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TÜRK ve İSLAM TARİHİNDE 
SOSYAL OLAYLAR ÜSTÜNE 

DÜŞÜNME GELENEĞİ 
 İslam dini ve onun kutsal kitabı Kuran’ın etrafında

birçok bilim ve birtakım düşünce sistemleri meydana
gelmiştir. Bütün bu bilimlerde ve düşünce
sistemlerinde sosyalle ilgili pek çok bilgi mevcuttur.
Mesela Tefsir, Fıkıh, Kelam, Mezhepler Tarihi gibi. Bu
bilgiler değerlendirildiğinde bir “İslam Düşüncesi ve
Müslüman Toplumlar Sosyolojisi” yapılabilir.



TÜRK ve İSLAM TARİHİNDE 
SOSYAL OLAYLAR ÜSTÜNE 

DÜŞÜNME GELENEĞİ 
 İslam düşüncesinin tarihi seyri araştırıldığında IX-XII. yüzyıllar

ara-sında Grek felsefesi ile temasa geçen İslam dünyasında ortaya
çıkan İslam Felsefesi akımının özel bir durum arz ettiği
görülecektir. Latince eserlerin Arapçaya tercümesi ile başlayan
bu ekolun öncüleri arasında el-Kindi (?-872), Farabi (870-950),
İbn Sina (980-1037), İbn Miskeveyh (933-1030), Biruni (973-1051),
Gazali (1058-1111), İbn Rüşd (1128-1193) gibi düşünürler
gelmektedir. Grek felsefesi, özellikle Aristo ve Eflatun’un
düşünceleri ile İslam’ı birleştirmeye çalışan ve bu nedenle İslam
Filozofları adı verilen bu ekol İslam düşünce hayatına yeni bir
canlılık kazandırmıştır.292 İslam filozoflarının meydana
getirdikleri yeni düşünce akımı ile birlikte İslam mezhepleri
arasındaki düşünce mücadelesi, karşıt düşünce akımları yeni bir
yapı kazanmış ve hatta yeni bilimlerin doğmasına neden olmuş-
tur.



TÜRK ve İSLAM TARİHİNDE 
SOSYAL OLAYLAR ÜSTÜNE 

DÜŞÜNME GELENEĞİ 
 Bu bağlamda İslam düşünce tarihini üç ana başlık 

altında ele almak mümkündür: 
 Salt İslami ilimlerin tedvini 
 Tasavvufi düşüncenin oluşumu 
 İslam filozofları ekolü 
 İslam düşünce tarihini bu üç süreçte değrlendirmek

gerekir. Zira İslam kültür ve medeniyeti bu sürçte 
dünya tarihide yerini almıştır. 



TÜRK ve İSLAM TARİHİNDE 
SOSYAL OLAYLAR ÜSTÜNE 

DÜŞÜNME GELENEĞİ 
 İslam düşünce tarihinde: 
 Farabi felsefi düşünmenin, 
 El Biruni Sosyal Cağrafya ve Sosyal 

Antropolojinin, 
 Gazali metodik şüpheciliğin, 
 İbn Haldun da Sosyolojinin ve Tarih 

Sosyolojisinin öncüleridir. 



FARABİ(870-950) 
 Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed el-Farabi;

Kazakistan’ın Farab şehrinde doğdu, Bağdat,
Halep ve Mısırda yaşadı, Şam’da vefat etti. Felsefe,
Bilim özellikle Mantık, Astronomi ve Siyaset
Felsefesi yaptı. İyi bir müzisyen olduğu söylenir.
Batı′daMagister Secundus (Aristo’dan sonra/
Muallim-i Sânî-İkinci Üstat) sıfatıyla ve
‘’Alpharabius’’ adıyla tanınır. İslam düşüncesine
felsefi dünmeyi kazandırdı. Düşünceleri kabul
(İbn Rüşt) veya red edilse de (Gazali) onun etkileri
inkâr edilemez. Farabi'ye atfedilen kitapların
sayısı 100 ile 160 arasındadır.



FARABİ(870-950) 
 Farabi'nin sistemi eklektiktir ve Aristo'yu temel alarak onu Yeni Ef-

latunculuk (Platonculuk) ile birleştirmeye ve bunu da İslam inancı ile
uzlaştırmaya çalışır. Farabi Aristo ile Platon arasında derin bir ayrılık
olduğunu düşünmez. Ona göre, her ikisi de ruhçudur ve Tanrı fikrine
dayanır, aralarındaki fark sadece yöntem ve ayrıntıdadır. Ancak
felsefeyi İslam inancı ile uzlaştırmada hayli zorlandı ve bu uzlaştırma
politikası dolayısıy-la hücumlara uğradı. Mesela, Yunan felsefesindeki
evrenin ezeli ve ebedi olması fikri ile İslam'ın yaratılmış-âlem fikrini
birbiriyle uzlaştırmakta bir hayli zorlandı. Benzer şekilde ‘’dinin
insanların ürettiği bir felsefe’’ olduğu fikri ile ‘’peygamberliğin ilahi bir
seçilme’’ olduğu fikri arasında da bir uzlaştırma oldukça zordu.
Nitekim Gazalinin ağır hücumlarına rar294.Daha sonra da İbn Rüşt
onunla Gazali arasını bulmaya şır295.Ancak bütün bu uzlaştırma
gayretlerinde o, bir Müslüman olarak rol aldı; bu nedenle de düşünce
tarihine ‘’İslam Filozofu’’olarak geçti. Batıda ise Aristo’dan
sonraki‘’Muallim-i Sânî-İkinci Üstat’’ olarak kabul edildi.



