Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 16, 2006, 205-243

Ýbn Haldûn’un Geliþme Teorisi Günümüz Ýslâm Dünyasýnýn

Düþük Performansýný Ýzahta Yardýmcý Olur mu?∗
M. Umer Chapra∗∗

Ibn Khaldun’s Theory of Development: Does It Help to Explain the Low
Performance of the Present-Day Muslim World?
This paper presents Ibn Khaldun’s multidisciplinary and dynamic theory of
development. This theory argues that the development or decline of an
economy or society does not depend on any one factor, but rather on the
interaction of moral, social, economic, political and historical factors over
a long period of time. One of these factors acts as the trigger mechanism
and, if the others respond in the same direction, development or decline
gains momentum through a chain reaction until it becomes difficult to distinguish the cause from the effect. The paper applies this theory to Muslim countries to explain their low performance.
Key words: Ibn Khaldun, Economic Development, Islam, Muslim Countries.

Ekonomilerin ve toplumlarýn geliþme ve gerileme sebepleri, tarih boyunca,
insanlarýn kendi toplumlarýnýn yükseliþini sürdürebilmeyi veya en azýndan
gerilemesini durdurulabilmeyi mümkün kýlacak yöntemleri bulabilme arzularý
nedeniyle ilim adamlarýnýn ilgisini çekmiþtir. Dolayýsýyla modern dönemlerdeki
geliþme ekonomisinin yükseliþi yeni bir þey deðildir. Bununla birlikte aradaki
fark, yakýn zamana kadar geliþmeci iktisatçýlarýn sadece geliþmeyi etkileyen
ekonomik deðiþkenleri dikkate almýþ olmalarýdýr. Herhangi bir toplumdaki temel kurumsal, psikolojik, sosyal, tarihî ve siyasî etkileri haricî olarak kabul
etmiþler ve bu yüzden bunlarýn dikkate aldýklarý dahilî ekonomik deðiþkenler
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üzerindeki etkilerini analiz etmemiþlerdir. Genel olarak ekonomik deðiþkenlerdeki müspet bir deðiþimin, geliþmeye öncülük etmek için yeterli olacaðý
varsayýlmýþtýr.
Yine de bunlarýn dýþýnda kalan bazý ilim adamlarý ekonomik geliþmeyi insanlýðýn genel ilerlemesinin bir parçasý olarak gören çok disiplinli bir yaklaþýma yönelmiþlerdir. Toplumun diðer sektörlerinde de müspet geliþmeye
yönelik bir deðiþimle birlikte olmadýðý sürece, bir veya birkaç ekonomik deðiþkendeki olumlu deðiþmenin ille de geliþme yönünde önemli bir farka yol
açmasý gerekmeyebilir. Ayný þekilde, BM Kalkýnma Programý UNDP’nýn
Ýnsanî Geliþme Ýndeksi’nde1 de öngörüldüðü gibi sadece kiþi baþýna reel gelirin, okur yazarlýðýn ve yeni doðanlarýn yaþama oranlarýna yönelik beklentilerin artýþý da bu ilim adamlarý tarafýndan insanlýðýn genel geliþmesinin
göstergesi sayýlmaz. Bunun yerine insanlýðýn refahýný, toplumlarýn yükseliþ ve
çöküþünü etkileyen ilgili sosyo-ekonomik ve siyasî göstergelerin tamamýný
veya çoðunluðunu dikkate alýrlar. Aralarýnda geçmiþte Ýbn Haldûn (13321406) ile Gibbon’un (1737-1794), modern zamanlarda ise Oswald Spengler,
Schweitzer, Sorokin, Toynbee, Myrdal, Douglas C. North, Robert Paul Thomas
ve Kennedy ve daha baþkalarýnýn bulunduðu bazý ilim adamlarý medeniyetlerin yükseliþ ve çöküþünü çok-disiplinli bir çerçevede ele almýþlardýr. Bu makale Ýbn Haldûn’un kendi yaþadýðý dönemde Müslümanlarýn gerileyiþini anlatmak için 600 yýl önce bu tartýþmaya saðladýðý katkýyý göstermeyi hedeflemektedir. Yazdýklarýnýn önemli kýsmý artýk geleneksel ilmin bir parçasý hâline
gelmiþ olmakla beraber, þimdiye kadar sadece kendisinin o dönemde ilgilendiði bölge deðil, Ýslâm dünyasýnýn büyük kesimi Ýbn Haldûn’un çöküþün temel
sebepleri saydýðý þeylerden kurtulamadýklarý için geçerliliðini korumaktadýr.
Onun yaþadýðý dönemde Ýslâm medeniyeti gerileme sürecindeydi. Abbâsî
hilâfeti (750-1258), Ýbn Haldûn’un doðumundan yaklaþýk üç çeyrek asýr
önce Baðdat ve çevresinin Moðollar tarafýndan yaðmalanmasý, yakýlmasý ve
neredeyse yok edilmesiyle birlikte son bulmuþtu. Ayný zamanda, Haçlýlar
(1095-1396), Moðol saldýrýlarý (1258-1355) ve veba salgýný (1340’lar) gibi
baþka bir dizi tarihî hadise de Ýslâm dünyasýnýn merkezî bölgelerini zayýflatmýþtý. Ayrýca Ýbn Haldûn’un hayatýnýn yaklaþýk üçte birini geçirdiði Burcî
Memlükleri (1382-1517) dönemi de yozlaþmýþ ve yetersiz olduðu gibi, takip
edilen politikalar da gerilemeyi artýrmaktan baþka bir þeye yaramamýþtýr.
1

Bu indeksin ayrýntýlarý için bk. The United Nation’s Development Program (UNDP) (1990),
s. 1-16.
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1. Ýbn Haldûn’un Geliþme Teorisi
Ýbn Haldûn çapýnda ahlâkî ve zihnî kapasiteye sahip birisinin bu þartlar
altýnda akýntýyý tersine çevirecek etkin bir strateji arayýþýna girmemesi garip
olurdu.2 Sýra dýþý entelektüel kabiliyetlere sahip bir kiþi olarak3 öncelikle tarihten dersler çýkarmadan ve Ýslâm medeniyetinin mütevazý bir baþlangýçtan
neþvünema bulmasýna ve bundan sonra gerilemesine yol açan faktörleri belirlemeden, akýntýyý tersine döndürmenin hayal bile edilemeyeceðinin tamamen farkýndaydý. Bu nedenle o, modelinde karþýlýklý olarak birbirine baðýmlý
iki olguyu, medeniyetlerin yükseliþ ve düþüþünü veya ekonomilerin geliþme
ve gerilemesini anlatmaya yarayabilecek bir model oluþturdu.
Ürettiði model geliþme ekonomisinin çözüm gerektiren en temel meselelerinden bazýlarýný, Ýslâm dünyasýnýn niçin birkaç yüzyýl boyunca hýzla yükseldiði ve neden yaþam gücünü kaybedecek derecede gerileyerek yalnýzca
büyük oranda sömürgeleþtirilmekle kalmayýp ayný zamanda bugün
karþýlaþtýðý problemlere baþarýlý çözümler üretemediði sorularýnýn cevaplanmasýna yetecek derecede güçlüdür.
Özellikle 12. yüzyýldan sonra bazý ilim adamlarý4 Müslümanlarýn gerilemesine yol açan farklý iç ve dýþ faktörler üzerinde durmuþlardýr. Bunlarýn en
önemlilerinden bazýlarý, dogmatizmin ve katý kuralcýlýðýn yükseliþinden sonra ortaya çýkan ahlâkî zafiyet ve Ýslâm’ýn dinamizmini kaybediþi; entelektüel
ve bilimsel faaliyetlerin gerileyiþi; iç kargaþa ve ihtilaflarýn yaný sýra, ülkenin
mahvýna yol açan sürekli dýþ istila ve savaþlarýn malî dengeleri yýkýþý, yaþam
ve mal güvenliðinin bulunmayýþý, yatýrýmlar ile büyümenin azalýþý; ziraatýn,
zanaatlarýn ve ticaretin gerileyiþi; madenler ile kýymetli metallerin tüketiliþi
veya kaybediliþi; veba, kýtlýk gibi tabii afetlerin nüfus ve talebi azaltarak ekonomiyi zayýflatýþýdýr.
Yaþayan dinamik bir toplumun bütün bu iç ve dýþ faktörleri serbestçe
tartýþýp analiz edebilmesi ve bunlarýn yadsýnamaz karþý etkilerini -kýsa dönemde
2
3
4

M. Talbi, “Ibn Khaldûn”, The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., III, 828.
Arnold J. Toynbee, A Study of History (London: Oxford University Press, 1935), III, 321-22.
Bu isimler arasýnda yer alanlardan bazýlarý: Philip Hitti (History of the Arabs [London: Macmillan, 1958]), Shak¢b Amir Arsalan (Our Decline and Its Causes, çev. M.A. Shakoor [Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1962]), Charles Issawi (The Economic History of the
Middle East, 1800-1914, [Chicago 1966]), Timur Kuran (“Islam and Underdevelopment:
An Old Puzzle Revisited”, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 152
[1997], s. 41-71) ve Bernard Lewis (“Ottoman Observers of Ottoman Decline”, Islamic Studies, I [1962], s. 71-87) Lütfi Paþa, Koçi Bey, Hacý Halife, Hazerfen Hüseyin ve Sarý Mehmed Paþa’nýn Osmanlýlarýn gerileyiþ sebeplerine dair görüþlerini aktarýr.
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deðilse bile- en azýndan uzun dönemde dengeleyecek uygun bir strateji geliþtirerek uygulayabilmesi beklenir. Müslümanlar bunu niçin yapamamýþtýr?
Acaba onlarý karþýlaþtýklarý iç ve dýþ meseleleri baþarýlý bir þekilde çözmekten
alýkoyan bir þey mi vardý? Bu þey neydi? Ýbn Haldûn’un teorisi, birbiriyle zincirleme iliþki içindeki bütün bu faktörleri bir araya getirip, bunlarýn hangi tetikleyici mekanizmayla nasýl harekete geçirildiðini, bu muharrik güç ciddiyetle ele alýnmaksýzýn gerilemeyi durdurmanýn zorlu olduðunu gösteren bir geliþme felsefesine dönüþtürmeyi baþarmýþtýr.

Çok Disiplinli ve Dinamik
Ýbn Haldûn, kelime anlamý “giriþ” olan ve kýsaca Kitâbü’l-Ýber veya “(Tarihî) Ýbretler Kitabý” adý verilen yedi ciltlik tarihinin ilk cildini oluþturan Mukaddime’sinde bütün bu sorularýn cevabýný arar.5 Bu eser tarihteki farklý hadiseleri bir sebep-sonuç iliþkisi yöntemiyle izah etmeye ve hâkim bir hanedanýn veya devletin yahut medeniyetin (umran) yükseliþ ve düþüþünün
ardýnda yatan prensipleri bilimsel þekilde ortaya çýkarmaya yönelik bir teþebbüstür. Bu giriþimde Ýslâm dünyasýndaki selefleri ile muasýrlarýnýn
katkýlarýndan faydalanmýþ olsa da, Mukaddime büyük oranda onun bizzat
þahsýna ait orijinal ve derin analizleri açýsýndan son derece zengindir. Onun
bütün modeli, tamamýyla deðilse bile, büyük oranda onun hükümdara verdiði
aþaðýdaki nasihatte özetlenmiþtir:
* Yönetimin (el-mülk) gücü ancak hukukun uygulanmasýyla gerçekleþir.
* Hukuk ancak yönetim (el-mülk) tarafýndan uygulanabilir.
* Yönetici ancak halk (er-ricâl) vasýtasýyla güç kazanabilir.
* Halk servet (el-mâl) olmadan varlýðýný sürdüremez.
5

Eserin Arapça’daki tam ismi þu þekilde tercüme edilebilir: “Araplarýn, Acemlerin, Berberîlerin ve Güçlü Muasýrlarýnýn Tarihindeki Ýbretler ile Baþlangýç ve Sonuçlarýnýn Kaydý” (The Book of Lessons and Record of Cause and Effect in the History of Arabs, Persians and Berbers and their Powerful Contemporaries). Mukaddime’nin günümüzde muhtelif Arapça
edisyonlarý mevcuttur. Bu makaleyi kaleme alýrken Kahire’de el-Mektebetü’t-Ticâriyyetü’lKübrâ tarafýndan yapýlan ve tarihi belirsiz bir baskýsýný kullandým. Bu baskýda bütün harekeler gösterildiði için okunuþu nispeten daha kolaydýr. Mukaddime Franz Rosenthal tarafýndan da 3 cilt hâlinde Ýngilizce’ye çevrilmiþtir. Bu çevirinin ilk baskýsý 1958’de ve ikinci
baskýsý 1967’de yapýlmýþtýr (Ibn Khaldun: The Muqaddimah, An Introduction to History,
çev. Franz Rosenthal [London: Routledge-Kegan Paul, 1958; 1967]. Charles Issawi’nin Mukaddime’den yaptýðý seçmeler 1950’de An Arab Philosophy of History: Selections from
the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1322-1406) baþlýðýyla yayýmlanmýþtýr. Daha çok
Rosenthal’in çevirisine atýf yapmakla birlikte, bazý yerlerde doðrudan Ýbn Haldûn’un Mukaddime’sine de referansta bulundum ki bu durumda kullanýlan çeviriler bana aittir.
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* Servet, geliþme (el-imâre) olmaksýzýn elde edilemez.
* Geliþme adalet (el-adl) olmadan saðlanamaz.
* Adalet, Allah’ýn insanoðlunu deðerlendireceði ölçüdür (el-mîzân).
* Adaleti saðlama sorumluluðu yöneticinin görevidir.6
Mukaddime’nin tamamý, Ýbn Haldûn’un kendi ifadesiyle, “siyasî hikmeti
teþkil eden ve her biri diðeriyle karþýlýklý olarak güçlü bir þekilde ve baþlangýcý
veya sonu ayýrt edilemeyecek dairesel bir tarzda iç içe geçmiþ sekiz temel
prensipten (kelimât-ý hikemiyye)” oluþan bu nasihatin ayrýntýlý bir incelemesidir.7
Ýbn Haldûn’un tahlillerinin gücü, çok disiplinli ve dinamik karakterde oluþunda yatar. Çok disiplinlidir, zira yönetici veya siyasî otorite (G), inançlar ile
davranýþ kurallarý veya þeriat (S), halk (N), servet veya kaynak stoku (W),
geliþme (g) ve adalet (j) de dahil olmak üzere bütün önemli sosyo-ekonomik
ve siyasî deðiþkenleri çevrimsel ve karþýlýklý baðýmlý hâlde, her birinin diðerlerini etkilediði ve ayný þekilde diðerlerinden etkilendiði bir tarzda birbirine
baðlar (Bir sonraki sayfada yer alan çizelgeye bakýnýz).8 Onun modelinde bu
çevrimin iþleyiþi üç nesli veya yaklaþýk 120 yýlý kapsayan bir zaman dilimi
içinde baþtan sona bir zincirleme reaksiyon þeklinde gerçekleþtiði için bütün
tahlile dinamik bir boyut katýlmýþtýr. Bu da siyasî, ahlâkî, iktisadî, kurumsal,
sosyal ve demografik faktörlerin bir ekonominin veya medeniyetin zaman
içinde geliþmesine veya gerilemesine yahut yükselmesine ve çökmesine yol
açacak þekilde nasýl karþýlýklý etkileþimde bulunduklarýnýn izahýna yardýmcý
olur. Bu tür bir uzun dönem analizinde “ceteris paribus” (diðer faktörler ayný
kalmak þartýyla) kaydý yoktur; zira deðiþkenlerden hiç birinin sabit kaldýðý
6

7
8

Ayný tavsiye Mukaddime’de bir baþka yerde de tekrarlanmýþtýr (Ýbn Haldûn, Mukaddime,
s. 287; The Muqaddimah [Rosenthal], II, 105). Bizzat Ýbn Haldûn, kitabýnýn, Zerdüþt bir
rahip olan Mobedhan tarafýndan Behrâm b. Behrâm’a verilen ve Mes‘ûdî tarafýndan Mürûcü’z-zeheb’de (Beyrut 1988, I, 253) nakledilen bu nasihatin ayrýntýlý bir izahý (tefsiri) olduðunu söylemektedir. Ýbn Haldûn bu gerçeði kabul eder (Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 40);
ancak ayný zamanda þöyle der: “Aristo’nun öðretisi veya Mûbezân’ýn rehberliði olmadan da
Allah’ýn yardýmýyla bu prensiplerin farkýna vardýk” (Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 39; The
Muqaddimah [Rosenthal], I, 80).
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 403; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 82.
Ýbn Haldûn’un modelinin ayrýntýlý bir izahý için bk. M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 2000), s. 145-72.
Ayrýca bk. Joseph Spengler, “Economic Thought in Islam: Ibn Khaldun”, Comparative Studies in Society and History, 7 (1964), s. 268-306; Jean David C. Boulakia, “Ibn Khaldun:
A Fourteenth Century Economist”, Journal of Political Economy, 79 (1971), s. 1105-18;
Abbas Mirakhor, “The Muslim Scholars and the History of Economics: A Need for Consideration”, The American Journal of Islamic Social Sciences, 4 (1987), s. 245-76.

