
Müslümanlar arasında, siyaset felsefesinin kurucusunun Fârâbî ol-
duğu bilinen bir husustur. Elbette böyle bir düşünce düzeninin 
Fârâbî’nin zihninde vücut bulmasında, o zamanlar yapılan çevi-

riler etkin olduğu gibi, Fârâbî’nin içinde yaşadığı Türk devlet geleneğinin de  
müessir olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.

Bütün ilahi dinler, insanın dünya ve ahirette mutlu olmasını temin etmek için ku-
rallar vaz etmişlerdir. Bu kuralların uygulanması ve tatbik alanı bulması, devlet 
yönetimiyle mümkündür. Bunun için, kültürümüzde, devletin gerekliliğine sık 
sık vurgu yapılır. Devlet, inananların, inançlarının gereğini yaşayabilmeleri için 
elzem bir kurumdur.

İnsan, psikolojik yapısı itibariyle, telkinlere açık bir varlıktır. İçten veya dıştan 
gelen etkilerle mutlu veya betbaht olur. Nefsi, kendisine daima telkinlerde bu-
lunur. Dış dünyada cerayan eden olaylar da onda izlenimler bırakır. Duygular 
düşüncelere, düşünceler davranışlara etki eder. 

Güzel duygu ve düşünceler, mutlu bir hayatı ortaya çıkarırken; kötü duygu ve 
düşünceler de mutsuzluğu meydana getirirler. O zaman, insanın içinde yaşadığı 
ortam çok önemlidir. Değerler dünyası, mutlu insanı inşa eder. Değerleri kaybet-
miş veya bulamamış kişi de mutsuz olur. Her ne kadar mutluluk kişiye bağlı ise 
de içinde yaşanılan hayat ortamı mutluluğu teminde etken olur.

Mutluluğa götüren hayat ortamını temin ve tesis edecek olan devlet yönetimi-
dir. Bu husus, kendileri erdemli oldukları için yönettikleri toplumu da erdemlere 
sevk eden yöneticilerle mümkündür. Yöneticilerin topluma sunacakları müşte-
rek değerler kültürü, birleştirici niteliğiyle kişilerin mutluluğunu temin edebilir. 
Müşterek değer kültürü, toplumu, ortak bir amaç veya gaye etrafında birleştirir. 
Bu değerler kültürü, bencil değil; diğergam veya başkacıdır. Bu kültür içerisinde 
kişi, tercihini başkası lehinde  yapar.

FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİ DOĞRULTUSUNDA 
BUGÜN YÖNETİM NASIL OLMALIDIR?

Prof. Dr. Hayrani ALTINTAŞ
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Sözü edilen müşterek kültür, hürriyet, eşitlik ve adâlet kavramlarının toplum 
içinde yaşanmasını sağlar. Hürriyet ve eşitlik unsurlarının, yaşayan kişiler ara-
sında görülmesi ve hayat düzenini bu iki unsurun şekillendirmesi, adâleti ortaya 
çıkarır. Bir başka ifadeyle, insan hakları varlık kazanır. 

Gene bilimsel ve felsefi bir gerçektir ki, değerler,  insanlar tarafından konmazlar. 
İlahi otorite, kişiyi mutlu edecek ve insan psikolojisine uygun düşecek değerleri 
bildirir.

Bu sebepledir ki,  belirtilen üç unsurun gerçekleşme imkânı, ancak bir otorite 
veya iktidar ile mümkündür. O da, devlet yönetimidir. Yönetimi elinde bulun-
duranların müşterek değerler kültürüne sahip olmaları derecesinde, kişiler er-
demleri benimserler. Kendileri erdemli olmayan yöneticilerin toplum bireylerini 
faziletlere, dolayısıyla da mutluluğa iletmeleri mümkün değildir.

Erdemler, ruhta ortaya çıkarlar. Öyle ise, ruhları temiz tutmak ve nefisleri terbiye 
etmek gerekir. Ruhların kirlenmesi ihtimal dâhilindedir. Ancak, doğru, gerçek 
ve yaratılış amacına uygun düşünceler ve davranış kuralları, kişiyi erdeme sevk 
edebilir. Ruhların temiz tutulması ve nefsin terbiyesi, onlara verilecek eğitimle 
olabilir. Eğitimi de devlet adamları yürürlüğe koyar. Yönetimlerin, erdemleri bil-
meleri ve önce kendi nefislerinde uygulamaları sayesinde halk onları taklit ede-
rek iyi ve güzele ulaşır. O halde, tıpkı doktorların bedenleri tedaviyi almaya hazır 
hale getirmeleri gibi, yöneticilerin de kültür politikalarıyla, ruhları ve nefisleri, 
iyilik ve güzellikleri alabilecek hale getirmeleri bir mecburiyettir.

