, kanunlara uyarlar. Bu kanunlar tabiat olaylarını yöneten kanunlar
gibi kesin değildirler ama, yine de sosyal olayların belirlenmiş örnek
ve dizilere uymasını sağlayacak kadar. kesindirler. Teker teker fertler bu kanunlar üzerinde ciddi bir etki yapamazlar. Bozuk bir düzeni
değiştirmek isteyen islahatçıların ferdi teşebbüsleri başarısızlığa uğ
rayacaktır. Çünkü sosyal olayların karşı konmaz eğilimi ferdi çabaları
etkisiz bırakır (4 ).
·
İbn Haldun'un çağına göre, hatta zamanımıza göre, olağanüstü
görüşler

ortaya

aramak

çabasınq

atması karşısında

ona çeşitli düşünürlerden öncüler
girenler olmuştur. Sözg.elimi, O'nun eski Yunan
düşünürlerinin takipçisi olduğunu söyleyenler olduğu gibi (5 ), sonradan Engizisyon tarafından yok edilmiş olması muhtemel İspanyol
eserlerinden esinlenmiş olabileceği gibi dayanaksız iddialar ortaya
atanlar da olmuştur (6 ). Halbuki bu çabalar boşunadır. İbn Haldun'un
iki kaynağı vardır : İslôm tarihçileri ve kucağında yaşadığı çevre ... (7).
İbn Haldun'un eseri, tarih felsefesinin, sosyolojisinin ve siyaset
sosyolojisinin öncülüğünü yapan düşüncelerle doludur (8 ). O, islôm
düşünürleri arasında yapılan sınıflamalara sığmayacak orijinal bir
düşünce sistemi kurmuştur (9 ). Çeşitli toplumlarda teşekkül eden hukuk düzenlerinin, bu toplumların yaşama şekillerine, medeniyet tiplerine bağlı olduğunu ortaya koyan da odur (10 ).
İbn Haldun'un toplum-siyaset teorisi bir bütün oluşturmaktadır.
Bu bütünü gözden kaçırmamanın başlı·ca yolu, onun metodunun özelliklerini kavramaktır. i=akat, onu ve eserini tam olarak ve derin bir
vukufla anlayabilmek ve anlatabilmek bu konuda ehliy~tli araştırıcı
lara düşen bir görevdir. Bu bakımdan bu yazımız orijinal ve yetkin
bir araştırma sayılamaz. Tek çabamız İbn Haldun gibi büyük ve cncü
Bkz. MERİÇ, 139.
Bkz. ABADAN, 163.
( 6)
Charles lssawi, «An Arab Philosophy of History» isimli eserinde böyle bir
iddiada bulunmaktadır. Na. MERİÇ, 147.
(7) MERİÇ, 147.
(8 )
Gaston BOUTHOUL, Siyaset Sosyolojisi, (Çev.: A. Türkay Yazıcı), İstanbul
1968, 17; Hamide TOPÇUOGLU, Hukuk Sosyoloji,si Dersleri (Sosyoloji Acısından
Hukuık). C. 1.: (Konu - Problemler - Öncüler}. 2. bası, Ankara 1963, 338.
(9)
~u sebeple bazı yazarlarca <<'bağıms·ıız düşünürler» arasında sayılmıştır.
Bkz. Nihat KEKLİK. Felsefe (Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar), Çağrı Yayınları, İstanbul 1978, 36.
( 10 )
TOPÇUOGLU, 340.
(4)
(5)
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bir islôm düşünürünü biraz olsun anlayabilmek ve tanıtabilmektir. Bu
gayeyle Ümit Hassan'ın İbn Haldun üzerine hazırlanmış değerli tez
10
çalışmasından büyük ölçüde yararlanılmıştır ( a).
1. İBN HALDUN VE ESERİ :
1.

Haıya,tı

:

İbn Haldun'un düşünceleriyle hayatı birbirine bağlıdır. Düşünce
lerinin teşekkülünde içinde yaşadığı çevrenin ve kavgalı hayatının etkisi büyüktür. Bu sebeple, düşüncelerini anlayabilmek için hayat hi11
kôyesine göz atmak faydalı olacaktır ( ) .
İbn Haldun, kendi hayatı hakkındaki bilgileri «El - Tarif» isimli

otobiyografisi ile çağımıza ulaştırmıştır. Bu eser islôm
en teferruatlı otobiyografisi ni teşkil etm~ktedir.

edebiyatının

1332'de Tunus'ta doğmuştur. Tunus'un soylu ailelerinden birinin oğludur. Çocukluk ve gençlik döneminde en ehil hocalardan klôsik bir öğrenim gören düşü. nür, Kur'an, Hadis, Dil ve Edebiyat
konularında derin bilgi sahibi olmuştur. Onsekiz yaşında iken Fas
hükümdarının yanında geniş idari yetkilerle devlet kademesinde görev almıştır. Kendisini çekemeyenlerin entrikaları ile sonraları gözden düsen ve bir süre hapsedilen İbn Haldun, 1365'de Endülüs'e geçmiş, K~stil kralından ve diğer bazı yabancı ülke başkanlarından müşavirlik teklifleri almıştır. Daha sonra düşünürü, Becaye sultanının
Berberilerle savaşında . ordu komutanı olarak görüyoruz. Siyasi ve ·
askeri hayattaki bu tecrübeleri onun bedevi toplumu tanımasına ve
daha sonra düşünce sistemini kurmasına yardımcı olmuştur.
Düşünür

Bkz. Ümit HASSAN, İbn Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi, AÜSBF
.
Yayını (Doktora tezi), Ankara 1977 (1982'de 2. basısı yapılmıştır).
İbn Haldun'un hayatı ha'kıkında ayrıntılı bilgi için şu kayna-klora bakınız :
( 11 )
Turan DURSıUN, «Mukaddime Çevirisinin Önsözü», (İbn Haldun, Mukaddime, (Çev. :
Turan Dursun), C. 1, Onur Yayınları 1, Ankara 1977). 36 - 45; Ümit HASSAN, İbn Haldun'un Metodu ·ve Siyaset Teorisi, (Doktora tezi), AÜSBF Yayını, Ankara 1977, 95 99 not. 52; Zôkir Kadiri UGAN, «Mukaddime Çevirisinin Önsözü», (İbn Haldun,
Mukaddime, (Cev.: Z. K. Ugan), C. 1. 2. bası, İstanbul 1968), 1- Vlll; Ziyaeddin Fahri
FINDIKOGLU, «İbn Haldun», iş Mecmuası. İstanbul 1938, Sayı :. 15- 16, ·sayfa 80- 86,
Sayı : 17, sayfa 21 - 29; Ülker GÜRKAN, «Hukuk Sosyolojisi Açısından İbn Haldun»,
AÜHFD C. XXIV, Sayı: 1 - 4,. 1967, Ankara 1968, 225 vd.; Nihat FALAY, İbn Haldun'un İktisadi Görüşleri, İÜ. İ1 ktisat Fa1k. Maliye Enst. Yayını, İstanbul 19'78, 13 not 1;
Zeki Velid7 TOGAN , Tarihte Usul, 2. bası, İÜ. Ed. Fak Yayını, İs·tanbul 1973, 157 vd.
( 10a)
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Mukaddime'nin ortaya çıkışı İbn Haldun'un idari görevlerini
terkedip İbn Selôme kalesine çekilmesi ile olmuştur. Düşünür üc yılda
tamamladığı eserini 13l7'de Tunus Sultanı Ebu Abbas'a sunar. Daha
sonraki · dört yıl «Kitab - el - İbe.r» kısa adı ile anılan · <<Tarih» ini yazmazla geçer. 1384'de Maliki mezhebi kadısı olur, fakat aleyhinde baş· ıatılan kampanya yüzünden bu görevden ayrılır. Bu, onun ilmi ca.;
lışmalarını hızlandırmasını ve Camii Ezhe(de verdiğ· i derslerin ağır
lık vermesini sağlar. O sırada Mısır'ın geçirdiği siyasi buhranları yakından takip eder. Hayatı siyasi çalkantılar içinde geçen İbn Haldun,
1400'de Timur'un Şam'ı ele geçirmesi üzerine Timur'la görüşmeye
giden heyette yer alır. Timur'a kurduğu devletin de ömrünün sınırlı
olduğunu söyler. Tirriur'un onu alıkoymak istemesi üzerine, kitaplarını ve «Kitab - el - İber»i alıp geri dönmek bahanesiyle Timur'un yanından ayrılan düşünür bir daha geri dönmez.
Bu tarihten sonra İbn Haldun, Mısır'da büyük saygı görerek, şöh
reti yayılmış bir ôlim olarak yaşamış, kendini derslerine ve araştır
malarına vermiştir. İslôm dünyasını, Türkleri ve Moğolları da içine
alan incelemeler yapan İbn Haldun, Venedik ve Cenova'ya kadar
Hıristiyan ülke ve şehirleriyle de ilgilenmiştir.
1406'da yetmişdört yaşında ölen ve Kahire'de toprağa verilen
İbn Haldun daha sonraki ·devirlerde unutulmuştur . .Araplar tarafından
pek geç takdir edilen büyük düşünüre ve eserine Osmanlı aydınları
büyük ilgi göstermişlerdir.
2. «Mukaddime» :
İbn - Haldun'a şöhretini kazandıran eseri büyük «Tarih» ine yazdı
Mukaddime'dir. Tarihi kaynaklardan öğrenilen diğer eserlerinin
12
çoğu bugün elde mevcut değildir ( ).

