iBN HAKAN, Ebü'I-Hasan
diyeleri devlet hazinesine koyduğu bilinmektedir. Kitabet ve maliye konusundaki
uzmanlığı yanında iyi bir hattat olan
ibn Hakan Hanbeli mezhebine mensuptu
(ibn EbG Ya'l a, 1, 204). EbG Muhammed
İbn Mahled ve Said b. Mahled gibi tanın
mış divan reisieriyle çalışmış. Belazürl,
C.3hiz ve İbn Kuteybe gibi meşhur edip
ve müelliflerle iyi ilişkiler içerisinde bulunmuş ve Ahmed b. Hanbel ile de sık sık
görüşmüştür. İbn Kuteybe. Abbas! DevIeti'nin idari teşkilatında büyük önem taşıyan katipierin yetişmesine yardımcı olmak için yazdığı Edebü'l-kôtib adlı kitabını (ibn Kuteybe, s. 6; ibn Hall i kan, lll , 43).
Cahiz de Risô.le fi'l-faşl mô. beyne'l -'adave v e'l-ljased adlı psikolojik-edebi eserini (Resa'ilü '1-Cat:ıi?, ı. 335) ona ith af etmiştir.
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Edebü'l-katib, Beyrut 1387/ 1967, s. 6; Taberi.
Tarif] (Ebü'I-Fazl). IX, 222-223, 228 -229, 234,
352, 532; Küleyni. e i - Uş ül mine'l-Ka{f, l , 503,
504; Mes'üdi. Mürücü '?;-?;eheb (Abdülhamid), IV,
89; a.mlf.. et-Tenbih, s. 361-362, 369; Ebü'I-Ferec ei-İsfahani. Ma/!:atilü 't-Talibiyyfn ( n şr. Seyyid Ahmed Sa kr). Bey rut, ts. (Darü' I- Ma' rife). s.
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51 , 52, 53, 197 ; Batalyevsi. el - İ/!:tiçiab fi şer/:ıi
Edebi 'l-küttab ( n ş r. Mustafa es-Sekka- Ham id
Abd ülmecid). Kahire 1981 , neşr e d e nl e rin giri ş i , 1, 19; İbn Ebü va·ıa . Tabal!:atü '1-f:fanabile, ı,
204; İbnü'I-Cevzi, el-Mu nta?am, V, 44, 45, 164;
ibnü'ı-Esir. el-Kamil, VII, 310; İbnü'I-Ebbar. i'tabü '1-küttab (n ş r. Salih e i-Eşter ). Beyrut 1406/
1986, s. 151, 158-162; ibnü't-Tıktaka. el-Fal]rf,
s. 238-251; İbn Hallikan. Vefeyat, lll, 43; Ebü'IFida. el-Mul]taşar, iı, 4 ı ; Zehebi. A'ltımü 'n-nübeltı',XIII, 9-10; a.mlf.. Düuelü 'l-İs lam(n ş r. Fehim M. Şe ltOt), Kahire 1974, 1, 125; İbn Haldün,
e l-'İber, lll, 274, 278, 279 , 280; D. Sourdel. Le
u izirat 'abbas ide de 749 a 936, Dam as 1960, 1,
305, 309; a.mlf., "Ib n Kha]5an", EJ2 (ing.), lll,
824; Tevfik Sultan ei-Yazbeki, el-Vezare: neş'e
tühtı ue tetauuürühtı fi'd-deuleti'l-'Abbtıs iyye,
Bağdad 1390/ 1970, s. 141-142, 144, 147;Zambaur. Manuel, s. 12; Hakkı Dursun Yıldız. İslami
yet ue Türkler, istanbul 1980, s. 180; Hüsameddin es-Samerrai. el-Mü'essesatü'l-idtıriyye fi'ddeuleti'l-'Abbtısiyye,Kahire 1403, s. 88, 186;Zirikll. el-A'lam (Fethullah). IV, 198; L. V. Wagleri.
" Abbasi Hilafeti ", İslam Tarihi Kültür ve Medeniyet! (tre. Ha md i Akta ş), istanbul1988, 1, 137;
Mahmut Kırkpınar. Abbasf Halifes i Mütevekkil
ue Dönemi (232-247/847-86 1) (doktora tezi, 1996).
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 62; Ahmed Zeki Safvet, Cemhereta resa'ili'l-'Arab fi 'uşüri'l
'Arabiyyeti'z-ztıhire, Beyrut, ts . (ei-Mektebetü 'lilmiyye). IV, 133-134, 135-136, 139-140; Hudarl, Muf:ıtıçfarat: 'Abbtısiyye, s. 256-257, 269;
"İbn Ija}5an" , DMİ, ı, 146; K. v. Zettersteen.
"İbn Hakan", İA, V/2, s. 738; H. Kennedy. "alMu' tarnid 'Ala'llah" , EJ2 (ing.), VII, 766; Sadık
Seccadl. " İbn Ija]5an", DMBi, lll, 398-400.
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Ebu Zeyd Veliyyüdd!n Abdurrahman
b. Muhammed b. Muhammed
b. Muhammed b. Hasen
el-Hadraml el-Mağribl et-TCınisl
(ö.

808/1406)

Meşhur

L

geçirmişti.

başında

(..:ı,..u>~f)

tarihçi, sosyolog, filozof,
siyaset ve devlet adamı.

Bu sırada Beni HaldOn'un
Küreyb b. Osman ve kardeşi Halid
bulunuyordu. Küreyb'in, X. yüzyılın baş
larında ayaklanan İbrahim b. Haccac tarafından öldürülmesi Beni HaldOn'un siyasi hayattaki etkisini azaltmıştı. İbn Abbad Mu'temid-Alellah ve müttefiki Yu suf b. Taşfin'in Kastilya (Castille) Kralı VI.
Alfonso'yu yenilgiye uğrartıkları Zellaka
(Sagrajos) Savaşı ' nda ( 1086) Beni HaldOn
onlarla birlikte hareket etti ve bu olaydan
sonra siyasi alandaki itibarı tekrar yükselmeye başladı. Beni HaldOn mensupları, İşblliye'ye hakim olan ibn Abbad Mu'temid-Aiellah tarafından önemli mevkilere getirildi. Murabıtlar'ı ortadan kaldıran
Muvahhidler Endülüs'ü ele geçirince kendilerini destekiemiş olan EbG Hafs el-Hintati'yi İşblliye 'ye vali tayin ettiler. EbO
Hafs'tan sonra bu görevi oğlu Abdülvahid
ve tarunu EbO Zekeriyya yürüttü. Anne
tarafından Beni HaldOn'un atası olan İb
nü'l-Muhtesib Vali EbO Zekeriyya'nın dostu idi. EbO Zekeriyya İfrlkıye'ye geçip Muvahhidler'e karş ı bağımsızlığını ilan ettiği sırada (625/12 28) Kastilya kralı müslümanların elinde bulunan şehirleri işgale
başlayınca kendilerine güvenli bir yer arayan Beni Hald On, Hafsller'in merkezi olan
Tunus'a yerleşti. İbn HaldOn'un ataların
dan EbO Bekir Muhammed, Hafsl Emlri ı.
Ebu İshak döneminde (I 2 79- ı 282) defterdarlık görevine getirildi. Ancak Tunus'u
işgal eden ibn Ebu Umare tarafından
idam edildi.
İbn HaldOn'un dedesi Muhammed Bicaye'de (Becüa) haciblik mevkiine kadar
yükseldi, daha sonra siyasi hayattan çekilip kendini ibadete verdi. Babası Muhammed ise siyasete girmeyip ilim, eğitim
ve öğretimle meşgul oldu. İbn HaldOn ilk
bilgileri babasından aldı, daha sonra Muhammed b. Sa'd b. Bürral el-Ensarl'nin
derslerine devam etti. Kur'an'ı ezberledi, kıraat ilmini öğrendi. Başta babası olmak üzere Muhammed b. Arabl el-Hasayirl, Muhammed b. Şewaş ez-Zerzall,
Ahmed b. Kassar. Muhammed b. Bahr,
Muhammed b. Cabir el- Vadiaşi gibi alimlerden Arap dili ve edebiyatı konusunda
dersler aldı. EbG Temmam ve Mütenebbl gibi şairlerin şiirleriyle el-Eganf'deki
şiirlerin bir bölümünü ezberledi. Vadiaşi'den ayrıca Şaf:ıil:ı-i Müslim ve el-Muvatta' ile Kütüb-i Sitte'nin diğer kitaplarının bazı bölümlerini okudu. Muhammed b. Abdullah el-Ceyyanl, İbn AbdGsselam el-Hewarl ve Muhammed el-Kaslr
gibi alimlerden fıkıh tahsil etti.
Yetiştiği siyasi ve içtimal ortam İbn
HaldOn'un ilmi kişiliğinin oluşması bakiele

