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Ýdeal-Gerçek Uyuþmazlýðýna Ýbn Haldun’un Yaklaþýmýnýn Bazý 
Örneklerle Tahlili

Ali Çaksu

Bildirimizde Mukaddime’deki gözlem, teori ve yorumlarýna dayanýlarak, Ýbn Haldun’un
Ýslâm’la iliþkili bazý idealleri nasýl anladýðý, idealler ve gerçekler arasýndaki iliþkilere nasýl yaklaþ-
týðý, bunlar arasýnda zaman zaman ortaya çýkan uyuþmazlýk, gerilim ve çeliþkileri nasýl ele aldý-
ðý ve bazan bu tür meselelere nasýl çözüm bulduðu incelenecektir.

Mukaddime’den seçme örneklerle yürüteceðimiz çalýþmada öncelikle, Ýbn Haldun’un gö-
züyle asabiye-din iliþkisi tartýþýlacak ve asabiye gibi görünürde (ve belki de hakikatte) Ýslâm ide-
aline aykýrý duran bir olgunun, müellifin tarih ve siyaset teorilerindeki yeriyle baðlantýlý olarak,
Ýslâm tarihinin ilk yýllarýnda ortaya çýkan birtakým geliþmelerin ve ihtilâflý olaylarýn yorumlanma-
sýna etkisi ele alýnacaktýr. Ayrýca umran ilminin ýþýðý altýnda, yazara göre, tarihî birçok rivayette
olduðu gibi, tefsirlerde ve hadis rivayet ve deðerlendirmelerinde yapýlan önemli yanlýþlýklar üze-
rinde durulacaktýr. Bundan baþka, Ýbn Haldun’un ilâhî ceza gibi bazý konular hakkýndaki Kur’an
âyetlerini anlayýþ ve yorumlamasýna bakýlarak, umran ilminin veya sosyal bilimlerin Kur’an tef-
sirine etkisi de vurgulanacaktýr.

Ýbn Haldun’un gözünden ideal-gerçek iliþkisini inceleyeceðimiz bu çalýþmaya sonuç olarak,
bu düþünürün “yeni ilm”inin sadece, o döneme kadar hâkim olan mevcut tarih yazýmýna kök-
lü bir eleþtiri ve alternatif getirmekle kalmayýp, ayný zamanda tefsir ve hadis anlayýþlarýnýn bazý
yönlerine de tenkit getirip bunlarýn gözden geçirilmesini teklif ettiðini söyleyebiliriz.
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Mit ve Gerçek Arasýnda: Arap Dünyasýnda Ýbn Haldun Tartýþmalarý

Cengiz Tomar

Ýbn Haldun, çaðdaþ Arap dünyasýnda üzerinde çok tartýþýlan düþünürlerin baþýnda gelmek-
tedir. Bunun en önemli sebebi Ýbn Haldun’un müslümanlarýn þu anda içinde bulunduklarýna
benzer bir kriz döneminde ortaya çýkmýþ olmasý, görüþlerinin Batýlý bilim adamlarý tarafýndan da
iltifat görmesi ve düþüncesinin modern özellikler taþýmasýdýr. Bu nedenle Ýbn Haldun XIX. yüz-
yýldan itibaren Arap dünyasýnda ilgi gören panislâmizm, milliyetçilik, sosyalizm gibi ideolojiler
doðrultusunda çok çeþitli okumalara tâbi tutulmuþtur. Bildirimizde yaþadýðý dönemden baþla-
mak üzere Arap kültüründe Ýbn Haldun’un düþünsel mirasýnýn izleri incelendikten sonra modern
Arap dünyasýnda Mukaddime’nin çaðdaþ okumalarý deðerlendirilmeye çalýþýlacaktýr.

Ýbn Haldun Perspektifinden Avrupa Birliði’nin Geleceði

Durmuþ Hocaoðlu

Avrupa Birliði, bugüne kadar tarihte bir benzeri veya modeli görülmemiþ olan, birçok dev-
letin kendi iradeleriyle vücut verdiði en kapsamlý bir siyasî bütünleþme projesidir. Fikrî temelle-
ri çok erken dönemlere dayanan Avrupa Birliði projesi Özellikle II. Dünya Savaþý’ndan sonra
yaþanan yýkýmýn ardýndan hýz kazanmýþtýr. Önceleri ekonomik bir birlik olarak yapýlanan Avru-
pa Birliði son yýllarda ABD benzeri federal bir yapýlanmaya doðru ilerlemektedir.

