
Cemiyetlerin kemâlata ulaşması da ancak medînede yaşamakla/bulunmak-
la mümkündür. Medînede yaşayan toplumlar nihayetinde medeniyeti 
inşa edeceklerdir. Ancak her toplum ve cemiyet medeniyet kuramaz. Me-

deniyet inşa eden toplumların kadîm köklerinin bulunması elzemdir. Kadîm kök-
leri bulunan her toplum, medeniyet kurma potansiyeline sahiptir. Fakat erdemli 
medeniyet kuran toplumlar, tevhid kök ve damarına dayanan insan gruplarından 
teşekkül etmektedirler. İşte bu erdemli medeniyetlerin en sonuncusu, medeniyet-
ler medeniyeti olan İslâm medeniyetidir. İslâm Medeniyeti’nin en küçük birimi 
ve temeli ise medîne’dir. 

O halde “medîne” ne demektir? Medîne’nin esası hangi ilkelere dayanır? Medîne 
nasıl oluşur? Medîneyi inşa eden ruh ve zihin ne tür bir vasfa sahiptir? Bu soru-
ların cevabıyla makalemize başlayabiliriz.

Medîne

“Medîne” kelimesi Arapça’da, yerleşmek, şehir kurmak kale inşası yapılan her 
yüksek yer (İbn Manzur, 1994, s. 402; İsfahanî, 1996, s. 763; Firuzabadî, 1305, 
s. 760-761)  gibi anlamlarda karşılık bulmaktır. Kur’ân’da medîne ifadesi, dev-
letten ziyade, coğrafî bütünlüğü tanımlayan “şehir” anlamında kullanılmaktadır: 
“Şehir (Medîne) halkı sevinerek yanına geldi” (Hicr, 67); “Derken şehrin (me-
dîne) öbür ucundan bir adam koşarak geldi…” (Yasin, 20) (Bayraklı, 2000, s. 
35).1 Ancak medîne kelimesi, devletin karşılığı olarak da yazılı metinlerde yer 
almaktadır. Bu kapsamda Fârâbî’nin erdemli medîne/şehir projesi, siyaset felse-
fesi açısından kayda değer bir modeli içinde barındırmaktadır.

1. “Kur’ân’da “el-medîne” (şehir) ifadesi on dört yerde (A’râf, 123; Tevbe, 101, 120; Yusuf, 
30; Hıcr, 67; Kehf, 19, 82; Neml, 48; Kasas, 15, 17, 20; Ahzap, 60; Yasin, 20; Münafikun, 8); 
el-medâin” (şehirler) ise üç yerde (A’râf, 111; Şuarâ, 36, 53) geçmektedir.”

FÂRÂBÎ’NİN MEDENİYET PROJESİNDE 
SİYASET İLMİ VE MEDÎNE/ŞEHİR

Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA
Bülent Ecevit Üniversitesi
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Medîne-i Fâzıla (El-Medînetü’l-Fâzıla)

Erdemli medîne/İdeal medîne sözlerinin orijinali olan el-medînetü’l-fâzıla’nın2 
isim mucidi Fârâbî,3 şehir (medîne) kelimesini belli bir gaye ile bir şehirde top-
lanmış olan kimselerin meydana getirdiği “topluluk” olarak tanımlamaktadır 
(Ateş, 1990, s. 141).

Medenî Siyaset 

Fârâbî, özellikle İslâm siyaset felsefesi alanında belli bir çizginin, “medenî siya-
set” diye adlandırılmasına uygun olan geleneğin ilk ve en önemli düşünürüdür 
(Arslan, 1997, s. 29; Ayrıca bkz. Mahdi, 1975, s. 131-137). Siyaset ilmi; Fârâbî 
düşüncesinde, medîne, ümmet, erdem, meslek ve sanat gibi kavramların beraber 
anıldığı bir disiplindir. Bununla birlikte siyaset ilmi, önerdiği tekliflerle çift âle-
min imarını ve erdemin elde edilmesini sağlar. Nihayetinde bu ilim, en yüksek 
mutluluğun kazanılmasının yöntem ve yol işaretlerini, taliplilerine sunar (Fârâbî, 
2002, s. 261).

Siyaset ilmi, erdemli olmayan başkanlık mesleklerinin sınıflarını ve kaç çeşit yö-
netimin bulunduğunu bildirir. Bununla birlikte bu ilim, yöneticilik mesleklerin-
den her birinin yaptığı icraatların izahlarına yer verir. Erdemli olmayan uygula-
maların, davranış ve melekelerin erdemli şehirlerin marazlarından olduğuna; bu 
şekil kötü yöneticilerin eylemlerinin ve siyasetlerinin erdemli yöneticilik sanatı-
nın hastalıkları içerisinde olduğuna yer verir. Dolayısıyla erdemin bulunmadığı 
şehirlerdeki uygulamalar, icraatlar ve melekeler, erdemli şehirlerin marazları ve 
zayıf yönleridir (Fârâbî, 2002, s. 269).

2. “el-Medînetü’l-Fâzıla, Fârâbî’nin En Mükemmel Devletin Yurttaşlarının Görüşlerinin İl-
keleri adlı çok ünlü eserinin çevirisidir. Arapçası, Mabâdi Arâ Ahl al-Madîna  al-Fâdıla  adını 
taşıyan bu eseri dilimize biraz farklı biçimlerde “En  Mükemmel Toplumun (veya Erdemli 
Toplumun veya İdeal Toplumun) Yurttaşlarının Görüşlerinin Ana Özellikleri” olarak da çe-
virmek mümkündür. Nitekim bu eseri İngilizce’ye çeviren R. Walzer’in onun İngilizce çevirisine 
yukarıda ilk zikrettiğimiz başlığın İngilizcesi olan Principles of views of the Citizens of the 
Best State adını vermesine karşılık 1949 yılında Kahire’de Fransızca bir çevirisini yayınlamış 
olan R.P. Jaussen, Youssef Karam ve J. Chala onun Idees des Habitants de la Cite Vertuese, 
yani Erdemli Şehrin Yurttaşlarının Görüşleri olarak kullanılan “madina” (şehir, site) kelime-
sinin Platon ve Aristoteles tarafından anlaşıldığı anlamda Yunanca “polis” kelimesinin karşılığı 
olmadığı, onu “rejim, devlet, hükümet, yönetim” olarak anlamak gerektiğini, aynı şekilde yine 
burada kullanılan “fâdıla” kelimesinin de “erdemli” kelimesinden anlaşılan şeyden hayli farklı 
olarak “mükemmellik, en üst derecede olma” fikrini içerdiğini, bundan dolayı bu kelimeyi “en 
mükemmel, ideal” olarak karşılamak gerektiğini söylemektedir. O halde ibarenin ruhuna uy-
gun olarak bu eserin adını İdeal Devlet’in (veya Yönetimin) Yurttaşlarının Görüşlerinin Ana 
Özellikleri olarak karşılamamız en doğru olacaktır.”
3. el-Medînetü’l-Fâzıla’nın Fârâbî’in son eserlerinden olduğu düşünülmektedir.
Bkz. Sayılı, A. (1951) “Fârâbî ve Tefekkür Tarihindeki Yeri”. Belleten. Cilt. XV, sayı: 57. ss. 24.
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Siyaset ilmi, erdemli yönetim ve erdemli şehirlerdeki faziletli eylemlerin rezilet-
lere dönüşmesinin sebep ve sonuçlarını tespit etmeye çalışır. Bu ilim, olumsuz 
gidiş ve gelişmelerin sebep ve sonuçlarıyla yetinmeyerek, mevcut menfi halin 
rehabilite ve ıslahına yardımcı olur (Fârâbî, 2002, s. 269). Yani, tespit, teşhis ve 
tedavinin ana hatlarının belirlenmesini yapan siyaset ilmi, yönetim anlayış ve 
felsefesinin erdemsiz fiillerden arındırılmasının programını verir.

