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ÖNSÖZ 
 
 
 Adalet, insan hayatının her alanında gerekli bir mefhumdur. Her devlet ve 

toplum düzeninin belirlediği bir ölçüdür. Bir devletin kuruluşundan itibaren 

devamını sağlayan, toplum düzenini oluşturan, eşitliği ortaya koyan ve düzgün bir 

şekilde uygulanması halinde huzuru getiren ‘adalet’in önemiyle yola çıkıyoruz.  

 Her birey için zihinlerde yerini alan adalet kavramı, önemiyle birlikte sürekli 

gündemde olmuştur. Vazgeçilmezliğiyle beraber farklı anlayış ve algılayışlara konu 

olan ‘adalet’, düşünce sistemlerine göre değişebilmektedir. Toplum ve devlet için her 

zaman öncelikli olan, uygulanması için çaba sarfedilen, üzerinde konuşulan bu 

kavram hakkında farklı düşünürler farklı düşünceler ileri sürmüşlerdir. Tezimiz 

açısından da bu farklı düşünceler arasında İbn Haldun’un ‘adalet’i nasıl gördüğü 

önemlidir. Toplumsal ve teolojik bir kavram olarak muhakemeye açık , kültür ve 

geleneğe bağımlı, aklen göreli, devletin devamı için de vazgeçilmez bir unsur olan 

adaletin İbn Haldun’un düşüncesindeki yeri, neliği, nasıllığı ve nasıl uygulanması 

gerektiği tezimizin konusunu oluşturmaktadır.  

 Bu çalışmamızda ‘adalet’i ve dünya bilim tarihinde tarih felsefesi ve sosyoloji 

biliminin öncülerinden olduğu kabul edilen İbn Haldun’un düşüncesindeki yerini 

inceledik. Amacımız İbn Haldun’un adalet anlayışının çerçevesini görmek, onu nasıl 

algıladığını anlamaktır.  

 İbn Haldun’un düşünce sistemindeki adalet anlayışı ele alındığı için, Onun 

düşüncelerinin temel çerçevesi bizim için önemli olmuştur. Üzerinde durduğu 

konular ve kavramlar etrafında adalet görüşü ele alınmıştır.  



 V

 İbn Haldun devlet, toplum, toplumun yaşayış biçimleri, cemiyet şekilleri, 

bunlara göre farklı düşünüş tarzları, kültür etkisi, bireyin konumu, yöneticilerin 

vasıfları, yönetim tarzları üzerinde durmuştur. Adalet düşüncesi de tüm bunlar 

açısından ve bu çerçevelerde değerlendirilmiştir.  

 Toplum, devlet ve birey için iktisattan, ahlaktan, düzen ve düzensizlikten, 

yönetim bozukluklarından, bunların düzeltilmesi için yapılması gerekenlerden 

bahseden İbn Haldun, tüm bu noktalarda adalete ve adil olmaya vurgular yapmıştır. 

Bunların tespiti ve bu düzlemde neyin kastedildiği, adaletin İbn Haldun’da nasıl 

anlaşıldığı araştırılmıştır.  

 Tezimiz, İbn Haldun’un düşünceleri üzerinde durularak, belirttiği adalet 

anlayışı ve vurguladığı düşüncelerle adalet ilgisine dikkat edilerek hazırlanmıştır. 

 İbn Haldun’u ve düşünce sistemini tanıyabilmemi sağlayan bu çalışmaya çok 

şey borçluyum. Bu tezi bana veren ve çalışmamda yardımcı olan değerli tez hocam 

Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar’a teşekkürü bir borç bilirim. 

 

        Ayşe Ekinci 

       Ankara 2008 
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GİRİŞ 

 ADALET KAVRAMI 

 

1. GENEL OLARAK ADALET KAVRAMI 

Adalet; doğru olan şey, müstakim, zulmün zıddıdır. Bir işte adil olmak, doğru 

olmak demektir. Allah’ın ismi olarak el-Adl, hak ile hükmeden, adaletten hiç 

şaşmayan, hiç zulmetmeyendir. İsim olarak ele alındığında eş, denk, muadil, ceza vb. 

anlamlara gelir. Rivayet olunur ki dört çeşit adalet vardır. Bunlar; hükümde adalet, 

sözde doğruluk, fidye ve şirktir.1 

 Adalet, davranışlarda ve kararlarda doğruluk, eşitlik gibi anlamları taşıyan bir 

mastar-isimdir. Orta yol, istikamet, eş gibi anlamlara gelen ‘adl’ kelimesi, sıfat 

olarak kullanıldığında ‘adil’ kelimesi ile ifade edilir. Adalet, toplum hayatında 

düzeni ve eşitliği sağlayan ahlaki bir erdemdir. İstikrarlı bir doğrulukla gerçekleşen 

ruhi bir denge ve kemal halidir.2 

Adalet kavramı, hem bireysel hem de toplumsal düzlemi olan bir kavramdır. 

Bireysel olarak bakıldığında kişilerin adil olmaları, vicdanlarında bu duygunun yer 

etmiş olma durumudur. Toplumsal olarak bakıldığında ise kurallarla uygulanan  

adalet ortaya çıkmaktadır. Bu da bireylerin adil olup olmadığını inceler. Bireylerin 

eylemleri toplumsal açıdan ele alındığında, başkalarının haklarının etkilendiği 

durumda ancak bu haklara saygı gösterildiği takdirde adildir. Toplumsal adalet, bir 
                                                            

1 İbn Manzur, ‘Adele’ Maddesi, Lisanü’l Arab, c.10, Dar Sader, 4.baskı, Beyrut, 2005, s.61-63. 

2 Çağrıcı, Mustafa, ‘Adalet’ Maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, c.1, İstanbul, 1988, s.341. 
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de toplumun durumunun özelliği olarak ortaya çıkar. Burada ise kurallar ve 

uygulanmasındaki tarafsızlık söz konusudur. 3  

Adalet, toplumda değer ve ilkelerin hayata geçirilmiş olma halidir. Herkesin 

hak ettiği ile karşılaşması durumudur. Adalet, insan davranışlarını ahlaki açıdan 

değerlendiren, ölçen  bir ahlak ilkesidir. Doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık ve doğru 

muamele ile yerini bulur. Adalet, insanların hakları arasında uyum ve dengeyi 

gerçekleştirir.4  

Bilgilenme faaliyetinin denge içinde harekete dönüşmesi olan adalet, bir 

erdemdir ve hem kaynağı hem de faydası açısından bilgi ile ilişkilidir. Tam bir bilgi 

yetkinliği ve doyumudur. Akıl, onu bildiği ölçüde uygular. Ölçüyü, dengeyi, orta 

yolu içeren adalet, her şeye itidal verendir.5  

Gerçek adalet, bizzat ahlakı kendi içine alacak kadar geniştir. Bunun ahlaki 

bir vasfı vardır. Bu adalete vicdanın emriyle uyulur, zorla değil. Herkesin hak ve 

hukukuna her şart ve koşulda saygıyı içerir.6 

Adalet, takva ve mürüvvet sahibi olmaktır. Takva büyük günahtan kaçınmak, 

mürüvvet ise vicdanın hoşa gitmeyen şeylerden uzak durmasıdır. Adalet vasfının 

kimde bulunup bulunmadığını bilmek kolay değildir. İnsanlar adalet yönünden aynı 

                                                            

3  Cevizci, Ahmet, ‘Adalet’ Maddesi, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, 4.basım, 
İstanbul, 2000, s.12. 

4 Cevizci, Ahmet, ‘Adalet’ Maddesi, Felsefe Sözlüğü, Ekin Yayınları, Ankara, 1996, s.11. 

5 Saruhan, Müfit Selim, İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi Ve Hürriyet, Ankara, 2005, s.119-124. 

6 Çankı, Mustafa Namık, ‘Justice’ Maddesi, Büyük Felsefe Lugatı, c.2, Aşıkoğlu Matbaası, İstanbul, 
1955, s.322.  
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düzeyde değillerdir. Adil insanlar iki uç arasında bulunan insanlardır. Bunların da 

dereceleri vardır.7  

Adaletin en son noktası nimetin sahibini bilmek, bütün nimetlerin Allah’tan 

geldiğini kabul etmek ve bundan dolayı Allah’a şükretmektir. Adaletin zıddı 

zulümdür. Bunun en son noktası ise şirktir.8 

Bir değer yargısı olarak adalet, insanın insan olma özelliğinden kaynaklanan 

bir duyguya dayanır. Adaletin yansıma biçimi ne olursa olsun, gerçekleşmesi insanın 

bilincinde yer etmesine bağlıdır. Anlayışlara, yere ve zamana göre değişmesi 

kişilerin zihninde yer ediş biçiminden kaynaklanır. Adalet duygusu, insana özgü bir 

özelliktir. Bu duygu, insanların hayal ettikleri ideal toplumun gerçekleşmesinde, 

haksızlıklara karşı başkaldırışta yönlendirici bir etkide bulunur.9 

 

 2.  ESKİ YUNAN DÜŞÜNCESİNDE ADALET KAVRAMI 

 Yunan düşüncesinde adalet, adil olmak ve hakkaniyetli davranmanın ölçüsü 

sadece dünyevi değerlere ve amaçlara göre belirlenmez. Adalet, hak, hukuk; “ilk-

iyi”ye yönelik olmalı, eylemlerde ve inançlarda kendini göstermelidir. Devlet, 

tanrısal ilk nedene bağlıdır. Dolayısıyla adaletin, adilliğin özü tam olarak 

kavranamaz. Çünkü adalet, “ilk-iyi”nin alanı ile ilintilidir. Bu yüzden adil olmak, İyi 

                                                            

7 Şâtıbî, El-Muvâfakât-İslami İlimler Metodolojisi, Çev:Mehmet Erdoğan, İz Yayıncılık, c.4, İstanbul, 
1993, s.136. 

8 Şâtıbî, a.g.e., c.3, s.136. 

9 Kıllıoğlu, İsmail, Ahlak-Hukuk İlişkisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 
İstanbul, 1988, s.272. 
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İdea’sına ulaşmaya yönelik olmalıdır. Bu da insanın görevini gerçekleştirmesi 

demektir. İnsan önce somut ve pratik görevlerini yerine getirmeli, bunları 

gerçekleştirerek adalete uygun yaşamalıdır. Bu şekilde iyiye ulaşmaya çabalamalıdır. 

İnsan olmak, özel bir ruhun taşıyıcısı olmaktır.10 

 

 Sokrates’e göre ahlaklılığın özü “iyi”yi bilmektir. O, “Hiç kimse bile bile 

kötülük yapmaz, kötülük bilginin eksikliğindendir.” diyerek, bilgiye ahlaki bir değer 

vermiştir. Bu yüzden erdemlerin öğrenilebileceğini ve bu şekilde uygulanabileceğini 

savunmuştur. 11  Erdem, hayata geçtiğinde mutlulukla eşdeğerdir. Erdem, erdemli 

eylemlerle; yani adil, cesur, bilge eylemlerle birleştiğinde mutluluğu sağlar. 

Mutluluğa ancak erdemli davranmakla ulaşılır. 12 

 

 Platon en iyi, en bilgili ve en erdemlilerin en üst tabakada olması gereken bir 

devlet fikrini onaylar. Ona göre erdemler; bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalettir. 

Bilgelik yöneticide, cesaret koruyucularda, ölçülülük ve adalet de herkeste bulunması 

gereken erdemlerdir. Bilgelik ve cesaret herkeste bulunamayacağından, bu erdemler 

gerçek değerlerini ancak devlet çerçevesinde bulurlar. 

Platon’un saydığı dört ana erdem içinde adalet öne çıkar. Adaletin önemi, 

diğer erdemlerin devlet çerçevesinde uygulanmasına ve yaşamasına olanak 
                                                            

10  Atayman, Veysel(der.), Devlet’e Giriş,Thales’ten Platon’a Yunan Felsefesi, Don Kişot Güncel 
Yayınlar, İstanbul, 2006, s.141-143. 

11 Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, 12.basım, İstanbul, 2000, s.46. 

12 Platon, Menon(Erdem Üzerine), Çev:Ahmet Cevizci, Sentez Yayınları, Bursa, 2007, s.30.  
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sağlamasındadır. Sosyal bir erdem olan adalet, herkesin kendine düşen görevi 

gerçekleştirmesi demektir.13  

Platon’a göre adalet kavramı ancak akılcılıkla keşfedilir. Toplumsal adalet, 

önceden varolan hazır bir şey değildir ama grup ve sınıfların görüşmeleriyle 

toplumsal bakımdan tatmin edici bir şekilde sağlanabilir. Çünkü hakikate ulaşacak 

yaklaşımları elde etme süreci herkese açıktır. İnsanın tabii şartları ve toplumsal 

şartlar gereğince, bilgisine bağlı olarak adalet idealiyle(erdemiyle) bağ kurabilecek 

bir topluluk kurma yeteneği vardır.  

Düşünce, insan faaliyetinin en yüce şeklidir ve mükemmel bir düşünce 

şekliyle mükemmel insanı, toplumu ortaya koymak güç de olsa imkansız bir şey 

değildir.14 

Platon, Menon diyaloğunda erdemin bir bilgi olmadığı, bunun için de 

öğretilemeyeceği, ancak bizi doğru yola götüren iyi ve faydalı bir şey olduğu 

sonucuna varmıştır.15 

Platon’a göre “erdem” iyiyi elde etme gücüdür. 16  Adalet erdemin bir 

parçasıdır. Erdem, iyi şeyleri adaletle elde etmektir.17 En iyi ve en doğru insan en 

mutlu insandır. Bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet erdemlerini kendinde toplayan 

                                                            

13 Gökberk, a.g.e., s.60-61. 

14  Ebenstein, William, Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri(Great Political Thinkers), Çev:İsmet 
Özel, Şule Yayınları, İstanbul, 1996, s.26-27. 

15 Platon, Diyaloglar 1, Bölüm çev: Adnan Cemgil, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982, s.186. 

16 Platon, a.g.e., s.159. 

17 Platon, Menon, s.53. 
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kişi kendini en iyi dizginleyendir ve en fazla kral olabilir. 18 Her iyiliği ve kötülüğü 

yapmak ruhumuzun elindedir. Mutluluk ruhu kötülükten kurtarır. Devletlerin en 

mutlusu krallık, en mutsuzu ise zorbalığa dayalı olandır.19 

 

 Aristoteles, insanın akleden bir varlık olduğunu kabul ederek ahlak 

problemini çözer. Erdem, makul bir düşünceye dayanır ve insan, ancak kendi öz 

iradesi ile kendini mutlu kılabilir. Mutlu olabilmek, kişinin erdemli olup 

olmamasıyla ilgilidir. Ahlakta esas olan, erdemin bilgisine sahip olmak değil, 

kendisine sahip olmaktır.20  

Aristo, erdemler hakkında “erdem bilgidir” diyen Sokrates’ten farklı bir 

düşünce ortaya koymuştur. Ona göre; iyinin ne olduğunu bilmek onu yapabilmek 

için yeterli değildir. İnsan isteklerini eğiterek, alıştırmalarla kendine hakim olmayı 

öğrenir. Cesaret, ölçülü olma, cömertlik, adalet, şeref duygusu, ağırbaşlılık gibi 

ahlaki erdemler için alışkanlık ve doğru düşünce gereklidir. Aristo, ahlaki erdemlerin 

özünün, fiillerde iki aşırılığın ortasındaki ‘doğru olan orta’yı bulmak ve uygulamakla 

mümkün olacağını düşünmüştür. Mesela: Cesaret, delice atılganlık ile korkaklığın; 

cömertlik, müsriflik ile cimriliğin; adalet, haksızlık yapma ile haksızlığa katlanmanın 

ortasındadır.  

                                                            

18  Platon(Eflatun), Devlet, Çev:Sabahattin Eyüboğlu-M.Ali Cimcoz, Remzi Kitabevi, 5.baskı, 
İstanbul, 1985, s.267.  

19 Platon, a.g.e., s.306. 

20  Birand, Kâmuran, İlk Çağ Felsefesi Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 
4.baskı, Ankara, 2001, s.86.  
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Erdemler arasında ‘doğru orta’ olan dostluk ve adalet üzerinde Aristoteles 

özellikle durmuştur. Bu ikisi, onun gözünde toplum olmayı sağlayan temel 

erdemlerdir. Dostluk, iyi olan şeylere başkalarıyla birlikte ulaşmaya çalışmaktır. 

Adalet de toplum hayatının en temel erdemidir. Devlet ve toplum felsefesi ahlak 

anlayışıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır.21  

Aristoteles’e göre, dostlukta adalet ve ortaklık ilişkisi vardır. Adalet, özellikle 

birbirine faydalı olanların dostluğunda ortaya çıkar ve bu da toplumsal adalettir. 

‘Dostla nasıl ilişki kurulmalıdır?’ sorusunun cevabı adaletin ne olduğunda saklıdır. 

Çünkü adaletli olan her şey dostlukla ve toplumla ilişkilidir. Adalet, ortaklarla 

ilişkilidir ve dost da bir yaşam ortağıdır. Dolayısıyla bir devlet söz konusu olmasa 

bile, insanlar arasında bir ilişki ve ortaklık söz konusu ise adalet de söz konusudur. 

Adaletli davranış, toplumda dostluğu ve bir arada sağlıklı yaşayabilen insanların 

varolmasını sağlar. Burada ahlakın ortaya koyduğu adalet ortaya çıkar ve ahlaklı bir  

dostluk, ahlaklı bir toplumsallaşma söz konusu olur.22 

Aristo, adil olanı neye göre değerlendirmek gerektiği üzerinde durmuştur. 

Yapılan işe göre mi, yoksa sonuca göre mi değerlendirilmelidir?23 İnsan, birlikte 

yaşamayı ister, dostluk ister. En mutlu, en iyi insanlar da bunu isteyen ve istekleri 

doğrultusunda yaşayanlardır.24 Dolayısıyla yapılan iş de sonuç da adaletin varlığını 

ortaya koyar. 

                                                            

21 Gökberk, a.g.e., s.79-80. 

22 Aristoteles, Eudemos’a Etik, Çev: Saffet Babür, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1999, s.193-205. 

23 Aristoteles, a.g.e., s.203. 

24 Aristoteles, a.g.e., s.221. 
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Aristoteles’e göre mutluluk için önemli olan, erdeme uygun olan şeylerdir. 