İBN HAKAN el-KAYSİ
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1 Ramazan 732'de (27 M ayıs 1332) Tlı
nus'ta doğdu. Aslen Yemen'in Hadramut
bölgesinden olduğu için kendisi Mu]faddim e' de Hadraml nisbesini kullanmış.
Tunus'ta doğmuş olması sebebiyle TGnisl, hayatının büyük kısmını Kuzey Afrika'da geçirmesi dolayısıyla Mağribl nisbeteriyle de anılmıştır. İbn Hazm onun şecere
sini vermiş (Cemhere, s. 4 30). kendisi de
et-Ta'rif adlı eserinde (s. ı) bu şecereyi
nakletmiş, ancak bunu şüpheyle karşıla
dığını ve eksikleri olduğunu belirtmiştir.

İbn HaldOn'un mensup olduğu kabilenin reisi olan atası Vail b. Hucr bir heyetle Medine'ye giderek Hz. Peygamber'i ziyaret etmiş. ResGl-i Ekrem'in, "Allahım,
Vail'i ve soyunu mübarek kıl!" şeklindeki
duasını almış . ülkesine dönerken Muaviye b. EbG Süfyan da onunla birlikte gönderilmişti. Vail, Hz. Peygamber'den yetmiş kadar hadis rivayet etmiştir (et- Ta'rff,
s. 2; ibn Abdülber, lll, 605; ibn Hacer, elİşabe, lll , 592). Vail'in torunları Endülüs'ün
fethi sırasında buraya gelip KarmGne
(Carmona) şehrine yerleşmişlerdi. Bu aileden Endülüs'e ilk gelen Halid b. Osman
b. Hani' dir. Halid ed-Dahil olarak da bilinen Halid'in ismi Endülüs'te adet olduğu
üzere saygı ifadesi olarak "Haldun" şeklin
de söylenmeye başlanmış. onun soyundan gelenler de Beni HaldOn diye tanın
mıştır. KarmGne'de bir süre ikamet eden
Haldunoğulları, daha sonra yerleştikleri
İşblliye'de (Sevilla) saygın bir aile olarak
tanınmışlar, Endülüs'te ve Kuzey Afrika'da siyasi ve ilmi alanda önemli rol aynamışlardır. Tarihçi İbn Hayyan el-Kurtubl
bu ailenin siyaset ve ilim alanındaki ününe işaretetmiştir (et-Ta'rff, s. 5) .

Endülüs Emevl hükümdarlarından Emir
Abdullah zamanında (888-912) çıkan karışıklıklar sırasında İşblliye'nin önde gelen ailelerinden Beni EbG Abde ve Beni
Haccac ile birlikte Beni HaldOn da ayaklanmış ve bu üç aile İşblliye'de yönetimi

iBN HALDÜN
mından

büyük önem taşır. Onun zamaTunus'ta Hafsller. Fas'ta Merlnller.
Tilimsan'da Abdülvadller. Endülüs'te Nasrller (Beni Ahmer). M ısır'da Memlükler hüküm sürmekteydi. Kuzey Afrika ve Endülüs'teki devletler hem birbiriyle mücadele
ediyor hem de kendi içlerinde sık sık taht
kavgalarına girişiyorlardı. ibn Haldun on
altı yaşında iken Merlnl Hükümdan Sultan Ebü'I-Hasan 1\ınus'u işgal etti. Endülüs'ten Fas'a göç etmek zorunda kalan
alimierin bir kısmını da beraberinde Tunus'a getirdi (74 8/ 1347) Tunus'a gelen
Muhammed b. Süleyman es-Satti. Ahmed ez-Zevavl. Muhammed b. ibrahim
ei-Abil1, Ebü'I-Kasım ibn Rıdvan. EbO Muhammed Abdülmüheymin ei-Hadraml gibi alimlerden faydalanan ibn Haldun. Abdülmüheymin'den hadis ve siyer. Zevavl'den kıraat. Satti'den fıkıh. Abill'den fıkıh
usulü. kelam. mantık. felsefe ve matematik dersleri aldı. Fahreddin er- Razi'nin
ketarn ilmindeki usulünü öğrendi.
nında

ibn Haldun. 749'daki (1348) veba salanne ve babasıyla hocalarının bir
kısmını kaybetti. Bu sırada Tunus'u işgal
etmiş olan Sultan Ebü'I-Hasan Fas'a dönmek zorunda kaldı. Beraberinde getirdiği alimler de onunla birlikte Fas'a döndü.
Hocal arıyla beraber Fas'a gidip öğ renimi
ne orada devam etmeye karar veren ibn
HaldOn'u ağabeyi Muhammed bu fikirden vazgeçirdi. Sultan Ebü 'I-H asan Tunus'tan ayrıldıktan sonra Hafsller Tunus'ta tekrar iktidarı ele geçirdiler. Hafsl Sultanı ll. EbO ishak'ı vesayeti altına alıp bütün yetkileri elinde toplayan Vezir ibn Tafragln. ibn HaldOn'u su ltanın "alamet katipliği " görevine getirdi.
gınında