Ancak bütün bu ilerlemeler karþýlýk bir “Avrupa Birleþik Devletleri” olabilmesinin önünde
ciddi problem alanlarý mevcuttur. Bu bildiride, bu problem alanlarý Halduncu perspektiften ana-
liz edilerek Avrupa Birliði için bir gelecek vizyonu elde edilmesine katkýda bulunulmaya çalýþýla-
caktýr. Hakiki mânada bir nesep asabiyesinden mahrum olan proje, Halduncu kavramlardan
olan “sebep asabiyesi”ni temel seçmiþ görünmektedir. Ancak konjoktürel þartlarýn deðiþmesi
durumunda bu sebep asabiyesi Avrupa Birliði’ni oluþturan uluslarý bir arada tutabilecek midir?
Bu sebep asabiyesi Avrupa milletleri arsýndaki derin ihtilaflarý ortadan kaldýrabilecek midir? Ne-
sep asabiyesi ile “Avrupalýlýk sebeb asabiyesi” arasýnda, derinlerde yaþanmakta olan çatýþma,
ileride, Avrupa Birliði’nin, belki de trajik bir þekilde daðýlmasýna yol açabilir mi?

Ýkinci olarak ele alýnacak husus ise Avrupa toplumunun sosyal, kültürel, mânevî ve ahlâkî
yapýsý ile ilgili Ýbn Halduncu bir kritik denemesidir. Bir Avrupa Birleþik Devletleri kurulsa dahi
Avrupa toplumlarýnýn daha þimdiden Ýbn Haldun’un yozlaþan cemiyetler için öngördüðü birçok
karakteristik semptomu vermekte olmasýdýr. Çalýþma azminin azalmasý, iþ ahlâký ve disiplininin
çözülmesi; az çalýþarak çok tatil yapma eðilimlerinin kuvvetlenmesi; nüfusun gerilemesi; dinsiz-
liðin, bir “Hýristiyanlýk sonrasý Avrupa” teriminin icadýný gerektirecek derecede artmasý; homo-
seksüellik, insest, pedofili vb. aþýrý ahlâksýzlýklarýn meþrûlaþmasý, aile baðlarýnýn kopmasý gibi
semptomlar Ýbn Haldûn’un pespektifinden bakýldýðýnda, bu kýtanýn önemli boyutta bir krizle
karþý karþýya bulunduðunu düþündürtmektedir.
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Ýbn Haldun’un Osmanlý Düþüncesine Etkileri

Ejder Okumuþ

Osmanlý Devleti’nin “zayýflama” sürecine girmesiyle birlikte Osmanlý devlet adamlarý,
ulemâ, düþünür ve tarihçileri, bu zayýflamanýn sebepleri üzerinde yoðunlaþmýþ, zayýflamanýn çö-
küþle noktalanmamasýnýn mümkün yollarýný düþünüp araþtýrmýþlardýr. Bu çerçevede söz konu-
su devlet adamý, ulemâ, tarihçi ve düþünürlerin, fikirlerinden etkilendikleri, yararlandýklarý, hat-
ta çöküþle ilgili teorilerini Osmanlý Devleti’ne -bazý deðiþikliklerle de olsa- uyarlamaya çalýþtýkla-
rý bir ilim adamý, bir tarih felsefecisi, bir sosyolog karþýmýza çýkmaktadýr: Ýbn Haldun. Bir toplum
teorisyeni olan Ýbn Haldun’un tarih ve toplum görüþü, Osmanlý Devleti’nin “zayýflama/gerile-
me” ve “çöküþ”ten nasýl kurtarýlacaðýný düþünenler için temel bir baþvuru kaynaðý olmuþtur. Hiç
kuþkusuz Ýbn Haldun’un Batýlý ve Doðulu, gayrimüslim ve müslüman baþka düþünürler üzerin-
de de önemli etkileri olmuþ ve olmaya da devam etmektedir. Fakat bu çalýþmanýn konusu, Ýbn
Haldun’un Osmanlý düþüncesine etkileridir. Bu çalýþmada bazý Osmanlý düþünürlerinin görüþle-
ri temelinde Ýbn Haldun’un Osmanlý düþüncesine etkilerini ele almak amaçlanmaktadýr.

