~ SLAM DÜNYASINDA IKTISAT TARIHI VE
SOSYAL SINIFLARIN TAR~H~ *
MAXIME RODINSON
Çev. BAHAEDD~ N YED~YILDIZ
Takriben bir as~ rdan beri tarihçilerin gitgide iktisadi ve içtimai tarihi
dikkatle inceleme, global tarih dinami~ inde iktisadi ve içtimai olgulara gittikçe ehemmiyet atfetme e~ ilimi, sonunda bir hayli gecikmeyle, islam
dünyas~~ tarihi sahas~ nda da kendini hissettirdi. Asl ~nda, ~slam dünyas~~ sahas~ nda bile, bu meselelere duyulan ilgi eskidir, ve Claude Cahen'in
"Sylvestre de Sacy, Von Kremer, Van Berchem, Becker, Barthold,
Mez, ölenler ve ya~ayanlar aras~ ndan daha birçoklar~ , sözkonusu sahada
incelemelerimize katk~ larda bulundular. Bu katk~ lar~ n ehemmiyetini hiçkimse inkar edemez". Fakat, çok az zamandan beri, tam olarak 1955'te
Claude Cahen'in manifesto niteli~indeki makalesinden 2 beri, e~ilim daha
çok ve daha hususi incelemelere do~ ru, ve bu incelemeler de daha derinle~tirilmi~~bir ihtisasla~ maya do~ru güç kazanm~~t~ r ve bu konferans söz
konusu e~ilimin aç~ k bir i~aretidir. Hususi çal~~malarla bu e~ilimin çok
daha büyük bir geli~ me kaydedece~i umulabilmektedir. ~ slam ara~t~ rmac~lar~ n~ n, ça~ lar boyunca müslüman toplumun varolan tarihi ve bünyevi meselelerinin anla~~ lmas~~ için daha genel bir tarzda iktisadinin ve sosyalin ehemmiyetini kabul edecekleri de beklenebilir. Böylece islam ara~t~ r~c~lar~ , Bat~n~ n tarihçilerinin epey zamandan beri ula~m~~~olduklar~~ görü~~
noktas~na kavu~acaklard~ r. Bu yöndeki tekamül son derece cesaret vericidir.
O halde bilgilerimiz artacak ve netle~ecektir. itiraz etmeksizin büyük
mutluluk duymak gerekir. Bununla birlikte, mütehass~slar~ n her zaman
~uurunda olmad~ klar~~ bir ~ey, anlama gayretinin malzemelerin biriktirilmesine ve hususi meselelerin aç~ klanmas~ na e~ lik etmesi son derece
ri* Bu yaz~ n~ n Frans~zca asl~ , Studies in the Economic History of the Middle East, from the
se of Islam to the presenl day, Edited by M.A. Cook, Oxford University Press, 1. bs. 1970, 2.
bs. 1978'de yay~ mlanm~~t~ r (s. 139-155).
Studza Islamica, 3, 1955, s. 97.
"L'histoire economique et sociale de l'Orient musulman medieval", Stutia Islamica,
3, 1955, s. 93-115.
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lüzumludur. Claude Cahen'in daha önce güçlü bir ~ekilde belirtti~i gibi,
"vesikalar belli ölçüde, aran~ ld~klan gibi bulunurlar ve aranmayan ~ey bulunmaz" 3. Ayn~~ ~ekilde, en husilsi meseleler ancak uygun bir kavramlar
çerçevesi içine iyi bir ~ekilde yerle~tirilebilirlerse do~ru olarak vaz'edilmi~~
olabilirler — ve netice itibariyle geçerli bir çözüme kavu~ma ~ans~na sahip
olabilirler—. Bunun delili, Avrupa tarihçili~inin tekâmülünün muhtelif sahalar~nda benzer veya ayn~~ tür vesikalardan çok farkl~~ neticeler ç~kar~lm~~~
olmas~d~r. Vesikalann ve olgular~ n toplanmas~ , husus? meselelerin aç~klanmas~~ ve kavramlarla ilgili dü~ünce gayreti birlikte ele al~ nmak zorundad~rlar.
~~te bu görü~~aç~s~~ içindedir ki, burada, islam dünyas~~tarihçileri taraf~ndan oldu~u kadar hristiyan Bat~'n~ n tarihçileri taraf~ ndan da genellikle
kan~t~ nlan methumlan, onlar~ n münâsebetlerini göstermeyi de deneyerek,
belirlemeye ve aç~klamaya çal~~aca~~ m. Bu devaml~~kar~~~kl~k, bana öyle
geliyor ki, kötü neticeler do~urmaktan geri kalmamaktad~ r. Esas itibariyle
söz konusu olan iktisat tarihi ve sosyal tarih kavramland~r.
iktisat tarihine büyük ilgi gösterilmi~tir. Ben onun tan~m~n~~ yapmakla
yetinece~im. iktisat tarihi her~eyden önce, tarihi planda, tamamen iktisadi
hâdiselerin, norrnlann ve müesseselerin tetkikidir. Bununla, mallar~n üretimine, ticaretine, da~~t~m~ na ve tüketimine ve bu fohksiyonlar üyelerinin
gayretlerinin birle~mesiyle toplumun ihtiyaçlar~n~~ tatmin etmeyi hedef ald~klar~~ zaman hizmetlerin üretim, da~~t~m ve tüketimine ba~l~~ olan hususlar~~ anlamak gerekir'.
Böylece, zirai ve s~nai üretimin dalgalanmalan, bu üretimin Ferdi üretici, ortak üreticiler, üretici olmayan mülk sahipleri veya devlet taraf~ndan
yönetilme durumlar~na göre, ferdin veya ortak üreticilerin i~letti~i zirai veya zanaatle ilgili "te~ebbüs" gibi te~kilâtlanma biçimleri incelenebilir. içtüketim, kar~~l~kl~~ a~~rl~~~n~n, üretilen mallar~n dola~~ma giren miktanna
nazaran dalgalanmalann~n tahmini de~erlendirilmesi yoluyla iktisadi tahlilin ancak tersinden do~rulanabilir.
Ticâret ve yeniden da~~t~ m üreticiye yüklenen mükellefiyetlerden, üreticiler aras~nda veya üreticilerle arac~lar aras~ndaki iki tarafl~~ vas~tas~z
3

Ayn~~ makale, S. 98.

M. Godelier, "Objets et methodes de L'anthropologie economique", L'Homme, 5,
1965, s. 32-91. Yazar bu makalesinde (s. 39) mutlaka gayretlerin birle~mesinin an~lmas~yla
tamamlanm~~~olmas~~ gereken bir tan~ m vermektedir. Zaten bu durum, meselA s. 45'deki ilgi çekici tafsilAtlar içinde kendini gösteriyor.
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mübâdelelerden, nihayet pazar yoluyla mübâdelelerden hareketle yap~l~ r.
O halde vergiler (Kamu maliyelerinin gerekli tetkiki buradan geliyor),
mülkiyetin muhtelif statüleri, mülk sahipleri ve üreticiler aras~ nda üretimi
payla~t~ rma mukaveleleri veya satma ve sat~ nalma mukaveleleri, nihayet
pazar gibi müesseselerle kar~~la~~ lmaktad~ r. Di~er taraftan, mübâdele arac~ lar aras~ nda birbirini takip edebilir: ürünlerin, üretim vas~ talar~ n~ n,
mübâdele sembollerinin mübâdelesi. Tüccarlar~ n ortakl~ klar~, çekler, emre
yaz~ l~~ senetler türünden ticaret metodlar~ , vs... gibi müesseseler buradan
do~maktad~ r. Nihayet, tüketim amaçl~~ da~~t~ m bedeli kar~~l~~~ nda veya takasla, do~rudan veya dolayl~~ sat~~la, bedava da~~t~ mla yap~ labilir. Sat~~~
mukaveleleri ve hatta, k~ smen, pazar, vs... gibi müesseseler buradan do~maktad~ r.
Buradan, iktisadi hâdiselerin sosyal hayat~ n iktisat, teknik ve hukuktan daha ba~ka sistemlerine ba~l~~ olan yönlerinin oldu~u da görülür. Tar~ m tekni~i, ikraz veya mübâdele maksad~ na uygun tar~ m ürünlerinin hacmini k~smen etkiler. Zâten tam aksine üretim, dola~~m veya da~~t~ m tarz~~
tar~ m tekni~inin terakkisini harekete geçirebilir veya engelleyebilir. Statik
veya dinamik iktisadi inceleme, o halde husüsiyle iktisad tarihi, netice itibariyle, sosyo-kültürel muhtelif hâdiselerin iktisadi aç~ dan ehemmiyetli
yönlerini nazar~~ dikkate almak zorundad~r: teknikler, hukuki münâsebetler, örf-adetler, estetik, ideoloji. Bilhassa kar~~l~ kl~~ ~artlanmalar incelenmek
zorundad~ r'.
iktisat tarihinin kapsad~~~~sahan~ n ehemmiyeti ve geni~li~i görülüyor.