Hafsller'in Kastantine Emlri ibn Umare Tunus üzerine yürüyünce sultanın ordusu Merre -Macenne'de yapılan savaşta
bozguna uğradı (754/1 353). Savaşa katıl
mış olan ibn HaldOn Biskre'ye kaçtı. Kışı
burada geçirdikten sonra Tilimsan'a gitti. Tilimsan'da. babası Ebü ' I-Hasan'ı tahttan uzaklaştır ar ak yerine geçen M erini
Sultanı EbO inan ve veziri Hasan b. ömer'le görüştü. Vezirle birlikte geldiği Bicaye'de kışı geçirip EbO inan'ın daveti üzerine
755'te (1354) Merlnller'in başşehri Fas'a
gitti. Kendisine yakın ilgi gösteren sultan
onu ilim meclisini oluşturan alimler arasına aldı. Bir yıl sonra da katiplik ve mühürdarlık görevine getirdi. ibn HaldOn bu
sırada Fas'taki kütüphanelerde çalışma
lar yaptı. Endülüs'ten buraya göç eden
alimlerden de faydalanarak bilgisini genişletti. Muhammed b. Muhammed eiMakkarl. ibnü'I-Hac ei-Billifıki, EbO Abdul-

lah el-Alevi. Ebü'I-Kasım Muhammed b.
Yahya ei-Bercl. Muhammed b. Abdürrezzak onun Fas'ta faydalandığı hocalardır.
ibn Haldun. sultanın kendisine verdiği
görevi ailesinin daha önce bulunduğu görevlerden aşağı görüyordu. Daha yüksek
mevkilere ulaşmak için Sultan EbO inan
aleyhinde düzenlenen bir kampioya katıl
makta sakınca görmedi. EbO inan. Bicaye'yi ele geçirdiği zaman buranın Hafsl
Emlri EbO Abdullah Muhammed'i esir
alıp Fas'a getirmişti. ibn Haldun, tekrar
Bicaye emlri olması halinde kendisine haciblik görevi verilmesi karşılığında esaretten kurtulması için çalışacağı hususunda
EbO Abdullah ile anlaştı. Sultan bu durumu öğrenince her ikisini de hapsetti (758/
ı 357) Emir EbO Abdullah Muhammed
bir süre sonra serbest bırakıldı. ancak ibn
HaldOn iki yıl hapiste kaldı. Affedilmesi
için sultana kasideler yazd ıysa da ilgi görmedi. Sultan EbO inan'ın ölümü üzerine
(75911 358) veziri Hasan b. Ömer diğer tutuklularla birlikte ibn HaldOn'u da serbest
bıraktı ve onu eski görevine iade etti. ihsanlarda bulundu, ancak ülkesine dönmesine izin vermedi (et-Ta'rT{. s. 68).
Veliaht EbO Zeyyan'ı tahttan uzaklaştı
rarak EbO inan'ın küçük yaştaki oğlu EbO
Bekir es-Sald'i tahta çıkaran Hasan b.
Ömer bütün yetkileri elinde topladı. Merlnller'in ileri gelenleri vezire karşı ayaklanınca ibn HaldOn da bu harekete destek oldu. Taht kavgaları sırasında Endülüs'e kaçan EbO inan'ın kardeşi EbO Salim lehinde faaliyetlere başladı. EbO Salim 760'ta ( 1359) M erini sultanı olunca
ibn Haldün'un itibarı arttı ve sır katipliğine getirildi. Sultan adına resmi yazılar
yazma görevini üstlenen ibn Haldun. bu
görevleri yürütürken resmi yazıların dilini sadeleştirme yönünde gayret gösterdi. Şiir yazmaya daha fazla önem verdi.
iki yıl sonra da hakimlik görevine getirildi (a.g.e., s. 77) .
Vezir Ömer b. Abdullah öncülüğünde
762'de (136 1) başlayan ayaklanma sonunda Sultan EbO Salim öldürülüp Taşfın
tahta çıkarıldı. Bu dönemde de görevde
kalmayı başaran ibn HaldOn'un gözü daha yüksek mevkilerde idi. Bu husustaki
çabaları sonuç vermeyince vezirle arası
açıldı ve görevini bıraktı. Tilimsan ve çevresini Merlnller'den geri alan Abdülvadller'in hükümdan EbO HammO'nun yanına
gitmeye karar verdiyse de ömer b. Abdullah buna engel oldu. Ancak Vezir Mes'Od
b. RahhO'nun ricası üzerine Tilimsan'a gitmemesi şartıyla Fas'tan ayrılmasına izin
verilince Endülüs'e gitmeye karar verdi

ve 8 Reblülewel 764'te (26 Aralık 1362)
Gırnata'ya (Granada) ulaştı. Nasrl Hükümdan Muhammed'in veziri ünlü müellif Lisanüddin ibnü'I-Hatlb Fas'ta sürgünde
iken ibn HaldOn kendisine yardımcı olmuş. aralarında dostça ilişkiler kurulmuş
tu. Bu sayede ibn HaldOn büyük itibar gördü. Sultan onu. Kastilya Kralı Zalim Pedro
ile görüşmelerde bulunmak ve siyasi iliş
kileri düzeltmek için işblliye'ye gönderdi
(765/ 1364) Pedro'nun. işblliye'de kalması halinde atalarının buradaki eski emlakini kendisine vereceği yolundaki teklifini geri çevirdi. Bu görevdeki başarısı sultan nezdindeki itibarını daha da arttırdı
(a.g. e. , s. 85) Ailesini de yanına alan ibn
Haldun. Gırnata ' da bir süre refah içinde
yaşadıysa da çok geçmeden Vezir ibnü'IHatlb'le arası açıldı. Bu durum sultanın
da ondan uzaklaşmasına sebep oldu. Endülüs'ten ayrılmayı düşünürken bir süre
hapishanede birlikte kaldığı Bicaye'nin
eski Hafsl emlri EbO Abdullah Muhammed'in Bicaye'yi tekrar ele geçirdiğini ve
kardeşi EbO Zekeriyya ibn HaldOn'u vezir
yaptığını öğrendi. Bir süre sonra Bicaye
emlrinden haciblik teklifi aldı. Nasrl sultanından izin alarak 766'da ( 1365) Bicaye'ye giden ibn HaldOn parlak bir törenle
karşılandı. En yetkili kişi olarak devletiyönetmeye başladı. Öte yandan hatiplik ve
ders verme işini de sürdürdü.
Bu

sırada

Emir EbO Abdullah ile amcaKastantine Emlri Ebü'I-Abbas
Ahmed arasında meydana gelen anlaş
mazlık savaşla sonuçlandı ve EbO Abdullah öldürüldü (767/ 1366) . Ebü'I-Abbas Bicaye üzerine yürümeye başlayınca devlet
adamları ibn HaldOn'a, Emir Ebu Abdullah'ın çocuklarından birinin sultan ilan
edilmesini. Bicaye'nin savunulmasını teklif ettiler. Ancak bu teklifi kabule yanaş
mayan ibn Haldün şehri Ebü'I-Abbas'a
teslim etti ve onun hizmetine girmekte
bir sakınca görmedi. Sultan da onu görevinde bırakarak ödüllendirdi. Fakat kısa
bir süre sonra ondan şüphelenmeye baş
ladı. Sultanın kendisine karşı tavrının değiştiğini farkeden ibn Haldün izin alarak
Bicaye'den ayrıldı. Bu arada sultan ani bir
kararla onun tutuklanmasını emretti.
kendisini yakalatamayınca kardeşi EbO
Zekeriyya Yahya'yı BOne'de (Bone) hapsetti. ibn Haldun. bir süre bazı Arap kabileleri arasında dolaştıktan sonra Siskre'ye geldi ve buraya yerleşti. Altı yıl kaldığı Biskre'de göçebe kabileleri yakından
tanıdı. Kabileterin siyasi desteğini sağla
ma konusunda usta olduğundan bu dönemde emirler ve sultanlar onun bu yesının oğlu
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teneğinden f aydalanmaya çalıştılar. ibn

