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edeniyet, aynı inanç ve idealleri paylaşan insanların ortak plat-
formudur. Bu platformun temel dinamiği, varoluşta içkin ve aşkın
olan hakikatin yorumlanış biçimidir. Medeniyetin tarihî öğesini

zaman boyutu oluşturur. Bu boyut, insanın medeniyeti anlaması, hissetme-
si ve yaşamasında objektif bir zemindir. İnsan için sübjektif zemin ise, me-
deniyetin sosyolojik öğesi olan mekân boyutudur.

“Çizmemden bir çivi eksik olsa Roma Medeniyeti’nden şüphe ederim.”
diyen Sezar, medeniyetin hayatımızın her safhasını kapsadığını ifade et-

İbn Haldun’un Medeniyet Tasarımı ve
İnsan

ÖÖZZEETT  Klasik İslâm Düşüncesi’nde insanın psikolojik özelliklerinden en fazla bahseden
düşünürlerden birinin İbn Haldun olduğunu söyleyebiliriz. Her düşünür gibi İbn Haldun da,
kendisine özgü bir biçimde geliştirdiği medeniyet tasarımında doğal olarak insanı merkeze
yerleştirmiştir. Ona göre insan, tabiatı gereği medenîdir. İnsan medeniyet kurar, geliştirir ve zaman
zaman medeniyetin gerilemesinde rol oynar. Dolayısıyla hâkimiyet ve mülk (iktidar) insanın fıtrî
bir özelliğidir. Onun ‘umran’ adını verdiği ilim, sadece sosyoloji veya tarih felsefesini değil, aynı
zamanda psikoloji ve sosyal psikoloji ilmini de kapsamaktadır. Çünkü umran kavramı, grup
psikolojisi veya toplumsallaşma anlamında insan toplumunun ilmi anlamına gelmektedir. Kendisi
de umranın konusunu, ‘insana özgü umran’ ve ‘insana özgü toplum’ şeklinde açıklamıştır.
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AABBSS  TTRRAACCTT  We may say that Ibn Khaldun is one of the thinkers who have the most mentioned the
psychological features of human being in the Classic Islamic Philosophy. As any thinker, Ibn Khal-
dun put human into place the center of his the imagination of civilization. According to him, human
is civilized as required his nature. Human is found civilization and is develop it and also play a part
in recession of civilization. Consequently sovereignty and property [mulk] (government) are the na-
ture features of human. Umran science that he was called not only contains Sociology and Philos-
ophy of History but also Psychology and Social Psychology. Because the term of umran means that
the science of human community as significance the psychology of group or become socialized. At
the same time, he explained the subject of the term of umran as ‘umran peculiar to human’ and ‘so-
ciety peculiar to human’.
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mek te dir. Me de ni yet, ob jek tif ya da süb jek tif ol -
sun, bü tün öğe le rin bir lik te li ği nin te za hü rü dür. Di -
nin öğe le ri na sıl bir bü tün lü ğü oluş tu ru yor sa, bir
di nin yön ver di ği me de ni yet de ha yat ta boş luk ka -
bul et mez. İnsa nın duy gu ve dü şün ce le ri, ya pıp et-
tik le ri, ahlâkî ya pı sı, ha ya ta ba kış açı sı, es te tik
de ğer le ri, ede bi yat, eği tim, ik ti sat vs. her şey me de-
ni yet ha vu zun da var olur. Bir an lam da me de ni yet,
in san ve top lum için bir mi henk ta şı dır.

Her pey gam ber, ha ki ka tin yer yü zün de yan sı -
ma sı olan me de ni ye tin ye ni den ger çek ya pı sı na ka-
vuş ma sı na, in san lı ğın kül tür ve ir fan mi ra sı nı
mev cut du ru mun ya pı sı dik ka te alı na rak özüm sen -
me si ne ça lış mış tır. Ya ni, İslâm Di ni’ nin kay na ğı
Al lah iken, İslâm Me de ni ye ti’ ni mey da na ge ti ren
te mel öğe in san dır.

İnsan, ken di içi ne kıv rı la bil di ği öl çü de me de -
ni ye tin ku ru cu un su ru ol ma ya aday dır. İnsan me-
de ni ye ti do ğu rur ve ge liş ti rir. Ay nı za man da bir
me de ni yet hav za sı da ken di in san pro to ti pi ni oluş-
tu rur. Böy le ce in san ve ya in san top lu luk la rı, ken-
di le ri ni ta nı ma ve ta nım la ma da en ge niş ve en
kap sam lı bir kim lik kod la ma sı na an cak ken di me-
de ni yet le ri sa ye sin de ka vu şa bi lir ler. Bir baş ka ifa-
dey le in san ge liş tik çe me de ni yet iler ler, me de ni yet
iler le dik çe in san ge li şir. Do la yı sıy la güç lü bir me-
de ni yet an cak ken di sin de ha ki ka tin pek çok yö nü -
nü yan sı ta bi len kül tür lü in san lar la tem sil edi le bi lir.

İbn Hal dun ’un, in san ve kâinat düz le min de
ha ki ka ti keş fet mek üze re zen gin ilmî bi ri ki miy le
yo la çık mış bir şah si yet ol du ğu nu söy le ye bi li riz. O,
“Kitâbu’l-Un van el-İbe r” isim li ese ri ne yaz mış ol-
du ğu Mu kad di me’ sin de, in san lık ta ri hi ile il gi li yo -
rum ve te o ri le ri ni in san prob le mi et ra fın da
ge liş tir miş önem li bir me de ni yet te o ris ye ni dir.1

Ona gö re in san, va ro lu şun çe kir de ği dir. Do la yı sıy -
la İbn Hal dun ’un, ‘ev re ni an la mak in sa nı an la mak -
tır, in sa nı an la mak ev re ni an la mak tır’ il ke sin den
ha re ket ede rek in san-ev ren iliş ki sin de bü tün cül bir
pers pek ti fe sa hip ol du ğu nu söy le ye bi li riz.2

“İbn Hal dun ’a gö re top rak-su-ha va-ateş un sur-
la rın da sı ra ile bi rin den öbü rü ne ge çil dik çe le ta fet
ve in ce lik art mak ta, ke sa fet ve yo ğun luk azal mak -
ta dır. Ateş ten baş la na rak ge ri ye gi dil me si ha lin de
ise du rum bu nun ter si ol mak ta dır. Top rak tan iti-

ba ren yu ka rı ya çı kıl dık ça ve ya ateş ten baş la na rak
aşa ğı ya inil dik çe, her un su run öbür un su ra is ti ha -
le et mek is ti da dı na sa hip ol du ğu, hat ta ba zen is ti -
ha le et ti ği gö rül mek te dir. Yu ka rı ya çı kı la çı kı la
ni ha yet eflâk âle mi ne, ya ni se ma lar âle mi ne çı kıl -
mak ta dır. Bu ra sı hep sin den da ha latîf ve da ha az
yo ğun dur.”3

Bu gö rüş in san-ev ren iliş ki sin de in sa nın ya ra -
tı lış un sur la rı nı dik ka te al mak ta dır. Bu na gö re te-
kâmül ve ya ge li şim, in sa nın dü şün ce ve ruhî
ol gun lu ğu na gö re dir. İbn Hal dun ’a gö re geç miş
çağ la rın in san la rı, be den gü cü ve boy ba kı mın dan
çağ daş in san la rın kin den fark lı de ğil dir.4

İnsan, ken di ne has bir ta kım özel lik ler le di ğer
can lı lar dan ay rı lır. Bu özel lik ler şöy le sı ra la na bi -
lir:

1. Fik rin ve ak lın ne ti ce si olan ilim ler ve sa-
nat lar.

2. Nü fuz lu bir ha ke me ve kuv vet li bir oto ri te -
ye du yu lan ih ti yaç.

3. Ma i şet için ça ba la mak.

4. Um ran, top lum la ün si yet et mek ve bir lik te
ya şa mak.5

İbn Hal dun, Aris to’ nun yak la şı mıy la pa ra lel
ola rak in san ru hu nu bal mu mu na ve ya boş bir lev-
ha ya ben zet me dü şün ce si ne sa hip tir. Bu dü şün ce
ken di sin den son ra Le ib niz ve Loc ke ta ra fın dan ye-
ni den ele alın mış tır.6 Ona gö re in san ru hu, do ğuş -
tan iyi ve kö tü her et ki yi ka bul ede bi le cek
ya pı da dır.7 İbn Hal dun, in san eği ti min de çev re
şart la rı nın et ki si ni da ha çok vur gu la mak ta dır: “İn -
san alış kan lık la rı nın ço cu ğu dur, alış kan lık ikin ci
bir ta bi at tır, in sa noğ lu öğ re nen bir ca hil dir, an ne
ba ba sı ta ra fın dan ye tiş ti ril me yen in sa nı za man eği-
tir, için de ya şa dı ğı çev re in sa nın ta bi a tı nın ye ri ni
alır, âdet ler in san ta bi a tı nı ve ka rak te ri ni be lir ler.”
gi bi söz le riy le çev re fak tö rü nü önem se di ği ni gör-
mek te yiz.

