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I 

 

ÖNSÖZ 

 

           Adalet kavramı, insanı ve onun var olduğu âlemi de içine alan anlamları ile, 

sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarında kendisine yer bulan  bir kavramdır. İnsanın 

mutluluğunu amaç edinen felsefi sistemler hem ahlâk felsefelerini hem de siyaset 

felsefelerini inşa ederken temel bir kavram olarak kullanmışlardır. İslam filozofları 

kendilerinden önceki felsefi mirastan ekilenmişler ve bu etkilenmeyi de doğal kabul 

etmişlerdir. Yunan felsefesinden aldıkları mirası İslam kültür ve medeniyetiyle 

harmanlayıp yeni bir felsefi sistem meydana getirmişlerdir. Adalet kavramını iki felsefi 

sistem de âlemle, devletle ve insanın fiziki ve ahlâki bütünlüğü ile  ilişkilendirerek 

açıklamışlardır.  

           Modern zamanların bakış açısının aksine filozoflar mutluluğu, insanın iç dünyası 

ve onu çevreleyen dünya ile ilişkisinde denge, uyum, ahenk, yardımlaşma ve işbirliği 

gibi ahlâki kavramlarla açıklamaya çalmışlardır. Kâinatın her bir parçasında kendini 

gösteren adaleti, insanın bireysel alanında ahlâki bir erdem olarak ele alırken, toplumsal 

alanda erdemli devlet tasavvurlarının temelini teşkil eden unsur olarak ele almışlardır.  

           Platon ve Farâbî Felsefesinde adalet kavramının inceleneceği bu çalışmada, 

adalet kavramı felsefi açıdan ele alınacaktır. İki temel felsefi sistemin, iki önemli 

filozofunun adalet kavramına yükledikleri anlamlar incelenecektir.  

           Sosyal bilimlerin bir alanında sistemli kitap okumak için başladığım bu 

yolculukta, beni İslam Felsefesi’ne kabul eden, yardımını ve desteğini esirgemeyen 

danışman hocam Prof. Dr. Gürbüz Deniz’e teşekkür etmeyi borç bilirim. Bu aşamada 

yardımları için bölüm hocalarımıza ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim 

aileme şükranlarımı sunarım. 

Gülseren ALA  

Ankara-2020  

 

 



 

II 

 

 

 

KISALTMALAR 

 
           AÜİFD: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

           a.g.e.:Adı geçen eser 

           bs: Basım 

           c.: Cilt 

           Çev: Çeviren 

           Ed: Editör 

           İsam: İslâm Araştırmaları Merkezi 

 

           M.Ö.: Milattan Önce 

           M.Ü.: Marmara Üniversitesi 

           ö.: Ölüm tarihi 

           s.:Sayfa 

           sy.:  Sayı 

           TDK: Türk Dil Kurumu 

           TDV: Türkiye Diyanet Vakfı 

          Yay: Yayınları 

           Y.Ş.: Yaşadığı dönem 

           Yy: Yüz yıl 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

 

İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ 

I. BÖLÜM: PLATON FELSEFESİNDE ADALET KAVRAMI 

1. Platon Öncesi Adalet Kavramı .................................................................................. 6 

2.  Platon ........................................................................................................................... 7 

3. İdealar Kuramı ve İyi İdeası ......................................................................................... 8 

3. 1.  İyi İdeası ............................................................................................................ 10 

4.  Platon’un Evren Hakkındaki Görüşünde Adalet ....................................................... 11 

4. 1.  Evren Ruhu ........................................................................................................ 14 

4. 2.  İnsan Ruhu ......................................................................................................... 16 

4. 3.  Ruhun Ölümsüzlüğü .......................................................................................... 17 

4. 4.  İdealar ve Ruh Benzerliği .................................................................................. 20 

5.Devlet’te Adalet Kavramının Kullanım Alanları ........................................................ 20 

5. 1.   İnsan Anlayışında Adalet .................................................................................. 20 

5.2. Ahlâki Bir Kavram Olarak Adalet ....................................................................... 21 

5. 3.  Devlet Tasavvurunda Adalet ............................................................................. 23 

5. 4.  Toplumsal Yapıda Adalet .................................................................................. 25 

5. 5.  Devlet ve Ruhun Bölümlerinde Adalet .............................................................. 29 

6.  Bozuk Yönetimler ..................................................................................................... 32 