Haldun. bu yıllarda Tilimsan Sultanı Ebu
Hammil'dan hikiblik teklifi aldıysa da kabul etmedi. Fakat kabileler arasında sultana destek sağlama görevini yürütmek
zorunda kaldı. Daha sonra Merini Sultanı
Ebu Paris Abdülazi z b. Hasan'ın Tilimsan
üzerine yürümeye hazırlandığını haber
aldı. Ebu Hammil'nun ta htını kaybedeceği ni anlayınca tekrar Endülüs'e gitmek
için izin aldı. Liman şehri Hüneyn'de iken
yakalanıp Sultan Ebu Paris 'in huzuruna
getirildi. Ebu Paris, Merinller'in hizmetini bırakıp düşmanlarını desteklediği için
onu şiddetle kınadı. ibn Haldun kendisinden özür dileyip Bicaye'nin ele geçirilmesi
konusunda faydalı bilgiler verince sultan
onu serbest bıraktı. İbn Haldun. bu olaydan sonra Tilimsan yakınındaki Ubbad'da bulunan ünlü sGfi Ebu Medyen'in türbesine giderek burada inzivaya çekildi.
Kısa bir süre sonra Tilimsa n ' ı ele geçiren
Ebu Paris , onu kabil eler arasında Ebu
HammG aleyhinde faaliyette bulunmak
için görevlendirdi. Ebu Hammil'nun ağır
bir yenilgiye uğramasıyl a sonuçlanan bir
baskına İbn Haldun da katıldı.
Biskre'de bir müddet daha ikamet eden
İbn Haldun bu arada Tilimsan'a gidip Sul-

tan Ebu Faris'i ziyaret etti. ihsanına nail
oldu . Sultan ona bazı kabileleri kendisine
bağlama görevi verdi. İbn Haldun. bu konuda b a ş a rılı olarnamakla birlikte sultanın veziri İbn Ga zi'nin isyancılara karşı
giriştiği harekatta faydalı hizmetler yaptıktan sonra Biskre'ye döndü. Biskre Emiri Ahmed b. Yusuf'un isyan hazırlığı içinde
bulundu ğ unu hissedince ailesini de yanına
alarak Tilimsan Sultanı Ebu Paris'in yanı
na gitmek üzere yola çıktı. Yolda sultanın
vefat ettiğini. oğlu Said'in tahta geçtiğini
haber alınca Fas'a gitmeye karar verdi.
Ebu Hammil'nun kışkırttığı eşkıyanın baskınından canını zor kurtarıp güçlükle Fas'a
ulaştı. Sultan Said'i vesayeti altında bulunduran Vezir İbn Gazi onu iyi karşıladı.
Bir süre burada ilmi faaliyetlerine devam
etti ve ders verdi.
İbn Haldun. Fas'ta çıkan karışıklıklar sonucunda Sultan Said ve veziri İbn Gazi'nin görevden uzaklaştırılıp eski sultan Ebu
Salim'in oğlu Ebü'l-Abbas Ahmed'in tahta çıkması üzerine (77 6/ ı 374) kendisine
güvenmeyen yeni yönetim tarafından
tutuklandı. Serbest bırakıldığında artık
Fas'ta rahat ederneyeceği ni, gidecek baş
ka bir yeri de olmadığını anladı. Bu sırada
Lisanüddin İbnü'l-Hatib'i idamdan kurtarmak için yaptığı teşebbüslerdeh bir
sonuç alamadı. Ailesini Fas'ta bırakarak
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1374'te Endülüs'e gitti. Fas yönetimi,
Endülüs'te kendi aleyhlerinde birtakım
entrikalar çevireceğinden kaygılandığı için
Nasri sultanından onun geri gönderilmesini istedi. Sultan bu isteğe uyup İbn HaldGn'u ülkesinden uzaklaştırdı. Liman şeh
ri Hüneyn'de bir süre kalan İbn Haldun.
Tilimsan'a dönmek için bazı aracılar yoluyla Sultan Ebu Hammil'dan ricad a bulundu. Sultan ricasını kabul edince ailesiyle birlikte 1 Şevval 776'da (5 Mart 1375)
Tilimsan'a geçti. Burada kendini ilme ve
öğretim e adamaya karar verdi. Ancak Ebu
HammG kısa bir süre sonra onu bazı kabileler arasında çıkan anla ş mazlıkları yatıştırmakla görevlendirdi. Bu görevi istemeyerek kabul eden İbn Haldun yolda fikir değiştirip Beni Arif kabilesinin yanına
gitti. Kabilenin ileri gelenleri. aralarında
kalması ve ailesinin de yanına gönderilmesi için Ebu Hammil 'dan izin aldılar.
Beni TGdn beldesindeki İbn Selame Kalesi'ne yerleşen İbn Haldün burada dört
yıl sakin bir hayat yaşadı . el-'İber adlı tarihini yazmaya başladı. el-'İb er'in birinci kitabını oluşturan ünlü M uk addime'sinin müsveddelerini 779'da (1377) tamamladı (s. ı 365; et-Ta'rT{, s. 229) Daha
sonra el-'İber'in Arap. Berber ve Zenate
kısmını yazmaya koyuldu. Kitabı için kaynak eseriere ihtiyacı olduğundan Sultan
Ebü'J-Abbas'tan izin alarak 780'de (1378)
Tunus'a gitti. Sultanın himayesinde ilmi
çalışmalarına devam ederken aynı zamanda ders verdi. el- 'İb er'i tamamlayarak sultana ithaf etti. Eserin "Tunus
nüshası" diye bilinen bu nüshası Mukaddim e ile Kuzey Afrika'daki Arap veBerber hanedanlarını. islam öncesi ve sonrası Arap tarihini konu alan kısmı ihtiva
etmektedir.
Tunus'ta sakin bir hayat yaşayan. bu
arada çevresinde toplanan öğrencilere
ders veren İbn Haldun başmüftü İbn Arafe'nin şiddetli muhalefetiyle karşılaştı.
783'te (1381) sultanın İbn YemJQJ'e karşı
açtığı sefere istemeyerek katıldı. Ertesi
yıl da sultanın çıkacağı sefere iştirak etmek zorunda kalacağını hesaplayan İbn
Haldun. hacca gitmek istediğini söyleyerek Tunus'tan ayrılmak için sultandan izin
aldı. Ramazan bayramında İskenderiye'
ye ulaştı ( 1-3 Şewa l 784/8-1 OA ralı k 1382 ).
Bir süre sonra hacdan vazgeçip Kahire'ye
gitmeye karar verdi. Memlük Sultanı elMelikü'z-Zahir Berkuk'un tahta çıkmasın
dan kısa bir müddet sonra Kahire'ye ulaşan İbn Haldun burada iyi karşılandı. Çevresinde pek çok öğrenci toplandı. Ezher
Camii'nde verdiği dersler büyük ilgi gördü

(et-Ta'rl{, s. 248) . Makrizl. İbn Tağriberdi

ve Sehavi gibi tarihçiler İbn Haldun'un geniş bilgisi ve etkili hitabetiyle hayranlık
uyandırdığını kaydederler. Altunboğa elCübani tarafından himaye edilen ve Sultan Berkuk'la iyi ilişkiler kuran İbn Haldun
ailesinin Tunus'tan ayrılmasını sağladı. Bir
süre sonra Kamhiye Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Burada verdiği ilk derste birçok alim ve devlet adamı da hazır
bulundu . Sultan Berkuk. Malikl Kadılku
datı Cemaleddin Abdurrahman b. Süleyman'ı aziedip 19 Cemaziyelahir 786'da
(8 Ağustos 1384) yerine İbn HaldGn'u tayin etti ve kendisine "Veliyyüddin" unvanını verdi. Salihiyye Medresesi'nde düzenlenen bir törenle göreve başlayan İbn Haldun görevini ba ş arılı bir şekilde yürüttü .
Bu durum. çıkarları zedelenen bazı önemli
kişiler tarafından eleştirilmesine sebep
oldu. Birkaç ay sonra ailesinin de içinde
bulunduğu geminin İskenderiye yakının
da battığını öğrendi. Bu sırada kadılık
görevinden alınıp Zahiriyye- Berkukıyye
Medresesi müderrisliğine tayin edildi.