İBN HAL DUN DÜ ŞÜN CE Sİ NE GE NEL BA KIŞ

İbn Hal dun, sos yal bi lim pers pek ti fi ne sa hip bir
âlim dir. Sos yo lo ji, Sos yal Psi ko lo ji, hat ta be lir li
yön le riy le Psi ko lo ji, Ta rih, Si ya set, Eği tim, Eko no -
mi Sos yo lo ji si, Kent Sos yo lo ji si, Ta rih Sos yo lo ji si,
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Si ya set Sos yo lo ji si gi bi bi lim dal la rı nın ön cü le rin -
den bi ri ol du ğu ka bul edi le bi lir.8

İbn Hal dun ’a gö re, in san la rın bir lik te li ği, dün-
ya nın ba yın dır lı ğı um ran an la mı na ge lir. Ta bi a tı
ge re ği me denî olan in san için um ran zo run lu dur.9

Do la yı sıy la in san tü rü ve be ka sı için bir ara da ya şa -
ma ih ti ya cın dan do ğan en bü yük me denî top lu luk,
İbn Hal dun ’a gö re şehir dir ve um ra nın an la mı da
bu dur.10 Ce mil Me riç, İbn Hal dun’ dan ha re ket le
um ran kav ra mı nı, ge niş ma na sıy la me de ni yet, ya -
ni bir kav min yap tık la rı nın ve mey da na ge tir dik le -
ri nin/oluş tur duk la rı nın bü tü nü, iç ti maî ve dinî
dü zen, âdet ler ve inanç lar ola rak ta nım la mak ta -
dır.11 An cak Ulu dağ, İbn Hal dun ’un um ra na yük le -
di ği an la mın me de ni yet kav ra mın dan da ha
kap sam lı ve epis te mo lo jik de ğe ri nin da ha faz la ol-
du ğu nu söy ler.12

İbn Hal dun, be devî ve ha darî ol mak üze re um-
ra nı iki ka te go ri de in ce ler ve me de ni ye tin bu aşa-
ma lar so nu cun da oluş tu ğu nu be lir tir. Be devîlik13

ya ni ba di ye ha ya tı, ne çöl ha ya tı nı ve ne de köy ve -
ya kır ha ya tı nı ifa de et mek te, bel ki de bun la rın
hep si ni içer mek te, be de vi le rin otur du ğu ve do laş -
tı ğı her böl ge yi, gö çe be lik ten ya rı gö çe be li ğe ve
hat ta kıs men gö çe be köy lü ha ya tı na ka dar her du-
ru mu içi ne al mak ta dır.14 Bu gün sos yo-kül tü rel an-
lam da bu kav ra mı kıs men ‘köy lü lük’ ile ifa de
ede bi li riz. Be de vi um ra nın ay rı ca üç alt ka te go ri si
de var dır.15

Ha darî um ran ise şehir ha ya tı na kar şı lık ol-
mak ta dır. Ha darîlik16 de bu gün ‘şe hir li lik’ ola rak
ifa de edi le bi lir.

İbn Hal dun um ran ol gu su nun in sa nın ve ha-
ya tın ge li şi mi açı sın dan fonk si yo nel ol du ğu nu söy-
ler. Böy le ce in san lar, iyi yap tık la rı ve bel li
us ta lık lar ka zan dık la rı bel li bir iş te uz man laş ma ya
yö ne lir ler.17 İnsa nın sü rek li ça lı şa rak bir he de fe yö-
nel me siy le ka li te li bir ha yat ve kül tür mey da na ge -
lir. İbn Hal dun ün lü ese rin de gö çe be lik le şehir li lik
ara sın da ki fark lar dan de tay lı ola rak bah se der. Be d-
e vi le rin saf lık la rı nı da ha çok ko ru duk la rı nı, şehir -
li le rin ise za man la yoz la şa bil dik le ri ni, me de ni ye tin
zir ve ye ulaş ma sıy la bir lik te zevâle doğ ru yak laş tı -
ğı nı ve bu çö kü şün da i re sel ola rak ye ni den bir olu -
şu baş lat tı ğı nı be lir tir.

İbn Hal dun, in sa nın ge li şi mi ve ih ti yar la ma sı
ile me de ni ye tin ge li şi mi ve çö kü şü ara sın da bi re bir
iliş ki kur mak ta dır. Çün kü o top lu mu ve kül tü rü
can lı bir var lı ğa, ya ni or ga niz ma ya ben zet mek te -
dir. Ona gö re, is ter be devîlik, is ter ha darîlik tar-
zın da ol sun, um ra nın sa yı lar la be lir le ne bi lir
şekil de hissî bir öm rü var dır. Na sıl ki in san da kırk
yaş, on da ki be den sel ge liş me nin son nok ta sı ise ve
bir sü re du rak la ma ve ar dın dan ge ri le me dev ri baş-
lı yor sa um ran da ki ha da ret ve yer le şik kül tür de
ay nen böy le dir. Çün kü onun da bir sı nı rı (li mi ti)
var dır.18

Her dü şü nü rün in san, ev ren ve ha ki kat hak kın-
da ki gö rüş le rin de ken di ya şa dı ğı tec rü be le rin iz le ri -
ni bul ma mız müm kün dür. İbn Hal dun ’un yaz dık la rı
ge nel de, hem ken di psi ko lo jik özel lik le ri nin bir yan-
sı ma sı, hem de ha ya tın da kar şı laş tı ğı fark lı ki şi lik ya-
pı la rı ser gi le yen in san la rı ve top lum la rı iyi
göz lem le me si ne da ya nan mü şa he de le ri dir.19 14. yüz-
yıl ku zey Af ri ka’ sın da ya şa yan İbn Hal dun ’un ge nel -
de Ak de niz hav za sın da ge çen ha ya tın da ki dö nüm
nok ta la rı,20 fi kir le ri nin ol gun laş ma sın da et ki li ol-
muş tur. Eser le rin de ve özel lik le Mu kad di me’ de ha-
ya tı nın ilk saf ha sın da ge çir di ği pra tik ve prag ma tik
tec rü be le ri nin et ki si göz len mek te dir.21 Onun çok
yön lü il gi le ri ol ma sı nın da et ki siy le ge li şen kar ma -
şık ha ya tın dan hoş nut ol ma dı ğı nı, asıl ki şi li ği ni ol-
gun laş ma ya şı ola rak ka bul edi len kırk, kırk beş
yaş la rın dan son ra bul du ğu nu söy le ye bi li riz. Kırk
beş ya şın da İbn Selâme Ka le si’ ne yer le şe ne ka dar
si yasî ve idarî ka rı şık lık lar için de ge çen ve men fa -
at ve mas la ha tı na uy gun olan her ve si le den ve va-
sı ta dan ra hat lık la fay da lan ma sı nı bi len,22 ade ta
bu gün kü ifa de ile mak ya ve list bir tu tum ser gi le yen
İbn Hal dun, ha ya tı nın ikin ci ya rı sın da ise si yasî en-
tri ka lar dan uzak, hu zur lu ve is tik rar lı bir ha yat ya-
şa ma imkânı na ka vuş ma sıy la bir lik te, Ce mil
Me riç ’in “Tu nus lu fi lo zof bir kar tal gi bi yük se lir
bu lut la ra.”23 de di ği gi bi ken di si ni il me ve te li fe ver-
miş tir.24

Ül ken ’in de be lirt ti ği gi bi, İbn Hal dun fel sefî
mo der nizm an la mın da iler le me dü şün ce si ne kar şı -
dır. Ona gö re her şey ha re ket et ti ği nok ta da ni ha -
yet bu lur ve ye ni den baş lar.25 Bir baş ka ifa dey le İbn
Hal dun doğ ru sal de ğil çev rim sel ta rih gö rü şü ne sa-
hip tir. Bu du rum, Mu ham med İkbâl’in, İbn Hal-
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dun ’un Mu kad di me’ si nin bü tün ru hu nun Kur ’an-ı
Ke rim’ den al dı ğı il ha ma da yan dı ğı26 şek lin de ki ka-
na a ti ni oluş tu ran te mel fak tör ler den bi ri dir.

İslâm âlim le ri ne gö re ta rih, çev rim sel27 (cycle)
bir şekil de ge li şir. Ta rih bu yüz den te ker rür et me
eği li min de dir. An cak ta rih, ay nı ak tör ler ve olay lar
şek lin de tek rar lan maz. An cak mekân bi lin ci ve in -
san ta bi a tı her za man ay nı dır. İş te İbn Hal dun ’un
in san ve çev re si ile il gi li yo ğun laş tı ğı nok ta bu ra sı -
dır. Yük se liş ve dü şüş, Al lah ’ın ira de si için de in san-
la rın fıt ra ta olan ya kın lık ve uzak lı ğı na gö re de ği şir.
İbn Hal dun ’un da i re sel ta rih an la yı şı, ça ğı nın bed-
bin ya pı sın dan ve ya ka der ci ol ma sın dan de ğil28, İs-
lâm’ın di na mik ev ren an la yı şın dan kay nak lan mak-
ta dır.