Dar bir ihtisas alarnyla s~ n~ rl~~ bulunmayan bütün islam ara~t~ r~c~ lar~, bu
konularda, bir ço~u son derece yetersiz olmakla birlikte, önemli çal~~malar~ n yay~ nlanm~~~oldu~unu bilir. Sosyal gruplar~ n tarihinin (umümiyetle sosyal tarihten anla~~ lan budur) — iktisadi kriterlere göre tan~ mlanm~~~
sosyal s~ n~ flar sözkonusuysa ve hatta gruplar aras~ ndaki münâsebetlerin iktisadi yönleri varsa — her ~eyden evvel bu iktisat tarihiyle önemli ili~kiler
içinde bulundu~u aç~ kt~ r. Bu münasebetlerden hiçbirinin mevcut olmamas~~ zordur. Bununla birlikte, sosyal gruplar tarihinin tamamiyle yukar~da
tan~mlanan iktisat tarihinin kadrolar~~ içine giremedi~i de ortadad~ r. Bu incelemenin son derece güç oldu~u, terkibi görü~ler gerektirdi~i, bir y~~~ n
ahenksiz olguyu kucaklad~~~~da bilinmektedir. Çok az i~lenmi~~olmas~~ da
~a~~rt~c~~ de~ildir. S.D. Goitein'in önemli çal~~malar~~ yan~ nda, zikre de~er
çok az ~ey bulunmaktad~ r.
5

Bu iktisadi alan tablosu baz~~ farkl~l~klarla geni~~ bir ~ekilde Max Weber'den

mülhemdir.
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Tarihi bir ehemmiyeti olan sosyal gruplar, genellikle sosyal s~ n~flar
ad~yla tan~ mlanm~~lard~ r. Gerçi bu tan~ mlama tart~~mal~d~ r. ~üphesiz burada ben müslüman toplumu meydana getiren sosyal gruplara göre bu
toplumun yap~s~ n~ n tahliline gi~i~emem. Bu, ayn~~ istikamete yönelik say~s~z
çal~~malar~ n konusu olmak zorundad~ r. Metodolojik bir tebli~~çerçevesinde, ancak, çok genel bir seviyede, modem ça~~öncesi Islam'da sosyal s~n~flar meselesinin nas~l vaz'edildi~ini belirtmeyi deneyebilirim.
islam~ n s~ n~f kavram~ n~~ bilmedi~i ve hattâ müslüman dillerinin bu
kavram~~ belirleyecek kelimeye sahip olmad~~~~söylenmi~tir. Hata büyüktür.
Bu tezi ileri süren sosyologlar, mâlum bir sosyolojik kabul dahilinde "s~n~ r terimine tekâbül eden kelimenin mevcut olmad~~~ n~~ söylemek istemektedirler. Fakat o zaman ayn~~ ~ey Avrupa dillerindeki "s~n~ f" kelimesi
hakk~ nda da söylenebilir. Sosyologlar bazan arapça terimlerin etimolojik
ça~r~~~mlarm~ n, latince classis kelimesinin hat~rlatt~klar~ndan farkl~~ olduklar~na i~aret etmek istemektedirler. Fakat kelimelerin kullan~l~~~~hiç bir yerde
onlar~ n etimolojisiyle veya semantik ça~r~~~ mlanyle s~ n~ rl~~ de~ildir'.
Sosyal s~n~f~~ belirtmek için modern arapça ve farsça da kullan~lan
terim tabaka kelimesidir. Bu kelimenin kökü (belki akadçadan al~nm~~t~r),
y~~~n, üst üste konmu~~tabakalar fikriyle alakal~d~ r. Bu kökün zaten (kuzey-sami dilinde mevcut ve oradan dbls formu alt~ nda arapçaya girmi~),
belki de men~e'de ayn~, ve samimi kat~ lma, yap~~t~ rma, kaynama fikrini
ifade eden ba~ ka bir kök taraf~ ndan asliyeti bozulmu~tur. Sosyal s~n~f için
tabaka kelimesinin seçimi keyfi de~ildir. Gerçekten kelime Orta-ça~'dan
beri kronolojik teselsül veya hiyerar~ik mertebelenme fikriyle fertlerin katagorilerini ifade etmektedir. Çok iyi bilindi~i gibi, ayn~~ meslekten ki~ilerin
nesilleri, ayn~~ ekolün mensuplar~ , vs... bu kelimeyle ifade edilmektedir. ~smi tabalsi~t, ".... s~ n~flar~n kitab~" diye ba~layan say~s~ z eser buradan kaynaklanmaktad~ r. Fakat hiyerar~ik sosyal kategoriler fikri de yayg~ nd~ r. XI.
as~ rda Muhammed b. Ahmed Abu'l-Mutahhar al-Azdi "tabakalar~n~n farkl~l~~~~içinde Ba~datl~ lar~ n örf ve adetlerini" tasvir etmek istedi~ini söyledi~i
vakit (ed. Mez, s. I, ~~ , 2), bu katogorilerin çoklu~unu dü~ünüyordu.
Bu durum ~ bn Haldün'un ~u pasajlarmda son derece aç~kt~ r:
~eref dereceleri (111) insanlar aras ~nda da~a~lm~~~ve, szn~ftan s~n~fa (tabaka
bac cla tabaka), diizenli bir dereceknmeye göre tanzim edilmi~tir. Zirvede, ~eref dere-6 UZ. M. Rodinson, "Dymanique interne ou dynamique globale? L'exemple des
pay~~musulmans", Caluers Inkrnahonaux de socwlogte, 42, 1967.
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celeri, üzerinde hiçbir otoritenin mevcut olmad~~~~yöneticiler rütbesinde son bulurlar.
En a~a~~da, bu derece/er ne iyilik ne de kötülük için hiçbir güce siihip olmayan/ara
kadar uzan~rlar. ~kisi aras~nda bir y~~~n s~n~f yer al~r... 7 .
Bir di~er pasaj:
~ehirlerin veya medeni' dünyan~n muhtelif bölgelerinin sdkinleri aras~ nda, her
s~n~f, kendisinden daha a~a~~~s~n~ flar üzerinde nüfuzunu hisseteirir, ve bir alt s~n~fin her üyesi, kendisinin hemen üzerinde bulunan s~n~f~n yetki sdhibi nezdinde bir
dayanak arar8.
TabakcIn~n arapça bir müterâdifi, muhtelif alanlarda, özellikle "Ionca"
sahas~nda ihtisasla~an ~~nf "cins, tür, kategori" kelimesidir. Onun asil mânâs~~belki "kenar" dolay~s~ yle "s~n~r" ve s~n~rlama fikriyle alâkal~d~ r. Bu kelimenin tabaka ile e~anlaml~l~~~~IV./X. as~rda Abdurrahman b. Isâ el-Hemedânrnin sinominlerle ilgili kitab~yla vaz'edilmi~tir: "Denilir: Ki~ilerin
her Obakas~na hakk~n~~ verdim ve onlar aras~ndan her s~nf a hissesini verdim"9. Sosyal s~n~ f fikrini irade etmek için modem türkçenin tercih etti~i
terim s~n~f t~r. Ayr~ca men~ei itibariyle "ki~iler tak~m~" mânâmna gelen
zumra, türkçede ztimre kelimesi ve mertebelenme ifa'de eden ~nartaba,
daraca kelimeleri de vard~ r. Insan toplumunun, hiyerar~ik tabakalar~~fikrini
irade etmek için Kur'an (XLIII/31-32) daraca terimini çok önceleri kullan~yor.
Netice itibariyle klasik islam~n k~smen mertebelendirilmi~~sosyal gruplar halinde belli bir s~n~flaman~n ~uurunda oldu~u inkar edilemez. Bununla birlikte, sosyal gruplar — iki istisna d~~~ nda — statü ile ilgili olarak de~il fronkisyonel olarak telâkki edilmi~lerdir; öyle ki, onlar aras~ ndaki mertebelendirmenin do~u~tan kazan~ lan bir statüden de~il, sosyal aç~dan me~waliyetlerin "tabir hiyerar~isinden ileri geldi~i dü~ünülmü~tür. Bir anlamda — fakat sadece bir anlamda — ve yukar~da zikredilen s~n~rlama dahilinde, ortaça~~müslüman toplumunun s~n~fs~z bir toplum oldu~u söylenebilir I°.
Muqaddima, Quatremere bs., c. II, s. 2139, Wâfi bs., c. Il!, Le Caire 1379/1960, S.
gog; De Slane'~ n tercümesi, c. II, Paris 1936, s. 339; F. Rosenthal'in tercümesi, c. II, New
york, 1958, s. 328.