6. 1.  Şeref Devleti ya da Timokrasi ........................................................................... 33 

6. 2.  Zengin Devleti ya da Oligarşi ............................................................................ 33 

6. 3.  Demokrasi .......................................................................................................... 34 

6. 4.  Zorba Devleti ..................................................................................................... 35 

7.  Devlet Adamı ............................................................................................................. 36 

8.  Yasalar ....................................................................................................................... 39 

 

II. BÖLÜM: FÂRÂBÎ FELSEFESİNDE ADALET KAVRAMI 

1.   Fârâbî ........................................................................................................................ 43 

2.   Adalet Kavramı......................................................................................................... 45 

3.  Fârâbî Felsefesinin  Ana Kavramları ......................................................................... 47 

3. 1.  Varlık ................................................................................................................. 48 

3.2.   Sudûr Nazariyesi ................................................................................................ 52 

3. 3.   Ay-Üstü Âlem ................................................................................................... 55 

3. 4.   Faal Akıl ........................................................................................................... 59 



 

IV 

 

3. 4. 1.   Faal Akıl Sûret Verendir ........................................................................... 61 

3. 5.   Ay-altı Âlem/Adaletin Gerçekleştiği Âlem ...................................................... 63 

3. 6.   İnayet ................................................................................................................ 68 

3. 7.   Farâbî’nin İnsan Hakkındaki Görüşü ................................................................ 72 

3. 7. 1.   Ay-altı Âlemin Bir Ferdi Olarak İnsan Bedeninde Adalet ........................ 72 

3. 7. 2.   İnsan Ruhunun Kuvvetleri Arasında Adalet ............................................. 74 

4. Fârâbî Felsefesinde Adalet Kavramının Kullanım Alanları ....................................... 79 

4. 1.   Ontolojik Boyutu İle Adalet ............................................................................. 79 

4. 2.  Hukuki Bir Kavram Olarak Adalet .................................................................... 81 

4. 3.  Kaynağını Sevgiden Alan Adalet ...................................................................... 83 

4. 4.  Toplumsal Yapıda Adalet / Sınıflar Arası Adalet .............................................. 86 

4. 5. Bir Erdem Olarak Adalet / Nefsin Bir Erdemi Olarak Adalet ............................ 87 

4. 6.  Fiillerde “Orta Olma Hali “ Olarak Adalet ........................................................ 88 

4. 7.   Faziletli Toplumda Adalet ................................................................................ 91 

4. 8.   Faziletli Devlet Anlayışında Adalet .................................................................. 93 

5.  Erdemsiz Toplumlar / Devletler ................................................................................ 98 

5. 1.  Bilgisiz / Câhil Şehir .......................................................................................... 99 

5. 2.  Fâsık Şehir ....................................................................................................... 101 

5. 3.  Sapmış, Doğru Yolu Bulamamış, Yanlış Görüş İçinde Olan Şehir ................. 101 

5. 4.  Karakteri Değişmiş Şehir ................................................................................. 101 

6.   Platon ve Fârâbî’de Adalet Kavramının Benzerlikleri ve Farklılıkları .................. 101 

6. 1.  Benzerlikler ...................................................................................................... 101 

6. 2.  Farklılıklar ....................................................................................................... 103 

 

SONUÇ ........................................................................................................................ 104 

KAYNAKÇA ............................................................................................................... 119 

ÖZET ........................................................................................................................... 122 

ABSTRACT ................................................................................................................ 124 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

           GİRİŞ 

 

           Sosyal bilimlerin her alanında kullanılan adalet terimi, anlamı farklı kişi ve 

toplumlarda farklılık göstermeyen temel bir kavramdır.  En geniş anlamı ile adalet, “hak 

sahibine hakkını vermektir.” Dar anlamı ile insanla ilgili bir kavram olan adalet, geniş 

anlamı ile toplumları, en genel anlamı ile de âlemi içine alan bir kavramdır. İnsanda  

bulunan üç temel erdemin toplamı adalettir. Adaletin toplumu ilgilendiren yönünden 

bakıldığında anlamı hak ve hukuka uygunluktur. En genel anlamını bulduğu âlemde 

adalet; denge, uyum ve ahenktir. İnsanların doğal olarak sahip oldukları bir ilkedir.  