Erdeme aykırı şeyler ise mutsuzluğu meydana getirir. Erdem bedenin değil ruhun 

erdemidir. Mutluluk da ruhun bir etkinliğidir. Kişi, adil işler yaparak adil ve mutlu 

olur.25 

İnsan için adaletli davranmak nasıl söz konusuysa, insan adil olmayan şeyler 

yaparak adaletsiz de davranabilir. Bu durumda adalet adaletsizce ve kötü kullanılmış, 

akıl da akılsızca kullanılmış olur. Dolayısıyla kötülük, ruhun akıllı yanına ait erdemi 

saptırmış olmakta ve adaletsiz kişinin yapabileceği her şeyi adaletli kişinin de yapma 

olanağının olduğu görülmektedir.26 

Kötü kişiler, uzak durulması ve yapılmaması gereken şeyleri bilmeyenlerdir. 

Bilmemeleri yüzünden adaletsiz ve kötü olurlar. Doğru ve faydalı olanı bilmeyen kişi 

için ‘istemeyerek yapmış’ ifadesi yersizdir. Çünkü bir bilgisizlik söz konusudur. 

Erdem tercihle ilgilidir ve akıl sahibi olmayanlarda tercih yoktur. Nedeni de kişilerin 

arzularının tercihleriyle çelişebilir olmasıdır.27  

Adaletli eylem, haksızlık etmekle haksızlığa uğramanın ortasıdır. Adalet bir 

ortadır ama o, yalnızca orta olanın özelliğidir. Adaletsizlik ise aşırı uçların 

özelliğidir. Adalet, adil insanın; adaletli şeyleri tercih ederek eşitçe paylaştıran 

şeklinde tanımlanmasını sağlayan şeydir.28 

                                                            

25 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Çev: Saffet Babür, Ayraç Yayınevi, Ankara, 1997, s.17-29. 

26 Aristoteles, Eudemos’a Etik, s.229-231. 

27 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.42-44. 

28 Aristoteles, a.g.e., s.101. 
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Aristoteles, istemeye bağlı olarak yapılan şeylerin isteyerek yapıldığını, hiçbir 

erdemli kimsenin kötü olduğunu düşündüğü şeyi isteyerek yapmayacağını belirtir. 

Çünkü böyle bir durum, kişinin hem isteyerek hem de istemeyerek davrandığını 

gösterir. Kendine hakim olan kişi her halükarda adil davranır. Kendine hakim olmak 

bir erdemdir ve erdemli davranma isteği daha adil olanı tercih eder. Dolayısıyla 

adaletsiz davranmak gibi adaletli davranmak da isteyerek yapılır.29 İnsan isteksiz 

davranmaz. İstekle yapılan bu iki davranış arasındaki fark, birinin erdem oluşudur. 

Aristo’ya göre, erdem ve adalet arasında yalnızca bir fark vardır. Adalet 

erdemle aynı şeydir ama, adaletin olduğu şey ile erdemin olduğu şey farklıdır. 

Diğerleriyle ilişkilerde söz konusu olan şey erdem değil adalettir. İnsanın kendi 

başına olduğunda söz konusu olan şey ise adalet değil erdemdir. 

Aristoteles, adaletin erdemlerin en önemlisi olduğunu düşünür. Adalette 

bütün erdemler bir aradadır. Amacını kendinde en çok taşıyan erdemdir ve diğer 

erdemlerle ilgili olarak da kullanılabilir. Erdemler içinde yalnızca adalet diğerlerinin 

iyiliği içindir. Çünkü adaletli olan ister yönetici olsun, ister sıradan insan olsun, hep 

yararlı şeyler yapar. Sadece kendine değil, başkalarına da erdemli davranan ve yararlı 

işler yapan insan en iyi insandır. Bu da çok zor bir iştir. Dolayısıyla adalet erdemin 

bir parçası değil, tamamıdır. Adaletsizlik de kötülüğün bir parçası değil, tamamıdır.30 

 

 

                                                            

29 Aristoteles, Eudemos’a Etik, s.73-75. 

30 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, s.91. 
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3. İSLAM  DÜŞÜNCESİNDE ADALET KAVRAMI 

Eski Yunan düşüncesinde Sofistlerin insanın mutluluğu hakkındaki 

düşünceleri en baş konu olmuştur. Mutluluk ve erdem, Platon ve Aristoteles’te 

derinlik kazanmıştır. Bu konu, İslam düşüncesine de ister istemez girmiş ve etki 

etmiştir. Özellikle Fârâbi, insan ve mutluluk konusuna önem vermiş, bu konuda 

müstakil eserler yazmıştır.31 

Farabi’nin felsefesinde psikolojiyi ahlaktan, ahlakı da siyasetten ayırmak çok 

zordur. Ahlak mutlu olmayı, siyaset de mutlu etmeyi gerçekleştirmek içindir. 

Farabi’ye göre mutluluğun elde edilmesi, insanın yaratılış sebebi ve mutlak 

gayesidir. 32 İnsan mutluluğa ulaştıran işlerle ne kadar meşgul olursa o kadar güçlü 

ve o kadar mutlu olur.33 

Farabi, mutluluğa ulaşmak maksadıyla kurulan şehri anlatır ve bunu faziletli 

şehir olarak tanımlar.34 Bu şehrin başkanı üstün özelliklere sahip, o topluluk içinde 

en mükemmel, herkese payını eşit dağıtan bir kişi olmalıdır. Devlet başkanı olan kişi 

adaleti ve adalet ehlini sevmeli, zulümden ve zalimlerden nefret etmelidir. 35 

Farabi’ye göre gerçek devlet başkanı tebaanın mutluluğunun sebebidir.36 

                                                            

31 Aydın, Mehmet S., İslam Felsefesi Yazıları(Makaleler 2), Ufuk Kitapları, İstanbul, 2000, s.37. 

32 Aydın, a.g.e., s.9. 

33 Farabi, El-Medinetü’l Fazıla, Çev: Nafiz Danışman, Maarif Basımevi, İstanbul, 1956, s.78. 

34 Farabi, a.g.e., s.65. 

35 Farabi, a.g.e., s.72-73. 

36  Farabi, Fusulü’l-Medeni, Çev: Hanifi Özcan, Neşr: D.M.Dunlop, İstiklal Matbaası, 1.baskı, 
İzmir,1987, s.40. 
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Adalet, şehir halkı için müşterek olan iyi şeylerin paylaştırılmasında ve 

bunların korunmasında ortaya çıkar. Devlet yöneticileri halka haklarını eşit oranda, 

adaletleri ile dağıtmalıdırlar. Gerçek bir toplum olabilmek için adil bir yöneticiye 

ihtiyaç vardır.37  

 Farabi’ye gore adalet, sevgiye tâbidir.38 Toplumun oluşumunda ve devamında 

sevgi ve adalet mutlak prensiptir. Sevgiyle kurulan devlet adaletle devam eder. 

Devletin yıkılması söz konusuysa, yıkan da ancak zulümdür.39 

 

İbn Miskeveyh’e göre, insanla ilgili iradi fiiller iyilik ve kötülük olmak üzere 

iki gruba ayrılır. İyilik, insanın yaratılış amacına ulaşmak için gösterdiği çabayla 

oluşan; kötülük de insanın ilgisizlikleri sebebiyle iyiliğe ulaşmasını engelleyen 

şeydir. İnsanın mutluluğu ya da mutsuzluğu da iyiliği veya kötülüğü tercih 

edişindedir.40 

İbn Miskeveyh, insanlar için dört üstün faziletin olduğu görüşündedir. Bunlar; 

hikmet, iffet, şecaat ve adalettir. Varolan her fazilet zıddıyla mevcuttur. Dört üstün 

faziletin zıddı ise; bilgisizlik, açgözlülük, korkaklık ve haksızlıktır. Bu dört faziletin 

içinde en üstünü adalettir. Çünkü adaletin gerçekleşmesi için diğer üç faziletin 

sağlanması gerekir. Adalet, insan nefsine insaflı olma yetisini kazandırır. Dostluk, 

                                                            

37 Farabi, Fusulü’l-Medeni, s.53. 

38 Farabi, a.g.e., s.52. 

39 Bayraklı, Bayraktar, Farabi’de Devlet Felsefesi, Şehir Yayınları, İstanbul, 2000, s.65-67. 

40 İbn Miskeveyh, Ahlâkı Olgunlaştırma, Çev: Abdulkadir Şener-İsmet Kayaoğlu-Cihad Tunç, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983, s.19. 
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ülfet, insanlarla iyi ilişki içinde olmak, iyi muamele, sevgi, kin gütmemek, kötülüğe 

iyilikle karşılık vermek, her durumda insanlıktan ayrılmamak, yararlı olmayan söz ve 

davranışları terk etmek, yanlış karşısında hareketsiz kalmamak, kazanç uğrunda kötü 

yollara başvurmamak vb. faziletler adaletin kişiye kazandırdıklarıdır. Bütün bu 

faziletler, iki kötülüğün ortasındadır ve kendilerine has yerden azıcık saparlarsa 

kötülüğe yaklaşmış olurlar. Adalet, haksızlık etme ile haksızlığa uğrama arasındadır. 

Adil olan kişi de tam ortada olandır.41 

İbn Miskeveyh olgun insandan bahseder. Onun olgun insanı bilge ve adildir. 

Böyle olan kişide zulümle ilgi davranışlar görülmez. Ölçülüdür ve adaletin hakkını 

verendir.42 

Miskeveyh, adalet kelimesinin eşitlik anlamından türetildiğini söyler. 

Eşitlikten türetilen adalet, şu üç yerde bulunur: Malların ve şereflerin dağıtımı, alım-

satım gibi iradeyle yapılan işlerde ve haksızlık bulunan şeylerde. İbn Miskeveyh’e 

göre, bütün bu işlerde orta yolu belirleyen hukuktur. Çünkü insan, yaratılışı gereği 

toplumsallaşmaya yatkındır ve toplum hayatında dengeyi hukuk sağlar.43 

 

                                                            

41 İbn Miskeveyh, a.g.e., s.24-34. 

42 Saruhan, Müfit Selim, İbn Miskeveyh Düşüncesinde Tanrı Ve İnsan, İlahiyat Yayınları, Ankara, 
2005, s.83. 

43 İbn Miskeveyh, a.g.e., s.103-105. 
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 İbn Sina’nın düşünce sisteminde, derece derece yükselen insan aklı gitgide 

yetkinliğini tamamlar ve böylece akıllar aleminde şerefli olur. Bu, gerçek mutluluğun 

elde edilmesidir.44  

Mutlu olan nefis, birtakım melekelerin kazanılmasıyla mutluluğa ulaşmıştır. 

Ahlaklı olan kişi ara sıra erdemli fiiller işleyen değil, hayatı boyunca şuurlu 

davranandır.45 Düşünme, insanın doğruya ulaşmasını sağlar ve düşünen nefs şuurlu 

davranandır. 

İbn Sina’da erdemin tanımı, ifrat ve tefritin ortasında olmaktır. İbn Sina 

erdemleri, iffet, şecaat, hikmet ve adalet olarak dörde ayırır. Arzu gücünün ortası 

iffeti, öfke gücünün ortası şecaati, bu iki gücün yerli yerince kullanılması da ameli 

hikmeti sağlar. Bu üç erdemin bir arada bulunması ile de tam bir itidal hali olan 

adalet gerçekleşir. İnsan bunu ancak düşünme gücüyle gerçekleştirir ki bu da kişiyi 

en üst dereceye ulaştırır. 

İnsan, ihtiyaçlarını karşılamak için diğerleriyle bir arada yaşamak zorundadır. 

Dolayısıyla ahlak ve siyaset iç içedir. Siyaset, ahlaki kuralların toplumda 

uygulanmasını hedefler. Fakat, ahlaki kuralların uygulanması ancak ahlaki 

erdemlerin kazanılması ile mümkündür. Tanrı, bunun için kutsal akıl derecelerine 

sahip peygamberlerini görevlendirmiştir. Onların görevleri; tam bir mutluluk için 

                                                            

44 Aydın, a.g.e., s.43. 

45 Aydın, a.g.e., s.53. 
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gerekli bilgi ve ahlaki erdemlerin öğretilmesidir.46 Ahlaki erdemler de ifrat ve tefritin 

ortası olan tam itidali sağlamakla, yani adaletin gerçekleşmesiyle varolur. 

 

Gazali, ideal bir devlet başkanının, bir yöneticinin her anlamda nasıl olması 

gerektiği hususunda müstakil bir eser yazmıştır. Burada devlet başkanına öğütler 

vermiş, yönetilen tebaaya nasıl davranılması gerektiği hususunda ayet ve hadislere 

dayalı ciddi tavsiyelerde bulunmuştur. Bu eserde ‘adalet kavramı’ oldukça öne 

çıkmaktadır. 

Gazali, yöneticinin amellerini Allah ile arasında olan ameller ve insanlarla 

arasında olan ameller diye ikiye ayırmıştır. Yöneticinin insanlarla arasındaki ameller; 

halka adaletle hükmetmek ve zulümden uzak durmaktır. Çünkü Allah, zulmü 

bağışlamaz.47 

İmam Gazali, yöneticiliğin büyük sorumluluk istediğini Hz.Peygamber’den 

rivayet edilen hadislere dayanarak anlatmıştır. “Başkanın bir günlük adil yönetimi, 

yetmiş yıllık ibadetten daha üstündür.”, “İnsanların Allah’a en sevgili ve O’na en 

yakın olanı adaletli devlet başkanı, Allah’a en sevimsiz ve O’na en uzak olanı da 

zalim devlet başkanıdır.” hadislerini ve daha pek çok rivayeti aktarmıştır. 48 

                                                            

46 Aydın, a.g.e., s.53-54. 

47 İmam Gazali, Devlet Başkanına Öğütler, Çev: Osman Arpaçukuru, İlke Yayınları, İstanbul, 2004, 
s.21-22.  

48 İmam Gazali, a.g.e., s.23. 
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Adil olan devlet başkanı, insanlar arasında adaletle davranan ve zulümden 

sakınandır. Devletin başı adil olursa, adaletli tutum halkta da etkisini gösterir.49 

Dolayısıyla siyaset, ahlak yönünden insanlara olumlu katkılarda bulunmuş olur. 

Gazali’ye göre, devletin toprakları başkanın bahçesidir. Bahçenin ağacı 

emanettir ve meyvesi adaletle olgunlaşır. Adalet, yönetici için bir kaledir. 

Yöneticinin adaleti aslında en güçlü askeridir. Bu yüzden devletin başında olan kişi, 

her anlamda adalet temelli bir siyaseti gerçekleştirmelidir. Adalete dayalı bir vergi 

politikası izlemeli, devletin menfaati için her türlü israftan sakınmalıdır. Halktan 

sıradan bir kişiyle nüfuz sahibi olanı aynı kabul etmeli, zengin-fakir ayrımı 

yapmamalı, Allah’ın emrettiği gibi davranıp haksızlıktan kaçınmalıdır. Herkese eşit 

davranmak adalettir. Devlet başkanının fazileti adil davranmaktır. Halka verilmesi 

gereken şey de adalettir.50 Yöneticide dört şey zorunludur ki bunlar; adalet, akıl, 

sabır ve haya’dır.51 

Gazali, akıl ve şeriatı kıyaslarken de insanın adalet bilgisine değinir. Ona 

göre, akıl kendi başına çok az şey bilir. Detaylar hakkında yeterli bilgiye erişemese 

de genel olan bazı noktalarda karar verir. Genel bir düşünceyle insan, inancın 

güzelliğini, adaletle muamelenin ne kadar iyi olduğunu kavrayabilir. Ama şeriata 

gelince o, insan aklının ulaşamayacağı kadar detaya girer; nelerin adil davranışlar 

olduğunu tek tek bildirir. Şeriat doğru fiillere işaret eder ve akla yol gösterir.52 

                                                            

49 İmam Gazali, a.g.e., s.58-59. 

50 İmam Gazali, a.g.e., s.79-89. 

51 İmam Gazali, a.g.e., s.111. 

52 Ayman, Mehmet, Gazzâlî’de Bilgi Sistemi Ve Şüphe, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997, s.75. 



  16

 

İbn Rüşd, adalet kavramını farklı bir açıdan ele almıştır. Ona göre, insanda 

adaleti besleyen faziletlerin zıt yönünde ciddi eğilimler vardır.53 Düşünürlerin ‘hayır-

şer’, ‘husün-kubüh’ gibi başlıklarla işledikleri problemi, “ta’dîl ve tecvîr” yani adalet 

ve zulüm adıyla incelemiştir. Bir şeyin iyilik ve kötülüğünün dinden mi yoksa akıl 

tarafından mı belirlendiği hususunda iki boyutunun olduğunu düşünmüştür.  

İbn Rüşd’e göre, ayetler incelendiğinde Allah’ın bütün fiillerinin adaletle 

nitelendirildiği görülür. Allah, bazı insanların kötülüğe yönelmelerine sebep olan 

şeyleri aslında kötülüğe sebep olmaktan daha çok iyiliğe sebep teşkil ettikleri için 

yaratmıştır. İbn Rüşd bunu “mutlak adalet” olarak tanımlar. Adalet ve zulüm 

konusunda birbirleriyle çelişiyormuş gibi görünen ayetlerin varlığının hikmeti, 

durumun her seviyeden insana anlatılmasına imkan sağlaması açısındandır. Tam bir 

inanca sahip olan insanlar, Allah’ın mutlak adil oluşunun yanında iyi ve kötü olan 

her şeyin de O’nun tarafından yaratıldığını bilmelilerdir. Bu bir imtihan meselesidir. 

Allah, hayır gibi şerri de hayır için yaratmıştır. Şerrin yaratılması adaletin gereği ve 

tabii sonucudur. Hayatta her şey zıddıyla birliktedir. Bu iki boyut karşılaştırıldığında, 

olumsuzun varedilmemesine göre varedilmesinin ilahi hikmete ve mutlak adalete 

daha uygun düştüğü görülür. 

İbn Rüşd, İlahi adaletin insanlarda görülen adalet gibi algılanmaması 

gerektiğini önemle belirtir. Yoksa ilahi adalet kavranamaz. Allah’ın adaleti insanlar 

                                                            

53 Butterworth, Charles E., İslam Felsefesinde Siyasi Düşüncenin Gelişimi, Çev:Selahattin Ayaz, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 1999, s.245. 
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gibi kemale ermek için bir araç değil, Allah’ın sahip olduğu mutlak yetkinliğin 

tezahürüdür.54 

İbn Rüşd, zulüm ve adaleti Faslu’l-Makâl adlı eserinde de birbirine zıt iki 

kavram olarak ele almıştır. Burhan kitaplarını insanların en değerli sınıfına bütünüyle 

yasaklamanın zulüm, bu konuda adaletin ise; bilmeye yetenekli olanların özüne 

uygun olarak öğrenmelerini sağlamak olduğunu söylemiştir.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

54 Sarıoğlu, Hüseyin, İbn Rüşd Felsefesi, Klasik Yayınları, İstanbul, 2003, s.264-270. 

55 İbn Rüşd, Faslu’l-Makâl,Felsefe-Din İlişkisi, Çev: Bekir Karlıağa, İşaret Yayınları, İstanbul, 1992, 
s.98-99. 
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I. BÖLÜM 

 İBN HALDUN’UN DÜŞÜNCESİNDE ADALETİN YERİ 

 

 1.1.  İBN HALDUN’UN ADALET KAVRAMI NEDİR? 