789 (1387) yılında hac görevini yerine
getirdikten sonra Kahire'ye dönen İbn
Haldun . Muharrem 791 'de (Ocak 1389)
Sargatmışiyye Medresesi müderrisliğine
getirildi. Burada hadis dersleri verdi. Üç
ay sonra Sultan Baybars tarafından inşa
edilen Baybars Hankahı başkanlığına tayin edildi. Aynı yıl Halep Valisi Yelboğa enNasırl. Sultan Berkuk'u tahttan uzaklaş
tınnca bütün görevleri sona erdi. Ancak
kısa bir süre sonra Sultan Berkuk tekrar
tahta geçince onu eski görevlerine iade
etti. Fakat Sultan Berkuk'un azli için verilen fetvada imzası bulunduğundan Baybars Hankahı başkanlığından aziedildi
(a.g.e., s. 33 0) . Bunun üzerine bir kaside
yazarak sultanın gönlünü alan İbn Haldun
15 Ramazan 801'de (2 1 M ayı s 1399) Malikl başkadılığına getirildi. Aynı yıl Sultan
Berkuk'un yerine geçen oğlu ei-Melikü'nNasır Ferec ondan görevlerini sürdürmesini istedi. Sultanın 1400'de Suriye'ye yaptığı sefere katılan İbn Haldun sefer dönüşü Kudüs'ü . Beytülahm ' ı (Beytlehem) ve
Hz. ibrahim'in kabrini ziyaret etti. Kahire'ye dönüp kadılık görevine devam etmeye başladıktan kısa bir süre sonra bu
görevden alındı ( 15 Muharrem 803/ 5 Eylüll400) .
Timur'un Suriye'ye saldırıp Halep'i zapve Dımaşk'a yürüdüğü haberi Kahire'ye ulaşınca Sultan Ferec ordusuyla
Dımaşk'a geldi; İbn Haldun da onun yanında bulunuyordu. iki ordu arasında küçük çatışmaların meydana geldiği bir sı-

tettiği
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rada sultan Kahire'de bir ayaklanma tehaberini alınca Mısır'a
döndü. Dımaşk valisi, ulemanın barış yoluyla şehrin Timur'a teslim edilmesi teklifini kabul etmeyip şehri savunmaya devam ederken İbn Haldün ulema ile de istişare ederek Tırnur'la görüşmek için gizlice ordugaha gitti. Timur'a Kuzey Afrika
ve asabiyet teorisi konusunda bilgi verdi.
Onun isteği üzerine bu bilgileri yazılı olarak da kendisine sundu ( 803/ ı 40 ı ). Bu
görüşme sırasında Tımur'u uzun u zadı
ya övmüş. kahinierin ve müneccimlerin
gelmesini bekledikleri ulu hakanın kendisi olduğunu söylemiştir (a.g.e., s. 370373; ibn A ra bşa h. s. 353-356)
şebbüsü olduğu

İbn Haldün Mısır'da iken el- 'İb er üzerindeki çalışmalarına devam etti. Doğu '
daki kavimlerin ve hanedanların tarihlerini de ekleyerek eseri genel bir tarih haline getirdi. Mu]faddime diye bilinen bii'inci kitabına birtakım ilavelerde bulundu ve d üzeitmeler yaptı. "et-Ta'rlf bi 'bni
tJaldün mü'ellifi ha~e'l-kitab" adıyla düzenlediği otobiyografisini el- 'İb er'in sonuna ekledi ve son şeklini verdiği nüshayı
Fas'ta Camiu'I-Karaviyyln Kütüphanesi'ne
vakfedilmek üzere Sultan Ebu Faris Abdülazlz b. Hasan'a gönderdi. el- 'İb er'in
ve Mu.kaddime'nin Thnus nüshasından
farklı olan bu nüshası "en-nüshatü'I-Farisiyye" diye bilinmektedir. İbn Haldün 803808 ( 1401 -1406) yılları arasında dört defa daha kadılık makamına getirildi. Bu
görevi yürütürken 26 Ramazan 808'de
( 17 Mart 1406) vefat etti ve Babünnasr
karşısındaki Süfiye Kabristanı'na defnedildi. Bugün kabrinin yeri tam olarak bilinmemektedir.
Hayatının

ilkyirmi yılını Tunus'ta, yirmi
Cezayir. Fas ve Endülüs'te, dört
yılını yine Tunus'ta. son yirmi dört yılını
da Kahire'de geçiren İbn Haldün iyi bir
eğitim görmüş. küçük yaştan itibaren
ilim ve fikir hayatına ilgi duymuş . ancak
siyasetin cazibesinden kurtulamamıştır.
Devletin en üst kademelerinde bulunma
hırsı takibata uğramasına. sürgün ve
hapsedilmesine sebep olmuştur. Sıkıntılı
bazı dönemleri olmakla birlikte genellikle saray ve konaklarda refah içinde itibari!
bir hayat sürmüştür. Merini, Hafsl ve Abdülvadl hanedanlarının yönetiminde bazan sultan ve emirler kadar etkili olmuş.
iktidarların el değiştirmesinde önemli roller oynamış. bu özelliğiyle hem desteği ne
ihtiyaç duyulan hem muhalefetinden korkulan bir kişi durumuna gelmiştir. Diğer
taraftan sık sık kabileler arasında dolaşa
rak bedevi kabile hayatını yakından tanıaltı yılını

m ış .