FARABİ(870-950)
 Sosyal felsefe özelliği taşısa da onun Sosyolojiyi 

ilgilendiren görüş-lerini: Ihsa ül-Ulûm (Bilimlerin 
Sınıflandırılması), Es-Siyasetül Medeni-ye, 
(Devlet Felsefesi), El-Medinetü'l-Fazıla (Erdem 
Toplumu) adlı eserle-rinde bulmak mümkündür.



FARABİ(870-950)
 Ortaçağın (özellikle Doğunun) temeldeki problemi devlet ve

siya-setle ilişkili idi. Hatta sosyal kavramı siyaset kavramı ile
karşılanıyordu. Aristo’nun insanı ‘’siyasi hayvan’’ olarak
tanımlaması toplumla ilişkili problemlerin ele
alınmasında temel argümandı. Farabi de bu temel
argümana uyarak sosyal olay ve olguları ahlak-siyaset
merkezli olarak ele aldı. Bundan öncede ifade ettiğimiz gibi
Farabi'nin düşünce sisteminde iki model yer almaktadır: İslam ve
Grek Felsefesi. Onun devlet ve siyasetle,hatta eğitimle ilgili
modeli Eflatunun ‘’Devlet’’ görüşünün ‘’İdeal İslam Devleti’’
şeklindeki bir yansıması olarak değerlendirilebilir.Böylece
Farabi iki tür devleti gündemine taşır:

 Var olan ve işleyen devlet
 Olması gereken; ideal devlet



FARABİ(870-950)
 İdealler zihinde vardır ve özlem yüklüdürler. İdealler zihnin

dışına taştığında real olurlar. Var olan ve işleyen devlet ideal
devleti hedeflemelidir. Aslında herkesin kafasında bir ideal
devlet modeli vardır. Farabi de kendi kafasındaki ideal devlet ve
toplum modelini Faziletli şehir halkı fikirlerinin esasları
(Kitaba-ü fi mebâdî ârâ-i ehl-il Medînet-il-fâzıla) ve Şehir
siyaseti kitabı (Kitâb-üs siyâset-il-medeniye) adlı
eserlerinde çizer. Farabi'nin burada kullandığı
‘’şehir’’kavramı Ortaçağın ‘’site devle-ti’’ aşan bir
kavramdır. O devlet ve siyasete evrensel bir dinin mensubu
olarak bakar. Bu değerlendirmeyi onun ‘’Medine ül Fadıla’’
adlı eserinden kolayca çıkarmak mümkündür. Bu nedenle
‘’Medinet ül Fadıla’’ Türkçeye "erdemli toplum-erdem
toplumu" olarak çevrilebilir.



FARABİ(870-950)
 Farabi'ye göre insanlar ihtiyaçları gereği bir araya

gelirler, böylece topluluklar oluştururlar. O bu
toplumsallaşma olgusunu beşeriyetle başla-tır.
Beşeriyet büyük bir toplumdur. Orta boy toplum:
Beşeriyetin belli özellikler çerçevesinde
bölünmesinden doğan ve sınırları ülke çizilen, millet
halinde organize olan toplumdur. Küçük boy toplum
ise köy veya şehir halindeki organizasyonları kapsar.



FARABİ(870-950)
 Bir arada yaşamak zorunda olan insanların bir başı bulunmalıdır.

Baş erdemli ise ona bağlı halk da erdemli olur. O, erdemli bir
toplumun başında bulunması gereken kişinin özelliklerini şöyle
sıralar: Vücut azalarında eksikliğin bulunmaması, hafızasının ve
kavrayışının güçlü olması, uyanık ve zeki olması, adaletli olması;
ılımlı olması, azimli ve iradeli olması, güzel konuşması,
öğrenmeyi ve öğretmeyi sevmesi, yeme-içmeye ve kadınlara
düşkün olmaması, doğru sözlü olması, yalandan nefret etmesi,
dünya malına değer vermemesi. Tabiidir ki bütün bu özeliklerin
her zaman bir kişide bulunması mümkün değildir. Bu özellikler
kolaylıkla bir kişide olamayacağı için, her biri bu özelliklerin bir
kısmını karşılayan ve birbirleriyle uyumlu bir grup lider de
topluma önderlik edebilir. Bu özellikleri olan bir lider
bulunamazsa toplum başsız kalır ve tehlikeye düşer, sonunda da
yıkılır.



FARABİ(870-950)
 Farabi "faziletli şehir"e aykırı düşen durumları da sıralayıp,

özellik-lerini sıralamaya çalışır. Buna göre cahil şehir, fasık şehir,
değişmiş şehir ve şaşkın şehir gibi şehir türleri sıralar. Bunlardan
cahil şehrin halkı gerçek mutluluğu ne tanır ne de düşünür.
Kendilerine öğretilse bile kabul etmez ve inanmazlar. Onlar ancak
dünyevi zevklerin peşinde koşar ve bunu mut-luluk sanır. Fâsık
şehir ise düşüncesi itibariyle faziletli şehirden ayırt edilmez.
Allah'ı, yüce varlıkları ve faziletli şehrin bildiği her şeyi bilirler
ama işleri, cahil şehrin yaptığı işler gibidir. Değişmiş şehir, daha
önceden faziletli bir şehir olup, başka fikirlerin etkisiyle değişmiş
ve başka türlü düşünen ve yaşanan şehirdir. Şaşkın şehir dünya
hayatından sonra saadete kavuşacaklarını sanan şaşırmış bir
şehirdir. Liderleri kendisine vahiy olunduğunu ve doğru yolda
olduğunu olduklarını söyleyerek yalan söylemekten, aldatmaktan
kaçınmaz.Farabi'ye göre bunlar içindeki en önemlisi olan cahil
şehir de kendi içinde çeşitli gruplara ayrılır.



