
Ýbn Haldûn sosyolojisiyle ilgili konuþmanýn belki de en kolay yolu tanýk
olduðu bitmez tükenmez rejim deðiþikliklerinin þahsî hayat örüntüsüne getir-
diði düzeysizliklere bakmak ve þahsiyetinde býraktýðý izleri deðerlendirmektir.
Ýspanya'da Ýslâmî kültürün giderek sönmesi, Maðrip'teki siyasî çalkantýlar,
hayatýnda bunlar dolayýsýyla yapmak mecburiyetinde kaldýðý kompromiter,
bilgi birikiminden faydalanmak isteyen güçlülerin kendini kolay kabul ede-
meyeceði pozisyonlara sürmeleri, güçlü hükümdarla karþýlaþmasýnda kullan-
mak mecburiyetinde kaldýðý diplomasi, süregelen bir hayat çalkantýsý...
Bunlar kendisine herhalde toplumsal deðiþimi merak ettiren fikrî çerçeve ve
yaratýcý gücü vermiþtir. Ancak bu tespit bile toplumsal çalkantýyý analiz
gücünün sathýnda kalýr. Kullandýðý zengin analitik muhtevanýn tümünü bu
açýlýþ konuþmasýnda pek tabii ki ortaya çýkarmak mümkün deðildir. Benim
burada yapabileceðim, kendi arayýþýma denk gelen izah edici kudretinin bir
iki karakterine deðinmekten ibaret olacaktýr.

Bunlarýn arasýnda þahsen pek çarpýcý bulduðum fakat genelde pek de
üzerinde durulmayan bir analiz öðesi mevcuttur: Toplumu ayakta tutan har-
cýn, insanlararasý bir mukavelenin sonucu olmayýp topluluk içinde yaþa-
manýn bir birlikte yaþama öðesi olarak anlatýlmasý. Böyle bir yaklaþýmýn
zaten en eski medeniyetlerde ifade edilmiþ olduðu öne sürülerek bu noktada-
ki öznelliðini þüphe ile karþýlayanlar olabilir. Böyle bir þüphenin ilk karþýlýðý
Ýbn Haldûn'un bu kolektivitenin dinamiðini tarihin derinliklerinde saklý kalan
bir fevkalâde hadiseye deðil de, günlük hayatýn içindeki unsurlarýn düzenine
baðlamasý olabilir. Toplum harcýný kendi kendini yaratýp yenileyen bir rutinde
þekillendirmesi, ondan sonra ancak Durkheim'da rastlayabileceðimiz bir yak-
laþýmdýr. Zira kullandýðý bedevîlik, meliklik, hadariyet gibi bize bugün egzotik
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gelebilecek kavramlar, aslýnda kendi zamanýnýn günlük hayatýný çevreleyen
kavramlardýr. Ýbn Haldûn Buhtunnasr gibi kimselerin toplum kurucu
efsanelerini bildiði hâlde, medeniyetin izahýný büyük adamlarýn kurucu hâle-
sine ihtiyaç göstermeden yapan biridir.

Bu analiz temellerini de Peygamber'in zamanýndan uzakta olduðumuzu
ve bu fevkalâde zamanlara mahsus izahlarýn yerine artýk bir yenisinin aran-
masý gerektiðini anlatarak geliþtirmiþtir. Üzerinde çok durulmayan ve durul-
masý gereken bir nokta, topluluðun baðlamýný ve çözülme süreçlerini açýk-
larken kullandýðý toplum analiz öðelerinin zenginliðidir. Nesep, asalet, beyt,
velâ, istila, tegallüp, a'taraf (lüks), devlet, küllî devletler, Kayser, Araplar,
Türkler ve Fars gibi kavramlarý zaman ve mekâna oturtarak iþlediði hatýrlan-
mazsa üzerinde en çok durulan devrevî hareket, zenginliðinden çok þey kay-
beder. 

Son olarak genelde "dýþarýdan" baktýðýmýz asabiyeti bir de "içeriden" görme-
miz, kendisine biraz daha yaklaþmayý mümkün kýlacaktýr. Zira, Ýbn Haldûn'un
teorisinde günlük hayatýn öðelerinden olan asabiyet insanlarýn ancak "kalp"le-
rinin birlikteliðini temin eden Ýslâm'ýn etkisiyle kendini idrak edebilmektedir.
Ýbn Haldûn'un izah seviyelerinin çeþitliliði, zenginliði ve kenetlenmesi konu-
sunda bize sunduðu tablo, bence bu büyük fikir adamýnýn sentezinin gerçek
niteliðini vermektedir. Bu konferansta eminin böyle bir zenginliðin yeni
boyutlarý bize sunulacaktýr.
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