Yi ne Kur ’an ’a gö re mil let ler top lu ca de ğer len -
di ri lir ve kö tü ha re ket ve dav ra nış la rı nın ce za sı nı
hem bu dün ya da, hem öte dün ya da çe ker ler.29 İbn
Hal dun ’un üze rin de önem le dur du ğu dü şün ce le -
rin den bi ri si de bu dur. O bu nok ta ya, Fın dı koğ lu’ -
na gö re, in san öm rü ile top lum ve me de ni ye tin
öm rü nü ana lo ji ile yak laş tı ra rak, bir baş ka ifa de ile
bi yo lo jik de ter mi nizm an la yı şı nı iç ti ma i de ter mi -
nizm le de vam et ti re rek ulaş mış tır.30 Böy le ce o, bü -
tün ka nun la rı “bi r” e ir ca et me ni ye ti ni de or ta ya
koy muş tur.31 İbn Hal dun, olay lar ara sın da ki ne den-
sel lik ba ğı nı, ta bi i ve top lum sal ka nun lar dan ila hi
ka nun la ra doğ ru yük se len bir spi ral şek lin de dü-
şün mek te ve bun la rın uy gu la nış alan la rı ve dü zey -
le ri nin fark lı olu şu na kar şın hep si ni ilahî ka nun da
bir leş tir mek te dir.32 Do la yı sıy la onun ne den sel li ği -
nin te me lin de sos yo lo jik de ğil, mo ral ve dinî fak-
tör le rin bu lun du ğu nu söy le ye bi li riz.

ME DE Nİ YE TİN KU RU CU ÖĞE Sİ OLAN 
İNSA NIN PSİ KO LO JİK YA PI SI

KO LEK TİF ŞU URA SA HİP OLAN İNSAN

İbn Hal dun ’a gö re in san top lum sal bir var lık tır ve
baş ka la rıy la bir lik te ya şa mak zo run da dır. Çün kü
in san bes len me ye muh taç bir ta bi at ta ve gı da yı el -
de et mek için ha re ke te geç me iç gü dü sü ile ya ra tıl -
mış tır. İnsan bu ih ti ya cı nı ken di si tek ba şı na
kar şı la ya maz. Yi ne in san, hem di ğer in san lar dan
hem de in san dı şı var lık lar dan ko ru na bil mek için
yar dım laş ma ya muh taç tır. Do la yı sıy la in san baş ka -

la rıy la bir ara da ya şa ma tec rü be si ni ge liş tir me li -
dir.33

“İn sa nın top lum sal eği lim ve ye te nek le ri ne
özel bir önem at fe den İbn Hal dun ‘asa bi yet’ kav ra -
mı ile di le ge tir di ği kay naş ma, bir leş me, da ya nış -
ma, üs tün lük kur ma ve böy le ce güç lü ve gü ven de
ol ma is te ği ni, bü tün ta ri hi ve top lum sal olay la rın
te me lin de ki psi ko lo jik fak tör ola rak ka bul eder.”34

Bir baş ka ifa dey le asa bi yet, in san la rın ha yat la rı na
an lam ka tan yük sek bir de ğer ve inanç uğ ru na ge-
rek ti ğin de ha yat la rı nı çe kin me den or ta ya ko ya bil -
me duy gu su ve dav ra nı şı dır.35

İbn Hal dun ’un asa bi yet kav ra mı, in sa nın ko-
lek tif şu uru nu ifa de et me si açı sın dan önem ka zan -
mak ta dır. Onun me de ni yet ta sa rı mı nın te mel
kav ram la rın dan olan ve in sa nın ne se bi ne ve asa bi -
ye ti ne (as lı na) bağ lı lı ğı nı ifa de eden asa bi yet kav ra -
mı36, psi ko log lar ta ra fın dan ko lek tif şuur, ko lek tif
ruh gi bi kav ram lar la ifa de edil mek te dir.37 Sos yo -
log lar ise ko mü nal ruh, da ya nış ma duy gu su, sos yal
bağ lı lık, da ya nış ma, ya kın ak ra ba ba ğı gi bi te rim ler
kul lan mak ta dır lar.38

Al lah, in san la rın gel di ği so yu na ve ya kın la rı na
kar şı şef kat duy gu su ver miş tir. İnsa nın ta bi a tın da
bağ lı lık duy gu su var dır. Bu nun sa ye sin de in san lar
ara sı da ya nış ma ve yar dım laş ma ol mak ta dır.39 Um-
ra nın ta bi a tın da da yar dım laş ma var dır.40 Asa bi ye -
tin en bü yük özel li ği, ka bi le ve ya top lu lu ğu
oluş tu ran bi rey ler ara sın da kuv vet li bir bir lik, sağ-
lam bir da ya nış ma, sü rek li bir yar dım laş ma ve do-
ğa dan ge len bir ko ru ma duy gu su, bi lin ci ve
inan cı nın ol ma sı dır.41

İbn Hal dun ’a gö re ne sep ve se bep (mük te seb)
asa bi ye ti ol mak üze re iki tür lü asa bi yet var dır. Asa-
bi ye ti oluş tu ran gü cün, yük sek bir de ğe ri, inan cı
ifa de eden ma nevî bir mo tif, bir ide al ol du ğun dan
şüp he yok tur; an cak bu de ğer ne sep asa bi ye tin de
bir sü la le, ka bi le ve ya kav min üs tün lü ğü inan cı na
da yan dı ğı hal de se bep asa bi ye tin de de ğer ler, inanç-
lar sis te mi nin (din, ide o lo ji) yü ce li ği hu su sun da
bes le nen ima na da ya nır. İbn Hal dun ta rih te, da ha
çok ne sep esa sı na da ya lı asa bi yet gö rül mek le be ra -
ber, İsla mi yet ’in or ta ya çı kı şın dan son ra bu çe şit
asa bi ye tin terk edi le rek din, inanç esa sı na da ya lı
se bep asa bi ye ti nin ağır lık ka zan dı ğı nı ve ka zan ma -
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sı ge rek ti ği ni, bu ne vi asa bi ye tin ön ce kin den kat
kat da ha güç lü ol du ğu nu açık ça ifa de eder.42 Ni te -
kim Hel mut Rit ter, ‘ka bi le kar de şi’ kav ra mı nın İs-
lâm’la bir lik te ‘din kar de şi’ kav ra mı na
dö nüş tü ğü nü söy ler.43

Asa bi yet psi ko lo jik an lam da bir dav ra nış bi çi -
mi dir. An cak bu dav ra nış, bir bi ri ni se ve bi len, im-
kânla rı, sı kın tı la rı ve mut lu luk la rı bir bi riy le
pay la şa bi len in san top lu lu ğu or ta ya ko ya bil mek te -
dir. Do la yı sıy la bu dav ra nış bi çi mi ko lek tif ol mak -
ta dır. Or tak la şa ya şa yış ve ör güt len me be lir li bir
or tak dü şün ce yi do ğur mak ta, bu dü şün ce yi ne or-
tak la şa ya şa yış ve ör güt len me yi pe kiş tir mek te dir.44

Kı sa ca asa bi yet, ko lek tif his ve bi linç ten do ğan or -
tak ha re ket et me an la yı şı dır.45

İbn Hal dun ’un asa bi yet ve top lum sal laş ma ile
il gi li bu dü şün ce le ri Mas low ’un in san gü dü le ri te o -
ri siy le şekil le nen pi ra mi diy le de kar şı laş tı rı la bi lir.
Bi lin di ği gi bi, Mas low ’a gö re in sa nın fi zik sel ih ti -
yaç la rı bi rin cil gü dü le ri, em ni yet ve gü ven içe ri sin -
de ya şa ma, ait ol ma, baş ka la rı nı sev me ve se vil me ve
bir or tam da ba şa rı el de et me gi bi psi ko-sos yal ih ti -
yaç la rı ikin cil gü dü le ri oluş tur mak ta dır. Mas low ’a
gö re in san sos yal ile ti şim de ba şa rı sağ la ya ma dan,
ken di si ne say gı duy ma sı ve do la yı sıy la ken di si ni ger-
çek leş tir me si müm kün de ğil dir.46 İş te asa bi yet kav-
ra mın da Mas low ’un üze rin de dur du ğu hem bi rin cil,
hem de ikin cil gü dü le rin açı lı mı var dır. Ay rı ca ka-
rak ter le rin ge liş me sin de sos yal duy gu nun öne mi ne
İbn Hal dun gi bi Ad ler de vur gu yap mak ta dır.47

Asa bi yet kav ra mı nın sos yo lo jik açı lı mı da İbn
Hal dun dü şün ce sin de önem li dir.48 Çün kü İbn Hal-
dun bu kav ram la, bir me de ni yet olu şu mu için se -
bep (mük te seb) asa bi ye ti ne da ya nan bir mil let
olu şu mu na da işa ret et mek te dir. Çün kü bir top-
lum da ide al ler le do nan mış ve her tür lü fe dakârlı ğa
ha zır in san lar ye ti şe bi lir se, o top lum mil let ha lin -
de ya şa ya bi lir ve böy le ce me de ni ye tin ge li şi mi ne
kat kı lar da bu lu na bi lir.