fırsat

buldukça da ilim ve öğretimle

meşgul olmuştur. Ünlü Mu]faddim e'sini

böyle bir bilgi ve deney birikimiyle kaleme almıştır.
İbnü'I-Hatlb. İbnü'I-Ahmer. Ahtned Baba et- Tınbüktl ve İbnü ' I-Kadl gibi Endülüslü ve Kuzey Afrikalı müellifler İbn Haldün'u övmüş. ilim ve edebiyat alanındaki
geniş bilgisine dikkat çekmişlerdir. Cemaleddin ei-Beşblşl. İbn Hacer ei-Askalanl,
Nüreddin ei-Heyseml, Şemseddin er-Rekrakl. Bedreddin el-Ayni. Sehavl gibi Mı
sırlı ve Doğulu alimler ise genellikle onu
takdir etmekle beraber bazı zaafları na ve
duygusal davranışiarına işaret etmişler
dir. Mısır'da Mağrib kıyafetiyle dolaşması ,
aziedilince alçakgönüllü davranması. göreve gelince kimseyi tanı maması . çıkarını
ve makamını korumak için dostlarına ve
velinimeti olan kişilere zarar verecek faaliyetlere girişrnekten çekinmemesi . Halep naibi Yelboğa en-Nasırl'nin isyan ı sıra
sında Sultan Berkuk'un azi i yönünde ulemanın hazırladığı fetvaya imza atması.
Fatımller'in Hz. Hüseyin'in soyundan geldiklerini söylemesi. Şemseddin er-Rekrakl
aleyhinde sahte bir evrak düzenlemesi
vb. birçok zaafından bahsedilmiştir. Tunus Kadısı İbn Arafe onun fıkıh bilgisinin
yetersiz sayıldığını. İbn Hacer ei-Heyteml
Hz. Hüseyin'in katlini meşru gördüğünü,
Şemseddin er-Rekrakl şer'! ilimleri bilmediğini. akli ilimlerde orta seviyede. hitabet
ve sohbetinin ise fevkalade olduğunu ileri
sürmüşlerdir. İbn Haldün aleyhinde söylenenleri Kitfıbü'l-Kuçlfıt adl ı eserine alan
Bihiştl onun birçok şeyle suçlandığını . ancak bunların çoğunun aslının bulunmadı
ğını belirtir (Abdurrahm an Bedevl. s. 328330). İbrahim ei-Bagunl, Muhammed b.
Arnmar ei-Kahirl el-Malik!. Ebu Hamid
İbn Zahlre ve öğrencisi Makrizi İbn Haldün'u övmüşler, özellikle Mu]faddime'deki görüşlerinin önemine işaret etmiş
lerdir. İbn Haldün'un el- 'İb e r ' de Kuzey
Afrika konusunda verdiği bilgileri takdir
eden Ayni onun Doğu İslam dünyasını iyi
bilmediğine işaret eder (a.g. e., s. 33 5).
Bir bakıma İbn Haldün'un öğrencisi sayı
lan İbn Hacer ei-Askalanl ise Makrizi'nin
onu övmesini abartılı bulur. üstadının daha çok Ca hiz gibi kelime oyunları yaptığını
ve belagatla tanındığını söyler ( a.g.e., s.
33 ı ). İbn Hacer'in bu değerlendirmesine
katılan Sehavl İbn Haldün'un özellikle tarihçiliğini över.
İbn Hacer ei-Askalanl ve Bedreddin elAyni gibi çağdaşı olan alimler İbn Haldün'u
anlatırken tarih. toplum ve devlet konusundaki özgün görüşlerinin farkında ol-

mamışlar. Makrizi dışındaki müellifler ise
onu sıradan bir tarihçi gibi görmüşlerdir.
Makrlzl, İbn Tağrlberdl ve Kalkaşendl gibi Mısırlı tarihçiler İbn Haldün'dan övgüyle bahsetmişler ve eserlerinden faydalanmışlardır. Makrizi'nin de dediği gibi faziletine. asaletine ve şerefine rağmen İbn
Haldün'un düşmanı. çekerneyeni ve muhalifleri hiçbir zaman eksik olmamıştır
(a.g.e. , s. 334 ). Kendine mahsus fikir ve
metoduyla sonraki nesiller üzerinde derin etkiler uyandıran İbn Haldün'un adına
nisbetle Tunuslu Hayreddin Paşa tarafından 22 Aralık 1896'da ei-Cem'iyyetü'IHaldüniyye adlı bir kültür cemiyeti kurulmuştur.

Eserleri. 1. Lübfıbü '1-MuJ:ıaşşal ii uşu
li'd-din. İbn Haldün'un Safer 752'de (Nisan 1351) tamamladığı eser. Fahreddin
er-Razl'nin el-MuJ:ıaşşal'ının kısaltılmış
şekli olup bedlhiyyat. ma·ıı:ımat, ilahiyyat
ve sem'iyyat adlı dört bölüm ve bir hatimeden meydana gelir. Müellif el-MuJ:ıaş
şal'ı kısaltırken metne bağlı ka ldığını . Naslrüddln-i Tüsl'nin bu esereyazdığı Telhis'ten yararlanarak metne bazı ilaveler
yaptığını. kendinden çok az şey kattığını
ifade eder. Lübfıbü'l-muJ:ıaşşal İbn Haldün'un, hocası Abill'nin etkisiyle genç yaş
ta yazmış olduğu bir eser olması bakımın
dan dikkate değer (Muh ammed Abdull ah
inan , s. ı 50-ı 53; Abdurrahm an Bedevl , s.
33-38 ) Müellif hattıyla olan nüshası İspan
ya'da Escurial Library'de (nr. 1614) bulunan eser Luciano Rubio tarafından neş
redilerek ispanyolca'ya çevrilmiş (Tetuan
ı 952). ayrıca Refik ei-Acem (Beyrut ı 995)
ve Abbas M. H. Süleyman (İ s kenderiye
ı 996) tarafından yayımlanmıştır. z. Şi
fa'ü 's-sa 'il* li-tehzibi'l-mesfı'il . Bu kitap hakkında ne çağdaşı İbnü'I-Hatlb'in
ne de İbn Haldün'un kendi eserlerinde
bilgi bulunmaktadır. Şeyh Zerrük, Abdülkadir el-Fas!. Ebu Abdullah ei-Misnavl gibi bazı Ku zey Afrikalı müellifler onun bu
adı taşıyan bir eseri bulunduğunu söylemişler. Ali Abdülvahid Vafi (Mu/5:addime,
ne ş redenin g iri ş i , ı . ı 52) ve M. Abdülganl
Hasan ise (Mecelle !M a yı s ı96ı). s. 6667) Şiffı'ü's-sfı'il'in İbn Haldün'un babasının amcası Abdurrahman'a ait olduğunu
ileri sürmüşlerdir. Muhammed Abdullah
İnan, Abdurrahman Bedevi ve Muhammed b. Tavlt et-Tan cl gibi çağdaş araş
tırmacılar eserin İbn Haldün'a ait olduğunu savunmuşlardır. İbn Haldün'un bu
eseri Mu.kaddim e'den önce 1372-1374
yılları arasında Fas'ta iken yazdığı kabul
edilmektedir. İbrahim eş-Şatıbl (ö. 790/
1388). Fas alimlerine bir mektup gönde-
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ibn Haldü n'un Mul<:addime adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2418)

rerek tasawufa girmek isteyen bir kişinin
olup olm a dığını
sormuş . ibn Haldun da soruyu bu eseriyle cevaplandırmıştır. Muhammed b. Tavlt et-Tand tarafından yayımlanan eseri
(i stanbul ı 957) Süleyman Uludağ Tasav v uf un M ah iye ti adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (i sta nbul 1977) . 3. Kitfı bü '1- 'İber
(Kitabü Tercemani 'l-' ib er) v e div fınü 'l 
mübtede' ve'l -l].aber i i eyyfımi 'l-'Arab
ve'l-'A ce m v e'l-B erb er v e m e n - fışa
rahüm min - ;?:evi's-s ultfıni'l-ekb er. İbn
Haldun'un bir dünya tarihi niteliği taşı 
yan bu eseri önsöz ve giriş mahiyetinde
kaleme aldığı ve "mukaddime" adını verdiği bölümle üç kitaptan oluşan yedi ciltten meydana gelir. Müellif girişte tarih
ilminin önemine, tarih yazımınd a takip
edilen usullerin araştırılmasına, tarihçilerin düştükleri hatalara. sahip oldukları
asılsız kanaat iere ve bunların sebeplerine
temas etmiş, tarih ilminin kapsamlı bir
tarifini yaparak kendi tarih anlayışını ortaya koymuştur. "Beşeri umran ilmi" adı
nı verdiği yeni ve özgün bir ilim d alı kurduğunu, kendisinden önce bu alanda hiç
kimsenin araştırma yapmadığını ve bu
ilmi kurarken kimseden faydalanmadığı
nı belirten İbn Haldun. güttüğü amaç ve
buna ulaşmak için izlediği yöntem hakkında da sağlıklı bilgiler verir. Bu sebeple
ş eyhe bağ lanmasının şart
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araştırmacılar