Unutulmamalıdır ki, hükümet etmek demek, akla göre davranmak demektir. 
Akıl, bilimsel, ahlakî, sosyal, hukukî ve maddi gelişmişliği ortaya çıkarır. Yani 
devam eden değerler sayesinde, örnek toplum ve bunun inşa ettiği bir medeniyet 
vücut bulur.

Şurası bir gerçektir ki, her toplumda, eğitime rağmen, iyiler, akıllılar veya er-
demliler bulunduğu gibi,  kötüler, cahiller, hırsızlar, sapıklar, gerçek yolunu kay-
betmişler, kendi kültürlerini alamadıkları için kişilik değiştirmişler ve ahlakî de-
ğerlerden yoksun olanlar bulunabilir.

Bu gün ülkemizde, erdemleri kaybetmiş, birleştirici milli ve manevi kültürleri 
alamadıkları için değerlerini yitirmiş,  yaşadığı toplumun kültürüne yabancı, in-
sanî ve ahlakî değerlere aykırı davranan yani kendilerini mutlu kılacak gerçekten  
uzaklaşmış,  bu yüzden de, gerçek konusunda cahil kalmış kişiler vardır.

Çeşitli yayın organlarının haberlerine göre, 2012 yılında yapılan tespitler dâhi-
linde İstanbul’da, insanlık dışı ilişkilerin yaşandığı, gay, eşcinsel, lezbiyen ve 
travestilerin dâhil olduğu 27 kulüp; Ankara’da ise 16 kulüp vardır. 2012 yılın-
da, Türkiye’de, 3.285.925 suç işlenmiştir. Aynı yılda boşanma sayısı 33.970’dir. 
Gene aynı yılda yapılan tespitlere göre, Türkiye’de, nüfusun %5‘i ateist; %12.7’si 
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inançsızdır. Aynı yılın rakamları, Türkiye’de 3 milyon eşcinselin bulunduğunu 
bildiriyor. Belirtilen yılda, 405.000 hırsızlık, 3.463 kapkaç; 8.423 yankesici olayı 
vuku bulmuştur.

Fârâbî’nin düşünceleri çerçevesinde, bütün bunların sebebi, gerçek konusunda-
ki bilgisizlik veya cehalettir. Kişiler, yaratılış gayelerini unutmuşlar;  ruhlarının 
ihtiyaçlarından habersiz ve nefislerinin kendilerine neler telkin ettiği hususun-
da bilgisizdirler. Bencil hale gelmiş, zihinlerindeki putlara tapar duruma düş-
müşlerdir. Kişiler, bilgi noksanlığı içindedirler. Bu yüzden aşağılık durumlara 
düşmüşlerdir. Mutsuzdurlar. Mutsuzluklarını yanlış yollarla ortadan kaldırmaya 
çalışmaktadırlar.

Yönetimde bulunanlar yani devlet adamları, kişilerin bu aşağılık durumlara düş-
melerinin sebeplerini bulup tespit etmeli ve bu sebepleri ortadan kaldırarak kişi-
leri gerçek ruh ve akıl mutluluğuna eriştirmelidirler.

Erdemleri yerleştirme,  varlıklarını koruma ve devamlarını sağlama, yönetime 
düşen bir görevdir. Yönetim, bunu temin etme hususunda gerekli bütün tedbirleri 
almalıdır. Mutlak hürriyet yoktur. Sadece kişinin kendisine ve çevresine faydalı; 
örf ve âdetlere mutabık; insanî, ahlakî, dinî ve millî değerlere uygun düşen hür-
riyet kullanımı söz konusu olabilir. 

Bunun için öncelikle, yönetimde bulunanlar nefislerini ve onun telkinlerini bil-
meli ve kendilerini iyi örnek olacak şekilde  techiz etmelidirler.

Erdemler ve kişiyi aşağılık duruma düşüren tavırlar, doğuştan gelmezler. Kişi, 
onları, ailesinden, çevresinden, toplumdan ve var olan, gözlemlenen örneklerden 
alır. Ailenin, çevrenin ve toplumun, kişiye iyi bir örnek olması ve kişinin mutlu-
luğunu kazanmasını temin etmesi, yönetimlerce sağlanacaktır.