Ay nı za man da İbn Hal dun, bir di nin ilk ya yı -
lı şı sı ra sın da, özel lik le pey gam ber li ğin ilk yıl la rın -
da, in san lar da ye ni fi kir ve iti kat la ra kar şı ta biî bir
di ren me ola ca ğın dan bu nu or ta dan kal dı ra cak ka -
dar bir ne sep asa bi ye ti nin ge rek li ol du ğu nu, an cak
bu ilahî teb liğ kalp le re yer leş tik ten son ra ar tık ne -

sep asa bi ye ti ne ge rek kal ma ya ca ğı nı, çün kü çok da -
ha kuv vet li olan inanç asa bi ye ti nin olu şa ca ğı nı da
be lir tir.49

La cos te, “Müs lü man di ni ni ve ya sa sı nı, im pa -
ra tor lu ğu oluş tu ran ulu sun var lı ğı nı mal ze me ola-
rak alan bir öz gi bi gö re bi li riz.”50 şek lin de ki
ifa de siy le, me de ni yet ve mil let ide a li çer çe ve sin de
İbn Hal dun ’un dinî dü zen ile ik ti sadî ve top lum sal
ya pı lar ara sın da ki kar ma şık iliş ki le ri açık la ma yı ba-
şar dı ğı nı söy ler.

SOS YAL ÇEV RE VE İNSAN İLİŞ Kİ Sİ

İbn Hal dun, kül tü rün ve me de ni ye tin ge liş me si
için ge rek li olan ilim le rin an cak bir um ra nın ve
yük sek bir ha da re tin bu lun du ğu yer de ge li şe ce ği -
ni vur gu la ya rak51 me de ni ye tin, be devîler le de ğil,
ha darî olan in san lar la yük se le ce ği ni be lirt mek te -
dir.52 Sa nat lar da sa de ce ha darî um ra nın iler le me -
si ve kemâle er me si sa ye sin de mü kem mel le şir.53

İbn Hal dun da bil mek te dir ki İslâm me de ni ye ti bir
şehir me de ni ye ti dir. İslâm’ın do ğuş yıl la rın da Ara-
bis tan’ da şehir ha ya tı nın kar şı tı be devîlik ti.54 Ser-
je ant, İslâm’ın be devîli ğin de ğil, ha dar ’ın ya ni
yer le şik böl ge ler de ki ka bi le le rin di ni ol du ğu id di -
a sı na de lil ola rak Kur’ân’ın Tev be Su re si’n de ki 97.
âye ti gös ter mek te dir: “Be devîle rin kü für ve ni fak -
la rı her yön den da ha ile ri dir.” Ya za ra gö re Kur’ân
be devî çö lü nü inanç sız lık ve is yan da şid det li bir
böl ge (“el-A’ ra bü eşed dü küf ra n”) ola rak ni te le -
mek te dir.55

Şehir de fi kir ler kök sa lar, bil gi ler ar tar, dü şün-
ce ler de ği şir ve ya ze de le nir, böy le ce in san lar hem
bil gi hem de kül tür le bes le nir ler.56 Ya ni şehir bi -
zim ener ji mi zi alır ama kar şı lı ğın da bi zi şehir li ol-
du ğu muz için bes ler. Şehir ve me de ni yet,
eti mo lo jik ola rak da an la şıl dı ğı üze re, her iki si de
in sa nın sos yal ya pı ya ve is tik rar lı bir yö ne ti me
duy du ğu ih ti ya cın bir ifa de si dir.57

İbn Hal dun ’a gö re şehir li le rin so rum lu lu ğu da -
ha bü yük tür.58 Çün kü me de ni ye tin çö kü şü on la rın
gö rev le ri ni hak kıy la yap ma ma sı, şehir de ya şa ma -
la rı na rağ men şehir li de ğer le ri ni ya vaş ya vaş kay-
bet me le ri ile hız lan mak ta dır. 

İbn Hal dun, in san için kemâle er me nin he de -
fi ni sos yo-kül tü rel an lam da şehir li (ha darî) ol mak
şek lin de be lir ler. An cak bu ide a le kar şın ha darîlik -
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te ki mülk si ya se ti ne de pek sı cak bak maz. Hi la fet
tar zın da ki ida re şek li ni mülk ve sal ta na ta ter cih et-
me si, be devîle rin ka rak ter ve ki şi lik özel lik le rin -
den kay nak lan mak ta dır.59

İbn Hal dun ’a gö re ha darîle rin ka nunî hü küm -
le ri sı kı bir şekil de tat bik et me le ri, me ta net le ri ni
bo zar ve mu ka ve met le ri ni kı rar.60 Çün kü bu ka nun-
lar da ki mü ey yi de ler ha ri ci dir, ya ni in sa nın ta bi a tı -
na ya ban cı dır. Onun için in sa nın da yan ma ve
di ren me gü cü nü tah rip eder. Şer’î ka nun lar ise me-
ta net ve mu ka ve me ti boz maz; çün kü bun lar da ki
mü ey yi de ler zâtîdir, ya ni kalp te ki ima na da ya -
nır.61

İbn Hal dun şehir in sa nı nın ha darî özel li ği ni
ön pla na çı kar mış, an cak ay nı za man da şehir in sa -
nı na ağır eleş ti ri ler de yö nelt miş tir. Şehir in sa nı -
nın ka rak te ri ni an la tır ken, on la rın ha ris, mağ rur,
kor kak, tem bel, ra ha tı na düş kün, ben cil, müs rif ol-
duk la rı nı ifa de eder. Ahlâkî ba kım dan olum suz sa-
ya bi le ce ği miz pek çok sı fa tı şehir in sa nı na
ya kış tı ra bi lir. Ona gö re uy gar lık, ya şa mak ta olan
in sanî de ğer le ri yoz laş tı ra bil mek te dir.62 Ha darîler -
de in sanî me zi yet ler ve ahlâkî özel lik ler bo zul muş
ol du ğun dan on lar hi lekâr, kur naz, men fa a ti ne düş-
kün ve cim ri dir ler.63 İbn Hal dun, lüks ve is ra fa düş-
kün ha darî in san lar da zen gin li ğin de et ki siy le di ne
olan il gi nin azal dı ğı na dik ka ti çe ker.64

İbn Hal dun ’un bu eleş ti ri le ri, Fre ud ’un me de -
ni ye tin in sa nın do ğal ya pı sı nı boz du ğu şek lin de ki
gö rü şüy le pa ra lel gi bi gö zük mek te dir. An cak Fre-
ud ’un me de ni ye te kar şı du ru şu ile İbn Hal dun ’un
me de ni ye tin zir ve dö nem le rin de in san psi ko lo ji -
sin de ve in sa nın ahlâkî ya pı sın da ki kı rıl ma la rı yo-
rum la ma sı bir bi rin den fark lı dır. Fre ud, il kel haz
ego su nun sı nır la rı nın top lum ve ya me de ni yet ta-
ra fın dan çi zil me si ne ta vır al mak ta dır.65 Fre ud ’a gö -
re, “ego nun eh li leş ti ril me di ği vah şi bir iç gü dü sel
dür tü nün do yu mu nun ve re ce ği mut lu luk duy gu su,
eh li leş miş bir iç gü dü nün do yu muy la olan dan kı-
yas la na ma ya cak ka dar da ha yo ğun ola cak tır.”66 İbn
Hal dun ise, me de ni ye tin ak tif ola rak ya şan ma sı ge-
re ken bir alan ola rak ha darîli ğin de va mı nın zor lu -
ğu na dik kat çek mek te dir. Fre ud ’un tav rı te o rik ve
te mel de ola nı he def ler ken, İbn Hal dun ’un tav rı ah-
lâkî prob lem le re yö ne lik tir.

İbn Hal dun ’un ha darî in san lar da bir ta kım fak-
tör ler so nu cu di ne olan il gi nin azal dı ğı şek lin de ki
gö rü şü nü des tek le yen çağ daş yak la şım lar bul mak
zor de ğil dir. Ör ne ğin, Sos yo log Car li, nü fu sun art-
ma sı ve şeh rin imkânla rı nın ge liş me siy le or ta ya çı-
ka bi le cek ahlâkî yoz laş may la bir lik te di ne il gi nin
aza la ca ğı nı, po zi ti vist ta vır la rın ve bi rey ci li ğin ar-
ta ca ğı nı ifa de eder.67 İzzet be go viç de Car li’ nin yak-
la şı mıy la pa ra lel ola rak, şeh rin bü yü me siy le ahlâkî
ta vır la rın de ği şe bil di ği ni ve dinî eği lim le rin azal-
dı ğı nı be lir ten dü şü nür ler den dir.68 An cak çağ daş
yak la şım lar da şehir kav ra mı nın ele alı nı şı ve şeh rin
in sa nın ahlâkî kim li ği üze rin de ki et ki si hak kın da -
ki tar tış ma lar ile İbn Hal dun ’un yak la şım la rı ara-
sın da pa ra lel gö rüş ler ka dar fark lı lık la rın da
ola bi le ce ği dik ka te alın ma lı dır. 