 Adalet farklı algılayışlarla farklı şekillerde geçmişten bugüne kadar 

uygulanmış, zaman zaman kültür ve geleneğe bağlı olarak anlam ve uygulaması 

değişmiş bir kavramdır. Adalet, düşüncelerde farklılık arzedebilen ama her zaman da 

bir devletin varlığı, devamı ve toplumsal düzen için olmazsa olmaz, uygulanması 

gerekli olan bir ilkedir. Özellikle sosyal açıdan ele alındığında; uygulandığında huzur 

ve güven getiren, uygulanmadığında ise düzensizlikle beraber her türlü olumsuzluğu 

peşinden sürükleyen bir unsur olmuştur. Bu açıdan çok önemli olan adalet, İbn 

Haldun’un eserlerinde ele aldığı sosyal teorilerinde ve uygulayıcısı olduğu kadılık 

döneminde önemiyle yer alan bir kavramdır.  

Devletin adalet ve yargı düzeninin bozulduğu bir sırada kadılık görevine 

gelen İbn Haldun, adaletsizlikle mücadele etmiş, toplumsal problemleri çözmek için 

adaletin uygulanması gerektiğini ortaya koymuştur. Onun adalet anlayışı sadece 

teorik kalmamış, uygulayan da olmuştur. Yönetimde, sosyal alanda, iktisatta adaleti 

vurgulamıştır. 

Fikirlerini tarihi olayları inceleyerek ve sosyal olayları gözlemleyerek ortaya 

koyan İbn Haldun, farklı politik zeminlerde çeşitli devlet görevleri yapmıştır. 
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Toplumun ve yönetimin içinde yer alarak oluşan sosyal ve siyasi görüşleri 

doğrultusunda eserlerini vermiştir.  

İbn Haldun’un eserleri incelendiğinde, özellikle de fikirlerini açıkça ortaya 

koyduğu Mukaddime’si ele alındığında, adalet bahsine bir başlık altında direk yer 

vermediği dikkat çekmektedir. Bu eserinde, İbn Haldun’un bir adalet tanımı yoktur. 

Ama hayatı boyunca yürüttüğü görevlerde adaletle davranmayı amaç edinen bir 

şahsiyetin adalet anlayışının olmaması düşünülemez. Nitekim İbn Haldun, Şifau’s 

Sail adlı eserinde bir yerde, adaleti ‘batıni (manevi ve deruni) bir fiil’ olarak 

tanımlamıştır. Onun adalet fikri, daha çok çeşitli görüşlerinde ve devlet görevlisi için  

gerekli vasıflarda kendini göstermektedir. Bu açıdan, düşünceleri arasında İbn 

Haldun’un adaleti nasıl gördüğü önemlidir. 

Genel olarak bakıldığında adalet, İbn Haldun’un düşüncesinde sık sık geçen 

ve fikirlerini etrafında topladığı kavramlarla yakından alakalıdır. Sosyal açıdan, 

siyasi açıdan ve iktisadi açıdan görüşleri incelendiğinde bunun böyle olduğu 

görülecektir.   

 

1.2.  İBN HALDUN’UN ADALETE VERDİĞİ ÖNEM 

 İbn Haldun, insanı diğer tüm varlıklar arasında seçkin bir konumda 

görmüştür. Belirgin vasıflarla diğer canlılar arasından ayrılışı, özel bir tabiatla 

yaratılışın sonucudur. İnsanın bu özelliği, aklını kullanabilmesinden ileri gelir. Aklı 

ve vicdanı onu seçkin kılar. Bilgiyi kullanma gücüne sahip olan akıl, ahlaki 

erdemlerin uygulanmasında etkendir. 
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 Adalet esas olarak ahlaki bir olay, vicdani bir meseledir. Her insanda mevcut 

olan ahlaki erdemler, adalet duygusunun olumlu ya da olumsuz şekliyle her bireyde 

ve dolayısıyla her toplumda yer almasına neden olmuştur. İnsanlar adaleti 

vicdanlarında hissederler. Zulme şahit olduklarında, bunu adaletsizlik olarak 

algılarlar. Adaletin uygulanmadığı noktalarda bile adaletsizlik hissi adalet hakkında 

doğru bilgiyi verir.  

 İbn Haldun, insanlarda ortaya çıkan, fiillerine yansıyan iyi ve kötü özellikleri 

uzun uzun saymıştır. Bunların toplumsal yapılarda gösterdiği farklılıklar üzerinde 

durmuş ve davranış değişikliğine neden olan sebepleri her açıdan incelemiştir.  

 İbn Haldun’a göre insanlar her hal ve davranışları ile, taşıdıkları farklı farklı 

bireysel özellikleri ile toplumu oluştururlar. Her birey sosyal hayatta bir renktir. 

Toplumsal varlık olan insan, hayatın her yönündedir. Ahlak da, toplum da, siyaset 

de, iktisat da insanın varlığı ile ortaya çıkan olgulardır. İnsanın varlığı akıl ve 

düşünce ile ortaya konduğundan, tüm bu olgular da bunlarla şekillenir.  

 İbn Haldun, görüşlerini toplum düşüncesi üzerine kurmakla birlikte, toplum 

için vazgeçilmez olan idare, ekonomi ve ahlak üzerinde de pek çok yorumlar 

yapmıştır.  

 Her şeyde itidal halinin adaleti sağladığını düşünen İbn Haldun,  

düşüncelerinin temeline adalet kavramını yerleştirmiştir. Adaletsizliğin söz konusu 

olduğu konuları ‘zulüm’ üzerinde durarak ifadelendirmiştir. Onun adalet fikri hayatın 

her alanındadır.  

 İnsanların adalet hakkındaki bilgileri izafi olabilir. İbn Haldun’un adaleti 

bireylere yüklemesi de onun anlaşılması noktasındadır. İnsanın adaletin de 

adaletsizliğin de ne olduğunu kavraması gereklidir. Çünkü gücü dahilinde olan 
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hususlarda adaletsizliğe karşı gereken mücadeleyi yapmalı, adaletin elinde olduğu 

durumlarda da onu uygulamalıdır. Bunun için bilmek gerekir. Ama bilgi, 

uygulamaya geçilmedikten sonra faydasız bir ilimden ibarettir.  

 İbn Haldun’a göre insanların huzuru da mutluluğu da adaletten geçer. Refaha 

ve güzelliklere de adalet ulaştırır. Adalet varsa tüm ahlaki erdemler yerini bulmuş 

demektir. Önemli olan adaletin uygulanmasıdır. Hayatın her alanında en büyük 

kazanç adaletin gerçekleşmesiyle elde edilir.  

 

  1.3. ADALET ANLAYIŞININ TEMEL ÇERÇEVESİ 

 

      1.3.1.  İBN HALDUN’UN ADALETE TARİHSEL YAKLAŞIMI           

    İbn Haldun’a göre; “Tarih, bir çağa veya bir nesle has haberlerin 

anlatılmasıdır.” 56  Tarih faziletli bir ilimdir. Faydası çoktur ve şerefli bir amaca 

hizmet etmektedir. Geçmişle ilgili verdiği bilgilerle, amacı ibret almak olan kişiye 

fayda sağlamış olur.57 

İbn Haldun geçmişi hale benzetir. Ona göre; “Suyun suya benzemesinden 

daha çok geçmiş geleceğe ve hale benzer.”58 Bu maksatla geçmişteki olaylardan 

çıkarılan kanun ve esaslar, günümüze uygulanarak içtimai felsefeyi meydana getirir. 

İbn Haldun’un geçmişle yaşanılan zamanı birbirine benzetmesi, gelecek hakkında da 
                                                            

56 Abdurrahman b. Muhammed İbn Haldun, Mukaddimetu İbn Haldun I, Neşr:Ali Abdülvahid Vafi, 
Daru Nahdati Mısr, 3.baskı, Kahire, 1981, s.291. 

57Mukaddime I, s.291. 

58 Mukaddime I, s.292.  
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isabetli tahminlerde bulunulmasını sağlar. Bu yaklaşım da tarihi, hayranlık duyulan 

bir yaşanmışlık olmaktan çıkarıp, onun gayet tabii bir hayat olarak görülmesini 

sağlar.59 

İbn Haldun, ders çıkarılması gereken ve yaşanan an için örnekliği büyük 

önem taşıyan tarihe yalan haberlerin karışmasından duyduğu sıkıntıyı dile 

getirmiştir. Bu noktada da tarihçilerin hataya düşmesinden kaynaklanan yanlış tarih 

yazıcılığını ele alır. 

Tarihçilerin çeşitli görüşlere, mezheplere aşırı derecede taraftar olmaları, 

gelen haberi nakledene güvenerek ve ne ise olduğu gibi kabul etmeleri, haberin 

maksadını bilmeden inceleme ve araştırma yapmadan gaflet ve dikkatsizlik halinde 

aktarma yapmaları, durumla olayı birlikte değerlendirememeleri, yüksek mevki ve 

nüfuz sahiplerine yaklaşmak için, onlara yaranmak amacıyla gerçeği yansıtmayacak 

tarzda haberler bildirmeleri ve içtimai hadiselerin tabiatını bilmemelerini 60  İbn 

Haldun, tarih ilmindeki hatalar olarak görmüştür. Bu hatalar da tarihçilerin 

vasıflarındaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. 

Tarihçiler pek çok hataya düştükleri için tarihe asılsız haberler karışmıştır. 

İbn Haldun bu hatalardan uzun uzadıya bahsetmiş ve tarihçide olması gereken 

vasıflar üzerinde durmuştur. 

İbn Haldun’a göre umranın kanunlarını bilmemek asılsız haberin en önemli 

sebeplerindendir. Çünkü içtimai hadiseler tesadüfi ve rastgele olmazlar. İbn Haldun, 

                                                            

59 İbn Haldun, Mukaddime I, Çev:Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, 4.basım, İstanbul, 2005, 
s.166(dip.2). 

60 Mukaddime I, s.328-329. 
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umran ilmini tarih için bir vasıta olarak görmüştür. Onun böyle bir içtimai felsefe 

kurabilmesinde, tarihin ‘insanlık ve kültür tarihi’ olması etkilidir. Bu açıdan bakılırsa 

tarih de bir çeşit umran ilmidir.61             

İbn Haldun’un tarih anlayışı yalnızca savaşları ve devletlerarası ilişkileri 

anlatmaz. Tarih, asıl olarak toplumun medeniyetini anlatır. Toplumu etkileyen 

olguları ve nedenlerini açıklamak, tarih ilmiyle uğraşan tarihçilerin görevidir. 62 

Tarihi olayların, olguların insanlara doğru bir biçimde aktarılması tarih ilminin 

amacıdır. Dolayısıyla bu olayları ve olguları kaleme alan, aktaran tarihçilere çok 

büyük bir vazife düşmektedir. Tarih, kendi kendine akıp giden bir süreçtir. Bu 

sürecin aktarılması konumuzun kapsamı açısından önemlidir. 

 İbn Haldun’a göre, büyük tarihçilerin yaşadığı dönemler geçince, bu iş akıl ve 

karakter yönünden zayıf, tarihçi olamayacak kadar kabiliyetsiz insanların eline 

kalmıştır. Ellerindeki malzemeyi doğru-yanlış incelemesi yapmadan, eleştirel bakış 

açısından uzak  bir biçimde aktarmaya başlamışlardır. İbn Haldun, bu duruma isyan 

eder. Amacı; insanlık için önemli olan tarih ilmine yeniden saygınlık 

kazandırmaktır.63  Bunun için de ahlaklı, güvenilir, dürüst, adil tarihçilere ihtiyaç 

vardır. 

 İbn Haldun, tarihçiye herhangi bir mezhebin, grubun ya da herhangi bir fikrin 

taraftarı olarak önyargılı olmasını ve bilerek yanlış haber yazmasını yakıştıramaz. Bu 

ilimle uğraşan kişinin nüfuzlu kişilerin yanında onlara yaranmak için çalışmasını da 

                                                            

61 Mukaddime(S.U.) I, s.87-88. 

62  Çubukçu, İbrahim Agah, İslam Düşünürleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 
Ankara, 1977, s.101. 

63 Arslan, Ahmet, İbn Haldun’un İlim Ve Fikir Dünyası, Vadi Yayınları, 3.baskı, Ankara, 2002, s.52-
54. 
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hazmedemez. Bütün bunların sonunda gerçek olmayan haberler yayılmaktadır.64 Bu 

durum tarih yazarında olması gereken ahlakiliğe sığmaz. İnsan ancak doğru düşünce 

ile yetilerini doğru yönde kullanır. 

 Tarihçilerin zaafları, onların olayların amacını kavramaktan uzaklaşmalarına, 

bu yüzden de olayın gerçek anlamına ulaşamamalarına neden olur. İbn Haldun bunu 

bir yetenek sorunu olarak görür. Tarihçileri doğru yazıcılıktan alıkoyan şey, onların 

kusurlu bir anlayışa, kabiliyetsiz bir bakış açısına sahip olmalarıdır.65 

 İbn Haldun’un düşüncesinde, tarihi olaylar bir sürekliliğe dayalıdır. Ele geçen 

bir tarihi haberin, tarihi olayların genel yapısı incelenerek, mümkün ya da imkansız 

olduğu saptanabilir. Bunun anlaşılmasında bir ölçü vardır.66 Tarihçi olayı, umran 

ilminden elde ettiği verilerle ve bu bakış açısıyla incelemelidir. Tarih yazıcısına 

düşen görev, elindeki olgulara derin bir düşünce ile bakmaktır. Olayları tarafsız, 

doğru bir yaklaşımla, durumun hakkını verecek adaletli bir tutumla ele almalıdır. 

 İbn Haldun, tarihçilerin içine düştükleri hatalardan bahseder ama bunların bir 

kısmının kasıtsız, bir kısmının da kasti olduğunu söyler. Tarihçilerin kasıtsız olan 

hataları, yanılmaları ve vehme kapılmalarıdır. Kasıtlı olan hataları ise bilerek yalana 

başvurmaları ve sahte olana yönelmeleridir. İbn Haldun’a göre tarihçinin hatasının 

sebebi ister bilmemesi, ister aldanması olsun, isterse de yalan olsun; o, bunların 

                                                            

64 Arslan, a.g.e., s.56. 

65 Arslan, a.g.e., s.57. 

66 Arslan, a.g.e., s.58. 
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hepsini yalan bilgi olarak kabul etmektedir.67 Çünkü bilgi doğru değildir. Tarihçinin 

de bu hatalara düşmeyecek kadar doğru ve güvenilir olması gerekir. 

Tarihçilerin içine düştükleri bir hata daha vardır ki o, kasıtlı ve kasıtsız 

yanlışların karışmasıyla ortaya çıkar. Bu durumda kasıtlı olarak hata yapan olayı 

bildiren haberci, kasıtsız olarak hata yapan ise tarih yazıcısıdır. Tarihçi, sahtekar bir 

habercinin getirdiği haberi, o kişiye olan güveni ve gelen haberin kanaatleriyle 

uyuşması nedeniyle nakledebilir. İşte burada tarihçilerin doğruluklarını ve emanete 

riayet derecelerini incelemek gerekir. Bir ravinin naklettiği habere güvenmek için, 

kişinin adalet ve zabt vasıflarını taşıyıp taşımadığına bakmalıdır. Tarihçinin gafil 

olmaması ve tartışmalı bir rivayetinin olmaması lazımdır. Adil ve dürüst olduklarının 

bilinmesi tarih ilminin sıhhati açısından çok önemlidir.68      

İbn Haldun tarihe, yaşanmış olayların ne olduğundan ve içeriğinden çok bir 

ilim olarak nasıl olduğu gözü ile bakmıştır. O, tarihi bir ilim olarak görmüş ve bu 

ilmin nasıl olması gerektiği üzerinde ısrarla durmuştur. Bu bakış açısıyla tarihin 

doğru, tarafsız, dürüst ve adaletli bir yaklaşımla, ahlaklı kişilerin elinden kaleme 

alınması gerektiğini belirtmiştir. İbn Haldun’un tarih ve adalet ilgisini ele alışı tarih 

yazıcılarının adil olması yönündedir. 

 

 

 

 

                                                            

67  Sâtî el-Husrî, İbn Haldun Üzerine Araştırmalar, Çev: Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, 
İstanbul, 2001, s.131. 

68 Sâtî el-Husrî, a.g.e., s.137-138. 



  26

1.3.2.  İBN HALDUN’UN ADALETE TOPLUMSAL YAKLAŞIMI 

 

1.3.2.1.  BEDEVİLİK-HADARİLİK VE ADALET 

İbn Haldun’un bedevi-hadari yaklaşımı, zamanımızın kırsal ve kentsel yaşam 

tarzını çağrıştırmaktadır. İbn Haldun’a göre şehirli olmayan, ziraatle uğraşan, bir 

yerde yerleşik ya da yerleşik olmadan hayvan besleyen ve bu şekilde geçimlerini 

sağlayarak yaşayan toplumlar bedevi toplumlardır.69 

Bedeviler, ağaç, toprak ya da taştan evlerde yaşarlar. Evleri yeteri kadar 

muntazam değildir. Amaçları barınmaktır. Hemen hepsi çiftçilik ve hayvancılıkla 

uğraşırlar. Çiftçilik yapanlar genellikle köylerde yaşarlar. Hayvancılıkla uğraşan 

bedeviler ise çoğunlukla göçebedirler. 

Hadari toplumlar ise bedeviler gibi zaruri olanla yetinmek yerine daha fazlası 

için uğraşırlar. Belli bir geçim yolunu tutmuşlardır. Onlar için refah ve rahatlık daha 

ön plandadır. Şehirlerde ve kasabalarda yerleşik olarak yaşarlar. Evleri geniş ve 

süslüdür.70 

İbn Haldun, aslolanın bedevi hayat olduğunu söyler. Ona göre hadarilik 

sonradan ortaya çıkmıştır ve kaynağı ise bedeviliktir.71 

İbn Haldun’un düşüncesine göre, insanlar geçimlerini sağlamak amacıyla 

yardımlaşmak için bir arada yaşarlar. Toplumlarda görülen farklılık da geçim 

                                                            

69 Mukaddime(S.U.) I, s.324(dip.2). 

70 Mukaddime II, s.468-472. 

71 Mukaddime(S.U.) I, s.104. 
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yollarında görülen farktan kaynaklanır.72 Bedeviler ve hadariler olarak ayrılan iki 

topluluk arasında da geçimleri açısından ciddi ayrılıklar vardır.  