           T.D.K.’nın Türkçe Sözlüğü’nde adalet, yasalarla sahip olunan hakların, herkes 

tarafından kullanımının sağlanması, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, bu işi 

uygulayan devlet kuruluşları, herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme ve 

doğruluk anlamlarına gelmektedir. Türkçe’de adalet sözcüğü ile çeşitli söz öbekleri 

oluşturulmuştur. Örnek olarak adalet dağıtmak, kanunların saydığı hakları sahiplerine 

vermek; adalete teslim etmek, sanığı adalet işleri ile uğraşan kuruluşa götürmek; adalete 

teslim olmak, sanığın adalet işleri ile uğraşan kuruluşa gidip gerekli işlemlerin 

yapılmasını istemesi; adalete sığınmak, birisinden anlayış, hoşgörü ve yakınlık 

beklemek anlamlarına gelmektedir.1 

           Râgıb el-İsfehani’nin Kur’an Kavramları Sözlüğü olan Müfredat’da adalet, 

eşitlik ve denklik anlamına gelen bir anlama sahiptir. Bu kavram zulüm kelimesi ile 

birbirine zıtlık anlamı göz önünde bulundurularak  kullanılmaktadır. ‘Adl ve ‘Idl 

terimleri, birbirlerine yakın anlamlara gelmektedir. ‘Adl, hükümler gibi basiretle 

algılanan şeylerde kullanılırken, ‘Idl ve ‘Adîl kelimeleri , tartılan, sayılan ve ölçülen 

 
1 Türkçe Sözlük, ( Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2010 ), s. 24 



 

3 

 

şeyler gibi, duyu organları ile idrak edilen nesnelerde kullanılmaktadır. ‘Adl sözcüğü, 

eşit bir şekilde paylaşmak anlamına da gelmektedir.2 

           Bir fıkıh ve hukuk terimi olarak adalet; doğruluk, zulüm ve haksızlıktan uzak 

istikametle muttasıl olma halidir. İnsanı, vakâr ve takva sahibi olmaya sevk eden bir 

melekedir. Ferdi ve sosyal yapıda dirlik ve düzenliliği, hakkaniyet ve eşitlik esaslarına 

uygun şekilde davranmayı sağlayan ahlâki bir erdemdir. Her şeye lâyık olduğu değeri 

vermek, hakkı sahiplerine ulaştırmak, her işte ve her şeyde ve herkes hakkında haklı ve 

doğruya iltizam etmektir. Adaletin karşıtı “zulüm” dür. Yani haksızlıktır, hakka 

tecavüzdür, bir şeyi lâyık olmadığı yere koymaktır.3     

           Hukuk sisteminde adalet kavramı, hukukun toplumdaki ilk amacı olarak 

tanımlanmaktadır. Adalet, kainatın devamını temin eden bir ahenktir. Burada hukuk, 

adalete hizmet eden bir hayat nizamıdır. Hukukun hedef gayesi veya manevi ideali 

adalettir. Hukukun yürürlükte olması, kuvvet ve tasvibe değil, adalete tabidir. Adalet 

devletlerin ve pozitif hukuk düzenlerinin temelidir. 4 

           Ahlâk ilminde adalet; hikmet, şecaat ve iffet erdemlerinin toplamından meydana 

gelen bir erdemdir. Bu üç erdemin ortaya çıkması, aynı zamanda adalet tezahürüdür. Bu 

açıdan bakıldığında adalet, “ erdemlerin erdemidir “. İnsanları doğru olanı yapmaya 

sevk eden, sözlerinde ve fiillerinde adil olmasını sağlayan ahlâki bir haldir.5 

             TDV İslam Ansiklopedisi’nde ferdi ve içtimai yapıda dirlik ve düzenliliği, 

hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun yaşamayı sağlayan ahlâki erdem olarak 

tanımlanan adalet, “ davranış ve hükümde doğru olmak, hakka göre hüküm vermek, eşit 

olmak, eşit kılmak “ gibi manalara gelen bir mastar-isimdir. Yine aynı kökten gelen 

mastar-isim olan ve “ orta yol, istikamet, eş, benzer, misil, bir şeyin karşılığı 