Ýbn Haldun’un Fýkhî Birikimi ve Ýslâm Hukuk Tarihiyle Ýlgili Görüþleri
(Mukaddime Çerçevesinde)

Ferhat Koca

Hayatý siyasî ve idarî alanlarda verdiði mücadelelerle geçen Ýbn Haldun’u Ýslâm düþünce
tarihinde meþhur eden þey, el-Mukaddime adlý ölümsüz eserinde ileri sürdüðü, özellikle tarih ve
sosyoloji sahalarýndaki özgün teori ve düþünceleridir. Bununla birlikte o, adý geçen eserde, sa-
dece tarih ve sosyoloji konularýyla ilgilenmemiþ, hemen hemen bütün temel Ýslâm bilimlerinin
nitelikleri ve tarihsel geliþimleri hakkýnda birtakým bilgiler vermiþtir. Onun, hakkýnda görüþ be-
lirttiði bu ilimlerden biri de bugün “Ýslâm hukuku” adýyla andýðýmýz fýkýh ilmidir. Ýbn Haldun fý-
kýh yanýnda, onun içerisine giren ferâiz, fýkýh usulü, hilâf ve hilâfiyat ilimleri hakkýnda da bazý
deðerlendirmelerde bulunmuþtur. Ayrýca o, Mýsýr’da çeþitli medreselerde müderrislik yaparak fý-
kýh eðitim ve öðretiminin, Mâlikî mezhebi baþkadýlýðý yaparak da bizzat hukukî uygulamanýn
içerisinde bulunmuþtur. Ancak bu süreçte bazý muhalif çevreler onun özellikle fýkhî birikimini
sorgulamýþtýr.

Biz bu tebliðimizde, Ýbn Haldun’un fýkhî birikimini tesbit etmeye ve özellikle Mukaddime
adlý eserinde Ýslâm hukuk tarihiyle ilgili belirttiði düþünce ve deðerlendirmelerin, onun “umran
teorisi”yle iliþkisini belirlemeye çalýþacaðýz.

Ýbn Haldun’un bizzat kendi hayatýný anlattýðý et-Ta‘rîf bi’Ýbn Haldûn ve rihletühû garben ve
þarken adlý eserinde verdiði bilgilere göre o, on sekiz yaþýna kadar temel dini eðitimini almýþ ve
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daha sonra siyaset ve idarecilik alanlarýndaki çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Bu temel eðitimi sýrasýn-
da o, döneminin eðitim-öðretim müfredatlarý ve gelenekleri çerçevesinde Kur’an, hadis, fýkýh, fý-
kýh usulü ve kelâm gibi dinî ilimlerle, felsefe ve mantýk gibi aklî ilimleri okumuþtur. Fýkýhla ilgili
olarak okuduðu eserler arasýnda Ýmam Mâlik’in el-Muvatta’ý, Sahnûn’un el-Müdevvene’si, Esed
b. Furât’ýn el-Esediyye’si, Utbî’nin el-Utbiyye’si, Ýbnü’l-Hâcib’in el-Muhtasar’ý ve onun bazý
þerhleri, Ýbn Habîb’in el-Vâzýha’sý... gibi temel Mâlikî kaynaklarý yer almaktadýr. Ayrýca o, Mý-
sýr’da Kamhiyye ve Berkûkýyye (Zâhiriyye) medreselerinde müderrislik ve Mâlikî mezhebi baþ-
kadýlýðý görevlerinde bulunmuþtur. Ýbn Haldun, et-Ta‘rîf adlý eserinde, baþkadýlýðýna karþý çýkan
çevrelerin kendisine muhalefet etme sebepleri hakkýnda herhangi bir bilgi vermemiþ ve onlarý
sürekli olarak “bozgunculuk yapanlar ve fesatçýlar” þeklinde itham etmiþtir. Bize göre Ýbn Hal-
dun, Mâlikî geleneði içerisinde yetiþmiþ olan Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî, Kâdý Ebû Bekir el-
Bâkýllânî, Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, Kâdý Abdülvehhâb, Ebü’l-Velîd el-Bâcî, Ýbn Rüþd el-Ced, Ýbn
Rüþd el-Hafîd, Kâdý Ýyâz, Ýbnü’l-Hâcib, Ýbn Ferhûn ve Karafî gibi fakihler çapýnda büyük bir fý-
kýh bilgini olmamakla beraber, aldýðý temel fýkhî eðitimi ve hayatý boyunca edindiði engin tec-
rübe ve bilgi birikimi, onun hem Mâlikî baþkadýsý olmasýna hem de Ýslâm hukuk tarihi hakkýn-
da çeþitli deðerlendirmelerde bulunmasýna imkân verecek geniþlikte ve derinliktedir.