209

Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi

varsayýlmaz. Deðiþkenlerden bir tanesi tetikleyici mekanizma olarak etkilidir.9 Þayet diðer sektörler tetikleyici mekanizma ile ayný istikamette hareket
ederse, bozulma baþtan baþa karþýlýklý iliþki içindeki bir zincirleme reaksiyon
þeklinde hýz kazanýr. Bu durum öyle bir hâl alýr ki zaman içerisinde sebep ile
sonucu ayýrt etmek zorlaþýr. Þayet diðer sektörler ayný istikamette hareket etmezse bir sektördeki bozulma diðerlerine yayýlamaz veya zaman içinde bozulan sektör de ýslah edilebilir ya da medeniyetin gerilemesi yavaþlatýlabilir.

Ýnsan Faktörünün Rolü (N)
Ýbn Haldûn’un tahlillerinin merkezini insan faktörü oluþturur. Zira medeniyetlerin yükseliþ ve çöküþleri halkýn refah veya sefalet içinde oluþuna
yakýn bir þekilde baðýmdýr. Bu da sadece ekonomik deðiþkenlere deðil, ayný
zamanda tarihin uzun bir dönemini kapsayan çevrimsel bir sebep-sonuç
süreci vasýtasýyla ahlâkî, kurumsal, psikolojik, siyasî, sosyal ve demografik
faktörlerin karþýlýklý iliþki içindeki rollerine baðýmlýdýr.10 “Bir topluluk kendisini deðiþtirmedikçe Allah onlarý deðiþtirmez (er-Ra‘d 13/11)” ve “Ýnsanlarýn
elleriyle yaptýklarý sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çýktý (er-Rûm
30/41)” ayetleri diðer pek çok ayetle birlikte insanlarýn kendi yükseliþ ve
düþüþlerindeki rollerini vurgulamaktadýr. Dolayýsýyla Allah’ýn gönderdiði elçilerin tamamýnýn bu dünyaya geliþ nedeni, insanlarý ve onlarýn davranýþýný etkileyen kurumlarý ýslah etmektir.

9

10

Mukaddime’de Ýbn Haldûn’un kullandýðý kelimeler bir þeye “davet etme” veya “rehber olma” anlamýndaki “mu’zin” ve “mufdî” kelimeleridir. Ben günümüzde Ýngilizce’de benzer anlamý ifade etmek için yaygýn olarak kullanýlan “tetikleyici mekanizma (trigger mechanism)”
tabirini kullandým.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 39, 287; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 80; II, 105.
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Geliþme (g) ve Adaletin (j) Rolü
Þayet insan unsuru tahlilin merkezinde yer alýyorsa, bu durumda geliþme ve
adalet sebep-sonuç zincirindeki en merkezî baðlardýr. Geliþme önemlidir; zira
insanlar refahlarýnda görülebilir bir ilerleme olmaksýzýn yapabileceklerinin en
iyisini yapmaya motive edilemezler.11 Dahasý, geliþmenin yokluðu hâlinde, geliþmeyi daha da artýrmak için diðer toplumlardan gelmesi gereken ilim adamlarý, zanaatkârlar, emek ve sermaye akýþý gerçekleþmeyebilir.12 Bu ise geliþmenin sürdürülmesini zorlaþtýrabilir ve nihayette de bir gerilemeye yol açabilir.13
Ýbn Haldûn’un modelinde geliþme sadece ekonomik büyümeye iþaret etmez.14 Her bir deðiþkenin diðerlerini (G, S, N, W, j ve g) zenginleþtirdiði ve buna karþýlýk kendisinin de diðerleri tarafýndan zenginleþtirildiði ve bu suretle
halkýn gerçek refah veya mutluluðuna katkýda bulunduðu bir tarzda ve medeniyetin sadece varlýðýný devam ettirmesini deðil, ayný zamanda da yükselmesini saðlayacak þekilde insanî geliþmenin bütün yönlerini kuþatýr. Ekonomik geliþme, toplumun ekonomi dýþý sektörlerinden izole bir þekilde sadece ekonomik
güçler vasýtasýyla gerçekleþtirilemez. Ayný zamanda ahlâkî, sosyal, siyasî ve
demografik desteðe de ihtiyaç duyar. Þayet bu destek elde edilemezse, ekonomik geliþme tetiklenemez ve bu destek saðlansa bile sürdürülebilir olamaz.
Geliþme adaletsiz mümkün olmaz. Adalet de aynen geliþme gibi dar bir
ekonomik anlamda düþünülmemeli; aksine insan hayatýnýn bütün alanlarýný
kuþatacak daha kapsamlý bir adalet anlayýþý tasavvur edilmelidir. Ýbn Haldûn
bunu açýklýkla ifade eder: “Adaletsizliðin, genellikle öyle anlaþýlsa bile, sadece
paranýn veya malýn karþýlýksýz veya sebepsiz þekilde sahibinden alýnmasýndan ibaret olduðu düþünülmemelidir. Adaletsizlik bundan çok daha kapsamlýdýr. Birisinin malýna el koyan veya onu zorla çalýþtýran yahut ona karþý
haksýz bir talepte bulunarak baský yapan ya da hukukun gerektirmediði bir
görevi yükleyen kiþi adaletsiz davranmýþ olur. Haksýz vergilerin toplanmasý
da adaletsizliktir; bir baþkasýnýn mülküne tecavüz veya onun gasbedilmesi ya
da çalýnmasý adaletsizliðe yol açar; baþkalarýnýn haklarýndan mahrum býrakmasý da ayný þekilde adaletsizliktir.”15 “En büyük adaletsizliklerden biri ve
geliþme açýsýndan en tahripkârý halkýn adaletsiz görevlerle mükellef kýlýnmasý

11
12
13
14
15

Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 287; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 109.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 362-63; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 271-76.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 359; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 270.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 39, 347-349; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 39; II, 243-49.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 288; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 106-7.
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ve zorunlu hizmete tabi tutulmasýdýr.”16 Ýbn Haldûn geliþme açýsýndan adaleti o derece önemsemiþtir ki bu konuya eserinde “Adaletsizlik Medeniyetin
Tahribine Yol Açar” baþlýklý bir bölüm ayýrmýþtýr.17 Yukarýdaki diyagramda
j ile g’nin yan yana konulmasýnýn sebebi de budur. “Mülkiyet haklarýnýn ihlâl
edilme derecesi, mal kazanma ve edinme güdüsünün ortadan kalkma derecesini belirler. Þayet bu saik yitirilirse, insanlar mal elde etmekten kaçýnýrlar.”18 Bu onlarýn verimliliklerine, yaratýcýlýklarýna, müteþebbisliklerine, enerjilerine ve diðer vasýflarýna menfî þekilde tesir eder, nihayette toplumun
çözülmesine ve gerilemesine sebep olur.
Adalet bu kapsamlý anlamýyla, “sosyal dayanýþma”, “grup duygusu” veya
“sosyal baðlýlýk” gibi farklý þekillerde tercüme edilen “asabiyye” olmadan tam
anlamýyla gerçekleþtirilemez. Asabiyye “Korunma saðlar ve karþýlýklý savunmanýn yaný sýra taleplerin karþýlanmasýný ve üzerinde anlaþýlan bütün faaliyetlerin icrasýný mümkün kýlar.”19 Bu ise karþýlýklý güven ve iþ birliðinin oluþumuna
imkân verir ki bu olmadan herhangi bir ekonominin geliþmesinin hýzlandýrýlmasý
için gerekli iþ bölümü ve uzmanlaþmanýn teþviki saðlanamaz.20 Bu güvenin geliþmede oynadýðý merkezî rol, artýk ekonomistler tarafýndan da gereði gibi ifade
edilmekte21 ve “geleneksel hikmetin” bir parçasý hâline gelmiþ veya “içselleþtirilmiþtir”. Ýbn Haldûn “asabiyye” kelimesini halen büyük çapta “sosyal sermaye” veya “sosyal altyapý” olarak iþaret edilen þey için kullanmýþtýr.22 Bununla
birlikte bazý ilim adamlarý “sermaye” kelimesinin soyut olan ve fizikî sermaye gibi fertlerin malik olamadýklarý bir þey için kullanýlmasýna karþý çýkmýþlardýr.23 Bu
nedenle Ýbn Haldûn’un “asabiyye” veya “sosyal dayanýþma” ifadesini kullanmasý daha iyi bir alternatif olarak görünmektedir.
16
17
18
19
20
21

22

23

Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 289; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 108-9.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 286-290; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 103-11.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 286, The Muqaddimah (Rosenthal), II, 103.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 139; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 284.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 41-43; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 89-92.
Kenneth J. Arrow, “Social Responsibility and Economic Efficiency”, Public Policy, 21
(1973), s. 303-17; Amitai Etzioni, The Moral Dimension: Towards a New Economics (New
York: The Free, 1988); Francis Fukuyama, Trust, Social Virtues and the Creation of Prosperity (New York: Free, 1995); J. Rogers Hollingsworth ve Robert Boyer, Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions (Cambridge: Cambridge University, 1998).
bk. Partha Dasgupta ve Ismail Serageldin, Social Capital: A Multifaceted Perspective (Washington, DC: The World Bank, 2000).
Örnek olarak bk. Kenneth J Arrow, “Observations on Social Capital”, Social Capital: A Multifaceted Perspective, eds. Partha Dasgupta ve Ismail Serageldin (Washington, DC: The World
Bank, 2000), s. 3-5; Robert M. Solow, “Notes on Social Capital and Economic Performance”,
Social Capital: A Multifaceted Perspective, eds. Partha Dasgupta ve Ismail Serageldin (Washington, DC: The World Bank, 2000), s. 6-10; Samuel Bowles ve Herbert Gintis, “Social Capital and Community Governance”, The Economic Journal, 112/483 (2002), s. 419-36.
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Kurumlarýn (S) ve Devletin (G) Rolü
Adalet, yine de kurumsalcý iktisat tarafýndan kurumlar, dinî dünya
görüþleri tarafýndan ise ahlâkî deðerler olarak adlandýrýlan belli birtakým davranýþ kurallarýna ihtiyaç duyar. Bunlar insanlarýn (N) birbirleriyle iliþki kurduklarý ve birbirlerine karþý yükümlülüklerini yerine getirdikleri standartlardýr.24 Her toplum kendi dünya görüþünü temel alan bu tür kurallara sahiptir. Bir Müslüman toplulukta bu kurallarýn temel kaynaðý fýkýhtýr (S). “Ýlahî
kanunlar iyi þeylerin yapýlmasýný emreder ve kötü ve zararlý þeylerin yapýlmasýný da yasaklar.”25 Bu nedenle Ýbn Haldûn’a göre bunlar “Ýnsanlýðýn iyiliði içindir ve onlarýn çýkarlarýna hizmet ederler”26 Ýlahî kaynaklý olmalarý,
bunlarýn gönüllü olarak tasvip ve itaatle karþýlanmasýný özendirici bir potansiyel taþýr ve büyük bir grubu bir arada tutan güçlü bir çimento fonksiyonu
görmesini saðlar.27 Bu da toplumsal açýdan zararlý davranýþýn dizginlenmesine,
adaletin (j) tesisine ve insanlar arasýnda dayanýþmanýn ve karþýlýklý güvenin
artýrýlmasýna, bu suretle de geliþmenin (g) desteklenmesine yardýmcý olabilir.
Bununla birlikte fýkýh (S) adil ve tarafsýz bir þekilde uygulanmadýðý takdirde anlamlý bir rol oynayamaz.28 Fýkýh ancak davranýþ kurallarý verebilir, bunlarý kendi kendine uygulayamaz. Teþvikler veya caydýrýcý mekanizmalar vasýtasýyla ona itaat edilmesinin saðlanmasý yönetimin (G) sorumluluðudur.29
Hz. Peygamber bunu “Allah Kur’an ile yasaklamadýðý þeyi, sultan (yönetici)
vasýtasýyla kaldýrýr”30 buyurarak açýk bir þekilde ifade etmiþtir. Ýbn Haldûn’a
göre siyasî otoritenin bir medeniyetle olan iliþkisi, maddenin form ile iliþkisi
gibidir.31 “Medeniyet olmaksýzýn siyasî otorite düþünülemeyeceði gibi, siyasî
otorite olmadan da medeniyet tasavvur edilemez.”32 Bununla birlikte Ýbn
Haldûn “iyi yönetimin yumuþak huylulukla eþit olduðunu”33 açýkça vurgular. “Þayet yönetici cezalandýrmada zorba ve haþin ise insanlar korku içinde
ve baský altýnda kalýrlar ve yalan, hile ve düzenbazlýk vasýtasýyla kendilerini
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 157-58; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 319-21.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 304; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 142.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 143; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 292.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 151-52; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 305-8, 319-22.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 39, 43; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 80, 91-92.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 127-28; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 262-63.
Ýbn Abdülber en-Nemerî, et-Temhîd, nþr. Mustafa b. Ahmed el-Alevî- M. Abdülkebîr elBekrî (Maðrib 1387/1967), I, 118.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 371, 376; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 291, 300.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 376; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 300.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 188; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 383.
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korumaya çalýþýrlar. Bu onlarýn karakteri hâline gelir. Onlarýn algý ve þahsiyetleri bozulur. Onu öldürmek için plan yapabilirler.”34
Ýbn Haldûn geliþmede devletin rolünü vurgulamakla birlikte, diðer Ýslâm
âlimlerine ayak uydurarak devlet için baskýcý bir rolü desteklemez. Günümüzde “iyi yönetim” olarak tanýmlanýr hâle gelen þeyi savunur. Ahlâkî deðerlerin çizdiði hudutlar içerisinde özel mülkiyetin tanýnmasý ve kiþisel özgürlüðe
saygý, Ýslâm öðretisinin bir parçasýdýr ve Ýslâm düþüncesinde her zaman hâkim
olagelmiþtir. Ýbn Haldûn da dahil, hemen hemen bütün klasik Ýslâm âlimlerinin eserlerinde devletin vazifesi, savunma ile kanun ve düzenin saðlanmasýna ilaveten adaletin tesis edilmesi, sözleþmelerin yerine getirilmesi, þikâyete sebep olan þeylerin ortadan kaldýrýlmasý, ihtiyaçlarýn karþýlanmasý ve davranýþ
kurallarýna uyulmasýnýn saðlanmasýdýr.35 Baþka bir ifadeyle devlet, halkýn
meþru iþlerini daha etkin yürütebilmesine imkân saðlayacak þeyleri yapmalý
ve onlarý birbirlerine karþý aþýrýlýklar ve adaletsizliklerden sakýndýrmalýdýr.
Ýbn Haldûn devletin ekonomik faaliyetlere doðrudan katýlmasýný arzu edilmeyen bir durum olarak görür.36 Böyle yapmakla halka (N) fýrsatlarýný ve
kârlarýný azaltmak suretiyle zarar verilmekle (ki günümüzde buna özel sektörün
piyasadan dýþlanmasý [crowding out] denir) kalýnmayacak, ayný zamanda
devletin vergi gelirleri de azalacaktýr.37 Öyleyse devlet Ýbn Haldûn tarafýndan
ne tam liberal bir “laissez faire” devleti ne de baskýcý bir devlet olarak tasavvur
edilmiþtir. Daha çok fýkhýn (S) hüküm sürmesini saðlayan ve insanî geliþme ve
refahý artýrmanýn bir aracý olarak hizmet eden bir devlettir.38 Bazý Müslüman
34
35