Ay~n eser, Quatremere bs., c. II s. 290; Wfi bs. c. III, s. g ~ o; De Slane terc., c. II,
s. 341; F. Rosenthal terc. c. II, s. 330.
9 Kitib al-elraz al-kitâbiyya, L.Cheikho bs., 9. bs., Beyrouth, 1913, S. 222.
K~~. H.A.R. Gibb, "Government and Islam under the early Abbasids, the political
collapse of Islam", L'ilaboration dellslam, Paris 1961, s. 115-127, özellikle, s. 119.
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Bu husus islam hukuku taraf~ ndan vurgulanm~~t~ r. Roma hukuku veya Orta-ça~~Avrupa örfi hukuklan ~ah~slar~ n statüsü nazariyesinden hareket etti~i halde, islam hukuku ehliyet (capacite) nazariyesinden yola ç~ kar.
Hür, bâli~~ve âkil bir müslüman~ n normal kanuni ehliyeti baz~~ ~artlarda
k~s~ labilir. Fakat, temelde ~ah~slar~ n sert kategoriler halinde s~n~flanmas~~
yoktur, her ~ah~ s kendi öz ehliyet sistemiyle techiz edilmi~tir R.
Bir sosyal kategori hukukun kaydetti~i ehliyetsizliklerin birikmesiyle
farkedilir. Bu köleler kategorisidir. Fakat burada istisnai bir statü söz konusudur. "Temel statü hürriyettir" (al-a~1 huwa'l-lyum:yye) 12. Bu haliyle kad~ n~ n veya delinin statüsüyle benzerlik arzeder. Müslüman olmayana gelince, o, belli bir tarzda, global toplumun d~~~ nda mülâhaza edilmi~tir. K~saca müslüman toplum esas itibariyle bir e~it ~ah~slar kitlesini kucaklayan
bir bütün olarak telakki edilmi~ tir, fakat orada fiili kategorileri etkileyen
baz~~ hustisiyetler, bu kategoriler için kanuni tam ehliyetin indirimine yol
açmaktad~ rlar.
— Köleler kategorisinin d~~~ nda — sadece bir kategori, Orta-ça~~Avrupa toplumunun statülü kategorilerini hat~ rlat~ r. Bu soylular s~ n~f~d~r (noblesse). Fakat burada da, teoride, bu kategori bir istisna olarak kalmaktad~ r. Peygamberin soyundan gelme olgusu, s~ n~rl~~ kapsaml~~ ola~anüstü baz~~ imtiyazlar için bir ferdi belirleyen istisnai baz~~ nitelikler gerektiriyor. Bu
imtiyazlardan birinin, s~ rf cemaate bir im ~n tedâriki ehliyeti oldu~u bilinir, bu imtiyaz hariciler taraf~ ndan reddedilmi~tir.
Allah önünde müslümanlar~n e~itli~ine ve karde~li~ine dayanan doktrin budur. O fiili bir tabakala~may~~ kesinlikle engellemiyor. Fakat bu
doktrinin önemli bir sonucu ~udur: söz konusu tabakala~ ma ancak hukukun sükfituyla kabul edilmi~tir, k~smen köleler s~ n~f~~ hâriç Kanun'la me~rüla~t~nlmam~~t~ r.
Fiili tabakala~ma, ancak huk~lki münasebetler teorisiyle nazar~~ dikkate
al~ n~ yorsa da, o tabii olarak sosyal vicdan taraf~ ndan mü~ahade edilmi~tir.
Ediplerin, filozoflarm, yöneticilerin, vs... bu mü~âhedesinin binlerce ifadesi
11 Kr~. J. Schact, An Introduction o Islamw Law, Oxford 1964, s. 124 vd. [Türkçesi: ~skim hukukuna giri~~(çev-M. Da~, A. ~ener), Ankara 1977, S. 133 vd.]; L. Miliot, Introduction
d retude du droil musulman, Paris 1953, s. 221 vd.; R. Brunschvig, "Thorie ge.n&ale de la „
Capacit . chez tes Hanafites medie'vaux", Milanges Fernand de Visscher [— Revue internationale
des droits de PAnt~qui ii, 2(1949)1, S. 157-172.
12 Kr~. R. Brunschvig, "Abd", El', c. I, S. 27.
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bulunur. Farabi (öl. 339/950) sosyal münasebetlerle ilgili küçük kitab~ na
(Ris~Va fi's-siyi~sa) ba~larken, insanlar aras~ ndaki münasebetlerin bu tabakala~mayla yönetildi~ini mü~ahade ediyor:
Bu kitapta biz sosyal mündsebetlerin kiinünlann~~ (kaw&~in siy&iyya) göstermek istedik. Bu kanunlar~n faydas~, onlar~~kendi szn~f~n~n insanlanndan, üs-derinden ve astlanndan her grup (ffi'ifa) kar~~s~ ndaki hareketlerinde kullanan bütün s~n~flarda (tabal.cdt) kendini gösterisi'.

Ve Farabi yaz~s~n~~ daha az anlaml~~ olmayan ~u cümelerle sürdürüyor:
Herkes, dü~ünceye daltl~~~~ve kendi durumunu ve ba~ka lann~n durumunu
dü~ündü~ü vakit, kendisini belli bir grupla (ti~ 'ifa) payla~it~~~belirlenmi~~bir n~. tbeye
(rutba) yerle~tirir. O, kendi rütbesinin üzerinde bir veya birçok bak ~mdan daha
yüksek durumda bir grup ve ayn~~ ~ekilde kendi riabesinin alt~ nda bir veya dah çok
noktadan a~a~~~durumda olan bir grup bulur...
Bu üç s~n~fa sosyal davran~~~n kiidekrini (al-siyi~scit) uygulamak menfaat sa~lar. Böylece en yüksektekilerle, onlar~ n seviyesine yükselinir, e~itkr kar~~s~nda baz~~
üstünlük elde edilir; a~a~~dakilere nisbetle, onlar~n a~a~~~rütbe (rutba) lerine kadar
alçalmakk~n sak~n:lir".

Kavimler (ethnies) belli bir hiyerar~iye göre yerle~en büyük insan kategorilerini te~kil ederler. Bu hiyerar~inin, Abbasi ihtilalinden önce, Araplar~~
sadece prestij aç~s~ ndan de~il, fakat onlardan hakim bir kast meydana getirmek süretiyle kendilerine önemli imtiyazlar tevcih ederek, birinci s~ raya
koydu~u biliniyor. ~mtiyazlann kald~ r~lmas~, bütün müminler toplulu~unun dini hukuk sayesinde nazari aç~dan e~itlenmesi, Araplara baz~~ küçük
üstünlükler, fakat bilhassa zaman ve meicana göre son derece de~i~ken,
mertebelenmenin ba~ ka faktörleri noktai nazanndan ele al~nd~~~ nda
Arab'~n vaziyetine göre de farkl~~ belli bir sosyal prestij b~rakt~. Kavimlerin
hiyerar~isi zaten birinin veya di~erinin üyelerine göre farkl~~ biçimlerde de~erlendirilmi~tir ve Abbasiler devrinde bu meseleler üzerindeki tart~~man~n
~iddeti bilinir. Müslüman toplulu~un aralar~ nda bölündükleri muhtelif
devletlerde, yönetici ailenin mensup oldu~u kavim umümiyetle fiilen imtiyazl~~ olmakta ve en az~ ndan belli bir noktada, üstün bir prestijden yarar'Frbi, Risiila fi's-siyiisa (yay~ na hz. L. Cheikho). L. Malouf, C. Edde ve L. Cheikho
taraf~ndan ne~redilen Traitis inediis d'anciens philosophes arabes içinde yer almaktad~r, 2, bs.,
Beyrouth ~ g~~ I, s. 18.
'4 Ayn~~eser, S. ~ g.
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lanmaktad~r. O halde kav~ni mensiibiyet, muazzam farkl~ la~malarla ba~ka
ölçütlere göre bizzat kendisi tabakala~m~~~olan belli bir aristokrasinin s~n~ rlar~n~~ çizerek tabakala~man~ n bir ölçütünü sa~l~ yor.
Peygamberin ya da Ashab~n~ n soyundan gelenlerin bir katogorisini
belirlemek için verâset çok s~ n~ rl~~ bir biçimde devreye giriyor. Abbasiler
devrinde, bunlar baz~~ imtiyazlara sâhiptiler, ayl~k al~yor, halktan sayg~~
görüyorlard~ . Fakat bu onlardan birço~unun oldukça sefil bir hayat
sürmelerini engellemiyordu. Daha sonraki devirlerde, baz~~ ülkelerde, bu
"asiller"den baz~lar~ , oldukça önemli imtiyazlar elde etmek için ~erefli atalar~n~n geli~en kültünden yararlanabildiler ve art~ k s~ rf nazati de~il, fakat
fiili hakiki bir aristokrasi te~ kil edebildiler.