Öyle ise, devlet adamlığı kolay bir iş değildir. Devlet adamında, erdemler deni-
len birtakım niteliklerin bulunması zaruridir.

Devlet adamı veya yönetici, iyi ve güzel olan söz, düşünce ve tavırları topluma 
benimsettirme ve bunların toplumda yerleşmesini sağlama görevi ile toplumdaki 
kötü, yanlış ve zararlı söz, düşünce ve hareketleri ortadan kaldırma vazifesiyle yü-
kümlüdür.

Bilinmektedir ki, iyi ve güzel davranışlarla bunların tersi olan kötü ve çirkin ha-
reketler,  tekrarlana tekrarlana ortaya çıkarlar ve alışkanlık halini alırlar. Bu alış-
kanlıklardan da vaz geçmek kolay olmaz. Bu demektir ki iyi ve kötü davranışlar, 
doğuştan gelmez; ama yapa yapa âdet ve alışkanlık haline gelirler. Bunların içinde, 
iyi ve güzel âdeti veya alışkanlığı kazandıracak olan, bu sahnelerin her alanda gös-
terimiyle, devlet olacaktır. Kötü ve çirkin âdet ve alışkanlıklar, zıtlarıyla değişebi-
lir. “Bir adama kırk yıl deli desen, deli olur” darbı meseli bundan kaynaklanır.
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İyi ve güzel olan davranışlar, aşırılıklardan uzak, orta yani mutedil olan hareket-
lerdir. Ahlak ve fiillerde, orta dereceli eylemleri yöneticiler, radyo, televizyon 
gazete, mecmua, tiyatro, sinema, bilgisayar oyunları ve benzerleriyle yönetenler 
belirlerler. Bu çerçevede, parklar,  bahçeler, ortak eğlence alanları, iyi ve güzel 
davranışların sergilendiği sahalar olurlar. Bunun için, milli ve manevi kültürün 
birleştirici unsurları, var olma alanı bulurlar.

Halkı iyiliğe sevk etmek, her türlü kültür araç ve gereçlerinin kullanılarak iyilik 
ve güzellik ortamını kurmakla mümkündür. Bu çerçevede, hiçbir kuruluş, hiçbir 
kişi ve hiçbir müessese hürriyet var diyerek serbest bırakılamaz. Çünkü aşırı 
hürriyet anlayışı, demokrasinin bozulmasının sebeplerinden biridir. Demokra-
si, güçlülerin, bürokrasinin ve para babalarının zorbalığı haline gelebilir. Güçler 
sultasını önlemek, Fârâbî’nin söylediği gibi,  ancak  yöneticilerin, halkın iyiliği 
hususunda fikir mükemmeliyetine ulaşmalarıyla imkân dâhiline girer.

 Halkın müşterek milli ve manevi kültürü içinde kontrole tabi tutulur. Sadece bu 
kültüre uygun olanlar serbest bırakılır.

Demokrasi, erdemler rejimidir. O sistemde, yalnız fazileti veya erdemi telkin 
eden söz, davranış ve eylemlere müsaade vardır. Demokrasideki hürriyet, sınırsız 
bir hürriyet anlayışını ihtiva etmez. Aksine demokrasi rejiminin tabiatına uygun 
davranışların varlığını kabul eder. Yöneticiler, erdemleri kazanmaları hususunda, 
vatandaşlarına yardımcı olacaktır. Bunun en iyi yolu, müşterek kültürün yaşan-
masına zemin hazırlamaktır. Çünkü gerçek bir yönetici, siyaset sanatının amacı-
nın, maksadının ve gayesinin millete mutluluğu verme olduğunu bilmelidir. 

Biraz demokrasi, Fârâbî düşüncesinin telkin ettiği mutluluğu sağlayamaz. Kültü-
rümüzün bize mecbur ettiği, hürriyet, eşitlik ve adâlet mefhumları, bütün ayrın-
tılarıyla tatbik edilmelidir. Bunun için, yönetici, önce kendini, yaratılış amacını, 
insan haklarını, görevlerini ve sorumluluklarını bilmelidir. Gaye yoksa görev de 
yoktur. Yazık o yöneticilere ki, gaye veya amaçlarını bilmiyorlar.