Siyaset ilmi, erdemli ilk başkanlık mesleğinin en ideal anlamda yapılmasını, 
ancak bu yönetim sanatının küllî kaidelerinin bilinmesine, nazarî felsefe ve ta-
akkulle bağlantı kurulmasına bağlar. Taakkula gelince; şehirlerde, ümmetlerde, 
topluluklarda bu sanatın eylemlerinin uzun süre yinelenmesi neticesi tecrübe-
den elde edilen bir yetenektir. Bu vasıf, eylemlerin, davranışların ve melekelerin 
cemiyetten cemiyete, şehirden şehire, ümmetten ümmete, kısa ya da uzun bir 
süre tespit edilmesini sağlayan şartları en iyi şekilde sonuca ulaştırma gücüdür. 
Siyaset ilmi, bu yetinin ilk yöneticilik mesleğinin teşekkülünü gerçekleştiren bir 
yeti olduğunu ifade eder. Bu mesleğe tâbi olan kanuna bağlı bir yönetim ise, tabiî 
olarak felsefe onun için mutlak bir ihtiyaç değildir.

Siyaset ilmi, erdemli şehirler ve ümmetler arasında en ideal ve en erdemli olanı-
nın, asırlardır birbiri ardınca ilk başkanın taşıdığı özelliklere sahip olan yönetici-
lerin bulunduğu şehir ve ümmet olduğunu bildirir. Bununla birlikte bu ilim, ardı 
ardına gelen yöneticilerin benzer erdemleri taşıması için yapılması gerekenleri 
ve şehir yöneticilerinin çocukları arasında ilk başkanın vasıflarına sahip bir sul-
tan olabileceği umulan birinde aranması gereken şartları belirler (Fârâbî, 2002, 
s. 269).

Siyâset İlmi ve Medîne

Siyaset ilmi, medînede yaşayanların eylemlerini yönetmeye talip değildir. Yalnız 
siyaset ilmi, hizmete uygun gruplara varıncaya kadar şehrin mertebelerini yu-
karıdan aşağıya doğru bir derecelendirmeye tabi tutar. Bu ilim orta derecelerde 
bulunan şehir gruplarının eylemlerinin, onların aşağısındaki yönetmeye ve üstte 
bulunanlara da hizmet etmeye elverişli eylemler olduğunu belirler. En üst yöne-
ticiliğe yaklaşıldıkça, yetkinlik ve yatkınlık dereceleri bu konuma paralel olarak 
yükselişe geçer; siyaset ilmi, bu son aşamada sultanlık/hükümdarlık derecesine 
ulaşılacağını açıklar. Sultanlık, insana hizmete uygun bir meslek değildir; o sade-
ce yönetmeye yönelik bir meslek ve melekedir (Fârâbî, 2002, s. 272).

Nihayetinde siyaset ilmi, medînedeki en alt hizmet mertebelerinden, en üst yö-
netim mertebelerine doğru bir süreci takip eder. Söz ve nitelik bakımından daha 
aşağı mertebeden daha yukarı mertebelerine doğru ilerleyen siyaset ilmi, sonun-
da hizmet konumunda olanlara değil de, yönetici olan şehrin ilk başkanına ulaşır:
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“Bu dereceden…yani ilk başkanı yöneten aklî bir varlığın (min rûhâniyyîn) dere-
cesine ulaşır. Bu yönetici, güvenilir ruh (er-rûhu’l-emîn) olarak görülen ve şehrin 
ilk başkanına Allah’ın vahyi(ni) iletmesini sağlayan yöneticidir. (Siyâset ilmi) 
işte bu yöneticinin derecesini ve ruhânî derecelerinden hangisinde yer aldığını 
inceler” (Fârâbî, 2002, s. 272).

Medîne ve Yönetim İlkeleri

Fârâbî, Yunan siyaset düşüncesindeki site ile devleti bir tutan anlayışı benimser. 
Hakikatte onun milleti (ümmet), siyasî bakımdan farklı, fakat kültürel bakımdan 
benzer devletler topluluğunu anlatır (Şirvani, ty., s. 93, 95).

Fârâbî’nin yaşadığı çağda, siyaset filozoflarının “medîne” kavramını kullandı-
ğı görülmektedir. Bu ifade site kelimesiyle karşılık bulmaktadır. Eski Yunan’da 
site, devlet yerine kullanılmaktadır. Günümüzde politik ve polis kelimeleri, “site 
ile alakalı” anlamlara gelmektedir (Şirvani, ty., s. 95).

Topluluk, filozofumuz için, ya aşîret, ya şehir veya bölge, ya büyük bir ümmet 
ya da birçok ümmetler şeklindedir (Fârâbî, 2002, s. 258). Şu halde “medîne” 
hem şehir devleti, hem de herhangi bir tür örgütlenmiş toplum, etkili bir şekilde 
yönetilen ve politik olarak bağımsız olan herhangi bir topluluktur (Arslan, 1997,  
s. 243). Medîne, en küçük siyasî bir bütün olarak; yani ister geniş, ister küçük 
(devlet) manasında da kullanılabilir (Şirvani, a.g.e., 96).

Şehir (medîne) ve millet (ümmet) olguları kendisine önemli ve kapsamlı alanlar 
açan Fârâbî için, aynı amaç ve aynı mutluluğa sahip farklı yerlerde ve coğraf-
yalarda, birbirinden farklı erdemli şehir ve erdemli ümmetin/milletin bulunması 
imkân dâhilindedir:

“….İyi bilinen şeyler her millet ve her şehir halkı için, onlarca en iyi bilinen mi-
sallerle temsil edilirler. Ancak en iyi bilinen şeyler, çoğu zaman, milletten millete 
göre az veya çok değişirler. Bundan dolayı bu şeyler her millet için başka bir 
millet için kullanılan misallerden başka misallerle ifade edilirler. Bundan ötürü 
de hepsi amaç olarak bir ve aynı mutluluğa sahip olan, aynı amaç peşinde koşan, 
bununla birlikte dinleri birbirinden farklı olan birçok erdemli millet ve erdemli 
şehrin var olması mümkündür” (Fârâbî, 1997, s. 121).

Erdemli Medîne/Şehir Anlayışı

Fârâbî’nin medîne’si, “faziletli devletin kaynağı” olarak gösterdiği “demokratik 
topluluk”, Hz. Muhammed’in (s) kurduğu “faziletli devlet”in temelini ve zemi-
nini oluşturan “Medîne” şehrini anlatmaktadır (Olguner, 1999. s. 129).

Şehir, kadîm düşünürler için, insanları barındıran meskeni ve meskenlerin barın-
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dırdığı insanların bulunduğu coğrafyayı akla getirir (Fârâbî, 1987, 36). Ümmet/
millet ise, Fârâbî’ye göre, şehir devletinden daha büyük bir birimdir (Arslan, 
1997,  s. 243-244).