36
37
38

Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 188; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 383.
Ýbn Haldûn devletin fonksiyonlarýný Mukaddime’de pek çok yerde tartýþýr. Örneðin bir yerde yöneticinin görevlerini þöyle ifade eder: “Allah’ýn kendisine emanet ettiði reâyâyý
düþmanlarýna karþý savunmak ve korumak zorundadýr. Birbirlerinin þahsýna ve malýna karþý
suç iþlemelerini önleyen veya engelleyen kanunlar koymak zorundadýr. Yollarýn güvenliðini
saðlamasý gerekir. Onlarýn kendi menfaatlerine hizmet etmelerine imkân hazýrlamalýdýr. Gýda
maddeleri ile, ölçü ve tartýlar da dahil, hile yapýlmasýný önlemek için onlarýn yaþamlarýný ve
karþýlýklý muamelelerini etkileyen þeyleri denetlemelidir. Darphaneye göz kulak olarak insanlarýn kullandýklarý para biriminde kalpazanlýk yapýlmasýna mani olmalýdýr…. Yüce bilgelerden biri þöyle demiþtir: ‘Daðlarý yerinden oynatmak bana insanlarýn kalbini kazanmaktan
daha kolay geliyor” (Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 235; The Muqaddimah [Rosenthal], II, 3).
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 281; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 93.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 281-83; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 93-96.
Ýbn Haldûn siyasî otoriteyi üç sýnýfa ayýrýr: Birincisi normal veya tabii otoritedir ki herkesin
kendi çýkarýný (el-garaz) ve arzusunu (eþ-þehve) tatmin etmesini saðlar. Ýkincisi rasyonel siyasî otoritedir (siyaset-i akliyye) ki herkesin bu dünyadaki çýkarýna hizmet etmesine imkân
verir ve belli aklî ilkelere uyulmasý suretiyle insanlarýn zarar görmesine mani olur. Üçüncüsü
ahlâký esas alan siyasî otoritedir (siyaset-i dîniyye veya hilâfet) ki herkesin hem bu dünyada
hem de fýkhýn öðretilerine uygun bir þekilde ahirette saadete ulaþmasýný saðlar (Mukaddime,
s. 190-91; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 387-8).
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yazarlarýn düþüncesindeki millileþtirme eðilimleri sosyalizmin etkisi altýnda
ortaya çýkmýþ ve çoðu Müslüman ülkelerde hýrslý generaller ile politikacýlar tarafýndan kendi çýkarlarý için istismar edilmiþtir. Halbuki sosyalizm, askerî darbeler vasýtasýyla dayatýldýðý Ýslâm ülkelerinin neredeyse tamamýna sefaletten
baþka bir þey getirmemiþtir.39
Servetin Rolü (W)
Servet (W) adaletin (j) ve geliþmenin (g) gerçekleþtirilmesi, hükümetin
(G) rolünü etkin þekilde yerine getirmesi ve “bütün” halkýn (N) refaha kavuþturulmasý için gerekli kaynaklarý saðlar. Servet yýldýzlar[ýn konumun]a40
veya altýn ve gümüþ madenlerinin varlýðýna41 baðýmlý deðildir. Daha çok ekonomik faaliyetlere,42 piyasanýn büyüklüðüne,43 devletin saðladýðý teþvik veya imkânlara44 ve araçlara45 baðlýdýr ki, bunlar da tasarruf veya “halkýn ihtiyacýný karþýladýktan sonra geriye kalan fazlaya” baðlýdýr.46 Ne kadar çok faaliyet yapýlýrsa o kadar büyük gelir elde edilecektir. Yüksek gelir daha fazla
tasarruf edilip araçlara daha büyük yatýrým yapýlmasýna katkýda bulunacak,47
bu da sonuçta daha büyük geliþme (g) ve servet (W) saðlayacaktýr. Ýbn
Haldûn yatýrýmýn rolünü iyice vurgulayarak þöyle demektedir: “Ve bil ki, servet emin yerlerde istiflenip toplandýðýnda büyümez. Ancak halkýn refahý için
harcandýðý, onlarýn haklarý verildiði ve sýkýntýlarý ortadan kaldýrýldýðý zaman
büyür ve artar.”48 Bu ise “halkýn durumunun iyileþmesini, devletin güçlenmesini, dönemin refah içinde olmasýný ve (devletin) itibarýnýn artmasýný”49
saðlar. Katalizör olarak etkileyen faktörler düþük vergi oranlarý,50 can ve mal
güvenliði51 ve aðaçlar, su ve yaþama letafet katan sair gerekli þeylerin yeteri
derecede mevcut olduðu saðlýklý bir fizikî çevredir.52
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Helen Desfosses ve Jacques Levesque, eds., Socialism in the Third World (New York: Praeger, 1975).
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 366; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 282.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 366; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 282.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 360, 366; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 271, 82.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 403; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 351.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 305; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 143-44.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 359 ve 360; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 270-72.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 360; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 272.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 360; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 271-72.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 306; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 146.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 306; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 146.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 279-81; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 89-91.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 286; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 103.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 347-49; The Muqaddimah (Rosenthal), II, 243-48.
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Servet ayný zamanda iþ bölümü ve uzmanlaþmaya da baðlýdýr; uzmanlaþmanýn derecesi ne kadar büyürse servet de o kadar artacaktýr. “Fertler kendi
baþlarýna bütün ihtiyaçlarýný karþýlayamazlar. Bu amaçla kendi medeniyetleri içinde iþ birliði yapmalarý gerekir. Bir grup dayanýþmasý ile karþýlanabilecek
ihtiyaçlarý kiþisel olarak üretebileceklerini kat kat aþar. (Aradaki fark) lüks
mallarýn temini ve diðer þehirlerin ahalisinin ihtiyaçlarýný karþýlamak için harcanýr. Bunlarýn karþýlýðýnda baþka mallar ithal ederler. Böylece daha fazla servete kavuþurlar. Refahýn büyüklüðü onlarýn lükse ve güzel evler, kýyafetler
ve aletler gibi lüksün gerektirdiði þeyler sahip olmalarýna, hizmetkârlar ve
arabalar edinmelerine imkân saðlar. Sonuçta sanayi ve zanaatlar geliþir.”53
Ýnsanlar emeklerinin karþýlýksýz olarak kullanýmýna müsaade etmezler.54 Bu
nedenle iþ bölümü, ancak takas mümkün olduðu takdirde gerçekleþecektir.55
Bu ise insanlarýn mübadelede bulunmasýna ve ihtiyaçlarýný karþýlamasýna
imkân veren iyi düzenlenmiþ pazarlara ihtiyaç duyar.56
Gelirlerde ve servetteki artýþ, vergi gelirlerinin artýþýna katkýda bulunur ve
hükümetin insanlarýn refahý için daha fazla harcama yapmasýna imkân saðlar. Bu durum ekonomik fýrsatlarda bir geniþlemeye57 ve daha büyük bir geliþmeye götürür ki, bu da nüfusta tabii artýþa sebebiyet vereceði gibi kalifiye
olsun olmasýn iþ gücünün ve ilim adamlarýnýn baþka yerlerden ülkeye göç etmesini saðlar,58 böylece toplumun insan ve entelektüel sermayesi daha da
güçlenir. Nüfusta bu þekilde meydana gelen artýþ mallara ve hizmetlere olan
talebi kamçýlayýp sanayii teþvik eder, gelirleri çoðaltýr, bilim ve eðitimi ilerletir59 ve geliþmeyi hýzlandýrýr.60 Baþlangýçta fiyatlar geliþmenin ve üretimin
yükseliþiyle düþmeye meylederse de talep artýþý sürer ve arz ona ayak uyduramazsa mal ve hizmet fiyatlarýný týrmandýran kýtlýklar baþ gösterir. Ýhtiyaç
maddelerinin fiyatlarý lüks mallarýnkinden daha hýzlý yükselme eðilimindedir
ve þehirlerdeki fiyatlar kýrsal bölgelere göre daha hýzlý yükselir. Ayný þekilde
emeðin maliyetinin yaný sýra vergiler de artar. Dolayýsýyla fiyatlar iyice týrmanýr ki bu da halký sýkýntýya sokar ve nüfus akýmýný tersine döndürür. Geliþme ve onunla birlikte refah ve medeniyet de geriler.61
53
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s. 360-62, The Muqaddimah (Rosenthal), II, 271-76.
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Gelirlerdeki azalma, artýk harcamalarý karþýlamaya yetmeyen vergi gelirlerini düþürür. Devlet sürekli daha fazla vergi tarh etmeye meyleder ve ayný
zamanda da bütün güç ve servet kaynaklarý üzerinde aþýrý bir kontrol kurmaya
çalýþýr. Vergi hâsýlatýnýn çoðunu saðlayan çiftçiler ve tacirlerin çalýþma ve kazanma isteði menfî etkilenir. Böylece halkýn kazancý azalýnca vergi gelirleri de
düþer. Bunun sonucunda devlet geliþme ve halkýn refahý için harcama yapamaz hâle gelir. Geliþme azalýr, iktisadî durgunluk daha da derinleþir, çöküþe yol
açan güçler canlanarak hâkim hanedanýn sonunu hazýrlar.62
Þayet Ýbn Haldûn’un analizi þöyle bir fonksiyonel iliþki þeklinde formüle
edilebilir:
G = f (S, N, W, j ve g)
Bu eþitlik, Ýbn Haldûn’un modelinin dinamiklerini aynen içermese de,
onun tartýþtýðý temel deðiþkenlerin “tamamýný” dikkate almak suretiyle modelin disiplinler arasý karakterini yansýtýr. Bu eþitlikte, G veya siyasî otorite
baðýmlý bir deðiþken olarak gösterilmiþtir; zira Ýbn Haldûn’un temel meselelerinden biri hanedanlarýn, devletlerin veya medeniyetlerin yükseliþ ve
düþüþünü açýklamaktýr. Ona göre hanedanýn güçlü veya zayýf oluþu, temsil
ettiði siyasî otoritenin gücüne veya zayýflýðýna baðlýdýr. Siyasî otoritenin (G)
varlýðýný sürdürmesi nihaî kertede hukukun (S) uygulanmasý suretiyle geliþmeyi (g) ve ayný zamanda da adaleti (j) saðlamak için uygun bir çevre oluþturarak halkýn (N) refahýný temin etmesine baðlýdýr. Þayet siyasî otorite (G)
yozlaþmýþ, yetersiz ve halka karþý sorumsuzsa, fonksiyonlarýný düzgün bir
þekilde yerine getiremeyecektir. Neticede yetkisi altýndaki kaynaklarý etkin biçimde kullanamayacak ve geliþmeyi kolaylaþtýrmak için saðlanmasý gereken
hizmetler yetersiz kalacaktýr. Bu durumda geliþme ve refah kötüye gidecektir.
Geliþme (g) olmaksýzýn toplumun ve ayný zamanda yönetimin karþý karþýya
kalacaðý meseleleri halledebilmesi ve sosyo-ekonomik amaçlarýný gerçekleþtirebilmesi için ihtiyaç duyacaðý kaynaklar geliþmeyecektir.

Tetikleyici Mekanizmanýn Rolü
Normal bir sebep-sonuç iliþkisinin ille de tersine dönmesi zorunlu olmamakla beraber, Ýbn Haldûn tarafýndan vurgulandýðý gibi, genellikle insan topluluk-
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Ýbn Haldûn, Mukaddime, s. 168, 279-82; The Muqaddimah (Rosenthal), I, 339-42; II,
89-92.
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larýndaki çevrim ve karþýlýklý nedensellik buna meyillidir. Bu, çizelgede oklar
ve noktalar vasýtasýyla gösterilmiþtir. Baðýmsýz deðiþkenlerden herhangi biri
ve özellikle bu makalenin ana konusunu oluþturan geliþme (g) -diðerleri
baðýmsýz kabul edilirken- baðýmlý bir deðiþkenmiþ gibi iþleme tabi tutulabilir.
Bu bir toplumun gerilemesine yol açan tetikleyici mekanizmanýn bütün toplumlarda ayný olamayacaðý anlamýna gelir. Ýbn Haldûn’un incelediði
Müslüman toplumlarda tetikleyici mekanizma ne yazýk ki (bu makalenin II.
kýsmýnda da görüleceði gibi) -çoðu Ýslâm ülkelerinde varlýðýný sürdüren ve kamu kaynaklarýnýn yanlýþ istihdamýn yol açan; böylece adalet, geliþme ve genel refah için kullanýlamamasýna sebep olan- siyasî otorite (G) zaafýdýr.
Dolayýsýyla bir toplumun geliþmesi ve gerilemesinde bütün faktörlerin
önemli roller oynamasýna karþýlýk, tetikleyici mekanizma merkezî bir role sahiptir. Ýbn Haldûn’un modelindeki tetikleyici mekanizma baþka toplumlarda
diðer deðiþkenlerden herhangi bir tanesi olabilir. Örneðin, Ýbn Haldûn’un
döneminde bir problem teþkil etmeyen ve bu nedenle analizlerinde bahsetmediði ailenin çözülmesi de olabilir. Yine de bu N’nin bir parçasýdýr ve artýk farklý derecelerde etkilenseler bile, Batý dünyasýndaki bütün topluluklarda daha
belirgin bir þekilde görülmeye baþlanmýþtýr. Bu tür bir çözülme, kontrolsüz þekilde devam ederse, ilk olarak çocuklarýn iyi yetiþtirilmesinin imkânsýzlaþmasýna yol açacak ve bu suretle bir medeniyetin temelini oluþturan insan (N)
unsurunun kalitesini düþürecektir. Bu durumda ise söz konusu toplum ekonomik, bilimsel, teknolojik ve askerî üstünlüðünü sürdüremeyecektir. Ayný
þekilde tetikleyici mekanizma Sovyetler Birliði’ndeki gibi, faydasýz deðerler
ve kurumlar (S) üzerine kurulu yanlýþ bir ekonomik sistemden kaynaklanan
iktisadî zayýflýk da olabilir. Ayný þekilde Ýslâm dünyasýnýn da önemli bir parçasýný teþkil ettiði geliþmekte olan ülkelerin çoðunda görüldüðü gibi, insan
kaynaklarýný (N) verimsizleþtiren ve dolayýsýyla ancak aðýr aksak bir geliþmeye imkân tanýyan adalet, eðitim ve saðlýk hizmetlerinin ve yatýrým sermayesinin yetersizliði de olabilir.
Ýbn Haldûn, böylece geliþme ve gerilemeyi izah etmek için kendisini sadece ekonomik deðiþkenlerle sýnýrlama hatasýna düþmemiþtir. Aksine; sosyal,
ahlâkî, ekonomik, siyasî, tarihî ve demografik faktörlerin karþýlýklý iliþkisinin
nasýl olup da toplumlarýn yükseliþ ve çöküþüne yol açtýðýný göstermek için
çok disiplinli ve dinamik bir yaklaþýmý benimsemiþtir. Bu ayný zamanda niçin
bazý ülkelerin diðerlerinden daha hýzlý geliþtiklerini, geliþmeyi neyin sürekli
hâle getirdiðini ve insanlarýn ne zaman gerçek refahý gerçekleþtirdiklerini de
izah edebilen bir þeydir. Neyse ki, geliþme ekonomisi yavaþ yavaþ neredeyse
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bütün deðiþkenlerin rolünü ve ayný zamanda da bunlarýn çevrimsel bir sebepsonuç iliþkisi içindeki karþýlýklý etkileþimini dikkate almaya baþlamýþtýr.
Bununla beraber, onun tetikleyici mekanizma kavramýndan tam anlamýyla istifade edilmemiþtir. Bu kavram olmaksýzýn North ile Thomas’ýn63
Batý dünyasýnýn yükseliþini izah için mülkiyet haklarýný vurgulamasý bile bizi bir yere götürmemektedir. Mülkiyet haklarý çoðu toplumda ve özellikle bu
konudaki dinî vurgu nedeniyle Ýslâm dünyasýnda var olagelmiþtir. Ancak
bütün toplumlar mutlak surette geliþmemiþtir. Bunun nedeni, mülkiyet haklarýnýn, diðer kurumlar gibi, uygulanmadýklarý takdirde bir aðýrlýk taþýmamasýdýr. Batý toplumlarýnda bunlarýn tatbikini saðlayan þey nedir? Bu belki de
siyasî mesuliyeti doðuran demokrasinin ortaya çýkýþýydý. Bu, mülkiyet haklarýnýn da önemli bir parçasýný oluþturduðu kurumlarýn uygulanmasýna yol
açmýþtýr. Öyleyse mülkiyet haklarý ile adaletin tesisi için tetikleyici mekanizma olarak iþ gören þey, demokrasiden kaynaklanan siyasî mesuliyettir. Bu da
geliþmeyi saðlamýþtýr. North ile Thomas belki de icat, ölçek ekonomisi, eðitim,
sermaye birikimi vb.ni büyümenin sebepleri olarak deðil, bizatihi büyüme
olarak ifade etmekle bunu kendi kendilerine bir dereceye kadar gerçekleþtirmiþlerdir.64 Ayný mantýk kullanýlarak mülkiyet haklarýnýn uygulanmasýnýn da
bir sonuçtan ziyade bir neden olduðu iddia edilebilir. Mülkiyet haklarý Hýristiyan öðretisinde kutsallaþtýrýlmýþ fakat realize edilememiþtir. Þayet demokrasi
uðruna olmasaydý mülkiyet haklarý uygulanmayabilirdi.
Ýbn Haldûn ayrýca, bütün insan topluluklarýnda söz konusu faktörler bir
zincirleme reaksiyon þeklinde deðiþim hâlindeyken -neo-klasik iktisatçýlar gibi- diðer faktörlerin sabit olduðunu var sayarak öncelikle kýsa dönemli statik
analizle uðraþma hatasýna da düþmemiþtir. Bu deðiþimler hissedilemeyecek
kadar küçük olsalar bile, ekonomik deðiþkenler üzerindeki süreðen etkileri
önemlidir ve göz ardý edilemez. Dolayýsýyla, ekonomistler kolaylýk ve analizin basitliði için “ceteris paribus” varsayýmýný benimseyebilirler; ancak ayný
zamanda bir ekonominin uzun vadeli genel performansýný geliþtirmeye ve
halkýnýn refahýný artýrmaya yarayacak sosyo-ekonomik politikalarýn
formülasyonunda Ýbn Haldûn’un kullandýðý türden çok-disiplinli dinamiklerden
faydalanmalýdýrlar. Neo-Klasik Ýktisat bunu yapamaz; zira North’un da haklý
olarak sorduðu gibi, “Ekonomilerin nasýl geliþtikleri anlaþýlmadýðý takdirde,
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Douglas C. North ve Robert Paul Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History (Cambridge: Cambridge University Press, 1973).
North ve Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History, s. 3.
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nasýl olur da politika önerileri getirilebilir?”. Bu nedenle o, neo-klasik iktisadý
“geliþmeyi özendirecek tahlilde bulunmak ve politik tavsiyeler yapmak için
uygunsuz bir araç”65 olarak düþünür. Toynbee, toplumun yükseliþ ve
çöküþünü açýklayan görkemli bir model tasarlayan Ýbn Haldûn’u “vizyonunun hem geniþliði hem derinliði hem de saf entelektüel gücü” açýsýndan Evrensel Tarih’inin Mukaddime’sinde “Þüphesiz, daha önce hiçbir zihin tarafýndan herhangi bir zamanda veya yerde yapýlmamýþ olan ve türünün en
büyük çalýþmasýný teþkil eden bir tarih felsefesi tasavvur ve formüle etmiþtir”
diye ilan etmekte haklýydý.66
Çevreye ve analitik çerçeveye göre her bir deðiþkenin taným ve içeriðindeki bazý farklýlýklara raðmen onun modeli bugün bile faydalý olabilir. Örneðin,
‘N’ farklý bileþenlerin yalýn toplamý olarak alýnmaktan öte, daha ziyade kadýnlar ile erkekler, ilim adamlarý, siyasî elit ve din adamlarýnýn yaný sýra ailelerin,
sosyal ve ekonomik gruplarýn ve bir bütün olarak toplumun tamamý þeklinde de alýnabilir. Ýbn Haldûn bunlarýn tamamýný deðil, bir kýsmýný hesaba katmýþtýr. Dahasý, kadýnlarýn rolü günümüzde Ýbn Haldûn’un zamanýndakinden
çok daha büyüktür ve aileler, toplum ve hükümet el ele vermedikçe onlarýn
potansiyelini ortaya çýkarmak mümkün deðildir. Millîleþtirme ve merkezî
planlama olmasa bile, günümüzde hükümetlerin rolü çok büyüktür; dolayýsýyla adalet (j) ve geliþmeye (g) daha etkin þekilde katkýda bulunmalarý
lâzýmdýr. Servetin (W) de dikkate alýnmasý gerekmekle beraber tasarruf,
yatýrým, sermaye birikimi ve teknoloji gibi geliþme iktisadýnýn önemsediði, fakat Ýbn Haldûn’un sadece dolaylý olarak hesaba kattýðý bütün ekonomik deðiþkenleri de deðerlendirmek gerekir.