Bu açıdan gerçek bir demokrasi yöneticisi, makamla, mevkiyle, mal, mülk ve 
zenginlikle büyümeyi düşünmeyen, aksine milleti, iyiliğe, mutluluğa ve gerçek 
bir insani kimliğe ulaştırmakla büyüyeceğine inanan kişidir. Bu kişiler,  para-
ya, pula, makama mevkiye ve zenginliğe önem vermezler. Bunların, kişiye şeref 
kazandırmadığını bilirler. İnsanın yalnız erdemle şereflendiğini bilirler. Onlar, 
sadece erdeme ve ahlâka önem verirler.

Bu sebepledir ki, toplumu yönetmek bir sanattır. Bu sanatın ilk kuralı da, hikmete 
sahip olmaktır.  Hikmet, manaları idrak etme, dengeli olma, eşyanın hakikatini 
bilme, bilgi ve davranışta mükemmel olma, hükmün konuluş amacını, ilahi sırla-
rı veya var oluş sırlarını bilmedir. Siyasette hikmet, insanın gücü nispetinde yüce 
Allah’a uymak, yani “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak”, sahip olduğu ilmi, bil-
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gisizlikten; yaptığı icraatı, zulümden; ikram ve ihsanı, cimrilikten; hoşgörüsünü 
bunaklıktan arındırmaktır.

Yöneticilik veya hükümet etme, akıl kuralarına göre davranmadır. Bu da akılca 
üstün kişilere danışmakla (istişare) olur.

Bugün Türkiye’de gelir adâletsizliği vardır. Bu, demokrasinin eşitlik ilkesine aykı-
rıdır. Aynı düzene sahip memurlardan bir kısmı, sadece maaş alırken özel kanunla 
kurulmuş kurumlarda çalışanlar, maaşlarına ek, bir de ikramiye almaktadırlar. 

Herkesten aynı oranda vergi alınmaktadır. Hâlbuki az kazanandan az, çok kaza-
nandan çok vergi alınmalıdır. 

İşler, layık ve ehil olanlara değil, yakınlara verilmektedir. Pek çok konuda, liya-
kat eses alınmamakta, hatır, gönül meselesi işin içine girmektedir.

Kanunlar yapılmakta,  ama uygulanmamaktadır. Yeni yapılan bir kanun, uygula-
ma yapılmadan hatıra binaen üç, beş ay sonra değiştirilmektedir. Demokrasinin 
eşitlik kuralı çiğnenmektedir.

Gazeteler, Türkiye’de son 10 yılda seks işçileri sayısının 3 kat artarak 300 
bini aştığını yazıyorlar. Televizyonlar ve gazeteler, yaptıkları yayın ve program-
larla, evlilik dışı serbest birleşmeyi teşvik ederek aile birlikteliğinin kutsallığını 
ortadan kaldırıyorlar. Beraber olmayı, sadece biyolojik birleşmeye indirgeyerek 
cinselliğin ön planda olduğunu, dini, milli ve manevi değerlerin öneminin bulun-
madığını telkin ediyorlar.

 Yönetimi elinde bulunduranlar da, aileyi ve toplumu koruma adına bu tür yayın-
lara hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta mevcut kanunları bile uygulamıyorlar.

 Fârâbî düşüncesine göre, bu tür hayatlar gerçek bilgiden uzak, cahil, hatta sa-
pıtmış kimselerin hayatıdır.  Bunları düzeltmeye çalışmayan yöneticiler de, fikir 
mükemmelliğinden uzak, yaratılış amacının gereğini yapmayan şahıslardır.

Türkiye Psikiyatri Derneği,  Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Madde İzleme 
Merkezi’nin verilerini esas alarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2006 yı-
lında Türkiye genelinde 60 ilde 26.000 okullu genç üzerinde yapılan araştırmaya 
göre, gençlerin %2,9’unun son üç ay içinde uyuşturucu/uyarıcı madde kullandık-
larının tespit edildiğini kaydediyor.

Gelir dağılımının adâletsizliğinde, güya milletin temsilcileri durumunda olan 
milletvekillerinin maaşları önde geliyor. 700 ila 800 lira alan asgari ücretlilere 
karşılık milletvekilleri bunların on dört katı maaş, şöför ve harcırah alıyorlar. 
Fârâbî, bu tür adâletsizliklerin cehaletten kaynaklandığını belirtir. 