Bedeviler ziraat, hayvancılık ve avcılıkla geçimlerini sağlarlar, hammadde 

üretirler. Hadariler de ticaretle uğraşırlar. Bedevilerin ürettikleri hammaddeleri  

işlerler. Bu sebeple bedeviler iktisadi açıdan hadarilere bağlı kalırlar.  

İbn Haldun’a göre bedevi ve hadari toplumlar arasındaki en önemli fark 

iktisadi açıdandır. Zaruretten daha fazlasını arama, bolluk, lüks, aşırı üretim ve 

tüketim gibi özellikler hadari topluma ait özelliklerdir. Hadarilerde itidalden 

uzaklaşma hali vardır. Bedevilerde ise daha çok zaruret ön plandadır. Dolayısıyla 

lükse ve aşırılığa meyletmeye başlayan bir bedevi topluluk, bedavetten uzaklaşmakta 

ve hadariliğe yaklaşmaktadır.73  

Bedeviler, iktisadi halleri gereğince zaruri olan ihtiyaç maddeleriyle yetinmek 

zorunda kalırlar ve güçleri daha fazlasına yetmez. Hadariler ise lüks ihtiyaç 

maddelerine önem verirler. 

 İnsanlar, zaruri ihtiyaç maddelerini elde etmeden lüks ve konforu aramaz. 

Zaruri ihtiyaç maddelerinde bolluk ortaya çıkınca rahata ve refaha yönelirler. Lükse 

yönelen kişiler de kendilerini şehir şartlarına bırakırlar. Nasıl ki zaruri olan lüks 

olandan önce gelirse bedevilik de hadarilikten öncedir, onun aslı ve kaynağıdır.74 

 Bedevi ve hadari toplumların farkını bilmek onları daha iyi tanımak ve adalet 

anlayışlarını görmek açısından önemlidir. Çünkü İbn Haldun ahlaki, sosyal, siyasi ve 

                                                            

72 Mukaddime II, s.467. 

73 Mukaddime(S.U.) I, s.106. 

74 Mukaddime II, s.473. 
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iktisadi görüşlerinin temelinde yer alan umran ilmini bedevi ve hadari toplum tipleri 

üzerinden izah etmiştir.  

 

 Bedevi ve hadari toplulukların temel farkları şunlardır: 

- Bedevilerin birbirleriyle yardımlaşmaları yaşamalarına yetecek ve 

hayatlarını koruyacak miktardadır. Hadari toplumlar ise zaruri olandan daha fazlasını 

elde etmek için birbirleriyle yardımlaşırlar. 

-  Bedevilerin hayatlarında gıdaları, evleri, giyecekleri daha zaruri noktalarda, 

yaşamlarını sağlayacak kadardır. Hadariler ise yaşadıkları refahı her hallerine 

yansıtırlar. Gıdaları terbiye edip pişirilen yemeklerin lezzetine önem verirler. İpekli 

kumaşlardan elbiseler giyer, evlerini sağlam ve süslü yaparlar. Sanata da önem 

verirler.  

-  Bedeviler çiftçilik, hayvancılık gibi yollarla geçimlerini sağlarken hadariler 

ticaretle uğraşırlar. Bedevilere göre hadarilerin emekleri daha fazla kâr getirdiği için 

daha çok bolluk içinde yaşarlar.75 

-  Hadariler refah içinde yaşarlarken silahlarını bırakmışlar, gerekli hallerde 

kendilerini koruma ve savunma işini hükümdara ve diğer görevlilere yüklemişlerdir. 

İbn Haldun’un deyimiyle hadariler kendilerini ‘gaflet içinde emniyette hissederler’. 

Bedeviler ise arazide yaşadıklarından, hadariler gibi surlar ya da kapılarla muhafaza 

edilmediklerinden dolayı, kendilerini muhafaza ve müdafaa işini bizzat kendileri  

gerçekleştirirler. Bu yüzden de silah taşırlar ve devamlı ihtiyatlı bir halde bulunurlar. 

                                                            

75 Mukaddime II, s.466-469. 
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Bu nedenle hadarilere göre daha cesurdurlar. Güçlerine ve yiğitliklerine güvenirler, 

gafletten daha uzaktırlar.76 

-  Bedevi toplulukların idaresine riyaset denir ve idarenin başında reis 

bulunur. Reisin bir mülkü(devlet) ve devlet teşkilatı yoktur. Reisin hükmüne itaat 

etmek kanunların değil, törenin gereğidir. Reise, kendisine verilen önem ve değer 

gereği itaat edilir. Hadari toplulukların idaresine ise mülk denilir. İdarenin başında 

melik, hükümdar bulunur. Hükümdarın bir mülkü ve devlet teşkilatı vardır. 

Hükümdarın hükmü kesindir ve muhalefet etmek ölümle bile neticelenebilir.77 

 

 İbn Haldun, bedevilerin birlikte hareket etmek, haksızlıklara birlikte karşı 

çıkmak gibi özelliklerinin aralarındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirtir. 

Bedeviler kendi kabilelerinden olanlara karşı asla bencil değillerdir. Hatta birbirleri 

için hayatlarını bile feda edebilecek kadar güçlü bir dayanışma ruhları vardır. 

Cesaret, adalet gibi özellikleri taşırlar. İhtiyaçları da ihtirasları da az olduğundan iyi 

olana yatkın ve güzel ahlaka sahiptirler. Hadariler gibi bolluğa ve rahata alışkanlık 

kazanmadıkları için de kanaat ehlidirler. Bedevi umranın tabiata daha yakın oluşu, 

onların ruh hallerine de etki etmiştir. Hadarilere göre daha samimi, daha saftırlar. 

Basit bir siyasi idareyle yönetilen bedevilerin başında, en şerefli saydıkları reisleri 

bulunur. Reis, yaptırım gücü olmadığı için sadece yol gösteren bir büyüktür.78 Reis, 

adil bir kişidir. 

                                                            

76 Mukaddime II, s.478-479. 

77 Mukaddime(S.U.) I, s.106-107. 

78 Fayda, Mustafa, ‘Bedevi’ Maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, c.5, İstanbul, 1992, s.313-314. 
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 İbn Haldun; “Hiç kimse kendi başına buyruk değildir.” diyerek muhakkak bir 

idare altında bulunulduğunu belirtir. İdare güven veriyorsa insanların emniyet içinde 

yaşayacağını, zora dayanıyorsa da insanların metanet gücünü kıracağını söyler.79 Ona 

göre; bedevi toplulukların idaresi güven ve huzur veren, hadari toplulukların idaresi 

ise halkın metanetini yok eden bir idaredir. İkisi de halkın adaletle yönetilip 

yönetilmemesinin olumlu ve olumsuz sonuçlarıdır. Adil yönetim huzuru sağlar. 

Zulme dayalı adaletsiz yönetim ise halkı huzursuz kılar. 

 İbn Haldun’a göre toplumları bedevi-hadari yapan ve aralarındaki temel farkı 

oluşturan iktisadi faaliyetler konusunda bir adaletsizlik dikkat çekmektedir. 

Bedeviler, ziraatle geçimlerini sağlayan ve hammadde üreten toplumlardır. Bunun 

için çok büyük emek ve güç harcarlar. Hadariler ise bedevilerin ürettikleri 

hammaddeleri işleyen toplumlardır. Bunun için de çok büyük bir enerji ve zaman 

harcamaları gerekmez. Ürettikleri aletlerle bu işleri kolayca yaparlar. Aralarındaki en 

büyük fark ise bedevilerin kazançlarının çok az ve ancak hayatlarını devam ettirecek 

miktarda olması, hadarilerin de çok kazanç sağlayıp lüks ve refaha her geçen gün 

daha fazla ulaşmalarıdır.  

 Bedevilerin ahlaki özelliklerinde adalet, hadarilerde ise adaletsizlik belirgin 

vasıftır. Gelirlerinin az olması ve hırstan uzak oluşları ile bedeviler ahlaki yönden 

daha tam, hırs ve tamahın artması ile de hadariler ahlaki yönden daha zayıf olurlar. 

Zamanla hadarileşen bedevi toplumlar için de aynı ahlaki bozulmanın söz konusu 

olacağını söyleyen İbn Haldun, bu gidişatın değişmediğini de vurgulamıştır. 

 İbn Haldun, nefsin kendisine gelen şeyleri almaya hazır olduğunu ifade eder. 

Nefs, gelen hayır ya da şer, her ne ise kabul eder. Hayır ya da şerden hangisi önce 
                                                            

79 Mukaddime II, s.479. 
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gelirse o daha güçlü olur. İbn Haldun, hadarilerin nefslerine gelenin şerden yana 

olduğunu düşünür. Hadarilik ve şehir hayatı umranın sonudur. Hayırdan uzaklaşmış 

olmaktır. İbn Haldun’un bu görüşünden, bedevilerin hayra daha yakın oldukları 

sonucu çıkar. O, hadarilerin kötü huylarla nefslerinin kirlenmiş olduğunu söylerken 

bedevilerin tertemiz bir mizaca sahip olduklarını savunmaz. Fakat bedevilerin 

dünyaya yönelmelerinin daha kanaatkar ve hırstan uzak oluşu, içlerindeki fena 

huyların daha az olduğunu gösterir, der.80  

  

1.3.2.2.  ASABİYET VE ADALET 

Bir kabilenin fertlerinin bir arada olmalarını, dayanışma içinde yaşamalarını, 

birbirlerinin yardımına koşmalarını sağlayan his asabiyet hissidir. Dolayısıyla 

birleşme, yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştiren duyguya asabiyet denir. 

Asabiyet, kabile ve akrabalıkla alakalıdır.81 

İbn Haldun’a göre asabiyet, hakimiyetin, mülkün, her türlü siyasi ve dini 

faaliyetlerin temelidir. Bütün toplumsal ve tarihi olayların temelinde asabiyet vardır. 

Tarihte görülen mücadeleler de asabiyetlerin mücadeleleridir.82 Tüm bu olayların 

merkezinde olan yöneticiye hüküm verme ve idare etme gücünü veren de yine 

asabiyettir.83  

Asabiyet, yardımlaşmaya ve dayanışmaya sebep olan bir duyguyu yaşatır. Bu 

yüzden her insan, kendi soyundan ve asabesinden olan kimselerin yardımına 

                                                            

80 Mukaddime II, s.474-475. 

81 Mukaddime(S.U.) I, s.94. 

82 Mukaddime(S.U.) I, s.101-102. 

83 Mukaddime I, s.339. 
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koşmaya daha çok önem ve öncelik verir. Birbirlerini savunma ve koruma duyguları 

kuvvetlidir. Aynı asabeden olan insanlar birbirlerine güç verirler. Bir arada oldukları 

zaman da güçleri birleştiği için korkulur hale gelirler. 84  

Aile, bir babadan ve onun soyundan gelmek demektir. Şeref ve itibar ise 

kişisel vasıflarla meydana gelen şeylerdir. Aile ve şeref mefhumları asabiyet 

sahiplerine hastır. İnsanlarda şeref hususunda görülen farklılıklar asabiyetlerindeki 

farklılıktan kaynaklanır. Şeref asabiyetin sırrıdır ve iyi vasıflara sahip olan büyükler, 

o ailenin şerefini ortaya koyarlar. Asabiyet zayıfladıkça da insanlar şereften, onur ve 

itibardan uzaklaşmaya başlarlar.85 

Asabiyetin biri nesebe, diğeri ise velâ, hılf ve istisnaa dayanan ve sonradan 

kazanılan iki şekli vardır. Birinde aynı soydan gelmek gerekir ama diğerinde bu şart 

aranmaz. Kan bağıyla ilgisi bulunmayan, başka sebeplere dayanan asabiyet de 

kendine göre gayet güçlüdür. Velâ, hılf, istisna ve iltica gibi sebeplere dayalı 

asabiyetin, etkileri itibariyle nesep asabiyetinden geri olmadığı dikkat çekicidir. 

Aradaki fark nesep asabiyetinin fıtrî, sebeplere dayalı asabiyetin ise sonradan 

kazanılan olmasıdır.86 

Asabiyet, sadece soy birliğinden veya o anlamda bir şeyden meydana gelir. 

İnsanlarda nesep ve akrabalık bağı kuvvetli ve tabii bir bağdır. Bunun gereği, zarara 

uğrayan akrabanın imdadına koşmaktır.  

Velâ(azatlı) ve hılf(ittifak) da bu türdendir. Velâ sebebiyle ortaya çıkan 

kaynaşma da nesep sebebiyle ortaya çıkan kaynaşmaya benzer. Kendisini azad eden 

                                                            

84 Mukaddime II, s.483. 

85 Mukaddime II, s.491-492. 

86 Mukaddime(S.U.) I, s.99-101. 
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ya da arasında anlaşma bulunan bir kişinin darda kaldığı durumda onun imdadına 

koşmak manevi bir vazifedir. Bunu gerçekleştirmede, nesep birliğinde ihtiyaçlı 

olanın imdadına koşmaktan farklı bir şey yoktur.87 

Asabiyet sahipleri, kendi neseplerinden olmayan kişileri hizmetlerine alır, 

köle edinir ya da çeşitli anlaşmalar sebebiyle onlarla kaynaşırlarsa, muhatap alınan 

kişiler de asabiyet sahibi kişinin asabiyetinden pay alırlar. Dolayısıyla şerefleri de 

pay aldıkları asabiyetten gelir. Ama gerçek anlamda şeref, nesep asabiyetine sahip 

olanlarındır.88 

Bedavet derecesi, asabiyeti güçlendiren en önemli etkendir. Göçebe 

aşiretlerde her şey asabiyete bağlıdır. Nüfusu az kasaba ve köylerde de asabiyet 

kendini gösterir. Fakat küçük yerleşim merkezlerinden şehirlere doğru gittikçe 

asabiyet zayıflamakta ve gitgide yok olmaktadır.89 Buradan bedavet derecesi arttıkça 

asabiyetin güçlendiğinin yanı sıra, hadaret derecesi arttıkça da asabiyetin zayıflayıp 

yok olduğu sonucunu çıkarabiliriz.  

Asabiyet sahibi bedevi bir aile, başlangıçta iyi hasletlere ve şerefe sahiptir. 

Fakat hadari olmakla asabiyetleri zayıflamaya başlar. Eski günlerini düşündükçe 

kendilerini hala asabiyet sahibi üstün bir aile zannederler. Fakat hadarilik, 

asabiyetlerini zayıflatıp yok eder. Asabiyetten pay alamaz hale gelirler. İçlerindeki 

duygu, sadece bir kuruntudan ibaret olur. İbn Haldun, soy bakımından çok özel bir 

aile olan İsrailoğulları için de bu kuruntunun geçerli olduğunu belirtir.90 

                                                            

87 Mukaddime II, s.484. 

88 Mukaddime II, s.493-494. 

89 Mukaddime(S.U.) I, s.98. 

90 Mukaddime II, s.492. 
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Dindarlık da asabiyeti güçlendiren etkenlerdendir. Çünkü dini hükümlere tâbi 

olanlar, söz konusu hükümleri gönüllü olarak uygularlar. Dolayısıyla bedevilikten 

gelen ve içlerinde mevcut olan adalet, cesaret, metanet ve dayanıklılık gibi özellikleri 

yok olmaz. Yaptıkları her şey vicdanlarına dayanır.91 Ama ne zaman ki dini duygular 

zayıflar, işte o zaman adaletin ve metanetin etkisi azaldığı, başka kanunlara boyun 

eğme başladığı için asabiyet de zayıflamaya başlar. 

 Asabiyet birliği iki şekilde yok olur. Birincisinde, mülkü kazanınca iktidarın 

nimetlerine dalmak ve mağrur olmak söz konusudur. Asabiyeti yok eden ikinci etken 

ise zillete alışmadır.92 

 İbn Haldun’a göre asabiyet bir duygudur. Bu duygu, insanların tabiatında 

bulunan zulüm ve düşmanlık yakınlarına yaklaştığı zaman, yardımlaşma ve 

dayanışma hissi verir. Adaletsizliğin karşısında asabiyetle durulur.  

 İbn Haldun toplum hayatı için asabiyetin önemi üzerinde durmuştur. Bedevi 

hayattan hadari hayata geçişin her safhasında asabiyet vardır. Hadari hayatla geçilen 

devlette mülkün sahibi hükümdarın bile asabiyete ihtiyacı vardır. Asabiyet hissi her 

anlamda canlı tutulmak zorundadır. Çünkü her mülkün yanında onu ele geçirmek 

için bekleyen başka bir asabiyet vardır.93 

 Asabiyet sahibi insanlar, hayır hususunda yarışan, gücü olmayana yardım eden, 

zorluklar karşısında sabreden, adaletli, mert, cesur, misafirperver, vefalı, saygılı, 

                                                            

91 Mukaddime(S.U.) I, s.331(dip.4). 

92 Toptaş, Mahmut, İbn Haldun’a Yön Veren Kur’an Ayetleri, Cantaş Yayınları, İstanbul, 2002, s.31. 

93 Çağrıcı, Mustafa, ‘Asabiyet’ Maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, c.3, İstanbul, 1991, s.454. 
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şefkatli insanlardır. Hileden, ahdi bozmaktan kaçınırlar. Asabiyet sahipleri, güzel 

hasletleri sayesinde yüksek makamlara, mülke ulaşırlar.94 

 İnsanları bir arada tutan, mülkün kaynağı ve devamı için gerekli olan asabiyet, 

asabiyet sahiplerine dayanışma ruhunu verir. El ele vererek devleti kurar, bunun için 

her türlü sıkıntıya katlanırlar. Tüm güzel duyguları ile bir araya gelen insanların, 

iktidara bulaştıkları zaman ahlaki güzellikleri kaybolmaya başlar. Halbuki devletin 

devamını sağlayan ahlaki faziletlerdir. Bunlardan yoksunlaşan bir yönetimin 

asabiyeti zayıflar. Asabiyetin zayıflaması da mülkün yok olacağının göstergesidir.  

