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Ekonomi ve Toplum ilişkisi. İbn HaldOn
devam ettirebilmesi için
toplu halde yaşamak mecburiyetinde olduğunu, en basit ve ilkel düzeyde de olsa
ihtiyaçlarını tek başına karşılayamacağı
nı belirti r. Bu sebeple başkalarının ürettiği mal ve hizmetleri satın almak, buna
mukabil başka l arının ihtiyaç duyduğu mal
ve hizmetleri üretmek mecburiyetindedir. İktisadi faaliyet göstermek insanı hayvan lardan ayıran bir özelliktir. Çok defa
insan. çevresindeki şeyleri ihtiyacını karşılayabi l mesi için bir üretim sürecinden
geçirmek zorundadır; bu onun vazgeçemeyeceği en temel, zorunlu ve tabii işi
dir. Bundan dolayı İbn HaldOn eserlerinde iktisatla, geçim ve kazanç yollarıyla ilgili konulara diğerlerinden önce yer verir
ve bunun sebebini, zorunlu olanın kemal
için gerekli olandan daha önce geldiği fikriyle açıklar (Mukaddime [tre Uga n ].!, 97104, 139, 472; 11 ,44 1)
insanın varlığın ı

İbn Haldun, iktisadi faaliyetlere böyle
temel bir yer vermesinin yanında bu faaliyetin Allah'ın emri olduğuna işaret etmekte ve bu görüşünü, "Rızkınızı arayı
nız" mealindeki ayetle (ei-AnkebOt 29/17)
desteklemektedir. Ayrıca ona göre etrafına serilen bu nimetlerden faydalanabilmesi için gerekli güç, kuwet. akıl gibi imkanları insanoğluna bahşeden Allah, çiftçilik ve diğer temel zanaatlarla ilgili ana
bilgi ve h ünerleri de peygamberleri vası 
tasıyla öğretmiştir. Böylece iktisadi faaliyet bir yönüyle mukaddes ve mübarek
bir nitelik kazanmış olmaktadır (a.e., ll,
322, 327) Bir kimsenin değerinin çalışa 
rak ortaya koyduğu eserlerle, sahip olduğu hüner ve zanaatla ölçüleceğini söyleyen İbn HaldOn bu hususta Hz. Ali'nin şu
sözünü nakleder: "Kişi nin değeri güzel
bir şekilde yapabileceği iş ile ölçülür" (a. e.,
ll, 375). İ bn HaldOn'a göre insanların ve
toplumların içinde bulundukları hallerin
farklılığı ve çeşitliliği, onlarıngeçim tarzlarının ve uğraştıkları iktisadi faaliyetlerin çeşitli olmasından ileri gelir. Şu halde
insanı ve in sa nlık tarihini, toplumlarla
devletlerin gelişmesine ve yıkılmasına yol
açan faktörleri gereğince anlayabilmek
için iktisadi faaliyet şekillerinin, üretim
ilişkile rinin, genel olarak iktisadi yapının

iyi bir şekilde incelenmesi şarttır. insanı,
toplumsal olayları ve in sanlık
tarihini iktisadi yapıdan soyutlayarak ele
almak mümkün değildir (a.e., 1, 302).
İbn HaldOn iktisadi yapının sosyal hadiseler üzerindeki etkilerinin bu derece
önemli olduğunu daha önce kendisi kadar
açık biçimde ortaya koyan bir düşünür
bulunmadığını dile getirir. Ona göre bu
konuyla ilgili daha önce yazılanlar hedeflerine ulaşamamış, meseleleri açık şekil
de ortaya koyamamıştır (a.e., ı. 90-91, 96).
İktisadi faaliyetleri ve iktisadi gelişme seviyesini ifade etmek için İbn HaldOn'un
"umran " ve "imar" tabirlerini kullandığı
görülmektedir. Geçmişte yaşamış ve halen mevcut bulunan bütün kavimlerin her
birinin devlet ve yurtların idaresinde kendilerine mahsus durumları. kuralları. siyasetleri, sanayileri, ayrı ayrı dilleri, terimleri ve kendi cinslerinden fertlerle aralarında ortak olan özellikleri ve dünyayı
imar tarzları vardır (a.e., I, 67). Burada
geçen "sanayi" ve "dünyayı imar tarzı " tabirlerinden incelenen toplurnlara ait ekonomik yapıyı, üretim tekniklerini ve üretim ilişkilerini anlamak mümkündür.
İbn Haldun, insanların bir araya gelerek
cemiyetler halinde yaşarnalarına yol açan
iki faktörden birinin iktisadi, diğerinin
emniyetle ilgili hususlar olduğunu ileri sürer. İhtiyaç duydukları mal ve hizmetleri,
asgari ölçüler içinde de olsa bir araya gelerek yardımlaştıkları takdirde karşılaya
bilmeleri, ayrıca bu şekilde iş bölümüne
gittikleri zaman ürettikleri mal miktarı
nın tek tek üretmelerine kıyasla çok daha fazla olmas ı insanları toplu halde yaşamaya zorlayan faktörlerin ilkidir. Diğer
faktör ise bir araya gelerek dış düşman
Iara ve içeride birbirlerinin tecavüzlerine
karşı bir başkanın otoritesi altında kendilerini koruma ihtiyacıd ır. Bu yaklaşım
içerisinde sosyal olaylarla ilgili görüşlerini
açıklamaya iktisadi faaliyetlere dair konulara öncelik vererek başlamaktadır. İkti
sadi faaliyetler içinde de önce tarımı ve
göçebeliği incelemekte, daha sonra diğer faaliyet dalları üzerinde du rm aktadır
(a.e., 1, 67, 97-99)
İbn Haldun, bir yandan psikolojik kişi
sel faktörlerin iktisadi faaliyetler ve getop l umları,

ne! olarak ekonomik gelişme üzerindeki
etkilerini incelerken öte yandan iktisadi
faaliyet tarzları ve yaşama biçimlerinin
kişiler üzerindeki psikolojik etkileri ve onların karakterlerinde yaptığı değişiklikleri
ele almıştır. Onun, diğer birçok konuda
olduğu gibi burada da iktisadi faaliyetlerle psikolojik yapılar ve kişilik özellikleri
arasındaki münasebeti tek yönlü olarak
değil karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde
ele aldığı görülmektedir. Ucuz alıp pahalı
satmaya çalışma şeklinde özetlenebilecek
bir ticaretin , kaba çıkar ilişkilerine dayalı
bir geçim ve hayat tarzının kişinin karakteri ve ahlakı üzerinde olumsuz etkiler yapacağına. şehirlerden uzakta siyasi otoritenin zulmü ve ağır vergi baskısı altın
da yaşayan çiftçilerin de asabiyet duyguları zayıf. zavallı ve miskin bir şahsiyet yapısı gösterdiklerine işaret etmektedir
(a.e., 1. 361-362; ll , 352-353 , 355-358,364366). Diğer taraftan zanaatlarla uğraş 
manın insan mizacı ve ferdi kabiliyetlerin
gelişmesi üzerindeki etkileri üzerinde de
durur. ilim ve zanaatlarla uğraşmak akli
yetenekleri geliştirmektedir. Her ne kadar iklim ve coğrafi şartların in sanla rın
mizaçiarı üzerinde farklı tesirleri olabilirse de esas itibariyle akli seviye ve teknik
hünerin yaratılış farkıyla ilgisi yoktur. Entelektüel ve teknik alanlarda gelişmişlik
seviyesi bu alanlar üzerinde yoğunlaş
makla ilgili olarak az yahut çoktur (a.e.,
ll. 448-452) İbn Haldun, çeşitli ilim dalları ve meslekleri ele alırken aynı noktaya
işaret etmekte ve zanaatların, özellikle
yazı, matematik ve bunlarla uğraşmanın
akıl ve zekayı geliştirmesini ayrı bir baş 
lık altında incelemektedir. Bir yandan zanaatlarla yazı ve matematik gibi akli ilimlerdeki ilerlemeler insanın düşünce kabiliyetini geliştirirken öte yandan bunun sonucu olarak insanlar zanaatları ve ilimleri daha da geliştirmekte , böylece medeniyet aşamalar kaydetmektedir ( a.e., ll,
438-440)
Toplumların

içtimal ve siyasi yapılarını
geçim tarzla rı, öncelikle de göçebe veya yerleşik bir hayat yaşamalarıyla
açıklaması, ayrıca göçebeleri sığır-davar
ve deveyle geçinenler şeklinde ikiye ayıra
rak incelemesi ve bunların üretim tarzonla rın
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larındaki değişikliklerin

sosyal yapıda yol

açtığı farklılıklar üzerinde durması. İbn

Haldün'un iktisadi yapının temeldeki belirleyici rolüne işaret eden görüşleri arasındadır. Öte yandan nesep asabiyeti gibi bir üst yapı müessesesinin çöllerde diğer kabilelerle karışmadan kendi baş
larına yaşadıklarından Araplar arasında
güçlü olduğunu söylemesi, onların çöllerde göçebe halinde yaşamalarının ise geçim şartlarının darlığının şehirlere yerleş
melerine elvermemesinden kaynaklandı
ğını ifade etmesi aynı yönde değerlendi
rilebilir. Yine din. ahlak, karakter gibi üst
yapı kurumlarının iktisadi strüktür ile göçebe veya yerleşik hayat tarzının yakın ilgisini ortaya koyan. zorunlu ihtiyaç fazlası ürün miktarı arttıkça, yani iktisadi faaliyetlerin gelişip çeşitlenmesi sonucu
üretim. bolluk ve refah seviyesi yükseldikçe ahlaki duyguların zayıfladığını, hatta devletlerin yıkımını dahi bu iktisadi
şartların hazırladığını ileri süren görüşleri
iktisadi yapının belirleyiciliğine atfettiği
önemin göstergeleridir {a.e., ı . 98, 302,
326; ll. 85. 249, 262-296) .
İktisat, Ahlak ve Siyaset ilişkisi. Yukarıdaki görüşleri yanında İbn HaldGn'un.