Ayn~~ ~ekilde, belli bir asiller s~n~f~~ da ehemmiyetli bir siyasi rol oynam~~~olan ailelerin soyundan gelmi~~olanlar taraf~ ndan te~ekkül ettirilmi~tir:
arap, berber, türk kafilelerinin ~efleri, senyöriyal büyük Iran aileleri, vs...
itibar hiyerar~ isi, bir iktidar ve servet hiyerar~ isine tekâbül etmeksizin
bile, bilhassa dini duygu üzerine temellendirildi~i zaman, kendini koruyabilir. Fakat o ancak toprak mülkiyeti, askeri güç ve para gibi üç iktidar
vas~tas~ ndan biriyle — veya bunlardan birkaç~yla — sa~lamla~t~ r~ ld~~~~zaman hakiki bir tabakala~ma yerine geçer. Askeri gücün sosyal bir güç olarak ancak di~er iki vas~ tadan biri sayesinde gerçekle~ ti~ini de nazar~~ dikkate almak gerekir. Netice itibariyle, kabaca tabakala~ma toprak mülkiyetine veya menkül mülkiyetine dayanmaktad~ r. Fakat, iktisadi menfaatlar
sa~layan bir tabakaya mensübiyet, e~er verasetten veya iktisadi seviyede
herkesin öz gayretlerinden ne~'et ediyorsa, kuvvet bask~s~yla kaybedilmi~~
olabilir. Kuvvet yoluyla kazan~ labilir de. Öyleyse ondan, genel kâide olarak pek de~er verilmese de, kuvvetin bulund~u bir tabakaya mensübiyetle
yararlan~l~r, t~pk~~ belli bir etnik tabakaya mensup olan köle-askerler sözkonusu oldu~u zaman kölelerin durumunda oldu~u gibi. Burada laf~~ uzatmamak için kullan~ lan toprak mülkiyeti teriminin çok geni~~bir mânâda
ele al~nmas~~ gerekti~ini de vurgulamak icap eder: söz konusu olan, huküken herhangi bir topra~~ n ürününün, üreticinin çal~~ mas~ n~ n meyvesi üzerinden do~rudan do~ruya al~ nan bir hissesine dayanan haklard~r, terimin
marksist manas~ yla çiftçinin i~ letmedeki hakk~d~r.
Müslüman toplumun yap~s~ n~~ anlamay~~ deneyen bu toplum üyeleri tabakala~may~~ fonksiyonel olarak alg~lam~~ lard~ r, çünkü bu topluma köleler s~ n~ f~n~~
dahil etmeyi "unutmaktad~ rlar" — zaten bunun denli de ~udur: Aristo
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döneminde Yunanistan'da cereyan edenlerin aksine köleler üretimde ve
da~~t~ mda çok az bile olsa hususf bir rol oynam~yorlard~ . Bu yazarlar,
Greklerden al~ nan sosyal çal~~mada i~~bölümü nazariyesinden hareket etmektedirler. Bu nazariye ihtiyaçlar~ n çe~itlili~i ve herkesin yeteneklerinin
e~itsizli~i üzerinde ~ srar etmektedir ki, bu, söz konusu i~bölümünü gerektirmektedir. Öyleyse her sosyal kategori, ahlak d ~~~~ olmayan her meslek
faydal~ d~ r. ~ hvanü's-safa böylece süpürücülerin ve çöpçülerin yararl~ l~~~~
üzerinde durmaktad~ r (I 220): e~er bunlar sadece bir hafta çal~~ may~~ durdururlarsa, bir ~ehir oturulmaz hale gelir. Büyük sosyal kategoriler böylece fonksiyonel gruplarla bir tutulmu~tur. Daha ~hvânü's-safa böylece faydas~~ kanun hakimiyetini (Minn2s) temin etmek olan hükümdarlardan (malik), ve bu sayede, - din adamlar~ n~ n veya filozoflarm ço~unun vaz'ettikleri
kaidelerin uygulan~~~~konusundaki eksiklikleri gözönüne al~ nd~~~ nda, dini
ve dünyevi te~kilât~ n iyi i~leyi~i (sakh
. _ al-clin wa7-dunyi4) için gerekli fonksiyonlar~ n tekemmülünden bahsetmekted~ rler (I 223).
Gazafl bu bilgileri bizim üçüncü diye adland~ rd~~~ m~z fonksiyonlar~ n
faydas~~ üzerinde geli~tiriyor. O, me~ güliyetleri üç kategoriye ay~r~yor. Her
~eyden önce, ya do~rudan do~ruya çal~~arak ya da bu ilk endüstrilerin i~lemesi için aletler imal ederek, temel ihtiyaçlarm (beslenme, mesken, elbise) tamam~n~~ temin eden üreticiler söz konusudur. Sonra, bu ürün veren
çal~~may~~ d~~~ dü~mana kar~~~ ve h~ rs~zlara kar~~~koruyan askerler geliyor.
Nihayet ilk iki kategori aras~nda koordinatör rolü oynayanlar ~ s ve onlar~n
özellikle do~rudan üretime kat~ lmayanlar~ n geçimine gerekli vergileri toplamak ve yeniden da~~ tmak için görevlendirilmi~~üyeleri. Demek ki, iktidar görevlileri (umm&), tahsildarlar, kadastroyu yapanlar, hukuk ve siyaset
uzmanlar~~ (Ihy'a, Le Caire, 1352/1933, c. III, s. 195 = kitap XXVI §
5 = tahlil G.H. Bousquet, § 108). Burada Gazali'nin o dönemde esasl~~ bir
rol oynamaya ba~ layan askeri hâkimiyeti fonksiyonel bir zarüret yüzünden
onaylad~~~~görülmektedir.
Gazali'nin burada tüccar~~ zikretmemesi oldukça ilgi çekicidir. Tabiatiyle Gazali tüccar~ n düzenleme rollerinin ~uurundad~ r (ayn~~ eser, c. IV , S.
102 = kitap XXXII, 2. k~s~ m, 2. rükn = tahlil Bousquet, § 139 E). ~üphesiz onlar~~ üçüncü katogoriye yerle~ tirirdi.
ifâdesinin "ilk iki kategoriye
al-mularaddida'n bayna'l-ld'ifatayn fi'l-akhdh wa'1-`
mensup olan ~ah~slar" ~eklindeki tercümesi (G.H. Bousquet'nin Analyse'in de Paris 1955, S.
263) ~üphesiz hatâl~ d~r.
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~bn Haldun olaylar~n daha kaba ve daha az ideolojik bir tasnifini yap~yor 16. ~nsan, kendisine varl~~~n~n idâmesi için gerekli mallar~~ tedârik
eden ve zaten kazançlar~~ onun ihtiyaçlar~n~~ a~t~~~~zaman "zenginlik vas~talar~" (riyir~) olacak kadar geli~ebilen "geçim vas~talan"na (mac g~~) ba~l~d~r.
Geçim vas~talar' (t~pk~~ tabiat~n sundu~u bedava mallardan baz~~ kaynaklar
gibi) ona düzenli bir ~ekilde mal-mülk temin ederler. Bu mal-mülk, tahsisi noktai nazar~ndan, bir r~zlc, insan~n ihtiyaçlar~n~~ ve arzular~n~, tatmin etmek üzere masraflar~~ kar~~lamak için bir geçim fonu te~kil ediyor. Bu
muhtelif türdeki gelirler, ya zorla müsâdere yoluyla (narh koyma ve vergiler), ya tabii meyveler, kara veya deniz hayvanlar~~ toplay~c~l~~~yla (avlanma), ya iptidâi üretimle (tar~m ve hayvan yeti~tiricili~i), ya ikinci safha
üretimle (zanaat veya sanayi faaliyeti), veya nihayet de~i~im (ticaret) yoluyla kazan~lm~~t~r. Rolünün zay~fl~~~~sebebiyle toplay~c~l~~~~unutan ~bn
Haldün "tabii" geçim vas~talar~~ olarak südece (iptidai veya ikinci safha)
üretimi ve onun tedâvülünü (ticaret) temin eden meslekleri tan~yor. Üretici faaliyet sonucu ortaya ç~kanlmayan her~ey, ~bn HaldCin taraf~ndan, biraz da fizyokratlar tarz~nda, gayri tabiT s~n~f~na sokulmu~tur. Bu zorunlu
olarak onlar~n faydas~n~~ inkar etti~i anlam~na gelmez. Nitekim bu durum,
onun siyâset veya din görevlileri ve sosyal hayât~n âhenkli i~leyi~i için monaqik devletin mutlak zaffireti hakk~nda söylediklerinden aç~kça anla~~l~r.
