına şana sahip olunup, refahın, rahatın ve 

sükûnetin gerçekleşmesiyle mülk artık yok oluş sürecine girer; çünkü artık hedeflediği 

şeyi gerçekleştirmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 336-343; İbn Haldun, 2005a: 388-392). 

 Herhangi bir mülk-yani devletin bu aşamalara hangi koşullar altında girdiğini 

ya da bir aşamadan bir başkasına geçtiğini anlamamıza olanak veren etkenlerin  

hangileri olduğu sorusunun yanıtını aramak,  devlet sorununun ele alındığı bu 

kısımda atılacak son adım olacaktır.   

4.3.5.6. Egemenlik  ve Aşamaları  

İbn Haldun mülk ile ilgili düşüncesini-yukarıda belirtildiği üzere- 

egemenliklerin/hanedanlıkların insanlar gibi doğal bir ömürleri olduğu savıyla 

geliştirir. Ona göre: 

 

“…şahısların tabiî ömürleri 120 senedir…Nadir haller ve felekle ilgili garip 
vaziyetlerin gereği müstesna, tabiî bir ömür 120 seneden fazla 
olmaz…Devletlerin (hanedanlıkların ve sülalelerin) ömürleri de,…ekseriya üç 
neslin ömrünü aşmaz. Bir nesil, bir şahsın ortalama ömründen ibarettir ve bu 
da, neşv ü nema, büyüme-gelişme döneminin son haddine ulaşmış olduğu kırk 
yıldır…. ” (İbn Haldun, 2005a: 392-393). 

Öyleyse, hanedanlıklar da, insanlar gibi, ömürleri içerisinde belli aşamalardan 

geçerler. Başka bir söyleyişle, hanedanlıklar da, insanlar gibi doğar, gelişir, belli bir 

yüksek seviyeye ulaşır, sonra düşüşe geçer ve yok olur. İbn Haldun hanedanlıkların 

geçtiği bu aşamalara ‘tavırlar’86 adını vermekte ve bu aşamaların genelde beş başlık 

altında açıklanabileceğini öne sürmektedir. Ona göre her bir tavırda, devleti 

yaşatanlar, o tavra özgü bazı huy ve karakterleri edinirler ve bu huy ve karakterlerin 

başka bir tavırda örneğine rastlanmaz (Ibn Khaldûn, 1958a: 348; İbn Haldun, 2005a: 

399). İbn Haldun egemenliklerin geçtikleri tavırları anlatmaya şu sözlerle başlamıştır: 

“Bilmek gerekir ki, bir devlet muhtelif tavırlardan ve yenilenen bir takım 
hallerden geçer. Devleti ayakta tutanlar her tavırda, o tavrın hallerinden bir 
takım huylar ve karakterler kazanırlar ki, diğer bir tavırda onun misli bulunmaz. 
Çünkü karakterdeki hususiyet, tabiatıyla içinde bulunduğu halin mizacına 
tâbîdir…..” (İbn Haldun, 2005a: 399). 

İbn Haldun bu sözleriyle şunu kastetmektedir: devletin içinden geçtiği her aşama ya 

da girdiği her biçim, devleti yönetenlerin farklı alışkanlıklar kazanmasına ve bu 

                                                
86 F. Rosenthal çevirisinde ‘stage(s)’ olarak karşımıza çıkmaktadır; zaten  İbn Haldun’un da ‘tavır’ ile  
kastettiği şey, aşamalardır.  
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alışkanlıkları yalnızca o aşamada ortaya koymasına zemin hazırlar. Aşamaların her 

birinde nelerin gerçekleştiği görüldükçe, bu söylenenler daha anlaşılır olacaktır. 

Mülkün geçtiği aşamalar: 1. Galibiyet ve istilâ, 2. İstibdat, 3. Dinlenme ve rahatlık, 4. 

Yetinme ve barış, 5. İsraf ve çöküş, olmak üzere beştir. Her bir aşama için nelerin 

gerçekleştiği sorusu, İbn Haldun’un kendi sözleriyle yanıtlanacaktır.  

Egemenliklerin/saltanatların geçtiği ilk aşama, İbn Haldun’a göre, zafer, 

galibiyet ve istilâ aşamasıdır. Bu da, 

 

“...mülkü istilâ etme ve onu kendinden evvelki devletin elinden çekip alma 
tavrıdır. Bu tavırda; mecd ve şan kazanma, vergi toplamak, memleketini 
savunmak ve bölgesini korumak konusunda devletin sahibi, kavmine 
örnektir…..asabiyet henüz hali üzere bulunmaya devam etmektedir…” (İbn 
Haldun, 2005a: 399-400). 

Bu aşamada asabiyetin etkisini kaybetmemiş olması önemlidir; çünkü yerleşik ve 

kökleşmiş bir umranın halkına karşı savaşta galibiyeti sağlayacak itici güç  

asabiyettir (Gabrieli, 1960: 681). Ayrıca, önderin kavmine örnek olduğu durumlar 

anlatılırken, halîfeliğe, daha doğrusu İslâm’ın Peygamber ile başlayıp Dört Halîfe 

döneminin sonuna kadar süren ‘taze’ dönemini model alma düşüncesi dile getirilmiş 

olabilir.  

Egemenliklerin/saltanatların geçtikleri ikinci aşama, istibdat ve infirad 

aşamasıdır; yani, 

 

“…Devlet sahibinin, kavmini bir tarafa bırakarak idareyi ele aldığı ve….onların 
yönetime ortak olma ve katılma girişimlerini dizginlediği tavırdır. Bu tavırda 
devletin başındaki şahıs, kendine taraftar olan adamlar toplamaya, azatlılar ve 
devşirmeler edinmeye ve bunları arttırmaya önem verir…..”(İbn Haldun, 
2005a: 400). 

Aslında hilâfetten mülke geçişin gerçekleştiği aşamanın tam da bu aşama olduğunu 

söylemek olanaklıdır. Artık devlet yönetiminin kökleşme eğilimi göstermesi, 

asabiyetin amacına-yani doğal yönelimi olan mülke-ulaşma işlevini tamamlayıp 

ortadan kaybolması sürecinin, dolayısıyla da mülkün zamanla ortadan kalkması 

sürecinin başlangıcıdır.  

Bir egemenliğin/saltanatın geçeceği üçüncü aşama,  dinlenme ve rahatlıktır. Bu 

aşamada,  
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“…insan tabiatının meyletmekte olduğu servete, eserlerin ebedîleştirilmesine ve 
yaygın bir şöhrete kavuşmak gibi mülkün semerelerinden olan hususlar elde 
edilmiştir. Bu yüzden devletin sahibi bütün gücünü vergi toplamaya, servet 
edinmeye, gelir ve giderleri zabt ve tesbit etmeye, nafaka ve masrafları 
kaydetmeye, biriktirilen servetle de ulu binalar, muazzam sanat eserleri, geniş 
şehirler, yüksek heykeller (âbideler) inşa etmeye sarfeder…” (İbn Haldun, 
2005a: 400). 

Bu da bedevîlikten hadarîliğe geçen umranda bir olgunlaşma, bir gelişmişlik 

düzeyinin ifadesi sayılabilecek olan aşamadır; İbn Haldun’un anlattıkları da bu görüşü 

destekler niteliktedir.  

Egemenliklerin/saltanatların geçeceği dördüncü aşama, daha önce yapılanlarla 

yetinilen ve geçmişin örnek alındığı   

 

 
“…Kanaat ve barış safhasıdır. Bu tavırda bulunan devlet sahibi, öncekilerin (ve 
atalarının) tesis ettiği şeye kanaat eder, akranı ve emsali olan hükümdarlarla 
sulh içinde yaşar…..töreyi takip etme esasının dışına çıkmanın 
hükümranlıklarını fesada uğratacağı, mecdi ve şanı tesis etmiş olan o zevatın bu 
hususta daha basiretli oldukları görüşünü taşır…” (İbn Haldun, 2005a: 401). 

Kısacası, hükümdarın saltanatında kendisinden önce yapılanları koruma eğilimi 

göstermesi, umranın gelişmişlikteki üst sınıra ulaştığının bir işareti olarak 

yorumlanabilir; bundan sonra hanedanlık-daha doğrusu egemenlik-gerileme, çözülme 

ve yok olma sürecine girecek ve umran da bu egemenlikle (mülkle) birlikte, yerini 

başka bir egemen gruba terk etmek üzere, tarih sahnesinden silinecektir. Nitekim İbn 

Haldun bu anlatılanları beşinci aşama için söylediği şu sözlerle ifadelendirmiştir:  

 

“Beşinci tavır: Bu tavır israf, har vurup harman savurma safhasıdır. Bu tavırda 
devlet sahibi hükümdar, zevkleri ve nazları yolunda eşdost meclisinde bulunan, 
sohbetine katılan, düşük karakterli arkadaşlar ve çevresinde toplanan 
dalkavuklar için, evvelkilerin topladıkları serveti telef eder….Bu tavırda 
devlette ihtiyarlık tabiatı hasıl olur. Kolay kolay kurtulamayacağı ve çökene 
kadar şifa bulamayacağı müzmin bir hastalık devleti kaplar…”  (İbn Haldun, 
2005a: 401). 
 
İbn Haldun’un bu sözlerinden şunların anlaşılması olanaklıdır: 1. Saltanatın 

içinden geçtiği tüm süreçlerde asabiyetin ne ölçüde varolduğu en önemli etkendir, 

asabiyet zayıflamaya başladığı anda o asabiyetin meydana getirdiği devlet-ya da 
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mülk-için sonun başlangıcından söz etmek kaçınılmazlaşır; 2. Saltanata dayalı 

egemenliğin de insanın fikir ve el yardımıyla meydana getirdiği yapılardan biri olarak, 

insanın kendisi gibi, değişmesi ve yok olması  kaçınılmazdır; çünkü yaratılan her şey 

değişir ve yok olur, değişmemek ve yok olmamak  yalnızca Allah’a özgü niteliklerdir. 

İbn Haldun bu savı desteklemek üzere, tavırları anlattığı bölümü Enbiya sûresinden şu 

âyet ile sonlandırmıştır: “(Her şey fânîdir) ve vârislerin en hayırlısı Allah’tır” (Enbiya 

21/89; Ibn Khaldûn, 1958a: 350; İbn Haldun, 2005a: 401). Aslında buraya kadar 

söylediklerinin özeti sayılabilecek biçimde, devletteki deneyimlerinden bahsettiği Et-

Ta’rîf ’te, soy ve/veya ittifak (dayanışma) asabiyeti temeline dayanan büyük 

devletlerin yükseliş ve çöküşlerine ilişkin bir yasanın olduğunu şu biçimde 

açıklamıştır: 

 

“Küllî (büyük)87 devletler…Sahip oldukları asabiyetle üstünlüğü başka hak 
sahiplerinin elinden çekip alırlar. Önceki devletin elindeki işleri 
üstlenirler….Zorlukla karşılaşmalarından dolayı sert ve haşin tabiatlıdırlar, 
bedâvet (çöl göçebeliği) durumunun sürmesi ve önceden servet yokluğu 
dolayısıyla da geçimlikleri azdır. Zamanla sahip oldukları verginin artışıyla, 
ellerindeki servet de artar. Şehevâtı (dünyevî tutkuları) elde etme sevgisi 
gönüllerinde yer eder….savurganlık da yavaş yavaş artar, durumlar en yükseğe 
sıçrar. Gelir gideri karşılamaz olur……Ayrıca güç, devlet erkânından, kaybolan 
haşinlikleri ve edindikleri yakın çevrenin inceliği ve nimetlenmesi ölçüsünde 
azalır…Devlet reislerinden geriye kalanlar, karşılaştığı bozukluk dolayısıyla 
gayrete gelerek devleti denetlemeye çalışır…..Mülk onun aşiretinde olur. Adeta 
yeni bir devlete dönüşür, bir süre yaşar. Bunun da başına ilkinin karşılaştıkları 
gelir. Onlardan yine başka biri denetimi ele alır, devlet bütünüyle yıkılıncaya ve 
bütün kurucu egemen ilk kavimden çıkıncaya kadar sürer…Bu, Allah’ın 
kullarındaki yasasıdır”  (İbn Haldun, 2004: 200-201). 