üst yapı kurumlarının alt yapı (iktisadi
strüktür) üzerindeki etkilerine işaret eden
görüşleri de önemli bir yer tutar. Onun
genelde dini ve ahlaki değerlere en üstte
bir yer verdiği kolayca anlaşılmaktadır.
iktisadi yapının manevi değerleri etkilediğini ifade etmekteyse de bu çatışmada
ahlaki ve dini değerleri üstün tuttuğun
dan. söz konusu değerlerin iktisadi gereklere göre değişmesini değil iktisadi
yapının, iktisadi ilişkilerin ve iktisadi zihniyetin bu değerlere göre düzenlenmesini uygun bulmaktadır. Ona göre iktisadi yapı üretim, tüketim ve üstün ahlaki dini esaslara uygun olarak itidal. kast.
meşruluk. tabiilik ölçüleri içinde israfa
sapılmadan yönlendirilmelidir. insan ihtiyaçlarını tabü ve suni olmak üzere ikiye
ayırır ve bunların mutedil, tabü bir sınır
da tutulmasını, ekonominin de buna göre şekillendirilmesini savunur. Bir kazancın , iktisadi faaliyetin meşruluğunun ölçüsü olarak onunla ilgili İslami hükümleri esas alır. Ayrıca bir alışverişin tarafların
rızasına dayanması gerektiğini, böyle olmayan kazançların hayırsız olacağını beyan eder {a.e. , ı. 51 ı. 518. 525; ll , 263264,297-299, 328,360-361 ). insanların,
ekonomik strüktürün değil alışkanlık ve
tutkularının kölesi haline geleceklerinden,
bunlar tarafından şartlandırılacakların
dan ve bir nevi yabancılaşmaya uğraya-
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caklarından bahseder. Meşru ve tabii yollardan geçimlerini sağlamaktan aciz olmaları yanında kolay ve bol para kazan ma arzusunun insanları meşru olmayan
kazanç yollarına ittiğini söyler. insanları.
ucuz alıp pahalı satma yoluyla karlarını
arttırmaya ve başkalarıyla rekabet. onlara üstün gelme gibi kaba çıkar ilişkileri
içinde bulunmaya zorladığından dolayı
ticaretin bu işle uğraşanların ahlakını ifsat edici tesirleri üzerinde önemle durur.
Bu ise İbn Haldün'un ahlaki değerleri iktisadın üstünde tuttuğunun açık bir işa
retidir {a.e., ll. 297. 329, 333, 357-358, 364365; lll , 139- 140).

Servet sahibi olmanın siyasi gücü ele
geçirmeyi değil siyasi gücü elde bulundurmanın servet sahibi olmayı kolaylaş
tırdığını ileri süren İbn Haldün siyasi gücü ele geçirmede kuwet ve kudrete, asabiyete iktisadi faktörlerin önünde bir yer
verir. Ayrıca halk nezdinde şerefli. itibarlı
sayılmanın da servet sahibi olmayı kolaylaştırdığı üzerinde durur. öte yandan çı
kar sağlamak için rütbe ve makam sahiplerine yaltaklanma. dalkavukluk yapma,
aşağılanmaya katianma gibi kişilik özellikleriyle ilgili metaekonomik faktörlerin
de bu kimselerin servet sahibi olmalarını
kolaylaştırdığını ileri sürerek insanı ve
insanlık tarihini kavramaya yönelik düşünce sistemine. tekyönlü ve monistyaklaşımların ötesinde bir zenginlik getirir.
Böylece sosyal olayları açıklamada psikolojik boyutlara da yer vermekte , bunun
taşıdığı öneme işaret etmektedir. Hz.
Peygamber'in bir hadisinden hareketle
kişinin iyi veya kötü bir ahiakl ortam ve
telkinle karşılaşmasına ve edindiği alış
kaniıkiara göre onda iyilik veya kötülüğün bir mizaç halini alacağını söyler; ayrıca bunun göçebe ve yerleşik hayatla ilgili toplumsal sonuçları üzerinde durur
{a.e., ı. 315; ll , 309 vd ., 341 vd., 346-349,
352).
İbn Haldfın'un. iktisadi yapıyla içtimai
siyasi olaylar arasındaki ilişkiyi tek yönlü
değil çok yönlü ve karşılıklı olarak düşün
düğünün bir işareti de onun siyasi otoriteye, hükümdara verdiği yerdir. Toplumların taşıdığı özelliklerin. hallerin farklılık
larındaki en önemli sebeplerinden birinin
onların iktisadi yapıları olduğunu belirttikten hemen sonra toplumların adet ve
müesseselerindeki değişikyanları meydana getiren sebeplerden birinin de devletin. hükümdarıo (üst yapı kurumlarının)
benimsediği ve aşıladığı zihniyet. politika
ve değerler olduğunu ifade eder ve İslam
kaynaklarında sıkça tekrarlanan , "Halk

hükümdarlarının dini üzeredir" darbı me
selini örnek verir (a.e., ı . 68, 76; ll, 103,
316).
Farklı

kurumlar ve yapılar arasındaki
çok yönlü ve karşılıklı olarak diyalektik bir süreç içinde ele alma İbn Haldün'un düşüncesinde çok sık rastlanan
bir durumdur. Asabiyetle ekonomik yapı
arasında kurduğu ilişki de bu yöndedir.
Çöllerdeki göçebe yaşayış şeklinin asabiyeti ayakta tuttuğuna dair görüşleri yanında İbn Haldün'un başka bir yerde bu
ilişkiyi tamamen tersinden alarak ortaya
koyduğu görülmektedir. Nesep esasına
dayalı asabiyete önem verip vermeme durumunun o kavim ve toplulukların yaşa
yış tarzlarını etkilediğinden bahseder.
Ona göre Arap olmayan kavimler. genellikle neseplerinin korunmasına ve başka
kavimlerin nesepleriyle karışmamasına
fazla önem vermedikleri ve neseplerinin
saflığıyla övünmedikleri için bunların büyük bir kısmı köylerde. şehirlerde yerleşik bir hayat yaşar. Buna karşılık nesil ve
neseplerinin saflığına büyük önem veren
Araplar. nesep esasına dayalı asabiyetlerini güçlü tutmak amacıyla çöllerde göçebe olarak yaşamayı tercih eder ve nesillerinin saflığının bozulması endişesiyle şe
hirlere yerleşmekten sakınırlar. Kendi zamanında Afrika ve Mağrib ülkelerinde
şehirlerin ve diğer yerleşme merkezlerinin az bulunuşunun sebebini de o memleketler halkının hemen tamamını hür
yaşamak isteyen serbest ruh! u göçebelerin oluşturması gibi metaekonomik faktörlerle açıkladığı görülmektedir {a.e., Il.
262).
ilişkiyi

Emek Kavramı. İbn Ha ldfın 'a göre her
türlü kazanç ve mal ancak emek sarfederek elde edilebilir. insanın tabii kaynaklardan, tabiatta kendi kendine yetişen nimetlerden istifade edebilmesi, onları kendi mülkiyetine geçirebilmesi için mutlaka emek sarfetmesi gerekir. Bütün zenginlikler o ülkedeki üretken insanların
emeklerinin . çalışmalarının sonucundan
başka bir şey değildir. Esas itibariyle insan için çalışmaktan başka bir geçim ve
kazanç yolu yoktur. Zanaatlarda, ham
maddenin işlenerek mamul ve yarı mamul hale getirilmesinde emeğin yeri ve
önemi açık olarak görülür; hayvancılık, tarım ve madencilik gibi tabiatla iç içe bulunan üretim dallarında da emeğin yeri
vardır. Aslında üretilen her değer tabiatla
insan emeğinin bir araya gelmesinin sonucudur. Ancak çok defa bu husus gözden kaçırılarak bu unsurlardan biri ön
plana çıkarılıp diğeri ihmal edilir; mesela
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ticarette kazancın tamamının sermayeye
atfedilmesi doğru değildir. emeğin payı
nı da ihmal etmemek gerekir. Hububat
üretiminde. özellikle verimli topraklarda
ve fazla emek harcanmadan tarım yapı
lan yerlerde de emeğin üretimdeki yerinin ihmal edildiği görülmektedir. Çünkü
medeniyetin. mamurluğun. refahın kaynağı emek. çalışma ve üretimdir.
İbn Haldun. fiziki olarak kendisinden