FARABİ(870-950)
 BUNLAR

 Zaruri şehir: Halkı yaşamak için gerekli olan yiyecek, içecek, ev ve ka-
dından sadece yeterli miktarda alıp yetinir, bunları elde etmek için bir-
birlerine yardım ederler.

 Sarraf (mübadeleci/beddâle) şehir: Halkı servet ve samanını artırmaya
çalışır ve bunu da hayatın amacı sayar.

 Azgınlık,bayağılık ve bedbahtlık şehri: Halkı yemeyi, içmeyi, şehvet
peşinde koşmayı sever, eğlence ve şakayı her şeyden üstün tutarlar.

 Haysiyetli (keramet) şehir: Halkı milletler arasında ün ve itibar
kazanmayı, övülmeyi, şan şöhreti sever. Yabancılar arasında büyük
tanınmak ve hürmet görmek isterler.

 Tagallübe (tiranlık) şehri: Bütün zevkleri zafer ve tagallüpten ibarettir,
başkalarını ezmeye ama hiç ezilmemeye çalışırlar.

 Cimaî (demokratik) şehir:Serazat (özgür) yaşamayı amaçlarlar. Sadece
diledikleri gibi yaşar ve diledikleri yaparlar. Halkının tek bir belli amacı
yoktur, her vatandaş en iyi olarak gördüğü şeyin peşinden koşmada
özgürdür.



BİRUNİ (973-1051) 
 M. 973 Yılında Harizm'in merkezi Kâs'ta doğdu. Esas adı

Ebû Reyhan b. Muhammed'dir. Küçük yaşta ba-basını
kaybetti. Tahsil çağına girdiğinde Hârizmşahların
himayesine alındı ve saray terbiyesiyle yetişmesine özen
gösterildi. Gazneli Mahmud Hindistan'ı alınca hocalarıyla
Bîrûnî'yi de oraya götürdü.

 Arapça, Farsça, İbrânîce, Rumca, Süryanice, Yunanca ve
Çince gibi daha birçok lisan biliyordu. Matematik,
Astronomi, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp, Eczacılık, Tarih,
Coğrafya, Filoloji, Etnoloji, Jeoloji, Dinler ve Mezhepler
Tarihi gibi 30 kadar ilim dalında çalışmalar yaptı, eserler
verdi. 1051 yılında Gazne'de hayata gözlerini yumdu.



BİRUNİ (973-1051) 
 Biruni'ye göre kişi yaptığı işten tat almalıdır. İlim hazzı

yani hak ve hakikati araştırma zevki en yüksek zevkler
arasındadır. O şöyle demektedir: "ilim adamına yani
ilim hizmetçisine lazım ve kaçınılamaz olan şey, ilmin
bütün sahalarında yeterli bir seviyede olamasa bile,
ilimler arasında bir ayrım yapmamak her birini hakkını
vermektir. Çünkü ilim güzeldir lezzeti de kalıcıdır.
Araştırma boyunca bu lezzet sürer gider. Araştırma
bitince lezzette son bulur.



BİRUNİ (973-1051) 
 İlim adamı kendinden önce gelen ilim adamlarına hor
gözle bakmamalı; tevazu ile eserlerine yaklaşıp, istifade
etmelidir. Böylece en doğru ve sağlam bilgilere
ulaşacak, kusurlu, hatalı bilgilerden uzak durmuş
olacaktır.



BİRUNİ (973-1051) 
 İlmin ilerlemesi ve gelişmesi için ortam önemlidir. Bunun için: 
 İlmi düşünceye serbestlik tanınmalı yani ilimde söz sahibi olanlar fikir 

hürriyetine sahip olmalı. 
 İlmi çalışmalar açık ve sağlam metotlara dayanmalı. 
 İlim; batıl düşüncelerden, sihir ve hurafelerden arındırılmış olmalı. 
 Gerçek ilim adamlarının çalışma zevk, şevk ve gayretlerini arttıran 

teşvik tedbirleri alınmalı. 
 İlmin ilerlemesi için gerekli her türlü maddi, sosyal, teknik şartlar ve 

imkânlar hazırlanmalı. 
 İlme, ilmi eserlere ve ilim adamlarına hürmet edilmeli itibarları 

sağlanmalı. 
 İnsanların dikkat ve alakalarını ilmi konulara çekme çalışmaları 

yapılmalı. 
 Devletin ileri gelen adamları ilmin gelişmesi için gereken tedbirleri 

tespit edip hemen bunları tatbik etmeli. 



BİRUNİ (973-1051) 
 Biruni 63 yaşındayken arkadaşına yazdığı bir mektupta 

büyüklü küçüklü 180 'i bulan eserlerinden söz 
etmektedir. Ne yazık ki bunlardan ancak 27 tanesi 
günümüze kadar gelebilmiştir. Eserlerini dönemin 
geleneğine uyarak kendi anadili olan Türkçe yerine pek 
azı dışında Arapça olarak yazmıştır. 