Öte yandan Ýbn Haldun et-Ta‘rîf ve el-Mukaddime adlý eserlerinde, baþlangýcýndan kendi
zamanýna kadar, Ýslâm hukuk tarihinin geliþimi ve literatürü hakkýnda geniþ bilgiler vermiþtir.
Özellikle et-Ta‘rîf’te, Mâlikî mezhebinin kurucu imamý olan Ýmam Mâlik ve el-Muvatta’ adlý ese-
riyle diðer Mâlikî kaynaklarý ve yaþadýðý dönem Mýsýr’ýnda yargý (kaza) teþkilatýnda yaþanan yoz-
laþma hakkýnda geniþ bilgiler bulunmaktadýr. Bu arada, el-Mukaddime’de hilâf ilmiyle ilgili bil-
giler verirken, Ýslâm hukuk mezheplerinin re’y ve eser tercihleri ve aklî delilleri kullanma bece-
rileri baðlamýnda; kýyasýn Hanefîler’de birçok fer‘î konunun temelini teþkil ettiðini, bu sebeple
de onlarýn, nazar (münazara, tartýþma) ve araþtýrma ehli olduklarýný; Mâlikîler’in ise çoðu zaman
eser ve nakle dayandýklarýný ve ehl-i nazar olmadýklarýný, ayrýca Mâlikîler’in çoðunluðunun Mað-
ripli (Kuzey Afrika) ve -çok az istisnasýyla- söz konusu münazara ve tartýþma sanatlarýndan ga-
fil bedevîler olduklarýný söyler. Ýbn Haldun’un Ýslâm hukuk tarihiyle ilgili yaptýðý bu deðerlendir-
meler ise, onun “umran teorisi”yle büyük bir paralellik arzetmektedir.

Sosyal Bilimlerde Açýlým Ýmkânlarý: Ýbn Haldun’dan Hareketle Bir Analiz

Lütfi Sunar - Faruk Yaslýçimen

Ýbn Haldun’un sosyolojik fikirleri üzerine çok þey yazýlmýþtýr. Yine ayný derecede, metodo-
lojisi ve Kitâbü’l-Ýber’i karþýlaþtýrýlarak, tarihsel bakýþ açýsýnýn, deðiþik yönleri detaylý bir þekilde
incelenmiþtir. Ama Mukaddime’nin bazý bölümlerinin zor olmasý ve Maðrib’in kültürel ve bilim-
sel tarihi konusundaki bilgisizlik nedeniyle, onun bilim ve felsefe tarihçisi yönü, daha doðru bir
ifadeyle metafizikçi tarafý ihmal edilerek, gerektiði gibi üzerinde durulmamýþtýr. Ýþte bu yüzden
onun bilimsel metodolojisinde izlediði bütünleyici bakýþý ihmal edilmiþtir. Özellikle Ýbn Hal-
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dun’un umran ilmiyle ortaya koymaya çalýþtýðý da bu bütünleyici bakýþtýr. Bugün onu anlama
yolunda yaþanan en önemli sorunlardan biri de Ýbn Haldun’un düþüncesinin kendi çerçevesin-
de deðil modern çerçevede deðerlendiriliyor olmasýdýr. Mevcut sosyal bilimler paradigmasý içer-
sinde Ýbn Haldun’u anlamak bir problemdir. Zira sosyal bilimler kendi parçalanmýþlýklarýný Ýbn
Haldun’u anlama çabasýna da yansýtmakta ve parçalanmýþ bir anlayýþ ortaya çýkmaktadýr.

Bu bildiride iki temel sorunsal irdelenecektir. Bunlardan birincisi Ýbn Haldun’un Mukaddi-
me’de ileri sürdüðü düþünce ve izlediði metodolojinin günümüzde sosyal bilimlerde yaþanan
parçalanmýþlýk krizine alternatif bir bakýþ sunabilme olanaðýdýr. Ýkinci sorunsal ise kendisi de bir
çöküþ devri düþünürü olan Ýbn Haldun’un umran teorisi bugün de benzer bir çöküþ devrinde
olan müslümanlara yeniden bir dünya tarihi yazabilme perspektifi verme olanaðýdýr.

Epistemolojik Dönüþüm ve Ýbn Haldun

Ýbrahim Erol Kozak

Orta Çað’dan Modern Çað’a geçiþin temelinde bilginin kaynaðýna iliþkin epistemolojik zih-
niyet farkýnýn yattýðý söylenebilir. Bilim alanýna ait bilgi ve bunun elde edilme, geliþtirilme yolla-
rý ile; diðer bilgi alanlarýna (inanç, deðer alaný vs.) ait bilgi arasýndaki farkýn farkýna varýlmasý
epistemolojik bir dönüþüm noktasý teþkil etmiþtir.

Ýbn Haldun’un metodolojisi iþte bu noktada, insanlýk ve Ýslâm düþünce tarihi bakýmýndan
özgün bir nitelik arzetmektedir. Kendisi 14. asýrda yaþamýþ bir düþünür olmakla beraber, ele al-
dýðý pek çok ekonomik, sosyal, siyasal olaya iliþkin yaklaþým tarzýnýn çaðýný çok aþan, modern
çaðlara ait bir özellik taþýdýðý görülmektedir.