çok daha güçlü hayvanlar karşısında save çaresiz olan insanoğlunun.
hayat mücadelesinde ancak sahip olduğu iki kabiliyeti kullanarak kendini koruyabileceği ve hatta diğer canlılara üstün
gelebileceğini söylemektedir; bunlardan
biri akıl ve düşünme kabiliyeti, diğeri de
eldir. Düşünce kabiliyetiyle birleşen el zanaatlardaki maharetin kaynağıdır. İnsan
ların çeşitli üretim faaliyetlerindeki etkinliklerini arttıran üretim araçlarını ve insanlara hayvanlarla baş edebilme imkanı
veren silahları yapan da aynı eldir. Diğer
taraftan elin yanında yalnız emeğin değil
yine onun dü şünce ve kültürle birlikte
oluşturduğu bir başka unsurun. el ve kafanın birikmiş ürünü olan aletin önemini
de vurgulamaktadır. İnsanın yeryüzünde
canlı kalabilmesi, hem üretimde hem savunmada kullanılan bu araçların yine el
ve kafanın ortak eseri olarak ortaya konulmasına bağlıdır. İnsan bu alet ve araçları yardımlaşma ve iş bölümünün verdiği
imkanla üretmemiş olsaydı ne yaşamak
için gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilir. ne
de kendinden daha güçlü hayvanların saldırısı karşısında sağ kalabilirdi. İbn Haldün'a göre insanı hayvanlardan ayıran
özelliklerden biri de bu şekilde alet ve
araç yaparak fizik gücünü ve emeğinin
etkinliğini arttırabilmesidir (a.e.,l, ı Oı103; ll, 83,3 19-324, 441)_ Çalışmanın ekonomikyönden insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için önemi ve gerekliliği üzerinde durması yanında emek vermenin.
kendi işini bizzat görmenin ahlaki. terbiyevi yönlerini de önemle vurgulamaktadır. Ona göre geniş ve tekellüflü bir hayata. bolluk ve refah şartlarının oluştur
vunması z

duğu alışkanlıklara kapılanların çoğu.

kendilerini özel iş ve hizmetlerini görmekten dahi münezzeh sayarak başkalarını
kullanmaya başlarlar ki bu durum o hizmetlerde çalışan kişiler kadar hizmetçi
kullanan kişiler açısından da yozlaşma.
yabancılaşma ve dejenerasyon belirtisidir. Bu gayri tabii uygulama insan tabiatında bulunan mertlik vasfıyla bağdaş
maz. acizlik ifadesidir. Masrafları da arttırdığından -çünkü bir yandan özel hizme-

tinde başkalarını çalıştıran kişiler tembellik ve uyuşukluğa gömülmekte. öte yandan böyle verimsiz işlerde çalışan kişilerin
daha üretken alanlarda çalışmaları engellenmektedir- herkesin. toplumları iktisadi bunalımiara ve yıkıma sürükleyen
bu çeşit davranışlardan uzak durması gerekir (a.e., ll, 328-329, 375) _
Geçim ve Kazanç Yolları. a) Ziraat. İbn
Haldün'a göregeçim ve kazanç yollarının
başında ziraat gelir. Çünkü zaruri ihtiyaçları karşılayan faaliyet dalları diğerlerine
kıyasla öncelik taşır. Çiftçilik geçim yollarının en eskisi. en basiti ve tabiata en uygun udur. Diğer geçim ve kazanç yo lları.
zanaatlar daha sonra gelişmiştir ve çiftçilik gibi basit değil daha karmaşıktır. Muayyen bir bilgi seviyesini, tecrübeyi gerektiren bu hüner ve zanaatlar daha çok
yerleşik hayata. şeh ir halkına ait iş ve
mesleklerdir; şehir hayatı ise göçebelikten sonra gelir. Şehirlerde yaşayan kişi
lerin genellikle ziraatla meşgul olmadık
larını. şehir dışında yaşayan "akı lları zayıf. bedenleri kuwetli" kimselerin bu işle
uğraştığını ifade ettikten sonra ziraatı
kazanç vasıtası yapanların zelil ve miskin
bir duruma düşeceklerini söylemektedir.
Bunun sebebi, ziraatla uğraşanların idareci sınıflarca ağır vergilere tabi tutularak ezilmesi. sömürülmesidir. İbn Haldun.
bununla asabiyet arasında bir ilişki kurarak asabiyetini kaybetmeyen hiçbir kavmin bu ağır vergi şartlarına katlanıp ziraatla meşgul olmaya yanaşmayacağını.
bu kadar ağı r sömürü ve zillete katlanmaya mecbur olanların da asabiyetlerini
yitireceklerinden bir daha kendilerini kolay kolay toparlayamayacakla rını ifade
eder.

Öte yandan topraktan. zirai faaliyetlerden elde edilen gelirler hiçbir zaman sahiplerine lüks ve müreffeh bir hayat yaşatacak kadar yüksek olamaz. Genellikle.
toprak sahibi olanlar buradan elde edecekleri gelirlerle bolluk ve zengin liğe kavuşmayı değil herhangi bir felaket ve bunalım durumunda ailelerinin sığınabile
cekleri, sınırlı da olsa bir gelir temin ederek hayatlarını sürdürebilecekleri bir maişet kaynağını el altında bulundurmayı
hedef alırlar. Ancak ellerindeki mülkierin
zamanla kıymet kazanmasıyla bu kişiler
servet ve refaha kavuşabilir. Bu durumda da yöneticilerin, sultanların bu servetIere göz koyarak onları gasbetme veya
ucuz fiyatla satmaya zorlama yollarına
başvurmaları her zaman mümkündür.
Büyük servet ve gelirler ya siyasi gücün
kullanılması ya da ticaret yoluyla. fakat

daha çok birinci yolla elde edilmektedir
(a.e., I, 99, 36 I-362; ll, 58-60, 286-287, 327,
352-353, 36 1-362) _
Diğer birçok görüşü gibi İbn Haldün'un
ziraatla ilgili görüşleri de birbirinden çok
farklı değerlendirmelere konu olmuştur.
Fritz Neumark onun köy hayatına taraftar olduğunu. iktisadi faaliyet dalları için
tesbit ettiği mertebe silsilesi arasında
ziraata. sanayi ve ticarete nazaran çok daha üstün bir yer verdiğini ileri sürmektedir. Zakir Kadiri Ugan. Tolstoy'daki köylüyü ve köy hayatını öven düşüncelereMu
~addime'de de rastlandığını ifade ederek iki düşünür arasında bu bakımdan
bir benzerlik bulunduğunu ileri sürer.
Öte yandan bazı araştırmacılar. İbn Haldün'un ziraatla ve çiftçilerle ilgili görüş
lerinin Ortaçağ'da yaygın olan çiftçiyi ve
onun ürettiği mahsulleri hafife alma temayülünün bir sonucu olduğunu ve bu
yaklaşım içerisinde tamamıyla haksız bazı değerlendirmelerde bulunduğunu söylerler (Neumark, 1, 54; Ülken, s_ 197)_ İbn
Haldün'un ziraata ilişkin görüş ve değer
lendirmelerini yaşadığı devirdeki sosyal
ve ekonomik şartlardan soyutlayarak ele
almak doğru olmaz. Bir yandan ziraatla
uğraşanların genellikle tarih boyunca maruz kaldıkları baskı ve zulüm şartlarına
işaret ederken bir yandan da kendi devrindeki özel tarihi, siyasi, içtimai şartla
rın da etkisiyle bu konuda. belki diğer
zamanlarda çok aşırı sayılabilecek bazı
geneliemelere gitmiştir. Nitekim o devirde Endülüs'teki müslümanların. hıristi
yanların baskısıyla verimli toprakları terketmek ve sarp yerlerde ziraat yapmak
zorunda kaldıklarını zikretmektedir (Mukaddime, ll, 278-279). Şartların iyi olduğu
dönemlerdeki İslam düşünürlerinin zirai
faaliyetler ve ziraatla uğraşanlar hakkın
da böyle karamsar ve kötümser görüşler
ileri sürmedikleri görülmektedir. Şüphe
siz bunda ziraatı , halkın ve askerlerin ihtiyaçlarını karşılaması ve devlete gelir
sağlaması yönüyle sınırlı bir çerçevede ele
alan birçok İslam düşünüründen farklı
olarak İbn Haldün'un. her türlü iktisadi
faaliyet ve üretim tarzlarının diğer alanlardaki etkileri üzerinde durmasının ve
bu yolla sosyal hadiselerin mantığını. kan unlarını yakalayarak insanlık tarihinin
akışını izah etme şeklinde çok daha geniş
bir açıdan meseleye yaklaşmasının da payı
vardır.