ğı

Düşünürün yedi kitaptan teşekkül eden büyük Tarih'i «İbretler

Arab ve Acem Dönemleri ve Bunların Çağdaşları Olan Büyük
13
Egemenlere İlişkin Başlangıçtan Bu Yana Gelen Haberler Divanı» ( )
veya kısaca «Kitab' - el - İber» adını taşır. Bu eserin birinci kitabı
Kitabı,

12
İbn Haldun'un Endülüslü arkadaşı İbn - el Hatib'in ıbir eserinde düşünü
( )
rün eserleri sayılmıştır. · Burada sözü geçen eser ve yazıların -Mt;ıkaddime içine
alınmış olması da ihtimal dahilindedir. Bkz. FINDIKLIOGLU, «İbn Haldun», iş Mec·
muası, C. 5, Sayı : 18, İstanbul 19'39', 90.
13
«Kitab - el İber ve· Divan el - Mübtedai ve'I Haber fi eyyami'I Arabi ve'! ( )
Acemi ve·ı Berber ve men ôsarahüm min Zevi'I Sultan'! Ekber».
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(Kitab - ı Evvel) İbn Haldun;un teorik görüşlerini yansıttığı müstakil
bir eser nfteliğinde kabul edilmiş ve «Mukaddime» adıyla anılmıştır.
Aslında Kitab - el İber'in daha kısa bir mukaddimesi vardır. Fakat
İbn Haldun'un kendisi de Mukaddime'nin sonraki düzenlemelerinden
birinde, eserinin belirtilen adlandırılışını benimsemekte ve «Mukaddime» adını kullanmaktadır (14 ). Gerçekten Mukaddime başlıbaşına bir
eserdir (15 ).
İbn Haldun Mukaddime'yi Cezayir'deki Beni Tacin ilinde İbn
Selôme Kalesinde kaleme adığında kırkbeş yaşındaydı. Eserini 13n'de tamamlamış ve ölünceye kadar da yer yer eklemeler ve yeniden
düzenlemeler yapmıştır. Bu sebeple Mukaddime'nin farklı yazmaları
mevcuttur. Bu yazı;nalar üzerinde yapılacak karşılaştırmalı incelemeler tamamen bir ihtisas işidir ..

Gerek Mukaddime'yi ·ilk kaleme aldığı zamana kadar geçen dönemde, gerekse sosyal ve siyasal doktrinini kurduğu bu temel eserini
sürekli olarak düzelttiği ve eklemelerle · yer yer yeniden yazdığı sonraki dönmlerde, islôm ile Hıristiyan dünyası, iktidar ile hapislik, siyaset ile başkadılık, bilim ile macera İbn Haldun'un kişiliğinde iç içe
ge·çmiştir ve ender rastlanan bir durum teşkil eder (16 ).
İbn Haldun Mukaddime ile ilmi düşüncenin temellerini atmıştır. _
Aristo'dan sonra gerek Doğuda, gerek Batıda ilmi düşünce uzun süre
hayatla il~isini kesmiş, sosyal gerçekliği iyice tanıyıp bilmeden ·felsefi ilke ve dini doğmalarla saplantılara düşülmüştü (17 ). İşte bu duruma son veren, toplum ve devleti, hayat şartlarını ve bunların birbirleriyle olan 'karşılıklı ilişki ve etkilerini gerçekçi bir açıdan ele alarak sebep - sonuç prensibine göre açıklamaya çalışan İslôm düşünürü İbn Haldun olmuştur.
·..

Ancak, İbn Haldun'un fikirlerinin tanınması çok geç gerçekleş
miştir. 18._yüzyıla kadar Batı İbn Haldun'dan ve Mukaddime'den habersizdir. Silvestre de Sacy ile İbn Haldun'un Batıda tanınması baş
lar. Mukaddime'nin Arapça tam metni 1858'de Paris'te Quatremere
tarafından «Prolegenemes» adıyla yayınlanır ve özet halinde Fran( 14 )

Bkz. Ümit HASSAN, «İbn Haldun Mukaddime'si Metninin Yaygınlık Ka-

zanması Üzerine Notlar», AÜSBF Dergisi, C. X~Vlll Eylül - Aralık 19ı73, No. 3 - 4, ·

Ankara 1975, 14 (HASSAN, Mukaddime Metni).
(15) Bıkz. FINDIKLIOGLU, İş Mecmuası, Sayı: 18, 91.
(16) HASSAN, Mukaddime Metni, 112.
(17) TOPÇUOGLU; 337; GÜRKAN, 223.
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Mukaddime'nin ortaya çıkışı İbn Haldun'un idari görevlerini
terkedip İbn Selôme kalesine çekilmesi ile olmuştur. Düşünür üc yılda
tamamladığı eserini 1377'de Tunus Sultanı Ebu Abbas'a sunar. Daha
sonraki · dört yıl «Kitab - el - İber» kısa adı ile anılan · «Tarih» ini yaz.
mazla geçer. 1384'de Maliki mezhebi kadısı olur, fakat aleyhinde baş
latılan kampanya yüzünden bu görevden ayrılır. Bu, onun ilmi calışmalarını hızlandırmasını ve Camii Ezhe(de verdiğ· i derslerin ağır
lık vermesini sağlar. O sırada Mısır'ın geçirdiğ_i siyasi buhranları yakından takip eder. Hayatı siyasi çalkantılar içinde geçen İbn Haldun,
1400'de Timur'un Şam'ı ele geçirmesi üzerine Timur'la görüşmeye
giden heyette yer alır. Timur'a kurduğu devletin de ömrünün sınırlı
olduğunu söyler. Timur'un onu alıkoymak istemesi üzerine, kitaplarını ve «Kitab - el - İber»i alıp geri dönmek bahanesiyle Timur'un yanından ayrılan düşünür bir daha geri dönmez.
Bu tarihten sonra İbn HaldÜn, Mısır'da büyük saygı görerek, şöh
reti yayılmış bir ôlim olarak yaşamış, kendini derslerine ·ve araştır
malarına vermiştir. İslôm dünyasını, Türkler.i ve Moğolları da içine
alan incelemeler yapan İbn Haldun, Venedik ve Cenova'ya kadar
Hıristiyan ülke ve şehirleriyle de ilgilenmiştir.
1406'da yetmişdört yaşında ölen ve Kahire'de toprağa verilen
İbn Haldun daha sonraki -devirlerde unutulmuştur. Araplar tarafından
pek geç takdir edilen büyük düşünüre ve eserine Osmanlı aydınları
büyük ilgi göstermişlerdir.
2. «Mukaddime» :
İbn - Haldun'a şöhretini kazandıran eseri büyük «Tarih» ine yazdı
Mukaddime'dir. Tarihi kaynaklardan öğrenilen diğer eserlerinin
12
çoğu bugün elde mevcut değildir ( ).

ğı

Düşünürün yedi kitaptan teşekkül eden büyük Tarih'i «İbretler

Arab ve Acem Dönemleri ve Bunların Çağdaşları Olan Büyük
13
Egemenlere İlişkin Başlangıçtan Bu Yana Gelen Haberler Divanı» ( )
veya kısaca «Kitab' - el '" İber» adını taşır. Bu eserin birinci kitabı
Kitabı,

( 12)

İbn Haldun'un Endülüslü arkadaşı İbn - el Hatib'in ıbir eserinde düşünü

rün eserleri

sayılmıştır.

Burada sözü geçen eser ·ve

yazıların . M1.:1ıkaddime

içine

alınmış olması da ihtimal dahilindedir. 8'kz. FINDIKLIOGLU, «İbn Haldun», İş Mec'
muası, C. 5, Sayı : 18, İstanbul 19'39, 90.
«Kitab - el İber ve· Divan el - Mübtedai ve'I Haber fi eyyami'I Arabi ve'I ( 13)

Acemi
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ve·ı

Berber ve men ôsarahüm min Zevi'I Sultan'! Ekber».

(Kitab - ı Evvel) İbn ·Haldün'un teorik görüşlerini yansıttığı müstakil
bir eser nrteliğinde kabul edilmiş ve «Mukaddime» adıyla anılmıştır.
Aslında Kitab - el İber'in daha kısa bir mukaddimesi vardır. Fakat
İbn Haldun'un kendisi de Mukaddime'nin sonraki düzenlemelerinden
birinde, eserinin belirtilen adlandırılışını benimsemekte ve «Mukaddime» adını kullanmaktadır (14 ). Gerçekten Mukaddime başlıbaşına bir
eserdir (15 ).
İbn Haldun Mukaddime'yi Cezayir'deki Beni Tacin ilinde İbn
Selöme Kalesinde kaleme adığında kırkbeş yaşındaydı. Eserini 1377'de tamamlamış ve ölünceye kadar da yer yer eklemeler ve yeniden
düzenlemeler yapmıştır. Bu sebeple Mukaddime'nin farklı yazmaları
mevcuttur. Bu yazı;nalar üzerinde yapılacak karşılaştırmalı incelemeler tamamen bir ihtisas işidir ..