 Adaletin, cesaretin, fedakarlığın kaynağı olan asabiyette adaleti göz ardı eden 

tek bir husus vardır. O da, dayanışma ruhuyla, kendi asabesinden olanı koruma adı 

altında haklı ya da haksız, mutlak surette başkasına karşı savunmadır. Asabeden olan 

ve korunan kişi haksız konumda ise asabiyet duygusu bu noktada adaleti göz ardı 

etmiş olur.95 

 

1.3.2.3.  UMRAN VE ADALET 

Umran ilmi, İbn Haldun’un sadece kendi fikri ve müşahedeleriyle kurduğu bir 

ilimdir. Üstadı bulunmadığı gibi takipçileri de yoktur.96 O, bizzat kendisinin ortaya 

koyduğu bu ilmin önemli ve orijinal olduğunu açıkça belirtmiştir.97 İbn Haldun’a 

                                                            

94 Mukaddime II, s.505. 

95 Mukaddime(S.U.) I, s.94. 

96 Mukaddime(S.U.) I, s.85. 

97 Mukaddime(S.U.) I, s.208(dip.35). 
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göre umran ilmi, diğer bütün ilimlerin temelidir. Çünkü bütün ilim ve sanatlar, 

içtimai hadiselerle ve umranla alakalıdır.98 

Umran, insanların birlikte olmak ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bir arada 

ikamet etmelerinden oluşur.99 Umranın bedevi olanı da hadari olanı da vardır.100 

İnsan, gıdasız yaşayamayacak bir fıtratta yaratılmıştır ve ihtiyacı olan gıdayı 

da tek başına temin edemez. Gıda pişirilebilir hale gelene kadar bazı aşamalardan 

geçer. Pişirilecek konuma gelse bile birtakım aletler gerekir. Bu aletlerin yapımı da 

ayrı bir sanat gerektirir. En basit işlerde bile tek bir kişinin gücü yeterli gelmez. Bu 

nedenle insanlar, hem kendilerinin hem de diğerlerinin ihtiyaçlarının temin edilmesi 

için bir araya toplanmalıdırlar. 

Gıda temini ve her iş için gerekli olan başka başka aletler dışında, insanın 

kendini savunması ve gerekli durumlarda müdafaası için de umrana ihtiyacı vardır. 

Dolayısıyla toplu olarak yaşamak zaruridir ve umranın manası da budur.101 

 

İbn Haldun, insanın kendine has özellikleriyle diğer canlılardan ayrıldığını ve 

bu özellikleri gereği birtakım ihtiyaçları olduğunu belirtir.  

Ona göre, insan topluluklarına ârız olan en temel hususlar şunlardır: 

- İnsanı diğer canlılar arasında en seçkin hale getiren ve aklın neticesi olan 

‘ilimler ve sanatlar’dır. 

                                                            

98 Mukaddime(S.U.) I, s.114. 

99 Mukaddime I, s.335. 

100 Mukaddime I, s.335. (Bu konuyu ayrı bir başlık altında inceledik.) 

101 Mukaddime I, s.337-338. 
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- Bir hakeme ya da üstün bir otoriteye duyulan ihtiyaçtır. Bazı hayvanlar için 

de söz konusu olan bu durum, insanlar gibi akla değil, içgüdüye dayalıdır.  

- Geçinmek ve kazanç sağlamak için çabalamaktır. Çünkü insan, tabiatı 

gereği bazı şeylere muhtaç bir özellikte yaratılmıştır. 102  

İbn Haldun, insanların bu vasıflarıyla seçkin bir konuma geldiğini savunur. 

Sonuçta hepsi birer ihtiyaç olsalar da aklın ortaya koyduğu gereksinimlerdir.  

 

İbn Haldun, arzın durumu hakkında bilgiler vermiş, dünyanın ekvator 

tarafından kuzey ve güney yarımküreler olmak üzere ikiye bölündüğünü ifade 

etmiştir. Umranın az bir kısmının güney yarımkürede, asıl çoğunluğunun ise kuzey 

yarımkürede olduğunu söylemiştir. Ona göre, ekvatordan kuzey kutba uzanan kara 

parçası yedi ayrı iklim bölgesine, her iklim bölgesi de kendi içinde farklı iklim 

bölgelerine ayrılmaktadır. İşte bu çeşitlilik, bütün bu iklim bölgelerinde umranın 

değişik şartlara sahip olduğunu gösterir. Değişik kültür ve medeniyetlerin kaynağı da 

budur.103  

Arzın hayali sınırlarla ayrıldığı yedi bölge, yedi iklim bölgesidir. 104 

Ekvatordan kuzeye doğru giden bu yedi iklim içinde umran bakımından en mutedili 

en ortada yer alan ve hava bakımından en ılıman olan dördüncü iklim kuşağıdır. 

Üçüncü ve beşinci iklimler de itidale çok yakındır. Fakat güneydeki ikinci iklim ve 

kuzeydeki altıncı iklim gitgide mutedil olmaktan uzaklaşır. Güneydeki birinci iklim 

ve kuzeydeki yedinci iklim ise itidalden çok daha uzaktır. Her bakımdan en mutedil 

                                                            

102 Mukaddime I, s.335. 

103 Mukaddime(S.U.) I, s.258(dip.6). 

104 Mukaddime I, s.341-342. 



  38

insanlar üçüncü, dördüncü ve beşinci iklim kuşaklarında yaşayanlardır. Onların kılık 

kıyafetleri, evleri, sanatları gayet normaldir. Aşırılıktan uzaktırlar. Birinci, ikinci, 

altıncı ve yedinci iklim kuşaklarında yaşayan insanlar ise tüm halleri itibariyle 

itidalden uzaktırlar.105 

İnsanların karakterlerini iklim şartlarına ve coğrafi özelliklere bağlayan İbn 

Haldun, nübüvvet görüşünü de bu etkenlere bağlamıştır. 106  Mutedil insanların 

yaşadığı, ılıman olan üçüncü, dördüncü ve beşinci iklim bölgelerinde nübüvvet 

mevcut olmuştur.107 Çok sıcak ya da soğuk olan birinci, ikinci, altıncı ve yedinci 

iklim bölgelerindeki insanlar ise nübüvveti tanımamışlar, dini kurallara da 

uymamışlardır.108 

 İbn Haldun, iklimlerin insanların tabiatları üzerinde tesir ettiği fikrini detaylı 

olarak dile getirmiştir. Mutedil iklimlerin (normal hava şartlarının) görüldüğü 

bölgelerde doğan, büyüyen insanlar mutedil olurlar. Her hal ve vasıfları itibariyle bu 

iklimin halkı, diğer iklimlere nazaran mükemmeldir. Fiziki özellikler, kişilerin huy 

ve karakterlerini etkilemiştir. Ahlaki yönleri de iklimin etkisinde mutedildir. Adalet 

en belirgin özellikleridir. 

 İtidal üzere olan toplumlar, evleri, sanatları,devletleri, şehirleri açısından da 

tabii haller üzerinde bulunurlar.109 İbn Haldun’un bu hususta çok orijinal bir bakış 

açısı daha vardır. Gıda maddelerinin çokluğuyla insanların bedenlerinde ortaya çıkan 

                                                            

105 Mukaddime I, s.387. 

106 Mukaddime(S.U.) I, s.260(dip.7). 

107 Mukaddime I, s.387. 

108 Mukaddime I, s.388. 

109 Mukaddime I, s.390. 
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şişkinlikler, zihnin ve fikrin üzerinin örtülmesine sebep olur. Bu şekilde de itidalden 

sapma hali oluşur, gaflet ve dikkatsizlik ortaya çıkar.110 

 İbn Haldun’un düşüncesine göre, insan aklıyla diğer varlıklardan ayrılır. Aklın 

algılaması ve tercihleriyle yaşamını idame ettiren insan, hayatının her aşamasında 

nefsiyle beraberdir. Fıtratındaki iyi huyları yönlendirecek olan da akıldır. İnsan gafil 

olmadığı ve aklını kullandığı müddetçe ahlaki vasıflarını ortaya koyar. 

 İbn Haldun’un umranı bedevi ve hadari umrandır. O, bedevi umranda insanın 

bütün potansiyellerinin ortada olduğunu, hadarileştikçe çözülüp çökmeye başladığını 

ifade eder. Her canlı varlığın doğup, büyüyüp, gelişip yaşlandığını düşünürsek 

toplumun da canlı bir organizma gibi aynı aşamayı yaşadığı görülür.111 

 Bedevilerde varolan güç, dayanıklılık, kabiliyet, azim, sabır, adil olma gibi 

üstün özellikler hadariliğe doğru giden gidişat içinde uygulamada değerlerini 

yitirirler. 

 Bedevi umranda yaşam tarzı ahlak temellidir. Hadari umranda ise refah ve 

lüksün getirdiği adet ve alışkanlıklar ahlak edinilir.112 Yani ahlaksızlık kendini ahlak 

olarak kabul ettirir. Bu sayede hırs, gurur, yalan, adaletsizlik vb. kötü özellikler doğal 

görülmeye başlanır. Oluşan yanlış algılama, düzeltilmeye mahal vermeden toplumun 

çöküşünü getirir. Halbuki düşünen akıl, ahlakı da ahlaksızlığı da, adaleti de 

adaletsizliği de anlayacak kadar mükemmeldir. 

  

                                                            

110 Mukaddime I, s.394. 

111 Arslan, a.g.e., s.133-134. 

112 Toku, Neşet, İlm-i Umran – İbn Haldun’da Toplum Bilimsel Düşünce, Beyan Yayınları, İstanbul, 
1999, s.113. 
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 1.3.3.   İBN HALDUN’UN ADALETE SİYASİ AÇIDAN YAKLAŞIMI 

 

1.3.3.1.  RİYASET VE ADALET 

 İbn Haldun, bedevi toplulukların idare şeklini riyaset olarak tanımlar. Yöneten 

kişi ise reistir. Reisin bir devleti ve teşkilatı yoktur. Reis sadece topluluğuna başkan 

olan kişidir. Bedeviler kanun ve kurallarla ya da zorla uygulanan yaptırımlarla 

yönetilmezler. Bir arada oluşları bu şekilde değildir. Kurulu bir devlet teşkilatı 

olmadığı halde reis bu cemiyeti idare edebilmektedir. Çünkü bedeviler sevgi ve saygı 

hisleriyle birbirlerine bağlıdırlar. Reis bir büyük, bir baba gibi görülür. Bedeviler 

reisi severek ve gönüllü olarak ona itaat ederler. Onun tavsiyelerine, ikazlarına önem 

verirler. Reise muhalefetin müeyyidesi yoktur. Bedevilerde kanun töreden ibarettir. 

Bu vasıflara sahip bedevi topluluğunda idare şekli adil reisliktir.  

 Bedeviler, zulmün ve haksızlığın karşısında toplu tavır alırlar. Düzenli bir 

orduları olmadığı halde, herhangi bir saldırı durumunda bütün halk gönüllü askerdir. 

Çünkü bedevilerde cesaret ve yiğitlik en baskın özelliklerdir.113  

 Mülk kadar hükümdar tarafından suistimale uğramaya elverişli olmayan 

riyasetin güzelliği, insani ve ahlaki vasıfları bozmadan yönetimi devam 

ettirmesindedir. Zorlamaya dayalı bir idareyi kabul etmemesindendir.114   

 Riyaset, galip olma ile ortaya çıkar. Galibiyet de sadece asabiyetle oluşur. 

Asabiyet sahibi olanlara reis olmak, onların nesebinden olmayanlar için mümkün 

değildir. Bir kavim üzerinde etkili bir riyaset sahibi olmak için, o kavmin içindeki 

asabiyetlere galip olan asabiyetten olmak gerekir. Bedeviler ancak bu şekilde tâbi 
                                                            

113 Mukaddime(S.U.)  I, s.106-107. 

114 Mukaddime(S.U.)  I, s.111. 
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olmayı kabul ederler. Riyasetin kime veya hangi kavme geçeceğini de asabiyetle 

ortaya çıkan galibiyet belirler. Riyaset, bu görevi hak eden şahıstan veraset yoluyla 

intikal eder.115 

 İbn Haldun, riyasette sınıflaşma olmadığı için bu idare tarzını daha demokratik 

olarak görür. Riyaseti elde etmenin tek yolu üstün gelmedir. Reisin asabiyeti daha 

güçlü olmalıdır ki bu suretle diğer asabiyetleri yenip reis olduğu gibi onlara sözünü 

geçirip dinletebilsin. İbn Haldun’a göre riyaset galibiyete dayandığı gibi, galibiyet de 

kuvvete dayanır. Asabiyette galip gelmenin sırrı buradadır. Çünkü oluşumundaki 

unsurları denk olan yapı maya tutmaz. Unsurlardan biri diğerlerinden üstün olmalıdır 

ki maya tutsun ve oluşum gerçekleşsin. Bu nedenle riyasetin devamı için şeref ve 

asalet sahibi özel bir asabiyete ihtiyaç vardır.116 Şeref ve asalet de ancak erdemlerle 

elde edilir. Adalet ise reiste en üstün erdemlerden biridir.  

 İbn Haldun, asabiyetin mülk hedefine doğru ilerlediğini ifade eder. Asabiyet, 

riyasetin de mülkün de temelidir. Kabileler birbirlerine üstün gele gele mülke 

ulaşırlar. Bu şekilde riyasetten mülke geçiş aslında bedevilikten hadariliğe geçişle 

aynı şeydir. Bu geçişte erdemlerle elde edilen şeref ve asalet yitirilmeye başlanır. 

Çünkü erdemler yitirilir. Ahlaki erdemlerin yok oluşu da bedevilerin tabiat ve 

karakterlerinin bozularak hadarileşmeleriyle ortaya çıkar. Artık adalet, cesaret gibi 

erdemler yerini bunların yoksunluğuna bırakır. Riyasetle yönetim adaletli idare 

şekliyle ahlakı korumuş ama mülk muhafaza edememiştir.    

 

                                                            

115 Mukaddime II, s.489. 

116 Uludağ, Süleyman, İbn Haldun -Hayatı, Eserleri, Fikirleri-, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 
Ankara, 1993, s.80. 
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1.3.3.2.  MÜLK VE ADALET 

Hadari toplulukların idaresine mülk (hükümdarlık, hanedanlık), başında 

bulunana ise melik (hükümdar) denir. Mülkten maksat devlettir. Mülk sahip olmak 

demektir ve melik, mülke sahip olan, hükmedendir.117 Mülk asabiyetin gayesidir. 

Asabiyette yegane amaç iktidar olmak ve devlet kurmaktır.118 

İnsanlar, toplum hayatı sürmeye başladıklarından beri otoriteye ihtiyaç 

duymuşlardır. Asabiyet sahibi olan kişi hep olduğu rütbeden daha üstüne ulaşmak 

ister. Hakim olan kişi, söz sahibi olduğu asabiyetle diğer bir asabiyete galip gelirse 

ona da hakim olmuş olur ve mülkü elde eder. Galip olan asabiyetin galip olma gücü 

artar. Bundan sonra, diğer asabiyetlere de hakim olmak ister. Mağlup olan asabiyetin 

sonu ancak galip olanla kaynaşmaktır. Kuvvetli olan asabiyet, diğerlerine galip gele 

gele tek ve büyük bir asabiyet haline gelir ve hakimiyet elindedir. Mülk artık ona 

aittir.119 

Asabiyetin bir araya getirdiği insanlar toplum oluşturunca, onları koruyacak 

ve kötülüklerden men edecek bir caydırıcı güce, bir otoriteye ihtiyacın ortaya 

çıkması tabiidir. Bu otorite de toplumu oluşturan bireyler gibi bir insandır, fakat 

onların hepsinin üstünde bir gücü vardır. Öncelikle mülkün sahibidir ve diğerlerinden 

üstün olduğu için başa geçmiştir.  

Gücü elinde tutmak ve mülke sahip olmak basit bir iş değildir. Galip olanın 

mülkü ele geçirdiği gibi malik olan da mülkün sahibi olmuştur. Malik mülke sahip 

                                                            

117 Mukaddime(S.U.) I, s.106. 

118 Mukaddime II, s.500. 

119 Mukaddime II, s.499-500. 
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olduğu için istediğini yapabilir. Dolayısıyla mülk, zora ve baskıya dayalı bir idare 

şeklidir. Hükümdar yani melik de zorla hükmedendir. Mülkte rızaya yer yoktur.120  

Mülk tarzındaki siyasi idare biçiminde bütün halk hükümdarın mülküdür. 

Malikin gözünde halk bir nevi sürüdür ve onlara istediğini emreder, istediğini de men 

eder. Hükümdarın sözüne hiç kimsenin itiraz hakkı yoktur. Hükümdarın sorumlu 

olduğu bir makam olmadığı için dilediği gibi hüküm verebilmektedir. Dolayısıyla 

hakim olan kişinin davranışları keyfiyete ve zulme açıktır. Mahkeme kararı olmadan 

idama bile hüküm verebilir.121 Bu yüzden mülkte adalet malikin elindedir. Yöneten 

kişi adil olmadığı müddetçe mülk ancak adaletsiz bir yönetim biçimi olmaktadır. 

İbn Haldun’a göre mülkün iyiliği sadece hükümdarın tebaasına davranış 

şekliyle mümkündür. Hükümdar iyi ve düzgün ise halk da iyi olur. Hükümdar kötü 

ve haksız ise bu, halkın mahvolma sebebidir. Toplumda görülen her türlü iyilik ve 

kötülüğün yönetim biçiminden kaynaklanan bir tarafı da vardır. İyi bir 

hükümdarlığın yumuşak muameleyle iyi bir halkı olduğu gibi, sert bir yönetimle de 

halka korku salınacağı için vasıfları kötü bir halk ortaya çıkar. Halka korku salan bir 

yönetim, kendi adaletsiz tutumu ile insanları yalana, hileye teşvik eder. Kötü huy ve 

karakterler ortaya çıkar.122 Dolayısıyla yönetimin adaletsizliği halkın adaletsizliğini 

peşinden getirir.  

Hükümdarın baskısı ve zorlayıcı gücü ortadan kalkarsa devlet zamanla 

zayıflar ve yıkılır. Çünkü mülkte hükümdar her şeyin sahibidir. Tasarrufu dilediği 

gibi gerçekleştirir. Devleti devlet yapan iktidardır, hakim olan otoritedir. İbn 

                                                            

120 Mukaddime II, s.499. 

121 Mukaddime(S.U.) I, s.108-109. 

122 Mukaddime II, s.574-575.  
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Haldun’un anlattığı devlet, tebaasının rızası ile değil, zorla kurulmuş sosyal bir 

yapılanmadır. Böyle oluşmuş bir devlet, bu özelliği gereği hürriyetleri dilediği yönde 

sınırlayabilen, istediği noktada da tamamen yok etme gücüne sahip bir müessesedir. 