İbn Haldün'un fikirleri bir bütün olarak
değerlendirildiğinde

onun ziraatı ve köylüyü küçümsemediğini, belki küçümseniş sebeplerini açıklamaya çalıştığını söy-
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!emek daha doğru olur. Kendi devrinde
ve çiftçilerin içinde bulunduğu
durumu objektif bir olgu olarak ortaya
koymasını , onun bu durumu tasvip ettiği şeklinde değerlendirmek isabetli olmasa gerektir. Aksine ziraata konulan aşırı
vergilerin iktisadi gelişmeyi azalttığını.
üretimi düşürdüğünü ve o beldedeki mamurluğu yok ettiğini belirtmektedir. Sahralarda ve köylerde yaşayanların ve sadece ziraatla uğraşanların şehirlerde yaşa 
yanlara muhtaç ve bağımlı oldukları . bunlar arasındaki alışverişte daima şehirliie
rin karlı çıktıkları hususundaki görüşleri
(a.e., 1, 389-39 1), ilk bakışta ziraatın ve
köylünün önemini küçümseyen bir değer
lendirme gibigözüksede bu hükümlerin
haksız olmakla birlikte bir gerçeği dile
getirdiği inkar edilemez.

tığı zaman o ülkede insanların ihtiyaçları
gittikçe incelir, çeşitlenir; buna uygun
olarak da sayılamayacak derecede meslek ve zanaatlar ortaya çıkar (a.e. , ll, 368,
370-37 1, 380-383, 432) İbn HaldQn'un. iktisadi faaliyet kolları içinde zanaatlara
medeniyetin gelişmesinin gerçek bir ölçüsü olarak en önemli yeri vermesi, şüp
hesiz onun emeğin iktisadi hayattaki yeri ve önemini kavraması ile yakından ilgilidir. Ona göre fizik olarak üretim hadisesinin. bir değer yaratılmasının iki kaynağı
vardır: Thbiat ve emek. Tabi at temel, asil,
fakat pasif bir unsur olmasın a rağmen
emek üretim sürecinde, dolayısıyla toplumların iktisadi gelişmesinde en aktif
ve stratejik unsurdur.

b) Zanaat. İbn HaldOn geçim ve kazanç
zanaatlara, o toplumun
medeni seviyesini gösteren önemli bir
ölçü olarak özel bir yer vermektedir. insanoğlunun ilk ve temel ihtiyaçlarını karşılamada ziraatın vazgeçilmez bir yeri
varsa da bu ihtiyaçlar belirli bir seviyede
karşılandıktan sonra gelişmenin, bayın
dırlığın gerçek göstergesi zanaatlardır.
Bir ülkede tarım dışı sektörler ne kadar
gelişir. çeşitlenir. üretim ne kadar artarsa o beldede mamurluk. refah ve zenginlik de o nisbette artar (a.e., 1, 38; ll, 369371 ). İbn Haldun, çeşitli zanaat dallarını
sıralarken o zanaat dalının insan ihtiyaçlarını karşılamadaki yerini ve önemini ölçü alır ve hangi iktisadi faaliyet kolu insanların daha acil ve zaruri ihtiyaçlarını
karşılıyorsa o meslek ve faaliyete diğer
lerinden önce yer verir. Çünkü düşünüre
göre zaruri olan şey kemal ifade eden nesneden önce gelir. Bu yaklaşım içerisinde
zanaatları üç kısımda inceler. 1. İnsanın
yaşaması için zaruri olan meslekler; Terzilik, kasaplık, dokumacılık, marangozluk,
demircilik gibi. 2. İnsanın daha üst seviyedeki ihtiyaçlarına cevap veren ilim. sanat ve siyasetle ilgili h üner ve meslekler:
Kağıtçılık, ciltçilik, mugannllik, şairlik gibi.
3. Askerlik. Bu zanaatlar içinde önce insanların en çok ihtiyaç duydukları dallar,
daha sonra da ihtiyaçların ve medeniyetin tekamülüne göre diğer dallar gelişir.
Mesela yapı zanaatı yerleşik hayatın ilk
dönemlerinde başlamıştır ve zanaatların
en eskisidir. Buna karşılık müzisyenlik,
şarkıcılık gibi zanaatlar daha sonra. sosyal ve medeni hayatın gelişmiş olduğu
bölgelerde ve şehir ahalisi arasında yayı
lır. Bir ülkede üretim zaruri ihtiyaçları karşılamanın çok üstünde bir seviyeye ulaş-

dOn. ticaret ve ticaret yoluyla elde edilen
kazançlar konusunda ciddi bazı tereddütler taşımaktadır. Ona göre bazı ticaretler, kar elde etmek üzere alım ve satım
kıymetleri arasındaki farkı düşünmeyi ve
hilelere başvurmayı icap ettirdiğinden
kumar kabilinden bir iştir. Fakat kumarda olduğu gibi karşılıksız olarak başkası
nın mal ve parası alınmadığı ve onda akıl
ve nazar işleri hakim olduğu için İslam
dini alışverişi meşru bir kazanç yolu saymıştır. Bu meşruiyet fikri onu iki türlü
ticaret olduğu sonucuna götürmüştür.
Kendisi. bir malı üretildiği yerden tüketicilerin ihtiyaç duyduğu yerlere götüren,
bu arada çeşitli zorluklara. riskiere kat· ıanmak durumunda kalan . kısacası hem
üreticiler hem tüketiciler için üretilen
mallardan istifadeyi yaygınlaştıra n tüccarı ve ticareti methettiği ve meşru- tabii kazanç yolları arasında zikrettiği halde
emek harcama ve malların faydasını arttırma unsurlarından bağımsız . ihtikara,
spekülasyona. hile ve aldatmacaya dönük
olan ticaret ve tüccarları kötülemekte. bu
nevi ticareti, uğraşanların ahlakını ifsat
eden kumar gibi bir iş olarak değerlendir
mektedir. Mu~addime'de yer alan, ticaret ve tüccarlarla ilgili mütereddit ve çelişkili gibi görünen ifadeler, bu iki çeşit
ticaret ve tüccarı birbirinden ayırt etmenin çok güç olmasından ve insanların çı

ziraatın

yolları arasında
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c) Ticaret.

Meşru

ve tabii kazanç yol-

ları arasında saymasına rağmen İbn Hal-

karlarına düşkünlükleri, zaafları dolayı

sıyla ticaretin daha çok ikinci tipin özelliklerini taşıma eğilimi göstermesinden
ileri gelmiş olsa gerektir. Yaşadığı devirde
ticaretin ve tüccarların bu ikinci tipe ait
özellikleri baskın olduğundan bu meslekle
uğraşmanın genellikle insanı ahiakl yönden zaafa ittiğini, kötü tüccarın iyi tüccarı piyasadan sürdüğünü ifade eder.