Fârâbî’nin ifade ettiği toplumların listesi, şehir-devletleriyle kayıtlı değildir. Bu-
nun yanında “millet devlet”lerinin ve dünyanın meskun olan tüm bölgelerinin 
dâhil olduğu bir devletin varlığı söz konusudur. Bu devlet, dönemin Roma İmpa-
ratorluğu veya Sasanî İmparatorluğu gibi küresel bir güç olan büyük bir impara-
torluğa benzer (Arslan, 1997,  s. 242-243).

İslâm ülkelerinin en bariz vasfı, şehirlerinin görünüşüdür. İslâm coğrafyasında 
şehirler önemlidir, dinin şehirlere dayanan düşünce yapısı çok sayıda şehrin inşa 
edilmesine sebep olmuştur. Zaman içerisinde İslâm düşüncesinin kendisi, şehir-
lerin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir (Holt, Lambton, Lewis,  1997, s. 339).

Şimdi İslâm düşüncesinin en önemli siyaset filozofunun, mutluluğun elde edildi-
ği/kazanıldığı “erdemli şehri”nin tasvirine geçebiliriz:

Kötülüklerin ortadan kalkmasıyla, şehirler, iyiliklerin merkezi haline gelerek 
mutluluk denen dünya ve ahiretin en güzel hallerinin yaşandığı mekânlar haline 
gelir. Erdemli/fâzıl şehrin yöneticisi, böyle matlup bir ortamı ve düzeni sağla-
makla vazifesini yerine getirmiş olur. “Başkan, mutluluğun kazanılmasında şu ya 
da bu biçimde yardımcı ve yararlı olanları korumalı ve artırmalı; zararlı olanları 
yararlı duruma getirmeye çalışmalı, bu mümkün olmazsa, onları ortadan kaldır-
malı ya da azaltmalıdır. Erdemli şehir halkının her birinin, varlıkların yüksek 
ilkelerini, onların mertebelerini, mutluluğu, erdemli şehrin birinci derecede yö-
netimi ve bu yönetimin mertebelerini bilmesi gerekir. Daha sonra, mutluluğun 
elde edilmesini sağlayan belirli fiilleri de bilmesi gerekir. Bu fiillerin yalnızca 
bilinmesiyle yetinilmemeli, onlar yerine getirilmeli ve şehir halkı, onların yapıl-
ması doğrultusunda yönetilmelidir” (Fârâbî, 1980. s. 49-50).

Yaratılış olarak her insan, neslini sürdürmek ve en mükemmeli elde etmek için 
birçok şeye muhtaç halde halk edilmiştir. Zira insan bunu tek başına sağlayamaz, 
dolayısıyla birbiriyle yardımlaşan başka insanlara ihtiyacı vardır. “İnsanların 
büyük sayıda varlığa gelmesinin ve bazısı mükemmel, bazısı eksik, kusurlu olan 
insanî toplumlar kurarak dünyanın oturulabilir kısmında (ma’mura) bir araya 
gelmelerinin nedeni budur” (Fârâbî, 1991, s. 117; Fârâbî, 1997, s. 99-100).

İnsanların, şehirlerde bir araya gelmesi, âlemin bütününde cisimlerin bir araya 
gelmelerine benzer. Âlemdeki bir ilkeden, nasıl bütün ilkeler çıkıyorsa ve bunlar 
belirli bir varlık düzenini meydana getiriyorsa, benzer şekilde toplum ve şehrin 
içindeki her şeyde, bir ilk önder, sonra onu takip eden önderler, bu önderlere itaat 
eden şehirliler ve bu şehirlileri takip eden diğer şehirliler vardır (Fârâbî, 1999. s. 
65-66).
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Tek bir millet veya tek bir şehir için, ortak olan en faydalı ve en güzel şeyi keş-
feden fikrî erdem, siyasî fikrî erdemdir. Fikrî erdemin bu türü, birçok millet veya 
bir milletin tamamı veyahut şehrin tamamı için ortak olan ve ancak uzun yıllar 
içinde değişen şeylerin keşfi ile ilgili olursa, daha çok kanun koyma gücüne ben-
zer. Kısa süreler içinde değişen şeylerin keşfini gerçekleştiren fikrî erdem ise, 
bütün milletleri veya belli bir milleti veyahut belli bir şehri etkileyen olaylara 
bağlı olarak ve bu olayları göz önünde bulundurarak zaman ve özel/bireysel ted-
birleri almayla ilgili kuvvettir. Bu kuvvet önce ifade edilen kuvvete bağlıdır. Bir 
şehrin halkı içinde belli bir grupla ilgili erdemli bir amacın gerçekleştirilmesinde 
en faydalı olan şeyi keşfetmeyi sağlayan kuvvete gelince, o, her biri söz konusu 
grupla ilgili birçok fikrî erdemden oluşur. Örneğin ev idaresi ile ilgili fikrî erdem 
veya askerî fikrî erdem (Fârâbî, 1999. s. 71). Erdemli şehir de bu siyasî fikrî er-
demin bir ürünüdür.

Erdemli Medîne/Şehir ve Türleri

Erdemli toplumlar, büyük, orta ve küçük olmak üzere üç çeşittir. Büyük toplum, 
yerkürenin oturulabilir (ma’mur) tüm bölgelerinde bütün milletlerin bir arada 
bulunmasıyla; orta toplum, dünyanın bir bölgesinde tek bir milletin bir araya 
gelmesiyle; küçük toplum herhangi bir milletin yerleştiği bölgede tek bir şehir 
halkının bir araya gelmesiyle oluşur. Bu üçü, yetkin toplulukları oluşturur. Nite-
kim şehir (medîne), yetkinlik sıralamasından ilkini temsil eder. 

Köy, mahalle, sokak ve ev (en küçük birlik) ise, kusurlu/eksik bir toplumu mey-
dana getirir. Mahalle ve köy şehir için vardır. Köy, şehirle hizmet ilişkisi içinde-
dir. Mahalle ise, şehrin bir parçası olarak benzer hizmet ilişkisini sürdürür. Sokak 
mahallenin, ev ise sokağın bir parçasıdır. “Şehir, bir milletin yaşadığı toprakların 
bir parçası; millet ise üzerinde yaşanan dünyadaki bütün toplumların bir parçası-
dır” (Fârâbî, 1991, s. 117-118; Fârâbî, 1997, s. 100; Fârâbî, 1980, s. 36).

Eksik/kusurlu topluluklar içerisinde en yetkin olanı ev topluluğudur. Ev, bir so-
kakta oturanların bir parçasını temsil eder. Köylerdeki ve mahallelerdeki toplu-
lukların her ikisi de şehrin varlığında önemli paylara sahiptir. Ki bu iki topluluk, 
şehrin var olması içindir. Yalnız aralarında bir farklılık söz konusudur. Mahalle-
ler şehrin bölümleridir. Dolayısıyla şehrin alanı içerisinde varlıklarını sürdürür-
ler. Köylere gelince, onlar ancak şehre hizmet ederler. Medenî (siyasî) topluluk, 
ulusun bir parçasıdır. Ulus da çeşitli şehirlere dağılır (Fârâbî, 1980, s. 36).