Diğer taraftan, kapitalist sermaye, demokrasinin imkânlarından faydalanarak, 
sürekli tüketimi teşvik ederek bir israf ekonomisinin gelişmesini ortaya çıkarı-
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yor. Büyük mağazalara sadece bir veya iki parça satın almak için girenler, yanla-
rına aldıkları alışveriş sepetlerini doldurmuş vaziyette çıkıyorlar.  

Gene aynı kapitalist sermaye, aynı tip tüketici insanı şekillendiriyor. Kot pan-
talon giyen, kola içen, sakız çiğneyen, hazır-sıcak yemek yiyen ve aynı müziği 
dinleyen tüketici tiplerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.

29 Ekim 2014 Çarşamba günkü sayısında, Milliyet gazetesinin verdiği habere 
göre, çöpe atılan ekmeğin değeri 1.5 milyar TL. Türkiye’de bir yılda, 1.5 milyar 
TL değerinde 2.1 milyar adet ekmek çöpe atılıyor; bu parayla 80 hastane, 500 
okul inşa edilebiliyor.

Bu rakamlar, ülkemizde tüketim ve israf ekonomisinin hangi boyutlara ulaştığını 
göstermektedir. Fârâbî düşüncesinde, bu şekildeki davranışlar, kişinin kendisinin 
yaratılış amacının ne olduğunu bilmemesinden kaynaklanmaktadır ve cehaletin 
eseridir.  

Ülkemiz insanlarının mutluluğa ulaşabilmeleri için, en baştan en aşağıya kadar 
bütün yöneticilerin yaratılış amaçlarını yani pratik felsefeyi bilmeleri şarttır. Bu 
yöneticilerde, bütün erdemlerin aynı insanda toplanması mümkün olmayaca-
ğından kişilerde ayrı ayrı bulunan erdemlerin birlikteliği (yani istişareyi) temin 
etmeleri gerekmektedir. Bu tarzda en iyi yönetici durumuna kavuşabilirler. Bu 
şekildeki bir birliktelik, fikirlerin uyuşmasını temin eder.

Maalesef pek çok kişide, kin, nefret ve öfkenin hâkim olduğu toplumumuzda, 
yöneticilerin, sevgiyi adâleti hâkim kılmaya çalışmaları bir mecburiyettir.

Sosyolojik araştırma, inceleme ve anketler sonucunda, Türkiye’de beş çeşit aile 
tipi tespit edilmiştir. Bunlar;

1- Başsız, düzensiz yani anarşik aileler (Bu ailelerde, ne kanun var, ne kural),
2- Müsaadeci aileler (Bunlar da kanun, kural var, ama uyma mecburiyeti yok),
3- Müşterekçi aileler (Bu ailelerde her şeye beraber karar verilir),
4- Uygulayıcı aileler (Bu aile tiplerinde, dini, ahlaki ve milli kurallara uyma var),
5-Zorba aileler (Ailenin dediği kanundur; başka kural, kanun dinlenmez).

Bu durum çerçevesinde, ülkemizde Okul ve Aile arasında durum karışıktır. De-
ğerler savaşı vardır. Aileler ve okul ile tüketim toplumu, reklamlar, televizyonlar, 
bilgisayar oyunları ve magazin programaları arasında bir savaş vardır.

Gelecek nesiller, Fârâbî’nin ifadesiyle aklın yolundan saptıran ve bu hale düşüren 
bir eğitim sistemine imkân veren yöneticilerden şikâyetçi olmayacaklar mı? Hesap 
sormayacaklar mı? Yüce Yaratıcı hesap sormayacak mı? Elbette soracaklardır.

Devlet, gücün, kuvvetin, muktedir olmanın ve düzenin timsalidir. Kuvvetli bir 
devletten istenen, can ve mal güvenliğinin muhâfazası, müşterek değerlerin ve 
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menfeatlerin korunması hususunda faal olmasıdır. Onun faaliyetleri arasında, 
toplumu, ortak kıymet hükümlerinin etrafında birleştirmesi ve huzuru temin et-
mesi aranır. Fârâbî, bu hususun, fikri mükemmellikle temin edilebileceği kana-
atindedir.  

Faziletli veya erdemli bir yönetim, kişilerin, en yüksek erdemi elde edebilecek-
leri bir toplumu şekillendirir.

Bu son günlerde, buna ne kadar çok ihtiyacımız var.