İbn Haldun açıkladığı bu yasaya örnek olarak Eyyûbîler’i göstermiş, çağdaşı olan 

Memlûkler’in de kuruluşlarından kendi zamanına kadar geçtikleri bazı aşamaları bu 

yasa temelinde incelemiş ve anlatmıştır  (İbn Haldun, 2004: 201-202, 202-213).   

İbn Haldun’un devlete ve devlet zemininde gelişen umrana ömür biçen bir 

ifade benimsemesi, sonsuza dek egemen olmak üzere Allah tarafından yeryüzüne 

indirildiğine inanılan İslâm dîni ve bu dîni temel alan devlet yapılanması söz konusu 

olduğunda, önemli bir sorun çıkar: Halîfenin İslâm devletinin başkanı olması 

durumunda, devletin varlığına biçilen ömür, İslâm’ın varlığına da biçilmiş olur, bu da 

                                                
87 Parantez imleri arasında yer alan açıklamalar eseri çeviren Vecdi Akyüz’e aittir ve alıntıda 
görüldüğü gibi metnin içinde yer almaktadır. 
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çelişkilidir. İbn Haldun’u böyle bir çelişkiden, bu çalışmanın hilâfet ve mülk arası 

ilişkilerin ele alındığı kısmında da dile getirildiği gibi, İslâm toplumu  için mülkün-

saltanatın, “kâfirlerin ve din düşmanlarının benimsemiş oldukları bir yol ve idare 

tarzı”ndan başka bir şey olmadığını ve egemenliğin sona ermesinde asıl belirleyicinin 

ahlâktaki yozlaşma olduğunu açıkça söylemiş olması kurtarır (Ibn Khaldûn, 1958a: 

355, 415; İbn Haldun, 2005a: 401, 441). Fakat hilâfetten mülke geçişin insan 

doğasından kaynaklanan zorunlu bir süreç olduğunu söylemesi, bu paragrafın başında 

dile getirilen sorunun tam bir çözüme kavuşturulmadığı biçiminde yorumlanabilir.  

Buna karşılık, İbn Haldun’un ömür biçtiği şeyin devlet değil de bir devlet 

biçimi olarak mülk ya da hanedanlık olduğu göz önüne alındığında, şu olgu da açıkça 

ortaya çıkar: Mülk, İslâm dîni açısından olumsuz olarak görülen bir yönetim tarzı 

olarak, ortaya çıkıp belirli süreçlerden geçtikten sonra yok olur; öte yandan din ve 

dine dayalı toplum, bu tarz bir toplumun ortaya çıkarıp yaşattığı kurumlar ve aslında 

bir bütün olarak toplum ve umran-yöneten kişilerin değişimi dışında- sürekliliğe 

sahiptir. Yani bir şehirde mülkün yıkılması ya da hanedanlığın ortadan kalkması, o 

şehirde umranın hemen yok olacağı anlamına gelmez. Hatta bir şehirde ne kadar farklı 

ve çok sayıda hanedanlık kurulmuş olursa olsun, o şehirde kökleşen yerleşik kültür ve 

medeniyetin unsurları, sonraki toplumlar ve hanedanlıklar üzerinde etki eder. Bu 

düşünceyle ilgili olarak İbn Haldun’un sözlerine başvurulacak olursa, şu ifadelerin 

uygun bir örnek  olduğu söylenebilir: 

 

“…biz çağımızda sadece Mısır beldelerinde Kahire’de ilim ve talim 
görmekteyiz. Çünkü burada binlerce seneden beri umman gibi bir umran ve 
sağlam bir şekilde yerleşmiş bir hadâret mevcuttur. Bundan dolayı sanatlar 
buraya iyice yerleşmiş ve türlü türlü şubelere ayrılmıştır. İlmin talimi (ve tedris 
usûlü) de bu sanatlar cümlesindendir…”  (İbn Haldun, 2005b: 781). 

Bu alıntıda geçen ‘umman gibi bir umran’ ve ‘sağlam şekilde yerleşmiş hadâret’ 

ifadeleriyle kastedilen umran, İbn Haldun’un hanedanlıklara biçtiği ömürden kat kat 

uzundur; bu da medeniyetteki köklülüğün hanedanlıkların gelip geçmesinin üzerinde 

ve kısmen bu yönetimlerin değişmesinden beslenen-çünkü her hanedanlık, gücü 

ölçüsünde yapılar, eserler meydana getirmek, bu yolla  umranda ve tarihte iz 

bırakmak ister- bir süreç olduğunun göstergesi olarak yorumlanabilir.   
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İbn Haldun, bu bölümde verilen bilgilerin işaret ettiği ipuçlarından da 

anlaşılabileceği ve bu çalışmanın 2. bölümünde de işaret edildiği üzere, sağlam temelli 

ve güçlü bir devlet için gerekli koşulların arayışına girmiştir. Ona göre güçlü bir 

devletin sağlam bir asabiyet kadar, belki de ondan çok, çağın ve toplumun 

gereksinimlerini karşılayan sağlam temelli bir siyaset anlayışına sahip olması 

gerekmektedir, sağlam temelli bir siyasetin uygulanabilmesi de kurumların işlevlerini 

eksiksiz yerine getirmesiyle varolabilecek ve sürekliliğe kavuşabilecektir; aksi 

durumda egemenliğin kalıcılığı söz konusu değildir. Muhsin Mehdî’ye göre umran ile 

ilgili araştırma, İbn Haldun’u kaçınılmaz olarak umranın hem bir bölümü hem de 

biçimi yani düzenleyici ilkesi olan hükümet olgusunu incelemeye ve sorgulamaya 

yöneltmiş; umran ilmi İbn Haldun’un siyaset sorunlarına ilişkin bu incelemesiyle 

“bütünleyici unsurlarından birine daha kavuşmuştur” (Mehdî, 2000b: 411-412).  

   Bu kısımda ele alınanlar, umranın üzerine kurulduğu yapıyı ifade etmesi 

açısından, bir sonraki kısımda gösterilmesine çalışılacak olan bir düşünce, yani 

umranın kurumlar ve kurumlararası ilişkilerden örülü bir yapı olduğu fikrinin 

temellendirilmesi yönünde bir hazırlık olarak görülebilir. Bu hazırlıkta, kurumların ele 

alınışı, zorunluluk bakımından bir sıralamaya oturtulmuş, böylelikle tüm kurumların 

varlığının sürekliliğini sağlayan bir kurum olarak devletin incelenmesi sona 

bırakılmıştır.  Sonuca varmadan önce tarih-umran ilişkisini ele alan bir sonraki 

bölümde de, tarihsel süreklilik gibi bağlamlarda kurumlardan söz edilmesi ve umranın 

kurumlar üzerinde yükseldiğinin vurgulanması düşünülmektedir.  

 

4.4. Umranın Taşıyıcı Zemini Kurumlarda Aranabilir 

 Bu bölümde İbn Haldun’un umran ilmi çerçevesinde ele aldığı ve ‘zorunlu’ 

olarak gördüğü unsurların tümünün, onun düşünce çizgisine sadık kalınarak 

anlaşılmasına çalışılmıştır. Tüm bu unsurları birbirine bağlayan olgu ise, kırsal yaşam 

tarzında-yani bedevî umranda-insan varlığının sürmesi asabiyete dayalı iken, özellikle 

devletin ortaya çıkmasından sonra, şehirlere yerleşim ile çoğalan gereksinimlerin 

hadarî umranda-yani kent yaşamında- kurumlar aracılığıyla karşılanmaya 

yönelinmesi; yani asabiyetin yerini kurumların almasıdır. Bölümdeki bu son kısım da 

kurumların genel biçimiyle ele alınmasına ayrılmıştır. 
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İbn Haldun asabiyetin yerini kurumların aldığı gerçeğinin farkındadır ve 

“devlet oturduktan ve kurumların işleri düzene girdikten sonra asabiyete gerek 

duyulmayabilir” diyerek kurumların devlete ve umrana temel oluşturduğu görüşünü 

açıklamaya çalışır (Ibn Khaldûn, 1958a: 314-318; İbn Haldun, 2005a: 374-376). Fakat 

bu durum aslında mülk açısından sonun da başlangıcıdır, çünkü mülk ve güçlü 

hanedanlık yalnızca kabile ve asabiyetle olanaklıdır (Ibn Khaldûn, 1958a: 313-314; 

İbn Haldun, 2005a: 373-374). Bu da İbn Haldun’un asabiyeti kurumlar lehine feda 

etmeyi tercih etmediği biçiminde yorumlanabilir. İbn Haldun’a göre mülk ve 

saltanattaki yetki alanları, yani mülkün kurumları, şöyle sıralanabilir: 1. Vezirlik-bu 

görevi yapan kişi, vezir (Ibn Khaldûn, 1958b: 6-14; İbn Haldun, 2005a: 483-488): 

Hükümdar adına vergi alma, harcama, vergiyi zabta geçirme, kayıt altına alma yoluyla 

boşuna harcamayı önleme, devlet kademesinde çıkan yönetim sorunlarına hükümdara 

vekil olarak karar verme gibi görevleri  üstlenen kişidir (Ibn Khaldûn, 1958b: 6-8; İbn 

Haldun, 2005a: 483-484). 2. Hâciplik- görevi yapan kişi, hâcib (Ibn Khaldûn, 1958b: 

14-19; İbn Haldun, 2005a: 488-492): Günümüzdeki özel kalem müdürlüğü, devlet 

başkanlığı muhafız alayı komutanlığı, yaver, sekreter, müsteşar gibi ünvanlara karşılık 

gelen, görev ve yetki alanları itibarı ile sınıflı toplumlarda ortaya çıkmış bir devlet 

memuriyetidir. Özellikle toplumun da sınıflı bir görünüme büründüğü Abbâsîler 

döneminde, halîfe ile halk arasında köprü görevi gören, halkın halîfe ile doğrudan 

görüşmesini engellemek üzere oluşmuş bir görev alanıdır ve İbn Haldun hâcib 

sözcüğünü daha çok bu son dile getirilen anlamda kullanmaktadır (Ibn Khaldûn, 

1958b: 17;  İbn Haldun, 2005a: 491).  3. Muhasebe ve vergi dîvânı-maliye, 

defterdarlık (Ibn Khaldûn, 1958b: 19-26; İbn Haldun, 2005a: 492-495): Malların 

sayımı, hak sahiplerinin kaydedilmesi, arpalık ve haraç defterlerinin tutulması, 

bütçenin kontrolü gibi iktisâdî içerikli görevleri kapsamaktadır (Ibn Khaldûn, 1958b: 

23-25; İbn Haldun, 2005a: 492-494).  