Tebliðimizde, Ýbn Haldun’un sosyal ve ekonomik olaylarla ilgili olarak yaptýðý deðerlendir-
meler ve bunlarýn temelinde yatan epistemolojik bakýþ açýsý üzerinde durulacak; bu meyanda,
meselâ ondan takriben dört asýr sonra yaþamýþ olan bir baþka Ýslâm düþünürü olan Erzurumlu
Ýbrahim Hakký arasýndaki epistemolojik zihniyet farklýlýðý belirtilmeye çalýþýlacaktýr.

Ýbn Haldun’da Asabiyet

M. Akif Kayapýnar

Devletler neden yükselir ve düþer? Neden bazý toplumlar daha baþarýlý bir siyasî ve sosyal
yapý geliþtirebilirken diðer bazýlarý bu konuda yetersiz kalýr? Her siyasî örgüt önünde sonunda
yok olmaya mahkûm mudur? Bir siyasî yapýya hayat veren temel dinamik nedir? Tarih boyun-
ca bu tür sorularý cevaplama çabalarý eksik olmamýþtýr. Ne var ki son zamanlarda bu konudaki
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çabalarýn yoðunlaþtýðý görülüyor. Aydýnlanma düþüncesi üzerine yükselen geleneksel teorik yak-
laþýmlarýn son zamanlarda hayatýn hemen her alanýna nüfuz etmiþ küresel deðiþme ve geliþme-
leri anlama ve açýklama noktasýndaki zaaflarý, tarihsel-sosyolojik araþtýrmalara yönelen bu ilgi-
nin ardýndaki baþat neden olarak görülebilir.

Ýþte, bir XIV. yüzyýl Kuzey Afrikalý müslüman tarihçi ve filozof olan Ýbn Haldun böyle bir kül-
türel baðlamda farklý sosyal ve insanî bilim çevrelerinde ilgi odaðý haline geldi. Ýbn Haldun, in-
san topluluklarýna dair, merkezinde devletlerin yükseliþ ve düþüþü olan, kapsamlý bir teori geliþ-
tirmiþtir. Ýbn Haldun’un bu teorik çerçevesinin özünü ise, kolektif siyasî eylemin yegâne kaynaðý
olan asabiyet teþkil etmektedir. Ne var ki asabiyetin, bunca merkezîliðine raðmen, bugüne deðin
üzerinde uzlaþýlmýþ bir tarifi yapýlamamýþtýr. Bu nedenle, halihazýrda içinden geçmekte olduðu-
muz dönüþümü anlayabilmek ve açýklayabilmek noktasýnda Ýbn Haldun’un sosyal felsefesinden
faydalanmak istiyorsak, asabiyet terimini kuþatýcý bir biçimde tanýmlamak mecburiyetindeyiz.

Bu teblið boyunca üç temel sorunun cevabý aranacaktýr. Birincisi, bir grup açýsýndan asabiye-
te sahip olmak ne anlama gelir? Ýkincisi, asabiyet nasýl ortaya çýkar? Son olarak, asabiyet nedir?

Kapsamlý bir biçimde tanýmlandýðý takdirde asabiyet sosyal bilimlerde üretici bir parametre
olmaya adaydýr.

Ýbn Haldun’un Gözüyle Naklî Ýlimler

Murteza Bedir

Ýslâm medeniyeti tarihçisi olarak Ýbn Haldun ve meþhur eseri Mukaddime üzerine yapýlan
çalýþmalar aðýrlýkla onun tarih felsefesi, sosyal teorisi gibi konulara yoðunlaþmýþtýr. Ancak Ýbn
Haldun bu alanlardaki gözlem ve teorilerini ayný zamanda Ýslâm medeniyetinde bilginin üretil-
mesi ve bilgi sýnýflamalarý gibi alanlara da uygulamýþtýr; bu açýdan hem çaðýna kadar ilimlerin
geliþimine dair açýklamalar yapmýþ hem de kendi döneminde ilimlerin içinde bulunduðu du-
rumlara iliþkin çaðdaþ gözlemlerde bulunmuþtur.

Bu çalýþma önce Ýbn Haldun’un sosyal teorisinden kaynaklanan bilgi tasavvuru ve özellik-
le bu tasavvurun adýna naklî ilimler dediði temel Ýslâm bilimleri bilgi kategorisini somut olarak
nasýl etkilediði üzerinde durulacaktýr. Ýlimleri deðerlendirirken Ýbn Haldun’un geliþtirdiði yöntem
üzerine özel bir vurgu yapacak olan bu çalýþma ayný zamanda onun, yöntemine, ilimleri somut
olarak ele aldýðý bölümlerde ne kadar sadýk kaldýðýný da tartýþacaktýr.