BİRUNİ (973-1051) 
 ESERLERİ
 El Asar-ül-Bakiye (Maziden Kalanlar)
 Tahdid u Nihayet-il-Emakin li-tashih-il-

Mesakin
 El-Kanun-ül-Mes'udi
Kitab-üt-Tefhim fi Evaili Sanaat-it-Tencim, 

Kitab-ül Cevahir fi Ma'rifet-il-Cevahir 
Kitab-üs-Saydala



BİRUNİ (973-1051) 
 Tahkik-u ma lil-Hind: Bu eserini Gazneli Mahmut ile birlikte

gittiği Hint seferinde Hint dini, kültür ve felsefesini ve
Sanskritçeyi öğrenip katılımlı gözlemle hazırlamıştır. Çok yönlü
bir ilim adamı olan Biruni’nin eserleri, matematik, astronomi,
tıp, trigonometri, fizik, tabiat bilimleri, eczacılık, yerbilim,
coğrafya, tarih, sosyoloji etnoloji, dinler tarihi, dilbilim
konularını içermektedir. Sosyal bilimler bakımından bizi
ilgilendiren en önemli eseri Tahkik-u ma lil-Hind adlı
eseridir299*. Eser Hint kültürü ile ilgili olmasına rağmen
coğ-rafya ve tarih çalışmaları ile birlikte
değerlendirildiğinde, İbn Haldun’un sosyolojideki
konumu ne ise, Biruni’nin antropolojideki yeri aynıdır. O
şöyle diyordu: “İnsanların düşünce ve inançları türlü
türlüdür. Dünyadaki gelişme ve esenlikler de bu inanç
çeşitliğinden doğarlar”.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Adı, Ebu Zeyd ‘Abdu r-Rahman bin Muhammad bin 

Haldun el-Hadrami. 1332 de Kuzey Afrika’da Tunus’ta 
doğ-du. (1406 Mısır’da vefat etti.303). Demografya, 
Tarih-Coğrafya, Kültür, Ekonomi, Siyaset, Tasavvuf, 
Tarih Felsefesi, Sosyoloji konuları ilgilendi. Görüşlerini 
‘Mukaddime’ adlı eserimde toplamıştır. 



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Babası devrinin tanınmış âlimlerindendi. Küçük

yaşlarda ailesiyle birlikte Tunus’tan Endülüs’e göç etti;
birçok bilim insanından bilim tahsil etmiş, önemli
siyasi ve idari görevlerde bulunmuştur. Mısır’da
bulunduğu sıralarda, Timur’un ordusu ile yapılan
savaşta esir düşmüş; bir süre Timur’un yanında
kaldıktan sonra kaçarak kurtulmuş; Mısır’ın
“başkadı”sı olarak görev yaparken, yetmiş altı yaşında
vefat etmiştir.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Hayatı boyunca bir fizikçinin fiziki realiteyi yoklaması

gibi, sosyal realiteyi yoklama fırsatı bulur. Gözlemleri
onu yeni bir ilimle karşı karşıya getirir. Bu yeni ilme
‘ilm-i ümran’ adını verir. Gözlemleri sonucunda
sosyal olay ve olguların ferdin dışında cereyan ettiğini
ve onları sebep-sonuç ilişkisi içerisinde incelemek
gerektiği sonucuna varır: “İster zatlarda olsun, isterse
insanın veya hayvanların davranış ve fiillerinde olsun,
kâinattaki bütün hadiselerin mutlaka kendinden önce
gelen birtakım sebepleri vardır. Geçerli olan âdete göre,
bu hadiseler, bu sebepler sayesinde vukua gelir.”



İBN HALDUN (1332-1406) 
 “Bizler içerisindeki bütün varlıklarla beraber, bu âlemin bir tertip ve
mükemmellik içerisinde olduğunu; sebeplerin neticelere bağlandığını
mahlûkatın birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisinde bulunduklarını, bazı
varlıkların başka varlıklara dönüştüğünü, bununla ilgili garip olayların
bitmek tükenmek bilmediğini görmekteyiz.”“İnsan düşüncesi olaylar
arasındaki tabii ve önceden konulmuşluğu (vaz’-ı tertibi) idrak eder. Bir
şeyi icat etmek istediği zaman da, olaylar arasında mevcut olan düzen
ve tertipten dolayı, mutlaka o şeyin sebebini, illetini ve şartını önceden
keşfetmesi gerekir. Genelde bu sebep, illet ve şart da o şeyin
prensiplerinden ibarettir. Çünkü o şey, ancak bunlardan sonra ikinci
olarak ortaya çıkar. Önce olanı sonraya almak mümkün olmadığı gibi,
sonra olanı da öne almak mümkün değildir. Zira söz konusu olan
prensibin, sözü edilen prensipten başka bir prensibi daha olabilir. Onun
için bu prensip ancak öbür prensibi takiben vücuda gelebilir.”



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Bütün ilmi birikimimi ‘Kitab-ul İber’ adlı esrinde

toplamak amacıyla yazmaya başlar. Eserin önce
‘MUKADDİME’sini (Giriş’ini) yazar. Eserin esas
kısmının girişi kadar başarılı olduğu söylenemez. Bu
kısım Kuzey Afrika’daki aşiret ve küçük devletlerin;
yöneticilerinin kronolojik tarihi özelliğindedir.
Mukaddime, tarih, felsefe, sosyoloji ve dinle ilgili
görüşlerimi kapsamaktadır. Mukaddime’nin ilk
bölümünde coğrafi şartlarla sosyal hayat arasındaki
münasebetler, ikinci bölümde toplum tipolojileri,
asabiyet ve devlet nazariyesi, üçüncü bölümde din
devlet ilişkileri, tavırlar nazariyesi, hilafet kurumu ve
uzviyetçi toplum teorisi yer almaktadır.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Tarihçilik, “zahiri” ve “batıni” olmak üzere iki