İbn HaldOn ticaretin ve tüccarların niçin daha çok ikinci tipin özelliklerini taşı
dıkları. yani spekülasyona dönük faaliyetlere meylettikleri konusunda da şöyle bir
izah getirir: Genelde ticaret. "mal ve eş
yayı ucuza almak ve yüksek fiyatla satmak ve bu şekilde kar temin etmek" şek
linde tarif edilebilir. Bunun için tacir, ya
satın aldığı malı ambarlarında saklayarak
fiyatların yükselmesini bekleyecek ve fiyatlar yükselince satışa çıkaracak yahut
da bu malları arandığı ve kıt olduğu yerlere götürerek oralarda satacaktır. Fakat
bu ikinci yolla yapılacak alışverişten elde
edilecek kar sermayeye nisbet edildiğin
de birinciye kıyasla azdır; ayrıca büyük
zahmetlere, riskiere katianınayı gerektirir. İnsan mizacında bulunan kısa zamanda çok para kazanma hırsı ticaretle uğ
raşanları daha çok spekülasyona dönük
faaliyetlere meylettirir; bunun için de ticaret kumar kabilinden şaibeli bir meş
gale haline dönüşür. Taeirierin alışveriş
lerinde başvurdukları bir başka yolun da
vadeli satış yaparak malı daha pahalıya
satmak ve bu yolla kar temin etmek olduğunu ifade eder. Ancak bu şekilde peşin ve vadeli satışlar arasındaki farkın İs
lami açıdan faiz sayılıp sayılmayacağı gibi
tartışmalı bir konu üzerinde nedense hiç
durmaz. Vadeli satarak daha fazla kar
sağlamanın meşru olmadığına dair bir
görüş belirtmediğine göre bunda bir
mahzur görmüyor gibidir. Bu yaklaş ımı
sebebiyle İbn Haldun. ticaretin meşru ve
ahiakl bir iktisadi faaliyet haline dönüş
mesi hususunda oldukça karamsar bulunmakla beraber yine de tüccarlara ilginç bazı tavsiyelerde bulunur. Satmak
için başka şehir ve ülkelere mal götüren
tüccar, bu kadar zahmete ve tehlikelere
katlandıktan sonra elindeki malı satamayarak zarar etmek veya az kar etmek istemiyorsa satmak üzere götüreceği malların miktar, cins ve kalitesini rastgele
tesbit etmeyip bazı rasyonel esaslara göre hareket etmeli ve daha önce bir piyasa araştırması yapmalıdır. Çünkü bazı
mal ve eşyayı belli sını f ve zümreler talep eder. Her çeşit malın kaliteli ve pahalısını zenginler ve devlet adamları satın alır. Bunların sayısı ise az olduğundan
akıllı bir tacir halkın her tabakasının satın alabileceği ortak kalitede, harcıalem
mallardan çok götürmelidir ki elindeki
mallar satılsın . "Rızık. kanaat. kader, tevekkül" gibi mefhumların genellikle iktisadi gelişme için yanlış anlam ve uygulamalar kazandığı , her türlü kişisel bilgisizlik ve hatalardan ileri gelen sonuçların,
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"Nasip bu kadarmış, takdir böyleymiş"
denerek geçiştirildiği Ortaçağ iktisadi zihniyet dünyasında İbn Haldün'un bu yaklaşımı son derece önemlidir.
Öte yandan İbn Haldün cüret ve cesareti ticaretin belli başlı şartları arasında
sayarak, "Tacirin husumete kadir, hesap
ve kitapta mahir olması gerekir" der. Ancak bu görüşleriyle onun Ortaçağ'da yaygın kabadayı, zorba. maceraperest tüccar tipini özendirdiği zannedilmemelidir.
Onun tüccarda bulunmasını şart koştuc
ğu bu özellikler. başkalarının haklarına tecavüz maksadıyla değil müdafaa amacıy
la kullanılacak özelliklerdir. Eğer bir tüccarda bu özellikler yoksa hiç olmazsa bir
siyasi güce dayanması lazımdır ki servetini başkalarının saldırısından koruyabilsin. Tüccarda aradığı cesaretli olma vasfından rasyonel ölçüler içinde riske katlanan, durgun ve tutuk değil dinamik ve
atak olan bir müteşebbis tipini kastettiği
anlaşılmaktadır. Nitekim iktisadi hayatta arz-talep kanununun ve riske katlanma unsurunun önemine işaret ederek
tüccarları daha uzak şehir ve diyariara
sefer yapmaya teşvik eder (a.e., 1, 368; ll ,
354-359, 364-366).

İbn Haldün'un tüccarlara tavsiye ettiği
rasyonalist tavır, kapitalizm öncesi kapitalistik ekonomik faaliyetlerle kapitalist
işletmeler arasındaki sınırı oluşturması

bakımından da önem taşımaktadır. Max
Weber'e göre kapitalistik sektör ve faaliyetlerin kapitalist bir sosyoekonomik formasyana yol açması için bu faaliyetin hiç
olmazsa bir ölçüde rasyonel olması, ilkel
ve kaba taslak da olsa parayla ifade edilen bir sermaye hesabı yapılması gerekir.
Şüphesiz kapitalist zihniyet sadece rasyonel, planlayıcı özelliklerden ibaret değil
dir. Diğer bazı özelliklerin, mesela aşırı
mücadele, rekabet, "bir keşiş gibi bütün
ömrünü hırsla kar peşinde harcayış"
(Rodinson. s. 205) gibi tavır ve zihniyetIerin İbn Haldün 'un öngördüğü tüccar
tipinde bulunmadığı açıktır. Genel düşün
ce çizgisi itibariyle onun sosyal hadiseleri
kişiler arası ilişkileri mücadeleci, çatışma
cı değil iş birliği, dayanışma esasına dayalı bir yaklaşımla değerlendirdiği görül mektedir. öte yandan İbn Haldun, kendinden asırlarca sonra gelen merkantilistterin aksine zenginliğin kaynağının altın, gümüş, para ve ticaret değil emeğin
ürettiği şeyler ve zanaatlar olduğunu
açıkça ortaya koymaktadır (Issawi, s. 15;
Desomogy, 11119651. s. 4-5).

Devlet ve İktisat. İbn Haldün'un devlete ve onun fonksiyanlarına iktisadi hayat-

ta temel bir yer verdiği anlaşılmaktadır.
Devletin sağladığı güvenlik ve adalet ortamı her şeyin, bu arada iktisadi hayatın
da temelini oluşturur. "Adalet mülkün temelidir'' felsefesi ve adaleti devletin sağ
layacağı düşüncesi. İbn Haldün'un da temel hareket noktasını oluşturmaktadır.
Onun iktisadi hayatta devletin yeriyle ilgili olarak ortaya koyduğu düşünceleri
içinde en orüinal ve dikkat çekici olanı ,
devlet harcamalarının toplam talep içindeki ağırlığı ve bu harcamaların iktisadi
faaliyetleri, üretimi hızlandırıcı fonksiyanlarına dair görüşleridir. İbn Haldün'a göre devlet toplumdaki en büyük harcama
gücünü oluşturur. Bu sebeple iktisadi
hayatın ve üretimin gelişmesinde devlet
harcamaları teşvik edici. yönlendirici bir
unsur olarak vazgeçilmez bir yer işgal
eder. Ancak devlet harcamalarının yöneldiği, gelirlerini hazineden sağlayan devlet görevlilerinin rağbet gösterdiği malların üretimine ilişkin zanaatlar gelişme
imkanı bulabilir. Devlet harcamaları ekonomide bu kadar önemli bir yer tuttuğundan herhangi bir şekilde devletin gelirlerinde bir azalma olur ve harcamaları
kısılırsa bu durum sadece devleti ve devletten maaş alanları güç durumda bırak
m az, bütün ekonomiyi ve üreticileri de
olumsuz yönde etkiler. Devletin ve devletten maaş alanların harcamaları piyasadaki talebin önemli bir kısmını oluştur
duğu için bunlarda meydana gelecek bir
daralma toplam talebi hemen etkileyecek ve piyasada durgunluk baş gösterecektir. İbn Haldun, devlet harcamaları
nın iktisadi hayatı canlandırmasını akarsuların etrafiarına hayat vermesine benzetir. Nasıl ki sudan uzaklaştıkça bitkilerin hayatı sönükleşirse devlet merkezlerinden uzakta bulunan ve devlet harcamalarının teşvik ve desteğinden mahrum
kalan iktisadi faaliyetler de d urgunlaşma
ya ve gerilerneye başlar.
İbn Haldün paraların hazinede toplanması

ve biriktirilmesine karşı olup bu durumun ekonomik faaliyetleri daraltacağı, üretimi azaltacağı ve sonunda bütün
hal kı ve devleti iktisadi bakımdan zayıf
duruma düşüreceği kanaatindedir. Gerek
halkın gerek devletin zenginliğinin hazinedeki paraların halkın durumunu d üzeitici sosyal harcamalarda kullanılması , üretim faaliyetlerini ca nlı tutacak ve teşvik
edecek, yurdu imar edecek bir harcama
politikası ile artacağını söylemektedir. Ona
göre servet saklanarak değil harcanarak
artar. İbn Haldun, hem iktisadi sonuçları
bakımından hem de ahlaki düşüncelerle

hükümdarları n cimrilikten , hazinede çok
para bulundurma hırsından kurtulmalarını, is rafa kaçmamak kaydıyla harcamalarda cömert olmalarını tavsiye etmektedir. Devletin ve halkın ekonomik durumunu, harcamalarında cim r i davranan
bir devlet politikası kadar çabuk bozan
başka bir şey olmadığı görüşündedir. Ancakyaptığı harcamalarla ekonomik faaliyetleri canlı tutan bir devlet politikasıyla
nimet ve servetler devamlı olur; böyle bir
politika sonucu devletin vergi gelirleri de
artar.