Tüm bunları gerçekleştiren hükümdardır.123 

İbn Haldun’a göre devlet, yüksek bir egemenliğin etkisi altında olmayan tam 

bir mülktür.124 Mülk, bütün dünyevi menfaatleri ve hazları içine alan şerefli, şerefli 

olduğu kadar da zevkli bir mevkiidir. Bu yüzden rekabet ortaya çıkmakta, devlette 

ihtilaf ve çekişmeler her zaman olmaktadır. 125  Arzuların ulaştığı en son gaye 

mülktür. Mülke ulaşınca harcanan çabalar sona erer ve ona ulaşmak için katlanılan 

zahmetler unutulur. Rahat ve huzur tercih edilir. Dünya arzularının baskın oluşu ile 

refaha yönelinilir. Harcamalar artar ve lüks bir hayat tercih edilir. Fakat refah ve 

lüks, nefsin isteklerine boyun eğme ile ortaya çıktığı için ahlak bozulur.126 Zaman 

içinde hayırlı olan ve mülke ulaştıran bütün ahlaki özellikler yok olmaya başlar. 

Asabiyetin getirdiği güç ve iyi vasıflar mülkte yok olur gider. 

Asabiyetin getirdiği mülk, asabiyeti zayıflatır. Çünkü mülkte, hiç kimse kendi 

istediği gibi hareket edemez. İnsanlar hükümdarın hakimiyeti altındadır. Hakimiyetin 

gücüne güven başlar ve kişiler kendilerini savunma işini bu alanda görevlendirilmiş 

olanlara bırakırlar. Artık cesaretleri zayıflamaktadır. Kanun ve hükümlerin zora ve 

                                                            

123 Mukaddime(S.U.) I, s.351(dip.10). 

124 Sâtî el-Husrî, a.g.e., s.217. 

125 Mukaddime II, s.521. 

126 Mukaddime II, s.541-544. 
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baskıya dayanması  metaneti tümden yok eder. İçlerinde tembellik ve bezginlik 

halinin ortaya çıkması da asabiyetlerinin iyice yok olduğunu gösterir.127 

Mülkle birlikte oluşan refah içinde olma haline has olan hususlar da 

asabiyetin etkisini azaltır. Sahip olunan devlet ve refah sebebiyle bedevilik yerini 

hadariliğe bırakmıştır. Evlerde, giyim kuşamda mülkün getirilerini yaşamak, refah ve 

zenginlik içinde olmak bedevilikten gelen özellikleri ortadan kaldırır. Temelde 

bedevilikten gelen insanların sertlikleri ortadan kalktıkça, asabiyet ve mertlik de 

zayıflar. Asabiyetin gereklerini yerine getirmekten uzaklaşırlar. Kendilerinden sonra 

gelen nesillerde lüks ve zevke düşkünlük arttıkça asabiyetin etkisi daha da zayıflar. 

Refah ve nimete kendini kaptırma, zamanla asabiyetin yok olmasına neden olur.128 

Asabiyet, nesilden nesile farklılık gösterir. Mülkle birlikte ulaşılan refah, 

asabiyeti ortadan kaldırdığı gibi mülkü de zayıflatır ve zaman içinde yok eder. Bu 

zayıflama sürecinde asabiyet, kendine galip gelen asabiyete boyun eğer. Bu bir 

süreçtir. Hep birileri birilerine galip gelir, birileri de mağlup olur. Mağlup galibe uyar 

ve onun yolundan gider. 129  Başka bir siyasi hakimiyet altına girme ve vergiye 

bağlanma da asabiyeti zayıflatan etkenlerdendir. Hak arama hususunda asabiyet 

esastır. Asabiyetleri zayıflayan ve yok olanlar, kendilerini müdafaa etmekten aciz 

kaldıklarından dolayı vergi vermeye mecbur kalırlar. Bir kabile için borç ve vergi söz 

konusu ise artık mülke sahip olamazlar. Çünkü sömürülme, mülke ve iktidara 

engeldir. Bu durum, zaman içinde şahsiyeti ve ahlaki erdemleri de yok eder.130 

                                                            

127 Mukaddime II, s.479-480. 

128 Mukaddime II, s.501. 

129 Mukaddime II, s.510. 

130 Mukaddime II, s.503. 
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İbn Haldun’a göre devlet, bir hal üzere devam etmez. Başlangıçtan çöküşe 

kadar sürekli bir değişim vardır. Bu değişim temelde iki yönde olmaktadır. Birincisi 

büyüme ya da küçülme itibariyle sınırlarda meydana gelen değişme, ikincisi de genel 

özellikler ve ahlaki meziyetler itibariyle değişmedir.131 Ahlaki meziyetler itibariyle 

değişmede, nefsin isteklerine uyma sebebiyle olumsuz bir değişme söz konusudur. 

İtidalden kopma ve adaletten uzaklaşma hali vardır. 

İbn Haldun mülkün ömrünü insanların ömrüne benzeterek tavırlar teorisini 

ortaya koyar. Devletlerin değişmesini ve hallerini anlattığı bu fikrinde; 

başlangıcından ilerlemesine, duraklama ve gerilemesinden yıkılışına kadar bir 

devlette görülebilecek, müşahedelerden ortaya çıkmış beş tavrı ifade eder. 132  

Hanedanlıklar da insanlar gibi doğar, gelişme dönemini, duraklama dönemini ve 

gerileme dönemini yaşar. Yıkılma ise ölümdür. Bu süreçlerin her birinde hükümdar 

olan kişinin ahlakı değişir. Farklı farklı huylar kazanır ve bu şekilde mülk, yeni yeni 

haller geçirir. Öncelikle zafere ulaşılır, istenen elde edilir ve mülk mağlup olan 

iktidarın elinden alınarak devlet kurulur. Sonra iktidar tek bir elde toplanır. Şan, şeref 

ve bütün yetkiler malikin elindedir. Bunu sükunet ve rahatlık dönemi takip eder. 

Artık her şey tek elin hakimiyeti altındadır ve rahatlık sağlanmıştır. Bu süre içinde 

bir müddet ele geçirilenle yetinilir. Barış içinde kanaatkar biçimde yaşanır. Daha 

sonra huy değişir. İsraf ve savurganlık başlar. Çünkü lüks ve refah hükümdarın 

elindedir. Zevk için harcamalar yapılır. Varolan mevcut düzen bozulmaya 

başlamıştır. Keyfe düşkünlük bir hastalık haline gelince de kolay kolay kurtulunamaz 

                                                            

131 Sâtî el-Husrî, a.g.e., s.219. 

132 Mukaddime(S.U.) I, s.401-402(dip.10). 
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ve devlet çökene kadar da iyileşme mümkün değildir.133 İtidal üzere olma hali mülkü 

getirmiş, itidalden sapma hali de mülkün sonunu getirmiştir.  

İbn Haldun’a göre tagallübün, kahrın ve adaletin gereği olarak ortaya çıkan 

mülk yalnızca zulüm ve haksızlıktır. Tamamen adaletten uzaktır. Bundan dolayı da 

kötülenmiştir. 134 

İbn Haldun, İslam dininin mülkü kötü gördüğü noktalarda onu zatından 

dolayı değil, şeklinden dolayı benimsemediğini ifade eder. Mülkün elde ediliş ve 

kullanılış şekli hoş değildir. Hırs, zulüm, şiddet gibi kötülenen yönleri olduğu gibi, 

adaleti ve eşitliği gerçekleştirmek gibi iyi yönleri de vardır. İbn Haldun, mülkten ne 

olursa olsun vazgeçilemeyeceğini söyler. O, mülkü üçe ayırır. Birincisi, tagallübe ve 

zulme dayanan mülktür ki bunu tamamen eleştirir. İkincisi, siyasi hükümlerle 

yönetilen ama dini hükümleri dikkate almayan mülktür. Bunu da eleştirir. Üçüncüsü 

ise dini hükümleri dikkate alan mülktür. İşte İbn Haldun’un güzel ve faydalı bulduğu 

mülk budur. O, mülk meselesine bu anlayışla yaklaşır ve ancak bu tarzdaki bir 

mülkte ahlaki değer ve ölçülere göre yaşamanın mümkün olacağını ifade eder. 135 

 

1.3.3.3.  HİLAFET VE ADALET 

 Siyasi idare biçimi olan mülk, dünyevi faydaları sağlamak ve zararları 

uzaklaştırmak üzere halkı yönetmektir. Hilafet ise ahiretle ilgili güzelliklere ulaşmak 

                                                            

133 Sâtî el-Husrî, a.g.e., s.228-232. 

134 Mukaddime(S.U.) I, s.422(dip.15). 

135 Mukaddime(S.U.) I, s.425-426(dip.18). 
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için gerekli olan dünyevi işlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, dini gerekler 

doğrultusunda gerçekleşen bir yönetim biçimidir. 136 

 Hilafet, bir siyaset tarzıdır. İnsanların dini siyasetle idare olunması için şeriatın 

sahibine vekalet etmek demektir. 137  Siyasi yapılanma olarak tam mülkten çok 

farklıdır. Mülkte hükümdarın üstünde hiçbir güç yokken, halife idareyi Allah ve 

Resulü adına yürütür. Halifenin üstünde dini hükümler vardır ve bunlara uymak 

halife dahil herkesin görevidir. Mülkte ortadan kalkan adalet hilafette tam anlamıyla 

vardır.  

 Kalplerin bir noktada buluşması ve insanların birleşmesi ancak Allah’tan gelen 

bir yardımla mümkündür. Asabiyet mensupları arasındaki rekabeti ve kötü duyguları 

sadece din ortadan kaldırır.138 İnançlı bir topluluk oluşunca bedevilik ve asabiyet de 

ikinci planda kalır. İnanç asabeden üstün olur.139  Allah tarafından tanzim edilen 

kanunların uygulandığı siyaset biçimi dünya ve ahiret faydasını gözettiğinden dini 

bir siyasettir.140 

 İbn Haldun, asabiyet olmadan dini davetin olamayacağı üzerinde de durur. 

Çünkü dini davette insanları dinin hükümlerine sevk etmek söz konusudur. Asabiyet 

de sözün dinlenmesini sağlar. İbn Haldun halkın yönlendirilmesi gereken her hal için 

asabiyeti zaruri görür. Din için de zaruridir.141 

                                                            

136 Sâtî el-Husrî, a.g.e., s.217. 

137 Mukaddime II, s.578. 

138 Mukaddime II, s.527-528. 

139 Mukaddime(S.U.)  I, s.379(dip.4). 

140 Mukaddime II, s.577-578. 

141 Sâtî el-Husrî, a.g.e., s.209. 
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 Hilafet mülk demek değildir. İbn Haldun’a göre mülkün doğrudan dinle ilgisi 

yoktur. Semavi bir kitaba bağlı olmayan toplumlar da mülk ve devlet sahibi 

olmuşlardır. Mülke ulaşmak için dini kanunlar şart değildir. Din dışı bir unsur olan 

asabiyet ve onun sonucu olan mülk, din olsun olmasın, sosyal yaşamın zaruri bir 

kurumudur.142 Ama hilafet fevkalade bir hadisedir.143 

 İbn Haldun’a göre Müslümanlar mülkü istemeseler bile zamanla hilafet ortadan 

kalkacaktır ve yerine tam mülk geçecektir. Çünkü Arap asabiyetinin mülk sahibi 

olması engellenememiştir. İslam zulme, haksızlığa, adaletsizliğe dayalı bir mülkü 

istemez ama bu şekilde idare olunmayan mülkü de kabul edebilir. Çünkü Allah, 

Hz.Davud’a ve Hz.Süleyman’a mülk vermiştir. Bu düşüncesiyle İbn Haldun, dört 

halife döneminden sonraki mülkü kabul etmektedir. 144 

 İbn Haldun, İslam çizgisindeki hilafeti mülke tercih eder. Çünkü hilafeti İslam 

biçimlendirir, mülkü ise hükümdar şekillendirir. Her şeyi elinde tutan hükümdarın 

yönetiminde pek çok yanlış ortaya çıkabilir. Adaletsizlik kendini gösterir. Ama 

esasları Allah tarafından konulan hilafete dayalı mülki siyaset en iyi idaredir. Adalet, 

insanlar için ancak böyle bir idareyle gerçekleşir.145 

 İbn Haldun, hilafet makamının şartlarını da ayrı ayrı incelemiştir. Bu şartlar 

ilim, adalet, kifayet, duyular ve uzuvların sağlıklı olmasıdır. İbn Haldun, halife için 

adalet vasfının şart kılındığının üzerinde açıkça durur. Bu vasıf olmalıdır, çünkü 

                                                            

142 Mukaddime(S.U.)  I, s.422-423(dip.15).  

143 Mukaddime(S.U.)  I, s.426(dip.18). 

144 Mukaddime(S.U.)  I, s.108-109. 

145 Mukaddime(S.U.)  I, s.110. 
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halife; adaletin gerekli olduğu makamların başında bulunacaktır. O halde öncelikle 

kendisi adil olmalıdır.146 

 Halife, kadılara haksızlık ve zulümler karşısında görev yapmayı gerekli görür. 

Burada adalet ve eşitlikle bu görevin yürütülmesi gerekir.147 Kadıların görevi hilafet 

adına adaleti gerçekleştirmektir. Adil şahitler tayin etmek, adalet ve dürüstlük içinde 

hükümler vermek, bizzat kendisinin de adil ve zabit olması kadıya düşen 

görevlerdir.148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

146 Mukaddime II, s.582. 

147 Mukaddime II, s.631. 

148 Mukaddime II, s.635. 
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II. BÖLÜM 

 İBN HALDUN’UN UMRANINDA ADALET ANLAYIŞI 

  

2.1.   AHLAKİ ALANDA ADALET 

 İbn Haldun’a göre ahlak, bir kalp ve vicdan meselesidir. Vicdanına uygun 

hareket eden kişi, adaleti gözetendir. Dolayısıyla tam anlamıyla ahlaklı olan, aynı 

zamanda adil olandır. 

 Adalet, bir yönüyle eyleme yönelik bir erdemdir, bir yönüyle de bilgiye 

muhtaçtır. O, insanları doğru olanı yapmaya niyetlendiren, her söz ve fiilde adil kılan 

bir haldir. Ahlaki açıdan adalet, bir bilgi ve ölçü düzeyini gösterir. Eksiklikten de 

aşırılıktan da uzak olup vicdanın sesiyle hareket edebilmek adalete ulaştırır. Bu da 

ancak bir bilgi ve doyum hali ile gerçekleşir. İnsan nefsi iyi niteliklere sahip olursa 

erdemlerin kendisinde yer etmesini ister. Adalet de tüm erdemlerin üstünde, bunların 

hepsinin ahenginden kaynaklanan bir itidal hali olarak karşımıza çıkar.149  

 Ruhun kemale ermesini teşvik eden iyi ve güzel ahlak, kemale engel olan ise 

çirkin ve kötü ahlaktır. Kemali temin eden iyi vasıflar bedene hakim olursa dünyevi 

saadet de sağlanır.150  Adalet, iffet, cesaret gibi güzel ahlaki vasıflar ve bunlarla 

ortaya çıkan adil, cesur, iffetli vb. davranışlar insanlara mutluluk verir. 

                                                            

149 Saruhan, İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi Ve Hürriyet, s.118-121. 

150  İbn Haldun, Tasavvufun Mahiyeti “Şifâu’s-Sail”, Çev:Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, 
2.baskı, İstanbul, 1998,s.104. 
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 İbn Haldun’a göre “Batın istikametin esasıdır, bütün fiillerin sağlam ve bozuk 

oluşunun kaynağıdır.”151  

 İbn Haldun, tasavvufa dair düşüncelerini ifade ettiği Şifâu’s-Sâil adlı eserinde, 

batıni fiiller ile ilgili hükümleri iman ve kalpte faaliyet gösteren sıfatlar olarak ifade 

etmiştir. Ona göre bu sıfatlar ya iffet, adalet, cesaret, cömertlik, haya ve sabır gibi 

güzel huylar ya da riya, haset, kin gibi kötü huylardır. Batın zahire hükmettiği için bu 

sıfatlar kişilerin fiillerini etkiler. Batıni fiiller, kalpteki duygular bozuk olursa 

davranışlar da bozuk olur. Kalpteki vasıflar tabiatına uygun olan fiili ister. Kalpte 

kemali sevme hissi vardır. Bu sebeple kişi, her türlü hareket ve faaliyetinde kemale 

ermek için uğraşır. Akıl da kişinin istediğini yapabilmesini sağlar. Duyguları 

kuvvetlendirir ve pekiştirir. 152 Kalpteki vasıflar ahlaki niteliklerdir ve güzel huylar 

ahlaki davranışlar olarak ortaya çıkarlar. 

 Nefs, insanlarda idraklerin kuvvetli ve zayıf olması bakımından farklılık 

gösterir. Nefsteki farklılığın sebebi de dış dünyadan aldığı idrakler, melekeler ve 

bunların kazandırdığı keyfiyetlerdir. Nefsin varlığı bunlarla gerçekleşir ve kuvveden 

fiile çıkar. İbn Haldun ahlaktan ilimlere, sanatlara kadar melekelerin nasıl oluştuğunu 

incelemiştir.153 

 İbn Haldun’un devlet ve siyaset anlayışının, sosyal teorilerinin en önemli 

noktaları onun ahlak anlayışını oluşturmaktadır. O, ahlak konusuna Mukaddime’de 

geniş yer vermiştir. Hemen hemen her fikrinde ahlak anlayışını ortaya koymaktadır.  

                                                            

151 İbn Haldun, a.g.e., s.85. 

152 İbn Haldun, a.g.e., s.82-84. 

153 Sâtî el-Husrî, a.g.e., s.286-287. 
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 Bir millet ilerliyorsa ahlaki değerler kuvvetleniyor, geriliyorsa zayıflıyor 

demektir. Bu bakış açısıyla bakıldığında bir devletin gelişme, ilerleme döneminde o 

devlette ve hükümdarda ahlak sağlam, gerileme döneminde ise zayıftır. İbn Haldun, 

ahlak-devlet münasebetini bu şekilde tahlil eder.154  

 İbn Haldun’a göre her toplumun yaşadığı aşamalar döngüsel bir süreçtir. Fakat 

tüm insanlık için aynı süreç söz konusu değildir. Aynı zaman diliminde her toplum 

farklı aşamalar yaşar. Biri gelişirken diğeri yok oluyor olabilir. Burada tek bir gerçek 

vardır ki o da; bir yok oluş varsa temel belirtisinin ahlaki çözülüş olduğudur.155 

 İbn Haldun’a göre bedeviler hayra ve fazilete hadarilerden daha yakındır. Bunu 

da, nefste önce iyi huylar yer ederse kişi kötülüklerden uzak kalır, kötü huyları 

alışkanlık haline getirdiği vakit de iyi huylardan uzak kalmış olur, şeklinde açıklar. 