Çalýþma, sonuçlarý açýsýndan da Ýbn Haldun’un medeniyet tarihi inceleme yönteminin gü-
nümüz Ýslâm düþüncesine ve Ýslâmî bilgi anlayýþýna hangi yönlerde katký saðlayacaðý üzerinde
duracaktýr. Daha somut olarak Ýbn Haldun’un bakýþ açýsýnýn, temel Ýslâm ilimlerin tarihini çalý-
þan günümüz müslümanlarýna bir perspektif sunup sunamayacaðý konusu bu çalýþmanýn amaç-
larýndan birini teþkil edecektir.
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Mukaddime’deki Aklî Ýlimler Algýsýnýn Deðerlendirilmesi

Ömer Türker

Ýbn Haldun’un Mukaddime adlý eserinin ilimler tarihi bakýmýndan ayýrýcý özelliklerinden biri
Ýslâm toplumunda hakim olan ilim anlayýþýný ve ilmî gelenekleri deðerlendirdiði kýsýmda ortaya
çýkmaktadýr. Dilbilimden metafiziðe kadar pek çok ilmin tarihî süreciyle birlikte deðerlendirildiði
bu kýsmýn aklî ilimleri söz konusu eden bölümleri tebliðimizde tartýþmaya açýlacaktýr. Ýbn Haldun
ele aldýðý ilimleri biliþsel ve pragmatik açýdan deðerlendirmektedir. Bu baðlamda bir ilmin ifade
ettiði bilginin doðruluk deðeri ile o ilmin nasýl bir yarar saðladýðý Ýbn Haldun’un ayný zamanda
ilimler tarihine bakýþ açýsýnýn da temelini oluþturur. Kelâm ilmini savunmacý bir gayeyle baðlantý-
lý olarak düþünmesi, felsefe ile kelâmýn bakýþ açýlarýnda gördüðü farklýlýk, kesin bilgi vermemele-
rine raðmen doða bilimlerinin pragmatik deðeri ve tasavvufun teorik ve pratik deðeriyle ilgili söy-
ledikleri onun genel tavrýyla irtibatlý olarak ortaya çýkmaktadýr. Tebliðimizde birinci olarak Ýbn
Haldun’un genel tavrý irdelenecek, ikinci olarak aklî ilimler hakkýndaki yorum ve tesbitlerinin sor-
gulamasý yapýlacaktýr. Özellikle Ýbn Haldun’un metafiziðin tarihi ile bilgisel deðeri ve kelâm ilmi-
nin amacý ile varlýðý arasýnda kurduðu iliþki ve mantýðýn bir alet olarak kelâmcýlarca kullanýmýyla
kelâm-felsefe yakýnlaþmasýnýn kelâm tarihinde meydana getirdiði deðiþiklikler hakkýnda söyledik-
leri üzerinde yoðunlaþarak düþünürün aklî ilimlere dair algýsý deðerlendirilecektir.

Medeniyetler Sosyolojisi: Ýbn Haldun’un Umran Kuramý Açýsýndan
Medeniyetler Arasý Ýliþkilerin Geleceði

Recep Þentürk

Ýslâm yönetimi altýnda fýkhýn hukukî zemini hazýrladýðý “millet sistemi” içersinde bir arada
yaþayan çok medeniyetli bir toplumun ürünü olan Ýbn Haldun’a (ö. 808/1406) göre “medeni-
yet” ve “umran” müteradif kavramlardýr. Ona göre dünya küre þeklindedir; kürenin yarýsý sular-
la kaplýdýr; geri kalan yarýyý oluþturan karalarýn önemli bir kýsmý ise yerleþime elveriþli deðildir;
yerleþime elveriþli bölgelerde insanlar bazý özellikleri itibariyle birbirinden farklý olsa bile benzer
davranýþlar sergileyen medeniyetler kurmuþlardýr. Böylece Ýbn Haldun, medeniyeti bir “hükmî
toplumsal eylemci” (corporate social actor) olarak tanýmlamýþ ve onu tek baþýna bir disiplinin
konusu yapmýþ farklý, þartlar altýnda medeniyetlerin davranýþlarýný ve verdikleri tepkileri incele-
miþtir. Araþtýrmalarý, onu medeniyetlerin evrensel düzlemde benzer davranýþ biçimleri sergiledi-
ði sonucuna götürmüþtür. Kendi dönemindeki varlýk ve ilim anlayýþýný takip ederek umranýn zâtî
arazlarýný (avârýz-ý zâtiyye) umran ilminin meseleleri olarak belirlemiþtir. Ýbn Haldun, medeni-
yetleri ve medeniyetler arasý iliþkileri bir yandan iç dinamiklerle, bir yandan dýþ dinamiklerle
açýklayan deðiþme ve çatýþma eksenli iliþkisel bir medeniyet kuramý sunmuþtur. Bu yaklaþýma
göre, medeniyetler çizgisel bir ilerleme veya gerileme göstermezler; tam tersine iniþ çýkýþlarla do-
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lu bir tarihleri vardýr. Paradoksal bir þekilde, çok geliþmiþlik, medeniyetlerin kendilerini savun-
ma güçlerini zayýflatarak çökmelerine yol açabilir. Günümüz penceresinden konuya yaklaþtýðý-
mýzda, Ýbn Haldun’un medeniyetleri ve medeniyetler arasý iliþkileri konu edinen umran ilmi açý-
sýndan günümüzdeki medeniyetler arasý çatýþma tartýþmalarýný nasýl yorumlayabiliriz ve mede-
niyetler arasý iliþkilerin geleceði açýsýndan ne söyleyebiliriz? Amacýmýz, baþta Samuel Hunting-
ton’un medeniyetler çatýþmasý tezine dayalý gelecek anlayýþýný Ýbn Haldun’un bakýþ açýsýndan
deðerlendirmek ve geleceðe Ýbn Haldun’un gözüyle yeniden bakmaya çalýþmaktýr.