İNSA NIN AHLÂKÎ YET KİN Lİ Ğİ

İbn Hal dun ’a gö re, in sa nın ahlâkî yö nün de ki ge li şi -
mi son ra sın da mil let iler le me ye baş lar. İnsa nın ah-
lâkî ya pı sın da ve top lu mun de ğer le rin de fark edi le -
bi lir bir ge liş me olur sa bu du rum maddî ge liş me yi
te tik ler. “Li der li ğe ve si ya si ik ti dar la ra aday olan bir
ka vim de ve mil let te ön ce iyi has let ler, gü zel va sıf -
lar, sağ lam bir ahlâk an la yı şı ge liş me ye baş lar.”69 Bu -
na gö re in san la rın ahlâki de ğer le re olan has sa-
si yet le ri ar tı yor sa o mil let iler li yor de mek tir.

İbn Hal dun, bir ha fız ola rak Kur’ân’dan al dı ğı
il ham la tev hidî pers pek ti fi ni ahlâk dü şün ce sin de
de or ta ya koy muş tur: “Âlem de küllî olan ada let,
cüz’î olan ise zu lüm dür.”70 Zu lüm ya pa cak olan in-
san dır. İnsa nın ahlâkî prob lem le ri do la yı sıy la yer-
yü zün de fit ne ve zu lüm mey da na gel mek te dir.
An cak bu zul mün ni te li ği ve ni ce li ği za lim in san
sa yı sı na gö re de ği şe cek tir. Sün ne tul lah ge re ği gün-
de lik ha yat ta müm kün de ğil se de te o rik ola rak yer-
yü zün de ahlâkî prob lem ler or ta dan kal ka cak ol sa
cüz’î olan küllî olan da eri ye cek de mek tir. Her şeye
rağ men Al lah kâina ta ve in san la ra ada le tiy le hük-
me der. Ahlâkî an lam da yet kin li ğe ula şan in san da
ada let le hük met mek ve böy le ce küllî ola na ulaş mak
du ru mum da dır.

An cak İbn Hal dun ’a gö re bir ta kım psi ko lo jik
fak tör ler, in sa nı ada let yo lun dan ge ri bı rak mak ta
ve ahlâkî açı dan de ğer siz leş tir mek te dir. Bu fak tör -
le rin ba şın da gu rur gel mek te dir. Ahlâk psi ko lo ji si
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açı sın dan bak tı ğı mız da gu ru run te mel se bep le rin -
den bi ri, in sa nın ‘âciz’ ol du ğu bi lin cin den uzak ya-
şa ma sı dır. Gu rur, ken di siy le ba rı şık ol ma yan,
öz gü ven den yok sun in san la rın ka le si dir. Ay nı za-
man da gu rur, ki şi li ği be lir gin leş me miş, ol gun laş ma
sü re cin de ya rı yol da kal mış in sa nın ki şi lik siz li ği ni
giz le me ça ba sı dır. Böy le ce in san, ken di si ni var ol-
du ğun dan da ha bü yük gös ter me ve bu amaç için
ek sik lik le ri ni ört me gay re tiy le ha re ket et mek te -
dir.

İnsan da ki gu ru run art ma sı nı sağ la yan önem li
fak tör ler den bi ri de, el de edi len ba şa rı lar dır. As lın -
da gu rur, ba şa rı nın en bü yük düş ma nı ya ni ba şa rı -
yı en gel le ye cek önem li bir en gel ol du ğu hal de,
her han gi bir ba şa rı ka zan dık tan son ra in san her na-
sıl sa ken di siy le gu rur du ya bil mek te dir. İbn Hal dun
gu ru run da ha çok ken di sin de kemâl bu lun du ğu nu
veh me den ve ya sa hip ol du ğu için ilim ve ya sa nat
ser ma ye si ne hal kın muh taç ol du ğu nu zan ne den
kim se ler de gö rül dü ğü nü söy ler: “Bu du rum da ki
kim se ler gu rur lu olur lar, ma kam sa hi bi ne bo yun
eğ mez ler, ken din den yük sek ola na yal tak lan maz -
lar ve halk tan üs tün ol duk la rı na inan dık la rı için
baş ka la rı nı kü çük gö rür ler. Be şer ta bi a tın da ilah-
laş ma (ego izm) hu su si ye ti ve te ma yü lü mev cut tur.
Kahr, ga le be ve ta sal lut müs tes na, bir in sa nın di ğer
bi ri nin üs tün lü ğü nü ka bul et me si çok en der va ki
olur. Kahr, ga le be ve ta sal lu tun tü mü de ma kam
zım nın da bu lu nur.”71

Yük sek dü zey de ser vet sa hi bi olan in san lar da
İbn Hal dun ’un na za rın da mu te ber de ğil dir.72 Çün -
kü bu in san la rın ço ğu bo yun eğ me ve yal tak lan ma
ha li için de dir. Do la yı sıy la bo yun eğ me si ni ve yal-
tak lan ma sı nı bil me yen in san ser vet sa hi bi ola maz.
İzzet ve yük sek se ci ye sa hi bi ol ma yı huy edi nen
bir çok kim se nin ma kam sa hi bi ola ma dık la rı nı, bu
kim se le rin ken di emek le riy le ye tin mek zo run da
kal dık la rı nı, hat ta za ru re te düş tük le ri ni gör mek te -
yiz.73

İbn Hal dun ’a gö re din, in sa nı an cak gu rur ve
kıs kanç lık tan uzak du ra bil di ği öl çü de ol gun laş tı ra -
bi lir ve dö nüş tü re bi lir. Bu çer çe ve de o, mül ke
hâkim ol ma an la mın da si ya set ten en uzak olan mil-
le tin Arap lar ol du ğu nu söy ler ken, on la rın dev let
sa hi bi ol ma ih ti ma li ni or ta dan kal dır ma mak ta dır.

Bu nok ta da vur gu la dı ğı en önem li şey, din ve ah-
lâktan ge len il ke ler le in sa nın ve top lu mun dö nü -
şe bi le ce ği ger çe ği dir. Din ve ahlâk var sa, in san için
vic danî an lam da bağ la yı cı ve vaz ge çi ri ci bir fak tör
var de mek tir. Böy le ce Arap la rın ka rak ter le rin de ki
ki bir ve re ka bet ken di le rin den uzak la şa bi lir. Çün -
kü kıs kanç lık ve re ka be ti ya sak la yan, gu ru run et ki-
si ni in san da za yıf la tan din, in sa nı dö nüş tür me ye
baş la mış tır.

İnsa nın ahlâkî ol gun lu ğu nu el de et me si ön ce -
lik le kesbîdir, ya ni ken di ça ba sıy la el de edi le bi lir.
“Kemâl hiç kim se ye ve ra set le in ti kal et me z”74 di -
yen İbn Hal dun, duy gu ve dü şün ce le ri mi zin ni te -
li ği ne ve ya pıp-et tik le ri mi zin ne ti ce si ne gö re
kemâle ula şa bi le ce ği mi zi vur gu lar. Ona gö re, dav-
ra nış la rı mı zın te sir le ri ru hu mu zu et ki le mek te dir.
Ahlâkî fi il le ri miz fa zi let duy gu suy la ru hu mu za dö-
ner ler. Şer cin sin den olan fi il le ri miz ise, ge çi ci ola-
rak ru hu mu za ge lir ve bu du rum tek rar la nır sa
ora da iyi ce kök le şir ve za man la iyi has let le ri mi zi
ek silt me ye baş lar. Çün kü ahlâkî za af la rı mız ar tık
ru hun ta bi a tı ha li ne gel me ye baş la mış tır.75

Ne fis ter bi ye si, ahlâkî yet kin li ğe ulaş ma nın en
te mel yo lu dur.76 İbn Hal dun me de ni yet ku ru cu su
olan in san da77 nef sin sa fi ye ti ne önem ver mek te dir.
On da zühd ve tak va yı ön plan da tu tan Mu ha -
sibî’nin et ki si nin yo ğun ol du ğu nu söy le mek müm-
kün dür.78 İbn Hal dun ’a gö re nefs ol ma sı, in sa nın
var lık mer ke zi dir ve Rabbânî lâti fe79 ve ya ruhânî
olan bir zâttır. Nefs, be den ve on da ki id rak va sı ta -
la rıy la do na tıl mış ol ma sı na rağ men arı na bil me si
için be den den ve be de ne ait id rak ler den mut la ka
kur tul ma sı ge re kir. Böy le ce nef sin zâtı saf akıl ha-
li ne dö nü şür ve in sa nın vü cu du bil fi il kemâle erer.
Bu su ret le nefs, be den de ki id rak va sı ta la rın dan hiç-
bir şeye muh taç ol ma dan ve doğ ru dan id rak eden
ruhânî bir zât olur.80

Al lah, nef se dü şü ne bil me ka bi li ye ti ni ka zan -
dı ran id ra ki ya rat mış tır. İnsan nef si, bu id rak le be-
şerî ilim le rin ha zi ne si ol mak ta dır.81 Böy le ce nefs,
id rak ler ve on la ra da ya nan me le ke ler le sü rek li ye-
ni ler ve ha yat bu lur.82

İbn Hal dun ’a gö re var lık lar pi ra mi di nin en zir -
ve nok ta sın da yer alan in san, sa hip ol du ğu ahlâkı -
nı ve psi ko lo jik özel lik le ri ni ge niş öl çü de
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ken di sin den aşa ğı kat man da bu lu nan can lı lar la
pay laş mak ta dır. Hat ta bu pay laş ma top ra ğa ka dar
in mek te dir. Böy le ce in san di ğer var lık lar la bü tün -
leş mek te, ya ni in san di ğer var lık la rı, di ğer var lık lar
da in sa nı ta mam la mak ta dır.83