Her ne kadar ahlaki bakımdan bedevilerin nefslerinde kötü huylar olsa da onlar, 

hadarilere kıyasla daha iyi durumdadırlar.156  

 İbn Haldun, mülkün insanın değerlerini yozlaştırdığını, bireylerin ahlak ve 

erdemlerini bozduğunu açıkça savunmaktadır. O, ahlaki bakımdan düşünülebilecek 

hemen hemen bütün olumsuz vasıfları şehir hayatı yaşayan hadari umrana yükler.  

 İbn Haldun’a göre şehirler bozulma alanlarıdır. Buna neden olan ise iktisadi 

etkenlerdir. Tabii ve sade bir çevrede yaşayan bedevilerin ruhları ve bedenleri de 

sadedir. Bu durum ahlaki alanda net olarak ortaya çıkar. Bireysel olarak bakıldığında 

doğruluk, dürüstlük, cömertlik, adalet, kanaatkarlık gibi vasıflarda; toplumsal olarak 

da dayanışma ve yardımlaşma gibi özelliklerde kendini gösterir. Bu özellikler, 

                                                            

154 Mukaddime(S.U.)  I, s.358(dip.13). 

155 Özlem, Doğan, Tarih Felsefesi, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1994, s.31. 

156 Uludağ, a.g.e., s.133-134. 



  54

şehirleşmeye başlanmasıyla niteliğini değiştirir. Çünkü yaşanılan çevrenin 

karışıklığı, kişilerin ruhlarına da tesir eder. Birlikte yaşamanın zorunlu kıldığı 

yardımlaşma, gitgide menfaate dayalı dayanışmaya dönüşür. İnsanların talepleri 

artınca birbirleriyle geçinemez hale gelirler. Çünkü menfaatler çatışır. Böylece 

dayanışma ortadan kalkar, adaletten uzaklaşılır. İbn Haldun, refah ve hadaretten hasıl 

olan ahlakın bizzat ahlak bozulması hadisesi olduğunu ifade etmiştir. 

 İbn Haldun’a göre hadari olanların ahlakilikleri nezaket kurallarına, adaba 

dayanır. Tabiilikten uzak, resmi bir hal almışlardır. Gerçek ahlak bedevilerdedir. 157 

 İbn Haldun’un amacı bedeviyi methetmek, hadariyi yermek değildir. Çünkü 

bedevinin ahlaki yönden iyi durumda olması, kendi zatından olan ve ondan 

ayrılmayan bir meziyet değildir. Yaşadığı ortamın sağladığı bir güzelliktir.158 Yine 

hadarinin ahlaki niteliklerindeki bozukluk da kendi zatından değildir.Bireysel 

vasıflar dışında durum böyledir. Ama her şeye rağmen İbn Haldun ‘Umranın gayesi 

ve hedefi, hadaret ve refahtan ibarettir’ demektedir. Gayesine ulaşan umran 

bozulmaya başlasa ve yok olmaya doğru gitse de bu böyledir.159 

 Ahlaki bozulma ile ekonomik hayatta da bozulma başlar. İnsanlar geçimlerini 

meşru yollardan temin etmekten uzaklaşırlar. Her şeyde adaletsizlik  ortaya çıkmıştır. 

Devlet artık adil değildir. Mahkemeler zulüm aracı haline gelmiştir. Halkın gücü 

kalmamıştır. Bolluk ve lüks dini duyguları da zayıflatmıştır. Böyle bir mülkün devam 

                                                            

157 Mukaddime(S.U.) II, s.674-675(dip.8). 

158 Mukaddime(S.U.) II, s.680(dip.8). 

159 Mukaddime II, s.892. 
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etmesi de artık imkansızlaşmıştır. Ahlakın çöküşü her şeyle birlikte mülkün 

çöküşünü de beraberinde getirir.160 

 

2.2.  SOSYAL ALANDA ADALET 

 İbn Haldun, insanların iyilik yapmaya da kötülük yapmaya da müsait bir 

karaktere sahip olduklarını ifade eder.161  İnsanın iyiliği adaletinden, kötülüğü de 

adaletsizliğindendir. Kişi, vicdanının sesine kulak verdiği ve aklını kullandığı ölçüde 

adil, bu yetilerden uzak hareket ettiği ölçüde de adaletsiz olur. 

 İbn Haldun’un adalet fikri, bireylerdeki ahlaki ve vicdani boyutundan başka, 

insanın kontrolü dışında sosyal yapının belirlediği bir ölçüdür. Adalet, toplumsal 

değişmenin bozulma tarafına kaymasını engelleyen bir sosyal anlayıştır. Toplumun 

ve hukukun yaralarını saran, zilletin önüne geçen bir etkisi vardır.162  

 Toplumsal yapıyı inceleyerek umran ilmini ortaya koyuşu ile sosyal hayatın 

olumlu ve olumsuz yönlerini daha yakından gören İbn Haldun için ‘adalet’, insani 

ilişkilerde vazgeçilmez bir unsurdur. 

 Adalet, sosyal açıdan insanların bir arada olabilmesinin bir yoludur.163 İnsan en 

iyi hisleri de taşısa bu, toplumu yaşamak için en iyi hale getirmez. Herkes iyi hisler 

taşımalı ve adalet bilgisine sahip olmalıdır. Sosyal alanda adaletin tesisi için bilgelik 

de gerekir.164 
                                                            

160 Arslan, a.g.e., s.151-154. 

161 Toptaş, a.g.e., s.27. 

162 Hadduri, Macid, İslam’da Adalet Kavramı, Yöneliş Yayınları, 2.baskı, İstanbul, 1999, s.231. 

163 Solomon, Robert C., Adalet Tutkusu: Toplum Sözleşmesinin Kökenleri Ve Temelindeki Duygular, 
Çev:Ertuğ Altınay, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995, s.54. 

164 Solomon, a.g.e., s.73. 
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 Adalet duygusu, insan ve toplum hayatında önemli bir etkinliğe sahiptir. Adalet 

hissi kişiye haksızlık ve zulüm karşısında dayanma ve direnme gücü verir. Mücadele 

azmi kazandırır. Adalet, cesareti pekiştirir. Bedevi toplumların cesaretleri haksızlık 

karşısında mücadele azminden ileri gelir. Bedeviler bu mücadelelerini asabiyetlerinin 

verdiği güçle, birlikte hareket etme gücüyle gerçekleştirirler. Adaleti elde etmek için 

çaba göstermek insanların gücünü de heyecanını da artırır. İbn Haldun 

Mukaddime’de bedevilerin karakterlerinden ve güçlü vasıflarından bahsetmiştir.  

 İbn Haldun’a göre, insanların bir arada toplanmaları umranı oluşturur. Umran, 

toplum ilmidir. Umranı sağlayan da insanların ihtiyaçlarını temin için bir araya 

gelmeleridir. Bu ihtiyaçlar temelde barınma, gıda ve korunmadır. Bedevi umranlarda 

ihtiyaçlar en asgari düzeydedir. İnsanlar her anlamda kanaatkardırlar. Hadari umrana 

dönüştükçe ihtiyaçları artar ve kanaatkarlıkları azalır. Diğer tüm güzel ahlaki vasıflar 

için de aynı azalma söz konusudur. 

 Sosyal adalet, imkanları eşit bir toplum oluşturmak için insanlar arasında 

dayanışmayı güçlendiren bir adalet düzenidir. Bu düzende yaşam için gerekli 

imkanların sağlanması, yetecek kadar ev ve gıda maddesine sahip kılma esastır.165 

Bu şekilde değerlendirilen bir sosyal adalet anlayışı İbn Haldun’a göre bedevi 

toplumların hakim unsurudur. 

 İbn Haldun, umranın temelinde insanların işbölümü yaparak geçimlerini temin 

etme anlayışlarının olduğunu savunur. İşbölümü yapmak için bir arada bulunmak 

gerekir. İnsanların bir arada kalabilmeleri için de birbirlerinin güçlerine güvenmeleri 

ve adaleti hissetmeleri lazımdır. Çünkü bu sayede yaşamın devamı için gerekli güç 

                                                            

165 Şafak, Ali, İslam Dini Ve Sosyal Adalet, D.İ.B. Yayınları, Ankara, 1992, s.11. 
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sağlanır. Hissedilen emniyet de insanlara rahatlık ve mutluluk verir. Toplum böyle 

bir yapıdır.  

 Toplumda tüm değerler, tüm güzel vasıflar adaletle birlikte ortaya çıkar. İnsan 

iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu adaletle kavrar. İbn Haldun’a göre; adalet 

varolduğu müddetçe bir arada yaşanır. Bu, ahlakın varlığının işaretidir. Ahlaki 

çöküşün yaşandığı an zaten toplumun da çöküşü gerçekleşir ve başka bir hakimiyetin 

altına girme söz konusu olur. 

 Mısır’da kadılık yapan İbn Haldun, adaletin dağıtımıyla da bizzat uğraşmıştır. 

Ahlaksızlık ve adaletsizlikle mücadele etmiştir. Ona göre sosyal problemleri 

çözmenin yolu adaletten geçer. Tarafsız bir şekilde adaletsizliği engelleme çabasında 

olan hukuk, sosyal yaraları sarmaya ve toplumun ahlaki çöküşünü engellemeye 

çalışır.166 

 İbn Haldun’a göre toplumsal yapı siyasi idarenin etkisi altında 

şekillenmektedir. O, dini karakterli devletlerin adalet ölçüsünü dini hükümlerin 

belirlediğini söyler. Bu yapıdaki devletlerin toplumu da bu ölçü doğrultusunda 

yönetilir. İnsanların kendi oluşturdukları kanunlara dayalı devletlerin adalet ölçüsü 

ise kanunlarla belirlenir. Fakat kanunlar insan yapısı olduğundan adaletin işlerliği 

kusurludur. İbn Haldun, bu tip yönetimde adaletin hükümdara bağlı olduğunu ve bu 

şekilde sağlanacak sosyal adaletin gerçek bir adalet olmadığını savunur. Böylesi 

toplumlarda hukuk düzeni kusurludur. Hükümdar da toplum da mükemmel olmaktan 

uzaktır.167 

                                                            

166 Hadduri, a.g.e., s.235-237. 

167 Hadduri, a.g.e., s.233-234. 
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 Toplumlarda sınırsız bir adalet anlayışı düşünülemez. Toplumun menfaati için 

bireylerin bir sınırı olmalıdır.168 İbn Haldun bu hususta, özellikle mülk tarzı idarede 

melik olan kişinin sınırlarını kendinin belirlemesini eleştirir. Kişinin sınırını kendi 

belirlemesi zaten bir sınırsızlıktır. Dolayısıyla sınır tanımamak adaletten kopmuş 

olmaktır. Böyle bir anlayış da zamanla toplumun ve idarenin sonunu getirir.  

 İnsanların davranışları ve hayattaki motivasyonları adalet perspektifinden 

bakıldığında; toplumdaki ahlaki, kültürel beklentilere, sosyal normlara cevap verdiği 

ve uygun olduğu sürece kendilerini ilgilendirir.169 Sosyal açıdan adalet beklentisi, 

bireyler tarafından toplumda istenen boyutta sağlandığı sürece geriye kalan her şey 

kişiseldir. Sosyal adalet, kişilerin bir diğerini etkilemedikten sonra, öznel adalet 

anlayışlarına karışmaz. 

 Sosyal adalet, toplumsal ilişkileri insanların ortak yararını gerçekleştirmek için 

düzenler. 170  Adalet, toplum için şartların düzenli olarak tatmin edici olmasını 

sağlayan temel karakterlerdendir.171 Toplumun düzeni, bireylerin toplumsal hakları 

yanında görevlerle de dengelenerek korunmalıdır. Herkes kendine imkanlar sağlayan 

topluma katkıda bulunmalıdır. Toplumda denge bu şekilde sağlanır. Dengeyi 

gerçekleştiren mekanizma ise adalettir.172 

 
                                                            

168  Kutub, Seyyid, İslam’da Sosyal Adalet, Çev:Yaşar Tunagür-M.Adnan Mansur, Cağaloğlu 
Yayınevi, İstanbul, 1962, s.80. 

169 Brighouse, Harry, Justice, Polity Press, Cambridge, 2004, s.142-143.  

170  Çeçen, Anıl, Adalet Kavramı -Adalet Kavramının Göreliği Üzerine Bir Deneme-, Gündoğan 
Yayınları, 2.basım, Ankara, 1993, s.25. 

171 Ci, Jiwe, The Two Faces Of Justice, Harward University Pres, Cambridge, Massachusetts, London, 
2006, s.1. 

172 Çeçen, a.g.e., s.26. 
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2.3.  SİYASİ ALANDA ADALET 

 Adalet, devlet yönetiminin en önemli unsurudur. Adalet kavramı ile eşitlik 

arasındaki yakın ilişkiye dayanarak, siyasette benzerlere benzer muamele yapmak 

adaletin gereğidir.173  

 Olaylara adil bir yaklaşım ve toplumu oluşturan her bireye aynı muamelenin 

uygulanması için, herkes için ortak kuralların olması gerekir. Riyasetle yönetilen 

bedevi toplumlarda üstünlüğü olan örfün, benzer olaylara aynı hükmü vermesi 

bakımından adalete yakın olduğu görülür. Örfün bedevi toplumlardaki 

uygulamasının adaletle ne kadar bağdaştığı tartışmalı olsa da İbn Haldun, herkese 

aynı şekilde davranılmasıyla ortaya çıkan uygulamada adaletsizliğin olmamasının 

bile adalet olduğu bakış açısıyla, riyaseti adil bir yönetim biçimi olarak kabul 

etmiştir.  

 Her toplumun bir siyasi yapısı vardır. Çünkü toplum bir otoriteye ihtiyaç duyar. 

İbn Haldun bedevi toplumların idaresini olumlu bulur. En başta zulüm yoktur. 

Bedeviler bizzat kendileri zulme ve haksızlığa karşı dururlar, mazlumu korurlar. İbn 

Haldun’a göre; bedevi toplumların karakterlerinde de yönetimlerinde de adalet 

esastır.174 

 Siyasi idarenin ve yöneticinin adaletli bir tavır içinde olması, toplumu oluşturan 

bireylere güven verir. İnsanlar, bu güveni hissetmeden hayatlarındaki temel unsurları 

gerçekleştiremezler. Değerlerini kaybederler. Zora ve baskıya dayalı mülk idaresinde 

insanlar, hükümdarın zulmü ve adaletsizliği karşısında korkaklaşmışlar, cesaretlerini 
                                                            

173  Güriz, Adnan, Adalet Kavramı ‘Adalet Kavramının Belirsizliği’, Türkiye Felsefe Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1994. s.5-9. 

174 Hassan, Ümit, İbn Haldun’un Metodu Ve Siyaset Teorisi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 
1998, s.252. 
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yitirmişlerdir. İbn Haldun, malikin adaleti ile halkın da adil, malikin zulüm ve 

adaletsizliği ile de halkın adaletten uzaklaşmış bir halde bulunduğunu pek çok kez 

söylemiştir.  

 Makam, idareci konumda olan kişilerin kendileri gibi olan diğer insanlar 

üzerinde tasarrufta bulunmalarını sağlayan güçtür. Makamdan maksat ise adaletle 

idare etmek, idare edilenlere fayda sağlamak ve onları zararlardan korumaktır. Ya da 

bunun tam tersi şekliyle kendi şahsi arzusuna göre idare etmektir.175  

 Hükümdarın ya da mahkemelerin benzer olaylar karşısında farklı tutumlar 

içinde olmaları siyasi alanda adaletsizlik doğurur. Mülkte her şey hükümdara bağlı 

olduğu için, adaletsizlik mahkemeler için de geçerlidir. 

 Şiddet ve zulüm gibi idare tarafından reddedilmesi gereken yanlış fiillerin 

düzeltilmesi bir yana, siyasi idare tarafından keyfi bir biçimde uygulanması 

bireylerde adaletsizlik hissini doğurur. Baskı ile süren idare şekli olan mülk, İbn 

Haldun’un bakış açısında en adaletsiz siyasi yönetim biçimi olarak dikkat 

çekmektedir. İbn Haldun, mülkte genel olarak şahsi arzulara göre yönetimin ön plana 

çıktığını belirtmekle birlikte, adaletle idare olunduğu takdirde mülkün de doğru bir 

idare şekli olabileceğine işaret etmiştir.  Ona göre mülkte adalet, ancak dini siyasetle 

yönetildiği zaman söz konusu olur. 

 Siyasi açıdan adalet, sadece zulmün reddedilmesi değil, aynı zamanda 

gereğinin uygulanmasıdır.176 İbn Haldun’un siyasi idarede hilafeti methetmesi, insani 

ve ahlaki olan vasıfları bozmadan yönetimi gerçekleştirmesindedir.177  

                                                            

175 Mukaddime II, s.922-923. 

176 Güriz, a.g.e., s.18. 

177 Mukaddime(S.U.)  I, s.111. 
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 İbn Haldun, devletin başında olacak kişinin sağlığına ya da vücut güzelliğine 

değil adaletine bakmak gerektiği üzerinde durur. Sağlıklı dönemlerinde zarar veren 

bir yönetim anlayışı belirleyen hükümdarın hasta olması millet için daha hayırlıdır.178 

 Adalet duygusu, toplumun refahına yönelik bir kaygı olarak ortaya çıktığında 

siyasi açıdan değerlendirilmelidir. 179  Siyasal adalet toplumsal faydayı gözetir. 

Toplum için ne yararlı ise o şey adaletli olarak kabul edilir.180 Siyasi sistemlerde 

adaletin temeli ancak akılla kurulan bir işbirliği stratejisidir.181  

 İnsan, toplumsal bir varlık olmasının yanında aynı zamanda siyasi bir varlıktır. 

Adalet, bu yönüyle insanın diğerlerini sömürmek için avantajlı pozisyonunu 

kullanmasını engelleyici güçtür. Bu pozisyonu kendi yararına kullananları haklı 

göstermeyen şey yine adalet duygusudur. Bireylerin karakter ve dürtülerini 

şekillendirmek için hükümdar ne kadar karışırsa karışsın, güçlü ahlaki engeller 

vardır. Toplumu daha az adil yapan her türlü uygulama yanlıştır.182  

 

2.4.   İKTİSADİ ALANDA ADALET 

 İktisadi alanda adalet İbn Haldun için mühim bir meseledir. İktisadi hayatta 

ahlaklı olmak, adil davranmak çok önemlidir. Ticari hayatın dengeli ve ölçülü olması 

adaletli davranılmasıyla doğru orantılıdır. Ahlaksızlık ve adaletsizlik iktisatta 

düzensizliği doğurur.  