Müslüman toplumun hukuk nazariyecileri taraf~ndan s~n~fs~z toplum
olarak anla~~lmas~, sosyologlar saf~nda say~labilen nazariyeciler taraf~ndan
sosyal fonksiyonel kategorilerden ibaret bir toplum olarak tahlil edilmesi,
toplumun gerçekten s~n~fs~z oldu~unu ispat etmek için kesinlikle yeterli
~deologlann (veya en az~ndan baz~~ ideologlann) toplumlar~~ hakk~nda sahip olduklar~~ ~uur söz konusudur ve sosyal gerçekli~in bu ~uurlan~~~s~ras~nda bozulmas~~ ola~an hâdiselerdendir. Bununla birlikte eski Do~u ~mparatorluklann~n ideologlann~n veya mesela Orta-Ça~~Avrupas~n~n
ideologlann~n toplumlar~~ hakk~nda sâhip olduklar~~ anlay~~lar aras~ndaki tezat ilgi çekicidir. Bu tezat, sosyal kategoriler ~u veya bu ~ekilde fiilen kapanm~~~olsalar bile (bu ispatlanabilir), onlar~n kapanmas~~ feodal Avrupa
devletlerinde veya Hind kastlannda oldu~u gibi müessesele~memi~ti. Bu
durum, her ne olursa olsun, çok ehemmiyetlidir.
Bu anlay~~lar~n yan~nda, çok aç~k bir tabakala~ma fikrinin de mevcut
oldu~unu yukar~da gördük. Ossowski taraf~ndan çok iyi aç~klanm~~~olan,
16 Muqadd~ma, Quatremere bs., c. II, s. 272 vd.; De Slane, C. II, S. 3 ~ g vd.; Wâfi bs.,
c. III, s. 8g3 vd.; F. Rosenthal Tercs., C. II, S. 311 vd.
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yönetilenler ve yönetenler, fakirler ve zenginler, do~rudan üreticiler ve
marksist mânâda "sömürücüler" (yani do~rudan üretici olmadan, üreticilerden al~ nanlarla ya~ayanlar) ~eklinde üç çatalla~man~ n ~uuruna var~ld~~~n~~ göstermek için metinlerin tan~kl~~~ na ba~vurmak faydas~zd~ r 17. Fakat
daha hassas tabakala~malar kendini gösteriyor. Onlar çok say~daki tabakalar~n veya Obalsid~n hiyerar~isi hakk~ nda yukar~da zikredilen metinler sayesinde görülüyor. Bu durum, R. Brunschvig taraf~ ndan incelenen adi
meslekler hakk~ndaki metinlerde de gözüküyor 18. Bunlara, söz konusu adi
mesleklere itibar kazand~rmak istenen hukukçular~ n kaleminden ç~ kan metinleri de dahil etmek gerekir. Asl~ nda, istisnai kategoriler sözkonusudur.
Fakat, ayn~~ yazar~n göstermi~~oldu~u gibi, hukukçular evlenmede çiftlerin
denkli~ini (kafiz'a) ve ~âhitli~i adâlette kabül edilmi~~olabilen fertlerin
(acli~ la) inceledi~i zaman, kavram genelle~iyor. Bilhassa evlenmeler hususunda, meslekler a~a~~, adi (dani 3a, basisa) ve üstün veya sayg~de~er (Rafic a, calda) olarak s~ n~fland~ r~llyor.
Toplumun iyi i~leyi~ine tamamlay~c~~ tarzda katk~da bulunan bütün
insanlar e~ ittir cümlesinde ifadesini bulan foksiyonel kategoriler mefhumu
ile ayn~~ manaya gelen bir de, yukar~ da da görüldü~ü gibi, zenginlik sayesinde bir iktisadi hiyerar~inin tasdiki ve hattâ "sömürücü" bir mevkiin
kuvvet yoluyla kazamlabilece~inin, en az~ ndan ~bn Haldün taraf~ndan,
gerçekçi kabülü fikrini ifade eden ca "~eref mevkii" kavram~~ mevcuttur.
Bu sonuncu tez, en az~ ndan bir örnekte — fakat çok önemli bir
örnekte — imtiyazl~~ ve hiyerar~ik aç~dan üstün bir katgoride s~ n~ flanan~n,
serbestçe seçilmi~~fonksiyon olmad~~~ n~, fakat aksine (~u veya bu ~ekilde)
bir kasta mensübiyetin imtiyazl~~ fonksiyonunu belirledi~ini kabul etmekle
ayn~~ mânâya gelir.
Ayn~~ ~ekilde, ciih s~ rf fonksiyonla belirlenmi~~de~ildir, fakat c'dh mertebesine yükselmi~~bir mevkide s~ n~fland~r~lm~~~insanlar, imtiyazl~~ fonksiyonlara girme yetkisine sahiptirler. Farabi'ye göre, Abbasilerin en eski devirlerinde, özellikle servet bu yükselmi~~mevkii kazanmaya yaramayabilir. "~nsan~ n bütün gayretlerini kendi mevkiini muhafazaya hasretmesi gerekir.
Biri kendisine gelirlerini (manciP artt~ rma, di~eri mevkiini yükseltme imkan~~ sa~layan iki uygun durumla kar~~la~t~~~~zaman, mevkiini yükseltmek
17 Stanislaw Ossowski, Struktusa Klassowa w spoleozney sWiadomolci, L6c1±, 1957; alm.
terc. Die Klassenstruktus im sozialen Bewusstsein, Neuwied am Rhein 1962, s. 38.
1 " R. Brunschvig, "Metiers vils en Islam", Studia Islamica, 16, 1962, s. 41-60.
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için kendisine en elveri~li olan~n~~ seçmekte acele etsin. Gerçekten, geni~~
yetkili bir mevki` (al-cah al-caric,), zorunlu olarak servet lcazand~nr, halbuki
servet zorunlu olarak belli bir mevki kazan~lmas~na imkan sa~lamaz" 19.
Mukaddimisinde bu konuya bir bölüm ay~ran ~bn Haldün'un geli~tirdi~i fikir de ayn~d~r. Yüksek bir makamdan yararlanan ~ah~s (sahib al-cah)
emri alt~ndaki ki~ilerin bedava çal~~mas~ndan yararlan~r, bu da onu çok
h~zl~~ zenginle~tirir. "lictidann geçim vas~talanndan biri (macit~) olmas~n~~ bu
manda anlamak gerekir" 2°.
Bununla birlikte zenginlik, baz~~ durumlarda, yüksek bir makama
ula~t~rabilir, t~pk~~fakirli~in daha a~a~~~bir duruma dü~ürdü~ü gibi. Burada, bilhassa, tarihi durumlar~~ en üst seviyede nazan dikkate almak gerekir. Mez, zaman~n~n büyük ailelerinin dip nesepleri hakk~nda ~bn Rusta
(III./IX. as~r sonu)'n~n dedikodular~~(Klatsch) diye adland~rd~~~~malumat~~
aç~klam~~t~r:
E~'aslar, teyzesi çocuksuz zengin bir yahudi ile evlenmi~~olan iranl~~
bir ayakkab~c~n~n neslinden olmal~d~r; Muhalleb o~ullann~n atas~~ iranl~~
bir dokumac~~ imi~; Halid bin Safvan ailesinin kökü, araplann eline
dü~mü~~ve gebe kalm~~,
bir köylü kad~na dayamyormu~; Cahm ailesi, kendilerine düzmece bir Kurey~~men~ei uyduran kaçak bir köleden
geliyormu~; Ebü Dulef hükümdarl~k ailesi
bir hristiyan bankac~n~n
soyundanm~~; devlet görevlilerinden etkili bir ailenin atas~~ olan mare~al alRabi c, sefih bir cariyenin babas~~ belirsiz o~lu, bir çapk~n imi~~2'.
Ayn~~ ~ekilde, sosyolog olarak, bütün mesleklerin e~it faydal~l~~~n~~ kabul eden, fakat, aristokrat olarak, al~~~lagelen tüccârlann horlanan karekted üzerinde ~srar eden ~bn Haldün, ilk sermayesi ticari uygulamadan gelmeyen tâcirleri ay~rmaktad~r. Bunlar, bir ~ans eserinden mesela bir mirastan yararlanabilmi~lerdir. Ticari faaliyetlerle de~erden dü~memi~lerdir ve
ticari uygulamalar~n sürükledi~i hatalardan firmalar~n' i~letme ihtimam~n~~
ücretli görevlilere tevdi ederek masun kalmaya devam etmektedirler.
Sözkonusu tâcirler böylece câh'lar~~ sayesinde kendilerini bu tür uygulamalara kapt~rma endi~esinden korunmu~lard~r. Onlar~n serveti kendilerine
19

Fârât~i, a.g.e., S. 30.