 İbn Haldun, haberleşme-yazışma dairesi, polis teşkilatı ve donanma ile ilgili 

görüşlerini, mülkteki temel makam ve görevlerin vezirlik, hâciplik ve defterdarlıktan 

ibaret olduğunu dile getirdikten sonra açıklamaya başlamıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 

25; İbn Haldun, 2005a: 494).  1. Haberleşme ve yazışma dairesi (Ibn Khaldûn, 1958b: 

26-35; İbn Haldun, 2005a: 495-500): Haberleşme ve yazışma, daha çok İslâm 

devletlerinde gereksinim duyulan bir daire olarak çıkmış olup, Arap dilinde durumu 
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ve amacı ortaya koyma konusunda retoriğe önem verilmesinden kaynaklanmıştır (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 26; İbn Haldun, 2005a: 495). Kâtiplik olarak da adlandırılabilecek 

bu görev alanının işlevlerinden biri de, sultanın karara bağladığı hükümleri kısa, özlü 

ama güzel bir dille not ederek kayıtlara geçirmek, yani tevkîdir (Ibn Khaldûn, 1958b: 

28; İbn Haldun, 2005a: 496). 2. Polis teşkilatı-ya da şurta (Ibn Khaldûn, 1958b: 35-37; 

İbn Haldun, 2005a: 500-501): Günümüzde polis ve jandarmanın bir bileşimi olarak 

düşünülebilecek olan ve İbn Haldun döneminde İfrikiye’de şurta adıyla anılan kurum, 

askerî işlere bakan bir kişinin önderliğinde yürütülen-suçluyu yakalama, 

yargılanmasını sağlama, bazı durumlarda cezaların uygulanması- gibi güvenlik 

görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur (Ibn Khaldûn, 1958b: 35-37; İbn 

Haldun, 2005a: 500-501). 3. Donanma komutanlığı (Ibn Khaldûn, 1958b: 37-46; İbn 

Haldun, 2005a: 501-506): Denize kıyısı olan ülkelerde saldırı ve savunma amacıyla 

kurulmuş, deniz savaşlarını yürütmek ve denizler üzerinden egemenlik sahasını 

genişletmek gibi görevleri yerine getirmiştir (Ibn Khaldûn, 1958b: 46; İbn Haldun, 

2005a: 506).  

Mülkteki yetki alanlarını ve görevlerini özetledikten sonra çeşitli devletlerde 

kılıç ve kaleme dayalı görevler ve yetkiler arasındaki farklara  değinen İbn Haldun, 

daha sonra melik/sultana özgü belirtilere, savaşlara ve çeşitli devletlerin savaş 

yöntemlerine, devletin son dönemindeki vergi düzenine ve sultanların ticarete 

bulaşmasının zararlarına, zulmün artmasının umranın sonunun habercisi olduğuna, 

devletin ihtiyarlama döneminde hâcibliğin büyümesine işaret etmiştir (Ibn Khaldûn, 

1958b: 46-114; İbn Haldun, 2005a: 507-555). Sultanın ticarete bulaşmasının umranda 

tarım ve   ticaretle uğraşan tebayı küstüreceği ve vergi sistemine zarar vereceği 

görüşünde olan İbn Haldun, bu görüşüyle, Platon’un Devlet’te yöneticiler için 

öngördüğü çerçeveyle de uyumludur (Ibn Khaldûn, 1958b: 101-102; İbn Haldun, 

2005a: 542-543).   

Şehirlerde yaşayan insan sayısının artması ve şehir yaşamının gereksinimleri 

arttırıcı ve çeşitlendirici etkisi, kurumların ve yetki alanlarının da çoğalmasına neden 

olmaktadır. Fakat İbn Haldun kendi dönemindeki kurum, makam ve rütbeleri, her bir 

kurumun yetki alanını ve görevini kendi dönemine kadar izlediği tarihçeyle birlikte 

anlatırken, yalnızca umranın özüne ilişkin bir olgu olarak mülk ve egemenlik 

biçimleri çerçevesinde kalmaya özen göstermiştir. Güç yoluyla egemenliğe dayanan 
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mülkle birlikte gelen kurumsal yapılanma da egemenliğin güçlü olmasını 

gerektirmektedir; fakat bu egemenlik asabiyet yerine kurumların kendisine dayanırsa 

uzun süreli olmaz. İbn Haldun’a göre şehirlerde de kırsalda olduğu gibi asabiyet 

vardır ve asabiyet sahipleri-özellikle de hanedanlıkların zayıflama ve çökme 

dönemlerinde- birbirlerine karşı iktidar mücadelesine girişmeye eğilimlidir (Ibn 

Khaldûn, 1958b: 302-305; İbn Haldun, 2005b: 684-686).   

Bu görüşü ile İbn Haldun asabiyetin hadarî umran aşamasında yok olmayıp  

yalnızca zayıfladığına işaret etse de, mülkün ve umranın itici gücü, dinamosu, yani 

varlık ve varlığını sürdürme nedeni olan asabiyet, şehirlere yerleşimden ve 

kurumların oluşmasından sonra fiilen ortadan kalkmaktadır, çünkü tanımı gereği 

kendisinde olan dayanışma ruhuna ve birleştirici güce olan gereksinimi kurumlar, 

özellikle de hukuk mekanizması, karşılamaya başlamıştır. Devlet ve umran sürecini 

başlatan dinamo olarak görevini tamamlayan asabiyet, devlet kurumlaştıkça ve 

kökleştikçe, umran geliştikçe yerini hukukta da etkili olan çıkar ortaklığına bırakır. 

Hukuk kurallarının uygulanabilirliği, devletin adaletli yönetilmesiyle olanaklıdır; 

yani devleti yönetenler ahlâk ilkelerinden çıkarları için saptıktan sonra, kısa vadede 

mülkün-yani hanedanlığın, uzun vadede ise umranın çöküşünü hazırlamış olurlar. 

Başka türlü söylenecek olursa, toplumda adaletin üzerinde durduğu iki temelden biri 

ahlâk değerleri (fıkıh, din ve din-temelli görüşlerden beslenen davranış kuralları 

toplamı88) ise, diğeri de devlet ve hukuk mekanizmalarının sorunsuz işlemesine 

olanak tanıyacak ve sürdürülebilir kılacak işbölümlerinin toplamından oluşan 

kurumlardır. Devlet yönetiminde yozlaşma kurumları, kurumların kötü, uyumsuz ve 

verimsiz çalışmaları devlet yönetimini olumsuz etkiler. İbn Haldun’a göre devlet 

fıkhın uygulanmasını sağlamalı, insânî gelişme ve refahı arttırma amaçlarına hizmet 

etmelidir (Ibn Khaldûn, 1958a: 387-388; İbn Haldun, 2005a: 421-423). 

Asabiyetin yokluğu ya da çözülmesi, umranın ereğine ulaştığını ve ömrünün 

sonunun geldiğini de haber verir (Ibn Khaldûn, 1958b: 291-297; İbn Haldun, 2005b: 

669-680). Bedevî umranda-yani kırdaki yaşamda-zor koşullara dayanabilmek ve 

hayatta kalmak için zorunluluk olan toplumsal dayanışma, refah ve rahata kavuşma 

arzusu sonucu şehirlere yerleşim aşamasına gelinmesi ve mülkün oluşmasıyla önce 

                                                
88 Bkz. Chapra 2006: 213. 
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zayıflar; bu devleti de zayıflatmaya başlar. İbn Haldun bu olguyu “refah ve rahatın 

oluşması mülkte bir alışkanlık haline geldiğinde devlet ihtiyarlamaya başlar” (Ibn 

Khaldûn, 1958a: 339-343; İbn Haldun, 2005a: 390-392) ve “insanlar gibi devletlerin 

de doğal ömürleri vardır” yargıları üzerinden dile getirmiştir (Ibn Khaldûn, 1958a: 

343-347; İbn Haldun, 2005a: 392-395).  

945 yılından İbn Haldun’un yaşadığı dönemi de içine alarak 1503 yılına 

kadar gelişen olayları zamandizininde “Orta İslâmî Dönemin Başı” ve “Orta İslâmî 

Dönemin Sonu” olarak sınıflayan Hodgson, ilk döneme, yani 945-1258 yılları 

arasına ilişkin şunları söylemektedir:  

 

“Bu dönemde İran-Sami topraklarının ötesine yayılan uluslararası  bir 
medeniyetin oluşumu söz konusudur. İslâmîleşmiş toplumun büyük yayılışı, 
iktidar ve kültürün birçok sarayda ve Arapça ile Farsça’da adem-i 
merkezîleşmeye dayalı olmuştur. Yüksek kültürel hayatın ve Yüksek Halîfelik 
Dönemi’nde gelişmiş yazılı geleneklerin bir sentezinin oluşmasına yardımcı 
olan birlik, halîfelikten  daha etkili olmuş olan toplumsal kurumların iç 
dinamizmi sayesinde sağlanmıştır…” (Hodgson, 1993a: 30).  

İbn Haldun’un yaşadığı dönemde, İslâm Medeniyeti’nin, Hodgson’ın 

anlattıklarından uzak bir tablo çizdiği açıktır. Zaten İbn Haldun’un medeniyetlere ve 

medeniyetlerin varlıklarını sürdürmelerine zemin oluşturan devletlere ömür biçerken 

işaret ettiği asıl olgu, varlık nedeni toplumdaki işlerin düzenli yürütülmesi olan 

kurumların işlevlerini yerine getirmedeki eksiklikleri, yani varlık nedenlerini 

yitirmeleridir. 

Devlet gibi umranın da ömründen söz edilip edilemeyeceği sorusu, bu 

kısımda ve bu bölümde ele alınan soruların sonuncusudur. Bu soruya şu biçimde 

yanıt verilebilir: Devlet ve umran, insan varlığı sürdükçe varolacak, insan doğasında 

bulunan zorunlu niteliklerdir. Umran kendi içinde bedevîlikten hadarîliğe, belki 

sonra tekrar bedevîliğe, yeniden hadarîliğe geçerken, devlet ve kurumlarını yöneten 

kişiler de, bu kişilerin çıkarları doğrultusunda kurumlara yükledikleri görevler de 

sürekli dönüşür.  Öyleyse devlet ve umran gibi, kurumların da insan varoldukça 

varlığını sürdüreceğini söylemek olanaklıdır; çünkü kurumlar, gereksinimlerin 

çoğaldığı ve çeşitlendiği ortamda insanın ortaya koyduğu bir sorun çözme 

mekanizmasıdır. Kurumların sorunları çözmedeki yaklaşımları, birbirleriyle ve çatısı 

altında örgütlendikleri devlet ile  ilişkileri, umranın nitelikleri ve ömrü konusunda 
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ipucu verir: kurumların toplumdaki sorunlara köklü çözümler üretebildiği bir umran 

uzun ömürlü olabilecekken, yozlaşmış ve sorun çözmek yerine yeni sorunlar üreten 

kurumların bulunduğu bir umran çok çabuk ve yerleşik kültüre fazla bir katkı 

sağlamadan zayıflayabilir.  Bu da umranın taşıyıcı zemininin kurumlarda 

aranabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. 
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5. BÖLÜM: TARİH-UMRAN İLİŞKİSİ 

Çalışmanın bu bölümü,  tez çalışmasının ana eksenini oluşturan iki kavram-yani 

‘tarih’ ile ‘umran’- arasındaki ilişkinin İbn Haldun düşüncesi ekseninde anlaşılması  

yönünde bir deneme olarak değerlendirilebilir. İbn Haldun’un umran ilmini, tarihe 

yardımcı olacak, onun bilgikuramsal altyapısının oluşmasını sağlayacak bir ilim, 

hatta-günümüze uygun bir ifadeyle- bir ‘toplum bilimi felsefesi’ gibi tasarladığını 

söylemek uygundur. Umran ilmi, insan doğasını başlangıç noktası olarak kabul etmiş, 

bu noktadan hareketle toplumların ortaya çıkışlarına ve yaşamalarına olanak 

sağlaması bakımından uygun ya da uygunsuz coğrafyayı, doğal ortamın insana çeşitli 

etkilerini, kırdaki ve kentteki yaşam tarzları ve bu yaşam tarzlarıyla ortaya çıkan 

kültür ve medeniyet yapılarını, ekonomiyi, ilimleri, kısacası, bir bütün olarak 

toplumsal varlık alanını incelemiştir.  