Mutluluğa Ulaştıran Medîne

En üstün iyilik ve mükemmellik, ilk olarak ancak şehirde elde edilir. Şehirden 
daha küçük bir toplulukta mutluluğa ulaşılamaz. İyilikler, nasıl ki, seçme ve ira-
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de ile gerçekleşiyorsa, kötülükler de aynı şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla mut-
luluk her şehirde elde edilmez. “O halde insanları kendileriyle hakikî anlamda 
mutluluğun elde edildiği şeyler için birbirlerine yardım etmeyi amaçlayan bir 
şehir, erdemli, mükemmel bir şehirdir (el-medînetü’l-fâzıla); insanları, mutlu-
luğu elde etmek için birbirlerine yardım eden toplum, erdemli, mükemmel bir 
toplumdur. Bütün şehirleri kendileriyle mutluluğun elde edildiği şeyler için bir-
birlerine yardım eden bir millet, erdemli, mükemmel bir millettir. Aynı şekilde 
erdemli, mükemmel evrensel devlet de ancak içinde bulundurduğu bütün mil-
letlerin mutluluğa erişmek için birbirlerine yardım ettikleri zaman ortaya çıkar” 
(Fârâbî, 1991, s. 118; Fârâbî, 1997, s. 100-101).

Erdemli Medîne ve Canlı Organizma

Erdemli ve mükemmel şehir, bütün azâları canlı varlığın hayatını sürdürmek ve 
onu bu durumda devam ettirmek için birbiriyle düzen içinde yardımlaşan tam 
ve sağlıklı bir bedene benzer. Vücudun organları birbirinden farklı ve işlevleri 
birbirinden üstündür. Beden için yönetici organ kalptir ve ona yakın organlar 
vardır. Bunların dışında derece bakımından ikinci sıradaki organlar bulunur ki, 
bunlar da birinci sıradaki organların amaçlarına uygun fiillerde bulunurlar. Di-
ğer organlar da kendilerinin derece bakımından üst organların amaçlarına uygun 
hareket ederler. Böylece, sadece başkalarına hizmet eden, başkasını yönetmeyen 
organlara kadar gidilir. Bedenin azâları arasındaki sistem, şehir için de geçerlidir. 
Şehirde âmir olan bir insan ve bu insana yakın olan başka insanlar vardır. Bu 
insanlardan her biri, kendileriyle âmirinin amacına uygun olarak fiilde bulunduk-
ları bir kabiliyet ve melekeye sahiptir (Fârâbî, 1991, s. 118-119; Fârâbî, 1997, s. 
101).

Erdemli şehir beş bölümden oluşur: En erdemli olanlar, mütercimler, ölçüm işle-
riyle uğraşanlar, mücahitler ve zenginler. 

En erdemli olanlar; hakîmler (hukemâ/filozoflar), amelî hikmet erbabı ve bü-
yük meseleler hakkında fikir sahipleridir. Daha sonra gelen din temsilcileri ve 
mütercimler; hatipler, edipler, şairler, müzisyenler ve kâtiplerden meydana gelir. 
Ölçüm işleriyle uğraşanlar; muhasebeciler, mühendisler, doktorlar ve müneccim-
lerdir. Mücahitler; ordu, bekçiler ve bunların sınıfından sayılan diğer kişilerdir. 
Zenginler; çiftçiler, çobanlar, tüccarlar ve şehirde servet kazanan diğer kişilerdir 
(Fârâbî, 1987, s. 50).

Şehrin kısımları ve kısımlarının dereceleri, sevgi bağıyla birbiriyle birleştirilir 
ve birbirlerine bağlanır. Onlar, adaletle kontrol edilir ve muhafaza edilir (Fârâbî, 
1987, s. 52). Bundan dolayı adalet, erdemli şehrin temeli ve esasıdır.
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Erdemli Medîne ve Meslek/Sanatlar

Erdemli şehirde, her insan hangi sosyal statüde olursa olsun, tek bir sanat ve işle 
uğraşmalıdır. Aksi takdirde o kimseye izin verilmez. Bu kural şu gerekçelerden 
dolayı konmuştur:

“a. Her insan, her zaman, her iş ve sanat için elverişli değildir. Daha doğrusu, 
bir insan, bazen, diğer bir işten ziyade belirli bir iş için, diğer bir insandan daha 
elverişli olur.

b. Bir iş veya bir sanatla uğraşan her insan, kendisini ona vakfedip, çocukluğun-
dan itibaren, başka herhangi bir şeye değil, sadece ona yöneldiğinde, onu daha 
mükemmel, daha tam (yetkin)  olarak yapar ve o işte daha ehliyetli, daha bece-
rikli hale gelir.

c. Birçok işlerin belirli zamanları vardır. Bunlar ertelendiğinde, bu işler yapıl-
maz. Bazen, aynı zamanda yapılacak iki işin bulunduğu da olur; eğer bir insan 
onlardan birisiyle uğraşırsa, diğer birisi için hiç vakti olmaz ve ikinci bir fırsat da 
bulunmaz” (Fârâbî, 1987, s. 55) Bu kurallar, aynı zamanda ticaretin ve tüccarlı-
ğın ilkelerini tespit etmektedir. Ayrıca bu prensipler, modern iktisat ve ekonomi 
anlayışlarını yansıtmaktadır.

Her şehrin, erdemli şehir olma zorunluluğu yoktur. Nitekim erdemli/mükemmel 
şehre zıt olan şehirler de bulunmaktadır. Bu şehirler şunlardır: Câhil şehir, bozuk 
(fâsık) şehir, karakteri değişmiş (mübeddele) şehir, doğru yolu bulamamış, yan-
lışlık içinde olan (dâlle) şehir. Bu değişik şehirlerin halkı da erdemli şehre zıttır 
(Fârâbî, 1991, s. 131-134; Fârâbî, 1997, s. 110; krş. Fârâbî, s. 52-53).

Erdemli şehrin üyesi olan bir kişinin kendi iradesiyle veya iradesi dışında câhil 
şehirde oturması mümkündür. Erdemli kişi, câhil şehirde, o şehre yabancı biridir. 
Câhil şehrin üyesi olup da erdemli şehirde yaşayan kimsenin durumu da bunun 
gibidir. Bu sebeple, önce erdemli şehirde yaşamış, sonra erdemli şehrin yokluğu 
nedeniyle, câhil şehirde oturmak zorunda kalmış erdemli insanların, erdemli şeh-
re taşınmaları gereklidir (Fârâbî, 2002, s. 266).

En yüksek mutluluğun kazanıldığı erdemli şehirler, nebevî ruhun ve hikmet ışı-
ğının gölgesinde neşv-ü nemâ bulan mekânlardır. Erdemli ve ahlâkî vasıfların 
toplandığı gönül/kalp insanı için, geçici ve fanî haz ve ihtirasların coğrafyası 
olan câhil şehirler birer hapishanedir. Onların ruh ve beden özgürlükleri, ancak 
erdemli şehirlerde gerçekleşir.