türlüdür. Zahiri tarihçilik, sathî, olayların sadece
görünüşüne bakan, “olaycı, hikâyeci” diye-
bileceğimiz tarih anlayışıdır. Ona göre gerçek
tarihçilik bu değildir. Gerçek tarihçilik olan
“batıni tarihçilik” sosyal olayların nedenleri
üzerinde durur, anlamaya çalışır, yani
açıklayıcıdır. Buna göre tarih, konu olarak sosyal
hayatı ele almalı ve olayları “sosyal faktörlerle
incelemelidir. İlm-i Ümranı bu amaçla tedvin
ettiğini söyler.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 ‘Ümran’“insanların, yeryüzünün insan yaşayabilecek

yerlerinde cemiyetler halinde bir araya gelerek
dünyayı imar etmeleri” dir. Daha açık bir ifade ile
“ümran” “bir kavmin yaptıklarının tamamı, sosyal ve
dini düzeni, örfleri ve inançları”dır. “İnsanın
ihtiyaçlarını tek başına elde etmeye gücü yetmez ”Bu
sebeple de sosyal hayat bir zaruret olur. Birlikte
yaşamayı ifade eden toplum, fertlerden oluşan,
dayanışma, işbirliği ve inançlar ile dış etkiler gibi
kendine özgü şartları ve biçimlendirici ilkeleri
bulunan zorunlu bir varlık-tır. Dünya, ancak “toplum”
ile bayındır bir hale gelebilir. Toplum olmadan tabiat
değiştirilerek yaşanabilir hale getirilemez’’.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 İbn Haldun’a göre, hangi çeşit olursa olsun,

toplumların temelini “asabiyet” oluşturur.
“Asabiyet”, bir davranış biçimidir. Kolektif his ve
bilinçten doğan ortak hareket etme anlayışıdır.
Harekete geçme, faaliyette bulunma, korunma,
kovma, kazanma gibi iş ve eylemlerde kendisini
gös-terir. Asabiyetin en büyük özelliği, kabile ya
da topluluğu oluşturan fertler arasında kuvvetli
bir birlik, sağlam bir dayanışma, sürekli bir
yardımlaş-ma sağlamasıdır. Asabiyet, tabiattan
gelen bir korunma duygusu, bilinci ve inancıdır.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 “Nesep asabiyeti” ve “sebep asabiyeti” olmak üzere iki çeşit

asabi-yet söz konusudur ve soy bağlılığını ifade eden nesep
asabiyetinden, kül-tür bağlılığını ifade eden sebep
asabiyetine geçilir. Toplumlar da iki çeşittir: Bedeviler ve
hadariler. Toplumlara bu özelliklerini veren “iktisadi
faktörler” ve “asabiyet”tir. Bedevilik toplum hayatının ilk
aşamasıdır. İnsanlar geçimlerini ziraat, avcılık ve hayvancılıkla
sağlamakta, başka bir deyişle “bedenleri” ile çalışmaktadırlar.
Yiyecekleri basit, tüketimleri azdır. Para kullanmazlar. Vergi
sistemleri, pazar kurumları yoktur. Toprakla uğraşmak onları sert
tabiatlı yapmıştır. “Kan bağı”na dayanan “asabiyet”leri çok
güçlüdür. Bu sayede sıkı bir dayanışma içindedirler. “Ben”
değil, “biz” duygusu ön plân-dadır. Güçlü ve irade
sahibidirler. Keyfe ve lükse düşkün değillerdir. Bütün bu
özellikleri ile, “devlet” kurma kapasite ve enerjileri vardır.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Bedevilik, sadece göçebe yaşama tarzı değildir.

Medeni olmayan toplum biçimlerinin tamamını
kapsar. Hatta, yalnız çobanlıkla uğraşan
bedeviler bile, besledikleri hayvan cinsine göre
farklı gelişmişlik derecelerine ayrılırlar. Bununla
birlikte toplumun gelişme evreleri açısından önce
gelen bedeviliktir.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Bedevilikten hadariliğe geçiş, “zorunlu” bir evrimdir.

Tüm bedevi-lerde hadariliğe karşı bir özlem vardır.
Ama, hadarilerle bedeviler arasın-da bir mücadele
olursa, bedeviler üstün gelir. Çünkü, sahip oldukları
vasıf-lar onları güçlü kılmaktadır. “Bedeviler,
hadarilere göre hayır ve iyiliğe daha yatkın olurlar.
Tabii ihtiyaçlarının ötesinde dünya zevklerine düşkün
değillerdir. Kötü alışkanlıklardan uzaktırlar.
Hadarilere göre daha cesur-durlar. Yardım sever,
kendine güvenen, fiziki yetenek isteyen işlerde başa-
rılı ve silah kullanmakta becerikli olurlar. Eğitimden
uzak kaldıkları için bilgileri sınırlıdır. Akrabalığa çok
önem verirler. Dövüşken ve kavgacı olduklarından
savaşlarda başarılı olurlar.”



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Hadariler, kasaba ve şehirlerde yaşayanlardır.

İktisadi faaliyetleri gelişmiştir. Ziraat ve
hayvancılıktan ziyade, çeşitli ticaret ve
zanaatlarla uğraşırlar. Büyük binalar inşa ederler.
Meslekler çeşitlenmiş, iş bölümü artmıştır. Temel
ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, zevklerini de
tatmin etme imkânına sahiplerdir. Tüketim
artmıştır. “Kan bağı”na dayanan “asabiyet”in
yerini “sosyal bağlılık” almıştır. Başka bir ifade ile,
“nesep asabiyetinin yerini “sebep asabiyeti”
almıştır. Toplumun menfaatleri değil, ferdin
menfaatleri ön plâna çıkmıştır.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Toplum devletle yaşar. “Devlet”, sosyal gelişmenin son