Umran ilmi, bu özellikleriyle günümüzde sosyolojinin, ekonominin, siyaset 

kuramının, hatta kültürel antropolojinin kapsamına girecek konuları, genel bir 

çerçeveyle ve tarihteki olayların neden-sonuç ilişkileri biçiminde kavranmasına 

yardımcı olacağı kadarıyla ele almıştır. Ayrıca bu ilim, bilgi veren bir disiplin olarak 

tarihin çerçevesini çizmeye, tarih yazıcıları için sağlıklı ve güvenilir bilgileri kayda 

geçirmeyi sağlayacak bir yöntem belirlemeye de yarayan bir meta-ilimdir. Öyleyse 

umran ilmi, bir bilgi alanı olarak tarihin epistemolojisi, bir varlık alanı olarak tarihin 

ontolojisidir1. Ontolojik ve epistemolojik temellerden yoksun tarih çalışmalarının 

verdiği bilgiler şüphe götürür nitelikte olduğundan, doğru ve güvenilir bilgi verebilen 

tarih çalışmalarının ortaya çıkması, İbn Haldun’un da öne sürmüş olduğu gibi, ancak 

umran gibi geniş kapsamlı bir ilmin öğrenilmesi ve uygulanması sonucunda olanaklı 

olacaktır (Ibn Khaldûn, 1958a: 81-82; İbn Haldun, 2005a: 207-208). Başka bir 

söyleyişle, umranın bilinmesi, İbn Haldun düşüncesine göre, tarihçi için olmazsa 

olmazdır; yani tarih düşüncesinden beslenmeden sağlıklı biçimde tarih araştırması 

                                                
1 İbn Haldun’un  umran ilmi, insan ve toplumu genelliğinde kavramayı amaçlayan bir ilim olarak, en 
genel ve en temel olanın kuramıyla ilgilenen felsefe içerisinde temellendirilebilir (Özlem, 2004: 40). 
İşte umran ilmi sayesinde hikmet ilimlerinden sayılmayı hak eden tarihin felsefî yönü buradadır. İbn 
Haldun’un, ilkelerini oluşturduğunu söylediği bu ilimle,  hem ‘geçmişte olan olaylar’-ya da res 
gestae, hem de ‘geçmişte yaşanmış olayların bilgisini içeren bilim’-yani historia rerum gestarum 
anlamındaki tarihe katkıda bulunduğu ileri sürülebilir. 
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yapmak ve tarih yazmak olanaklı olmadığına göre, umranın onu oluşturan tüm 

unsurlarıyla tanınması gerekmektedir.  

Aslında umranın, İbn Haldun’un ele alış ve ifadelendiriş biçimiyle, toplumun 

geçmişini kültürler ve kurumlar üzerinde yükselen, yani kurumlar ve kurumlararası 

ilişkiler tarafından belirlenen bir yapı olarak sunduğu ve bu yapı temelinde tarihin 

konularının yeniden belirlendiği olguları Mukaddime’den çıkarılabilir. Bu saptamayı, 

Mukaddime’nin bölümlerinde, her bir kurumun tarihliliğine göndermede bulunan 

örneklerle de desteklemek mümkündür2. İnceleme kısaca hatırlanacak olduğunda, 1. 

Umranın ortaya çıkış sürecinin, doğa tarihi tarafından öncelenmiş ve iklimlerin insana 

etkileri tarafından da belirlenmiş olduğu, 2. Yerleşimin fazla bulunmadığı açık 

arazilerde,  çölde, mezrada ya da çiftliklerde vb. başlayan toplumsal yaşamda insanı 

zorlayan koşulların varolduğu, toplumda ortaya çıkan önderlik gereksiniminin kan 

bağına dayalı bir reislik üzerinden sağlandığı, 3. İnsanın refaha ve rahata duyduğu 

eğilimin, çoğu kez3 onu kırsal yaşamdaki koşullarla yetinmemeye ve şehirlere-

kasabalara yerleşmeye yönelttiği, şehirlerdeki yaşamın da devlet örgütlenmesini 

gerektirdiği, 4. Şehirlerdeki yaşamın, insanlararası iş bölümünde ve yaşamdaki 

gereksinimlerde çeşitlenmeyi arttırdığı, artan gereksinimleri karşılamak üzere yetki ve 

sorumluluklarını devlete dayandıran kurumların ortaya çıktığı, 5. İş bölümündeki 

çeşitlenmelerin insanların hayatlarını sürdürmek için izlediği yollarda-yani 

zenaatlarda-bir çeşitlenmeye ve gelişmeye yol açtığı, 6. Devletin ve kurumların  

düzenli çalıştığı, zenaatların çeşitlenerek ekonomiyi geliştirdiği, nüfusun arttığı bir 

şehirde ilimlerin ve ilim öğretiminin de gelişeceği düşüncelerinin ön plana çıktığı 

görülür. 

İbn Haldun’un ‘umran ilmi’ kapsamında ortaya koyduğu düşüncelerin ve tarih-

umran ilişkisinin,  bu bölümde, daha önceki bölümlerde sunulan verilerden de 

yararlanarak, şu üç  bakımdan değerlendirilmesi hedeflenmiştir: 1. Tarihsel süreklilik, 

2. Devlet-umran ilişkisi ve bu ilişkinin bir medeniyet kuramı çerçevesinde ifade edilip 

edilmediği sorusu, 3. Umran ve tarihin örtüşmesi. 

                                                
2 Bu örneklerin çoğu, bir önceki bölümde detaylı olarak incelenmiştir. Bkz.: yuk., s. 115-165. 
3 ‘çoğu kez’ ifadesinin kullanılmasının nedeni şöyle açıklanabilir: İbn Haldun, hadarîliğe yönelmeyen-
ya da çeşitli nedenlerle, yönelemeyen- bedevî kabilelerin de olduğunun bilincindedir (Ibn Khaldûn, 
1958a: 286-299; İbn Haldun, 2005a: 351-361) 
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Çalışmanın 2., 3. ve 4. bölümlerinde ele alınan konular çerçevesinde ortaya 

çıkan bazı savlar, İbn Haldun’un  tarihi, umranın, medeniyetlerin, insanın tüm yapıp 

ettiklerinin tarihi olarak görme eğiliminde olduğunu söyleme olanağı tanımaktadır. 

Umranın kendi içinde bedevîlik ve hadarîlik aşamalarından geçmesi, bu aşamalarda 

toplumların farklı yaşam biçimlerini benimseyip farklı ürünler ve yapılanmalar 

ortaya koymaları ve bu yapıp-etmelerin bir toplamı olarak umranın ortaya çıkışı, 

umranın kendisinin tarihli olduğu, tarihsel süreç içerisinde geliştiği ve tarihsel bir 

sürekliliğe sahip olduğu yorumunu ön plana çıkarmaktadır. Hatta Mukaddime temel 

alınarak, tarihsel sürekliliğin, toplumsal süreçleri (yani bedevîlik-hadarîlik) 

belirlediği, bu belirlenimin de insanın doğuştan sahip olduğu-ya da ona bir Yaratıcı 

tarafından verilmiş- özellikler üzerinden gerçekleştiği de söylenebilir. İnsanı diğer 

canlılardan ayıran özellikler de-yine Mukaddime çerçevesinde-en açık olarak 

sanatlar (zenaatlar) üzerinden izlenebilir. 

Daha önce de dile getirildiği üzere, kültür ve kurumlardan örülü bir yapı olan 

umrandaki kurumlardan her biri de kendi içinde tarihli bir görünüm sergilemektedir. 

Öyleyse bedevîlikten başlayarak, hadarîliğe doğru giden ve ilkece kıyâmetle son 

bulacak4 olan umrana zemin oluşturan tarihsel sürekliliğin izleri, İbn Haldun 

düşüncesinde, en çok kurumların tarihliliği üzerinden sürülebilir.  İnsanların toplum 

biçiminde yaşamalarını zorunlu kılan unsurların neler olduğunun görülmesi-umranın 

ve kurumlarının tarihliliğini vurgulamak açısından-iyi bir başlangıç olur. Bu 

unsurlar, Mukaddime temel alınarak, şöyle sıralanabilir: 1. İnsan olma durumu: 

İnsanlar, yaratılışlarından gelen bazı özellikleri temel olmak kaydıyla, iklimlerin 

etkisiyle de biçimlenmekte, iklimler, insanların bedensel-ahlâksal niteliklerini 

belirleyici özelliğe sahip olmaktadır5; 2. Sanatlar6/İlkel kurumlar ya da kültür: 

İnsanlar, aileler ve kabileler biçiminde topluluklar oluşturduklarında, kendilerini 

başka insanların ve /veya canlıların olası saldırılarına karşı korumak, beslenme, 

barınma, giyinme vb. toplumun temel gereksinimlerini karşılamak üzere işbölümü 

yaparlar ve bu işbölümü, toplumun varlığını sürdürmesi için gerekli olan ekonomiyi 

ve ilkel düzeyde bazı kurumları ortaya çıkarır. Kurumlara yön veren ahlâkî değer 

                                                
4 İbn Haldun bunu açıkça ifade etmese de, Mukaddime’deki söyleminden bunu ilkece kabul ettiği 
çıkarılabilir. 
5 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 167-176; İbn Haldun,2005a: 259-268; ayrıca bkz.: yuk., s. 64-71. 
6 Sanatlar/zenaatlar için bkz.:yuk., s. 115-119. 
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dizileri, bir topluluğun/toplumun7 bilgi ve beceri birikimini gelecek kuşaklara 

aktarım biçimleriyle-yani dil ve iletişim araçlarıyla bir arada düşünüldüğünde, 

sözkonusu topluluk/toplumun kültüründen söz edilebilir8; 3. Asabiyet ve devlet 

örgütlenmesi: İbn Haldun’a göre, toplum halinde yaşamın zeminini hazırlayan bir 

örgütlenme olarak saltanat-fakat bundan önce bedevîlikteki önceli olan riyâset, 

asabiyet temeli üzerinde yükselmektedir9. Asabiyet, aynı zamanda, bedevî yaşamın 

da olmazsa olmazlarındandır (Ibn Khaldûn, 1958a: 261-265; İbn Haldun, 2005a: 

333-335). Hatta kabileleri kimlerin yöneteceği sorusu da, asabiyet üzerinden 

yanıtlanmıştır (Ibn Khaldûn, 1958a: 269; İbn Haldun, 2005a: 339). Bu durumda, 

asabiyet, toplumun başlangıcını ve umran sürecini oluşturan ilke olarak 

yorumlanabilir.  

Bedevî umranda yaşamın karmaşıklıktan uzak olduğu, umranın içinden 

geçtiği bu sürecin daha çok ‘kültür’ olarak yorumlanmasının uygun olduğu daha 

önce söylenmiştir10. Bu durumda, kurumlardan örülü bir yapı olarak umranın daha 

çok hadarîlikte, yani yaşamın karmaşıklaştığı ve gereksinimlerin giderek çoğaldığı-

çeşitlendiği bir ortamda ortaya çıktığı söylenebilir11. Öyleyse, hadarî umranı-ya da 

yaşam tarzını- neyin olanaklı kıldığı sorusunu sorarak işe başlamak uygundur: İbn 

Haldun’a göre, şehirlere ve kasabalara yerleşim ile başlayan hadarîlik, bir devlet 

örgütlenmesine gereksinmiştir; devletin varlığı da şehirlerde yerleşik kültür 

unsurlarının kökleşmesine ve gelişmesine olanak tanımıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 

235; İbn Haldun, 2005b: 629-630). Başka bir söyleyişle, hadarî umranda ortaya çıkan 

gereksinimleri karşılamak üzere oluşan kurumlar ve memurlukların temelinde, 

kurumların varlığına olanak tanıyan ve onları denetleyen, gerektiğinde ortadan 

kaldıran ya da değiştiren bir üst-kurum olarak devlet bulunmaktadır.  Bu devlet 

örgütlenmesi, genellikle asabiyet sahibi olan kabilelerden bir ya da birkaçını 

önderliğinde birleştiren bir ailenin egemenliği-yani saltanatı- üzerinden gerçekleşir 

(Ibn Khaldûn, 1958a: 314; İbn Haldun, 2005a: 374).  