2. Ýbn Haldûn’un Modelinin Ýslâm Ülkelerine Uygulanmasý
Ýslâm’ýn Katkýsý
Ýbn Haldûn’un modelini günümüz Ýslâm dünyasýna uygularken karþý
karþýya kalýnan ilk mesele onun modelindeki deðiþkenlerden (G, S, N, W, j ve g)
hangisinin Ýslâm âleminin gerilemesini tetiklediði ve bu ülkelerden çoðundaki performans düþüklüðünün sorumlusu olageldiði konusudur. Ýslâm (S)
açýsýndan bakýldýðýnda, o tetikleyici mekanizmadan ziyade bizzat kendisi
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Douglas C. North, “Economic Performance Through Time”, The American Economic Review,
84 (1994), s. 359.
Toynbee, A Study of History, III, 321-22.
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maðdur olmuþtur. Toynbee,67 Hitti,68 Hodgson,69 Baeck70 ve Lewis71’in de
aralarýnda yer aldýðý bazý Batýlý ilim adamlarý Ýslâm’ýn geçmiþte Müslüman
topluluklarýn geliþmesinde olumlu rol oynadýðýný ortaya koymuþtur. Yakýp
yýkan kan davalarý, kýt kaynaklar ve sert bir iklimle boðuþan ve geliþme için
gerekli þeylere nadiren sahip olabilen bedevî bir toplumun son derece hýzlý geliþerek bütün olumsuzluklara raðmen entelektüel ve maddî açýlardan hayli
üstün durumdaki Bizans ve Sâsânî imparatorluklarýna kuvvetle nasýl karþý
koyabildiði sorusunu cevaplayabilecek yegâne faktör Ýslâm’dýr. North ve
Thomas’a göre Ýslâm dünyasýnýn geliþmeye baþladýðý 7. yüzyýlda, hatta 10.
yüzyýlda bile Batý Avrupa “esasen büyük oranda el deðmemiþ bir bölge”72
hâlindeydi. Ýslâm olmasaydý, Toynbee’nin ifadesiyle: “Ýslâm’ýn bizzat
dönüþtürdüðü ve bu suretle misyonunu yücelttiði gizli manevi güçlerin altý
asýr boyunca sýra dýþý bir þekilde yayýlýþý” gerçekleþmezdi.73
Ýslâm’ýn (S) yaptýðý þey, bütün geliþmeci faktörleri müspet bir tarzda harekete geçirmekti. Bir toplumun yükseliþ veya çöküþünün arkasýndaki temel
gücü oluþturan fertlerin (N) ahlâkî ve maddî açýlardan yükseliþine katkýda
bulunmuþtur. Bir anlam ve amaç enjekte ederek hayata bakýþlarýný deðiþtirmiþtir. Onlara geliþmeye uygun kurumlar veya ahlâkî deðerler (S) saðlamýþ
ve ayný zamanda da ait olduklarý toplumun karakterini deðiþtirmesine yardým
edecek uygun bir ortam oluþturmuþtur. Halifenin halk tarafýndan seçildiði ve
halka karþý sorumlu olduðu, yönetimin þura (danýþma heyeti) tarafýndan verilen kararlara uygun þekilde yürütüldüðü ahlâkî yöneliþe sahip bir siyasî sistem kurmuþtur. Bu þekilde günümüzde “iyi yönetim” (G) olarak adlandýrýlan
ve adaletin, saygýnlýðýn, eþitliðin, öz güvenin tesis edildiði ve geliþmenin faydalarýnýn herkes, özellikle de fakir ve mazlumlar (j) tarafýndan paylaþýldýðý bir
çerçeve oluþturulmuþtur. Bu çerçeve hukukun hâkimiyetini tesis etmiþ, yaþama, ferdî saygýnlýða ve mülkiyete kutsallýk kazandýrmýþtýr. Çiftçiye, zanaatkâra ve tacire -Mazdekî veya o dönemdeki yaygýn Hýristiyan geleneklerde
sahip olduklarýna nikbetle- daha yüksek ve saygýn bir statü vermiþtir.
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Adaletin hâkim olmasý; can ve mal güvenliðinin saðlanmasý, dürüstlük,
güvenilirlik, çok çalýþma, sermaye birikimi, giriþimcilik ve teknolojik geliþmeyi güçlendirmiþtir. Daha öncesinde, Bizans ve Sâsânî imparatorluklarýnýn birbiriyle sürekli savaþtýðý, kabileler arasý düþmanlýklarýn kol gezdiði, kervanlarýn yollarýnýn kesildiði ve aþýrý vergilerin alýndýðý bir bölgede mal, sermaye
ve emeðin serbestçe dolaþabildiði, gümrük vergilerinin düþük olduðu geniþ
bir ortak pazar kurulmuþtur. Sonuç olarak ziraî ve sýnaî üretimle beraber uzun
mesafeli ticarette de devrim niteliðinde bir artýþ meydana gelmiþtir.74
“Ýþte bu, pek çok ýrk ve geleneðin bir araya gelerek olgunluk kazanmasýndan neþet eden Ýslâm’ýn klasik çaðýydý.”75 North ve Thomas76 ile
North77 tarafýndan geliþme için gerekli olduðu vurgulanan kurumsal ihtiyaçlar karþýlanmýþtý. Schatzmiller “Avrupa’nýn baþarýlý olmasýna imkân tanýyan
bütün faktörler Ýslâm dünyasýnda çok daha önce mevcuttu.” diyerek bunu
onaylar.78 Bunun sonucu olarak ziraat, zanaat ve ticareti kapsayan her alanda ekonomik geliþme (g) vardý. Bu ise fertlerin (N) ve devletin (G) gelirlerinde önemli bir artýþa yol açmýþtý.
Eðitim ve araþtýrma için büyük bir kamu desteði mevcuttu. Böylece insan
becerilerinde, teknolojik ve entelektüel düzeyde geliþmelere zemin hazýrlandýðý gibi, her ilim dalýndan ve farklý inançlara mensup ilim adamlarýnýn
ayrýmcýlýða maruz kalmadan -Hitti’nin tâbiriyle- “önemli entelektüel
uyanýþ”a katkýda bulunmasýna elveriþli bir ortam saðlanmýþtý.79 Bu da Ýslâm
medeniyetinin 8. yüzyýlýn ortalarýndan 12. yüzyýlýn ortalarýna kadar neredeyse dört asýr boyunca ilim ve teknolojinin bütün alanlarýndaki üstünlüðünü
sürdürmesine imkân vermiþtir. Liderlik konumu kaybedildikten sonra bile en
azýndan iki yüzyýl önemli katkýlar saðlamaya devam edilmiþtir.80
Kadýnýn (N) konumu da önemli ölçüde geliþmiþtir. Kur’an kadýnlara erkeklerle eþit haklar tanýmýþ (el-Bakara 2/228) ve erkeklere kadýnlara karþý vazifelerini hoþ bir þekilde yerine getirmelerini emretmiþtir (el-Bakara 2/237).
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Ýkinci halife Hz. Ömer’in “Ýslâm öncesi (Câhiliye) dönem boyunca bizler
kadýnlarý ehemmiyet verilecek bir þey olarak görmezdik. Hâlbuki Ýslâm’ýn geliþinden sonra bizzat Allah onlar hakkýndaki ilgisini ifade edince bizler kadýnlarýn da bizim üzerimizde haklarý olduðunun farkýna vardýk”81 demesine
þaþýlmamalýdýr. Hz. Peygamber döneminde kadýnlar savaþla ilgili konular da
dahil bütün faaliyetlerde önemli roller üstlenmiþlerdir.82 Onlara “Verilen
mülkiyet haklarýna Batý’da modern dönemlere kadar eriþilememiþtir.”83
Kadýnlar Hz. Peygamber’in ashabýný konu edinen biyografik kaynaklarda
da yeterince yer almaktadýrlar. Bu tür kaynaklarda 1200 civarýnda kadýn sahabenin adý geçmektedir ki, bu rakam toplam sayýnýn aþaðý yukarý % 10 ile
% 15’ine tekabül etmektedir.84 Kudüs’teki Hebrew Üniversitesi öðretim üyesi Ruth Roded 9. yüzyýldan itibaren kaleme alýnmýþ olan 40 biyografik kaynaktaki binlerce kadýnýn biyografilerini okuduktan sonra, Müslüman kadýnýn
“marjinal, soyutlanmýþ ve sýnýrlanmýþ” olduðu görüþünü destekleyecek tek
bir delil bile bulamamýþtýr.85 Osmanlý dönemindeki Halep vakýflarýný incelerken “Vakýflarýn % 41’inin kadýnlar tarafýndan kurulduðunu ve kadýnlarýn kurduðu vakýflarýn erkeklerin kurduklarýndan biraz farklý olduðunu görmekle
hayretler içinde kalmýþtýr.”86 Kadýnlar ayrýca çiftçilik, tüccarlýk, zanaatkârlýk
ve toprak aðalýðý gibi faaliyetler de icra ediyorlardý87 ve “mahkemeler Þeriat’a
uygun bir þekilde kadýnlarýn haklarýný gözetmek için faaliyet gösteriyorlardý.”88

Müslümanlarýn Gerilemesini Tetikleyen Mekanizma
Þayet Ýslâm ilk asýrlarda Ýbn Haldûn’un modelindeki bütün faktörlerin müspet istikamete yönelmelerini saðlamak suretiyle Müslümanlarýn ilerlemesini
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Buhârî, es-Sahîh, haz. Kasým eþ-Þemmâî er-Rifâî (Beyrut: Dâru’l-kalem, 1987), VII, 281,
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Abdülhalîm Muhammed Ebû Þukka, Tahrîrü’l-mer’e fî asri’r-risâle (Küveyt: Dârü’l-kalem,
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(Boulder and London : Lynne Rienner Publishers, 1994), s. 19.
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tetikleyici bir rol oynadýysa, daha sonra gerilemeyi neyin tetiklediði sorusu
ortaya çýkmaktadýr. Daha önce de belirtildiði gibi, Müslümanlarýn gerileyiþini
tetikleyen mekanizma Ýbn Haldûn’a göre Beþinci Halife Muâviye’nin 679’da
kendi oðlu Yezîd’i veliaht tayin etmesiyle baþlayan irsî veraset usulünün siyasî meþruiyetinin olmayýþýdýr. Devlet yönetimi anlayýþý açýsýndan bakýldýðýnda bu, Ýslâm öðretisinin alenen ihlâlidir. Demokrasi Ýslâm’a uygun olmakla
kalmayýp ayný zamanda zorunlu etik deðerlerin de bir parçasýdýr.89 Bununla
beraber ahlâkî deðerler laik bir demokraside izafi olabilirse de Ýslâm’da ebedidir. Yine de, laik bir demokrasi açýsýndan toplumun ahlâkî kodlarýný ihlâl etmek veya görmezden gelmek teoride mümkünse de normalde bu olmaz. Herhangi bir sapma esasen toplumun deðerlerindeki bir deðiþimi yansýtýr ki bu
aniden meydana gelmeyip daha çok uzun dönemde kademeli olarak gerçekleþir. Bazý demokrasilerdeki kumar, içki, eþcinsellik, sevicilik, fahiþelik ve
metres hayatý gibi hususlarýn yasal açýdan onaylanmasý deðerlerdeki deðiþimin örnekleri olabilir.
Ýrsî veraset usulünün baþlamasýndan sonra, devlet yönetimine iliþkin
Ýslâmî deðerler Ýslâm dünyasýndaki siyasî kurumlara kademeli olarak daha az
yansýr hâle geldi. Yine de, yönetim (G) hilâfetin ortadan kalkmasýnýn ardýndan hemen bozularak bir despotizme sapmadý. Din (S) halk (N) için ilham
kaynaðý olmaya devam ettiði için, yönetimler sadece kanun ve düzeni deðil,
bunun yanýnda adalet ve sosyo-ekonomik iyileþmeyi de saðlama baskýsý
altýndaydý. Adalet sistemi etkin ve dürüst bir þekilde iþledi, yaþam ve mülkiyet güvencesi korundu, davranýþ kurallarýna genelde uyuldu, sosyal ve
sözleþmeye dayalý yükümlülükler yerine getirildi.
Ne yazýk ki kural tanýmazlýk ve keyfîlik gittikçe yaygýnlaþmaya baþladý.
Yöneliþ “Hâkim olanýn ve onun temsilcilerinin daha az deðil, daha fazla kiþisel otoritesi istikametindeydi.”90 Yöneticilerin ve siyasî elitin sorumluluðu,
kanun karþýsýnda eþitlik ve ifade özgürlüðü hukuku açýkça ihlâl edecek þekilde düþüþe geçti. Ýslâm’a sahte bir baðlýlýk sergilenmekle birlikte, devlet kaynaklarý hanedanýn lüksü için kullanýlmaya baþlandý ve vergiler kademeli olarak
halkýn tahammülünün üzerine çýktý.91 Adalet (j) ve geliþme (g) bu yüzden en