merhalesidir. Devlet, tabii bir sözleşmedir; kaynağı da,
toplu olarak yaşama ihtiyacıdır. Devlet, sosyal bir
kuruluştur, toplumla iç içedir. Devletin temelini
oluşturan öğeler; iş bölümü, ferdi egemenliğin kanuni
egemenliğe dönüşerek sosyal bir güç durumuna
gelmesi, yöneten ve yönetilenler ayrımıdır. Devletin
doğuş, gelişme ve dağılma gibi evreleri vardır. Bu
evreler canlılarda olduğu gibidir. Başka bir ifade ile,
devlet bir “organizma”ya benzer. Bir devletin
yıkılmasına yol açan olayların temelinde, devletin
özünü oluşturan sosyal ihtiyaçlarla ilgili taleplerin
karşılanamaması yatar.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Devletin ömrü, onu kuran sülâlenin nitelikleri ve

bu niteliklerin bozulması ile ilişkilidir. Sülâlenin
sahip olduğu asabiyet, nesilden nesile zayıflama
gösterir. Bu nedenle, devletin ömrü üç nesil kadar
sürer. Bir neslin ortalama ömrü kırk yıl kadar
olduğuna göre, devletin ömrü yüz yirmi yıl olarak
kabul edilebilir.



Tavırlar Nazariyesi (Evreler Teorisi) Her devlet, 
sırasıyla şu beş evreden geçer.

 Zafer ve amaçlara ulaşma evresi: Bu evrede asabiyet, aile
ve din bağlarına dayandığı için güçlüdür. Devletin
kuruluşu için gerekli olan kaynaklar ve düzen bu evrede
sağlanır.

 Hükümdarın iktidarı tekeline alması: Bu evrede kan
bağına ve dine dayalı asabiyet gerilemeye; bu özelliklere
sahip kimselerin yerini, hükümdarın şahsına sadık
bürokrat ve paralı askerler almaya başlamıştır.
Bilginlerden müteşekkil danışma kurulu oluşturulmuştur.
Bilginler kötü siyasi danışmanlardır. Çünkü, ayrıntılardan
çok evrensel olanı, insan türü yerine tüm türleri, tek
başına değerlendirme yerine başkaları ile kıyaslayarak
değerlendirmeyi esas almaktadırlar. Bu yüzden, olumsuz
siyasi öğütler vermeye yatkındırlar.



Tavırlar Nazariyesi (Evreler Teorisi) Her devlet, 
sırasıyla şu beş evreden geçer.

 Lüks ve debdebe ile geçen zaman: Bu evrede
hükümdar, otoritesini şahsi ihtiyaçlarını karşılamak
için kullanmaktadır.

 Tatmin ve kendini beğenme evresi: Lüks ve rahatlık
alışkanlık haline gelmiş, tüm toplumu sarmıştır.
Yöneten ve yönetilenler devletin gü-cünden öylesine
emindirler ki, bu durumun ebediyen süreceği
inancın-dadırlar. Bu evrenin uzunluğu, devletin
kurucularının gücü ve elde edilmiş olan başarıların
büyüklüğü ile bağlantılı olarak değişir.



Tavırlar Nazariyesi (Evreler Teorisi) Her devlet, 
sırasıyla şu beş evreden geçer.

 Sefahat ve israf evresi: Bu evrede dini inançların ve
asabiyetin sağladığı dayanışma kalmamış; akrabalığın
sağladığı tabii ve güçlü sadakatin yerini, fedakârlıkta
bulunmaya yanaşmayan ordu ve bürokrasinin para
karşılığında sağladığı destek almıştır. Lüks ve konfor,
kötü huyların ya-yılmasına neden olmuştur.
Bedeviliğin haşin ve mert davranış kalıpları
unutulmuş, halk gevşek bir hayat biçimine alışmış;
ümitsiz ve bezgin bir hale gelmiştir. İktisadi
faaliyetler gerilemiştir. İnsanlar uzun vadeli plânlar
yapamaz olmuşlardır.



İBN HALDUN (1332-1406) 
 Devletler de insan organizması gibidir; doğarlar, 

büyürler ve ölürler; yerlerini yenileri alır: İnsanlar 
ölür, insanlık devam eder. 



KÂTİP ÇELEBİ (1609-1647) 
 Asıl adı Mustafa’dır. 1609 yılında İstanbul’da doğmuş-tur.

Hayatına ait bilgiler kaleme aldığı otobiyografilerine ve
yeri geldikçe eserlerine serpiştirdiği kısa notlara
dayanmaktadır. Ordu kâtipliğinde bulunduğu için Kâtip
Çelebi diye; hacca gittiği ve baş muhasebeci ikinci hali-
fesi olduğu için Hacı Halife Kalfa ismiyle meşhur olmuş-
tur. Gençlik yıllarından itibaren birçok savaşa katılmış;
Sultan Dördüncü Muradın Revan seferinden (1635)
sonrada İstanbul’dakendisini ilme vermiştir.

 Çok okuyan ve iyi bir gözlemci olan Kâtip ÇelebiTürkçe
ve Arapça olmak üzere 20 yı aşkın eser kaleme almıştır.

 ‘’



KÂTİP ÇELEBİ (1609-1647) 
 ’Uçmak için iki kanat lazımdır; bir kanatla menzil 

(yol) alınmaz. Akli ve şer’i ilimler iki kanat 
mesabesindedir (gibidir)’’. 