Devlete içtimal ve iktisadi alanda bu
derece geniş görev ve sorumluluklar yüklemesine rağmen İbn Haldun. devletin
bizzat iktisadi faaliyette bulunarak tica~
ret ve tarım la meşgul olmasına karşı çık
makta ve bu karşı çıkışını başlıca iki sebeple açıklamaktadır. Bir defa devlet, elindeki büyük maddi imkanları ve siyasi gücünü kullanarak diğer tüccar ve çiftçilere
karşı haksız rekabetle bulunmuş olur. Bu
rekabete dayanamayan tüccar ve çiftçiler iktisadi faaliyetten çekilmek zorunda
kalabilirler. Bu rekabet, ticaret ve çiftçilikle uğraşarakyurdu imar edenlerin haklarına bir tecavüz teşkil eder. halktaki çalışma, üretme şevkini kırar; sonunda iktisadi hayat çıkmaza girer ve yıkıma doğ
ru gider. Ayrıca devletin ticaretle uğraş
ması eşya fiyatlarının yükselmesine yol
açar. Sonunda bu işten devlet de zararlı
çıkar. Çünkü iktisadi faaliyetlerin gerilemesi sebebiyle devletin uğradığı vergi
kaybı , bizzat iktisadi faaliyetlerde bulunarak kazanacağı paradan daha fazla olacaktır. Öte yandan devletin siyasi gücüne
bir de iktisadi gücün eklenmesi otoriter
uygulamalara yol açar ve ferdi hak ve hürriyetler için bir tehlike oluşturur. Devlet
ve idareciler çiftçilik yapmaya başlarsa
bir süre sonra siyasi güçlerini kullanarak
fiyatların serbestçe oluşmasını engeller;
halkı kendi tesbit ettikleri fiyatlardan mal
almaya ve istedikleri fiyattan mal satmaya zorlar lar. Bu uygulamalar halkın iktisadi durumunu altüst eder, zulüm ve haksızlığa yol açar. Sonunda vergi gelirleri de
azalır

(Mukaddime, II, 63-67, 74-75, I26-

128, 289-291, 376).

İbn Haldun, siyasi baskı ve zulmün insanlardaki iktisadi faaliyette bulunma arzusunu köreiterek iktisadi gelişmeyi engellediği görüşündedir. Kişilerle siyasi otorite arasındaki ilişkinin, genel sosyal ve
siyasi şartların fert üzerindeki etkisinin,
diğer bir ifade ile iktisadi kalkınmada ferdi ve psikolojik faktörlerin önemini şöyle
ortaya koyar: Devletin ilk kuruluş dönem-
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lerinde yöneticilerle halkı birbirlerine bağ
layan bağlar, ortak ideal ve değerler çok
güçlüdür. Hükümdar ve diğer yöneticiler
halkın hak ve özgürlüklerine karşı saygı
lıdır ; onlara zulmetmezler. Böylece halkın çalışma. başarma şevk ve arzusu artar. Bu dönemlerde bir iktisadi faaliyette bulunma arzusu , kalkınma heyecanı.
teşebbüs ruhu bütün halkı ve ülkeyi sarar; bütün üretici güçler. kaynaklar kalkınmanın hizmetine sunulur. Zamanla
yöneticiler lüks ve israfa sapıp masrafları arttıkça halka karşı sert davranmaya
başlarlar. Bu çeşit zulüm ve ağır vergilerden özellikle tarım la uğ raşanlar zarar görür. Devlet mal ve mülkiere el koyar. ağır
vergiler halkı perişan eder. insanlık onuruyla bağdaşmayan bu şartlar kişileri zelil ve miskin bir duruma düşürür; onlardaki çalışma ve kazanma azmini azaltır
veya yok eder. Halk çalışmayı bırakır. tarlalar ekilmez olur, ülke içtimal. siyasi ve
iktisadi yıkıma gider. Başka bir kavim tarafından istila edilen ülkelerde de aynı durum gözlenir. Psikolojikyıkıma uğrayan
bu insanlar sadece çalışma ve kazanma
azimlerini yitirmekle kalmazlar. yaşama
sevinçlerini de kaybedebilirler. İbn Haldün
bu arada, Araplar tarafından ülkeleri fethedilen iranlılar' ın maddi bakımdan zulme uğradıklarından değil içinde bulundukları psikolojik şartlar sebebiyle kısa
zamanda telef olduklarını rakamlar vererek anlatır.
Halkın iktisadi bakımda n gayretli, aktif olmasını engelleyen zulmü geniş manada anlamak gerekir. Halkın maliarına
el koyma şeklindeki en kaba zulmün yanında işçinin ücretini eksiltme, herhangi
bir şeyi halktan haksız yere talep etme,
di nin yüklemediği bir veeibe ile halkı mükellef kılma, haksız olarak vergi toplama,
halkı karşılığını ödemeden bir işte çalış
tırma , halkın malını ucuz fiyattan satın
alma veya devlete ait malı yüksek fiyatla
almaya zorlama vb. hususlar zulümdür ;
halkın yurdu imar etme emellerini kırar
ve yurdun bayındı r lığını gideri r. Ancak
devletin halkın hak ve hürriyetlerine saygılı olmasının iktisadi bakımdan canlı, aktif bir zihniyet ve ruh oluşturması veya
uygulanan zulüm ve aşırı ver gilerin halkı
karamsar, yı lgın ve aciz bi r hale dönüş
türmesi tedricl bir şeki lde vuku bulur.

İbn Haldun. teşkilatlı bir siyasi otoriteye ve başkalarının koyd uğu kurallara uymak zorunda kalmanın kişil erde hür ve
bağımsı z bir şahsiyet yapısının ol u şup gelişmesini engelled i ğini söyler. İ nsan l ar,
sayıları çok az bir idareci zümre tarafın-
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dan onların tesbit ettikleri kurallara göre yönetilir. Bu durum yöneticilerin adil
tavırdan uzaklaşmaları ve zulüm, baskı ,
şiddet yolunu seçtikleri ölçüde kişilerde
ki kendine güven ve atılganlık duyguları
nı zayıflatır. Bu kişiler şa h siyetler i ve izzetinefisleri kırık, kendilerini koruma cesaretinden yoksun bir duruma düşmeye
başlarlar. Buna karşılık şehirlerden uzakta, kuruıniaşmış bir siyasi otoriteye tabi
olmadan yaşayan göçebelerde bu çeşit
zaaflar görülmez; onların asabiyet duyguları güçlüdür. İbn Haldun, siyasi otoriteye
ve onun koyduğu kurallara uymanın kişi
lerin psikolojisi ve şahsiyetleri üzerinde
meydana getirdiği kötü etkilerin giderilmesi veya azaltılması için de şu yolu tavsiye eder: Uyması gereken toplum kuralları kişiye öyle sunuimalı ki kişi kendisine
dışarıdan telkin edilen kurallara zorla uyduğu, hürriyetini kaybettiği hissine kapılmadan bunları tabii bir süreç içinde
kendiliğinden benimsesin; kişilerle kurallar özdeşleşsin ve kişide kendi dışındaki
güçlerin güdümüne girme zorunda bıra
kıldığı hissi uyanmasın . İbn Haldün'a göre göçebelerde toplum kurallarını öğren
me ve onla r a uyma, şehirlerde olduğu
gibi ceza tehdidiyle ve zorla değil böyle
tabii bir süreç içinde kendiliğinden gerçekleşir ; bu sebeple de onların ruh sağlı
ğı daha iyidir. insan, sadece maddi ihtiyaçları karşılanmakla tatmin edilecek ve
bütün sorunları halledilecek bir varlık olarak görülmemelidir. Bu temel ihtiyaçları
karşılansa dahi eğer yaratılışında, tabiatında bulunan özgürlük, bağımsızlık, kendine güven gibi psikolojik ihtiyaçları karşılanmazsa o insanın mutlu ve başarılı
olması mümkün değildir. Sırf bu son şart
ların elverişsizliği bile insanların ruhsal
sağlıkları yanında maddi sağlıklarını da
etkileyerek hastalanmalarına veya ölmeleri ne yol açabilir (a.e. , I. 303. 316-320.
376vd. 380vd , 387; II , 76-80,102-114,
126-127, 304-305) .
Servetin Kaynağı. İ bn Haldün'a göre
bütün zeng inii kierin kaynağı temelde
emek ve üretimdir. Ger çi düşünür emeğin yanında asli faktör olarak tab i atı da
zikreder, ancak tabiat emeğe nazaran pasif bir faktördür. Tabiattaki ham maddelerin işlenerek insan ihtiyaç l arın ı karşı l a
yacak hale getirilmesinde emek aktif ve
en önemli unsurdur. Doğrudan insan ihtiyaçları nı karşı l ayabilecek tabii kaynaklar dan yararlanabilmek için bile insan
em eğin e ihtiyaç vardır. Şu halde insanların esas itibariyle çalışmakta n başka kazanç yolları yoktur. Bir ülkedeki bütün

zenginlikler o ülkedeki üretken i nsanların
emeklerinin, çalışmalarının sonucudur.
Buna karşılık, şahsi zenginiikierin kaynağı emek değildir ; daha doğrusu bu tür
bir servet kişinin harcadığı ernekle orantılı olmamaktadı r.