Umranýn Keþfi: Ýbn Haldun’un Tasavvuf Kritiði

Semih Ceyhan

Tebliðimizde Ýbn Haldun’un ilimler sayýmý içerisinde yer verdiði ve Ýslâm’da sonradan orta-
ya çýkan þer‘î ilimlerden kabul ettiði tasavvufa bakýþý analiz edilecektir. Analiz iki kýsma ayrýla-
caktýr: tarih ve düþünce. Birinci kýsýmda Ýbn Haldun’un tarihsel bir vâkýa olarak tasavvuf ilminin
iþtikaký, ortaya çýkýþý, kaydettiði dönemler (klasifikasyon sorunu) vb. hakkýndaki düþünceleri bir
problematik olarak tahlile tâbi tutulacaktýr. Ýkinci kýsýmda ise Ýbn Haldun’un tasavvuf ilmine
mevzu ve mesâil açýsýndan yaklaþým keyfiyeti incelenecektir. Ancak bu iki kýsým birbiriyle irtiba-
tý dahilinde analiz edilecektir. Analiz ilk sûfîler döneminden sonra gelen, özellikle Ýbnü’l-Arabî ve
sonrasý geliþen muhakkik sûfîlerin tasavvufî düþünceleri etrafýnda gerçekleþecektir. Bu suretle
Ýbn Haldun’un tasavvufa yaklaþýmý tahkik ve tenkide konu olacaktýr.

Ýbn Haldun’un Medenî Siyaset Ýlmini Eleþtirisi

Þenol Korkut

Bu bildiride öncelikle Ýbn Haldun’un siyaset alaný için önerdiði metodun hem klasik siyaset
felsefesi hem de Ýslâm siyaset düþüncesi açýsýndan özgün olan boyutlarý ele alýnacaktýr. Ýslâm dü-
þüncesinde sistematik bir düþünce tarzý olarak Fârâbî ile baþlayan siyasal felsefe, filozofun ait ol-
duðu geleneðin zorunlu bir parçasý olarak tümdengelim yöntemini kullanarak sosyal hadise ve
olgularý küllî kanunlar çerçevesinde açýklama metodunu benimsemekte, burhanî metotun kifa-
yetsiz olduðu cüzî ve sonsuz iradî olaylarýn çözümünü ise söz konusu küllî kaideler ýþýðýnda uz-
manlýk bilgilerine býrakmaktadýr. Bir mânada “tarif”ten “resm”e doðru bir seyir söz konusu ol-
maktadýr. Ýbn Haldun ise, bu metodun sosyal olay ve olgularý açýklamakta kifayetsiz kalacaðýný
belirtmekte, bu bakýþ açýsýyla geliþtirilecek siyasal felsefenin bir anlamda zorunlu olarak ütopik
bir toplum modeli sunacaðýný iþaret etmekte ve bu noktadan hareketle Fârâbî üzerinden felasi-
feyi realist olmamakla eleþtirmektedir. Bu noktada Ýbn Haldun’un felâsifeye yaptýðý ithamlarda,
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filozoflarýn siyasal felsefesini bütüncül bir açýdan ele alýp almadýðý, bu yargýlar yapýlýrken özellik-
le filozoflarýn cahil þehirler ve onlarýn görüþleri hakkýndaki teorilerinin göz önünde bulunduru-
lup bulundurulmadýðý tartýþýlmýþ ve Ýbn Haldun’un medeni siyaset ilmi eleþtirisinin sahihliði sor-
gulanmýþtýr. Bu durumda modern yorumlarda felasifenin olmasý gerekeni, Ýbn Haldun’un ise
“olan”ý açýklama giriþimleri olduðu, Ýbn Haldun’un daha ilmî bir tutum sergilediði belirtilmekte-
dir. Ýkinci olarak, Ýbn Haldun’un önerdiði metodun yapýsý hakkýnda günümüzde yapýlan farklý
yorumlar üzerinde durulmuþ, bu yorumlardan hangisinin Ýbn Haldun düþüncesine yakýn oldu-
ðu irdelenmiþtir. Ýbn Haldun’un Ýslâm düþüncesinde hangi entelektüel geleneðe ait olduðuna da-
ir yapýlan yorumlar aktarýlmýþtýr. Ayrýca baþta Fârâbî’nin siyasî teorileri olmak üzere Ýbn Hal-
dun’un siyasî öðretisine nüfuz eden felsefi miras tartýþýlmýþtýr.