 
2 Ragıb el-İsfehani, Müfredat, Çev. Mustafa Yıldız, ( İstanbul: Çıra Yayınları, 2017 ), s. 643 
3  Erdoğan, Mehmet, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, ( İstanbul: Ensar Neşriyat, 4. Bas., 2013 ), s. 11 
4 Hasan Tahsin Fendoğlu, Hukuk Bilimine Giriş, ( İstanbul : Filiz Kitabevi, 1997 ), s.3 
5 Saruhan, Müfit Selim, Erdemlerin Erdemi: Adalet, Adam Akademi, Cilt:5/1, 2015, s.7 
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“ manalarına gelen ‘adl kelimesi, sıfat olarak kullanıldığında âdil ile eş anlamlı olup 

aynı zamanda Allah’ın isimlerinden birisidir.6 

           İncelendikleri her alanı aklın verilerine göre değerlendiren İslam Filozofları, 

ahlâk problemlerine de aklî çözümler getirmeye çalışmışlardır. Ahlâka dair görüşleri 

İslâmi esasların dahilinde olmasına rağmen, Yunan filozoflarının görüş ve yöntemlerini 

benimsemişlerdir. Bu benzerlik ahlâkın tanımından sınıflandırılmasına kadar çoğu 

alanda kendisini göstermiştir. Özellikle erdem / fazilet tanımları, erdemlerin, hikmet, 

şecaat, iffet ve adalet şeklinde dört temel erdem olarak sınıflandırılması ve erdemlerin 

ruhun bölümleri ile ilişkisine kadar bir çok alanda Yunan filozoflarından 

etkilenmişlerdir. Arka planında İslâmi esasların olduğu yeni bir ahlâk sistemi kurdukları 

da söylenebilmektedir. İslam filozofları adalet kavramını, yukarıda çeşitli alanlarda 

tanımları verilen anlamları da içine alacak şekilde, geniş bir yelpazenin altında ele 

almışlardır. Ahlâki bir erdem olarak adalet, diğer erdemlerin üstünde, onlarla beraber 

ama adalet erdemi olmadan diğer erdemlerin ortaya çıkmadığı, onların uyumlu bir 

sonucu olarak ele alınmıştır. Birlik, bütünlük, denge, uyum, iş birliği, yardımlaşma, 

eylemlerde orta olma, kendinde olana uygun hareket etme gibi insanı, devleti ve âlemi 

ilgilendiren geniş bir alanda incelemişlerdir.7 

           Tezin Amacı 

           Platon ve Farâbî Felsefesinde adalet kavramının araştırılacağı bu çalışma, 

öncelikle kavramı kullanan filozoflar dikkate alınarak incelenecektir. Yunan 

filozoflarından Platon’un kavram hakkındaki görüşleri, İslâm filozoflarından Farâbî’nin 

görüşleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacak, benzerlik ve farlılıklara dikkat 

çekilecektir. Siyaset felsefesinde büyük oranda Platon’dan etkilendiği ifade edilen 

Farâbî’nin adalet kavramı ile ilgili görüşlerinin yer aldığı bölümde, iki filozofun 

 
6 Çağrıcı, Mustafa,  TDV İslam Ansiklopedisi, Adalet maddesi, 1.Cilt, s. 341 
7 Karaman, Hüseyin, “ İslâm Ahlâkında Temel Erdemler “, Müfit Selim Saruhan ( Ed ), İslâm Ahlâk 

Esasları ve Felsefesi, ( Ankara: Grafiker Yayınları, 2013 ) içinde, s. 204-208 
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görüşlerinin karşılaştırılması yapılacaktır. Tez sorumuz olan “Adalet kavramı Platon ve 

Farâbî felsefesinde aynı anlamlarda mı kullanılmıştır?” sorusuna, her iki filozofun 

felsefi sistemleri ve adalet kavramına yükledikleri anlam araştırılarak cevap aranacaktır. 

Adalet kavramını, gerek Yunan felsefesinde gerekse İslâm felsefesinde çok sayıda 

filozof felsefelerinde konu yapmışlardır. Tezimizde sadece Platon ve Farâbî’nin 

görüşlerine ve eserlerine yer verilecektir.  

           Tezde Kullanılan Yöntem  

           Tez genel olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Platon felsefesi, 

felsefesinin genel kavramları,  içinde adalet kavramını kullandığı devlet, insan ve ruh 

hakkındaki görüşleri incelenecektir. İkinci bölümde, Farâbî’nin felsefî sistemi, bu 

sistemin temel kavramları ve adalet kavramına yüklediği anlam neticesinde, 

felsefesindeki devlet, insan ve ruh görüşleri incelenip, Platon’un görüşleri ile 

karşılaştırması yapılarak tartışılacaktır. Üçüncü ve son bölümde, genel bir 

değerlendirme yapılacaktır.  