Gerek Mukaddime'yi 'ilk kaleme aldığı zamana kadar gecen dönemde, ge.rekse sosyal ve siyasal doktrinini kurduğu bu temel eserini
sürekli olarak düzelttiği ve eklemelerle · yer yer yeniden yazdığı sonraki dönmlerde, islöm ile Hıristiyan dünyası, iktidar ile hapislik, siyaset ile başkadılık, bilim ile macera İbn Haldun'un kişiliğinde iç içe
geçmiştir ve ender rastlanan bir durum teşkil eder (16 ).
İbn Haldun Mukaddime ile ilmi düşüncenin temellerini atmıştır..
Aristo'dan sonra gerek Doğuda, gerek Batıda ilmi düşünce uzun süre
hayatla ilgisini kesmiş, sosyal gerçekliği iyice tanıyıp bilmeden ·felsefi ilke ve dini doğmalarla saplantılara düşülmüştü (11). İşte bu duruma son veren, toplum ve devleti, hayat şartlarını ve bunların birbirleriyle olan 'karşılıklı ilişki ve etkilerini gerçekçi bir acıdan ele alarak sebep - sonuç prensibine göre açıklamaya çalışan İslöm düşünürü İbn Haldun olmuştur.
..

Ancak, İbn Haldun'un fikirlerinin tanınması çok geç gerçekleş
miştir. 18. yüzyıla kadar Batı İbn Haldun'dan ve Mukaddime'den habersizdir. Silvestre ·de Sacy ile İbn Haldun' un Batıda tanınması baş
lar. Mukaddime'nin Arapça tam metni 1858'de Paris'te Quatremere
«Prolegenemes» adıyla yayınlanır ve özet halinde Fran-

tarafından
( 14)

Bkz. Ümit HASSAN, «İbn Haldun Mukaddime'si Metninin Yaygmhk Ka-

zanması Üzerine Notlar», AÜSBF Dergisi, C. XXVlll Eylül - Aralık 19ı73, No. 3 - 4,

Ankara 1975, 14 (HASSAN, Mukaddime Metni).
( 15}
Bıkz. FINDIKLIOGLU, İş Mecmuası, Sayı: 18, 91.
(16) HASSAN, Mukaddime Metni, 112.
(17) TOPÇUOGUU; 337; GÜRKAN, 223.
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sızcoya çevrilir. Birkaç yıl sonra Baron de $iane Mukaddimeyi (185e.

68'de) Fransızcaya kazandırır (18 ). O zamandan beri Batıda İbn Haı
dun'dan çok söz edilmektedir. Batıda en mükemmel tercüme Franz
Rosenthal tarafından yapılmıştır (19 }. İbn Haldun ve Mukaddime üzerine çeşitli dillerde pek çok yayın mevcuttur (2<l). Muka.ddime; Türkce,
Fransızca, Urduca, Farsça, Portekizce, Hintçe, İbrariic,e, İngilizce dillerine çevrilmiŞtir (21 ).
Ülkemizde, Osmanlı düşünce hayatında Hacı Halife (Katip Celebi), Naimô ve diğer tarihçi ve düşünürler Mukaddime'nin yazmalarından yararlanmışlar ve çok etkilenmişlerdir. Eserin ilk beş bölümü
1730'da 111. Ahmet zamanında Pirizôde Ahmed Sahib (1679· - 1749)
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Kalan bölümü ise Ahmet Cevdet
· (Paşa} (1822 - 1895} tarafından tamamlanmıştır. Eser şerhiyle birlikte
İstanbul'da 1860'da basılmıştır (22 ).
Osmanlı Devleti'nin yıkılış döneminde İbn Haldun unutulmuştur.
Cumhuriyet devrinde İbn Haldun'la en çok meşgul olan Ziyaeddin
Fahri Fındıkoğlu'dur. Daha sonra Milll Eğitim Bakanlığı Mukaddime'yi
Türkçeye çevirtmiştir. · Zôkir Kadiri Ugan'ın üç ciltlik bu çevirisinin
23
bazı eksiklik ve yanlışlıklar taşıdığı söylenmiştir ( ). Mukaddime'nin
yeni bir çevirisinin birinci cildi Onur Yayınevi tarafından yayınlan
mıştır (23 a). En yeni çeviri metni ise Dergôh Yayınları arasında çık
mıştır (23 b).

3. İbn Haldun'a Yaklaşımlar:
İbn Haldun için, tarihçi, tarih felsefecisi, sosyolog, iktisatçı, siyaset teorisyeni. .. gibi vasıflandırmalar yapılagelmektedir. Böylesine
Hilmi Ziya ÜLKEN, İslôm Felsefesi (Kaynakları ve Tesirleri), 2. bası, Selçuk
Yayınları· (İlk bası 1967), ikinci bası tarihsiz, Anıkara, 229).
Zeki Velid! TOGAN, «İbn Khaldun, The Muqaddimah» (Kitôbiyôt), islôm
( 19 )
Terkikleri Enstitüsü Dergisi, C. ili, Sayı : 2 - 3, İstanbul 1959 - 1960, 250; HASSAN,
( 18 )

Mukaddime Metni, 120 vd.
( 20 ) . Bu konuda çeşitli kaynaklar için bkz. HASSAN, iıbn Haldun'un Metodu, 301.
HASSAN, Mukaddime Metni, 119.
(21)
HASSAN, Mukaddime Metni, 116; MERİÇ, 134; TOGAN, Kitabiyôt, 250.
( 22 )
Bu çeviri hakkındaki değerlendirmeler iç.in bkz. MERİÇ, 135; HASSAN.
( 23 )
Mukaddime Metni, 125; Bu yazımızda Mukaddime'ye yapılan yollamalar bu çeviriye
yapılmıştır.
(238 )

( 23 b)

1982.
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İBN HALDUN, Mukaddime (Cev. : Turan Dursun), C. 1. Anıkara, 1977.
İBN HALDUN, Mukaddime (Haz. : Süleyman Uludağ), C. 1, il, İstanbul,

farklı sonuçlara varılmasının sebebi, İbn Haldun üzerine yapıian araş

tırmaların

dar bakış acılarından yapılmış olması ve eserinin belli
ele alınarak değerlendirilmesidir (24 ). Fakat, Mukaddim e'ye belli bir dis!plin açısından bakılırken bile v9rılan sonuçların değişik olabildiği de gözlenme ktedir. Bu durum lbn Halqun düşünce
sinin bir «bütün» olarak ele alınmayışından doğmaktadır.
Kısımlarının

Katip Ce·lebi (Hacı Halife) ve Naima İbn Haldun'u bir tarihçi olarak görmektedir. Bernord Lewis, düşünürün, tarihi ilk kez felsefe ve
sosyoloji acısından kavradığını belirtmek tedir (25 ).
Felsefe ve tarihten, pedagoji ve sosyal psikolojiy e; siyaset teorisinden ekonomiye kadar çeşitli araştırmalara konu edilen İbn Haldun, çoğu kendisinden sonra yaşamış olan pek cok düşünürle kıyas
lanmış, aralarında benzerlik ler kurulmaya çalışılmıştır. İbn Haldun'u
anlatma çabasıyla yapılan bu çalışmalar, aslında İbn Haldun'un değil, ona benzetilen düşünürün anlatılmasında yararlı olabilir (26 ). Ancak, bu kıyaslamaların İbn Haldun açısından yararı da mevcuttu r :
Onun pek çok konuda öncülük ettiği böylece anlaşılmaktadır. Kı
yaslandığı ve benzetildiği kişiler pek çoktur. Sözgelimi, Machiave lli,
Monte·squieu, Bodin, Vico, Thukydid e·s, Polybi os, Marx... bunlar ara- .
sında sayılabilir. Ülkemiz açısından ise İbn Haldun'a en yakın kişi
şüphesiz Ahmet Cevdet Paşa'dır. İkisi de. devlet adamı, ikisi de tarihle uğraşan ve bunalım dönemlerinde ömür süren kişilerdir (27 ). Zaten Ahmet Cevdet Paşa, Mukaddim e'nin tercümes iyle de uğraşmış ve
İbn Haldun'da n fazlasıyla etkilenmiştir.
1

Çeşitli yazarların İbn Haldun'a- yaklaşımları değişik olmuştur. Bu
konuda bir fikir verebilme k için bazı yazarların onun hakkında söylediklerine bir göz atmak yararli olacaktır:

Zeki Velidi Togan'a göre, tarih görüşlerini teorik çerçeveye oturtan islôm bilginlerin in başında İbn Haldun gelir. Tarih felsefesini ve
metodunu bağımsız bir konu olarak ele alıp · ine.eleyen tek islôm bilgini odur (28 ). -Mukaddi me'de sergilediği felsefi ve içtimai konularda
olayların ilmi yönlerini arayan ve tarihte tenkid yolunu izleyen İbn
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 7.
Bkz. HASSAN, İbn Haldun'.un Metodu, 11.
( 2 6)
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 16.
( 27 )
Bu ık·onuda b'kz. Ümid MERİÇ, Cevdet Paşa'nın Cemiyet ve Devlet Görüşü,
(Doktora Tezi), Ötüken Yayınevi, sitanbul 1975, 5 vd.
(28) TOGAN, Tcirihte Usul, 157 - 158.
( 24 )
(2 5)
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Haldun, özellikle devlet teorileri bakımında _n iki esas kaydetmiştir:
Kaynakların eleştirisi ve olaylar arasında sebep - sonuç bağının tespiti (29 ) .
Togan, İ'bn Haldun'un «tarihte kanunluluk» anlayışını açıklamak
ta, düşünürün devletlerin türeyip batması görüşünün «biyoloji olayı»na
30
benzerliğine işaret etmekted ir ( ). İbn Haldun, toplumların gelişimin
de ekonomik unsurların başlıca etken olduğunu söylemesiyle cağ.
31
· daş maddeci teorilerin de bazı yönlerden öncüsü durumundadır ( ).
Togan'a göre İbn Haldun'un teorisinin önemle üzerinde durulması gereken orijinal yönleri; tarihte tenkid ve illiyet yolunu tutmuş ve bunda
ekonomik ve coğrafi unsurlara yer ayırmış olması, devlet yönetiminde teokratizmi reddederek, laik düşünceyi savunması, dindar bir müslüman olduğu haİde dünyayı dinden ayırarak «şeriatsız siyaset olmaz» fikrini reddetmesi ve saltanat ile hilafeti iki ayrı müessese ola32
rak ele alıp görevlerini anlatmasıdır ( ).
Rosenthal'a göre, İbn Haldun'un siyaset teorisi, kısmen, düşü
nürün «umran»i (uygarlığı, medeniyeti), incelemesiyle gerçekleştiril
miştir. Medeniyet ile yönetim sanatı olarak siyaset arasmdaki yakın
ilişki İbn Haldun'un terminolo jisinde kendini açıklamaktadır: Umran
ile mad.aniye (medeniyet) ve hadara· (yerleşik şehirli hayatı) eşanlam
lıdır. İbn. Haldun «yeni bilim»inde ampirizm ve ·gelenekçiliği karşı karşıya getirir. İlmi yaklaşımını teşkil eden ampirizmi ile eğitiminin temeli
. olan fıkıh ve tefsir ·bilgisi, İbn Haldun'un· çeşitli .beylik ve devletlerdeki devlet adamlığı ve Maliki kadılığı tecrübeleriyle gelişmiştir. Düşünürün fikirleri İslôm'ın hudutlarını aşmaktadır: İnsaniyaı {insanlık)'
dan sözetnıesi rastlantı değildir. Mukaddime,.nin yazılışında fertlerin
, inançlarıyla ilgilenilmez, insanların grup olarak iktidara dayanan devleti kurmaları imkanını yaratan kü ltür ve medeniyet ortamını konu
alır. Bu noktada «bedevilik»ten «hazerilik»e geçiş İbn Haldun'un teorisinde temel bir yer tutar. Metodu spekülatif değil, ampiriktir . Realizm
ve tecrübeleri görüşlerini belirler. Onda hipoteze ve faraziyeye dayanma yoktur (33 ).
TOGAN, Tarihte Usul, 159 - 160.
TOGAN, Tarihte Usul, 161.
TOGAN, Tarihte Usul, 162.
TOGAN, Tarihte Usul, 163.
(32)
E. 1. J. ROSENTHAL, Political Thought in Medieval lslam.: An lntroductory
(33 )
Outline, Cambridge 1968, 84 - .1.09.
( 92 )

( 30 )
(31 )
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Muhsin Mahdi'ye göre İbn Haldun eski yunan düşünürlerinin ve
34
onların müslüman takipçilerin in, özellikle İbn Rüşd'ün takipçisidir ( ).
Mahdi. İbn Haldun'u Aristoteles' e yakın görmektedir. Ona göre İbn
Haldun'un kurduğu yeni bilim (ilm - ül Umran) tarihi anlamak ve yazmak icin bir vasıtadır. Tarih, yönetim sanatında ehil olmak için gerekli pratik bir sanat olduğuna göre, kültür biliminin (ilm - ül Umran'ın)
son amacı, devlet adamına yararlı olan tarih yazımının hazırlanma
sında yardımcı olmaktır. Bu bilime siyaset felsefesi tarafından ihtiyaç
duyulmuştur (35 ). Mahdi'ye göre, İbn Haldun'un tarihe verdiği önemi
abartmamak gerekir, çünkü düşünür nihai gayesi olan siyaset felsefesini hiçbir zaman gözden kacırmamaktadır. İlminin temel özelliği,
gerçek olayları incelemesi ve açıklaması, toplumun durumunu açık
lamak için gerekli verileri toplayıp düzenlerken ampirik bir metod
uygulamasıdır

(36 ).

Pitirim · A. SorokinJ İbn Haldun'u «idealist» o!arak tanımlamakta
dır. Sorokin'e göre fürih felsefesinin gelmiş geçmiş en büyüklerinden biri olan Mukaddime, derin bir bunalım ve çürüyüşün Arap küf.:
37
türünü etkisi altına aldığı bir çağda yazılmıştır ( ).
Mukaddime 'yi inceleyen bir araştırıcı belli bir konuda, sözgelimi
tarih ya da sosyal psikoloji gibi konularda, anlatılanların tamamını
kullanmayabilir. Ancak, Mukaddime yeni bir bilim sunma iddiasıyla
ortaya cıkmış, çağdaş ,bilim dallarının bulunmadığı bir devrin ürünüdür. Bu bakımdan dünyayı kavrayacak metodu da beraberinde getirme cabası içindedir. Bu sebeple örgüsü son derece karmaşıktır. Araş
tırıcı €le aldığı konuyu incelerken Mukaddime 'nin kendisinde olmayan
bir düşünceyi türetmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sözgelimi, bir
görüşe göre, Mahdi'nin İbn Haldun'un siyaset felsefesi acısından yola çıktığı, bu hedefleri gerçekleştirmenin, çevresindeki çöküş ve gerileyişi .anlamakla mümkün olabileceğini kavradığı için tarihi araştır
38
maya karar verdiği düşüncesi, böyle bir s·aptırmadır ( }.
Muhsin MAHDI, lbn Khaldun's Philosophy of History : A Stv.dy in The
Phllosophic Foundation of The Science of Culture, Landon 1957, 156.
(

34

)

(35)

MAHDI, 156 - 157, 275, 289 . .

( 36 )

MAHDJ, 293.

(

37

)

(38 )

SOROKIN, 17.
HASSAN, ·· İbn Haldun'un Metodu, 66.
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il. İBN HALDUN'UN METODU
1. Genel Olarak :
; mezhepler, taİslôm düşüncesine bakıldığında ilk dikka ti çeken

tin henüz 80. yılında
rikatl ar arasındaki düşünce çatıŞmalarıdır: Hicre
zaman aksiyona da
n
zama
yeni görüşler ortay a cıkmış, bu görüşler
i sürec i içinde
çelişk
geçerek, tariht eki yerler ini almıştır. Bu ilişki eden doğmuş badin - felsef e zıtlığı doğmuştur. Statik şeriat ile felsef
n bir devamıdır. Bu catış
tın! okulla r arasındaki çelişkiler bu zıtlığı
düşün.cenin savaşı yatılı
önyarg
manın teme linde hür düşünce ile
ün zümrelerde birik39
Mülk'
maktadır ( ). Şeriatta «mülk Allah'ındır».
u bozulan Şeriat'ın
mesi ve birikmiş olanın meşrulaştırılması sonuc
karşıya bırakılması
sosyal ve siyasal alanda katı bir yorum la karşı
yarak hür düşünceye kapı
- karşısında, felsef e kendi imkônlarını zorla
40
sebebiyle eli kolu
arala mak istemiştir ( ). Anca k, meta fizik temelleri
nalizm peşin
rasyo
a
orand
iği
bağlı olan felsef e, bu bağlılığın elverd
ne yol acakendi
dedir. Teolo jik önyargılar karşısında ilmi düşüncenin
nel düşünceyi gercağı çağa ulaşılmıştır. Bu durum isiômda rasyo
iştir (41 ).
çekçi teme llere oturta n İbn Haldun ile gerçekleşm
verdiği yeni bir
İbn Haldun Muka ddime 'de «İlm - ül Umran» adını
in içtima i habeşer
bilim kurduğunu söyle r: «Umran adı ile andığımız 42
ir» ( ) der. İbn Haldun
yatının hal ve tabiatını gözden geçirm e gerek
arak ele almak tadff. Olayinsanlığın sosyal hayatını olayla ra dayan
ayırmak «Umran» dediğimiz inların gerçe k olanlarını olmay anlar dan
gözden geçirm ekle ansanlığın sosyal hayatının durum ve niteliğini
Haldu n umran ilminin
laşılır. Bu konu baş!ıbaşına bir ilimdir. İbn
43
ış ka) : Geçmiş çağlarda yaşam
araştıracağı konuları şöyle özetle r (
değişiklikler, bunvimlerin dummları ve yaşayışlarında meydana gelen
topluluklarının
insan
leri,
sebep
ların yönet imi ellerin e geçir meler inin
hareketnüfus
ve
r
nitelik leri, yerleşik ve bede vi hayat sürme, göçle
i ve
sanay
, tüket im,
leri, devle t kurma ve bunların çökmesi, üretim
HASSAN. İbn Haldun 'un Metod u. 76.
HA:SSAN, İbn Haldun 'un Metod u, 93.
HASSAN, İbn Haldun 'un Metod u, 94.
C. 1, Milli Eğitim Bakonİbn HALDUN, Muka~dime, (Çev.: Z. K. Ugan).
(42)
90.
1968,
l
İstanbu
bası,
2.
kleri,
Klôsi
IJğı Yayınları, Şark - İslôm
43 )
GÜRKAN, 229.
(
(

39

)

(40 )
(41 )

1
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ticaret olayları, zamanın akışı içinde bu sayılan durumların değiş
44
mesi ve bu değişimin sebeplerini n incelenmesi ( ).
İbn Haldun, «umran» kelimesi ile medeniyet ve sosyal ilerlemeyi

anlatmaktadır. Umran ilminin niteliğinin anlaşılması, İbn Haldun'un
45
metod ve düşüncesinin incelenmes i demektir ( ).