20 Quatrem&e bs., c. II, s. 287 vd.; Wâfi bs., c. III, s. go7; De Slane terc., c. II, s.
336 vd.; Rosenthal terc., c. II, s. 326 vd.
21
~bn Rusta, S. 207 vd. A. Mez, Die Renaissance d~s Islam, Heidelberg 1922, S. ~ s~~ vd.
Arap, terc.
(çev. Muhammed Abdülhâdi), Beyrut 1967, c. I, s. 293294.,
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devlet adamlar~ na (ahl al-dawla) ortak olma ve ça~da~lar~~ aras~ nda debdebeli (zuhür) ve ~öhretli bir mevki kazanma imkan~~ sa~lamaktad~ r'. Bu durumda insan~ n, bir kere büyük bir servete kavu~ tuktan sonra, benimsedikteri hayat sitilinin al~~~ lagelen tüccarlar~~ aristokratlara fazla tahkir ettirmedi~i takdirde, böyle bir yükseli~ in onlar için de mümkün olup olmad~~~n~~
kendi kendine sormas~~ icap eder.
K~saca, en az~ ndan klasik dönemde, sosyal kategoriler hiyerrar~inin,
Ossowki'nin bir suni derecelenme diye adland~rd~~~ , birçok birle~ik farkl~~
ölçüye ça~r~da bulunan ~eye göre belirlendi~i nazar~~ dikkate al~ nabilir.
~bn Haldün'un özellikle yukar~da zikredilmi~~olan metinlerinin birinden
anla~~ld~~~~gibi, bu aç~ kça çok basamakl~~ bir derecelenmedir.
Fakat modern sosyologlardan birço~u bu sosyal kategorilere "sosyal
s~ n~ flar" ad~ n~ n vrilmesini reddetmekte hemfikirdirler. Onlar, farkl~~ fakat
hepsi de kapitalist Avrupa toplumunun gerçeklikleriyle biçimlenmi~~kavram kategorilerine sâhiptirler. S~ n~ f tan~ mlamalar~ n~ n hepsi, Raymond
Aron'un aç~ kça ortaya koydu~u gibi, "uygunluk, global veya total birlik,
belli bir bütünlü~ün varl~ k veya ~uur cemaati yaratan ~ey üzerine" parmak basmaktad~rlar". G. Gurvitch'in tan~ m~ ' gibi son derece karma~~ k
tan~mlar aras~ nda, R. Aron hakl~~ olarak ~unlara dikkat çekiyor. f bir "objektif olarak kavranabilir cemaat (çal~~man~ n mâhiyeti, gelirlerin seviyesi)
"bu ortak varl~ klaveya bir dü~ünce tarzlar~, de~er sistemleri cemâat~",
"bu ortak varl~ klar~ n kendi kendilerine
r~ n zaman içinde dayan~ kl~l~~~";
~uurlan~~~~ ve her birine özgü bir i~~yapma arzusu'''. Burada ~unu da belirtmek gerekir ki, G. Gurvithch gibi sosyal s~ n~ f için son derece aç~ k ve
karma~~ k bir tan~ m teklif eden bir sosyolog bile, "de~i~en yo~unluk derecesini n+1 kabul ederek", delillerinin "ancak s~ n~ flar~ n temâyüllü husüsiyetlerini" ortaya ç~ kard~~~~olgusu üzerinde ~srar etmektedir'.
Halbuki, ortaça~~müslüman toplumunun sosyologlar~~ diye adland~ r~ labilenlerin birçok tabakan~ n mevcüdiyeti üzerinde ~srar etmekten ho~lan22 Muqaddima, Qatrernere bs., c. Il, S.
II, s. 356 vd.; Rosenthal terc. c. II, S. 344 vd.

305; N~V,fi bs., c. III, s.

922; De slane terc., c.

23 R. Aron, "La classe comme represantation et comme volonten, Cal~ters Internationaux
de Soctolog~e, 38, 1965, S. 14.
24 G. Gurvitch, Le concept des classes sociales (Teksir edilmi~~ders notlar~), Paris, Centre
de documentation universitaire, 1954, S. 133; Ayn~~ yazar, Determinismes sociaux el liberti humaine, Paris 1955, s. 178, vs...
2 ' R. Aron, a.g.e., s. 14 vd.
26 G. Gurvitch, Cahiers Internationaux de Sociologie'de, 38, 1965, s. 6.
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mad~klan yukar~da anlat~lanlardan anla~~labilir. Söz konusu ilim adamlar~~
bu s~n~flar~, G. Gurvitch'in tan~m~n~n baz~~terimlerini kullanmak süretiyle,
benzer sosyal fonksiyonlara ve ana hatlar~~içinde benzer bir itibar meviciine sahip kümele~melerin ve fertlerin âlemleri (makrocosmes) hâlinde grupland~rmay~~denediler. Bu büyük bütünlülder, kabaca benzer s~n~fland~rmalar~n tekrar~n~n ve as~rlar boyunca onlar~~ belirleyen terimlerin geri
dönü~ünün ortaya koydu~u gibi, hiç ~üphesiz "zaman ortas~nda bir dayan~ld~l~~a" sâhiptiler. Bu bütünlüklerin, özellikle ad~~geçen yazarlar~n, üyelerinin meziyetleri ve kusurlar~~ hakk~ndaki delillerinin gösterdi~i gibi, ortak tasavvurlar, ortak fikirler benimsemeye meylettikleri ~üpheden vârestedir. Bu ortak fikirlerin, bilhassa, uzaktan veya yak~ndan sosyal mahsülün
(produit social) ve iktidar avatajlarm~n taksimiyle alâkal~~hususlar' ihtiva
ettikleri kuvvetle muhtemeldir. Di~er taraftan, bu "kümele~me âlemleri"
yöneticiler taraf~ndan en az~ndan ortak iptidai tepkilerle donat~lm~~~olarak
teralki edilmi~lerdi, çünkü onlar hakk~ndaki politika, özellikle bu tepkilerden isyan gibi bâzdann~~ bertaraf etmeyi hedefleyen en az~ndan menfi baz~~
büyük prensipleri takip etmektedir 27.
Fakat, son derece mevzile~tirilmi~~topraklar~n s~n~r~~ dâhili ve dar
dönemler hâriç onlara ortak bir ~uur ve irâde atfedilebilmesi nadirdir san~l~yor. Bunun ötesinde sa~lam neticelere varmak için çok geni~~mukayeseli bir tarihi anket gerekir. Fakat islam tarihiyle az çok büyük bir â~inâl~~~n b~rakt~~~~intiba, daha ziyâde, menfaat ve emel gruplar~~ tarih sahnesinde âmiller olarak ortaya ç~kt~~~~vakit, bu gruplar~n gerçekten ço~u zaman
belli bir meslekten müte~ekkil grup türünden küçük gruplar~~ geni~lik itibariyle a~t~klan, fakat daha büyük bir tabakan~n tamam~na, bizzat tabaka
~uuruyla ve ortak arzuyla modem toplumun sosyolojik tahlilleri istikametinde s~n~f statüsüne böylece nüfuz ederek, ancak çok nâdiren yaz~ld~klan
~eklindedir. "Dikey" bölümlenmeler, kavimler (ethnies) ve dini cemaatlar
vas~tas~yla yatay kategorileri keserek bu parçalanmada aç~kça büyük bir
röl oynayagelmektedir.
"S~n~f terimi"ni, ortak bir ~uur ve irâdeye kavu~an sanayi toplumunun
birle~mi~~büyük tabakalarma tahsis ederek, büyük menfaat ve emel gruplar~~için kullanmak reddedilebilir. Hatta, modern kapitalist toplumda bile,
bu birle~mi~~ ~uurun genellikle mevcut olmad~~~n~, tabakalar~n genellikle
27 Mesela k~~. Nizam al-Mülk, Siyaset-ni:m~, Ch. Schefer bs. Paris 1891, s. 14.4.vd.; Ch.
Schefer terc., Paris 1893, S. 214 vd.; B.N. Zakhoder, Moscou-Leningrad 1949, S. 167 vd.;
H. Darke terc., New Haven 1960, S. 170 vd.
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ba~ta etnik ay~ r~ mlar olmak üzere ba~ka ay~ r~mlarla kesildiklerini tasrih etmek gerekir. Sosyologlar~ n bu konuda, özellikle, ortak mü~âhedenin bile,
bir taraftan i~çi s~ n~ f~ n~ n kendini bilme ve ortak irade eksikli~inin, di~er
taraftan s~ n~ f tabakala~mas~ n~~ bozmakta olan Beyazlar ve Siyahlar aras~ ndaki dikey ay~r~m~ n ehemmiyetini derhal farketti~i Amerika Birle~ik Devletleri'ni ilgilendiren hususlarda ~srar ettikleri biliniyor'.