89
90
91

Âl-i Ýmrân 3/159; eþ-Þûrâ 42/38.
Lewis, The Middle East, s. 144.
Ýbn Haldûn hilâfetin saltanata veya hanedanlýða dönüþümünü bir bölüm boyunca tartýþtýktan sonra (Mukaddime, s. 202-208; Mukaddimah (Rosenthal), I, 414-28) þu sonuca
varýr: “Yönetim þeklinin nasýl da hanedanlýða dönüþtüðünü gördün. Bununla birlikte hilâfet
(baþlangýçtaki) anlamýyla dinî öðretilerin gözetilmesi ve doðru yola sadakat þeklinde var-
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kötü kurban hâline geldiler ve daha önce halk (N) ile hükümet (G) arasýnda
hâkim olan dayanýþma bozuldu. Sýkýntýya düþen insanlarýn çalýþma, üretme
ve yenilik yapma dürtüleri zedelendi. Kadýnýn konumu da çevrimsel sebep-sonuç zincirindeki genel gerilemenin bir sonucu olarak kademeli biçimde geriledi.
Artýk cahil, soyutlanmýþ ve Ýslâm’ýn kendilerine verdiði haklardan mahrum
býrakýlmýþ vaziyete düþtüler. Nüfusun neredeyse yarýsýnýn marjinalleþtirildiði ve
oynamalarý gereken rolü yerine getiremediði bir toplumun büyümemesi mukadderdir. Hodgson “Ýslâm medeniyeti halihazýr durumuyla Ýslâm inancýnýn net
bir þekilde ifade edilmesinden uzaktýr” demekte belki de haklýdýr.92
Ýslâmî deðerlerin hayata geçirilmemesi her zaman için yöneticiler ile
sûfîler ve ulema arasýnda münakaþa konusu olageldi. Bunlarýn daha dürüst
olanlarý seslerini yükselttiler ve zulme maruz kalmaya baþladýlar. Sonuçta onlar da giderek hanedandan sakýnýp hankahlarýna veya medreselerine kapandýlar. Bunun Ýslâm toplumunda uzun vadeli menfî etkileri oldu. Sûfîler ile
ulema hýzla deðiþen çevrenin gerçekleri ile temasý kaybedince fýkýh zamanýn
ihtiyaçlarýna göre geliþemeyip neredeyse duraðanlaþtý. Bu ise Ýslâm’ý ilk çaðlardaki dinamizminden yoksun býraktý. Ulemanýn inzivaya çekilmesi yöneticilerin daha önce hissettikleri baskýlardan kurtularak keyfî davranmalarýna
yol açtý. Topluma kayda deðer bir katkýlarý olmayan ve olamayacak dalkavuklar, yöneticilerin etrafýný almaya baþladýlar ve onlarýn duymak istediklerini
söyleyerek elde edebilecekleri her türlü menfaate kavuþtular.
Burada ortaya çýkan temel soru, sûfîler ile ulemanýn niçin hankah ve medreselerine kapanmak yerine, siyasî ýslahat ve Ýslâmî deðerler sisteminde kutsal kabul edilen insan haklarýnýn muhafazasý için mücadele etmedikleridir.
Aslýnda mücadele etmiþlerdir. Veraset usulüyle ilk defa yönetime gelen
Yezîd’e karþý Hz. Peygamber’in torununun gerçekleþtirdiði isyanla baþlayan
bir dizi baþkaldýrý olmuþ ancak hepsi acýmasýzca bastýrýlmýþtýr. Bunun sebebi,
söz konusu ayaklanmalarýn genel olarak yerel kalmasýdýr. O dönemdeki iletiþim ve nakil vasýtalarýnýn yavaþlýðý, yaygýn baþkaldýrýlarýn organize edilmesini
mümkün kýlmamýþtýr.
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lýðýný sürdürmüþtür. Daha sonra ise hilâfetin tipik özellikleri de ortadan kalkmýþ ve sadece
adý kalmýþtýr. Hükümet þekli saf ve yalýn hâliyle hânedanlýða dönüþmüþtür. Yetkinin elde
edilmesi en son sýnýrlarýna ulaþmýþ ve güç arzular ile zevklerin keyfî tatmini yoluyla kendi
çýkarýna hizmet için kullanýlýr hâle gelmiþtir (Mukaddime, s. 208; Mukaddimah [Rosenthal]
I, 427).
Hodgson, The Venture of Islam, I, 71.
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Yöneticilerin toplumsal uzlaþmaya dayanan barýþçýl deðiþim süreci ortadan kalkýnca, iktidara geliþ genellikle hanedan komplolarý ve yýkýcý taht
mücadeleleri vasýtasýyla gerçekleþmiþtir ki bu da Müslümanlarýn kaynaklarýný
tüketmiþ, yaratýcý enerjilerini zayýflatmýþ ve genel olarak gerilemelerine yol
açmýþtýr. Ayný aile içinde bile iktidarýn el deðiþtirmesi her zaman kansýz olmamýþtýr. Göründüðü kadarýyla askerî güç de iktidarýn gasp edilmesinde ve
miras býrakýlmasýnda belirleyici rol oynamýþtýr. Ýktidar savaþlarý güvensizliði
her zaman artýrmýþtýr; neticede özellikle önceki yönetime zaten ödenmiþ olan
vergilerin malî problemlerinin çözümü için yeni idare tarafýndan tekrar toplandýðý dönemlerde üretim ve ticaret menfî etkilenmiþtir. Ýslâm’ýn garanti ettiði kiþisel yaþamýn, onurun ve mülkiyetin itibarý zedelenmiþtir.
Dürüst ve ileri görüþlü yöneticilerin iþ baþýna geçtiði devirlerde Ýslâm gerilemeyi durdurucu etkide bulunmuþtur. Onlar halk tarafýndan seçilmiþ olmasalar bile, ülkelerinin hýzla geliþmesini saðlayan doðru politikalar izlemiþlerdir. Bununla beraber, olumlu hareketlerin yaþandýðý bu ara dönemlerde uzun
vadeli gerileme süreci tersine çevrilememiþ, ancak frenlenebilmiþtir. Onlarýn
yerine geçen yoz ve yetersiz yöneticiler -demokratik düzerlerde olduðu gibiyönetimden uzaklaþtýrýlamamýþtýr. Siyasî gayrimeþruluk virüsü, çevrimsel sebep-sonuç iliþkisi vasýtasýyla dereceli olarak toplumun ve ekonominin diðer
bütün yönlerine (S, N, W, j ve g) sirayet etmiþtir. Karþýlaþtýðý iç þoklarý baþarýlý
þekilde atlatamayan Ýslâm dünyasý dinin tetiklediði geliþme hýzýný kaybetmeye baþlamýþ ve Avrupa ülkeleri tarafýndan sömürgeleþtirilmekten kurtulamamýþtýr. Bu nedenle, Ýbn Haldûn ile ayný görüþü paylaþan Kramer’in de
haklý olarak iþaret ettiði gibi “gerilemenin sebebi bizzat siyasî yapýnýn kendi
içinde aranmalýdýr.”93

Ýslâm Geliþmeye Engel midir?
Bazý ilim adamlarý, dinin geçmiþte geliþmeyi özendirdiði gerçeðine raðmen, Müslüman dünyanýn günümüzde “takdire deðer iktisadî amaçlara hizmet etmek üzere tasarlanmýþ”; fakat beklenmeyen etkilerinden dolayý “ekonomik geliþmenin engelleri” hâline gelmiþ bazý Ýslâmî kurumlarýn bir sonucu
olarak fakir ve geri kalmýþ duruma düþtüðünü ileri sürmektedir.94 Bununla
93
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J. H. Kramers vd., “‘Othmanli”, The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed., VIII, 197.
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beraber Noland, yayýmlanan bir araþtýrmada “genelde bunun ülkeler arasý veya ülke içi seviyenin ekonometrik analiziyle elde edilmediði” söylemekte ve
“Ýslâm, sözü edildiði gibi büyümenin engeli veya geliþmenin ayak baðý gibi
gözükmemekte, dinin bir rolünden bahsedilecekse tam tersinin doðru olmasý
gerektiði ortaya çýkmaktadýr” sonucuna ulaþmaktadýr.95
Yine de Kuran’a göre geliþmeye karþýt olan üç Ýslâmî kurumu incelemekte
fayda vardýr:
1) Ýslâm’ýn, Müslüman topluluklarda ailedeki büyük evladýn kökleþmesine
imkân saðlamayan eþitlikçi miras sistemi.
2) Ýslâm’da sýnýrlý sorumluluk ve hukukî veya hükmî þahsiyet kavramlarýnýn
yokluðu.
3) Ýslâm’ýn teþvik ettiði vakýf kurumu.96
Bunlardan ilk ikisinin hýzlandýrýlmýþ geliþme için hayatî önemi hâiz sermaye
birikimini ve þirketlerin oluþumunu engellediði iddia edilmiþtir. Üçüncü kurumun ise geniþ kaynaklarý zaman içinde iþlemez hâle gelen projelerde bloke
ettiði savunulmaktadýr.97

Büyük Evlat Hakkýnýn Olmayýþý
Ýslâm’ýn büyük evlat hakkýna kesinlikle imkân veremeyecek bir eþitlikçi
miras sistemini savunduðu þüphesizdir. Bununla beraber Kuran, büyük evlat
hakkýnýn Batý’daki büyük iþletmelerin geliþmesine katkýda bulunduðu iddiasýný kanýtlamamýþtýr. Büyük evlat hakký, temelde malikânenin derebeyinin
çok sayýdaki oðlu veya kiracýsý arasýnda parçalanmasýný önleyerek beyin ihtiyaç duyduðu askerî ve diðer hizmetleri temin sorumluluðunu tek bir þahsa
indirgemekle feodalizmin ihtiyaçlarýna hizmet etmiþtir.98 Bununla birlikte feodalizm köylü emekçilerin “bey adýna canla baþla ve verimli þekilde çalýþmasý
için ekonomik bir dürtüye sahip olmayýþýnýn” bir sonucu olarak beylerin
“ekstra ekonomik zorlamalar vasýtasýyla kira elde etmesine” imkân sað-
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lamýþtýr. Bu da “ziraî ekonominin geliþme kapasitesini sýnýrlamýþtýr.”99 Sonuçta
feodalizm, Batý Avrupa’da “kapitalizmin bugünkü þekliyle henüz doðmadýðý
ve sanayi devrimine kadar üzerinden tam iki buçuk asýr geçecek olan
1500’lerde gömülmüþtür.”100 Feodalizmin ölümü, büyük evlat hakkýný -idareci aileler haricinde- zayýflatmýþtýr. Amerika’da Amerikan devrimi, Avrupa’da
ise Fransýz ihtilâli esnasýnda çökmüþtür. Fransýz Medenî Kanunu (Napolyon
Kanunu), onun diriliþini engellemek için birtakým tedbirler almýþtýr.101 Þayet
büyük evlat hakký faydalý bir kurum olsaydý hem Avrupa hem de Amerika’da
ortadan kaldýrýlmazdý.
Avrupa’daki ekonomik geliþmenin baþlangýcý daha ziyade “feodal mülkiyet iliþkilerinin kapitalist mülkiyet iliþkilerine dönüþmesine” baðlýdýr.102 Bu
nedenle büyük evlat hakkýný sanayi devriminin sebepleri arasýnda sayan herhangi bir ilim adamý bulmak zordur. Vurgulanan sebepler arasýnda demokratik
hükümetler tarafýndan mülkiyet haklarýnýn korunmasý ile geliþmeye yol açan
eðitim, araþtýrma ve teknolojinin yaygýnlaþmasýnýn özendirilmesi yer almaktadýr.103 Büyük tarihçi Arnold J. Toynbee’nin amcasý Arnold Toynbee ziraat,
üretim ve taþýmacýlýktaki devrim için gerekli teknolojinin saðlanmasýna yardým
eden icatlarý önemle vurgulamaktadýr.104 Ziraî sektörde buharla çalýþan saban
küçük çiftliklerin birleþtirilerek büyütülmesini saðlamýþ ve çitleme sistemi
vasýtasýyla önemsiz topraklarýn da iþlenmesini mümkün kýlmýþtýr. Üretim sektöründe iplik eðirme makinesi, buharlý motor ve motorlu dokuma tezgâhý
büyük fabrikalarýn kurulmasýný kolaylaþtýrmýþtýr. Taþýmacýlýk sektöründe
1830’da demiryolunun inþasý, piyasanýn ve ticaretin önemli miktarda geniþlemesini getirmiþtir.105 “Büyük kapitalist iþverenlerden oluþan yeni sýnýf muazzam servetler yapmýþtýr.”106 Büyük evlat hakký deðil, iþte bu servet teknoloji
ile birlikte büyük iþlerin kurulmasýný mümkün kýlmýþ ve böylece ortaklýklara
ihtiyaç oluþturmuþtur.
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Büyük evlat hakkýnýn Avrupa ile Amerika’nýn geliþmesinde bir rol oynadýðý
farz edilse bile, bunun bütün ülkelerin geliþmesi için zarurî olduðunu varsaymak için bir sebep yoktur. Japonya ile Doðu Asya kaplanlarý büyük evlat
hakkýnýn rolü olmadan geliþebilmiþlerdir. Onlarýn geliþmesindeki faktörlerden
bazýlarý iyi yönetim, toprak reformu, sosyal eþitlik ve kültürel deðerlerdir.107
Bunlar arasýnda toprak reformlarý büyük evlat hakkýnýn aksine bir etki yapmýþ,
Japonya’daki ailelerin elinde bulunan malikânelerdeki ortalama ekilebilir arazi
alanýný yaklaþýk 1 hektar civarýna indirmiþtir.108 1985’te bile Japonya’daki ortalama çiftlik büyüklüðü yaklaþýk yarým hektardý ve mevcut tarlalarýn tamamý
içinde 3 hektarý aþanlarýn oraný sadece % 4’tü. Sachs’a göre, “bu ülkelerdeki
toprak reformu, modern tarihteki herhangi bir baþka örnekten çok daha
yaygýndý.”109 Bu reformlar feodal beylerin güç kaynaðýný tahrip etmiþ, daha
önce yaygýn olan toprak kiracýlýðýný neredeyse ortadan kaldýrmýþ ve uzun vadede gelir ve servet eþitsizliklerinin önemli ölçüde azalmasýna etkide bulunmuþtur. Böylece küçük çiftçiler gelir seviyesi yükselmiþ, basit yaþam tarzýný özendiren kültürel deðerler onlarý daha fazla tasarrufa yöneltmiþtir. Yüksek tasarruf
oranlarý, enflasyon ile faiz oranlarýný nispeten daha düþük seviyelerde tutmuþtur; böylece nakit ve kredi miktarlarýndaki aþýrý geniþleme dýþ borçlanma olmaksýzýn kýrsal kesimle birlikte þehirlerin de geliþmesine ortam hazýrlamýþtýr.110