2. Bilimlerin

Aymmıı, Akılcılık

ve

Eleşt i ri

:

14. yüzyılın ilk yarısında İbn Rüşd'le en ince noktasına varan felsefe hür düşünce adına hareket etmiş, ancak, kendisine özgü fasit
dairelerden kurtulamamıştı. Bu. ortamda olup bitenleri gözlemleyen,
· olayları «olay» olarak ele alan İbn Haldun'un bütün .düşüncelere
hükmeden kalıplar içinde kendine yer açması gerekiyordu . İbn Hal-·
dun'un, bulunduğu değişik ortamlarda ki tecrübe ve gözlemleri, onda
gercekci bir anlayış uyandırmıştı. Olayların malzeme, toplumların konu olduğu bir genel inceleme yapmak için «akıl» yoluna sahip çıkan
İbn · Haldun'un karşısındaki ilk engel, 'insan düşüncesini saran önyargılar olmuştu. Bu tıkanıklığı yarmanın ilk yolu olarak bilimlerin sınıf
landırılması geleneğini yeni bir değerlendirmeyle kullandı. İbn Haldun'un çağındaki islôm kültüründe mevcut hilimlerle ilgili en önemli
46
ayırımı «Tabi'yya» (Tabii) ve «Naqliyya» (Nakil) bilimler ayırımıdır ( ).
Tabii bilimler akıl ve fikir ile öğrenilir. İnsan algılama yeteneğiyle bunların konularını, sorunlarını , öğrenim ve öğretim usullerini
kavrar. Nakli bilimler ise Şeriat'ı ortaya koyan, nakil edilen haberlere dayanır. Bu bilimlerin esas ve usulleri öğrenilirken akla dayanılmaz, ancak sorunların ayrıntı ve uzantılarını asıllarına bağlamak
47
yönünden aklın yardımına başvurulur ( ).
Nakli bilimlerin her birinin temel ve dayanağı Kur'an ayetlerinden ve Tanrı Elçisi'nin hadis ve sünnetlerin den ibaret olan şer'i delillerdir. Kur'an'ın ifade ve cümlelerini n incelenmesi olan «Tefsir bi~
limi», Peygamberden nakledilen sözlerin incelenmesi olan «Hadis bilimi», hükümlerin asıllarından, yani Kur'an ve Hadis'ten çıkartılması
olan «Usul-O Fıkıh»; kulların imanla ilgili yükümlülük lerini akli de48
lillerle ispat eden ·«Kelôm bilimi» nakli bilimlerden dir ( ).
(44 )
(45 )
(46 )
(47 )
(

48

)

Bkz. Muıkaddime, C. 1., 14 - 96.
Bıkz. HASSAN, · İbn Haldun'un Metodu, 32.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 95 - 100.
Mukaddime, C. il, İstanbul 1970, 2. bası, 455.
Mukaddime, C. il, 457 -458; Bkz. HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 103.
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İbn Haldun «akıl» aracını müşahhas gözlemlerinin . değerlendi
rilmesine ayırmaktadır. Onun gözünde felsefe ve spekülasyona araç
olmuş akıl'ın, ne tabiatı ne de toplumu açıklayamamış olduğuna tarih
tanıklık etmektedir. Bu bakımdan din'in vahiy ve imanla sınırlandırıl
49
mış olduğu görüşündedir ( ). Müminlere şu öğüdü verir : «... sen aklınla Tanrı'nın birliği, ahiret, peygamberlik ve ilahi sıfatların mahiyetini ölçmek tamahına kapılma, bu konuların her biri senin idrakinin
öte tarafındadır» (50 ).

Mutezilik ehli sünneti reforma uğratmış bir mezheptir. İbn Haldun buna karşı çıkar. Çünkü felsefe karıştırılmış mezhep, iman ve
vahiye dayanan din'i değiştirecektir. Oysa dini rasyonel temellere
oturtma gibi verimsiz bir konu, akıl yolunun gerçek bilime açılma
sını engeller (51 ). İhsan edilmiş Hahi bilimler, yani nakli bilimler konusunda sadece ilahi bilgilere güvenmek gereklidir. Akli delillerle nakli
deliller birbirini tutmazsa, akıl bir tarafa atılarak, emredilmiş olan
hükmün doğruluğuna inanmak tutulacak yoldur (52).
İbn Haldun bilimlerin ayırımı .sayesinde, önce dinde felsefi etki-

sonra da ehli sünnetin getirdiği kuralları kendi badünyada olup bitenlere bakmıştır (53 ). Farabi gibi islôm
düşünürleri eserlerini, bağnaz kişiler tarafından benimsenmiş düşün
celere aykırı düşmekten sıyrılmak için iki anlqma gelecek bicimde
yazmışlardı. Oysa İbn Haİdun, fikirlerini halkın tepkisi ile karşılaşma
yacak şekilde yazmak hünerini bilimlerin ayırımı ile· sağlamıştır (54 ).
lere

karşı çıkmış,

şına bırakıp

İbn Haldun'a göre, tarihin gerçek 'bilgisine ulaşmak için sosyal
olayların tarafsız ve objektif gözleminden işe başlamalıdır. İbn Hal-

dun yorumlarında zamanın önyargılarını bir yana bırakmıştır. Mukaddime'de teorik seviyedeki önyargısız düşünce, müşahhas incelemelerinde de geniş ölçüde kendini göstermiştir (55 ). Mukaçfdime yazarı
sevgi ve kinlerin dışındadır. Müesseselerin gelişme kanunlarını, ter-cihlerini işe karıştırmadan arar (56 ). Metodu geniş ölçüde eleştiriye
Bkz. HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 107.
Mukaddime, C. il, 520- 521.
Bkz. HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 106.
( 51 )
Mukaddime, C. il, 607.
( 52 )
53
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 110.
( )
ABADAN, 164; İbn Haldun'un din'e bakış tarzı ·konusunda bkz. DURSUN,
( 54 )
Mukaddime Çevirisinin Önsözü, '32 vd.
55
HASSAN, İbn Haldun ve Metodu, 162.
( )
56
Cemil MERİÇ, 142; ÜLKEN, 23; TOPÇUOGLU. 340.
( )
(49 )

( 50 )
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dayanır.

Bu sağlam metodolojik görüşlere yüzyıllarca sonra Durk(57 ).

rastlamaktayız

heim'de

İbn Haldun'un «akıl yolunu kurtarması» din'i akıl ile uzlaştırma
çabasına

girmemesiyle ve objektif gözlemlere dayanmasıyl~ mümkün

olabilmiştir. Böyle bir uzlaştırma çabası İbn Rüşd ile en üst seviyeye .
varmıştı. İbn Haldun akıl'ın din'e, ya da din'in akıl'a bağlanmaması
yanısıra, akıl'ın felsefenin bir aracı olmaktan kurtarılması endişesini
de taşımaktadır. İlml düşünceye ancak bu şekilde teorik bir zemin
hazırlanabilecektir {58 ). · Bunun önşartı ise bilimlerin ayırımıdır.

· İbn Haldun bilimi «akli bilim» olarak ele aldı~ında, bilimlerin nive gelişmesindeki ekonomik, sosyal, siyasal, tarihi ve kültürel
bütün unsurları dikkate alır. Akli bilimlerin gelişiminden söz ederken
nakli bilimleri inceleyişini aşan objektif bir tavır alır. Hatta Halife
ömer'in İran''ın fethinden sonra Fars kitaplarını imha etmesini «bu
surette · Farsların ilimleri bize ulaşmadan kayboldu» (59 ) diyerek yorumsuz olarak belirtir. Bu olay! onaylamadığını ima 'yolu ile ortaya
koyar.
·
teliği

İbn Haldun, şeriatın bütün mümin kullar için yeterli olduğu, baş

kaca bilimin gerekli ~lmadığı düşünce~inin getirdiği engel karşısında
dayanan bilimlerin varlığını savunmaktadır (60 ). Ona göre; müslümanlar ilk zamanlar sade bir hayat yaşıyorlardı, devletlerin kudret
ve istikrar sağlaması ile sosyal yapı değişti ve akli bilimleri öğren- ·
mek kaçınılmaz oldu (61 ).
akıl'a

İbn Haldun akli bilimleri incelerken mevcut akli bilimlerin savunucusu değildir. Savunduğu; akıl yolunun, rasyonel düşüncenin önyargısız geliştirilmesidir (62 ). Öte yandan İbn Haldun, «Felsefenin boş
ve · yanlış bir şey olduğuna dair» (63 ) bir fasıl kaleme almıştır. Bununla yapmak istediği hem şeriatın gereğini yerine getirmek, hem de
ikili bir üslupla kendi metodunun ?Pekülasyona_dayanmadığıni vurgulamaktır (64 ) . Aslında, kendi geliştfrdiği rasyonalizm gibi objektif,
( 57 )
( 58 }
(

59

)

(00 )
(6 1 )
(

62

)

( 63 )
(

64

)