bu

giri şe ayrı

bir

değer

ver-

mi ş lerdir. İbn Haldün'un M u/.!addime*
olarak bilinen m eşhur eseri el - 'İb er' in

birinci kitabıyla bu önsöz ve girişte n meydana gelir. İbn Haldun'a haklı bir şöhret
kazandıran . İslam ve hatta dünya düşün
ce tarihinin en özgün eserlerinden biri
olan Mu]:faddim e'ye bu adı İbn Haldun
vermemiştir. el- 'İber'in altı ana bölüme
ayrılan 1. cildi zamanla M u]:faddim e diye
anılır olmuştur. Bu birinci kitap çok defa
diğer kitapl ardan ayrı olarak istinsah edilmiştir. Mul;faddim e ilk olarak Nasr elH u rinltarafından basılmış (Bul ak 1274),
Etienne-Marc Quatremere de üç cilt halinde tenkitli neşrini yapmıştır (P ari s
18 58). Eserin daha sonra da birçok baskı
sı yapılmış ve çeşitli dillere t ercüme edilmiştir. el- 'İb er'in ikinci kitabı , başlangıç
tan İbn Haldun'un zamanına kadar kavimlerin ve hanedanların . başta Araplar
olmak üzere onlara komşu olan Nabatller,
Süryaniler. Farslar, yahudiler. eski Mısır
lılar, Yunanlılar, Rumlar. Türkler ye Franklar gibi milletierin tarihini kapsar. Eserin
II-V. ciltlerini oluşturan bu kitapta İbn Haldun kısaca Hz. Peygamber, Hulefa-yi Raşidin , Emevller ve Abbasller. Doğu İslam
dünyasındaki diğer müslüman hanedanların tarihine de yer vermiştir. İbn Haldun,
el- 'İber'in fazla özgün kabul edilmeyen

bu bölümünü yazarken geniş ölçüde Taberi ve Mes'udi gibi tarihçileri n verdikleri
bilgileri aktarmakla yetinmiştir. Bununla
beraber bu kısımda yer yer güzel tahlillere, makul açıklamalara ve gerçekçi yorumlara da rastlanır. el- 'İb er' de olayları
Taberi gibi kronolojik değil Belazürl ve
Mes'Qdi gibi konularına ve dönemlere göre anlatan İbn Haldun'un tarihi olayları
Mu]:faddime'de ortaya koyduğu esaslara uygun ve tenkitli bir şekilde yorumlayıp yorumlayamadığı , tarih felsefesiyle
ilgili teorisini eserine uygulay ıp uygulamadığı ta rtışılan bir konu olmuştur. el'İb er'in üçüncü kitabı, Berberiler'in ve
Zenateliler'in tarihini ele alan bir Kuzey
Afrika ( Ma ğ rib) tarihi olup eserin VI ve VII.
ciltlerini oluşturur. Bu bölümde İbn Haldun, Doğulu İslam t arihçil erinin fazla bilgi sahibi olmadıkları için eserlerinde yeterince yer vermedikleri M a ğrib tarihiyle
ilgili çok değerli bilgiler verir. Ayrıca bu
bilgilerin büyük bir kısmı ş ah si gözlemlerine, sözlü rivayetlere ve günümüze ulaş 
mamış bazı belgelere dayanm aktadır. İbn
Haldun, el- 'İb er'in son cildi ne "et-Ta' rif
bi'bni ljaldun mü'ellifi ha~e 'l-kitab" baş
lığı altında kendi biyografisini de ekl e miş
tir. Başlangıçta haya tının 797 (1395) yılı
na kadar olan kısmını anlattığı bu bölümü e l- ' İbe r'in bir zeyli olarak düşünen
İbn Haldun (bu bö lüm ı 284'te ı ı 867 ı e/' iber'i n zeylinde, 1322'de ı 1904 ı M u/<:addime'nin h a mi ş i nde yay ım lanmış tır ) daha sonra eseri tekrar ele almış . hayatının
807'ye (1405) kadar olan kıs mını yazmış
tır. İbn Haldun, son şekliyle "et-Ta' rif"i
ayrı bir kitap olarak düşündüğünden etTa' rif bi'bni Ijald un mü'ellifi 'l-kitfıb
ve ri]J.letühu garb en v e ş arl;fen şeklin 
de adlandırmıştır. Eserin bu genişletilmiş
şekli Tand tarafından yayımlanmıştır (Kahire ı 95 ı) . Xl. (XV II. ) yüzyıldan sonra eserin adı bazı kaynaklarda ve kataloglarda
(mesela bk. Brocke l ma nn , CAL Suppl. , Il ,
342 ) Ri]J.letü İbn Ijaldun şeklinde kaydedilmiş , bu durum İbn Haldun'un bu
isimde ayrı bir eseri bulunduğu şeklinde
bir yanlış anlamaya sebep olmuştur. Eserin tenkitli neşrini yapan Tand'nin belirttiğine göre İbn Haldun et-Ta' rif' i Tunus'ta yazmış, daha sonra da eklemeler yapmıştır. Bedevi ise kitabın iki aşamada Kahire'de yazıldığı görüşündedir ( Mü'ellefatü ibn fja ldün, s. 74). İbn Haldun'un sonradan yaptığı ilaveden önceki şeklini 797'de (1395) Mısır'da tamamladığını belirtınesi (et-Ta'rff, s. 278) eserin Kahire'de yazıldığını göstermektedir. İbn Haldun, etTa'rif'te sadece kendi hayatına dair bilgi
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vermekle yetinmeyip şahit olduğu veya
içinde yaşadığı içti mal, siyasi, tarihi. edebi ve kültürel faaliyetler hakkında geniş
açıklamalar yapmıştır. Görev yaptığı hiinedanlıklar. devlet düzeni ve saray hayatına dair verdiği bilgiler Mu]:fa d d i m e' deki teorilerini aydınlatıcı. el - 'İb er' deki
bilgileri tamamlayıcı mahiyettedir. Bu
eserde yer alan bazı resmi yazı ş m a lar. fermanlar, hükümdarlar a rasınd a t eati edilen mektuplar t arihi birer belge niteliğin 
dedir. Başta Lisanüddin ibnü 'I-Hatlb olmak üzere ibn Haldün'un dostlarına . devlet adamlarına. alimlere. ş airlere . edipIere ya zdığı mektuplar da o çağdaki içtimal, siyasi ve edebi hayat hakkında değerli bilgiler ihtiva etmektedir. Ş iir ya zmaya da heves eden ibn Haldün 380 beyit kadar şiirini bu eserine almı ştır. Kam hiyye, Zahiriyye ve S a rgatmışiyye medreselerine müderris tayin edilmesi dolayı
sıyla ya ptığı açı ş konu ş maları, hitabeleri,
verdiği ilk dersler onun nesir ve hitabet
kabiliyeti hakkında bir fikir vermektedir
(et-Ta'ri{, s. 280, 293) ibnü'I-Hatlb ile mektuplaşmaları (a.g.e., s. 82- ı 55). Gırnata
sultanının veziri ibn Zemrek ile Gırnata
Kadısı Ebü'I-H asan ei-Binnl'nin ona yazdıkları iltifat ve övgü dolu mektuplar o
dönemin edebiyat. sanat anlayı ş ı ve dostluk ilişkileri konusunda bilgi vermesi bakımından önemlidir. ibn Haldun. et-Ta'rif'i uzun bir zaman dilimi içinde yazdı
ğından eserde yer yer tekrarlara rastlanır.
Müellifin eserde izlenimlerine ve duyguIarın a çok az yer verdiği görülmektedir.
Olayların kendisini nasıl etkilediğini fazla
anlatmaz. Mesela iki yıl süren hapishane
hayatı . veba salgını yüzünden ölen annesi, babası ve hocaları . batan gemide boğulan ailesi hakkında kısa bilgiler vermekle yetinmiştir. Evlilikleri, çocukları ve kardeşlerine dair verdiği bilgiler de çok sınır
lıdır. Sadece M ısır'da kadı olduğu zaman
irat ettiği hutbede ve Timur'la gö rü ş m e
sini anlattığı bölümde izlenimlerine yer
vermiş . duygularını dile getirmiştir. Bütün bunlardan , onun bu eserde daha çok
övünmeye vesile olan hususlara yer verdiği anlaşılmaktadır. et-Ta'rif ayrıca. ibn
Haldün 'un Mu]:faddime'de söz konusu
ettiği tarih ve toplumla ilgili görüşlerinin
oluşum biçimini ve niteliğini anlamaya
yardımcı olması bakımından önem taşır.
Eser aynı zamanda bir tür itiraflar niteliğinde de görülmüştür. ibn Haldün bu eserinde bazı zaaflarından ve hatalarından
bahsetmiş. yaptığı hataları mazur göstermeye çalışmıştır. et-Ta'rit, Baran Mac -