Kar~~la~~ lan durumun karma~~ kl~~~ n~ n, bizi iki a~~ r~l~~a itmemesi gerekti~ini san~ yorum. Bir taraftan, yerli sosyologlar~ n birle~mi~~bir s~ n~ f ~uuruyla ve bir irâdeyle farkettikleri iktisadi-hukuki mevki taraf~ ndan belirlenmi~~büyük sosyal kategorileri pe~inen techiz etmek. Di~er taraftan menfaat
ve emel gruplar~~ hakk~ ndaki her türlü mülâhazay~, tarihi aç~kl~~a z~ t olarak, ihmâl etmek, bu gruplar~~ ancak, a~~ r~~ bir bölümlenme süreciyle, meselâ bir meslek boyutuna indirgendikleri vakit, tarihi failler veya mefüller
olarak nazar~~ dikkate almak. Bilhassa yerli sosyologlar ve siyâset adamlar~~
taraf~ ndan sosyal kategorilere gösterilen ilgi, bizi, kavimleri veya hayat tarz~yla farkl~ la~an gruplar~~ (göçebeler ve yerle~ikler) içtimai tarihi dinamikte
ilgiye lâyik âmiller olarak nazar~~ dikkate almaktan al~ koyuyor.
Terminolojik aç~dan, mesleki, mahalli, vs... gruplar~ n geni~li~ini a~an
ve, etnik men~e, dini cemaat veya hayat tarz~~ dolay~s~yla farkl~la~man~ n
kriterleriyle ke~i~ meler de dahil, iktisadi veya içtimai fonksiyon üzerine temellendirilmi~~olduklar~ ndan, nisbeten sürekli olarak, bir ortak tasavvurlar
stokuna sâhip olarak, ortak tepkilere elveri~li olarak telâkki edilebilen sosyal toplanma dünyalar~ n~~ belirlemek için bir deyime ihtiyaç vard~ r. Belli
~artlarda, özellikle gerilim dönemlerinde, bu bütünlerin k~smen ve geçici
olarak ortak bir ~uura ve bir irâdeye girmeleri gözard~~ edilemez. Bana
öyle geliyor ki, sadece mevcut "s~ n~ r terimi, bu terimin genellikle ça~da~~
kapitalist toplumun tahlilcileri taraf~ndan benimsenmi~~olan son derece s~n~ rlay~c~~ tan~ mlar~ n~~ geni~letmek ~art~yla, onlara mükemmel bir sürette uygun gelebilir. Bu geni~leme zaten ça~da~~kapitalist toplumun tahlili için
bile ilgi çekici olur. Genellikle nazari olarak bu s~n~ rlay~c~~ tan~ mlardan birine mensup olanlar taraf~ndan bile fiilen uygulanm~~t~r'''.
Böylece, ananevi islam toplumunda, üretici köylüler, kâh köylülere
ayk~ r~~ kâh k~smen onlarla birle~mi~~hayvan yeti~tiricileri, ~ehirli küçük üreticiler: zanâatkârlar veya küçük tüccârlar, genellikle mâli faaliyeti kucakla28
Kr~. St. Ossowski, a.g.e, ayni yer, ve L. Reissman, Class In American Society, Glencoe
1959; Frans. Terc. Les classes-sociales aux Etats Unis, Paris 1953.
2" Özellikle Marx. Kr~. M. Rodinson, a.g.m.
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yan sermayeci büyük ticaret, ev köleleri, çiftlik köleleri, tekrar temas etmemiz gerekecek olan askerler, yerine ve zaman~na göre azçok biribirine kan~m~~~olan memurlar, entellektüeller ve din adamlar~, büyük toprak
sahipleri, nihâyet Marx ve Tocqueville'in vas~fland~rmasma göre30, iktidar~,
itibar~~ ve serveti elinde toplayan yönetici s~n~f ay~rt edilebilir. Bu s~ralama
s~n~rlay~c~~ de~ildir. Yukar~da da söylendi~i gibi, bu s~ralama, di~er kriterler üzerine temellendirilmi~~taksimlerle kesi~meleri varsayan Böylece falan
etnik grubun toprak sahipleri ba~l~ba~~na bir s~n~f te~kil edebilir. Böyle bir
s~n~f yak~ndan yorumlanmal~d~r; bunu burada yapmam~z mümkün de~il,
zira, mesela askert s~n~f köleler aras~ndan toplanan askerlerden olabilir ve
umümiyetle iktidar~n~, söylenildi~i gibi, (mülk terimine en geni~~mânâ at[edilmek süretiyle) toprak mülkiyetleriyle imtiyazl~~ k~l~nan s~n~f hâlinde te~ekkül ettirilmi~~bünyesiyle teminat alt~na al~nm~~~görür. O az çok iktidara
ortak olmu~tur veya duruma göre onu tekel alt~na alabilir.
Hangi men~e'den gelirse gelsin hâkim s~n~f, hakimiyetini, yâni iktidann~~ ve ondan elde etti~i avantajlar~~ müessesele~tirir. Bu müessesele~me,
hâkim s~n~f~n devlet yönetimini tekelle~tirmesi, ya dirlikler hâlinde yeniden
da~~t~lm~~~vergi geliriyle, ya üreticilere yüklenen vergilerle, ya da bu iki
"i~letme" biçminin bir birle~imiyle, maddI avantajlar elde etmesi sayesinde
gerçekle~ir.
Belli bir sosyal hareketlilik kurulabilir. Baz~~ ~artlarda di~er s~n~f üyelerine, mesela din adamlar~na, özellikle devlet mekanizmas~na giri~~sa~lanabilir. Bununla birlikte söz konusu ki~iler, ancak e~er bu yiikseltilme meselâ toprak mülkiyetleri hâlinde ba~~~~yap~larak sa~lamla~t~nl~rsa hâkim s~n~fm tam üyeleri olarak telakki edilebilirler. Bu ba~~~lar feshedilebilir nitelikte olduklar~ndan, yükseltilmenin hangi ölçüde geçici oldu~unu da nazar~~dikkate almak gerekecektir. Di~er taraftan, ticaretle kazan~lan zenginlik,
genellikle toprak mülkiyetine imkan sa~lar. Bu yolla kazan~lan mülklerin
hangi ölçüde yönetici s~n~f~n iktidar~na kat~lma imkan~~ sa~lad~~~n~~ bilmek
önemlidir.
Bu hareketlili~in nas~l darald~~~~gözükmektedir. Ticaretin kârlan s~n~rl~~ kald~~~~vakit, bir sosyal yükseli~~için ondan yararlanma imkanlar~~da daral~r. Belli bir devirde ve baz~~ ülkelerde (özellikle Memlük devletinde),
yönetici s~n~f~n kendi içine kapand~~~n~ , belli bir sosyo-etnik tabakan~n
üyeleriyle s~n~rl~~ kast olu~turdu~unu da görüyoruz.
° R. Aron, a.g.m. S. 17.
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Böyle anla~~ lan sosyal s~n~flar s~ rf marksist ~emada oldu~u gibi üretim
ili~kileri taraf~ ndan belirlenmemi~ tir. Bilindi~i gibi, bu ~ema Lenin'in
sadece i~letme münasebeti üzerine temellendirilmi~~s~n~f anlay~~~yla daha
da kat~la~m~~t~ r. Di~er taraftan bizzat Marx'~ n tarih incelemelerinde muhtelif vesilelerle ba~ ka faktörleri gözönünde bu. lundurdu~unu belirtmek gerekir 31 . Bununla birlikte, üretim ili~kileri ve i~letme esasl~~ bir rol oynar ki
bunu inkâr etmek veya küçümsemek bile son derece hatal~~ olur. S~ n~flar,
yerli sosyologlar~ n çok iyi gördükleri gibi, üretimin ve yeniden da~~n=
gereklerinin önemli ve esasl~~ bir rol oynad~~~~topyekün sosyal te~kilât~ n zaKiretleriyle belirlenmi~tir. Di~er bölümlenmeler, topyekün sosyal te~kilatlanmada fonksiyonel rolün bu temel bölümlenmesini muhtelif tarzlarda
kesegelmektedir; di~er taraftan, sosyal te~kilâtlanmada s~n~ f~ n rolü ne olursa olsun ve hattâ bu rol tamamen ekonomik bir rol olmasa bile, sosyal
ürünün da~~t~m~ nda kendisine belli bir hisse verilir; bu hisse hukuki
mâhiyette olan, fakat ona mallar~ n üretimi ve yeniden da~~t~ m~~ iktisadi sisteminde belli bir yer tahsiseden baz~~ kâidelere göre da~~t~ lm~~~bir hissedir.
Etnik veya ba~ ka bölümlenmeler, bu hisseyi artt~ rabilir veya azaltabilirler,
bilhassa falan veya falan cins gelire hak veren falan veya falan fonksiyona
hak verebilirler, fakat dâimâ belli bir hisseden yararlan~l~ r.