COĞ RAFÎ OR TA MIN İNSAN KA RAK TE Rİ NE ET Kİ Sİ

Gü nü müz de ka rak ter kav ra mı, Hi pok ra tes ve Aris-
to’ nun yak la şı mın dan fark lı dır.84 Bu kav ra mın ki şi-
lik kav ra mıy la ör tüş tü ğü yön ler ol sa da, da ha çok
ki şi li ğin ahlâkî yö nü ne ka rak ter de nil mek te dir.85

Ki şi li ğin ta bi i bir öğe si olan ka rak ter, ki şi ye öz gü
dav ra nış la rın bü tü nü olup in sa nın be den sel, duy-
gu sal ve zi hin sel et kin li ği ne çev re nin ver di ği de-
ğer dir.86 Do la yı sıy la in sa nın ka rak te ri ki şi sel
özel lik le ri ile için de ya şa dı ğı çev re nin de ğer yar gı -
la rı nın bi leş ke sin den olu şur.87

Do ğuş tan ve ya son ra dan ka za nı lan fark lı ka-
rak ter özel lik le ri de ğiş mez ya pı lar de ğil dir. Ayı rı -
cı ka rak ter ise, sos yal ni te li ği olan bir kav ram dır ve
ha ya tın prob lem le ri kar şı sın da in sa nın ru hun da
mey da na ge len çe şit li ifa de şekil le ri so nu cu or ta ya
çı kar.88

İbn Hal dun, te o ri si ni oluş tu rur ken ilk ön ce
coğ rafî fak tör le ri ve do ğal çev re yi ta nım la ma ya ça-
lı şır ve bun la rın ya şa yan nü fu sun ka rak ter le ri ve
dav ra nış la rı üze ri ne olan et ki si ne de ği nir. İbn Hal-
dun, do ğal çev re nin, özel lik le de ik li min in san la -
rın fi zik sel gö rü nüm le ri ni, ren gi ni, ka rak te ri ni,
sı cak lı ğı nı, ge le nek le ri ni, po li tik ve eko no mik ak-
ti vi te le ri ni na sıl et ki le di ği ni vur gu lar.89

İbn Hal dun ’a gö re in san, ge nel ola rak ik lim
şart la rı nın bağ lı ol du ğu top ra ğın ürü nü dür. İklim
ve top rak in san la rın be den le ri ne et ki et ti ği gi bi
ruh la rı nı da et ki ler, on la rın fark lı huy ve özel lik ler
ka zan ma la rı na se bep olur. Su dan lı lar (Zen ci ler) bu -
na en iyi bir ör nek tir. Bu in san lar ge nel lik le ha fif
meş rep, ace le ci, te laş lı, zevk ve eğ len ce ye düş kün
olur lar. Her nağ me de dans et me ye me yil li dir ler.
Bu nun se be bi, ne şe ve se vin cin sı cak lı ğın et ki siy le
hay vanî ru hun ya yıl ma sı ve ge niş le me siy le, hü zün
ve üzün tü nün ise hay vanî ru hun yo ğun laş ma sıy la
mey da na gel me si dir.90

Ha va nın sı cak ol du ğu di ğer böl ge ler de ki in-
san lar da da ben zer özel lik ler gö rü le bi lir ama so ğuk

ik lim ler de ya şa yan in san lar da hüz nün, kay gı nın,
ge le cek kor ku su nun ve aç kal ma kor ku su nun da ha
faz la ol du ğu nu ifa de eder.91

İbn Hal dun ik lim le ri, um ra na ve sos yal ha ya -
ta uy gun luk an la mın da mu te dil olan ve ol ma yan
di ye iki ka te go ri de ele al mak ta dır. Bi rin ci ve ye-
din ci ik lim böl ge si um ra na el ve riş li de ğil dir. Çün -
kü bi ri çok sı cak, di ğe ri çok so ğuk tur. Her iki
ku tup tan or ta ya doğ ru ge lin dik çe ik li min ted ri ci -
lik gös ter me si, bu böl ge le rin mu te dil ol ma sı nı ge-
rek ti rir. İkin ci ve al tın cı ik lim böl ge le ri nin,
üçün cü ve be şin ci ik lim böl ge le ri ne bi ti şik olan kı-
sım la rı da um ra nın ge liş me si ne el ve riş li dir. Um ra -
na en el ve riş li olan böl ge ler ise üçün cü, dör dün cü
ve be şin ci böl ge ler olup, özel lik le Ak de niz sa hil -
le ri ni içi ne alan dör dün cü böl ge müs tes na bir ye -
re sa hip tir. Za ten pey gam ber ler de bu böl ge ler den
çık mış lar dır.92

İklim şart la rın da ki uy gun luk in san la rın be den
ve ruh ya pı la rı na yan sı mak ta dır. Nor mal ik lim
şart la rın da ya şa yan in san lar mü kem mel dir ler. On-
la rın ev le ri, gi yim le ri, sa nat ürün le ri son de re ce za-
rif tir. Ha yat la rı iti ba rıy la aşı rı lık tan da uzak tır lar.
Bu yüz den pey gam ber ler, üs tün dev let ler, ilim ler,
şehir ler ve üs tün sa nat dal la rı hep o ik lim ler de neş-
vü ne ma bul muş tur. Ör nek ola rak Arap, Rum, İran,
Yu nan, Hint ve Çin hal kı ve ri le bi lir.93

Coğ rafî çev re nin et ki siy le mey da na ge len son-
ra dan ka za nıl mış bu özel lik ler, çev re nin de ğiş me -
siy le ted ri ci ola rak de ği şe bil mek te dir. Do la yı sıy la
ik li min uy gun olu şu ve ya ol ma yı şı, in sa nın ya ra tı -
lı şın da bu lu nan ka bi li yet le rin ge liş me si ve ol gun -
laş ma sı nı sağ la yan ve ya en gel le yen te mel
fak tör dür.

İnsan vü cu du ile top rak, su, ha va ve ateş ola rak
bi li nen ana un sur lar ara sın da ki iliş ki, kadîm he-
kim ler den bu ya na bi lin mek te olan bir şey dir.94

An cak İbn Hal dun ’un ‘ye di ik lim te o ri siy le’ çev re -
ye (ah val) ver di ği öne min de ğe ri, Mon tes qu i e u’ den
çok ön ce, coğ ra fi çev re ile sos yal çev re ara sın da ki
iliş ki le ri tah lil et me si ve coğ ra fi çev re ile din ve ka-
rak ter ara sın da ki iliş ki nin psi ko lo jik ve sos yo lo jik
ana liz le ri ni yap mış ol ma sıy la or ta ya çı kar.95 Bu
bağ lam da Hi pok ra tes ile baş la yan çev re-ik lim te o -
ri si İbn Hal dun ile önem ka zan mış tır. Mon tes qu i -
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e u ile Bo din ’in de bu te o ri yi güç len dir dik le ri söy le-
ne bi lir.96

Ta rih sel ge li şi min sü rek li li ği ni öner me le ri, İbn
Hal dun ve Vi co’ nun gö rüş le ri ara sın da ben zer lik
ol du ğu nu ak la ge tir mek te dir. Mu kad di me’ de ki top-
lum la rın ge çir di ği aşa ma la rı be tim le yen ev re ler,
‘ih ti yaç lar, ra hat lık, lüks-is raf’ ev re le ri Vi co’ nun al -
tı ev re si nin ön cü lü ğü nü yap mak ta dır. Vi co’ ya gö -
re in sa noğ lu il kin ih ti yaç his se der, son ra tat min
arar, da ha son ra ra hat lı ğa yö ne lir, da ha son ra da
ken di si ni süs le be ze me ğe baş lar, gi de rek lüks için -
de bo zu lur ve so nuç ta çıl gın la şır ve özü nü har car.
Bu bağ lam da İbn Hal dun ’un öne sür dü ğü dev let le -
rin uğ ra dık la rı beş aşa ma lı ge li şim te o ri si97, Vi co’ -
nun gö rüş le rin de baş ka bir plan da ye ni den
gün de me gel miş tir. Ay rı ca Vi co, “in san la rın do ğa -
sı il kin ka ba, son ra sert, son ra yu mu şak, son ra na -
rin, en so nun da yoz olu r” di ye rek İbn Hal dun ’u
çağ rış tı ran ge li şim pa no ra ma sı çiz mek te dir.98

BES LEN ME NİN İNSAN KA RAK TE Rİ NE ET Kİ Sİ

İbn Hal dun, in san var lı ğı nın de va mı nı onun iç gü -
dü sel ar zu la rı na de ğil, be sin ve ya şa ma araç la rı için
ge rek li olan do ğal ih ti yaç la rı na bağ la mak ta dır.
İnsan bes len me den ya şa ya maz. İhti yaç duy du ğu
be si ni el de et mek için de gü cü ye ter siz dir.99