İbn Haldun. insanın emek harcayarak
veya herhangi bir yolla elde ettiği gelirden zorunlu ihtiyaçlarını karşıladığı kıs
ma "rızık" , bunu aşan ve sermaye birikiminin kaynağını oluşturan kısma da "kazanç" demektedir. insanlık ancak zorunlu ihtiyaçlarına yetecek kadar bir üretimde bulunabildiği, i ş bölümü ve üretim
araçlarının daha fazla üretimi gerçekleş
tirecek düzeyde o l madığı dönemlerde
rızık aşamasındadır. Bunun üzerinde bir
üretim seviyesine ulaştıklarında insanlar
kazanç aşamasına geçmiş oldular. Rızık
aşamasından kazanç aşamasına geçiş
insanlığın ilerlemesinin ve medeniyetin
başlangıcıdır. Bu ihtiyaç fazlas ı ürün hem
gelişmenin , sermaye birikiminin hem de
-İbn Haldün bu adı kullanmamakla beraber- sömürünün kaynağın ı oluşturur. İbn
Haldun, kişisel planda rızık ve kazanç ayı
rımını başkalarının artı- ürününü ele geçiren , üretken olmayan sınıfların gelirlerine de uygulamakta, bu gelirlerin onların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan kısmı
na rızık, bunu aşan kısmına da kazanç
adını vermektedir.
Rızık kavramı ve onunla ilgili meseleler
kelam ilminin en önemli tartışma konularından birini oluşturmaktadır. İbn Haldün bu tartışmalara kısaca yer verdikten
sonra konuyu zorunlu ihtiyaç fazlası ürünün elde edilmesi, elde edilme yolları ,
çeşitli sınıfların buna el koyması ve artı
ürünün medeniyetin gelişmesinde oynadığı rol gibi konulara, yani iktisadi alana
kaydırmaktadır (a.e., ll, 320-322, 452-453).
Ayrıca m edeniyetin, ilerlemenin temeli
olarak ele aldığ ı rızık aşamasından kazanç
aşamasına geçişin nası l gerçekleştiği üzerinde de durmuştur. Ona göre insanlığın
kazanç elde etme aşamasına geçişinde en
önemli faktör iş bölümüdür. İş bölümü
olmadan insanlar zo r unlu ihtiyaçlarını
karşılayacak ürünleri bile elde edemezler. Ancak iş bölümü çok düşük ve ilkel bir
düzeyde kalırsa insan i htiyaçları da düşük ve ilkel seviyede karşı l anabilir. Zamanla insanlar kalabalık gruplar halinde
bir araya gelip şehirler kurmaya başladı k
ça ve şe h ir l erin nüfusu arttıkça iş bölümünün gelişmesi i mkanları doğmuş, daha ileri a raçların da üretimde kullanılma
sı sonucu elde edilen hasılat zorunlu ihtiyaç sınırın ı çok aşarak zenginlik düzeyine
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ulaşmıştır. İş bölümünün ilerlemesi ve
onun bir sonucu olarak kullanılan araçların giderek geliştirilmesi üretim düzeyini arttırmış. bu durum ihtiyaçların gelişip çeşitlenmesine yol açarak iş bölümünün artmasını teşvik etmiştir. İbn Haldün'a göre. gerçekleştirilen üretim düzeyinin kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını çok
aştığı toplumlarda refah bütün kesimlere yayılır. Nüfusu az. iş bölümünün yeterince gelişınediği toplumlarda, küçükyerleşim merkezlerinde ve küçük şehirler
de halkın üretim düzeyi, dolayısıyla hayat
standardı çok düşüktür. Pek az bir kısmı
hariç insanlar buralarda yoksulluk ve sı
kıntı içinde yaşarlar. Zengin ve fakir ülkeler arasında halkın hayat standartların
da görülen bu fark o toplumlarda üretim
kapasitelerinin halkın üretkenliğinin değişik olmasından ileri gelir. Çünkü her şe
hir ve bölge ahalisinin masrafları üretimleri nisbetindedir (a.e., ll, 268-275, 452453)

Genel olarak her türlü kazanç ve zenolduğu halde şahsi gelir ve servetin emek
harcamakla, üretimle bir ilgisi yoktur. Büyük gelir ve servetiere sahip olanlar umumiyetle üretkenlikten uzak gruplardır.
Buna karşılık emekleriyle geçinen üreticiler ancak hayatlarını sürdürebilecekleri
kadar bir gelir elde edebilirler. İş bölümü
içinde çalışan insanlar. zorunlu ihtiyaçlarının çok üstünde bir üretimi gerçekleş
tirdiklerine göre eğer üretici zümreler
hala asgari geçim düzeyinde yaşamak zorunda kahyariarsa o zaman zorunlu ihtiyaç fazlası ürünün (artı-ürün ) nereye gittiği sorusunu İbn Haldün dalaylı olarak
da olsa, üretici sınıfların ürettikleri artı 
ürünleri çeşitli yollarla ele geçiren zümrelere gittiği şeklinde cevaplandırmakta
dır (a.e., ll , 343-346). Ona göre üretimin
kaynağı emek olmakla beraber ferdi servetin kaynağı emek değil sömürüdür. Bu
bağlamda, emekçilerce üretilen artı - ürü
nün hangi sınıfiara gitliğine ve bu sınıfla
rın artı-ürünü ele geçirme (istismar) yollarına iliş kin olarak da görüşlerini ayrın
tılı biçimde ortaya koyduğu görülür. Üretici sınıfların ürettikleri değerlere el koyarak geçinen sınıfların başında, toplumda siyasi gücü elinde bulunduran hükümdar ve diğer devlet yöneticileri gelir.
Artı-ürünün bir kısmı vergiler yoluyla onlardan alınarak devlet hazinesine. oradan
da yöneticilere ve diğer devlet görevlilerine aktarılır. Öte yandan bu kişiler, devletin verdiği maaşın yanında sahip oldukları siyasi gücü kullanarak da iktisadi imginliğin kaynağı emeğin üretkenliği

kan sağlarlar. Herkes bu mevki sahibi
kimselere yaklaşmaya, onlara hizmet ederek yanlarında itibar kazanmaya çalışır.
Daha sonra bunlar da ele geçirdikleri mevkiler aracılığıyla alt derecedeki kimselerin
emek ve hizmetlerini kendi ihtiyaçlarını
karşılamada kullanırlar. Böylece en üst
seviyede bulunan hükümdardan en alt
seviyedeki vatandaşa kadar herkes bir
alttaki sınıf veya sınıflardan kazanç sağ 
lar. Bu yolla elde edilen gelir ve servetler
alttan üste doğru çıktıkça artar ve büyük
boyutlara ulaşır (a.e., ll. 340-345).
İbn Haldun. siyasi güçle iktisadi güç
arasındaki ilişkiyi açıklarken

ön plana iktisadi gücü. üretim araçlarına sahip olmayı değil asabiyet ve siyasi gücü koymaktadır. Siyasi gücü elinde tutanlar.
üretici sınıfların ürettikleri artı- ürün ve
artı-emeğin bir kısmını elde ederek iktisadi güce de sahip olurlar. Öte yandan
esas itibariyle siyasi gücün iktisadi gücü de ele geçirmeye yol açması üzerinde
durmakla beraber burada da meseleyi
tek yönüyle değil karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde ele almakta. iktisadi gücü
elinde bulunduranların da siyasi gücü etkileyebileceklerini kabul etmektedir (a.e.,
ll, 365 -366) Devlet ileri gelenleri, toplumda en üst mevkide bulunmakla ve dolayı
sıyla üretilen artı- ürünün en büyük kıs
mını ele geçirmekle beraber onların dışın
da da çok çeşitli mevki ve derece sahipleri vardır. Halkın kendilerine büyük saygı ve sevgi beslediği bazı kişiler. özellikle din büyükleri bunlar arasında sayılabi
lir: bu kişilerin toplumdaki itibarlı yerleri
kendilerine iktisadi imkanlar sağlar. Halk
istekle bunların hizmetine koşar ve işle
rini yapar. Halkın bu emekleri de para gibidir. Böylece bu kişiler de malları ve iş
leri karşılıksız temin etmiş, çalışmadan.
üretmeden zenginlik ve servete erişmiş
olurlar. Bazı din alimleri. halkın kendilerine sayg ı ve sevgi duyduğu salih ve zahid kimseler bu gruba dahildir. Kendileri
çalışıp üretmedikleri. dünya işleriyle ilgilenmedikleri halde bu kişilerin nasıl servet sahibi olduklarına halk şaşar (a.e., ll ,
341- 342). Tabiatıyla burada söz konusu
olan. şöhret ve itibarın servete tahvil edilmesi becerikliliğidir. Esas itibariyle İbn
Haldun. birçok din aliminin düşük kazançlarla geçinmek zorunda olduğunun farkındadır.