Sosyal tekâmül z~ t safhalardan geçer. Sosyal ürünün üretiminin ve da~~t~m~n~ n, sürekli ve müessesele~mi~~bir tarzda, belirli s~n~flar aras~nda da~~t~ld~~~~safhalar vard~ r. Sosyal mekanizman~n düzenli i~leyi~ i bu durumda
belli ölçüde bir sosyal hareketlili~i, yâni fertlerden bir k~sm~ n~ n s~n~f~ n~ n
da~~l~~~~ ve yeniden s~n~flanmas~ n~~ tahrik edebilir. Baz~~ s~n~ flar~ n topyekün
yükseli~ iyle veya topyekün dü~ü~ üyle, yâni iktidar ve yararland~ klar~~ sosyal
avantajlar hissesindeki de~i~ melerle bile sonuçlanabilir.
Ba~ka zamanlarda, asl~ nda fetih s~ralar~ nda, baz~~ s~n~flar~ n âni bir ~ekilde, toptan veya k~ smen ba~ka s~n~flarla yer de~i~tirdikleri görülür; di~er
bir ifâdeyle, sosyal ürünün muayyen bir hissesindeki ~u veya bu fonksiyon, ~ u veya bu hak yeni tabakalara tahsis edilmi~~bulunabilir. Bu âni de~i~melerin s~ kl~~~, muhakkak, belli bir s~n~f~: düzenli ve istikrarl~~ i~leyi~i
durmaks~z~ n iktidar~~ büyültme e~iliminde olan tüccarlar s~ n~f~ n~, hristiyan
Bat~'dakine benzer devaml~~ bir yükseli~i gerçekle~tirmekten al~koyarak
büyük bir tarihi röl oynam~~t~.
S~n~flar sava~~~ var m~d~ r? Hiç olmassa sürekli bir rekâbet, bir yanda
en az~ ndan gizli tatminsizlikler ve di~er yanda, avantajl~~ bir sistemin devaM. Rodinson, a.g.m.
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mini ve düzenli i~leyi~ ini sa~lama endi~esi vard~ r. Muhtelif s~n~flar~ n emellerinin ve ilgilerinin hak iddialar~ n~~ aç~ klayabilecek mekanizma mevcut olmad~~~~zaman, baz~~ s~ n~ flar bazen sert ayaklanmalara itilmi~lerdir. Bu
ayaklanma asl~ nda dini tav~ r aç~s~ ndan, idâreci s~n~ f~n kusurlar~ n~ n ve
kötülüklerinin ilan~~ biçiminde ideolojile~tirilmi~ tir. Fakat hiçbir uzviyet, cemaatin veya idâreci tabakan~ n reisinin azledilerek yerine ba~kas~ n~ n tayininden ba~ ka bir dünyevi hak iddialar~~ program~~ belirlememi~tir. Hiçbir
yap~~ da~i~ikli~i, istisnâlar hâriç, öngörülmemi~tir.
Sosyal tarih, yukar~ da iktidara ve onun avantajlar~ na nispetle tayin
olunmu~~mânâ içinde anla~~lan s~n~ flar~ n rekâbetinin, biribirleri yerine
geçmelerinin tarihidir.
Sosyal tarihin iktisat tarihiyle belli ili~kilere sahip oldu~u, fakat ona
indirgenmekten uzak bulundu~u görülüyor.
Düzenli geli~me safhalar~~ s~ ras~ndad~r ki sosyal tarih iktisat tarihinden
en az ölçüde farkl~ la~~ r. O zaman muhtelif s~ n~ flar~ n hizmetindeki iktisadi
kümelerde meydana gelen de~i~meler, bask~~ güçlerini artt~rarak temel bir
röl oynamaktad~ rlar. Bununla birlikte o zaman bile mutlak gücün müdâhalesi, siyasi kararlar, vs..., s~ rf iktisadi faktörlerin oyununu önemli biçimde tadil edebilirler. Bununla birlikte sözkonusu faktörlerin genellikle iktisâdi terimler içinde görünme e~ilimine sâhip olduklar~ n~~ belirtelim.
Aksine kar~~~ kl~ k safhalar~~ esnas~ nda, iktisad~ n öz tesiri önemini kaybeder, onun yerine kaba gücün, siyâsi-askeri bask~ n~ n tesirleri önem kazan~ r.
Fakat unutmamak gerekir ki, o zaman bile üretimin ve yeniden da~~t~ m~ n
zaröretleri asil unsur olarak kalmaktad~rlar.
Yukar~da anlat~ lanlardan anla~~lmaktad~ r ki, iktisat tarihinin ve sosyal
tarihin münâsebetleri karma~~ kt~ r, netice itibariyle birini di~eriyle aynile~tirmek, birini di~erine indirgemek ciddi bir hata olur.
Sosyal tarih, bu terimle büyük sosyal gruplar~ n ve onlar~ n münâsebet'erinin tarihi anla~~ld~~~ nda, esâsen iktisadi faaliyetin zaröretlerine ba~l~d~ r.
Bu büyük gruplar gerçekten büyük ölçüde üretimin gerekleri ve herhangi
bir tedâvül ve da~~t~ m mekanizmas~n~ n varl~~~~zaröretiyle belirlenmi~lerdir.
Böylece ekonomiye ba~l~d~ rlar, fakat bu ba~l~l~k s~ rf belli bir yöndedir, bu
yünün temel bir yön oldu~u da do~rudur. Di~er taraftan unutmamak gerekir ki, bu büyük gruplardan baz~ lar~~ muayyen bir kültürde daha geni~~
mânâda topyeldin sosyal faaliyetin zariiretleriyle belirlenmi~tir. Ayn~~ ~ekilde, üretim, mübâdele ve da~~t~ m ili~kileriyle sosyal kategoriler, genellikle
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bizzat, siyasi mahiyetteki olaylardan ç~kan veya ideolojik zarilretlerden do~an bir durumu sistemle~tiren hukuki kâideler taraf~ ndan belirlenmi~tir.
iktisat tarihi, üretimin, mübadelenin ve yeniden da~~t~m~ n, yâni sosyal
hayat~ n alt yap~s~ n~ n temel mekanizmas~ n~~ tasvire indirgenemez, zira bu
mekanizma binlerce y~l boyunca ana çizgileri içinde ayn~~ kalm~~t~ r. iktisadi kümelerin (birinci planda zirai ve s~nai üretimin) hacim de~i~iklikleri,
teknik faktörlere, siyasi ve içtimai faktörlere (fetih, tahripler, sürgünler,
mükellefiyetleri artt~ran veya azaltan kanuni mevz~llar, vs...) ba~l~d~ rlar.
Çok geni~~bir ölçüde sosyal tarihe ba~l~~ olan iktisadi müesseseler tarihi
için de durum ayn~d~ r.
Bununla birlikte, iktisadi kümelerin hacmindeki çok önemli de~i~meler, mesela s~ nai üretimin muazzam bir art~~~~ veya aksine korkunç bir
azalma, sosyal tarih sahas~ nda, s~n~ flar aras~ndaki münasebetlerin yeniden
düzeltilmesi gibi son derece önemli neticeler do~urabilirler. Fakat böyle
bir "ihtilal", e~er asil bir ehemmiyetteyse, ancak nâdiren vuldi bulur.
Ekonominin rolünden bahsetmenin, kavramlar~ n inceliklerini belirtmeksizin ve onlar~~ ayd~nlatmaks~z~ n bu konuda tart~~man~n ne kadar ~üphe
uyand~r~c~~ oldu~u görülüyor. Her ~eyden önce, üretimin, tedâvülün ve
mübâdelenin temel mekanizmas~n~~ ve di~er iktisadi hadiseleri ay~ rdetmek
gerekir. Bir sahadan veya di~erinden bahsedilmesine göre, özellikle sosyal
tarih ile münasebetlerden bahsolundu~u zaman, problemler çok farkl~~ bir
tarzda görünürler.
Bu gerekli farkl~l~klar~n ve çe~itli sosyal münasebetlerin ana çizgileriyle
göründükleri tarz~ n ~uuruna varmak, islam ara~t~ r~c~lar~ n~n yarar~ nad~ r.
Mesala, ileri seviyede bir iktisat tarihi ara~t~rmas~n~ n tek ba~~ na sosyal tarih meselelerini çözdü~ünü dü~ünmek do~ru de~ildir. Temel iktisadi mekanizman~ n ba~l~ca ehemmiyetinin bütün iktisadi olaylara yans~d~~~na
inanmak gerekmez. Di~er taraftan, bir sosyal s~n~f~ n tarihini incelemenin
iktisadi tekâmülün anla~~lmas~~ için ehemmiyetsiz oldu~unu dü~ünmek
icap etmez.
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