İbn Hal dun, bes len me nin hem fi zik sel hem de
ruh sal açı dan in san ka rak te rin de et ki li ola ca ğı dü-
şün ce si ni ta şır ve in san la rı bes len me le ri ne gö re üç
gru ba ayı rır:

a. Ve rim siz, ku rak ve ço rak ara zi de ya şa yan -
lar,

b. Ve rim li ova lar da ve düz lük ler de ya şa yan -
lar,

c. Şehir ve ka sa ba lar da ya şa yan lar.100

Bi rin ci grup ta bu lu nan in san lar, ge çim yö nün -
den re fah için de de ğil ler dir. Gı da la rı ge nel ola rak
süt ve et ten iba ret tir. Gı da te mi ni için sü rek li ha re-
ket et mek zo run da dır lar. Bu yüz den zin de, can lı ve
çe vik tir ler. Renk le ri da ha par lak, vü cut ya pı la rı da -
ha düz gün, şekil le ri da ha gü zel ve da ha ya kı şık lı
olur lar. Be den sel mü kem mel lik le ri, on la rın huy ve
ahlâkı na da te sir eder. İfrat ve tef rit ten uzak olur-
lar. Bil gi el de et me ve id rak güç le ri da ha kes kin -
dir.101

İkin ci grup ta ki in san lar, ve rim li top rak lar da
ya şa dık la rı için da ha az ça lı şa rak ken di le ri ne ye te -
cek ka dar yi ye cek te min ede bi lir ler. Bu yüz den bol
ve çe şit li ürün le re sa hip tir ler. Çok mik tar da alı nan
bu çe şit li gı da lar, içer dik le ri en zim ler den do la yı öl-
çü süz bir bü yü me ye, şiş man lı ğa, han tal lı ğa ve vü-
cu dun de for me ol ma sı na ne den olur lar. Bu du ru mu
uçuk, so luk, do nuk bir renk ta kip eder. Bol luk için -
de olan bu in san lar, ço ğun luk la zi hin iti ba rıy la ge -
ri zekâlı, an la yış sız, be den ola rak da ka ba olur lar.102

Üçün cü grup ta yer alan ve şehir ve ka sa ba lar -
da ya şa yan in san lar da bol luk için de dir ler. Fa kat
on lar gı da la rı nı pi şir me, tuz la ma, ku rut ma gi bi bir-
ta kım ter bi ye me tot la rıy la in cel tir ler ve gı da lar da -
ki ka ba lı ğı ve sert li ği gi de re rek haz mı ko lay ha le
ge ti rir ler. Böy le ce yi ye cek mad de le rin de bu lu nan
za rar lı en zim ler aza lır, vü cu da faz la lık ya pan ve za -
rar ve ren mad de ler aza in dir ge nir. Do la yı sıy la şe-
hir li le rin be den le ri da ha la tif, na zik ve yu mu şak tır.
Huy ve dav ra nış ba kı mın dan şehir hal kı nın da ha
ki bar ve da ha na zik olu şu da bu yüz den dir.103

İbn Hal dun ’a gö re gı da tü ke ti mi ora nı nın et ki -
si, din ve iba det ha ya tın da da gö rü le bi lir. Çöl de ya-
şa dı ğı için faz la yi ye cek bu la ma yan lar ya da şehir de
ya şa dı ğı hal de ken di ni aç lı ğa alış tı ran lar, di ne ve
iba de te da ha düş kün dür ler ve ak tif bir di ni ya şa yı -
şa sa hip tir ler.104

İbn Hal dun, aç kal ma nın ve per hiz yap ma nın
hem be den hem de akıl ve ruh sağ lı ğı açı sın dan ge-
rek li ol du ğu dü şün ce sin de dir. Ken di ni aç lı ğa alış tı -
ran lar, di ğer le ri ne gö re da ha saf, da ha te miz, da ha
düz gün ve her yön den da ha pra tik olur lar.105

İNSAN Bİ LİN Cİ NİN ANA Lİ TİK VE SEZ Gİ SEL OLU ŞU

İbn Hal dun ’a gö re in san, zâtı iti ba rıy la ca hil, kesb
iti ba rıy la âlim dir. ‘Oku’ hi ta bı ile baş la yan âyet
(‘Alak, 96/1-5), in sa nın fıt ra ten ca hil ol du ğu nu,
son ra dan Al lah ’ın öğ ret me siy le bil gi li ha le gel di ği -
ni ifa de et mek te dir.106 İnsan an cak al gı la ma ye ti si
güç len di ri le bil di ği öl çü de bil gi sa hi bi ola bi le cek -
tir.107 Bu bil gi len me sü re ci sa de ce ak la da ya nan va-
sı ta lı bir id rak bi çi mi mi dir? İbn Hal dun Gazzâlî’de
ol du ğu gi bi, bir bi rin den fark lı iki te mel bi linç şek-
li nin var lı ğı nı ka bul et mek te dir. Bun lar, in san da
du yu la ra ve ak la da ya nan ana li tik id rak bi çi mi ile
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ben lik bü tün lü ğüy le va sı ta sız ola rak kav ra nan bü-
tün cül id rak bi çi mi dir.108

İbn Hal dun sez gi sel ve bü tün cül bi linç kav ra -
mı nı, ta sav vufî an lam da hâl kav ra mı nın içe ri ğiy le
izah et mek te dir. Ona gö re bu id rak şek li, in sa nı
hay van dan ayı ran te mel özel lik ler den bi ri dir.109

“Onun in san ta sav vu ru, ana li tik, ras yo nel ve
va sı ta lı olan bi lin ci yo luy la ke sin bil gi (yakîn), sa -
nı (zan), şüp he (şek) ve ta sav vur (ve him) gi bi bil gi
tip le ri ni; bü tün cül, sez gi sel ve va sı ta sız olan bi lin -
ci yo luy la da se vinç (fe rah), üzün tü (hü zün), iç da-
ral ma sı (kabz), iç fe rah lı ğı (bast), hoş nut luk (rı za),
öf ke (ga zab) gi bi iç du rum la rı al gı la ma ya yö ne lik
do na nım la rı içer mek te dir. O, her du rum da sez gi -
sel ve bü tün cül olan al gı ti pi nin sûfî ve mis tik ler
ta ra fın dan ge liş me ye açık bir tarz da ele alı nan bir
al gı bi çi mi ol du ğu nu ifa de et mek te dir.”110 İnsan da
bu bi linç tür le rin den iki si de za man za man ak tif
du rum da ol mak ta dır. Bir in san da han gi bi linç tü rü
da ha çok et kin ise, o in sa nın va ro lu şu yo rum la ma -
sı ona gö re dir. An cak bu yak la şım, di ğer bi linç tü-
rü nün ta ma men pa si fi ze ol du ğu an la mı na gel mez. 

“Psi ko lo jik ne den sel lik ve bi linç dı şı gü dü len -
me yi ka bul eden İbn Hal dun, psi ko lo jik bir ol gu -
nun, ge nel lik le da ha ön ce var olan ve bi ri di ğe ri ni
iz le yen ta sav vur lar dan mey da na gel di ği ni be lir -
tir.”111 Ruh ta ve zi hin de mey da na ge len ta sav vur -
la rın se bep le ri İbn Hal dun ’a gö re meç hul dür. İnsan
bu ta sav vur la rın baş lan gıç ve son nok ta la rı nı bil-
mek ten âciz dir. Çün kü ta sav vur la rın ala nı, ne fis -
ten da ha ge niş tir. Ta sav vur lar nef sin de re ce si nin
üs tün de bu lu nan ak la ait tir ler. Bu nun için ne fis,
bun la rın ço ğu nu id rak ede mez.112 An cak ta ma mı nı
id rak ede mi yor ol sak da bu ta sav vur lar var dır. “Bel -
ki de bi zim id rak va sı ta la rı mız dan ay rı bir id rak çe-
şi di da ha var dır. Çün kü id rak le ri miz muh des ve
mahlûktur.”113 İş te nef sin ye ter siz kal dı ğı bu nok ta -
da sez gi sel id ra ke ih ti yaç du yul mak ta dır.

İbn Hal dun ’a gö re ilim bu gay ret le rin so nu -
cun da el de edi len dir. Çün kü ilim ya ma hi yet le re
ait ta sav vur lar ve ya tas dik tir. Ta sav vur dan mak sat,
he nüz hü küm ifa de et me yen bir id rak tir. Tas dik -
ten mak sat ise, bir şeyin di ğer bir şey de mey da na
çık ma sı na ka rar ver mek tir.114

İNSA NIN HA Kİ KAT ARA YI ŞI

İbn Hal dun ’a gö re ha ki kat ten ge len an lam, sa de ce
ki şi nin ken di var lı ğı nın an la mı üze rin de yo ğun laş -
ma sı ge re ken bir kav ram de ğil dir, ay nı za man da in-
sa noğ lu nun geç mi şi ne de bu an lam çer çe ve sin de
ba kıl ma sı ge rek li dir. İbn Hal dun, ta ri hin bir yü zey-
sel (za hirî) ya nı, bir de iç ya nı (de rin li ği) bu lun du -
ğu nu söy le mek te dir. Ger çek ta rih ve ta rih çi lik,
ta ri hin için de sak la nan an la mı in ce le mek ve dü-
şün mek tir. İbn Hal dun ’a gö re sa de ce olay lar de ğil,
bu olay la rın de ru nun da sak lı an lam la rı ve mey da -
na ge liş ne den le ri nin de bi lin me si önem li dir. Do la-
yı sıy la İbn Hal dun ’a gö re her bir ta ri hi oluş, ay nı
za man da ha ki ka tin fark lı bir te za hü rü de mek tir.