                                                
7 İbn Haldun düşüncesine de dayanarak, topluluk ve toplum arasındaki ayrım devletlilik üzerinden 
yapılabilir: Bir topluluğun toplum haline gelebilmesi için, devlet örgütlenmesi olmazsa olmaz bir 
koşuldur.  
8 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 252-253; İbn Haldun, 2005a: 325-326 
9 Bkz.: yuk., s.98. 
10 Bkz.: yuk., s.107. 
11 Bkz.: yuk., s.108-109. 
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Genellikle asabiyete dayalı olarak gerçekleştiği söylenen hanedanlığın ömrü 

konusuna, mülk-umran ilişkisi çerçevesinde değinilmiştir ve bu bölümde de 

değinilecektir; fakat tarihsel süreklilik açısından göz önüne alınması gereken, devlet 

örgütlenmesinin aşamalı olarak gerçekleştiği ve umranın diğer kurumları gibi kendi 

içinde tarihli bir yapıya sahip olduğu  ilkeleridir. Bir önceki bölümde dile getirildiği 

üzere, rahata yönelen insanın da12 en büyük önceliği başkalarından gelebilecek 

saldırılara karşı can ve mal güvenliğinin korunmasıdır, bu korumayı da ordu ve polis 

teşkilatı gibi kurumları aracılığıyla devlet sağlar13. Ayrıca, can ve mal güvenliği 

sağlanan, kazancı ve/veya edindiği malları kayıt altına alınan insanlar, sanatlara ve 

ilimlere yönelir; fakat sanatlar ve ilimler de devlet çatısı olmadan örgütlenemez, 

kökleşemez ve geçmiş nesillerdeki bilgi, deneyim  ve beceri birikiminin gelecek 

nesillere aktarılması olanağı ortadan kalkar14. Bu da, şehir yaşamındaki kurumların 

ve ürünlerin, tarihsel süreklilik açısından, devlet ve kurumlarınca öncelendiğini 

gösterir.  

İbn Haldun, devlet kurumlarını hilâfet üzerinden anlatmaya başlamış, daha 

sonra hanedanlıkların oluşturduğu saltanattaki kurumları ele almıştır. Hilâfetin ve 

imâmetin anlamını açıklamakla işe başlayan İbn Haldun, daha sonra halîfeliğin ve 

buna bağlı gelişen kurumsal yapılanmanın işlevlerini anlatmış ve tarihten verdiği 

örneklerle bu anlattıklarını desteklemeye çalışmıştır15. Hilâfetten saltanata geçişin de 

bir süreç olduğunu kabul eden ve bunu İslâm tarihinden örnekle temellendiren İbn 

Haldun, bu süreci daha çok asabiyetin doğasına bağlamıştır16. İbn Haldun, ayrıca, 

hilâfetten saltanata geçişte ekonomik çıkarın etkili olduğu düşüncesine de işaret 

etmiştir17.  

Gerek tek tek tüm insanların, gerekse toplumların yaşamlarını 

sürdürmelerinin araçlarını yakından tanıma kaygısı, İbn Haldun’un Mukaddime’de 

ekonomiye önemli bir yer vermesine yol açmıştır. İnsanlar geçimlerini sürdürecek 

                                                
12 ‘da’ bağlacı  kullanılmasının nedeni,  insanın, varolduğundan bu yana en temel gereksinimlerinden 
birinin kendi varlığını sürdürmek olmasıdır. İnsanın toplum haline gelme gereksiniminin temelinde de 
yaşamını sürdürme istenci bulunur. 
13 Bkz.: yuk., s.138. 
14 Bkz.: yuk., s.138. 
15 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 385-481; İbn Haldun, 2005a: 420-482. 
16 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 416; İbn Haldun, 2005a: 443. 
17 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 416; İbn Haldun, 2005a: 442. 
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kazancı nasıl elde ederler, sorusundan hareketle ekonomi kurumlarını açıklamaya 

çalışan  İbn Haldun’a göre insanlar, avcılık ve hayvancılık, çiftçilik18, zenaatlar19, 

belirli iş kollarında yardımcılık (iş sahibinin yanında çalışarak20) gibi yollardan 

geçimlerini sağlayabildikleri gibi, tüm bu sayılan etkinliklerden elde edilen gelirden 

pay-yani vergi ya da haraç21-alarak da geçinebilirler22. İbn Haldun’a göre, emek ya 

da doğadaki bir malzemenin belli bilgi ve beceriler temelinde üretimini, 

çoğaltılmasını vb. değil, siyâsî ve idari güç kullanarak, elde edilmiş kazançlara zorla 

el koymak, hiçbir gerekçeyle doğal bir geçim yolu olarak görülemez (Ibn Khaldûn, 

1958b: 315; İbn Haldun, 2005b: 698).  

El sanatlarındaki23 çoğalma ve çeşitlenmenin şehirlerde gerçekleştiği, her bir 

sanat dalındaki bilgi ve beceri birikiminin  devlet korumasında olanaklı olduğu daha 

önce söylenmiştir24. Sanatlar gibi ilimlerin de çoğalması-çeşitlenmesi, şehirdeki 

yaşamın gereksinimleri doğrultusunda ve yine devletin güvenliği sağlayabildiği, 

rahat bir ortamda gerçekleşmiştir. Başka bir söyleyişle, insanın teorik akıl yetisinin 

sonradan gelişme ve kendini gerçekleştirme olanağı bulduğu ve insanın salt teorik 

akıl temelinde somut-yani işe yarayan, yaşamı kolaylaştıran, rahatlığı arttıran-bir 

ürün ortaya koymadığı yönlü bir yorum yapmak olanaklıdır. İbn Haldun’un 

umrandaki gelişmişlikte ilimleri ölçüt almaya eğilimli olduğuna ilişkin ipuçları, 

Mukaddime’nin altıncı bölümünde verilmiştir25.   

İbn Haldun’un ilimlerin ancak umranın ve yerleşik kültürün gelişmiş olduğu 

şehirlerde gelişebileceği yönlü savına göre, insanların emekleri geçimlerini 

sağlayacak ölçüde olandan daha fazla ise, refahın artması ölçüsünde, insanın 

özelliklerinden olan etkinliklere ve gereksinimlere yönelir; bu gereksinimler de 

                                                
18 Çiftçilik, kökeni ilk insan ve ilk peygamber Âdem’e dayandırılan  bir geçim yolu olarak, en eskidir 
(Ibn Khaldûn, 1958b: 316; İbn Haldun, 2005b: 699). 
19 Çiftçilikten sonra, yani ikinci sırada gelir; çünkü el sanatları (bkz.: aş., dipnot no. 23) basit değil, 
karmaşıktır, bunların-özellikle de terziliğin-kökeni insanoğlunun Âdem’den sonraki ikinci büyük 
önderi kabul edilen İdris Peygamber’e dayandırılır (Ibn Khaldûn, 1958b: 316; İbn Haldun, 2005b: 
699).   
20 Bu tarz çalışanlar günümüzdeki vasıfsız işçilere karşılık gelmektedir. 
21 F. Rosenthal çevirisinde ‘imposts-taxation’ terimleriyle karşılanmıştır (Ibn Khaldûn, 1958b: 315). 
22 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958b: 315; İbn Haldun, 2005b: 698.  
23 Bu terim, sanat (zenaat) teriminin genel kullanımından ayrı olarak, aşçılık, marangozluk, berberlik, 
kuyumculuk, hatta hekimlik vb. bilgi ve becerinin bir arada kullanımını gerektiren geçim yollarını 
içerecek biçimde kullanılmıştır. 
24 Bkz.: yuk., s. 115. 
25 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958b: 409-481; 1958c: 3-480; İbn Haldun, 2005b: 765-1090; Bedir, 2006: 17. 
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ilimler ve sanatlardır (Ibn Khaldûn, 1958b: 435; İbn Haldun, 2005b: 780). Kısacası, 

yerleşik kültürün kök saldığı, umranca gelişmiş yerlerde sanatlar ve ilim öğretimi 

gelişir ve yaygınlaşır (Ibn Khaldûn, 1958b: 436; İbn Haldun, 2005b: 781). İbn 

Haldun, ilimler-umrandaki gelişmişlik ilişkisini tarihten verdiği örnekle 

pekiştirmiştir26.  İlimlerin hangisinin ya da hangilerinin bir toplumda gelişme olanağı 

bulduğu sorusuna verilecek yanıtlar da tarihsel verilerle, dolayısıyla bir medeniyetin 

içinden geçtiği süreçleri tanıyarak elde edilebilir. İlimlerin toplumun gereksinimleri 

açısından önemi de şöyle açıklanabilir: kırsal yaşamda töreler kabileleri yönetmek 

için yeterli olurken, kentlerde daha geniş kitlelerin denetim ve yönetim altında 

tutulabilmesi için hukuk sistemi olması gerekir; bu da ilimlerin (İslâm umranında, 

özellikle hukuk sisteminin temelini oluşturan fıkhın27) ortaya çıkmasını ve gelişimini 

beraberinde getirir.   

Şimdiye kadar söylenenler, daha çok umranın temelini oluşturan kurumların 

her birinin kendi içinde tarihliliğe sahip olduğunu vurgulamayı amaçlamıştır. 

Kurumlar, toplumların gereksinimlerini karşılamak ve sorunlarını çözmek amacıyla 

oluşturulan yapılar olarak tanımlanabilir. Bu yapılar, zamana göre dönüşen bir 

niteliğe sahip olduğundan, umran da zamanla dönüşür. Dönüşüm,  sözü edilen 

yapılardaki içerik ve işlev değişikliklerinin değişmesi biçiminde anlaşılabilir. Bu 

durumda, kurumları taşıyan bir zemin olarak devlet, umrandaki dönüşümü en iyi 

yansıtan unsurdur.  

Bu bakımdan, umrandaki dönüşüm, daha çok bir umranın ya da devletin 

çökerek yerini yenisine bırakması biçiminde kendisini gösterse de, aslında umranın 

ya da devletin çökmesinden çok, hanedanlıkların-yani devlete egemen olanların-

değişmesi söz konusu gibi görünmektedir.  Öyleyse, devlet-umran ilişkisi 

bağlamında, umranın devletle örtüşüp örtüşmediği sorusuna da İbn Haldun düşüncesi 

çerçevesinde bir yanıt aranması gerekmektedir. Aslında bu soruya ‘Umran Sorunu’ 

                                                
26 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958c: 112; İbn Haldun, 2005b: 871. 
27 Fıkıh, İbn Haldun’un umran ilminde,   devletin ve medeniyetin önemli bir unsuru kabul edilmiştir; 
çünkü fıkıh, bir kişinin ibadetini en uygun biçimde nasıl gerçekleştireceğinden, evlenmesine, mirasa, 
insanlar arasındaki alışverişe, bir kişinin işlediği herhangi bir suçun İslâm ilkelerine göre hangi cezayı  
gerektirdiğine kadar uzanan geniş bir alanı kapsaması bakımından, devleti oluşturan temel 
kurumlardan biri olan hukuk sistemini var eden ilimdir (Ibn Khaldûn, 1958c: 3; İbn Haldun, 2005b: 
802; Kutluay, 2003: 11). Öyleyse fıkıh ilminin, İslâm toplumunun tarihsel süreçte ortaya çıkan 
gereksinimlerini karşılamak üzere kurulduğu ve geliştiği söylenebilir.  
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bölümünde kısmen değinilmiştir; fakat tarih-umran ilişkisi bağlamında, tarihsel 

sürekliliğin ardından ve bununla bağlantılı olarak, kısacası, başka bir açıdan bu 

soruya yanıt aramak yararlıdır.  