Erdemli Medînede Adaletin Temini

Adalet, öncelikle şehir halkının ortak olduğu iyi şeylerin paylaştırılmasında ve 
bunların korunmasında gerçekleşir. Bu iyi şeyler; güven, servet, şeref, rütbe ve 
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şehir halkının diğer ortak olması mümkün olan müşterekleridir. Ortak alanların 
dağıtılmasında eşitliği bozacak sınırların aşılması adaletsizliği getirecektir. Tak-
sim edilenler içerisinde, herkesin payının kendisi için korunması bir zorunluluk-
tur. Bunu sağlayacak garantilerin ve kanunların olması gerekir (Fârâbî, 1987, s. 
52-53).

Şehir halkından birinin iyi şeylerden kendisine düşen kısmı, onun mülkiyetinden 
iki şekilde çıkar: Ya kişinin o malı kendi iradesiyle satması, bağışlaması ve de-
ğiştirmesiyle, ya da isteği dışında soyulma ve gasp edilmesiyle. Her iki durumda 
da şehir halkının sahip olduğu iyi şeylerin muhafaza edilmesini sağlayan tedbir-
lerin alınması gerekmektedir. Bu olmadığı takdirde, elinden malı alınan kişiye, 
alıkonan eşyanın aynısı veya bir başka cinsten değer bakımından ona eşit mikta-
rının iade edilmesi, adaleti sağlayacaktır (Fârâbî, 1987, s. 52).

O halde adalet nedir? Adalet, “Daha önce paylaştırılmış olan iyi şeylerin, şehir 
halkı için korunmuş olarak bâki kalmasını sağlayan şeydir.” Bunun karşısında 
adaletsizlik ise şöyle tanımlanır: “Bir insanın iyi şeylerdeki payının, ya bizzat o 
kişiye, ya da şehir halkına onun (kıymetçe eşit olan) bir bedeli iâde edilmeksizin 
elinden çıkarılmasıdır” (Fârâbî, 1987, s. 52)

İyi şeylerden sahip olduğu miktarı, kendi elinden veya başkasının elinden çıka-
rılmasına sebep olan kişi, Fârâbî’ye göre, şehre zararlı olduğundan adaletsizdir 
ve bundan dolayı birtakım yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Yaptırımlar ve ceza-
larda, her adaletsizlik, uygun bir ceza ile takdir edilmelidir. Zulüm yapan kişi-
ye, yaptığı adaletsizliğe eşit bir ceza ile karşılık verildiğinde adalet gerçekleşir. 
Yaptığı adaletsizlikten daha fazla bir cezaya muhatap olursa, adaletsizlik ortaya 
çıkar. Benzer şekilde şehir halkının aleyhine bir karar verildiğinde, bu kez o top-
luluğa yönelik bir adaletsizlik (cevr) meydana gelir (Fârâbî, 1987, s. 54).

Şehri yönetenlerin bir kısmı, o toplumda ortaya çıkan tüm adaletsizliklerin, şehir 
halkının aleyhine bir adaletsizlik olduğunu; bir kısmı da adaletsizliğin sadece 
haksızlığa maruz kalan kişiyi ilgilendirdiğine inanırlar. Bazıları, bu çerçevede, 
adaletsizliği iki kısma ayırır: Birincisi, fertleri ilgilendiren adaletsizliktir. Onlara 
göre, bu adaletsizlik aynı zamanda şehir halkına yönelik bir haksızlıktır. İkinci 
tür adaletsizlik ise, bilhassa ferdi ilgilendiren ve şehir halkına geçmeyen adalet-
sizliktir (Fârâbî, 1987, s. 54).

Adaleti engelleyenlere karşı ceza vermek, düzenin sağlanması için bir gerekli-
liktir (Fârâbî, 1987, s. 54). Hatta kendisine zulüm yapılan kişi bağışlasa da, suç 
şehir halkına karşı yapıldığı takdirde, haksızlığa uğrayanın affetmesi bir anlam 
ifade etmez (Fârâbî, 1987, s. 55). Çünkü suç topluma/cemiyete karşı işlenmiştir. 

Adalet kavramı, bazı zamanlarda daha genel bir anlamda kullanılır. Yani bir ki-
şinin, faziletli fiilleri, başkalarıyla alakalı olarak, kullanması anlamında adalete 
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müracaat edilir. Paylaştırılmadaki ve paylaştırılmış olanı muhafazadaki adalet, 
daha genel bir adalet türüdür; daha özel olan, daha genel olanın ismiyle bilinir 
(Fârâbî, 1987, s. 54).

Erdemli Medînede Yönetim

Erdemli şehrin inşâ edilmesi, onun teorisyeni Fârâbî için, ancak erdemli yönetim 
ve erdemli reis/başkan ile mümkündür. Bu çerçevede erdemli yönetim, hüküm-
darın en yüksek fazileti ondan başkasıyla elde edemeyeceği bir tür erdeme sahip 
olduğu yönetimdir. Yöneticiler, onunla dünya ve ahiret hayatında büyük fazilet-
ler kazanırlar. Onların bedenleri ve nefisleri en üstün seviyede bulunur. Bununla 
birlikte yaşayışları da, diğer insanların sahip olduğu hayat türlerinin en güzeli ve 
en hoş olanıdır (Fârâbî, 1987, s. 69).

Erdemli ilk reisin görevi, nefisleri faziletlerden nasiplenmeyecek câhil insanla-
rı mükemmelleştirmek değildir. Onun amacı; nefisleri, şehir halkının faydasıyla 
uyumlu olacak bir erdem seviyesine yükseltmektir.

Doktorun görevi, bedenleri en mükemmel seviyelere ve en yüksek derecelere 
yükseltmek ise, erdemli ilk reisin görevi, mümkün olduğunca, halkını ahlâkî er-
demlerle donanımlı bir hale getirmektir. Doktorların mükemmel seviyeye yük-
seltmeye veya o seviyede dengede tutmaya çalıştığı beden, nefis (ruh) içindir. 
Nefis de nihaî mükemmellik, yani faziletli olan mutluluk içindir. Dolayısıyla ne-
fis, hikmet ve fazileti elde etmek içindir (Fârâbî, 1987, s. 74).

Mükemmel toplumları/halkı oluşturmak için, iyi ahlâklı bir cemiyet oluşturul-
malıdır. Ahlâk ise, alışkanlık sonucunda elde edilir. Bunun da şehirlerde meyda-
na geldiği görülmektedir. Nitekim siyaset önderleri, şehirlerin halkına iyi dav-
ranışları kazandırmak için, erdemli fiilleri alışkanlık haline getirmenin yollarını 
bulmakta ve onların iyi insan olmaları için gerekli olan ortamı sağlamaktadırlar 
(Fârâbî, 1993. s. 35).

Toplumsal Varlık Olarak Medenî İnsan

İnsan, varlığını/neslini sürdürmek ve en üstün kemâlâtı yakalamak için birçok 
şeye ihtiyaç duyan bir yaratılışla hayat bulmuştur. Her şeyi tek başına yapması 
mümkün olmayan insanın, kendisinin özel bir ihtiyacını karşılayacak çok sayıda 
insana muhtaç olduğu bir hakikattir. Bunun için, o mükemmellik ancak birbiriyle 
yardımlaşan birçok insanın bir araya gelmesiyle elde edilebilir. Zira bu insanlar-
dan her biri, başkalarına muhtaç olan insanın özel bir ihtiyacına karşılık verir. 
Böylece toplumun tamamının bu katkısıyla herkesin varlığını devam ettirmek ve 
mükemmelliğe ulaşmak için ihtiyaç duyduğu şeyler karşılanmış olacaktır. Nite-
kim, insanların büyük veya küçük, eksik veya tam insanî topluluklar oluşturarak 
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dünyanın oturulabilir coğrafyasında (ma’mura) bir araya gelmesinin hikmeti de 
budur (Fârâbî, 1997, s. 99-100).