Guckin de Slane tarafından Fransızca 'ya
("Autobiographie d'Ibn Khaldun" , JA , III
(1 844]. s. 5-60, 187-2 10, 29 1-308, 325- 353 ).
Walter Joseph Fischel tarafından da in-

gilizce'ye (" Ibn Kh aldun's Autobiography
in the Light of External Arab i c Sources " .
Studi Orienta listici in onore di Gio rgio
Levi Della Vida, ı (Rame 1956 1. s. 287-308)
tercüme edilmiştir. el- 'İber'in M u]:faddime ve et-Ta' rif bölümlerinin ayrı baskıları y anında tamamının ilk baskısı yedi cilthalinde Mısır ' da yapılmıştır (B ul ak
I 284; Beyrut I 399/ 1979) Abdüllatif Subhl Paş a. Mehmed Ali Paş a 'nın teşvikiyle
el- 'İb er' in ikinci ve üçüncü kitabını Türkçe'ye çevirmeye başlamış ve iran'da Silsanller sülalesine kadar olan kısmı tamamlayıp Miftô.J:ıu '1- 'İb e r adıyla neşretmiş
(ist anbul ı 276). daha sonra da iki cü z halinde Selefkiler ve Eşka niyan ' dan bahseden ve onların paralarını inceleyen bir zeyil yazarak Tekmil e tü '1- 'İb er adıyla yayım la mıştır (istan bu l I 278) Bu zeyil Halil
el-HOr! tarafından Arap ça'ya tercüme
edilmiştir ( Beyru t, ts.) . el - 'İb er' in Mağ 
rib tarihine ait VI ve VII. ci ltieri Histoire
d es b erb er es et d es d y nasties mu sulmanes de l'Afriqu e septentrionale adıy
la Baran Mac-Guckin deSlanetarafınd a n
Fransızc a'ya tercüme edilmiş ve Kitôb ü
Tdril]i 'd -dü veli 'l-İsldmiyye bi 'l -M agrib adıy la Arapça m etniyle birlikte iki cilt
halinde basılmıştır (Aige r ı 847- ı 85 ı ) . Nasrller'le ilgili bölüm ün De Slane'ın tercümesinde mevcut olmayan kısmını da Maurice
Gaudefroy -Demombynes tercüme etmiş
(Histoire des Benoul Ahmar, rois de Grenade, Pa ri s I 898). Abdülmuhammed Ayet! eseri el-'İber Tdril]-i İbn -i Ijaldun
adıyla Farsça'ya çevirerek dört cilthalinde
yayımiarnıştır (Tahran 1368).
Bunlardan başka ibnü'I-Hatlb, ibn Haldün'un ibn Rüşd ' ün eserlerini özetiediği
bir kitabıyla Merlnl Hükümdan Ebu inan'a
veya Nasrl Hüküm dan V. Muham med eiGanl- Billah'a sunmak üzere mantık konusunda yazdığı rivayet edilen bir risalesi.
hesaba dair bir kitabı. kendisinin fıkıh
usulüne dair bir manzumesi ve Büsiri'nin
J:(a şid e tü '1-bürde'sine yazdığı bir şerh i
olduğunu söyler ( el-İI:ıata, III, 507-508). Kati b Çelebi de Şer]J.u J:(aşide ti İbn 'Abd un
adlı bir eseri ona nisbet eder ( Keşfü '?-?Unan, ll , 228 ). ibn Haldun . Timur'un isteği
üzerine Kuzey Afrika ülkelerini kısaca tanıtan on iki sayfalık bir risale yazdığı nı .
bunun Moğol (Tatar) diline tercüme edildiğini söyler (et-Ta'ri{, s. 370; Abdurrahman Bedevt, s. 286-28 7) .
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Görüşleri . İbn Haldün'un dü ş ünce sisteminin merkezini ilk defa kendisinin temellendirdiği "umran ilmi" oluşturur. Bu
ilim, alemin umranından ibaret olan insan toplumunu ve ona tabiatı gereği arız
olan halleri, bu hallerin zorunlu sonuçlarından ibaret olan tarihi ve tarihin hakikatini konu edinınektedir (Mu~a ddim e, I,
286, 328, 33 1). Umr an ilminin amacı , insanla rı t aklitten ku rtarı p daha önce ol m u ş
bitmiş olanla daha sonra olacak olanın anlaşılması konusunda bir bakış açısı kazandırmaktır (a.g.e., I, 285- 286 ). ibn Haldun.
bu kevn ve fesad aleminde kalıcı olanı tesbit ederek olup bitenin (kainat) kendisine
dayandığı esasları ortaya çıkarmak, böylece hem geçmişin hem de geleceğin anlaşılmasını mümkün kılacak bir ilim arayışı içindedir. Umran ilmi bir tür toplum
metafi ziğidir : toplumun zat! araziarını ele
alması açısından da bir anlamda ontolojidir. Bu ontolojinin, "var olmak bakımın
dan var olan " ı ele alan ontolojiden ayrıldı
ğı temel husus o güne kadar metafiziğin
veya metafizikçilerin farkedemediği bir
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