Tüzel Kiþilik ve Sýnýrlý Sorumluluk
Kuran sýnýrlý sorumlu hissedarlýða dayalý bir tüzel kiþiliðin büyük ölçekli
yatýrým açýsýndan zarurî olduðunu söylemekte kesinlikle haklýdýr. Bununla
birlikte, her iki kavramýn da kökenleri Ýslâm hukukunun klasik tartýþmalarýnda mevcuttur. Müþterek tüzel kiþiliðe en yakýn kavramlar “beytülmâl”
(devlet hazinesi), cami mülkleri ve “vakýf”lardýr.111 Sýnýrlý sorumluluk kavramý
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(Washington, DC: IMF/IBRD, 1987), s. 301.
Ayrýntýlar için, bk. Muhammad Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leichester: The Islamic Foundation, 1992), s. 173-81.
Ali el-Hafîf, eþ-Þerikât fi’l-fýkhi’l-Ýslâmî (Kahire 1962), s. 22-27; Abraham L. Udovitch,
Partnership and Profit in Medieval Islam (Princeton: Princeton University Press, 1970), s.
99; Ali Ahmed Abdullah, eþ-Þahsiyyetü’l-i‘tibâriyye fi’l-fýkhi’l-Ýslâmî (Hartum: ts., edDâru’s-Sûdâniyye li’l-kütüb), s. 235-39.
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bile bir iþ organizasyonu þekli olan “mudârebe”de mevcuttur112 ve modern
dönemlerde kolaylýkla anonim þirketleri de içine alacak þekilde geniþletilmiþtir.113
Geliþme için gerekli her þeyin Kur’an veya sünnette belirlenmiþ olmasýný
beklemek, realist bir yaklaþým deðildir. Ýslâm hukukunun iyi bilinen, en
önemli kurallarýndan bir tanesi, herhangi bir þeyin hassaten yasaklanmadýysa caiz olduðudur. Çok az sayýda þey spesifik olarak yasaklandýðýndan,
geliþmenin teþviki için ihtiyaç duyulan kurumlarýn geliþtirilmesi açýsýndan
büyük bir potansiyel mevcuttur. Bunun Ýslâm toplumlarýnda gerçekleþtiðini
Kuran da “Ýzleyen üç asýr boyunca klasik Ýslâm medeniyetinin ayýrt edici ekonomik özellikleri geliþmiþtir” þeklinde teslim etmiþtir114. Ýhtiyaca uygun þekilde oluþan bu ilerleme insan topluluklarýndaki tabii evrimsel geliþme süreçlerine de uygundu. Gelecekte geliþme için ihtiyaç duyulacak bütün kurumlarýn geliþmenin daha ilk aþamalarýnda eþzamanlý olarak tekâmül ettiði bir
toplum bulmak zordur. Bu da ortaklýk þekline duyulan ihtiyacýn Ýslâm toplumlarýnda niçin daha önce ortaya çýkmadýðý sorusuna yol açmaktadýr.
Bu sualin cevabý Ýslâm öðretilerinde deðil, daha ziyade dinin kutsal kabul
ettiði mülkiyet haklarýnýn etkin þekilde uygulanmasýný engelleyen siyasî gayrimeþrulukta aranmalýdýr. North, isabetli bir þekilde, mülkiyet haklarýnýn teminat altýna alýnmamasýnýn “daha az sabit sermaye gerektiren ve uzun vadeli sözleþmelere ihtiyaç duymayan teknolojilerin kullanýlmasý sonucunu doðurduðunu, bu durumda firmalarýn tipik biçimde küçük olacaklarýný” iddia etmektedir.115 Ýslâm dünyasýndaki durum da budur. Þayet mülkiyet haklarý
güvenceye alýnsaydý, belki de 8. yüzyýldan 14. yüzyýla kadar gerçekleþtirilecek geliþme hýzý küçük firmalarýn yerlerini büyük çaplý iþ organizasyonlarýna
býrakmasýný gerektirecek þekilde devam edecekti.
Bunun ortaya çýkaracaðý artan finans ihtiyacýnýn, daha önce ifade edildiði
gibi, nüveleri Ýslâm hukukunda mevcut ortaklýklarýn geliþmesine yol açmayacaðýný varsaymak için herhangi bir sebep yoktur. Ýslâm dünyasýnda geliþmenin yeniden baþladýðý 20. yüzyýlda büyük iþletmelere ihtiyaç duyulunca
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M. Umer Chapra, Towards a Just Monetary System (London: The Islamic Foundation, 1985),
255-56; Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance (Karachi: Ýdâretü’lmaârif, 1998), s. 221-28.
Abdullah, Þahsiyyetü’l-i‘tibâriyye, s. 239.
Kuran, “Why the Middle East is Economically Underdeveloped”, s. 72.
North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, s. 65.
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fakihler ortaklýk þeklindeki iþ organizasyonunu onaylamakta zorluk çekmemiþtir. Þayet Ýslâm’da buna karþý bir þey bulunsaydý böyle büyük bir ittifakla
kabul edilmezdi. Lal’in haklý olarak gözlemlediði gibi “Geliþmeyi engelleyen
þey bizzat Ýslâmî kurumlar deðil, fakat hantal devletçilik ile güdümlülüktür ki
Güneydoðu Asya’nýn Müslüman kesimlerinde bu tersine çevrildiðinde Prometheusvârî bir yoðun geliþme baþlamýþtýr.”116
Orta Çað Ýngiltere’sinde bile, ilk ortaklýklar kasabalar, loncalar, kiliseler ve
yardým kuruluþlarý arasýndaydý.117 Bu, Ýslâm dünyasýndakine benzemektedir.
Ancak Orta Çað Ýngiltere’sindeki ilk ortaklýklar, feodalizmin ortadan kalkmasýndan ve büyük evlat hakkýnýn zayýflamasýndan uzun zaman sonra 17.
yüzyýlýn sonunda tamamen özel bir hâl alýncaya kadar bugünkü þirketlerin
öncüleri olamamýþlardýr.118 Yine de hem ABD hem de Ýngiltere’de sýnýrlý sorumluluk prensibinin tesisi 19. yüzyýla kadar gerçekleþmemiþtir.119
Ýslâm’ýn ilk döneminde meydana gelen tarýmsal ve bilimsel devrim, bir dizi
faktör nedeniyle sanayi devrimine dönüþtürülememiþtir ki bunlardan en
önemlisi siyasî meþruiyet yokluðudur. Bunun neticesinde, ortaya çýkan mülkiyet haklarýnýn güvenceye alýnamayýþý, insanlarý haksýz vergilere ve doðrudan müsadereye maruz kalmamak için servetlerini saklamaya itmiþ, þirketler de
küçük kalmýþtýr. Böyle bir ortamda büyük teþebbüslerinin geliþmesi imkânsýzdýr. Aksi takdirde, büyük evlat hakkýnýn yokluðu, gerçekten de insanlarýn
daha büyük ve sürdürülebilir giriþimlere sermaye yatýrýp iþtirakçi olmak suretiyle ortaklýklar kurulmasýna etkide bulunmalýydý.

Vakýf (Hayýr Kurumlarý)
Vakýf kurumu, Ýslâm âleminde ilk dönemler boyunca yani Batý dünyasýndan çok daha önce geliþmiþ ve Müslüman toplumlarýn ilerlemesine önemli
katkýlarda bulunmuþtur. Kuran’ýn da ifade ettiði gibi, vakýflar çok geniþ bir
yelpazede sosyal hizmetler saðlamýþtýr.120 Bunlara eðitim ve saðlýk hizmetleri,
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Deepak Lal, Unintended Consequences: The Impact of Factor Endowments, Culture, and
Politics on Long-Run Economic Performance (Cambridge: MIT Press, 1998), s. 66.
Robert Hessen, “Corporation”, The New Palgrave Dictionary of Economics (London: Macmillan, 1987), I, 675.
Hessen, “Corporation”, I, 678.
Dale Arthur Oesterle, “Limited Liability”, The New Palgrave Dictionary of Money and Finance (London: Macmillan, 1992), II, 590-91.
Kuran, “Why the Middle East is Economically Underdeveloped”, s. 74-75.
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bilimsel laboratuar, cami, köprü, kuyu, çeþme, yol ve hastanelerin inþa ve
bakýmý, yetim, öðrenci, öðretmen ve yolcularýn barýndýrýlmasý dahildir.121 Söz
konusu hizmetler vakýflarýn uygun þekilde düzenlenip denetlendikleri
dönemlerde gerçekleþmiþtir.122 Ancak etkin düzenleme ve denetlemenin gevþediði ve bozulmaya yüz tuttuðu, orijinal vakfiyelerin kaybolduðu, vakýf
mülklerinin bakýmsýz býrakýldýðý ve kötüye kullanýlarak istismar edildiði123
zamanlarda, Kuran’ýn da isabetle belirttiði gibi bu kurumlar iþ göremez hâle
gelmiþtir. Vergi sistemi de vakýf düzeninin daha fazla geliþememesinde önemli
rol oynamýþtýr. Bununla beraber, vakýf kurumu Ýslâm dünyasýnda mülkiyet
haklarýnýn tanýnmasý, hükümetlerin destek vermesi, düzenleme ve denetim
yapmasý gibi müspet geliþmelere paralel olarak özel inisiyatiflerle yeniden
canlandýrýlmaktadýr.124 Böylece vakýf kurumunun özel hayýr hizmetleri vasýtasýyla sosyal ve fizikî altyapýnýn geliþtirilmesinde geçmiþteki merkezî rolünü
yeniden oynamasý beklenmektedir.
Bütün bu tahlilin özü þudur: Ýslâm toplumlarýnýn nispî fakirlik ve geri
kalmýþlýðýna Ýslâm yol açamamýþtýr. Bunun sebebi daha ziyade Ýslâm’ýn ilk
asýrlarýnda yaygýn olan ve Batý’daki demokratik hükümetlerce de teminat
altýna alýnan mülkiyet haklarýnýn ihlâli ile eðitim, araþtýrma ve teknolojik geliþmeye verilen resmî desteðin azalmasýdýr. Batý’daki büyük ölçekli iþleri
mümkün kýlan ve böylece ortaklýklara ihtiyaç oluþturan þey iþte budur. Halka karþý sorumsuz gayrimeþru hükümetler, genellikle mülkiyet haklarýný koruma ve kamu yararýna hizmet etme baskýsý altýnda olmadýklarýndan dolayý
geliþme zorlaþmaktadýr. Kuran’ýn “Bu tür (baskýcý) hükümetlerin tamamý en
azýndan on dokuzuncu yüzyýla ve bazý durumlarda yakýn zamanlara kadar
Ýslâm hukuku ile yönetimlerini sürdürmüþlerdir”125 þeklindeki görüþüne
katýlacak birini bulmak zordur.
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Örnek olarak bk. George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam
and the West (Edinburgh: Edinburgh University, 1981), s. 35-74; Hodgson, The Venture
of Islam, II, 124; Monzer Kahf, “Shari‘ah and Historical Aspects of Zakah and Awqaf”, Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank için hazýrlanmýþ araþtýrma,
Jeddah, 2004 ve Habib Ahmed, Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation, Occasional Paper No. 8. Islamic Research and Training Institute/Islamic Development Bank, Jeddah,
2004.
Halil Inalcik, “The Rise of the Ottoman Empire”, The Cambridge History of Islam içinde,
eds. P. M. Holt vd. (Cambridge: The Cambridge University Press, 1970), I, 295-323 ve “The
Heyday and Decline of the Ottoman Empire”, a.e. içinde, s. 307.
Ahmed, Role of Zakah and Awqaf, s. 42-44.
Ahmed, Role of Zakah and Awqaf, s. 42-44.
Kuran, “Why the Middle East is Economically Underdeveloped”, s. 83.

232

Ýbn Haldûn’un Geliþme Teorisi

3. Mevcut Durum
Demokrasinin Yokluðu
Ýbn Haldûn’un eserini kaleme almasýndan bu yana altý yüzyýl geçti. Belli
baþlý sanayi ülkelerine nispetle sonuçta Müslümanlarýn gerileyiþi -düz bir çizgide seyretmese ve bazý Ýslâm ülkeleri diðerlerine göre daha iyi durumda olsa bile- süregeldi. Bu genel gerilemenin temel nedeni olan ve onu tetikleyen
siyasî gayrimeþruluk çoðu Ýslâm ülkesinde bugüne kadar devam etti. Ýbn
Haldûn’un çaðýndakine göre daha geniþ ve daðýnýk durumda olan günümüz
Ýslâm dünyasý, þimdiye kadar iktidarýn devrinde -Kuran’ýn126 da arzuladýðý
þekilde- insanlarýn gözünde en dürüst ve kabiliyetli adayýn halef olmasýna
imkân veren bir düzenin kurulacaðý, kamu kaynaklarýnýn hukuka uygun, etkin ve eþitlikçi kullanýlacaðý ve hükümet politikalarýnýn serbestçe ve korkusuzca eleþtirilebileceði süreçleri tesis edemedi. 2002’de127 Ýslâm Konferansý
Teþkilatý’nýn (OIC) 57 üyesinden sadece 13’ü veya % 23’ten azý demokrasiye sahipken, 44 üyesinde veya % 77’sinde tam demokrasi yoktu. Bu 44
ülkeden 31’i göstermelik bir demokrasiye sahipken, 5’i mutlak monarþi, 3’ü
de diktatörlükle yönetilmekte, 5’i ise geçiþ aþamasýndadýr.128
Ne var ki demokrasiye sahip Ýslâm ülkelerinde bile bu düzen sadece þeklen
mevcuttur; seçim yapýlýr ve demokratik yapýlar yetkinin el deðiþtirmesini saðlar. Güçlü çýkar çevreleri, her halükârda tekrar tekrar seçilmeyi baþarýr. Fakir
ve dezavantajlý olanlar ise çoðu durumda diledikleri þekilde oy kullanmakta
özgür deðildirler ve yetkili mevkilerde yeterince temsil edilmezler.129 Dolayýsýyla gerçek anlamda bir demokrasiden söz edilemez. Batý dünyasýndaki
demokratik süreçlerde iyi yönetim ve kamu kaynaklarýnýn geliþme için etkin
þekilde kullanýmý hususunda uzun bir yol alýnmasýna karþýlýk, Ýslâm âlemi demokrasinin gerektirdiði iyi ve sorumlu yönetimin zayýflýðý nedeniyle geri
kalmýþtýr.130
126
127