           Araştırmada genel olarak Platon ve Farâbî’nin kendi eserlerinden 

faydalanılacaktır. Gerektiğinde konuya da filozoflar hakkında yazılmış ikinci kaynaklar 

ve makalelerden de yardım alınacaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi 

uygulanacaktır. Nitel araştırma yöntemlerinde, görüşme, gözlem ve yazılı doküman ve 

belgelerin analizi olmak üzere üç yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden görüşme 

ve gözlem yapma teknikleri tezde kullanılmayacaktır. Sadece dokümantasyon, kavram 

taraması, mukayese ve yorumlama yöntemleri kullanılacaktır. Dokümantasyon 

yönteminde konuyla ilgili birincil kaynaklar incelenip, kavram taraması yapılacaktır. 

Gerekli görüldüğü zaman tezin konusu olan kavram, mukayese yöntemi ile her iki 

filozofta karşılaştırma yapılarak, benzerlikler ve farklılıklara dikkat çekilerek 

yorumlamaya gidilecektir.  
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           I. BÖLÜM: PLATON FELSEFESİNDE ADALET KAVRAMI 

 

1. Platon Öncesi Adalet Kavramı 

 

 

           Platon felsefesinde adalet kavramının incelenmesine, kendisinden önce felsefe 

yapmış, adalet ve erdem hakkında görüşlere sahip birkaç filozoftan bahsederek 

başlamanın uygun olacağı düşüncesindeyiz. Düşüncelerinden bahsedeceğimiz ilk filozof 

olan Konfüçyüs (M.Ö. 551-479), kendisinin de bir devlet adamı olması hasebiyle 

toplumsal ve siyasal meseleler, adil yönetim ve insanlar arası ilişkilere önem vermiş, 

adalet erdemini yöneticisi olduğu devlette önemli bir konuma getirmiştir. Ona göre bir 

devlette adaleti ve düzeni sağlamanın yolu, o toplumda yaşayan insanların devletteki 

düzeni hakim kılmayı bilen insanlar olarak eğitilmesidir. Başkalarını yönetmenin, önce 

kendini yönetmek olduğunu düşünen filozofa göre yaşamın amacı, başkalarıyla uyum 

içinde, bütün olarak, dengeli ve ahenkli yaşamaktır. Denge ve orta yol öğretisini, doğru 

ve iyi bir yaşamın ilkesi olarak kabul eden Konfüçyüs, uyum, ahenk ve adalet 

düşüncesini yönetim felsefesinin temel ilkesi yapmıştır.8 Doğayı merkezine alan Lao-

Tzu (M.Ö. 6.yy) da ahengi hem insanın hem de toplumun ideal hali olarak kabul 

etmiştir.9 Homeros (y.d. M.Ö. 800 ) eserlerinde adaleti hüküm anlamında düzenleyici 

bir ilke olarak kullanmıştır.10 Yunan Felsefesi’nde felsefi anlamda adalet kavramını ilk 

kullanan Anoksimandros (M.Ö. 624-546) olmuştur. O, kavramı cezanın çekilmesi ve 

kefaretin ödenmesi anlamlarında kullanmıştır.11 Herakleitos (M.Ö. 540-480) adaleti, her 

şeyin düzgün yolu olarak ifade etmiştir. Parmenides (M.Ö. 515-450) adaleti, hakikate 

ulaşmak için çıkılan yolculukta karşılaşılan kapı bekçisi, zorunluluk ve düzenleyici bir 

 
8 Cevizci, Ahmet, Felsefe Tarihi , ( İstanbul: Say yayınları, 2. Baskı, 2010 ), s.24-25 
9 Cevizci, Ahmet, a.g.e., s.25 
10 Çıvgın, Ayşe Gül, Platon’un Adalet ve Filozof Kral Anlayışı, İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 