Devlet-umran ilişkisi ve devlet ile umranın örtüşüp örtüşmediği sorusu: 1. 

Hadarîliğin bedevîlikten ayırıcı özelliklerinin, kurumlar ve devletleşme ile kazanılan 

özellikler olup olmadığı, böyle olması durumunda umranın oluşumunda devletin  

rolünün ne olduğu, 2. Devletin ve bununla bağlantılı olarak umranın  çöküp 

çökmeyeceği ve egemenlerin değişmesini devletin ömrü olarak  yorumlamanın doğru 

olup olmadığı, 3. Devletin temsil ettiği şeyin bir düzen28 olarak yorumlanmasının 

uygunluğu ve böyle bir düzenin bir ilerleme fikrini içerip içermediği sorularını da 

beraberinde getirmektedir. Aşağıda, bu sorulara Mukaddime çerçevesinde aranan 

yanıtlar yer almıştır.  

İbn Haldun’a göre devlet, daha önce de ifade edildiği üzere, doğası gereği 

refaha ve rahata eğilim gösteren toplumların bu rahatı sağlayabilmek için varlığı 

zorunlu bir yapıdır29. Devlet daha geniş toplulukların yönetilebilmesi için gerekli bir 

yapı olduğuna, refah ve rahat da kırsal yaşam biçimi ve örgütlenmesi anlamındaki 

‘bedevî umran’da şehirdekiyle karşılaştırıldığında daha geri planda kaldığına göre, 

kasabalara ve şehirlere yerleşimle ortaya çıkan ‘hadarî umran’ın devlet için uygun 

zemini oluşturduğu ve umranın gelişim sürecinde devletin ortaya çıkışıyla şehirlerde 

yerleşik  kültürün gelişme ve varlığını sürdürme olanağına kavuştuğu söylenebilir. 

Şehirlerdeki kültür, sanatların (zenaatların) ve kurumların gelişimi, çeşitlenmesi ve 

bu gelişimler sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan sorunların güçlü bir yönetim 

tarafından çözülmesinin beklendiği bir ortamı gerektirir, bu ortamı sağlayacak olan 

da şehirlerdeki insan topluluklarını kendi otoritesi altında toplayabilecek bir devlettir.   

Devletlerin uygulamaya koyduğu siyasetin bir medeniyet sorunu olduğu, her 

medeniyetin ortaya çıkardığı siyaset anlayışında sorunlar çıktığı ve bunun da 

medeniyetlerin/umranların gelişimlerini ve içinden geçtikleri süreçleri etkilediği göz 

                                                
28 Düzen kaygısının dile getirilmesindeki amaç şudur: Bir umrandaki iktisat, hukuk vb. düzeni, daha 
çok kurumların düzenliliğiyle ölçülür. Öyleyse, kurumların-dolayısıyla umranın- sürekliliği, 
kurumların düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayacak bir devletin gücü ile doğru orantılı 
gibi görünmektedir.   
29 Bkz.: yuk., s. 138. 
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önüne alındığında30, devlet umranın olmazsa olmaz unsurlarından biri olmaktadır. 

İbn Haldun’un Mukaddime’de devlet ve umranı ilişkilendirme biçimi de  bu 

varsayımı önemli ölçüde doğrulamaktadır. İbn Haldun’a göre sultanın ve devletin 

durumu-yani egemenliğini sürdürmesi, sahip olduğu güç ve kurumları çalıştırmaktaki 

başarısı, umranın biçimi, umran ise devletin maddesidir; başka bir söyleyişle umran 

devletin varoluşunu anlamlı kılan bir zemindir, devlet ise bir umranın varlığının 

kavranması için gereklidir-yani bir yerde umranın olup olmadığını anlamak için önce 

orada devletin bulunup bulunmadığına bakılır (Ibn Khaldûn, 1958b: 300; İbn 

Haldun, 2005a: 549).  

Umran ve devlet arasındaki bağlantı, İbn Haldun’da madde-biçim arasındaki 

bağlantıyla paralel görüldüğüne göre, bunlardan birinin zarar görmesinin, ötekini de 

etkileyeceği açık-seçik bir doğruluktur. Mukaddime’deki pek çok ifade, önceki 

bölümde de işaret edildiği üzere, devleti ve umranı ömürlü, yani son bulan bir yapı 

olarak ortaya koymaktadır. Devlet örgütüne ilişkin kurumlar, Mukaddime’de daha 

çok (mutlak monarşiye işaret eden) hanedanlık ve saltanat temel alınarak 

açıklanmıştır; bu durumda son bulanın devlet örgütlenmesi mi, yoksa bu 

örgütlenmenin gereklerini yerine getirmeye talip olan yöneticiler mi olduğu sorusu 

önem kazanmaktadır. Mukaddime’de bu soruya İslâm tarihinden örneklerle bazı 

yanıtlar verilmiştir31.  

İbn Haldun saltanatın geçtiği aşamaları-ya da kendi söyleyişiyle ‘tavırları’32-beş  

temel başlıkta incelemektedir ve ona göre saltanattaki aşamaların her birinde 

yönetenler ve yönetilenler, başka bir aşamada  sergilemedikleri yeni bir alışkanlık 

kazanmaktadırlar33. Daha ikinci aşamada, yönetenler- devlet örgütünü tekellerine 

almak üzere-dayandıkları asabiyeti zayıflatmak pahasına bazı tedbirler alır ve 

hanedanlık yönetimi için yokoluşa giden yol bu aşamada açılmış olur, çünkü 

yönetenler, egemenliğe yalnız başlarına sahip olmak uğruna, o egemenliği ele 

geçirmesini sağlayan güçle bağlarını koparır34. İbn Haldun, hanedanlığın içinden  

geçtiği aşamaların, her ne kadar üç nesille-yani yaklaşık 120 yılla-sınırlı olduğu yönlü 
                                                
30 Bkz.: yuk., s. 139. 
31 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 418; İbn Haldun, 2005a: 444; ayrıca bkz.: yuk., s. 149, 151. 
32 Ibn Khaldûn, 1958a: 348; İbn Haldun, 2005a: 399 (F. Rosenthal çevirisinde ‘tavır’, ‘stage(s)’ terimi 
ile karşılanmış, çalışma içerisinde de ‘aşama’ terimi ağırlıklı olarak kullanılmıştır).  
33 Bkz. Ibn Khaldûn, 1958a: 353-356; İbn Haldun, 2005a: 399-402. 
34 Bkz.: yuk., s. 161. 
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bir genelleme yapsa da, şu iki durumu ilkece kabul etmiştir: 1. Ortalama olarak verilen  

120 yıllık süre her hanedanlık için farklı olabilir, 2. Bu süre daha çok şehir devleti 

ölçeğindeki egemenliklerde gözlenir.  Öyleyse, İbn Haldun’da hadarî umranın ve 

devletin, imparatorluklar ya da merkezî krallıklardan çok şehir devletleri olarak 

anlaşıldığı ve Mukaddime’deki devlet ve hadarî umran üzerine açıklamaların bu 

anlayışa göre yapıldığı yorumu, doğru kabul edilebilir.  

İbn Haldun, egemenliği ortaya çıkaran güç olarak asabiyetin, ahlâk ilkeleriyle 

korunması durumunda bireyin kendi bütünlüğünü koruyabileceğini, daha da önemlisi 

toplumun varlığının-yani umranın-sürdürülmesinin olanaklı olduğunu da kabul 

etmiştir. Daha önce de dile getirildiği üzere, İbn Haldun’a göre güçlü bir devletin 

sağlam bir asabiyet kadar, belki de ondan çok, çağın ve toplumun gereksinimlerini  

karşılayan sağlam temelli bir siyaset anlayışına sahip olması gerekmektedir, sağlam 

temelli bir siyasetin uygulanması, 1. Kurumların işlevlerini eksiksiz yerine 

getirmesiyle, 2. Hukuk kurallarının uygulanıp devletin adaletli yönetilmesiyle, 3. 

Toplumsal yaşamın zeminini oluşturan ahlâk değerlerinin (fıkıh, din ve din-temelli 

görüşlerden beslenen davranış kuralları toplamı) yozlaşmamasıyla mümkün olabilecek 

ve sürekliliğe kavuşabilecektir; aksi durumda devletin de umranın da kalıcılığı söz 

konusu değildir35. Bu durumda, İbn Haldun’un devletin ve umranın kalıcılığına-yani 

yok olmamaları olanağına-işaret ettiği ve bunun için bir ölçüt sunduğunu söylemek 

doğrudur. Şehirlerde yaşayan insan sayısının artması ve şehir yaşamının 

gereksinimleri arttırıcı ve çeşitlendirici etkisi, kurumların ve yetki alanlarının da 

çoğalmasına neden olmaktadır. Fakat İbn Haldun kendi dönemindeki kurum, makam 

ve rütbeleri, her bir kurumun yetki alanını ve görevini kendi dönemine kadar izlediği 

tarihçeyle birlikte anlatırken, yalnızca umranın (aslında daha çok, kendi 

medeniyetinin) özüne ilişkin bir olgu olarak saltanat-yani şehir egemenlikleri- 

çerçevesinde kalmaya özen göstermiştir. 

İbn Haldun’a göre, şehirlerdeki hadâretin-yani yerleşik kültürün-kaynağı 

hanedanlıklardır ve hanedanlıklar aralıksız devam edip kök saldıkça yerleşik kültürün 

de köklülüğü artar (Ibn Khaldûn, 1958b: 286-291; İbn Haldun, 2005b: 666-669). 

Başka bir söyleyişle, bir şehirde egemenlik varolduğu sürece, bu gücü kimin-yani 

                                                
35 Bkz.: yuk., s. 168. 
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hangi ailenin-elinde tuttuğunun pek bir önemi yoktur. Sözgelimi, şehirde 

marangozlukla uğraşan bir kimse için, hangi hanedanlığa vergi verdiği çok önemli 

değildir; yaşadığı şehirdeki egemen sınıfın değişmesiyle, ne marangozun yaşamı, ne 

şehirdeki diğer meslek gruplarının yaşamı, ne de devlet ve kurumların özü önemli bir 

değişime uğrar: Kurumlardaki dönüşüm, daha uzun bir zaman diliminde gerçekleşir. 

Öyleyse, İbn Haldun düşüncesine dayanarak, yok olanın-ya da çökenin-devlet ve 

umran değil, umranı meydana çıkaran kurumları ve bu kurumları kullanan devleti 

yönetenler olduğunu söylemek uygundur.  

Aslında devlet ve umranda çöküş olduğu izlenimini verecek ifadelere sık 

başvurması, İbn Haldun’un hilâfeti saltanattan üstün gösterme ve İslâm 

Medeniyeti’nin 14. yüzyılda içinde bulunduğu durumdan ancak hilâfet  tarzı bir 

yönetimle-yani dini temel alan bir siyasetle- kurtarılabileceğine dikkat çekme 

kaygısının bir sonucu olarak da yorumlanabilir. Sözgelimi, İslâm toplumu  için 

saltanatın, “kâfirlerin ve din düşmanlarının benimsemiş oldukları bir yol ve idare 

tarzı”ndan başka bir şey olmadığını söylemesi (Ibn Khaldûn, 1958a: 415; İbn 

Haldun, 2005a: 441) ve saltanatın geçtiği aşamalara ilişkin bölümü Kur’ân’dan 

“(Her şey fânîdir) ve vârislerin en hayırlısı Allah’tır” (Enbiya 21/89) âyetiyle 

sonlandırması, İbn Haldun’un, inancını ifadesine taşıyan bir İslâm düşünürü 

olmasından çok, onun Kur’ân’a ve şeriata dayalı dînî siyaseti, silahlı güce ve/veya 

akla dayalı dünyevî siyasetten üstün tutma kaygısına işaret eder.  