Ýbn Haldun’un Tarih Metodu

Yavuz Yýldýrým

Ýbn Haldun, eleþtirel bir tarih metodolojisi ortaya koymasý bakýmýndan Ýslâm tarihçileri ara-
sýnda önemli bir yere sahiptir. Kendi dönemine kadarki Ýslâm tarihçiliðini eleþtirerek doðru ol-
mayan pek çok olayýn aktarýldýðýný, olaylar arasýnda sebep-sonuç baðlantýsýnýn yeterince kuru-
lamadýðýný belirtmiþ ve bunlarý saðlayacak yeni bir metodoloji ortaya koyduðunu iddia etmiþtir.
Bu metodolojinin kendine has konularý ve kavramlarý bulunmaktadýr. Ýbn Haldun’a göre tarih-
çi, kendisine ulaþan tarih verilerini eleþtirel bir bakýþ açýsý ile deðerlendirerek doðru bir tarih bil-
gisi ortaya koymalý, olaylarýn sebeplerini ve sonuçlarýný analiz etmelidir. Tarihî verileri saðlýklý bir
þekilde deðerlendirebilmek için farklý toplum tiplerini (þehirli-kýrsal), toplumlarýn siyasî, ekono-
mik, coðrafî, dinî, bilimsel, sanatsal çeþitli yapýlarýný bilmelidir. Böylece tarihçi, hem süregelen
hem de deðiþen olgularý farkedebilir; tarihî olaylar arasýndaki sebep-sonuç baðlantýsýný saðlýklý
bir þekilde kurabilir. Bunlarýn yanýnda tarihî bilgiyi aktaran kiþilerin þahsî özellikleri de analiz
edilmelidir. Tarihçi, ancak böyle bir metodu takip ederek doðru bir tarih bilgisi ortaya koyabilir.
Ýbn Haldun’un sunduðu tarih metodolojisi birçok tarihçi ve siyasetçiyi etkilemiþtir.

Batýlý Yorumcular ve Ýbn Haldun’un Medeniyet Kavramý

Yusuf Kaplan

Film teorisi ve sosyal teori de dahil disiplinler arasý bir metodolojinin benimsendiði bu ma-
kale, iki ana bölümden oluþuyor. Birinci bölümde, kültürel antropolojinin “kültürlerin anlaþýla-
bilirliði ve aktarýlabilirliði” sorunundan yola çýkýlarak, Ýbn Haldun’un seküler beþerî bilimlerin sý-
nýrlý ve tarihsel olarak belli baðlamlarýn ürünü olan kavramsal çerçevelerinden yola çýkan sosyal
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bilimcilerin Ýbn Haldun’u ait olduðu medeniyet havzasýnýn ürünü olan ve kendisinin de önemli
katkýlarda bulunduðu bütüncül yaklaþýmlarýn ihmal edilmesi nedeniyle büyük ölçüde yanlýþ an-
laþýldýðý ve yanlýþ aktarýldýðýný analitik ve eleþtirel bir yaklaþýmla gözden geçiriyor ve Ýbn Hal-
dun’un bütüncül bir þekilde anlaþýlmasý ve aktarýlmasý halinde onun özgün bir Ýslâm düþüncesi-
nin yeniden kurulmasý sürecinde ne denli önemli rol oynadýðýnýn görülebileceðini göstermeye
çalýþýyor. Makalenin ikinci bölümü, Ýbn Haldun’un özgün düþünsel aura’sýndan yola çýkýlarak
bugün yeni bir medeniyet tasavvurunun nasýl geliþtirilebileceðini göstermeyi amaçlýyor.
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