GÜRKAN, 228; .S.kz. DURSUN ,, Mukaddime Çevirisinin Önsözü, 22.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 111 .
Mukaddime, C. il, 570.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 113.
Mukaddime, C. il, 571 - 572.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 114.
Muıkaddime, C. ili, 2. bası, İstanbul, 1970, 101 vd.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 114.
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gözleme dayalı, gerçekçi bir metod olmayan. «Sırf akıl»a dayalı spe
65
külatif rasyonalizme karşı çıkmaktadır ( ). lbn Haldun bu yönüyl
felsefenin dünyayı kavramadığı inancındadır.
İbn Haldun «Mantık bilimi»ni akli ·bilimler içinde yardımcı bi

bilim olarak ele almaktadır. Mantık, felsefede olduğu gibi düşün
ceye kaynaklık etmez, sadece düşünce sırasında ortaya çıkabilece
66
yanlışlıklardan koruyan yapay bir bilimdir ( ). İbn Haldun diğer akı
bilimleri de; aritmetik, geometri, astronomi, müzik, tıp, tarım, metafizi
olarak sıralamaktadır (ti7 ).
3. Gerçekçilik ve

Akılcılık

:

İbn Haldun'un bilimleri sınıflandırmasıyla akıl'ı önyargılarda

kurtarma çabası, geliştirmiş olduğu gerçekçilik temeline dayanan ras
68
yonalizme meşruiyet sağlamıştır ( ). Bunu yapmasının sebebi İslôm'
da 14. yü.zyılda görülen ·g eriliktir.
İbn Haldun rasyonel araştırmayı gerçekçi bir temele dayandır
kaynakların tutarlığının değerlendirilmesiyle il
yazdıklarıyla açıkça belirtmekte dir (Effi). Gözlem yoluyla edindi~

manın gereğini,

tarihi

gili
bilgiler, İbn Haldun'un gerçekçi araştırma metodunun temelini oluş
turur. Bunu kaynakları tenkidi yaklaşımla değerlendirerek edindi
bilgi destekler.
u

İbı:ı Haldun «çağdaş akılcılık»ın ilk adımlarını atmasından üçyü

kadar önce akılcılık metodunu kurmuştur. Ancak bunu, moder
rasyonalizmin tersine «gerçekçilik» biçiminde geliştirmiştir. Moder
rasyonalizm temelinde gerçekçi değildir. İbn Haldun'un akılcılığında
bahsederken modern rasyonalizmin kastedildiği kanısını uyandırma
71
için ampirist niteliği üzerinde duran yazarlar vardır ( ). Ampirizmd
göziemin esas alınması söz konusu olduğunda İbn Haldun ampiris
tir. Ancak ampirizm kategorisin in dar tecrübeciliği İbn Haldun'd

yıl

bulunmaz (72 ).
( 65 )

( 66 )
( 67 )

(68)
(6 9 )
(

70 )

( 71 )

(72 )
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HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 115.
Mu'kadd,ime, C. ili, 148 - 149.
Mukaddime, C. ili, 574, 567, 599, 605.
Bkz. ÜLKEN, 238.
Muıkaddime, C. 1., 459.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 118, not 125.
Söz·gelimi,· Rosenthal ve lssawi bunlar arasmda sayılabilir.
HASSAN, İtbn Haldun'un Me todu, 118 not 125.
1

İbn Haldun, gerçekçi temellere dayanan rasyonalizmini tarihi
kaynakları değerlendirirken kullanmaktadır (73 ). Sözgelimi, İbn Haldun,
Mesudi'nin İsrail ordusu hakkındaki sözlerinin güvenilir olmadığını
tespit etmektedir (74 ). Nüfusun belli bir dönemde ne kadar artmış olabileceğinden hareketle Mesudi'nin naklettiği rakamların abartmalı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, ülkenin ne kadar asker besleyebileceği, belli bir coğrafi alanda ne kadar askerin savaş düzenine girebileceği de görüşünü desteklemektedir. İbn Haldun öte yandan kendi
bilgi ve tecrübelerine dayanarak gerçeğe uymayan aktarma ve rivayetlerin doğruluk derecesi'ni orta.ya çıkarmaktadır. İbn Haldun, kaynakların gerçekliği konusunda sosyal, kültürel, coğrafi unsurları da
kullanmıştır (75 ).
·

4. Sebep - Sonuç

Bağı

ve Determinizm :

İbn Haldun'un metodunun ana özelliği sebep - sonuç bağına verönemdir. Zincirleme gelişen determinist süreci bütün yönleriyle
ele almış «diyalektik» terimini kullanmadan tarihin diyalektiğindeki
kanunlulukları ortaya çıkarmak amacına yönelmiştir (76 ). İbn Haldun
kaynakları ilmi eleştiriden geçirdikten sonra elde ettiği verileri müşahhas gözlemleriyle birleştirerek metodunu ve toplum - siyaset teorisini kurmuştur (77 ).
diği

İbn Haldun, determinist sürecin hem tabiat hem de toplum olaylarını kavradığını belirtmiştir.

Toplumun ekonomik ilişkilere göre geliştiğini, esas itibarıyla üretim temeline dayandı. ğını ortaya koyan
İbn Haldun, bu etkileşme süreci içinde ekonomik temel ilişkilerin de
kültürel unsurlardan etkilenebileceğini açıklamıştır {78 ).
Sosyal düşünce insanlık tarihi kadar eskidir. Ancak, olayların
«olay» olarak ele alınıp, bunların sosyal-siyasal niteliklerinin sistematik analizi İbn Haldun ile başlamaktadır (79 ). İbn Haldun, değişme
nin evrenselliğin~. tarihin kesintisizliğini ve sürekliliğini, insan topluluklarının dinamik ve değişken karakterini gözlediği için kendisinden
önceki tarihçileri izlememiştir.
(73 )
(74 )
(75 )
( 76 )

(77)

(7 8 )
(

79

)

UGAN, Mukaddime Çevirisinin Önsözü, Vlll.
Mukaddime, C. 1., 19 - 23.
Bu konuda·ki örnekler için bkz. : Mukaddime, C. 1., 23, 28, 31, 40, 46 - 64.
HASSAN, İbn Haldun'un · Metodu, 124.
Bkz. FALAY, 14 vd.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 125.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 125.
619

ediğimizde düşü
İbn Haldu n'un sosyal - siyasal görüşlerini incel

görürüz. Mukaddinürün gerçe kten yeni bir _bilim kurmuş olduğunu
eri üzerinde durulme'nin ilk bölümünde insan topluluklarının çeşitl
lığın, yani bedebarbar
maktadır. İkinci bölümde, sosyo lojik anlamda
bölümde ise
geniş
en
viliğin, özelli kle üzerinde durul ur. Üçün cü ve
dinamiğinin insiyas i sistem lerin ve kültü r devir lerinin sebep - sonuç
l ojik anlamda mecelenmesindeki yeni yaklaşım sunulur. Bunu, sosyo
özelliklerinin inve
i
niteliğ
un
deniyetin, yani hazerr (yerleşik) toplum
de, üretim
bölüm
ci
. Beşin
celendiği dördü ncü bölüm takip etme ktedir
verilir._ Alyer
incelenmesine
yolları ve geçim için gerek li sanatların
80
oluşur ( ). Sonu ç olarak
tıncı bölüm ise biliml erin incele nmes inden
belirlendiği g9rüşün·e varİbn Haldun sosyal olayların kanun lulukl arla
Bu bilim çağdaş an81
>dır.
maktadır { ). Kurulan bilim «İlm - ül Umram
teoris idir, ya da tek
lamda hem tarih, hem sosyoloji. hem siyas et
82
başına hiçbir i değildir ( ).
nmesinde kullanİbn Haldu n'un sosyal - siyasal olayların incele
te değer nitelik tedir. Topdığı araştırma ve inceleme metodları dikka
ın da toplum u yalumun, toplu m şartlarının insanı yaratırken, insan
i, toplum u fertle rin toplamı
rattığını Muka ddime boyun ca göste rilmes
İbn Haldu n'un hemen
şeklinde gören anlayışa imkôn tanııri'ayan tavrı,
sosyo lojik yaklahemen tartışmasız kabul ve övgü ile sözedilen temel
83
·
şımını oluşturmaktadır ( ).
1

organizmaya benİbn Haldu n'un devle t ve toplum un özelli klerin i

içinde sona erecezeterek anlatması, sülalelerin üc kuşaklık zaman
r. Bu görüşler,
müştü
84
r ileri sürül
ği ( } görüşü konus unda çeşitli fikirle
nip eleştirilmiştir. Bir kuşak
bazı durum larda kötüm ser olara k nitele
bir sülalenin egemenliğini yüzlık zamanı kırk yıl olara k hesaplayıp
q un'un zamanında gözlediği
Hal·
yirmi yıl dolayında göstermesi İbn
klere dayanmakya da elindeki bilgile rd.en çıkardığı bazı tarihi gerçe
için yapılmak
mak
kolaylığı sağla
tadır. Orga nik benze tmele r anlatım
bilecek Katip Celebi
tadır. , İbn Haldu n'un bir anlam da takipç ileri sayıla
ı benzetmefere yer
ve Naimô da görüşlerini açıklarken organizmac
yarısında ortaya
ikinci
ın
yüzyıl
vermiştir. Bu anlatım şekilleriyle 19.
( 80 }

( 81 }
(8 2 )'
(83 }
( 84 )
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HASSAN, İbn Haldun 'un Metod u, 126 - 127.
Mukad dime, C. 1., 90.
HASSAN, İbn Haldun 'un Metod u, 127.
HASSAN, İbn Haldun 'un Metod u, 127.
Mukad dime, C. ı .. 432 - 434.

atılan organizmacı görüşler arasında paralellik aramak yerinde olmaz (85 ).