 Devlet, kurumları bir arada tutan ve umranın varlığını sürdürdüğünü gösteren 

bir toplum düzeni olarak yorumlandığında, İbn Haldun’un devlette bir ilerlemeden 

söz edip etmediği sorusu da gündeme gelmektedir. Mukaddime’de ilerleme fikri 

doğrultusunda yorumlanabilecek bir malzeme sunulmuş gibi görünmemektedir; hatta 

egemenliklerin zayıflayarak el değiştirmesi durumunda, egemenliği ele geçirenin, 

egemenliği kaybedenden daha iyi (ya da daha ileri, gelişmiş) bir düzeni getireceği 

biçiminde yorumlanacak bir ipucuna dahi rastlanmamaktadır. Aksine, İbn Haldun’un 

yaşadığı dönemin koşullarına ilişkin 2. Bölümdeki  özet ile Mukaddime’de 14. 

yüzyıl ve öncesiyle ilgili İslâm tarihinden verilen örnekler, her bir hanedanlığın, 

egemenliği ele geçirdikten sonra daha önce egemenliği zayıflamış olanlarla aynı ya 

da benzer hataları yaptıklarını göstermektedir. Kısacası, Mukaddime’den ilerlemeci 

bir anlayış çıkarmak, sanıldığının aksine, pek olanaklı değildir.  
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Devlet-umran ilişkisini değerlendirmek üzere şunları söylemek olanaklıdır: 

Devlet ve umran, İbn Haldun düşüncesine bağlı kalınarak, bir medeniyet anlayışının 

olmazsa olmaz iki unsuru biçiminde de değerlendirilebilir. Her ne kadar İbn 

Haldun’un çağında ‘medeniyet’in bir kavram, bir terim olarak varlığından söz etme 

olanağı olmasa da, onun Mukaddime’de bir medeniyet anlayışı izlenimi verdiği, şu 

açılardan savunulabilir: 1. Braudel, medeniyetin anlamının ‘çok yüksek ahlâkî ve 

düşünsel değer’ iken ‘egemen olmayı sürdürmek’ biçiminde değiştiğini söyleyerek, 

‘egemen olma’nın kültürel düzende  ortaya çıkan değerlere ve devlete bağlı olduğunu 

ileri sürmüştür (Braudel, 1996: 30-31). İbn Haldun’un umran ilminde ‘egemenlik’ 

hemen hemen tüm kaynakları ve etkileri açısından değerlendirilmiş ve toplum 

düzeninin temeline yerleştirilmiştir; 2. İbn Haldun’un umranı egemenlik, ekonomi 

(geçim kaynakları ve zenaatlar), ilimler gibi çeşitli açılardan incelemesi ve devlet-

umran ilişkisini biçim-madde ilişkisine  benzetmesi, medeniyeti, kültürel yaratıcılığı 

besleyen  bir toplum düzeni olarak kavradığı izlenimi vermektedir; bu Durant’ın 

medeniyet anlayışıyla da örtüşmektedir (Durant, 1978: 15). Öyleyse, 

Mukaddime’deki umran ilmi, ilk medeniyet açıklama modeli olarak da 

değerlendirilebilir. 

Tarih-umran ilişkisi tarih felsefesi açısından kurulacak olduğunda, felsefe için 

gerekli zeminin umran (ve kurumları) üzerinden sunulan genelleştirici niteliklerle 

ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Tarihteki verileri kullanan umran görüşü ve umran 

görüşünden hareketle tarih olaylarına yaklaşmak, tarih araştırmalarının umran, umran 

araştırmalarının da tarih araştırmalarına dönüştüğüne işaret eder. 

Umrana, ‘insanların toplum olarak elde ettiği tüm alışkanlıklar ve kazanımlar’ 

anlamı yüklendiğinde, onu şu iki unsurun bileşimi biçiminde yorumlamak kolaylaşır: 

1. ‘Ortaya çıkışından itibaren, insanların doğal-toplumsal tüm niteliklerini ifadeye 

döktükleri bir zemin’, yani kültür,  2. ‘Birden fazla kültürün belirli bir devlet düzeni 

çevresinde birbirine eklemlenerek çok katmanlı karmaşık bir bütün oluşturduğu 

yapı’, yani medeniyet.   Kültürü meydana getiren zeminin incelenmesiyle, tarihsel 

süreçlerin-insanın genel nitelikleriyle birlikte-nasıl anlaşılabileceği konusunda 

gerekli malzeme elde edilir. Öyleyse tarih-umran ilişkisini kurmak, İbn Haldun için, 

daha çok tarih ilmini temellendirmekle ilgili bir kaygıdan beslenmektedir, demek 

yanlış olmaz.  
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Umran, tarihi de içeren bir yapı olarak, kendisiyle birlikte varolan-hatta 

kendisini ayakta tutan- kurumlardaki zihniyetin dönüşmesine yol açmaktadır. Böyle 

görüldüğünde, umranı tarihsel süreç içinde kendisini oluşturan unsurları dönüştüren 

bir zihniyet olarak yorumlamak da olanaklıdır36. Umranın ürünleri de, ondaki 

zihniyette içkin olan değer dizilerine, temel kabullere uygun olarak ortaya çıkar. 

İlimlerin umranın kurumlarından biri olarak ele alındığı kısımda tartışılan fıkıh, bu 

söylenenler için uygun bir örnek oluşturur: İslâm  Medeniyeti’nde-ya da umranında-

süreç içinde ortaya çıkmış bir bilgi alanı ve hukuk sistemi olan fıkıh, ortaya çıktıktan 

sonra, hukuka ilişkin tüm tartışmaların odak noktasını oluşturmuş; hukukla ilgili her 

karar ya da uygulama, ya fıkıhla hesaplaşmak, ya da temellerini fıkha yaslamak 

zorunda kalmıştır. Bir başka uygun örnek de, felsefenin Eski Yunan Medeniyeti’ndeki 

konumundan verilebilir: Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan koşullar oluştuktan ve 

Thales’in ‘arkhe’ sorununu ele almasıyla birlikte felsefe Yunan Medeniyeti’nin bir 

ürünü-ya da Yunan toplumunun bir düşünüş biçimi- olarak ortaya çıktıktan sonra, 

Eski Yunan’ın tüm değer dizileri sorgulanmış, bu sorgulamalar önemli dönüşümlere 

yol açmıştır. Kısacası, umranın kurumlarından ya da ürünlerinden biri, ortaya 

çıktıktan sonra, umranda dönüşüme neden olabilir. Daha önceki bölümlerde de 

değinilen, İbn Haldun’un tarihçiden ‘umrandaki ahvâlin tabiatını bilme’ beklentisi, 

aslında anlatılan bu gerçekliğin kavranmasıyla doğrudan ilişkilidir. Umran, tarihi 

açıklama modeli olarak yorumlanınca, tarih, medeniyetin tüm unsurlarını içeren bir 

yapıya kavuşmuş ve tarih, İbn Haldun öncesine göre daha sistemli, daha iyi derlenip 

toplanmış bir malzeme sunma olanağına kavuşmuştur.   

 Şimdiye dek dile getirilenler, İbn Haldun’un umran ilmini tarihe ‘yardımcı’ 

bir ilim olarak kurduğu yönlü ifadesiyle (Ibn Khaldûn, 1958a: 68; İbn Haldun, 

2005a: 207) birlikte düşünüldüğünde, şu göze çarpar: Umran, tarihi temellendirmek 

ve mevcut tarih anlayışını dönüştürmek amacıyla kurulduğuna göre, tarih için, daha 

doğrusu, tarih ilmini daha yetkin bir temele kavuşturmak için vardır.  

 

                                                
36 Braudel, bir medeniyetin kavranması için, o medeniyeti kuran toplumun zihniyetini anlamak 
gerektiği düşüncesini savunurken, İbn Haldun düşüncesiyle de uyuşmaktadır (Braudel, 1996: 33-47).  
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Bölümün başlarında, umranın kendisinin de tarihli bir yapı olduğu, umranı 

oluşturan kurumların her birinin kendi içinde tarihli olduğu ve diğer kurumlarla 

tarihsel süreç üzerinden ilişkilendirilebileceği ifade edilmiş ve bu görüşlerin, çeşitli 

örneklerle açıklanmasına çalışılmıştır. O halde,  bu görüşlerden hareketle, tarih-

umran kavramlarının, İbn Haldun düşüncesinde, birbiriyle örtüştüğünü ya da iç içe 

geçtiğini söylemek olanaklıdır. Bu söylenenler, şöyle bir sonuca varmanın zeminini 

hazırlamıştır: Tarihteki verileri kullanan umran ilmi ve umran ilminden hareketle 

tarih olaylarına yaklaşmak, tarih araştırmalarının umran, umran araştırmalarının da 

tarih araştırmalarına dönüştüğüne işaret eder. Umran, tarihe yardımcı olmak üzere 

kurulmuşken, umranın özellikleri kendisini tarihsellik çerçevesinde sergilemiş olur; 

böylelikle umran da tarihle temellenip iç içe geçer. Bu durumda, bir toplumu 

tanımak, onun tarihsel süreçte geliştirdiği umranı tanımakla eş anlamlı olur.  

İbn Haldun’u yeni bir tarihçilik arayışına ve umran ilmine götüren kaygılar, 

en çok, içinde yaşadığı dönemin koşullarından beslenmektedir ve bu kaygıları  

oluşturan koşullara 2. Bölüm’de ana hatlarıyla değinilmiştir. İbn Haldun’un yaşadığı 

çağ ile ilgili tarih verileri,  İbn Haldun’un içinde yaşadığı bunalımlı siyasal ortama, 

yeni bir düşünce geliştirerek açılım getirmeyi denediği yönlü bir savı destekleyen 

örnekler olarak değerlendirilebilir. Bunalımlı bir çağda topluma ve medeniyete 

ilişkin kuramsal bir bakış açısı sergilemeyi deneyen ve bunu tarihçiliğe zemin 

kılmaya çalışan bir düşünür olarak İbn Haldun için en önemli kaygılardan birinin, 

toplum düzeninin sağlanması olduğu ileri sürülebilir. 

Çalışmanın ilk bölümünden bu yana, İslâm Düşüncesi’nin oluşumunun ve İbn 

Haldun’un bu düşünceye katkılarının ‘tarih’ ve ‘umran’ kavramları ekseninde 

anlaşılması hedeflenmiştir. İzleyen bölümde, çalışmanın sözkonusu hedefi ne ölçüde 

gerçekleştirebildiği üzerine bir değerlendirme yer almaktadır.     
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SONUÇ 

İbn Haldun’un umrana ilişkin verdiği malzeme, umranın medeniyetle 

örtüştüğü izlenimi vermektedir. Tarih-medeniyet ilişkisi, medeniyet olgusunu 

meydana getiren unsurlar ve bu unsurların dayandığı ilkeler, tarihsel bilginin niteliği 

gibi tarih felsefesi sorunları, İbn Haldun düşüncesi ekseninde ele alınmıştır.  