128
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130

el-Hucurât 49/13.
Dünya Seçim Endeksi tarafýndan demokrasi, demokratik yapýlarýn yetkinin el deðiþtirmesini
saðladýðý ülke olarak tanýmlanmýþtýr. Sözde demokrasi ise demokratik yapýlarý barýndýrmakla
birlikte, gerçek anlamda bir yetki devrinin gerçekleþmediði ülke olarak tarif edilmiþtir.
Deðerlendirmeler “The Index of Electionworld.org”da verilen bilgilere göre yapýlmýþtýr.
Bk. Timothy Besley ve Robin Burges, “Halving Global Poverty,” Journal of Economic Perspectives, Summer, 17/3 (2003), s. 17.
Artýk demokrasinin iyi yönetim ve iyi yönetimin geliþme üzerindeki müspet etkisine dair
büyük bir literatür mevcuttur (Örneðin bk. Casey Mulligan vd., “Do Democracies Have Different Public Policies Than Nondemocracies?”, Journal of Economic Perspectives, 18/1
(2004), s. 51-74; Daniel Kaufmann ve Aart Kraay, “Growth without Governance”, World
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Düþük Ekonomik Performans
Demokrasinin yokluðu bir dizi kötülüðe yol açmaktadýr. Bunlardan biri
basýn özgürlüðünün bulunmayýþýdýr. Basýn sadece 4 Ýslâm ülkesinde131 özgür
ve 14’ünde kýsmen özgürken 39’unda deðildir.132 Medyada veya parlamento
(þûra) gibi diðer platformlarda hükümetin eleþtirilemeyiþi, kötü yönetimin iþine
gelmekte, þeffaflýðýn bulunmayýþý da saðlýksýz politikalara yol açmaktadýr. Bu
durum ayný zamanda yolsuzluða ve kamu kaynaklarýnýn zengin ve güçlülerin
kiþisel çýkarlarý için istismarýna yardým etmektedir. Ampirik araþtýrmalar, ekonomi literatüründe yolsuzluðun ve kötü yönetimin geliþme üzerinde ciddi menfî
tesirlerinin bulunduðu konusunda uzlaþý oluþturmuþtur.133
Berlin merkezli Uluslararasý Þeffaflýk tarafýndan 2002’de hazýrlanan “Yolsuzluk Algýsý Endeksi” 133 ülkeyi kapsamakta ve 10’dan (asgari yolsuzluk)
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Bank Policy Research Paper, No. 2928 (Washington, D.C., 2002), (hhtp://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/growthgov/html); Robert Hall ve Charles Jones, “Why Do
Some Countries Produce So Much More Output per Worker Than Others?”, Quarterly Journal
of Economics, 114/1 (1999), s. 83-116; Daniel Kaufmann, Aart Kraay ve Pablo Zoido-Lobaton, “Governance Matters”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 2196 (Washington, D.C., 1999), (hhtp://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/growthgov/html).
Bununla birlikte bazý yazarlar demokrasinin özellikle az geliþmiþ ülkelerde ekonomik geliþmeyi engellediðini, zira demokratik hükümetlerin geliþmeyi hýzlandýrmak için gerekli güçlü
politikalarý uygulayamadýklarýný öne sürmektedir (Larry Sirowy ve Alex Inkles, “The Effects
of Democracy on Growth and Inequality: A Review”, Studies in Comparative International
Development, 25 [1990], s. 125-26; John W. Johnson, The Military and Society in Latin
America (Stanford: Standford University Press, 1964); Andrew MacIntyre, “Democracy
and Markets in Southeast Asia”, Constructing Democracy and Markets: East Asia and Latin America, ed. International Forum for Democratic Studies and Pacific Council on International Policy (Los Angeles: Pacific Council, 1996), s. 39-47. Bu çizgide olanlar, Sovyetler
Birliði ile Çin’in büyük bir ilerleme kaydettikleri parlak dönem boyunca büyük bir þöhret kazanmýþlarsa da görünüþe göre artýk takipçileri azalmýþtýr.
Bu makalede Ýslâm ülkeleri terimi kullanýldýðýnda bu ülkelerin birleþmiþ milletleri konumundaki Ýslâm Konferansý Teþkilatý’na (OIC) üye 57 ülke kastedilmektedir.
“2004 Basýn Özgürlüðü” istatistiklerine göre (www.freedomhouse.org) özgür, kýsmen özgür
ve özgür olmayan tanýmlarý her ülkenin basýný etkileyen hâkim hukukî (0-30 puan), siyasî
(0-40 puan) ve iktisadî (0-30 puan) ortamýna göre tayin edilmiþtir. Sýnýrlamalar ne kadar
yüksekse ülkenin aldýðý puanlar da o derece yüksektir. Ülkenin toplam puaný bu ölçütlerin
toplamýna göre belirlenmiþtir. 0-30 arasý puanlanan ülke, basýnýn özgür olduðu ülkeler
zümresinde sýnýflandýrýlýrken, 31’den 60’a kadar puanlananlar kýsmen özgür grupta ve
61’den 100’e kadar puanlananlar ise özgür olmayan grupta yer almaktadýr.
Daniel Kaufmann, Aart Kraay ve Pablo Zoido-Lobaton, “Governance Matters”, World Bank
Policy Research Working Paper, No. 2196 (Washington, D.C., 1999), (hhtp://www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/growthgov/html); Stephen Knack ve Philip Keefer, “Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Intuitional Measures”,
Economics and Politics, 7/3 (1995), s. 207-27; Paolo Mauro, “Corruption and Growth”
Quarterly Journal of Economics, 110/3 (1995), s. 681-712; Mauro, “The Persistence of
Corruption and Slow Economic Growth”, IMF Staff Papers, 51/1 (2004), s. 1-18.
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0’a (âzami yolsuzluk) kadar puanlama yapýlmaktadýr.134 Endekste verilen 5
puan, ülkenin sýnýr çizgisinde olduðunu göstermektedir.135 Ýslâm ülkelerinden
sadece beþi 5,2 ile 6,3 arasýnda deðiþen puanlarla bu sýnýr çizgisinin üzerindeyken 27 ülke altýndadýr. Geriye kalanlar hakkýnda ise bilgi elde edilememiþtir.
Bununla beraber, hakkýnda bilgi bulunamayan diðer ülkelerin çoðunun da sýnýr
çizgisinin aþaðýsýnda kalmalarý muhtemeldir. Kur’an’ýn haksýz servet edinmeyi
ve rüþvet almayý þiddetle yasakladýðý136 gerçeðine karþýlýk durum budur.
Yolsuzluk ifade özgürlüðünün yokluðu ile birleþince mahkemeler de yolsuzluða meyleder; bu durumda güçlü elitlerin cezalandýrýlmasý ihtimali düþer.
Kabahat iþleyenler cezalandýrýlmayýnca ahlâksýzlýk yayýlmaya baþlar; bunlar
iktidar mekanizmalarý vasýtasýyla birtakým insanlarý kendilerine baðýmlý kýlarak
toplumu köleleþtirirler. Bundan sonra kötülüðü söküp atmak zorlaþýr. Þayet
sadece güçsüzler cezalandýrýlýrsa, memnuniyetsizlik artar ve hükümet (G) ile
halk (N) arasýndaki dayanýþma zayýflar. Bu ise ekonomik geliþmeye zarar veren
temel faktörlerden olan sosyal ve siyasî istikrarsýzlýða yol açar.
Yolsuzluðun sonucunda bu ülkelerin kýt kamu kaynaklarýnýn önemli kýsmý
saraylar inþasýna ve güçlü elitin gösteriþe dayalý lüks tüketimlerinin finansmanýna yönlendirilir; hükümetler geliþmenin hýzlandýrýlmasý için gerekli eðitim,
saðlýk, altyapý ve kamu hizmetlerine yeterince harcama yapamaz. Yolsuzluk
özel sektörün iþletme maliyetlerini de artýrýr. Bu durumda tasarruflar yurt dýþýna kaçar ve ülke içindeki yatýrýmlar azalmaya baþlar. Çoðu Ýslâm ülkesinin
düþük performansý tarafýndan da teyit edildiði gibi, bunun büyümeyi etkilemesi kaçýnýlmazdýr. 57 Ýslâm ülkesinin 1,333 milyarlýk toplam nüfusu 6,199
milyarlýk137 dünya nüfusunun % 21’inden biraz fazla olduðu hâlde, bunlarýn
“Gayri Safi Milli Üretimleri”ne (GNP) uyarlanmýþ toplam “Satýnalma Gücü
Pariteleri” (PPP) sadece 3,993 milyar dolardýr. Bu da dünyanýn 48,462 milyar
dolarlýk “Gayri Safi Milli Üretim”ine (GNP) uyarlanmýþ toplam “Satýnalma
Gücü Paritesi”nin (PPP) sadece % 8,2’sidir.138 Yalnýz tamamý petrol üreticisi
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Uluslararasý Þeffaflýk tarafýndan, yolsuzluk “kamu görevinin özel kazanç için kullanýlmasý”
þeklinde tanýmlanmakta ve “Bir ülkenin kamu yöneticileri ile siyasetçileri arasýndaki yolsuzluðun hangi derecede farkýna varýlabildiðini ölçmektedir.”
www.transparency.org/policy_research/surverys_indices/epi
el-Bakara 2/188; en-Nisâ 4/29.
Ýslâm ülkeleri dýþýnda da Müslümanlar yaþadýðý gibi, Ýslâm ülkelerinde gayrimüslimler
vardýr. Dolayýsýyla bu rakamlar dünyadaki Müslümanlarýn toplam sayýsýný göstermez.
Müslümanlarýn toplam sayýsýnýn 1,3 ile 1,8 milyar arasýnda olduðu tahmin edilmektedir.
World Development Report (Washington: The World Bank, 2004), s. 253 (www.worldbank.org/wdr).
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olan 4 Ýslâm ülkesi yüksek gelir grubuna (HIC) girebilirken sadece 6’sý orta
yüksek gelir grubunda (UMC) yer alabilmektedir. 18’i orta düþük gelir kategorisine (LMC) dahilken 29’u düþük gelir kategorisine (LIC) girmektedir.139
Ýslâm tarihinin ilk dönemlerinde yüksek önceliði bulunan ve Ýslâm
dünyasýnýn yükseliþinin sebeplerinden biri olan eðitimin hükümet bütçelerindeki yeri hak ettiði kadar önemli deðildir. Dolayýsýyla 2002’de bu ülkelerdeki
yetiþkinlerden okur yazar olmayanlarýn oraný % 32 idi.140 Bunun anlamý 426
milyon civarýnda kiþinin okur yazar olmadýðý ve geliþmeye bütün potansiyelleriyle katkýda bulunmadýðýdýr. Bu ülkelerin hepsinin sahip olduðu toplam
üniversite sayýsý sadece 600’den ibarettir. Hâlbuki tek baþýna ABD’de -nüfusu bu ülkelerin dörtte birinden az olduðu hâlde- 1975 veya üzerinde, yani
önceki sayýnýn üç katý kadar üniversite mevcuttur. Batý dünyasýnda demokrasi, eðitim ve geliþme birbirine dayanmaktadýr. Eðitim geliþmeyi desteklerken geliþme de eðitime olan talebi artýrmaktadýr. Bu talebin -gelirlerdeki artýþ
sayesinde- yeterli devlet desteðini almasý mümkün olabilmektedir. Eðitim ve
geliþme birlikte demokrasinin güçlendirilmesine yardým etmektedir.

Ýnsanî Geliþme Endeksi
Birleþmiþ Milletler Geliþme Programý (UNDP), Ýnsanî Geliþme Endeksi’ne
(HDI) göre 5 Ýslâm ülkesinin puaný yüksekken, 31 ve 21 ülkenin sýrasýyla orta ve düþük puanlar almalarý þaþýrtýcý deðildir.141 Bununla birlikte Ýnsanî Geliþme Endeksi’nin problemi sadece üç deðiþkeni esas almasýdýr: Doðumdaki
yaþam beklentisi, okur yazarlýk ve satýn alma gücü paritesine uyarlanan kiþi
baþýna gayri safi millî hâsýla miktarý. Dolayýsýyla bu endeks geliþme ekonomisinin, -Ýbn Haldûn’un modelinde vurguladýðý ve geliþme ekonomistlerinin
artýk gecikmeli de olsa tanýma noktasýna geldiði- sosyal, kültürel ve siyasî
kurumlarýn geliþmede oynadýðý hayatî rolü tanýmazdan önceki sýnýrlý çerçevesini yansýtmaktadýr.
Bu durumda daha kapsamlý bir endeks hazýrlanmalýdýr. Bu ise adalet, aile
bütünlüðü, sosyal uyum, akýl saðlýðý, liyakat ve iyi çalýþmanýn ödüllendirilmesi ile suçlarýn, gerilimin ve toplumsal düzensizliðin yol açtýðý bunalýmlarýn
139
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World Development Report, s. 251.
Abdel-Hameed M. Bashir, Financing Basic Education in IDB Member Countries, Occasional Paper, no. 10, Islamic Development Bank, Jeddah, 2004, s. 13.
United Nations Development Programme (UNDP), 2003, s. 237-40.
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azaltýlmasý gibi bir dizi deðiþkenin hesaba katýlmasýna yol açacaktýr. Ayný þekilde demokrasi, ifade özgürlüðü, gelir ve servetin âdil daðýlýmý ile dürüst ve
etkin bir adalet de önemlidir. Bütün bunlar için yeterli veri saðlanamayabilir.
Yine de mümkün mertebe kapsamlý bir endeks oluþturulmasý ve þu anda bulunmayan verilerin toplanmasý için çaba gösterilmesi önemlidir. Mevcut
Ýnsanî Geliþim Endeksi’nde iyi puan alamayan Ýslâm ülkelerinin daha kapsamlý bir endekse göre deðerlendirildiklerinde belki de bundan kötü bir derece
almalarý þaþýrtýcý olmayabilir. Bunun temel nedeni -Ýbn Haldûn’un modeline
göre- son birkaç yüzyýlda çevrimsel sebep-sonuç iliþkisinin iþleyiþi vasýtasýyla
bu ülkelerin sosyo-ekonomik ve politik kurumlarýný kademeli þekilde yozlaþtýran siyasî gayrimeþruluktur ki artýk sebebin sonuçtan ayýrt edilmesi zordur.
Dolayýsýyla, kapsamlý bir reforma ihtiyaç vardýr. Ýslâm ülkelerinde ekonomik
geliþmenin özendirilmesi için sadece ekonomik deðiþkenlerin dikkate alýnmasý
yetmeyebilir.