Cilt : 7, Sayı . 1, 2018, s. 214 
11 Çıvgın, Ayşe Gül, a.g.e., s.215 
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ilke olarak ele almıştır.12 Felsefi kozmolojinin ve matematik biliminin kurucusu olarak 

kabul edilen Pythagoras (M.ö: 570-495) ve arkadaşları adaleti eşitlik anlamında 

kullanmışlardır. Onlara göre adalet kare sayıdır, çünkü kare sayısının kısımları birbirine 

eşittir ve mükemmel bir uyum içindedir. Pythagoras’ a göre devleti meydana getiren 

unsurlar birbirine eşitse o toplumda adalet vardır, eşit değilse adalet yoktur.13 Platon’un 

hocası Sokrates ( M.Ö. 469-399 ), erdem ile bilginin aynı şey olduğunu, doğru eyleme 

ancak doğru bilgi ile ulaşabileceğini savunur. Ona göre hiç kimse bilerek kötülük 

yapmaz, kötülük bilgi eksikliğidir. Bilgi de erdemler gibi öğrenilebilir. Sokrates’e göre 

temel erdemler; adalet, dürüstlük ve iyiliktir.14  

           2.  Platon 

  

          Platon (M.Ö. 427-347) felsefesinde adalet kavramını temellendirmek için 

öncelikle onun evren, devlet ve insan hakkındaki görüşlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Platon adalet kavramını bu üç gerçeklik üzerinden örneklendirmeler yaparak ele almıştır. 

Filozof, Devlet adlı eserinde adaletin ne olduğu, nasıl tanımlanması gerektiği,  nereden 

kaynaklandığını araştırıp üzerinde etraflıca durmuştur. Platon devlet tasavvurunu ve bu 

tasavvurda önemli bir yer işgal eden adalet kavramını, Devlet Adamı adlı kitabında kral 

yönetici ekseninde incelerken,  Yasalar adlı diğer bir eserinde yasalar açısından ele 

almıştır. Tezimizin konusu olan adalet kavramını, evrende var olan denge ve düzen 

üzerinden incelemeye çalışırken, büyük ölçüde Platon’un  Timaios  adlı eserden 

faydalanılacaktır. Daha sonra Platon’un insana bakışını, onun ruh hakkındaki 

görüşlerini  Phaidon adlı eseri kaynak  alınarak incelenmeye çalışılacaktır. Platon 

felsefesi denildiğinde, onunla beraber hatırlanan idealar Kuramı incelenirken de Şölen 

ve Devlet ‘den yararlanılacaktır.  

 
12 Çıvgın, Ayşe Gül, Platon’un Adalet ve Filozof Kral Anlayışı, s.216 
13 Çıvgın, Ayşe Gül, a.g.e., s.217 
14 Platon, Sokrates’in Savunması, Çev: Annamaria Aslanoglu, ( İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 2005 ), 

s. 19 
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           Platon’un kendine özgü felsefi sistemini anlayabilmek için, Onun felsefesinin 

temelini teşkil eden İdealar Kuramı’nı bilmek gerekmektedir. Temel ilkesi insanın 

mutluluğu elde etmesi olan Platon felsefesinde İdealar Kuramı, bilginin elde 

edilmesinden eğitime, devlet yapılanmasından ahlaki görüşlerine kadar her alana sirayet 

etmiştir. Devlet gibi büyük bir organizasyon tasavvuru bulunan  filozofun, çok çeşitli ve 

değişik alanlarda görüş sahibi olması ve bu görüşünü ana bir kurama dayandırması 

gerekmektedir. İdealar Kuramı’nın Platon’un dünyaya bakış açısı olduğunu söylemek 

pekala mümkündür. Çünkü felsefesine ait her konuyu onunla ilişkilendirerek 

açıklamaktadır. Bu sebeple Platon’un adalet kavramını incelemeye başlamadan önce 

O’nun İdealar Kuramı ile başlamayı uygun bulmaktayız.  

                  

         3. İdealar Kuramı ve İyi İdeası 

 

           İdealar kuramı, Platon felsefesinin  temelini teşkil eden en özgün bölümdür. 

Hatta felsefe tarihine ve felsefi düşünceye en büyük, en özgün katkı olarak kabul 

edilmektedir. Platon’un İdealarını bilmeden, O’nun felsefesi hakkında bilgi sahibi 

olmak zordur, çünkü tüm felsefi sistemini onun üzerine kurmuştur. Bilgi felsefesinden 

devlet felsefesine kadar tüm görüşlerinin kaynağı idealardır.  