5. Diyalektik Süreç :
İbn Haldun'a . göre, sebep - sonuç etkileşimiyle gelişmiş olan tarihteki olaylar, aynı dinamik etkileşimle ilerleyen ve ilerleyecek olan
zaman dilimleri içindeki sosyal - siyasal olaylara ışık tutmaktır. İbn
Haldun'a göre, tarihin içinde saklanan anlam; incelemek, araştırmak
ve olayların sebep ve düzenini bilmektir (86 ). Tarihin zahiri (görünen)
anlamı ise olayları ve onların maddi temellerini kapsar. Tarihe genel
bir süreç olarak bakıldığında tabiat olaylarının gelişim kanunları
arasında ·bir paralellik bulunabileceğinin ilk ipucuna İbn Haldun ta87
rafından değinilmiş , olmaktadır ( ). 19. yüzyılda diyalektik metodun
temel özellikleri yeniden ortaya konulurken, ana hatlarıyla, her nesnenin hareket durumunda olduğu, bu hareketlilikte karşılıklı bir ilişki
ve çelişki bulunduğu, sebef) - sonuç dinamiğinin varlıkların birbirine
dönüşümüne yol açac.ağı ifade edilecektir. İbn Haldun daha 14. yüzyıl
da bunlara yakın şeyler söylemiştir (88 ). Kendisinden yüzyıllarca sonra
diyalektik metoda sahiplenen bazı düşünürler ise ,nedense İbn Haldun'dan hiç bahsetmemektedirler.

İbn Haldun tabiatta sebep - sonuç ilişkisine dayanan oluşum ve

gözlerken, ilk defa bir iddianın öncülüğünü de yapmıştır :
«Daha sonra · hayvanlar dünyası gelişmiş, . türleri çoğalmış, giderek
sonuçta düşünce ve fikir sahibi insana kadar yükselmiştir. Daha yüksek bir merhale olan insanlara, seziş ve kavrayışları bulunan, fakat
henüz gerçek düşünce ve fikir aşamasına varmamış olan maymunlardan ulaşılmıştır» (89 ). Bu görüşlerde Darwinizm'in temelleri yatgelişimi

maktadır.

Sosyal olaylar da diyalektik süreç içinde meydana gelir. Böyle bir
sosyal süreç önünde ne yapılması gerektiğini ancak tenkidi tarih bilgisi öğretebilir. Sözgelimi, Devlet alçalmaya başlayınca kimse onun
düşmesine engel olamaz. Devletlerin hayatı da, insanlarınki gibidir.
, Çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlıktan geçer, ölüme ulaşır. Dev( 85 )

(86)
( 87 )

(88)
(8 9)

Bkz. DURSUN, Mukaddime Çevirisinin Önsözü, 25.
Mukaddime, C. 1, 5.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 133.
Mukaddime, C. I, 2~9; ABADAN, 165.
Mukaddime, C. 1, 231.
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lette otorite sona erince «Cisablyyet» (dayahı$ma) son bulur. Hırslar,
ferdi seviyede alevlenir, eski dayanışanlar arasında düşmanlık doğar.
Olayların belli sosyal şartlara bağlı olan akışı ferdi çabalarla dur•
durulamaz (90 ).
· Mukaddime'de toplumların başlıca varlık sebeplerinin iki unsura
görülür : Asabiyyet ve ekonomik süreç. Bu iki ünsur, diyalektik metoda göre hem toplumun kuruluşunu ve devamını sağla
makta, hem de toplumun gelişmesi sonucu değişime uğramaktadır.
Bu iki unsur kendi aralarında da etkileşim halindedirler : «Uruğlar
kuvvet ve kudretleri ile uygun bir servete ve mal ele geçerdiklerinde ... o devletin adamları gibi rahatlık ve genişlik içinde yaşamaya
başlarlar ... asabiyyeti muha-faza etmek üzere yapılması gerekli işleri
de ihmal ederler» (91 ). «Sebep şudur: ... köle haline girmekle başka
sının aleti olur ve geçirmesinde içerdeki işgalcilere muhtaç olur...
kazanç ve üretimlerinin, çalışmalarının azalmasının etkisi ile asabiyyetlerini kaybettikten sonra ... kendilerini korumaktan aciz olurlar» (92 ).
O halde bu süreci anlayabilmek için önce «a:s abiyyeb kavramının
tanımlanması gerekir : Arablarda, islômiyetten önceki devirde, bir
kimsenin asaba'sını, yani baba yönünden akrabalarını ya da genellikle kabilesini, haklı haksız her durumda savunmaya ' hazır olması ve
kabile fertlerinin, gerek mal ve mülklerini korumak ve ge.rekse baş
kalarının mal ve mülklerini ele geçirmek için, bir söz üzerine anında
93
birleşmesidir ( ). Asabiyyet ile milliyetçilik arasında çok fark olmadığı da söylenebilir. Asabiyyet «... düşmanların saldırısından korunmak ve saldıranları kovm<::ık ve servet kazanmak ve istilalar, bir araya
toplanmakla olur» (94 ). Öyleyse «asabiyyet» kollektif bir davranış biçimidir ve üstünlük soğlayarak devlet kurmak asabiyyetin amaç ve
sonucudur (95 ).
bağlandığı

Tarihin konusu, İbn Haldun'a göre, insanların dünyanın yaşana
bilecek yerler!nde toplum halind.e yaşamaları ve yeryüzünü imôr etmeleri anlamına gelen «Umran»dır ·(96 ).

( 91 )

Bıkz. ÜLKEN, 236; TOPÇUOGLU, 357 vd.
Mukaddime. C. ı. 355 - 357.

(92)

Muıkaddime,

( 90 )

C.

1.

376 - 377.

Cemil MERİÇ, 357; FALAY, 18.
Mukaddime, C. ı. 352.
(94 )
FALAY, 18.
( 95 )
Muıkaddime, C. 1, 7 - 10; Bkz. UGAN, Mukaddime Çevirisi, C. ı. 658 - 659
( 96 )
not 11; GÜRKAN. 227.
(9 3 )
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Eski tarihçileri n tenkidi, İbn Haldun'un metodunu açıklamak için
bir yoldur. Yoksa düşünür eski tarihçiliğin mirqsçısı değildir (97). İbn Haldun . «tarihçile rin yanlışlıklarından bahsederken az
ı<aısın es·erin hedefi dışına çıkacaktık» (98 ) demekted ir. Bilinmesi gereken : «sosyal kural ve kanunlar, bunların değişmekte olduğu, ... hal
ve olayların birbirine uymasının ve benzeyişlerinin ve başkalıklarının
sebepleri, ... devlet ve milletlerin başlangıç halleri ve meydana çık
malarının sebepleri ve değişmelerini· gerektiren etkenler, bu devletj
yönetenlerin halleridir» (99 ).
kullandığı

İbn Haldun bir «olay tarihçisi» olmadığı gibi, çağdaş anlamda
bir «toplum tarihçisi» de sayılamaz. Çünkü İbn Haldun'un sosyal olayları ele alışı bunu da aşmaktadır (100 ). İbn Haldun toplumların gelişme sürecinin ekonomik ilişkiler dinamiğine bağlı olduğu gözleminden hareket etmiş, bu temel yapı üzerinde sosyal hayatın kanunluluklarını araştırmıştır (101 ) , Sosyal hayat ise siyasal hayattan ayn düşünülemez. Toplum olarak yaşamaya başladıktan sonra otorite fikri
ve siyasdi teşkilat kaçınılmazdır. Yasaklamak, hükmetm ek ve böylece düzenlemek için iktidar olmak, söz konusu ihtiyacı karşılar (102).

6. Maddeci Yorum ve· Ekonomik Temel

Va:pı:

İbn Haldun'u.n incelediği temel yapı _ toplumlardır. Toplum haline .
gelme ise düşünüre · göre zaruretler in bir sonucudu r (103). İbn Haldun
insan ile hayvan arasındaki farkı da ele almaktadır (104 ). Bunu yalnızca
düşünebilme yeteneği ile açıklamamakta, insanın diğer insanları ve
geleceğini düşünmesini, düşüncesini sonuçta üretim için kullanma
kta
olduğunu, insanlar arasındaki yardıml~şma gereğini vurgulam akta. dır (1° 5 ). Bu görüş, insanın «sosyal bir · hayvan» olduğu görüşünün,
üretim qabalarını ihmaJ etmeyen bir bicimde yeniden değerlendiril..;
mesidir. İbn Haldun sosyal gelişimi ve bunun unsurlarını maddeci bir
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu. 137.
Mukaddime , C. 1, 64 - 65.
{99) Mukaddime , C. ı. 66.
( 1oo)
HASSAN. İbn Haldun'un Metodu, 138.
(101)
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 138.
(102)
Mukaddime , C. ı. 103 - 104.
(103)
Mukaddime . C. il, 268; DURSUN, Mukaddime Çevirisinin Önsözü, 22;
Cemil MERİÇ, 141; ÜLKEN, 231.
(104 )
Mukaddime . C. il, 441.
(105)
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 140.
(97)

(98)

623

şekilde yorumlama kta ve üretimi sosyal gelişimin temeli olarak g

mektedir (106 ).
Sanayinin zekôyı, zekônın da sanayii karşılıklı olarak etkilem
yolu ile diyalektik bir gidiş oluştuğu ve geliştiğini _gözlemesi, dü
nürün umram kavraması ve açıklamasının başlıca anahtarı sayıl
·g erekir {107 ). Genel varlık konusunda, İbn Haldun, kendisinden ö
ileri surülmüş bulunan ve ileride yüzyıllar boyunca daha da yay
laşacak olan ontoloji sorusunun «ruh mu maddeyi, madde mi r
yarattı? tjöngüsünü n metafiziğe kaçılmaksızın cevaplandırılmas
108
pratik bir biçimde kapı açmaktadır ( ).