                                                            

178 Toptaş, a.g.e., s.61. 

179 Solomon, a.g.e., s.209. 

180 Çeçen, a.g.e., s.30. 

181 Solomon, a.g.e., s.172. 

182 Brighouse, a.g.e., s.159.  
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 İbn Haldun, sosyal faaliyetlerin önemli bir bölümünü iktisadi faaliyetlerin 

meydana getirdiğini ifade eder. Fakat insanın maddiyata düşkün oluşunu ve kazanca 

karşı büyük bir zaafı olmasını eleştirir. Çünkü bu zaafla sosyal faaliyetler tamamen 

ekonomik boyuta kayar. Bu şekilde yaşayan insanların manevi değerlerinin 

zayıfladığını belirtir.183 

 İktisadi şartların bozuk, kazancın dengesiz, gelir dağılımının gayrı adil ve 

ticaretin ölçüsüz olduğu toplumlarda, iktisadi alandaki bozukluk ahlaki dengeyi de 

etkiler ve bozar. 184  Toplumdaki değişimde iktisadi etkenler oldukça önemli bir 

faktördür.  

 İbn Haldun’a göre insanların kazanç sağlamalarının, ürün elde etmelerinin 

temelinde işbölümü yapmaları yatar.185 Bireylerin tek başlarına ihtiyaçlarını temin 

edememeleri sonucu bir araya gelerek temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaları 

umranı meydana getirmiştir. Umranda işbölümü ortamı oluşmuş ve insanlar emekleri 

karşılığı ihtiyaçlarını gidermişlerdir. Temel ihtiyaçlarını karşıladıkları noktada 

bedevi umran aşamasında olan topluluklar, zamanla daha çok üretimle fazladan ürün 

elde ederek imkanlarını artırmışlardır. İşbölümünün gücü zaman içinde mülkü de 

beraberinde getirmiş ve bedevilikten hadariliğe geçiş yaşanmıştır. Daha çok üretim 

daha çok kazancı sağlamış ve kazanç, halkı refah düzeyine çıkarmıştır. Buraya kadar 

adaleti gözeterek gelen toplumun, hırsa kapılması ve adaleti göz ardı ederek ‘daha 

çok’ için uğraşması ahlaki bozulmalara sebep olmuştur.  

  

                                                            

183 Ülger, İbrahim, İbn Haldun: Işığın Kaynağı Doğu-4, Berfin Yayınları, İstanbul, 2004, s.52. 

184 Mukaddime(S.U.) I, s.117. 

185 Kozak, İ.Erol, İbn Haldun’a Göre İnsan-Toplum-İktisat, Pınar Yayınları, İstanbul, 1984, s.175. 
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 İbn Haldun’a göre gerçek kazancı ancak adalet sağlamaktadır.  

 İbn Haldun, bedevilerle hadarilerin farklı durumlarda bulunmasının nedeninin 

tamamen  iktisadi ve maddi şartlardan kaynaklandığını düşünür. Bedeviler hadarilere 

göre ahlaken daha dürüst, namuslu, mert ve adildirler. Hadariler ise ikiyüzlü, hilekar, 

bencil ve kurnazdırlar. Ahlaki bakımdan bu iki toplum tipi arasındaki farkın sebebi 

yalnızca iktisadi şartlardır.186 

 Toplumların yaşam biçimini ekonomik koşullar belirler. İnsanların toplum 

olabilmeleri için iktisadi açıdan da bir araya gelmeleri gerekir. Fakat iktisadi alanda 

adaletin sağlanması şarttır. Yoksa toplum dengesi bozulur. İktisadi alanda adalet 

herkese ekonomik özgürlük sağlar.187  

 Toplumda bireysel özelliklerin farklı oluşu ve koşullardaki eşitsizlik 

adaletsizliği meydana getirebilir. Böyle durumlarda ekonomide dengeyi sağlayan 

adalettir.188 

 İbn Haldun adaletin, refahın ve iktisadi faaliyetlerin temeli olduğunu ifade eder. 

Devletin uyguladığı adil siyaset, iktisadi faaliyetleri de olumlu etkiler. Adaleti 

gözeten bir siyasi düzen ve adil bir sosyal ortam insanlara çalışma azmi verir. 

Emeğinin hakkını alan kişinin üretimi de artar.189 

 İktisadi faaliyetler artınca kazanç çoğalır. Dolayısıyla halk refaha kavuşur. 

Devletin gücü halkının zenginliğiyle artar. Zenginliği sağlayan da devletin güçlü 

                                                            

186 Mukaddime(S.U.) I, s.117. 

187 Çeçen, a.g.e., s.28. 

188 Çeçen, a.g.e., s.28. 

189 Kozak, a.g.e., s.160. 
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politikasıdır. 190 Devletin gücünün ve etkisinin az, harcamaların kısıtlı olduğu 

durumlarda ise iktisadi faaliyetler geriler.191 Toplumun ekonomik yapısı bu şekilde 

bozulur. Bu gidişat devam ederse halk fakirleşir. 

 İbn Haldun’a göre devlet iki temel üzerine kurulur. Biri asabiyet, diğeri de 

iktisadi temeldir. Bu iki güç devleti meydana getirmekle kalmaz, devamını da 

sağlarlar. Toplumu ve yönetimi büyük ölçüde etkileyen bu güçlerin zayıflaması, 

devletin de zayıflamasını beraberinde getirir. İbn Haldun, devletin gücünün özellikle 

iktisadi manadaki güçle doğru orantılı olduğunu belirtir. Devletin masrafları ve vergi 

politikası gücün niteliğini gösteren unsurlardır.192 

 İbn Haldun, siyasi istikrarın ekonomik istikrarla olan irtibatını vergi konusu 

üzerinde durarak ifadelendirir. Ona göre siyasi yönetimin vergileri azaltması iktisadi 

faaliyetleri canlandırır. Çünkü vergi gelirleri artar. Az alınan vergi, vergi toplanan 

tabanı genişleteceğinden azdan çok kazanılmış olur. Böylece devletin kalkınması da 

tebaanın huzuru da sağlanmış olur. İbn Haldun, yüksek verginin halkı ezeceği 

üzerinde durmuş, çok kazanan devletin aslında kaybeden olduğunu söylemiştir. 

Tebaası güçlü olan devlet gerçek güç sahibi olur. Devletin iktisadi gücü nispetinde 

millet, milletin varlıklı oluşu nispetinde ise devlet kazanır.193  

                                                            

190 Kozak, a.g.e., s.166. 

191 Kozak, a.g.e., s.213. 

192 Hassan, a.g.e., s.283-284. 

193 Mukaddime(S.U.) II, s.669(dip.7).  
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 İbn Haldun, iktisadi alanda devlete vazgeçilmez bir yer verir. Devletin 

oluşturduğu güven, huzur ve adalet ortamı, devletin ekonomisinin temelidir. Ona 

göre iktisadi adaleti bizzat devlet sağlar. 194 

 İbn Haldun iktisadi adaletin devlete bağlı olduğu düşüncesiyle, devletin 

kendisinin iktisadi faaliyet yapmasını reddeder. Çünkü devlet, ancak düzenleyen ve 

denetleyen olmalıdır. Kendi de işin içine girince çıkarlarını gözeteceğinden, adaletini 

kaybedecektir. İşlerin bu şekilde yürümesi toplumun menfaati ve huzuru açısından 

önemlidir.195 

 Devletin iktisadi faaliyet içinde bulunması toplumda önemli problemlere sebep 

olur. İbn Haldun bu hususta iki ciddi problem üzerinde durur. Bunlardan bir tanesi, 

devletin bütün olanaklarıyla tarım ve ticaret işine girmesinin diğer tüccar ve çiftçiler 

karşısında haksız rekabete neden olacağıdır. Çünkü devletin maddi imkanlarının 

büyüklüğü yanında siyasi gücü de vardır. Diğer problem ise, devletin kanun koyucu 

gücü ile iktisadi faaliyet içinde bulunmasıdır. Siyasi yetkiyi elinde bulunduran 

devletin bu durumda olması, halkı ezici otoriter uygulamalara neden olabilir. 

Kendisinin de bir üretici olarak, ürünlerin bedellerini belirleyici konumda bulunması 

halkın iktisadi gücünü yok eder. O zaman da vergileri toplayamaz hale gelir. Çünkü 

oluşan haksızlık ve zulüm halkı ezmiş, vergi bile veremeyecek hale getirmiştir.196  

 İbn Haldun’a göre halkın gördüğü baskı ve zulüm, üzerlerine korku saldığı gibi 

güven ortamını da yok eder. Mülkte aynen bu şekilde olmaktadır. Mülke ulaşınca, 

zaman içinde kaybedilen iyi hasletlerle birlikte vaktiyle kazanılmış olan refah ve 

                                                            

194 Kozak, a.g.e., s.159-160. 

195 Kozak, a.g.e., s.168. 

196 Kozak, a.g.e., s.167-168. 
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zenginlik hali de yok olup gitmektedir. İktisadi yapının bozulmasına yol açan 

hükümdarın baskısı, adaletsizliğiyle kazançları da güzel huyları da tüketmektedir. 
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SONUÇ 

 İbn Haldun, zaman zaman tezimizin içinde de belirttiğimiz gibi, başlı başına 

bir adalet kuramından bahsetmemektedir; Onun düşünce dünyasına girilince adalete 

önem vermiş olduğu hissedilmektedir. Çünkü ele aldığı siyasi, iktisadi, kültürel her 

konuda adaletin dolaylı bir şekilde de olsa vurgulandığını görüyoruz. İbn Haldun 

adaleti, duyguları, fiilleri ve davranışları etkileyen bir erdem olarak, insan fiilleriyle 

ilgili alanlara yansıtmıştır. 

 Onun tam izaha dayanan, net bir adalet tanımı yoktur. Bu kavram, 

düşüncelerinin temelindedir. Bunun için adalet, onun eserlerinde hemen hemen her 

bahse yansımıştır.  

 İbn Haldun’un adalet anlayışının ortaya konulması için ahlaki, sosyal, siyasi 

ve iktisadi  görüşlerinin incelenmesi gerekir. Onun ahlaki görüşleri, sosyal, siyasi ve 

iktisadi hayata dair fikirlerinde açığa çıkar. Adaletin sosyal, siyasi ve iktisadi boyutu 

da ahlaki boyutuyla birebir alakalıdır. Adalet öncelikle ahlaki ve vicdani bir 

meseledir. Bunun yanında bilgiyi ve sorumluluğu da gerektirir. Kişisel bir erdem 

olan adalet, bireyde ortaya çıkar ve topluma yansır. Bireyler toplum içinde 

tanımlandığı için adaletin toplumsal ilgisi kaçınılmazdır. Toplumun siyasi yönetimi 

gerektirmesi noktasında adalet, bireyin yer aldığı her meselede var olmuştur ve 

olacaktır. İktisat için de aynı şey geçerlidir.  
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İbn Haldun’un toplumsal görüşleri umran, asabiyet, bedevilik ve hadarilik 

kavramları etrafında toplanır. Umran, içtimai hayattır. Umranın düzeni, dengesi ve 

devamı için adalet sağlanmalıdır. Adalet, asabiyeti koruyan ve güçlendiren bir 

unsurdur. Asabiyetten kasıt kabilecilik, akrabalık ruhudur. Bedevilik ve hadarilik de 

insanların yaşam tarzları, öncelikleri ve düşüncelerindeki farklılıklardan kaynaklanan 

iki cemiyet tipidir. Adalet, bedevilerin en önemli vasıflarındandır. Ama onların 

yapabildikleri, gördükleri her yerde zulüm ve adaletsizlikle savaşmaktan ibarettir. Bu 

duyguları bedevileri, hadarileşmekten ve güzel özelliklerini yitirmekten koruyamaz. 

Hadarilik istenen yaşam tarzıdır. Çünkü bolluk, refah, zenginlik, güzel evlerde 

yaşama, gıdaların çeşitli olması vb gibi tercih edilen özellikler hadari hayatın 

özellikleridir. Fakat İbn Haldun, hadari hayatın insanların güzel özelliklerini 

bozduğunu, ahlaki erdemleri yitirmeye sebep olduğunu açıkça ifade eder. Bu sebeple 

ona göre sosyal adalet, bedevi toplumlarda sağlanmakta, hadari toplumlarda  

sağlanamadığı için de toplumsal ve siyasal çöküş yaşanmaktadır. 

Siyasi alanda adaletle yakından ilgilenen İbn Haldun, bu anlayışıyla yönetim 

biçimlerini eleştirmiş ya da onaylamıştır. Ona göre bedevi toplumlardaki riyaset,  

insanlardaki adalet duygusunu yıpratmayan ve muhafazasını sağlayan bir idaredir. 

Hadari toplumların idare biçimi olan mülk ise iktidar gücünün elinde şekillenen bir 

hamur gibidir. Hükümdarın tabiatı nasılsa devlet de o yönde gider. Mülke dayalı 

idarede her türlü yetki hükümdarın elinde olduğu için adaletsizlik mümkündür. İbn 

Haldun, mülkü açıkça baskı ve zulme dayalı bir idare biçimi olarak tanımlamıştır. Bu 

nedenle mülkü eleştirmiştir. Onayladığı idare biçimi ise hilafettir. Çünkü hilafette 

etken unsur dini hükümlerdir. Halife istediğini keyfince uygulayan bir konumda 

olmaktan çok uzaktır. Dini hükümlerle yönetilen hilafet idaresinde hükümler, İlahi 



  69

İrade’den kaynaklandığı için adaletin en fazla sağlandığı yönetim şekli de bu 

olacaktır.  

İbn Haldun, her türlü yönetim biçimine tâbi toplumlarda adaletsizliğin 

tamamen önüne geçilebileceğini kabul etmez. Çünkü insanlarda iyi özellikler olduğu 

kadar kötü özellikler de vardır. Bu nedenle siyasi idarelerde ve toplumlarda tam bir 

mükemmellik sağlanması mümkün değildir. Ancak adaletin mümkün olduğunca 

gerçekleştirilmesiyle birlikte, en ideale yakın siyasi idare ve toplumlar oluşabilir. 

  İktisadi alanda adalet de İbn Haldun için tartışmasız sağlanması gereken bir 

durumdur. Bu da ancak devlet eliyle gerçekleşir. Devlet halkını iktisadi kalkınma 

için teşvik etmeli ve herkese eşit haklar dağıtmalıdır. Adil uygulamalarıyla iş 

bölümünü kuvvetlendirmelidir. İbn Haldun, devletin bizzat iktisadi faaliyetlerde 

bulunmasını reddeder. Çünkü oluşacak haksız rekabet, iktisadi adaletsizliğe sebep 

olacaktır. 

Şunu belirtmek gerekir ki; İbn Haldun’un adalet anlayışı kendisinden önceki 

fikri mirastan çok farklı değildir. O, öncekiler gibi, adalet düşüncesiyle ilgili özel, 

dikkate değer görüş ortaya koymamıştır. Eserlerinde adalet konusunu sistematik bir 

biçimde işlemediği için onun adaletle ilgili görüşlerini derli toplu bir şekilde ele 

almamız güçleşmiştir. Her şeye rağmen, bir toplumbilimci olarak İbn Haldun’un 

düşünceleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, adalete önem verdiği 

açıkça görülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda bütün eksikliklerine rağmen, İbn 

Haldun’un adalet anlayışından ziyade onun adalete verdiği önemi ortaya koymaya 

çalıştık. 
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ÖZET 

 “İbn Haldun’da Adalet Anlayışı” adını taşıyan bu araştırmada, 14.y.y.’ın 

büyük bilgin ve filozofu olan İbn Haldun’un adalet fikrini ortaya koymaya çalıştık. 

 Araştırmamızda başta İbn Haldun’un Mukaddime’si olmak üzere eserlerinden 

yola çıkarak adalet anlayışını tetkik ettik. İbn Haldun, adaleti kavram olarak ele 

almamakla birlikte adaletin içerdiği anlamla bağıntılı düşüncelerini ifade etmiştir. 

Adaletin açıkça ifadelendirilmesinin yanı sıra fikirlerinin adalet ilgisi de tezimizin 

kapsamında değerlendirilmiştir.  

 Tezimiz giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 

 Giriş bölümünde adalet kavramının ne olduğu ve adalet kelimesine yönelik 

yaklaşımlar ortaya konmuştur. Bunun için, İbn Haldun’dan önce düşünce tarihinde 

bu kavrama yönelik olan fikri miras incelenmiştir.  

 Birinci bölümde İbn Haldun’un üzerinde durduğu konular ve kavramlar 

etrafında adalet görüşü ele alınmıştır. Onun adaleti nasıl gördüğü, adalete verdiği 

önem, adalet anlayışının temel çerçevesi, fikirleri ve düşünce dünyasıyla adalet 

ilişkisinin ne bağlamda kurulduğu incelenmiştir. 

 İkinci bölümde ise İbn Haldun’un ahlaki, sosyal, siyasi ve iktisadi açıdan 

adaleti nasıl değerlendirdiği üzerinde durulmuştur. 

           Sonuç kısmında da yapılan araştırmanın genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. 
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ABSTRACT  

In this study entitled “Ibn Khaldun’s Understanding of Justice” we attempted 

to introduce the idea of justice of Ibn Khaldun who was a great scholar and 

philosopher of 14th century.  

In our study we studied understanding of justice of Ibn Khaldun by starting 

from his works particularly the Muqaddimah. Ibn Khaldun expressed his ideas 

connected to the meaning contained by justice although he did not deal with justice 

as a concept. In addition to giving express meaning to justice, connection of his ideas 

to justice were evaluated under the scope of our thesis  

The thesis consists of preamble, two chapters and conclusion.  

In preamble section, the concept of justice and approaches towards the word 

justice were introduced. In order to do this, intellectual heritage towards this concept 

existing prior to Ibn Khaldun was examined.   

In chapter one, concept of justice around subjects and concepts deliberated by 

Ibn Khaldun were dealt with. His idea of justice, the importance attached to justice,  

basic framework of justice understanding, ideas and the context whereby his relation 

of justice with world of conception was examined.  

In chapter two, of Ibn Khaldun’s manner of evaluation of justice with respect 

to moral, social, political and economical angles was emphasized.  
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 In Conclusion section, a general evaluation of the study was made. 

 

 

 

 

 