İdeal/Erdemli Şehrin teorisyeni olan Fârâbî, “tek başına yiyecek, giysi ve mes-
ken sorununu çözemediği için doğası itibariyle insan toplumsaldır” derken, in-
sanın cemaat ve cemiyet mensupluğuna dikkat çekmektedir. İnsanın toplumsal 
bir varlık olması; ya beşerin bir ferdi olması itibariyle yahut zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılamak için kendi benzerleriyle yardımlaşarak kurduğu bir şehrin veya ce-
maatin ferdi olmak itibariyledir. Bunun için Fârâbî’nin en büyük topluma (=be-
şeriyet), orta topluma (=ümmete) ve en küçük topluma (=medîneye) verdiği ka-
pasite, kabiliyet ve donanım, yardımlaşma olgusuyla ilgili ve ilintilidir. Onun 
için köylerde, küçük yerleşim birimlerinde, yol kenarlarında ve evlerde mevcut 
olan topluluklar, mükemmel topluluklar değildir ve kusurludur. Zira ismi geçen 
benzeri topluluklarda insan hayatı için gerekli olan her şey temin ve tedarik edi-
lememektedir. 

Bu eksik ve kusurlu topluluklarda sanatlar ve zanaatların çeşitli türlerinin hepsi-
ni bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla bu toplulukların tamamı bir medîneye 
bağlıdır. Tıpkı medînenin ümmete, ümmetin de beşer toplumuna bağlı olması 
gerçeğinde olduğu gibi. Medîneye bağlılığın esasını, ekonomik bağlılık oluştur-
maktadır. Toplulukların kemâl vasfını, iktisadî bağımsızlık ve özgürlükler sim-
geler. Mükemmellik özelliği, bu anlamda, hayatta temel ihtiyaçların karşılanma-
sı hususunda kendi kendine yeterlilik demektir. O ihtiyaçlarla insan, sosyal bir 
varlık haline gelmekte ve türdeşlerinin yardımıyla varlığını sürdürebilmektedir.

Fârâbî’nin zihnindeki Medîne, temeddün etmiş topluluktur. Daha açık bir ifadey-
le, “insanların belirli sosyal, fikrî ve dinî bağlarla birbirine bağlandığı topluluk-
tur” (el-Câbirî, 2000, s. 95-96).

Şu halde İhvân-ı Safâ’nın dediği gibi (ty., I, 99-100; II, 140-141; III, 308, 375; 
Filiz, 1999, ss. 57), sosyal bir varlık olarak insan tek başına yaşayamaz. Yaşasa 
yaşasa, sıkıntılı bir hayat yaşar. Çünkü o, iyi bir hayat sürmek için pek çok sanat-
lara ihtiyaç duyar. Tek bir insanın bunu yalnız başına başarması mümkün değil-
dir. Zîrâ ömür kısadır, sanatlar ise çok çeşitlidir. Bu yüzden her belde ve şehirde 
pek çok insanın bir sanatla, bir kısmının ticaretle, bir kısmının şehirler kurmakla, 
siyâset yapmakla, ilim ve öğretimle meşgul olmakla, kiminin toplumunun çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamakla ilgilenmesini zorunlu hale getirmiştir. Çünkü bir evde 
anne, baba ve çocuklar arasındaki iş bölümü de aynı şekildedir. Herkesin böy-
lesine iş bölümü yapması, insanları çalışmaya, sanatlar üretmeye teşvik etmek 
içindir. Böylece her bir insan kendi çalıştığı ve ürettiği şeyin, sarf ettiği emeğiyle 
orantılı olarak karşılığını alabilir.
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Yaratılışı İtibariyle Medenî İnsan 

İnsanın kendi kendine yeterli olması, iyi bir hayat sürdürmesi ve işlerini hakkıyla 
yapabilmesi için başkalarının yardımına ihtiyacı bir realitedir. Bunun için filo-
zoflar, yaratılışı itibariyle insanın medenî olduğunu söylemektedirler. Yani, insan 
mutluluğu elde etmek için çok sayıda insanın bulunduğu bir şehirde,  yani me-
dînede yaşamak durumundadır. Bu açıdan her insan, tabiatının bir gereği olarak 
bir diğer insana muhtaçtır. Dolayısıyla beşer, diğer insanlarla iyi münasebetler 
kurmalı ve onları içten sevmelidir. Zira insanın özünün gereği budur.

Akıllı ve kendisini bilen insan, nasıl olur da tek başına yaşayabilir? Yalnız olarak 
yaşamayı tercih eden insan başkalarıyla fazilet alış verişinde bulunamaz. Fazilet, 
erdem ve zühd, insanlardan uzaklaşarak dağlardaki mağaralara veya çöllerdeki 
manastırlara çekilmekle elde edilmez. Çünkü insanların ve cemiyetlerin içine 
karışıp, kentlerde (medînelerde) yaşayamayanlarda iffet, yiğitlik, cömertlik ve 
adalet gibi ana erdemler temekkün bulmaz.  Bununla birlikte, o insanlarda bu-
lunan güç ve kabiliyetler bir iyilik veya kötülüğe yöneltilmedikleri için körleşir 
ve dumura uğrar. Bu yetiler ve melekelerin zayıflayıp, kendilerine özgü işleri 
yerine getirememeleriyle, insanlar cansız varlıklar ve ölüler haline dönüşürler. 
Bu halin sonucunda onlar, kendilerini iffetli ve adaletli kişiler zannederler veya 
öyle zannedilirler. Hakikatte ise onlar iffetli ve adaletli kişiler değillerdir. Diğer 
faziletler için de aynı durum söz konusudur. Bu erdemlerin zıtları olan kötülükler 
de ortaya çıkmadıkları zaman, erdemli sanılan insanlar da böyledir. Dolayısıyla 
erdemler yokluklar değildir; onlar insanlarla birlikte olmak, birlikte yaşamak ve 
çeşitli toplum ilişkilerinne dâhil olmakla zâhir olan iş ve davranışlardır. Ancak 
biz, insanî erdemleri insanlarla birlikte yaşamak, onlarla bir arada bulunmak ve 
onların sıkıntılarına katlanmakla bilir, öğrenir ve elde ederiz. Bu erdemler va-
sıtasıyla henüz bizim için söz konusu olmayan başka mutluluklar kazanmamız 
mümkün hale gelir (İbn Miskeveyh, 1983, s. 34-35).