İbn Haldun, «ilim ve fende ilerlemenin; ülkelerin bayındırlığı, e
nomik durumu ve yerleşik sosyal hayatın derecesiyle orantılı o
ncelemekle birlikte, bu konuyu
şu» {109 )nu Mukaddime boyunca i_
bölümde ayrıca incelemiştir . Kişilerin çalışmaları geçinmeler i için
inmelerin
rekenden faz~a kazanç sağlarsa, toplumun üyeleri geç_
sa
öğrenmeye
sanatı
ve
fen
ilim,
insana
artan zaman ve emeklerini
110
ayı
sürdürmeye
geçimini
derler ( ). İbn Haldun, emeğini sadece
geçimi dışında başka birşeyle uğraşamayacak hale gelen toplu
1 11
ilim ve bilgi edinilemeyeceğini örneklerle anlatmaktadır ( · ).
İbn Haldun, gözlemlediği diyalektik gidişi maddi temellere

hümanist bir sonuca ulaşır ve insanların eşit doğdukl
ilimde gerileyişin ekonomik ve sosyal sebepleri olduğunu söyler ~
«Bedevi, şehirlinin zekô ve kavrayışını onun yaradılı.şından sanır, oı
·
bu doğru değildir» (113 ).

yandırırken
nı,

İbn_ Haldun'un sosyal gelişme ve bu gelişmedeki kültürel un

lora maddeci yaklaşımının temelinde bedevi - hazeri toplum biçimi
ni ayırdedişi yatar. Bedevilik ve hazerilik İbn Haldun'a göre iki ~
İbn Haldun'un bu görüşleri, özellikle İ s lôm ülkelerinde marıksist dü ~
ceyi yaymak icin 'kullanılmaktadır. İbn Haldun gibi bir islôm düşünürünün mor
propagandaya alet edilmesinin bir örneği için bıJ<z. S. M. BATSEVA, «İbn Halduı
( 106)

Tarihsel - Felsefi Öğretisinin Toplumsal Temelleri», Turan Dursun'un Mukad
Çevirisinin içinde, 46 - 60. •
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu,142.
( 107 )
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu,
( 108 )
Mukaddime, C. il, 452.
(100)
Mukaddime, C. ıı. 452 - 453.
( 110 )
Mukaddime, C. il, 444 vd .. 453 vd.
(11 1)
(112) Mukaddime, C. il, 451.
Mukaddime, C. il, 451; Bkz. ÜLKEN, 233.
( 113)
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r-

ve ekonomik hayat tarzıdır. Bedevi hayat tarzı; basit, cesarete
dayanan, karşılıklı yardımlaşmanın ana unsur olduğu, bağımsız bir
yaşama biçimidir. Ancak bedevilik ekonomik geriliği de içinde taşJ
114
maktadır. Hazerl hayat tarzı medeni yaşama biçimidir ( ) .
505 yal

Devletin, asabiyyet

yardımı

ile lôik temeller üzerine kurulabilece-

ğini savunan İbn Haldun, böylece kurulan bir devletin yaşaması için

siyasi ahlakın ve moral değerlerin varolmasını da gerekli bulmuş
tur (115 ). Bedevi toplumun özelliği olan sadeliğin terkedilmesi ve israfa
116
dalınması, bu moral değerleri yıkar· ( ).
İbn Haldun'a göre insanlar için maddi hayatın üretilmesini sağ
0U-

ir
een
eı p,
da

r~ri
yrı

117
lamak diğer bütün olaylardan önce gelir ( ). İlk üretim tarzı bedeviliktir. «Bilinmelidir ki insan topluluklarının hallerinin başkalığı, onla118
rın geçimlerini sağlayış tarzlarına bağlıdır» ( ). Bedevilik büt9n insanların yaşadığı bir devredir ve hazeriliğe doğru yürür. Bu değişik
hayat tarzlarının incelenmesi" İbn Haldun'un sosyal - siyasal doktrininin ve bunun önemli bir bölümü olan siyaset teorisinin temelini oluş
119
turur. Vurgulanan bedevilikten hazeriliğe geçiş sürecidir ( ).

Sonradan «işbölünıü» olarak adlandırılacak olan, kişilerin ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamaması gerçeği de İbn Haldun'un
ekonomik ilişkilere öncelik veren metodunun kavranmasında dikkate alınmalıdır. «Kişilerin biraraya toplanarak toplumlar halinde yaşamaları, geçinrtıe konusunda birbirleriyle yordımlaşmak ve nefislerini korumak içindir» (120 ).
Sosyal hayat ve ilişkilerin teşekkülünde üretim temelinin rolü İbn
121
Haldun'a göre belirleyici derecede önem taşır ( ) : Eğer bir ülke yüksek bir hayat seviyesine ulaşmamışsa, bu durum o toplumdaki üretimin bir sonucudur (1 22 ). Ürünlerin ve hizmetlerin değerinin ancak
«emek» le ölçülebileceği, klôsik iktisatçılardan dörtyüz yıl önce İbn
Haldun tarafından açıklanmıştır (1 23 ). İbn Haldun'un «tabii geçim yol-

ünist
'un
me

(114)

(115)

(us)
(11 7)

(118)
( 119 )
(120)
(1 21 )
(r22)
(1 23 )

HASSAN, iıbn Haldun'un Metodu, 145.
HASSAN, İbn Haldun'un Me:todu, 147.
Mukaddime, C. 1, 309 - 315.
Mukaddime, C. 1, 302.
Mukaddime, C. 1, 302.
Mukaddime, C. ı, 300·; HASSAN, İbn Hald.un'un Metodu, 151.
Muıkaddime, C. 1, 3.02.
Bıkz. FALAY, 13, 19 vd.
Mukaddime, C. il, 274 - 275.
Cemil MERİÇ, 144; HASSAN, ·İbn Haldun'un Metodu, 155.
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lan - tabii oimdyan gecitrı yoliari» öyırimı ile sömürüden bahsettiği
söylenebilir (124 ). Düşünürün görüşleri sosyalist düşünceleri cağrıst
maktadır. Gerçekten günümüzde sosyalist düşünceyi benimset,;,
için İbn Hal~un'dan dayanaklar aramak, özellikle islôm ülkeleri icin
tutunmak isteyen marksist güçler tarafından sık sık başvurulan
yol olmuştur. İbn Haldun'un görüşleri sosyalizme benzetilmekle lJ
raber, düşünür, mülk ve sermayenin meşru yollarla elde edildikt
sonra artık ne devletin ne de toplumun ona dokunmayacağını beli
mektedir (125 ).
SONUÇ

İbn Haldun'un metodu temel bir felsefi kategori ile niteleneme

Sözgelimi, onun ampirik metodundan söz edildiğinde, bundan · 1
kastedildiği araştırılmalıdır. Yoksa sadece tecrübeye önem vere
aklın bilgi edinmedeki önemini inkôr eden ampirizm İbn Haldun'
bulunmaz. Onun düşüne.esi, gerçekçilik temeline dayanan, gözlemi
den ve · akılci tenkidlerden gecen kaynakları veri alan, süreklilik
değişmeyi kavramaya yönelik sebep - sonuç ilişkisi ile gelişen bir d
şüncedir.

İbn Haldun iman ilkelerini kabul etmektedir. Bu kabul, gözlem

re dayanan verilerin ışığında gerçek_çiliğe dayanan bir akılcılığı mü
kün kılmaktadır. Bu sayede İbn Haldun toplumların ve olayların t
rihindeki diyalektik sürecin determinist bir gidiş şeklinde kend '
gösterdiği ve bunun da maddi temelleri olduğunu ifade edebilm
26
lôik nitelikte bir sosyal - siyasal doktrin kurabilmiştir (1 ). İbn H<
dun'un önyargısız düşüncesiyle dini normları ele alışında dualist .
27
yaklaşım söz konusu değildir (1 ). «Herşey Tanrı'dandır. Fakat h
128
kazanç ve sermaye birikimi insan emeğiyle sağlanır» ( ) yargısın
ilk cümledeki ·dini inanç ile ikinci cümledeki gözlem celişmemekted

Daha 14. yüzyılda birçok bilim dalının haberciliğini yapan İl
Haldun, sosyal bilim dallarının konularını oluşturan çok çeşitli old
ların hepsinin tam bir açıklığa kavuşturulmadığının farkındadır. M
kaddime'nin sonunda, diğer bilim adamlarının kendi eksikliklerini t
129
ma'mlamasını ve çalışmayı sürdürmesini dilemiştir ( ).
(

124 )

(1 25 )
( 126)

(.1:2 7)

p2sı
( 129)
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Mukaddime, C. il, 325 - 380; Bkz. HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 15
Bu 1konuda Bıkz. UGAN, Muıkaddime Çevirisinin Önsözü, XXll.
HASSAN, İ'bn Haldun'un Metodu, 162.
HASSAN, İbn Haldun'un Metodu, 162 vd.
Mukaddime, C.. il, 322.
Mukaddime, C. ili, 352. ·