Büyük servet ve zenginliğe erişmenin
bir yolu da siyasi ve iktisadi durumdaki
değişmelerden faydalanarak kazanç sağ
lamaktır. İbn Haldun, bazı kişi ve ailelerin
elinde çok miktarda servetin toplanmış

olmasının kaynağını şöyle açıklanmakta
dır: Normal şartlarda bir kişi veya sülalenin bu kadar büyük miktarda serveti
bir nesilde kazanması mümkün değildir.
Bu durumu daha çok siyasi ve iktisadi
şartlardaki değişikliklerle açıklamak gerekir. Devletlerin yıkilmaya yüz tuttuğu,
siyasi durumun karışıklık içinde bulunduğu dönemlerde iktisadi hayat da altüst olur: mülkler çok ucuz fiyatlarla elden çıkarılır. Böyle dönemlerde bazı kişi
ler çok miktarda gayri menkul satın alabilirler. Eğer satın aldıkları bu mülkleri o
siyasi karışıklık dönemlerinde kurtarabilirlerse zamanla büyük servet temin etmiş olurlar (a.e., ll , 285-287).

İbn Haldun, tehlikeli ve riskli işlere girmeyi de kısa zamanda servet sahibi olma
yollarından biri saymaktadır. Mesela o
devirde, çöllerden geçerek ve türlü tehlikelere katlanarak Sudan'a mal götüren
ve oradan mal getiren tüccarların kısa
zamanda zengin olduklarına işaret eder.
Ona göre biraz da maceracılıkla, şans ve
tesadüfle karışık olan böyle tehlike ve
riskiere katianmadan veya ihtikar, karaborsacılık gibi gayri meşru yollara sapmadan normal ticari faaliyetlerle büyük
servetierin toplanması mümkün olmaz
(a.e., ll, 34 1,359-360, 365-366) İbn Haldün, ganimet ve mirası da büyük miktarda servetierin belli kişilerde toplanması
yolları arasında saymaktadır. İlk müslümanlardan bazılarının fetihler sonucu
elde ettikleri büyük servetlerden ayrıntı
lı olarak bahseder. Öte yandan miras yoluyla da kişilerin atalarının uzun yıllarda
biriktirdikleri büyük servetiere sahip olabileceklerini belirtir ( a.e., ı, 5 I 6: ll, 287).
Şahsi servetin kaynağını bütün toplumu sarsan bir istismar ağı ile açıklarken
İbn Haldun, aslında gelir dağılımındaki
dengesizlik ve adaletsizlikleri de ortaya
koymuş olmaktadır. Toplumdaki sosyal
ve ekonomik ilişkile r yoluyla üretken insanların ürettikleri artı- değerin ve onların artı-emeklerinin üst tabakalara aktı
ğını. bunun sonucu olarak da üretenler
kıt kanaat geçinirken diğer sınıfların yukarıya çıktıkça artan bir zenginlik ve refah içinde yaşadıklarını ifade etmektedir.
Ancak ona göre bu istismar olayı medeniyetlerin gelişmesinde. üretim ve zenginliğin artmasında faydalı işlevler görmektedir. Artı- ürünleri ellerinden alınan
insanlar geçinebilmek için üretim faaliyetlerine, iş bölümüne sürekli olarak katılmak zorunda kalırlar. Her alt kademedeki kişinin bir üst kademedekine hizmet
etmesiyle toplumsal iş birliği ve iş bölü-
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mü sağlanmış olur. Geniş kitleleri iş bölümü içinde bir üretim faaliyetine sürekli
olarak koşturmak ve bu yolla toplumun
üretimini arttırmak için bu istismar olgusu gerekli ve faydalıdır. Her ne kadar
üretimin yükü bu üretken sınıfların sırtı
na binse de sonunda bütün toplum bu
üretim artışından yarar sağlar. Toplumun
bütününün yararı uğruna belli bir zümrenin zahmete girmesinde ve buna zorlanmasında mahzur yoktur. Külll hayrın
elde edilebilmesi için bu kadar şerre katlanmak. külll adaletin sağlanması için bu
kadar zulme rıza göstermek gerekir. Eğer
gelir-servet dağılımındaki bu dengesizlik olmasaydı insanların pek çoğunu üretime sevketmek imkansız olur. bundan
da bütün toplum zarar görürdü. Siyasi
ve iktisadi yönden güçlü kişiler diğer insanları çalışmaya. üretmeye zorlarlar. Öte
yandan İbn Haldün'a göre dünyanın düzeni. medeniyetin ilerlemesi, zenginliğin
artması bu istismar ağından ayrı düşünü
lemez. Ancak üretilen artı-ürünün belli
ellerde toplanması yoluyla hem iş bölümünün gelişmesi hem de gelişmeyi sağ
layacak ilim adamları. sanatkarların geçimlerinin temini mümkün olabilir.
İbn Haldün gelir ve servetierin lüks. israf ve sefahate gitmeden verimli ve tabii
yollarda kullanılması gerektiği üzerinde
de durur; bayındırlığın . refahın artma sı
ve sürmesi buna bağlıdır. Eğer böyle yapılmazsa bir süre sonra üretken kaynaklar kurumaya başlar. Çünkü zengin sınıf
ların i sraf ve sefahate kayan ölçüsüz yaşayış tarzları üretken sınıfların sırtındaki
yükün ağırlaşması demektir. Bir yandan
bu durumun. öte yandan kaynakların
üretken olmayan alanlarda kullanılması
nın ülkeyi çöküşe götürmesi kaçınılmaz
olur. Fakat istismar olgusu normal ve
makul sınırlarda cereyan eder ve belli sı
nıfların ve devletin elinde toplanan servetler verimli alanlarda değerlendirilirse
bu servetler devlet ve zengin sınıflarla
halk arasında devreder. Böylece bütün
toplumun zenginliği artar; zamanla alt
tabakalar da artan zenginlik ve refahtan
paylarını alırlar (a.e., ll, 297-304).

Bu değerlendirmelerine rağmen İbn
HaldOn'un, zengin sınıfları tarih boyunca
bütün toplumları dejenere eden ve iktisadi, içtimal ve siyasi yönlerden çöküntüye sevkeden bir zümre olarak kabul
ettiği ve onlara hiç de iyi gözle bakmadı
ğı görülmektedir. Şüphesiz onun bu görüşlerinin servete ve servet sahiplerine
düşman olmakla bir ilgisi yoktur. Ancak
belli sınıfların elinde toplanan zenginliğin
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tarih boyunca genellikle meşru ve tabii
sınırları aşan yollarda kullanılması sebebiyle böyle bir kanaate varmıştır. İbn
Haldun. önce zengin ve yönetici- zengin
sınıflarda başlayan lüks. israf ve gösterişe dönük harcamaların onların etkisiyle bütün topluma yayıldığını. bunun da
toplumları yıkıma götürdüğünü sık sık
belirtmiştir

(a.e., 1, 366, 511, 527-530; ll,

300)
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Haldun, Mukaddime (tre. Zakir Kad irl
Ugan), 1-111, istanbul1968, tür.yer.; a.e. (tre. Pirizad e Mehmed Sahib Efendi), Kahire 1275,s.
30, 38,46-49, 156-157 , 163-165, 189 ,356358, 425, 448-452, 457 vd., 496-497, 505506; Hilmi Ziya Ülken - Ziyaeddin Fahri, ibn-i
Haldun, istanbul 1940, s. 197; F. Neumark, iktisadi Düşünce Tarihi (tre. Ahmet Ali Özeken).
istanbul 1943, 1, 54; Charles lssawi, AnArab
Philosophy of History: Selections {rom the
Prolegomena of Ib n K haldun of Tu n is (13321406), London 1969, s. 15; Ümit Hassan, ibn
Haldun'un Metodu ve Siyaset Teorisi, Ankara
1977, tür.yer.; Nihat Falay, ibn Haldun'un iktisadi Görüşleri, istanbu l 1978; M. Rodinson. islam ve Kapitalizm (tre. Orhan Suda). İstanbul
1978, s. 205; İbrahim Erol Kozak, ibn Haldun 'a
Göre insan , Toplum, i ktisat , İstanbul 1984;
a.mlf .. "İbn Haldun'da Geçim ve Kazanç Yollarıyla ilgili Tasnif ve Değerlendirmeler". Atatürk Üniversites i iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, V/3-4, Erzurum 1982, s. 141175; J. J. Spengler, "Economic Thought in ıs
lam: Ibn Khaldün". Comparative Studies in Society and History, Vl/3 11964). s. 268 -305; J. J .
Desomogy, "Economic Theory in Classical Arabic Literature", Studies in Islam, ll, New Delhi
ı 965, s. 4-5.
r:o:ı

~ İBRAHiM

EROL KOZAK
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tırmalara konu olmuştur.
Hayatı, Eserleri ve Düşüncesi. İbn Hal-
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