Medîne’deki Devlet Başkanı/Peygamber

Çağdaş bazı Müslüman mütefekkirler, Kur’ân’da kralların bahsi geçmesinden 
yola çıkarak krallığın meşru bir idare şekli olduğunu ileri sürerler. Hatta Hz. Pey-
gamber’in (s) Kur’ân’da anlatılan eski peygamber-kral geleneğinin bir halkası ve 
mensubu olduğunu savunurlar. İfade edilen düşünceler, Eflatun’un filozof-kral fi-
kirlerinden esinlenerek peygamber-imam (kral) kavramını geliştiren Fârâbî’den 
referans bulmaktadır. Nitekim Fârâbî, Hz. Peygamber’i (s) öne çıkararak, onun 
(önceki adı Yesrip olan) Medîne’de inşâ ettiği devleti, ideal devlet modeli olarak 
vasıflandırmaktadır. Filozofumuzun zihnindeki ideal devlet, İslâm’ın Peygambe-
ri’nin kurduğu Medîne’dir. Hz. Peygamber-kral olduğu için Müslüman topluluk, 
iki yönlü mutluluğu hakiki manada elde etmiştir. 
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Bu düşünce sahiplerinin unuttuğu veya dikkate almadığı bir yön var ki, o da şu-
dur: Şurâ sûresinin 38. ayeti, Müslümanların işlerini istişareyle çözümlemelerini 
emretmektedir. Zira Allah’a göre işlerini istişareyle halledenler İslâm milletini 
(ümmetini) tasvir ederler. Bu anlamda Hz. Muhammed (s), bir peygamber-kral 
değildir. Zaten o da kendisini böyle bir vasıfla hiçbir zaman tanımlamamaktadır. 
O kendisini “Ben ne bir kralım, ne de zorbayım; bilakis Kureyş’ten kurutulmuş 
et yiyen bir kadının oğluyum” (İbn Mâce, II, 101; Hâkim, III, 47-48; Halebî, III, 
43) ifadeleriyle tanımlayarak bu tür nitelikleri reddetmektedir.

Hâlbuki Allah, Davud peygamberi özel olarak kendisinin yeryüzündeki halife ola-
rak tayin ettiği halde, Hz. Muhammed’e (s) böyle bir rütbe ve makam vermemiştir. 
Ancak Kur’ân, Hz. Peygamber’den (s) yapacağı işler hususunda İslâm toplumu-
na (ümmete) danışmasını istemiştir: “Yapacağı işler hakkında onlara danış, ka-
rar verince de artık Allah’a dayan” (Al-i İmran, 159). Medîne’deki İslâm devleti; 
yaşayan toplulukların üzerinde anlaştıkları, Hz. Peygamber’i hükümet edecek tek 
idareci olarak seçtikleri ve onu seçilmiş otoritenin en tepesine yerleştirdikleri bir 
ortak sözleşme sonucunda hayat bulmuştur (İkbal, 1997, s. 63).

Dinlerin Toplandığı Medîne

“ ‘Müslim’, İslâma boyun eğdiğini duyuran kişidir; dışa vurduğu, içinde sakladığın-
dan farklı olabilir. Çağımızın anlatımıyla, ‘mü’min’, Müslümanlığı inanç düzeyinde, 
inanç yönünden olan kişidir denilebilir. Dolayısıyla ‘ümmet’ içinde bir ‘vatandaş’tır. 
Yalnızca ‘Müslim’ ise, Müslümanlığı ‘siyasî’ düzeyde (yeni dini ve devletinin otori-
tesini tanıma düzeyinde) olan kişidir. Medîne’de bu ayrımı haklı kılan bir durum söz 
konusudur: Hem gerçek mü’minler, ki bunlar Muhacirler ve Ensar’dır; hem de ‘mü-
nafıklar’ vardır, ki bunlar da Yesrib halkından veya dışından Müslüman olduklarını 
söyleyen, ama içlerinde Hz. Muhammed’e ve arkadaşlarına düşmanlık ve kin bes-
leyen bir gruptur. Müslüman olduklarını duyurduklarına göre, bu ‘İslâm’ adı, onları 
Muhacirler ve Ensar ile aynı ‘ümmet’ (yani millet) içinde toplamaktadır. Bu, müşrik 
ve Yahudilerden oluşan ‘öteki’ karşılığındadır” (Câbirî, 1997, s. 182-183).

Farklı din ve inançlara hoşgörü ve toleransla karşılık veren İslâm, Yahudilik gibi 
hem dinî hem de dünyevî alanları birbirinden ayıran bir din değildir. Böylece sa-
dece ruhanî işleri ele almamış, din ile dünya arasında sağlam bir denge kurmuş-
tur. Bu anlamda orta yolcu bir dindir. İslâm’da iki temel alanın varlığı söz konu-
sudur. Bunlardan birincisi ibadetlere yönelik olanları ihtiva etmekteyken; ikinci-
si ise toplumsal ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili alandır. İlk alan, Müslümanın 
Rabb’iyle olan ilişkisiyle alakalıdır. İkinci alan ise, Müslümanın başkalarıyla ve 
devletle olan ilişkisiyle alakalıdır. Her iki alan da bir diğeriyle bağlantılıdır ve 
tamamlayıcısı konumundadır. Hz. Peygamber (s) ilahî vahyini tebliğ ettiğinde, 
Medîne’de inşâ ettiği İslâm devletinin başlangıcını/kuruluşunu da beraberinde 
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getirmiştir. O, hem bir müjdeleyici hem de bir devlet yöneticisiydi. İşte böylece 
kurulan Medîne’yle birlikte büyük, erdemli bir medeniyetin inşâsı ve ihyâsı ha-
ber verilmiştir (Mücahid, 1995, s. 43-44).

Şu halde, şehir ve medeniyet arasında cüz’î ve küllî bir ilgi bulunmakta, bu ilişki 
de kap ile kabın içindeki ilgiyi çağrıştırmaktadır. Benzer şekilde ev halkı, bir 
evin içinde bulunmaktadır. Ancak ev, ev halkından ayrı bir şeydir. Bunun gibi, 
şehir de medeniyetin bir parçasıdır (Şeraiti, 1998, s. I, 14).

Sonuç olarak medeniyet, çeşitli halkların, düzenlerin ve inanışların neticesidir 
(Durant, ty., s. 263). İslâm medeniyeti de kendinden önceki medeniyetlerin biri-
kimini ruhî bir birlik kalıbına dökmüş ve ırklar üstü birleşmenin sonucunda bir 
cemiyet teşekkül ettirmiştir. Bu ruhî birliğin kaynağı da tevhid esasına dayan-
maktadır (Bammat, 1966, s. 8-9).

Nihayetinde “Fârâbî’nin tasvir ettiği ‘medîne’t-ül fâzıla’ bir düş değil, İslâm 
Medeniyeti’nin gerçekleştirdiği kentlerin bir nevi prototipidir. Sadece Mekke, 
Medîne, Şam, Bağdat, İstanbul, Kahire, Isfahan, Şiraz vb. eşsiz şehirleriyle de-
ğil, sayısız irili ufaklı şehirleriyle,  âhiretten, cennetten yansıma bu şehirleriyle, 
İslâm Medeniyeti, varoluşa metafizik bir boyut kattığı gibi, kıyamet kopuncaya 
kadar bir kalıcılık hakkını sağlamış ve âdeta bu dünyadan öteki dünyaya müm-
kün geçişin en yumuşağını ve en mâkulünü ortaya koymuş”tur (Karakoç, 2008).