İnsa nın ha ki kat ara yı şın da aş ma sı ge re ken çe-
şit li saf ha lar var dır.115 Bun lar dan bir ta ne si, bi liş sel
pers pek ti fin öte sin de il min özü nü id rak ede bil -
mek tir. Her han gi bir ilim de bil gin ol mak için ge re-
ken ilk bil gi le ri, o il min ka i de ve ku ral la rı nı ve
ilim de in ce le nen me se le le ri asıl ve esas la rın dan,
baş ka bir de yim le küllî olan usul le rin den fer’î olan
me se le le ri ni çı ka ra bil mek le olur. Her han gi bir
ilim de bu hu sus lar da me le ke kesp edil me dik çe o
ilim le meş gul olan kim se onu iyi ce kav ra mış ve bil-
miş sa yıl maz. Bu me le ke fehm, an lam ve ez ber le -
me den baş ka bir şey dir.116

İnsan ha ki ka ti ara ma lı dır, an cak bu ara yış
zihnî il ke le re gö re ya pı lır sa so nuç alın ma sı müm-
kün de ğil dir. Ha ki kat dil ve ya man tık ka i de le riy le
de ğil, an cak in san da ki ta bi i fi kir ile id rak edi le bi -
lir.117 An cak bu nun için in sa nın bü tün ve him le rin -
den uzak la şıp Al lah ’ın rah me ti ne bel bağ la ma sı
ge rek mek te dir.

İbn Hal dun ’a gö re “in san fıt ra tı, du yu lar ve
akıl üs tü bir alan da bil gi ve tec rü be el de et me ye,
yü ce lip ta ma men ru hanîleş me ye ka bi li yet li bir
özel lik te dir.”118 An cak in san lar la gayb ara sın da bir
per de çe kil miş tir. Do la yı sıy la ha ki kat in san için
gaybîdir. Sa de ce Al lah ’ın bir lü tuf ola rak uy ku da
ve ya velâyet ha lin de gay ba vâkıf kıl dı ğı ki şi ler is tis -
na teş kil eder ler.119 “Do ğuş tan ve ril miş gay bı id rak
has sa sı na sa hip olan lar, ola cak şey le ri öğ ren me ye
te vec cüh et tik le ri va kit, ken di le rin de ta bi i hal le ri -
nin dı şı na çık mak gi bi bir hal ârız olur. On lar da es-
ne me, ge rin me ve his ten ga ib ol ma nın ilk hal le ri
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gi bi va zi yet ler gö rü lür. Bu hu sus on lar da mev cut
olan kuv vet ve za a fın de ğiş me siy le de ği şir, fak lı şe-
kil ler alır. Bir kim se de bu ala met yok sa gay bı bil me
işi ile onun hiç bir il gi si mev cut de ğil dir.”120

Ha ki kat ve gay bın id ra ki İbn Hal dun ’a gö re
do ğuş tan ve ril miş ilâhî bir ye te nek le müm kün dür.
“Gayb, hiç bir şekil de sa nat la id rak edi le mez. His
âle min den ruh ale mi ne dön me is ti da dı, fıt ra ten
ken di le rin de mev cut olan ha vas müs tes na, gay bı
bil mek için kim se ye yol yok tur.”121 Do la yı sıy la keş -
fe bağ lı hal ler, sûfîler için mey da na gel mek te dir.
Sûfîler, gaybî ha ber ver me ve baş ka sı nın kal bin de
ola nı bil me ha li ne fe ra set ve keşf adı nı ver mek te -
dir ler. Ken di le ri için va ki olan ta sar ru fa da ke ra met
is mi ve ril mek te dir. On lar hak kın da bu tür lü şey le -
rin mey da na gel me si ko nu sun da inkâr edi le cek ve
ya dır ga na cak hiç bir şey yok tur.122

Bu gö rüş le ri ne rağ men İbn Hal dun, ba zı in san-
la rın da çe şit li ri ya zet ler ve tem rin ler yo luy la da
ha ki ka te ula şa bi le ce ği ni söy le mek te dir.123 Ona gö -
re, mü ca he de yo lun da gay ret eden ki şi ler keşf ile
do na nır lar. Bu sa ye de baş ka la rın ca id rak edi le me -
yen var lı ğın ha ki kat le ri ni id rak eder ler. Yi ne olay-
la rı mey da na gel me den ön ce his ve id rak eder ler.
Him met le ri ve ne fis le ri nin kuv vet le ri sa ye sin de
süflî var lık lar da bir ta kım ta sar ruf ta bu lu nur lar.124

Bun dan do la yı in san ümi di ni kes mek si zin mü ca -
he de ye ve ha ki ka ti ara ma ya de vam et me li dir; an -
cak her şeye rağ men Al lah ’ın özel kul la rı ara sı na
gi re mi yor sak, ölüm anın da bi zim ile ha ki kat ara-
sın da ki per de kal ka ca ğı nı ve böy le ce nef si mi zin
gayb olan ha ki ka te mut ta li ola ca ğı nı bil me li -
yiz.125

SONUÇ

İbn Hal dun ’a gö re in san, me de ni ye tin te mel ku ru -
cu öğe si dir. Mer kez de ‘mü kem mel in san’ ola rak
Ra su lul lah (s.a.v.) yer alır. Bü tün za man ke sit le rin -
de ya şa yan in san lar için ana ca zi be kay na ğı ise Asr-
ı Saâdet tir. Müs lü man han gi mekânda ve za man da
olur sa ol sun fıt rat ek se ni ne bağ lı ola rak ilâhî bir ni-
te li ği tem sil eder.

İnsan la rın do ğuş tan her tür lü olum lu ve olum-
suz et ki le re açık ola rak ya ra tıl dı ğı na ina nan İbn
Hal dun, in san lar da mey da na ge len be den sel, ruh sal
ve sos yal fark lı lık la rın te mel ne de ni nin ik lim ve fi-
zik sel çev re ol du ğu gö rü şü ne sa hip tir. Bu fak tör ön -
ce be den le re ve renk le re, da ha son ra ruh la ra ve
ka rak ter le re et ki eder. Bun dan do la yı in sa nın ya-
ra tı lış tan ge tir di ği ka bi li yet le rin ge liş me si ni ve ol-
gun laş ma sı nı sağ la yan ve ya en gel le yen fak tör,
uy gun çev re ve ik lim şart la rı nın olup ol ma yı şı -
dır.

İbn Hal dun ’un ye te rin ce an la şı la bil me si, Ak-
de niz hav za sı nın Ku zey Af ri ka kı yı la rın da İslâm’ın
yo rum la nış bi çi mi nin gü nü mü ze ta şın ma sı an la mı -
na ge le cek tir. Ak de niz ’in di ğer böl ge si En dü lüs’ te
ye ti şen İbn Arabî’nin gö rüş le ri ile ara sı na bir ok-
ya nus gi ri yor ol sa da ha ki ka tin fark lı coğ raf ya lar -
da ki fark lı te za hür le ri İslâm Me de ni ye ti’ nin
yo rum la nı şı ve bil gi bi ri ki mi nin ge le cek ne sil le re
ak ta rı lı şı açı sın dan önem li dir.

İbn Hal dun ’a her han gi bir bi li min pen ce re -
sin den bak mak, kö rün fi li ta nım la ma sı na ben ze -
ye cek tir. Bel ki bir bi li min ele al dı ğı ko nu la ra gö re
Mu kad di me’ de çok sa yı da mal ze me ye ula şı la bi lir;
an cak ide al olan ve bu gün kü in san lı ğın id ra ki ne
su nul ma sı ge re ken ba kış açı sı, Mu kad di me’ de ki gi -
bi, ilim le rin sen te ziy le bir bü tün şek lin de ol ma lı -
dır. Söz ko nu su tev hidî pers pek ti fin oluş tu ru -
la bil me si için di sip lin ler ara sı or tak ça lış ma la ra ih-
ti yaç ol du ğu bi lin mek te dir. İbn Hal dun na sıl Mu-
kad di me’ nin her bö lü mü nü bir âye ti ke ri me ile
Kur’ân’a bağ lı yor sa, oku ma la rı mı zı ve id rak le ri -
mi zi ilâhî mer ke ze ayar lı ha le ge tir me li yiz. Yok sa
Er nest Gell ner gi bi ni ce ki şi ler, İbn Hal dun ’a an-
tro po log gi bi ni ce sı fat lar ver me ye de vam ede cek -
ler dir.

Teşekkür
* Ri ze Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si Din Psi ko lo ji si Ana-
bi lim Da lı Öğ re tim Üye si; Ma ka le min ha zır lan ma sın da
be nim le not la rı nı pay la şan mes lek ta şım Doç. Dr. Ne bi
Gü müş Bey ’e te şek kür edi yo rum.
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