İbn Haldun’un medeniyet anlayışının özünü oluşturan “umran” kavramı 

çeşitli boyutlarıyla incelenmiş, onun Mukaddime’de ortaya koyduğu medeniyet 

modelinin ana belirleyenleri tartışılmıştır. Bu tartışma, 1. İbn Haldun’un medeniyet 

anlayışının insan doğasına, insanın yapıp etmelerine, insanlığın oluşturduğu 

kurumlara ve sosyal-siyasi değerlere dayandığını ve bu anlayışın  ordu, devlet, 

iktisat, dil, din ve tarih gibi unsurlarla temellendirildiğini, 2. İbn Haldun’un, tarih 

disiplininin temellendirilmesinde başvurduğu umran kavramının kendisinin de 

tarihsel bir süreçte oluştuğunu, bu yüzden tarih ile umranın birbirleri için birer gerek 

şart haline geldiğini söyleme imkânı sağlamıştır. Böylelikle, İbn Haldun’un tarih ile 

umran arasında güçlü bir ilişki kurduğu  düşüncesine ulaşılmıştır.   

Çalışmada ele alınan konular ve tartışılan sorunlar sonucunda varılan diğer 

düşünceler, maddeler biçiminde şöyle ifade edilebilir: 1. Felsefenin doğa bilimleri 

için,  tarihin de kültür bilimleri için birer model oluşturduğu göz önüne alındığında, 

İbn Haldun, Mukaddime’de   kültür bilimleri kuramı oluşturacak bir  tarih  anlayışı 

sergilemiştir.  İbn Haldun, toplumları ve medeniyetleri tarafsız olarak anlatan tarih 

metinlerinin yazılabilmesi için, tarihin malzemesini umran ilminin ilkelerine göre 

düzenlemeye çalışmıştır.  Umran ilmini kurarken ve çerçevesini çizerken de, siyasi 

yaşamındaki deneyimlerinden ve bulunduğu bölgelerdeki toplumlara ilişkin 

gözlemlerinden yararlanmıştır. Böylelikle İbn Haldun’un tarih açıklama modeli, 

nesnelliğe, deneyime ve gözleme dayanmıştır.   

2. İbn Haldun’un asabiyet  anlayışı, insan doğasını gerçekçi bir 

temellendirmedir. Bu anlayış, günümüzdeki  bazı  sorunları  açıklamak  için de  bir 

malzeme olarak kullanılabilir. Sözgelimi,  günümüzde siyasi partilerin sıklıkla 

sergilediği partizanlık ve adam kayırmacılık gibi tutumlar, aslında kavmiyetçilik-

kabilecilik anlayışıyla birlikte ortaya çıkan asabiyetin bir yansıması olarak 

değerlendirilebilir. Mukaddime’de dolaylı yollardan açıklanmasına çalışılan, hadarî 
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umranla asabiyetin yerini kurumlara ve çıkar ilişkilerine bırakması olgusu 

günümüzdeki siyasi ve toplumsal yapıyla da örtüşmektedir1. İbn Haldun’un sorunlara 

yaklaşımı ve asabiyete siyasi içerik yüklerken sergilediği tutum gerçekçidir ve İslâm 

Medeniyeti’nin kendi çağında bulunduğu durumu açıklamak için de daha uygundur. 

İbn Haldun, iktisâdî ve siyasi kurumlar çerçevesindeki umran modelini 14. yüzyılda, 

dünya için henüz ‘medeniyet’ kavramı sözkonusu bile değilken ortaya koymuştur ve 

asabiyet bu modelin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Bilgi veren bir disiplin kimliği 

kazanması için tarih de böyle bir umran-medeniyet anlayışı zemininde ele 

alınmalıdır. Öyleyse, yalnızca asabiyet kavramı ve içeriğinin anlaşılması bile, İbn 

Haldun’un çağını aşan bir düşünür olduğunu ileri sürme olanağı sağlar.  

3. İbn Haldun, doğrulanabilir ve kanıtlanabilir şeyleri kendisine konu edinen 

ve açıklayan bir ilim olarak felsefeyi, kendi tarih çalışmaları için yöntem kılmıştır.  

Bunu yaparak bilgikuramı açısından kendi çağının ilerisinde bir adım atmıştır. Bu 

adım hem tarih felsefesinin ortaya çıkışı için, hem de Yeniçağ Avrupası’nın uzun bir 

süre yeterince  önemsememiş olduğu ‘tarihsel varlık alanı’nın tanınması için uygun 

bir düşünce zemini oluşturmuştur. Mukaddime, medeniyet anlayışını, toplum düzeni 

çerçevesinde ele alınabilecek tüm kurumlarla ve dinamiklerle birlikte görmek 

gerektiğini anlatmıştır. Tarih de, Mukaddime’de, bir medeniyetin değer dizilerini 

temel alan, bu değer dizilerini ifadelendiren bir bilgi alanı olarak yeniden 

tanımlanmıştır. Bu söylenenlerden, İbn Haldun’un, umran modeli üzerinden, içinde 

yetiştiği medeniyetin düşünce yapısını sorguladığı düşüncesine varılabilir. 4. İbn 

Haldun’un umran modeli, çalışma boyunca ortaya koyulan düşüncelerin de işaret 

ettiği üzere, insan doğası temelinde yükselmekte, bu yüzden günümüzdeki durumla 

da uyuşmaktadır. İbn Haldun’un umran anlayışı, ahlâkın, felsefenin-özellikle tarih, 

medeniyet, siyaset üzerine yapılan felsefî çalışmaların- önemli bir sorunu olduğuna 

ve tartışılması gerektiğine de işaret eder. Bu bakımdan önemini ve güncelliğini 

korumaktadır. 5. Çalışmada, umranın özellikleri arasında kurumların rolünün ve 

ahlâkın ön plana çıktığı görülmüştür. Böylelikle, İbn Haldun’un medeniyetlerin 

yükseliş ve düşüşlerini yalnızca ekonomiye değil, tarihte uzun bir zaman dilimine 

yayılan ve döngüsel bir neden-sonuç ilişkileri zinciri aracılığıyla ahlâkî, siyâsî, 

                                                
1 Sözgelimi, aynı köyden aynı kente göç etmiş farklı kuşaktan akrabalar, şehirlerde, daha çok kendi 
çıkarlarını korumaya eğilimli gibi görünmektedirler. 
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kurumsal, demografik, toplumsal ve psikolojik etkenlerin karşılıklı ilişki içindeki 

rollerine de bağladığı anlaşılmıştır2.  6. İbn Haldun’un medeniyete ilişkin sorunları 

kavrayış ve çözümleyiş tarzının İslâm Medeniyeti’ndeki yapıyla uygunluğu da bu 

çalışmada yanıt aranmış sorulardan biridir. Başka bir söyleyişle,  İslâm 

Medeniyeti’nin İbn Haldun’un umran modeline göre açıklanmasının uygun olup 

olmadığı da sorgulanmıştır. Çalışmada ele alınanlar doğrultusunda, umran modelinin, 

hem tarihi temellendirme kaygısından, hem de yaklaşık 200 yıldır çalkantılarla 

yaşayan İslâm Medeniyeti’nin içinde bulunduğu olumsuzlukları açıkça gösterme ve 

bunları aşmak üzere yol çizme kaygısından beslendiğini söyleme imkânı doğmuştur. 

Zaten Mukaddime ile başarılan en önemli iş, İslâm Medeniyeti’ne-temel değer 

dizilerine bütünüyle sırtını dönmeden-içeriden bir kavrayış ve sorgulama getirmiş 

olmasıdır. Kısacası, İslâm Medeniyeti’nin tarihini İbn Haldun’un umran modeli 

eşliğinde okumak, İslâm tarihini daha iyi anlamaya yol açacaktır. Çünkü İslâm 

Medeniyeti’nin olgunluk döneminde ortaya çıkan bu içeriden sorgulayıcı model, hem 

tek tek olayların ardında insan doğasına ilişkin gerçeklikler olduğunun bilincindedir, 

hem de bu gerçeklikleri ilke-yasa biçiminde ortaya koyup açıklarken, bu ilkeleri-

yasaları tarihteki (en çok da İslâm tarihindeki ve toplumundaki) olaylara uyarlamayı 

denemiştir.   

      7. İbn Haldun’un, Mukaddime’de, ‘umran’ terimini ‘ilerleme, gelişme’ 

anlamlarını içerecek, hatta zaman zaman doğrudan bu anlamlara gelecek biçimde 

kullandığını söylemek olanaklıdır. Medeniyet, adalet, hak, görev, ödev gibi bazı 

toplumsal değerlerin anlam kazandığı bir zemin olarak görüldüğünde, a. Değerlerin 

onları taşıyan medeniyetle birlikte dönüştüğü-yani içeriklerinin kısmen ya da 

tamamen değiştiği, b. Medeniyetin ve taşıdığı değerlerin tarihsel bir temele sahip 

olduğu söylenebilir. Zaten ‘ilerleme’ ve ‘gelişme’ de medeniyetin tarihsel bir 

süreklilik içerisinde sergilediği dönüşümlerin adı olarak yorumlanabilir.  

8. İbn Haldun, tarihi umran aracılığıyla incelerken, umranın zemininin de 

tarihsel olduğunun farkındadır. İbn Haldun’un Mukaddime boyunca anlattıkları, 

aslında şu düşünceleri temellendirme denemesi olarak değerlendirilebilir: a. Tarihin 

bilgi değerine sahip olması için, medeniyeti kavramak ve anlatılacak tarih olaylarını 

                                                
2 Bkz. Chapra 2006: 211; İbn Khaldûn 1958a: 80, 1958b: 105, İbn Haldun 2005a: 203-204, 540. 
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belirli bir düzene-yani olayın içinde geçtiği medeniyetin değer dizileri eksenine- 

oturtmak gereklidir, b. Olguların doğruluğunun denetlenmesi ve sorgulanması 

sırasında, olguların umran içindeki konumlarına göre değerlendirilmesi gerekir, c. 

Tarihçi bir olayı anlatırken, olayın içinde geliştiği medeniyetin temel niteliklerini de 

vermek zorundadır. Bütün bu düşünceleri tarih anlayışında barındırması, İbn 

Haldun’un, İslâm Medeniyeti’ni bütünlüğüyle kavramak isteyenler için benzersiz bir 

rehber olduğu izlenimini güçlendirmektedir.  

Son olarak, günümüzde egemen olan Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin tarih 

anlayışı, en iyi biçimde, farklı bir medeniyet ve onun düşünce çizgisi üzerinden 

sorgulanabilir. Çalışmada ele alınan konular çerçevesinde, İbn Haldun’un tam da bu 

görüş için ideal bir malzeme sunduğu görülmüştür. Çünkü İbn Haldun, İslâm 

Medeniyeti’ni, olgunluk dönemi olarak görülebilecek bir döneminde sorgulamış ve 

yeni bir açılım aramıştır.  

Bu çalışmanın, çağımızdaki sorunlarla  bağlantılı bazı tarih felsefesi 

sorularının sorulmasına ve bu sorular ekseninde yararlı ve verimli tartışmaların 

doğmasına katkı sağlaması beklenmektedir. İçinde yaşamakta olduğumuz küresel 

medeniyet nasıl ve ne ölçüde dönüşebilecektir?, Küresel medeniyet çökerse, onun 

yerini nasıl bir medeniyetin alması beklenebilir?, Küresel medeniyete alternatifler  

aranırken İslam Medeniyeti ne türden  katkılar  sağlayabilir?, gibi soru ve sorunların 

tarih felsefesi açısından nasıl çözümlenebileceği, İbn Haldun ve Vico gibi tarih 

felsefecilerinin düşüncelerinden nasıl yararlanılabileceği  üzerinde düşünmek, 

bundan sonraki tarih felsefesi çalışmalarına  yön verecektir.  
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