İslâm medeniyeti, “Orta çağda, Batılıların Orta Doğu dedikleri Güneybatı As-
ya’da doğan ve XX. yüzyılda Batı Medeniyeti’nin ortaya çıkışına kadar Hin-
distan, Filipinler, Orta Asya, Orta Afrika, İspanya ve Orta Avrupa’ya kadar ya-
yılan ve bugün aktif fonksiyonunu kaybetmiş olmakla beraber halen yaşayan 
bir medeniyetin adıdır.” Aynı zamanda bu medeniyet, aynı bölgelerde yaşayan 
ve İslâm’dan önce de medeniyet kurmuş olan Müslümanların müşterek medeni-
yetidir. Bu medeniyetin inşasında ve ihyasında Türk, Arap ve Acemler ortak dil 
ortaya koymuşlar. Nitekim bir Emevî medeniyeti, bir Abbasi, bir Selçuklu ve bir 
Osmanlı medeniyetinden söz etmek mümkündür. Hakikatte bunlar ayrı müstakil 
medeniyetler olmakla birlikte İslâm medeniyetinin gücü, zikri geçen medeniyet-
lerin sentezi bir medeniyet oluşundandır. Dolayısıyla İslâm medeniyetini, mede-
niyetlerin medeniyeti olarak ele almak gerekir (Baltacı, 1966, s. 35).

Fârâbî düşüncesinde siyaset bilimi, yöneten, yönetilen ve mutluluk arasındaki 
sıkı bir ilişkinin varlığına dikkat çeker. Bu çerçevede, siyaset bilimi, şehirde veya 
ümmette en yüksek mutluluğun kazanılmasını sağlayan melekeleri ve gelenekle-
ri yerleştiren ve onların devamını sürdüren yönetimin, erdemli yönetim olduğunu 
bildirir. Erdemli yönetimi gerçekleştiren sultanlık mesleği de, erdemli sultanlık 
mesleğidir. Bu mesleği teşekkül ettiren siyaset ise, erdemli siyasettir. Erdemli si-
yasete itaat eden şehir veya ümmet, erdemli şehir veya ümmettir. Bu şehrin veya 
ümmetin mensubu olan insan ise erdemli insandır.
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Şu halde Fârâbî’nin ütopik olmayan erdemli şehir projesi, yüzyıllarca tüketile-
meyen ve eskimeyen ideal bir şehir tasvirini sunmaktadır. 

KAYNAKÇA
Arslan, A. (1997). “Çevirenin Takdimi-Fârâbî Hakkında”. İdeal Devlet (el-Medînetü’l-Fâzı-
la) içinde. II. Baskı. Ankara.

Arslan, A. (1997). “Açıklama ve Yorumlar”. Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla (İdeal Devlet) 
içinde, Açıklamalı çev. Ahmet Arslan. II. Baskı. Ankara.

Ateş, A. (1990). “Notlar”, İhsâü’l-Ulûm (İimlerin Sayımı) içinde. III. Baskı. İstanbul.

Badawi. “Histoire de la Philosohie en İslam II”. s. 557-558).

Baltacı, C.( 2005). İslam Medeniyeti Tarihi. İstanbul.

Bammat, H.  (1966). Garp Medeniyetinin Kuruluşunda Müslümanların Rolü. İstanbul.

Bayraklı, B. (2000) Fârâbî’de Devlet Felsefesi. İstanbul.

Câbirî, M. Â. (1997). İslâm’da Siyasal Akıl. Çev. Vecdi Akyüz. İstanbul.

Câbirî, M. Â. (2000). Felsefî Mirasımız ve Biz. Çev. Said Aykut. İstanbul

 Durant, W. ( ty). İslâm Medeniyeti, çev: Orhan Bahaeddin. İstanbul.

Fârâbî (1980). es-Siyâsetül’l-Medeniyye. Çev. M. Aydın, A. Şener, R. Ayas. İstanbul.

Fârâbî (1987). Fusûlü’l-Medenî. Neşr. D. M. Dunlop. Çev. Hanifi Özcan. İzmir.

Fârâbî (1991). Kitâbû Arâ-i Ehli’l-Medîneti’l-Fâzıla. Tah. A. Nasrî Nâdir, VI. Baskı. Beyrut.

Fârâbî (1993). Tenbîh Alâ Sebîli’s-Sa’ade. Çev. H. Özcan. İzmir.

Fârâbî (1997). el-Medînetü’l-Fâzıla (İdeal Devlet). Açıklamalı Çev. Ahmet Arslan. II. Bas-
kı. Ankara.

Fârâbî (1999). Tahsîlu’s-Sa’âde (Mutluluğun Kazanılması). Çev. Ahmet Arslan. Ankara.

Fârâbî (2002). Kitâbü’l-Mille (Din Kitabı). Çev. Fatih Toktaş. Divan, sayı: 12, 2002/1.

Filiz, Şahin. (1999). “İhvân-ı Safâ Felsefesinde İnsan”. Makâlât, (Kasım). Konya.

Firuzabadî. (1305).  Kamus Tercemesi. İstanbul 1305. IV.

Holt, P. M.; Lambton, A. K. S.; Lewis, B. (1997). “İslâm Toplumu ve Medeniyeti”, İslâm 
Tarihi Kültür ve Medeniyeti. Çev. Kemal Kahraman. II. Baskı. İstanbul.

İbn Mâce, II, 101; Hâkim, III, 47-48; Halebî, III, 43.

İbn Manzur. (1994). Lisânu’l-Arap, c. XIII, III. Baskı. Beyrut. 

İbn Miskeveyh. (1983). Tehzibûl’l-Ahlâk (Ahlâkı Olgunlaştırma). Çev. A. Şener, İ. Kayaoğ-
lu, C. Tunç. Ankara.

İhvânu’s-Safâ. (ty.). Resâilu İhvâni’s-Safâ ve Hullâni’l-Vefâ I. Neş. Butros el-Bustânî. Beyrut.



Me deniye t  D üşünür ü  Fârâbî  Ulus lararas ı  S emp ozyum

-280-

 İkbal, J. Cavid. (1997). “İslâmda Devlet Kavramı”. İslâmî Siyaset Teorisi ve Sorunlar için-
de. (Ed. Mümtaz Ahmet). Çev. Halim Sırçancı. İstanbul.

İsfahanî, R. (1996). Müfredât-u Elfâzı’l-Kur’ân. Tah. S.A. Davudî. Beyrut.

Karakoç, S. (2008) “Din ve Medeniyet”. Basın Bildirisi. Erişim: h t tp : / /www.yucedi r i -
l i s .org . t r /bas in_bi ld i r i le r i /bas in21.h tml

Mahdi, M. (1975). “Science, Philosophy, And Religion in Alfârâbî’s Enumeration of the 
Sciences”, The Cultural Context of  Medieval Learning, ed. J. E. Murdoch, E. D. Sylla, 
Dardrecht-Holland.

Mücahid, H. T. (1995). Fârâbî’den Abduh’a Siyasî Düşünce. Çev. Vecdi Akyüz. İstanbul.

Olguner, F. (1999). Fârâbî. III. Baskı. İstanbul.

Rosenthal, E. I. J. (1955). “The Place Of  Politics ın The Philosophy of Al-Fârâbî”, Islamic 
Culture, v. XXIX, No. 3.

Sayılı, A. (1951). “Fârâbî ve Tefekkür Tarihindeki Yeri”. Belleten, c. XV, sayı: 57. 

Şeriati, A. (1998). Medeniyet Tarihi. Çev. İbrahim Keskin. II. Baskı. Ankara.

Şirvani H. H. (ty.). İslâm’da Siyasî Düşünce ve İdare. Çev. Kemal Kuşçu. Ankara.