 (Mizan’ul Hak) 



KATİP ÇELEBİ’NİN ESERLERİ
 (FezleketüAkvâlü'l-Ahyâr fi İlmi't-Tarih ve'l-

Ahbar).-1642
 Takvimü't-Tevarih-1648
 Tuhfetü'l-Kibar fi Esfari'l-Bihar
 Keşfü'z-Zünun an Esami'l-Kütüb ve'l-Fünun
 Cihannüma 



KATİP ÇELEBİ’NİN ESERLERİ
 Kâtip Çelebi'nin tarih felsefesini ve toplum

görünüşünü açıklaması bakımından önemli olan
eseri Düsturü'l-Amel li-Islahi'l-Halel'dir. Kısa kısa
dört bölümden oluşan bu küçük risalede İbn
Haldun'un etkisi açıkça görülür. Toplumların da
canlılar gibi doğup, gelişip, öldüğü görüşünü
yineleyen Kâtip Çelebi, bu dönemlerin
uzunluğunun ya da kısalığının toplumlara ve
kişilere göre değiştiğini de ekler. Risalede
Osmanlı Toplumu'nun ömrünün uzaması için de
reaya, asker ve hazine konularında alınması
gerekli önlemleri sıralar, öğütler verir.



KATİP ÇELEBİ’NİN ESERLERİ
 ‘’Hakikati Seçmede Doğru Ölçü’’ (Mizanü'l-Hakk

fi İhtiyari'l-Ehakk) adlı esrinde ise, dönemin din
bilgilerinin tartıştıkları konuları ve bunlarla ilgili
kendi görüşlerini açıklar. Nitekim, Naima’da
bunlara Katip Çelebi’den naklen dikkati
çekecektir



(Mizanü'l-Hakk fi İhtiyari'l-Ehakk)
 Kâtip Çelebi bunları boş şeyler ‘’kıl-ü kal’’ olarak

nitelendirse de, tartışılan konulara
bakıldığında,İslam toplumunda dinin pratikteki
iki düşünce kurumu olan medrese ve tasavvuf’un
düştüğü sikolastik zihniye-tinin göstergeleri
idiler.Kavga bir medrese-tekke-müderris-şeyh ve
molla derviş boğuşması halini almıştı331.Halbuki
bu dönemlerde Batı, Skolâstik zihniyetten
kurtulmaya ve yeni bir düşünce sistemine
geçmeye çalışıyordu. Daha açıkçası Batı bir R.
Descartes’e(1596-1650) sahipti.



(Mizanü'l-Hakk fi İhtiyari'l-Ehakk)
 Akli ilimlerin Lüzumu : Medreselerdeeşyanın hakikatlerini ko-

nu edinen akli (felsefe, mantık) ve riyazî (matematik, geometri, 
Astronomi) ilimlerin okutulmasının yasaklanması) 

 Hızır (a.s.) in hayatı 
 Teganni: Güzel sesle ve müzik kurallarına uyarak okumayı caiz 

görmeme 
 Raks ve Devran: Tarikat erbabının raks ve dönmesi (deveran) 
 Tasliye ve Tarziye: (Sallallahu aleyhi vesellem ve Radıyallahu anh, 

diye dua etmek) 
 Tütün, Kahve Afyon Şurubu ve Diğer Keyif Verici Maddelerin 

Kullanılması: Tütünün, kahvenin ve diğer sonradan çıkmaların 
haram ve helalliği 



(Mizanü'l-Hakk fi İhtiyari'l-Ehakk)
 Resulullah’ın Anne ve Babası: Hz. Rasûl-î Ekrem s.a.v efendimi-

zin anne ve babaları 
 Firavunun İmanı: Firavunın imanla gidip gitmediği 
 Şeyh Muhyiddin İbni Arabî’nin Durumu Konusunda Vakı Olan 

İhtilaf: Şeyh Muhyiddin Arabî k.s. hakkında olan ihtilaf 
 Yezid’e Lanet Okuma 
 Bidat 
 Kabir ziyareti 
 Cemaatle nafile, Regaib, Berat ve Kadir namazları kılınmak 
 Musafaha ve İnhina: Büyüklerin elini, ayağını, eteğini öpmek ve 

selam almakta eğilmek bahsi 
 Şeriatın emir ve yasaklarını tebliğ (Emri bil-maruf ve Nehy-i anil

münker) 
 Rüşvet



Bu konuların yorumu: 
 Mesele tartışmaların varlığı değil, tartışılan konuların

ne olduğu (mahiyeti) meselesidir. Tartışılan konuların
bilim ve din anlayışlarında yeni bir atılım yapacak ve
gelişmeyi sağlayacak konular olmadığı açıktır. Bu
durumun, Osmanlı düşünce hayatında bir iç
çürümenin ve bu çürümeye dayalı çöküşün tezahürleri
(fenomenleri) olarak değerlendirildiğinde, buna
dayalı kültürün ve buna bağlı olarak da toplumsal
yapının bir çürüme sürecine girdiği açıkça
gözlenebilmektedir. Nitekim Naima ve Koçibey’in
tespitlerinden olguyu kolayca anlamak ve açıklamak
mümkündür.



MUSTAFA NAİMA (1655-1716) 
 1655 yılında Halep'te doğdu. Babası, Halep

eşrafındandı. Genç yaşta İstanbul'a geldi. Divan
Kalemi'nde memur olarak hayata atıldı. Divan
mektupçuluğu ve baş muhasebecilik gibi memurluklar
yaptı. Memuriyet hayatında bazen yükselip bolluğa
kavuştu, bazen atılıp sıkıntı çekti. Çorlulu Ali Paşa
onu, Mora Seferi'ne götürdü. 1716 yılında defter
eminliği görevi ile atandığı Mora'nın Patras
kasabasında 61 yaşında iken vefat etti.