4. Reform Ýhtiyacý
Mesele, iþe nereden baþlanmasý gerektiðidir. Bütün sosyo-ekonomik ve siyasî faktörlere ehemmiyet verilmekle beraber, en büyük vurgu bir medeniyetin
yükseliþ ve çöküþünün arkasýndaki ana lokomotif olan ve Ýbn Haldûn’un
analizinin merkezine yerleþtirilen insan unsurunun ýslahýnýn gerekliliði üzerine
yapýlmalýdýr. Bu, Ýslâm’ýn ve çoðu büyük dinin öðretilerine de uygundur.
Ýnsanlar ancak terbiyeleri, karakterleri, kabiliyetleri ve zihniyetleri doðru olduðu takdirde toplumlarýnýn geliþmesine katkýda bulunabilirler.
Dolayýsýyla, ferdin daha insancýl bir varlýða dönüþtürülmesi zorunludur.
Eðitimine ve sosyo-ekonomik durumunun iyileþmesine âzami seviyede dikkat edilmelidir. Sadece okur yazarlýk ve gelir artýþý yeterli olmayabilir. Neoklasik iktisadýn genellikle görmezden gelmesine karþýn Nigel Lawson’un isabetle “Ahlâkî temelden yoksun hiçbir siyasî veya iktisadî düzen varlýðýný
sürdüremez”142 þeklinde ifade ettiði gibi, fertlerin ahlâkî vasfýnýn yükseltilmesi de kesinlikle zarurîdir. Ahlâkî niteliðin iyileþtirilmesi, geliþmenin artýrýlmasý
için gerekli olan dürüstlük, güvenilirlik ve vicdanlýlýk gibi vasýflarýn da ortaya çýkmasýna yardým edecektir. Bununla eþ zamanlý olarak fakirlik meselesi
halledilmeden ve toplumdaki her fert için adalet, saygýnlýk, eþitlik, haysiyet
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Nigel Lawson, “Some Reflections on Morality and Capitalism”, Market Capitalism and Moral
Values içinde, eds. Samuel Brittan ve Alan Hamlin (Aldershot: Edward Elgar, 1995), s. 35.
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gibi hususlar saðlanmadan ahlâkî kalitenin yükseltilmesi zordur. Bütün bunlar
karþýlýklý olarak birbiriyle iliþkilidir ve sadece bir tanesindeki geliþme diðerlerinde de saðlanmadan sürekli ilerleme kaydedilmesi zorlaþabilir.
Reform ve insanlarýn sosyo-ekonomik durumlarýnýn iyileþtirilmesi, bunu
siyasî sistemin de ayný zamanda desteklemesi durumunda nispeten kolaylaþacaktýr. Günümüzde Ýslâm dünyasýnýn yaygýn sorunu olan siyasî meþruiyet
sarsýlan büyük bir bina gibidir. Öyleyse siyasî reform, ifade özgürlüðü, dürüst
yargýlama ve güçlü elitlerin hesap verebilirliði Ýslâm ülkelerinin þiddetle ihtiyaç duyduðu þeylerden bir kaçýdýr. Siyasî reform, zaman içerisinde yolsuzluk
ve yanlýþ yönetimi azaltýp kamu kaynaklarýnýn eðitim, saðlýk, kýrsal bölgelerin
ve þehirlerin geliþmesi için etkin kullanýmýný saðlayacak; bu suretle sosyoekonomik iyileþmeye yol açacaktýr. Ayný þekilde toprak reformlarý yapýlmasý
saðlanacak, bununla da köylülerin üretimlerinden adil bir pay almalarýna
imkân verileceði gibi müstakbel istihsallerinin artýrýlmasý için ihtiyaç duyulan
eðitimin sunulmasýnýn yaný sýra daha kalitesi tohum, alet ve gübre temini için
kaynak tahsis edilmiþ olacaktýr. Bu durumda Ýslâm dünyasý teknolojik, sýnaî
ve altyapýsal yatýrýmlarýn geliþtirilmesine yarayacak þekilde -Müslümanlarýn
ilk yüzyýllarda, Japonya, Güney Kore ve Tayvan’ýn yakýn geçmiþte ürettikleri
türden- bir ziraî artý deðer üretebilecektir. Bu ülkelerde iþgalci güçler tarafýndan uygulanan toprak reformlarý feodal beylerin iktidarlarýnýn temellerinin
çökertilmesini saðlamýþtýr.143 Bu ayný zamanda toplumlarý istikrarsýzlýða
sürükleyebilecek, geliþme ve reformu yavaþlatabilecek ve mevcut problemleri
derinleþtirebilecektir. Fakir ve yoksullarýn sýkýntýlarý tahammül edemeyecekleri
derecede yükselebilecektir.
Siyasî reform için en uygun strateji, barýþçýl ve þiddet içermeyen mücadeledir. Öte yandan kiþinin geleceðe güvenmesini saðlayan bir dizi faktör
vardýr. Uluslararasý camia artýk pek dostane davranmadýðýndan gayri meþru
hükümetler giderek azalmaktadýr.144 Uluslararasý camia ayný þekilde yolsuzluða ve kara para aklanmasýna da karþýdýr ve illegal yollardan kazanýlmýþ servetlerin gizlenmesini zorlaþtýrmaktadýr. Dahasý, hemen hemen bütün Ýslâm
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Bk. M. Umer Chapra, Islam and Economic Development (Islamabad: International Institute
of Islamic Thought and Islamic Research Institute, 1993), s. 175-77.
1974’te dünya genelinde sadece 39 ülke -yani bütünün dörtte biri- demokratikti. Günümüzde ise 115 ülke -yani üçte ikiden biraz fazlasý- ulusal liderlerini seçmek için açýk seçim
usulünü kullanmaktadýr. Bk. World Development Report (Washington: The World Bank,
1997) (www.worldbank.org/wdr). 14 Ocak 2004 tarihli en son verilere göre ise bu sayý 111’dir
(bk. www.Electionworld.org )
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ülkelerinde demokrasiye geçiþ için iç baskýlar hýz kazanmaktadýr. Eðitimin
yaygýnlaþtýrýlmasý ve fakirlerin ekonomik durumlarýnýn kademeli olarak iyileþtirilmesi, kitlelerin cehaleti ve fakirliðinden beslenen mevcut erklerin zayýflamasýný saðlayacaktýr.
Demokratik hükümetlerin kurulmasý -baþlangýçta aðalarýn hâkimiyetinde
kalsalar bile- zamanla seçmenlerin tercih hakký sayesinde güç yapýlarýnýn
zayýflamasýna zemin hazýrlayabilecektir. Seçilmiþ hükümetlere vaatlerini yerine getirmeleri yönündeki baskýlar yolsuzluðun ve askerî harcamalarýn145
azaltýlmasýný; eðitim, saðlýk ve geliþmeye daha fazla kaynak aktarýlmasýný
saðlayabilecek ve ayný zamanda toprak reformunun baþlatýlmasýný mümkün
kýlabilecektir. Hâsýlýkelâm, þimdiden emeðin yer deðiþtirmesinin sonucu olarak kýrsal kesimdeki fakirlerin sosyo-ekonomik þartlarýndaki görece ilerleme,
demokratik yöntemlerle kendi haklarý uðrunda mücadele edebilecek daha
büyük ve saðlýklý bir orta sýnýf yaratacaktýr.
Küreselleþme de baskýcý hükümetler üzerinde bir kontrol mekanizmasý
olarak iþ görmektedir. Ülke içinde ifade özgürlüðünün bulunmayýþý, uluslararasý medya tarafýndan yeterince eleþtirilmektedir. Haberlerin radyo, uydu kanallarý, faks makineleri ve bütün dünyayý kaplayan internet aðý vasýtasýyla
yayýlmasý, baskýcý hükümetlerin iç eleþtirileri sansürleme ve baský altýndaki
ülke halký arasýnda yayýlmasýný engelleme çabalarýný baþarýsýzlýða uðratmýþtýr.
Dolayýsýyla, hükümetler ülke içinde hesap vermeseler de yolsuzluklarý ve insan haklarý ihlâlleri nedeniyle uluslararasý kamuoyunca hesaba çekilir hâle
gelmiþlerdir. Bu yeterli olmasa bile, hadiselerin geliþmesiyle ileride saðlýklý etkileri görülebilir.
Bu ülkelerde demokrasiyi baþarýlý kýlmak kolay bir görev olmayabilir. Bunun nedeni, seçimleri kazanmak için muhtemelen bütün imkânlarýný kullanmayý sürdürecek olan mevcut yönetici elitin istibdatçý davranýþýnýn ortadan
kaldýrýlmasýnýn zorluðudur. Onlar tutumlarýný kolaylýkla deðiþtirmeyebilir ve
gerçek anlamda hesap vermekten kaçýnmak için bir dizi entrikaya baþvura-
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Global askerî harcamalar önemli miktarda azalarak 1985’te 1,2 trilyon dolardan 1998’de
809 milyar dolara inmiþtir. 2003’te ise tekrar 950 milyar dolara yükselmiþtir. Bu talihsiz bir
geliþme olmakla birlikte, daha ziyade ABD’nin Irak’a yaptýðý müdahale nedeniyle gerçekleþtiði varsayýlmaktadýr. Bununla beraber, önleyici saldýrý politikasýnýn dayandýðý varsayýmlarýn
kanýtlanamayýþýndan kaynaklanan kamuoyu eleþtirileri ve yol açtýðý yüksek bütçe açýklarý
sebebiyle bu artýþ devam etmeyebilir. (World Military Spending [2004], www.globalissues.
org/geopolitics/armstrade/spending.asp 16 Haziran 2004).
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bilirler. Bu nedenle ilk aþamada diktatörler ile seçilmiþ yöneticilerin davranýþý
arasýnda önemli bir fark olmayabilir.
Bununla beraber gerçek fark, seçimlerin uluslararasý gözlemciler ve özgür
basýn tarafýndan takip edilmesinin yaný sýra, demokrasinin güçlendirilmesi
için þiddetle ihtiyaç duyulan bir dizi hukukî, siyasî ve adlî reformun gerçekleþtirilmesi yolunda yapýlacak mücadelenin baþarýsý sayesinde zamanla ortaya
çýkar. Bu reformlarýn en önemlilerinden biri, siyasî liderlerin tercih edilmesinde
para, güç ve güdümlemenin etkisini ortadan kaldýracak veya en aza indirecek
þekilde seçim sürecinin yeniden yapýlandýrýlmasý olmalýdýr. Aþýrý kampanya
harcamalarý, zengin ve güçlülerin lehine, liyakat sahibi orta sýnýf adaylarýn
aleyhine çalýþmaktadýr. Bu durum ayný zamanda seçimde baþarý gösteren
adaylarýn, harcamalarýný seçim sonrasýnda telafi etmek veya finansörlerine
çýkar saðlamak suretiyle yolsuzluk yapmalarýna da davetiye çýkarmaktadýr.
Bu tür reformlar büyük dirençle karþýlaþabilir ve baþarýlý þekilde uygulanmalarý zaman alabilir. Yolsuzluða bulaþmýþ ve yetersiz siyasî otorite adaletsizliðe
önem verir, halký fakirleþtirir ve geliþmeyi yavaþlatýr.
Geçmiþten tevarüs edilen toprak sahipliði ve toprak tasarruf sistemleri de
ayný þekilde eþitsizlik ve geri kalmýþlýðýn yaný sýra çoðu ekonomik, sosyal ve
siyasî problemin temel sebepleri arasýnda olmasý nedeniyle demokrasiyi ciddi
biçimde engellemektedir. Köylülerin istismarý, geliþmiþ tohumlar, gübre ve
aletler, kýrsal bölgelerde ve þehirlerde üretim ve geliri artýracak küçük çaplý sanayilerin kurulmasý için gerekli artý deðerin ortaya çýkarýlamamasý bir yana,
onlarýn kendilerini ve ailelerini bile besleyememelerine yol açar. Bu tür istismarlar onlarýn ahlâkî yapýlarýný da zayýflatýr; yalancýlýða ve hilekârlýða sevk
ederek onur ve çalýþma isteklerini zedeler. Düþük verimlilik ve üretimleri, tasarruf ve yatýrým imkânlarýný daha da zayýflatýr. Ayrýca verimliliklerinin artýrýlmasý ve ekonomik durumlarýnýn düzeltilmesi için gerekli eðitim ve öðretimden
mahrum býrakýr. Nüfusun büyük çoðunluðunu oluþturan köylüler oylarýný
tercih ettikleri siyasî temsilcilerini serbestçe seçecek þekilde kullanamazlar.
Feodal beyler ayný þekilde oðullarý ve yakýnlarý vasýtasýyla silahlý kuvvetler ile
hükümet bürokrasisinin yaný sýra yargý ve emniyet mekanizmalarýna da
nüfuz ederek onlarýn güç ve kaynaklarýný muhalefeti bastýrmak için kullanabilirler. Böylece bütün yönetim mekanizmasý onlarýn çýkarlarýna hizmet eder.
Köylülerin mahrumiyeti, gelirlerini ya lüks ve gösteriþli tüketimde çarçur eden
veya ülke dýþýnda yatýrým yapan feodal beyler açýsýndan daha yüksek bir tasarrufa yol açmaz. Bu da ülkeyi -borç yükünü artýrýp geliþmeye tahsis edilebilecek kaynaklarý azaltarak- yüksek miktarda dýþ borçlanmaya zorlar.
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Batý Dünyasý Yardým Edebilir mi?
Batý, Ýslâm ülkelerinde demokrasinin iyileþtirilmesinde bir katalizör rol
üstlenebilir. Ancak bu rolü zor kullanarak oynayamaz; güç asla iþe yaramadý
ve yaramayacaktýr. Kuvvet kullanýmý ancak Batý’ya karþý nefret oluþturabilir ve
herkesin -özellikle de Ýslâm dünyasýnýn- aleyhine sonuçlanacak bir medeniyetler çatýþmasýna yol açabilir. Zira bu durum sadece geliþmesini yavaþlatmayýp, ayný zamanda þiddetle ihtiyaç duyulan sosyo-ekonomik ve siyasî reformlarýn hýzýný da kesecektir. Batý için en iyi strateji, Ýslâm dünyasýnýn sahip
olduðu eðitim düzeyinin ve sosyo-ekonomik imkânlarýn iyileþtirilmesine yardým
etmektir. Batý, seçimlerin izlenmesi ve hukukî ve kurumsal reformlarýn ilerletilmesi gibi konularda da katký saðlayabilir. Bu da sadece hýzlandýrýlmýþ reform
ve geliþme bakýmýndan deðil, iþ birliði ve küreselleþme açýlarýndan da daha
iyi bir ortam oluþturacaktýr.

Ýslâm Yeniden Bir Katalizör Rolü Oynayabilir mi?
Bir baþka önemli soru, hâlen Ýslâm dünyasýnda gerçekleþmekte olan dinî
uyanýþýn Müslüman toplumlarýn ýslah ve geliþmesine fayda saðlayýp saðlamayacaðýdýr. Klasik dönemde yaptýðý gibi, adaletin tesisi ile sosyo-ekonomik
ve siyasî reformlarýn gerçekleþtirilmesine yardým edebilir mi? Ýslâm dünyasýndaki genel kanaat müspet bir cevabýn lehindeymiþ gibi gözüküyor. Bu,
ABD’de Lyndon Johnson Yönetimi’nin baþsavcýsý Ramsey Clark tarafýndan da
Ýslâm “muhtemelen günümüzde yeryüzündeki en zorlu manevî ve moral
güçtür” þeklinde ifade edilmiþtir.146
Bu belki de dinin Ýslâm dünyasýnda mevcudiyetini koruyan ve kitleler
üzerinde çekim gücüne sahip olan, büyük farklýlýklarýna raðmen onlarý birleþtirebilecek ve yüzyýllar boyu süren yozlaþmaya raðmen doðru davranmaya
yöneltebilecek yegâne varlýk olmasý sebebiyledir.147 Ýslâm bizatihi -herhangi
bir ithal programa kýyasla söz konusu ülkelere çok daha uygun- kapsamlý bir
ahlâkî, sosyal ve ekonomik reform programýna sahiptir. Sosyo-ekonomik
adalet, siyasî otoritenin hesap verebilirliði, hukukun üstünlüðü, ahlâkî deðerler
ve karakter inþasý üzerindeki güçlü vurgusu, eðitim ve diyaloðu deðiþim için kul-
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lanma stratejisi ile birleþtiðinde, Ýslâm dünyasý büyük bir refaha kavuþturmasý
mümkündür. Basit yaþam tarzýný özendirmesi gösteriþ tüketimini azaltacak ve
böylece yolsuzluðun, düþük tasarruf ve yatýrýmýn temellerinden birini zayýflatacaktýr. Ayný þekilde insanlara verimlilik ve eþitlik için gerekli dürüstlük, güvenilirlik, dakiklik, insaf, çalýþkanlýk, tutumluluk, özgüven, baþkalarýnýn haklarý ve
durumlarýnýn iyileþtirilmesi konusunda hassasiyet gibi birtakým vasýflarý da aþýlayabilir. Ýslâm, bir toplumun varlýðýný sürdürmesi ve geliþmesinin temel unsurlarýndan aile ve toplum dayanýþmasýný da güçlü bir þekilde vurgular.
Elbette bu, günümüz Ýslâm anlayýþýnda reforma ihtiyaç olmadýðý anlamýna
gelmez. Ýslâm’ýn adalet, insan türünün kardeþliði, hoþgörü ve karakter oluþumu üzerindeki vurgusu -göründüðü kadarýyla- yüzyýllar boyunca Müslüman
toplumlarýn belli kesimlerinde umumiyetle ciddi anlamda aþýndýrýlmýþtýr. Bunlarýn yerine, dýþ görünüþler ve önemsiz þeyler daha çok vurgulanmýþtýr. Bu
durum, büyük oranda yüzyýllarca süren yozlaþma ve eþitsizliðin ve ardýndan
gelen yabancý iþgalinden kaynaklanan tarihî faktörlerin bir sonucudur.
Ýslâm’ýn doðru anlaþýlmasý saðlanmadan durumun düzeltilmesi mümkün olmayabilir. Bu ise, “medreseler” de dahil, bütün eðitim kurumlarýndaki müfredatýn ciddi anlamda deðiþtirilmesini gerektirecektir. Murad Hofmann bunu
isabetli bir þekilde vurgulamaktadýr: “Ýslâm dünyasý için, kelimenin orijinal
anlamýyla, “fundamentalist” olmaktan -taþýdýðýmýz Ýslâm inancýnýn gerçek temellerine gitmekten, Medine, Endülüs ve Abbâsî tecrübeleri açýsýndan faydalý
olan etkenleri analiz etmekten- daha iyi bir öneri düþünemiyorum.”148

Geleceðe Yönelik Beklentiler
Geleceðe yönelik beklentiler parlak gibi görünüyor; zira 600 yýl önce Ýbn
Haldûn’un beslediði dalganýn tersine dönebileceði umudu Ýslâm ülkelerinin
20. yüzyýlýn ortalarýnda yabancý hâkimiyetinden kurtularak baðýmsýzlýklarýný
kazanmalarýndan sonra artýk gerçekleþiyor sanki. Süregelen siyasî gayrimeþruluk zeminini kaybetmektedir. Onun maddî ve manevî destekçisi belli baþlý
sanayileþmiþ ülkeler bile uzun vadeli çýkarlarýnýn artýk demokrasinin ve kitlelerin sosyo-ekonomik refahýnýn yaygýnlýk kazanmasýnda yattýðýný fark etmiþ
gibiler. Ufukta görünene dair yazýlanlar, açýkça demokrasinin geliþmesine paralel olarak toprak reformlarý, özgür basýn, güçlü ve baðýmsýz yargý, yolsuzluk
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ve yetersizlikleri izleyip cezalandýracak etkin ve baðýmsýz kurumlarýn büyümesi istikametindeki bir harekete iþaret etmektedir. Bu da nihayette cehaletin
ortadan kaldýrýlmasý, daha iyi þartlarda kaliteli eðitim ve saðlýk hizmetlerinin
saðlanmasý, -gösteriþ amaçlý otoyollar ile binalarýn ötesinde- altyapýnýn iyileþtirilmesi suretiyle kamu kaynaklarýnýn geliþme ve halkýn refahý için kullanýlmasýný ve bu ülkelerin ilerlemesini saðlayacaktýr. Kadýnlarýn eðitimi de ayný
þekilde yaygýnlaþmaktadýr. Bu da kadýnlarýn sadece kendi haklarýna daha baþarýlý þekilde sahip çýkmasýný saðlamakla kalmayýp çocuklarýn daha uygun
yetiþtirilmesine ve böylece toplumlarýnýn geliþmesine artarak katkýda bulunmasýna zemin hazýrlayacaktýr. Demokrasi, siyasî partilerin kendilerini daha
geniþ kitlelere benimsetebilmesi için görüþlerini gözden geçirme zorunda býrakacak; böylece hoþgörü artarak aþýrýlýklar azalacaktýr. Dahasý, sürmekte olan
Ýslâmî uyanýþ, maddî ilerlemenin yaný sýra sürekli geliþme için gerekli toplumsal
ve moral sermayenin temini açýsýndan önem taþýyan ahlâkî iyileþme, adalet ve
sosyal uyumun gerçekleþtirilmesini de mümkün kýlabilecektir. Baþka ifadeyle,
bir dizi gösterge Ýbn Haldûn’un çevrimsel sebep-sonuç dairesinin menfî yönden
müspet istikamete doðru deðiþtiðine iþaret etmektedir.
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