MUSTAFA NAİMA (1655-1716) 
 ‘’Naimâ Tarihi’’ olarak şöhret bulan tarihinin esas adı:

Ravdat-ül Hüseyn fi Hulasat-ı Ahbar-il Hafikayn
(Hüseyn'in Bahçesi; Doğu ve Batı Haberlerinden
Özetler) dir. Başka eserinin olup olmadığını bilmiyoruz.
Zira meşhur İstanbul yangınında kütüphanesini
yandığı söylenmektedir.



MUSTAFA NAİMA (1655-1716) 
 “Malûm ola ki (biline ki), adet-i ilahiye (ilahi

kanun)ve irade-i aliyye (yüce irade) bu veçh ile
(şekilde) ola gelmiştir ki, her devlet ve
cemiyetinhali bir karar üzre müstakar (duragan)
ve vetire-i vahide (tek bir süreç) üzre müstemir
(daimi) olmayıp, her bar etvar-ı muhtelife (her an
muhtelif dönemlere) ve hâlât-ı müteceddideye
(yeni yeni hallere) müntakıl olmaktadır (dönüş-
mektedir).” (Naima Tarihi)

 Sosyal değişim ayeti Rahman Suresi 29. ayet



MUSTAFA NAİMA (1655-1716) 
 Naima’ya göre devletin düştüğü bunalım ve

buhranın nedeni iç yapıda aranmalıdır. Bu
nedenle o tarihinde dış nedenlerden çok iç
nedenlere yer verir. Herkes gibi o da, adam
kıtlığından (kahtı-ı ricâl) yakınır. Onun deyimi
ile, “hâzik bir hekimin (büyük adamın) hüsn-ü
tedbiri (güzel tedbir) sayesinde” bu olumsuz
durumdan kurtulabilirdi.



MUSTAFA NAİMA (1655-1716) 
 Her ne kadar Naima dış sebeplere değinmemiş, iç

sistemi tasvir et-mişse de bu, bize Osmanlı
toplum yapısını açıklamada önemli ipuçları
vermektedir. O şöyle diyor: “Malum ola ki mülk ve
saltanat manasına olan devlet bir nevi ayin üzere
içtima-ı beşeriyeden ibarettir... İnsanın ömrü
tabiyesi üç mertebe üzere takdir olunur: Sinn-i
nümüv ve sinn-i vukûf ve sinn-i inhitât.



MUSTAFA NAİMA (1655-1716) 
 İnsanın devletten ibaret olan içtimai hali dahi üç

mertebe üzeredir... Heyet-i ictimâ’iye-i beşeriye
dahi erkân-ı erbaadan telif ve ter-kip olunup
ulema, asker, tüccar ve reâyâdır... Kaçan ki zikr
olunan kuvvet-ler i’tidal üzre olmayup birine za’f
veya fütûr gele mizac-i mezbûre hiyânet ve fesat
üzre olurlarsa mizac-ı devlete za’f ve fütûr gelir.”



MUSTAFA NAİMA (1655-1716) 
 XVI ve XVII. yüzyıllarda, Osmanlı devleti bunalım

içindedir. Eski denge bozulmuştur. Düşünürler
bozulan dengeyi ve bunalımın nedenlerini tespit
etmekle, devleti yeniden ihya edebileceklerini
düşünmüşlerdir. Bu çağda Osmanlı düşünürlerine
egemen olan felsefe şuydu: “kanun-i kadîme”
dönülmek suretiyle sistem tekrar eski dengesini
bulacaktır.



MUSTAFA NAİMA (1655-1716) 
 İbn Haldun devletleri insana (canlı varlığa) benzetir. Ona

göre dev-letler de insanların geçirdiği hayat sürecinden
geçerler; devletler de canlı varlıklar gibi doğar, büyür ve
ölürler. Nâima, İbn Haldun’un ileri sürdüğü determinist
“tavırlar” teorisini aynen benimsemiştir. Fakat beşinci
tavırdan sonra Osmanlı Devleti’nin ölümüne razı değildi.
Bu nedenle Nâima’da kaderci bir görüşe yer yoktur. Akılcı
tedbirler alındığı takdirde o, mukadder çöküntüye mani
olunabileceği kanaatinde olması nedeniyle kötümser değil,
iyimser bir felsefenin örneğini vermiş oluyor. Bu dönemde
Osmanlı’yı ölümden kurtaracak “âkil” ve “hâzik” bir kişiye
ihtiyaç vardır. Bu kişi Osmanlı’nın kaderini olumlu yönde
değiştirecek büyük adam niteliklerine sahip olmalıydı.



MUSTAFA NAİMA (1655-1716) 
 İbn Haldun’un determinist “tavırlar teorisi” ani ve köklü

değişmele-rin olmadığı zamanlar için geçerliydi. İbn Haldun’da
kanaatimizce eleştirilmesi düşünülebilen husus; bütün dünyayı
etkisi altına alacak hatta temelden değiştirecek yeni buluşları
hesaba katmamış olmasıdır. Hâlbuki Nâima’nın yaşadığı çağ dış
etkenlerin ve iç bunalımların yoğunluk kazandığı bir döneme
rastlar. XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan
Merkantilist akım Osmanlı devletini de etkisi altına almıştır.
Avrupa’da gelişen bu yeni akım, para sistemi altın ve gümüşe
dayanan Osmanlı devletinin ekonomik yapısını alt üst etmişti.
Nâima her ne kadar bu dış etkilerin farkında ise de, bütün
dikkatini sadece iç bozukluklarda toplamıştır. Bu Nâima’nın
sisteminin eksik bir yanı olarak kabul edilebilir. Çünkü Osmanlı
devleti üzerinde araştırmalar yapan günümüz tarihçileri
Osmanlı rejiminin çöküş nedenlerini iç etkenlerden ziyade dış
nedenlerde aramaktadırlar.