             İdealar hakkında bilgilerin büyük bir kısmını filozofun Phaidon, Şölen ve 

Devlet adlı kitaplarından elde etmekle beraber, Platon’un felsefesinin temelini teşkil 

eden bu kurama bütün kitaplarında az ya da çok değinildiği görülmektedir. İdea kuramı, 

varlıkların görünen, duyusal alemden başka, akılla kavranılan alemde asıllarının var 

olması temeline dayanmaktadır. Platon’a göre görünen dünyada duyularla algıladığımız 

bütün nesneler aslında birer yanılsamadır. Biz varlıkların aslını değil, 

yansımalarını/gölgelerini görmekteyiz. Her varlığın görünen nesnel varlığından başka, 

kaynağını aldığı bir ideası vardır. İdealar değişmez, maddi olmayan, ölümsüz, ezeli ve 
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ebedidirler. Nesneler ancak idea sayesinde, idea var olduğu için vardır. 15  Nesneler 

olmasalar dahi idealar vardır. Nesneler görünür, kavranamazlar fakat idealar kavranır 

görünmezler.16 Örneğin adalet ideası, gerçekten ve tümüyle adildir ve adil olandır. O, 

adil eylemler için kullanılan bir kavram değil fakat kendinde varolan bir kendilik, 

varoluşu bir takım eylemlerin adil diye nitelenebilmelerini mümkün kılan bir şeydir.17   

           Platon’un Şölen’de tasvir ettiği Güzellik İdeası şu özelliklere sahiptir: Güzellik 

ideası, her zaman var olan, eşsiz, doğumsuz, ölümsüz, artmaz, eksilmez bir güzelliktir. 

Ne bilgide, ne bir canlıda, belli bir varlıkta bulunmayan, hiçbir yerde olmayıp, kendinde 

var olan, kendisi ile hep bir örnek olandır. Bütün güzellikler ondan pay almakta, kendisi 

onların parlayıp sönmesi ile ne artmakta, ne eksilmekte ne de bir değişikliğe 

uğramaktadır. Duyusal olarak algılanan herhangi bir uzuvda varlığını gösteren bir 

güzellik değildir. O  ruhsal bir güzelliktir. Her şeyden arınmış, katıksız bu güzelliği 

gören kişi, Tanrı’nın güzelliğine ulaşmış, taslaklara değil, gerçeğin kendisine 

bağlanmıştır.18  

           Platon’un Güzellik İdeasının özelliklerinden hareketle, İdeaların genel özellikleri 

şöyle sıralanabilmektedir:  

         __İdealar ezeli ve ebedi varlıklardır. 

         __İdealarda hareket ve değişim söz konusu değildir. 

         __Bir ve basittirler, yani parçaları yoktur ve herhangi bir anlamda çokluk 

içermemektedirler. 

         __Gayri maddi, ruhsal varlıklardır. 

         __Zamanda ve mekanda yer işgal etmezler.  

 
15 Cevizci, Ahmet, Felsefe Tarihi , s. 93 
16 Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyüboğlu – M. Ali Cimgöz, ( İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları,36. Basım, 2018 ), s. 223 
17 Cevizci, Ahmet, a.g.e.,  s.96 
18 Platon, Şölen-Dostluk, Çev. Sabahattin Eyüboğlu – Azra Erhat, ( İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 

yayınları, 8. Baskı,2011 ), s, 55-56 
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         __Madde olarak  varlığa gelmedikleri için yok olmazlar. 19 

 

           3. 1.  İyi İdeası 

 

          Platon’un İdealar Kuramı’nda İyi ideası tanrısal olanı ifade etmek için kullandığı 

bir kavramdır.20 İnsanın ruhunu yetkinliğe ulaştırıp mutlu olması için gerekli olan şey, 

en yüksek bilime sahip olmaktır. En yüksek bilimin konusu da iyi ideasıdır. 21  İyi 

ideasını anlatmak için duyulardan görmeyi örnek olarak ele alan Platon, sadece gözün 

işlevini yapabilmek için, görülecek nesneden başka üçüncü bir şeye ihtiyacı olduğunu 

söyler. O olmadan gözler görmez, mesela renkler görülemez. Görmek için ihtiyaç 

duyulan güneş, hem görmenin sebebi hem de görülen bir şeydir. Görme yetisini 

güneşten akıp gelen bir güç olarak tanımlayan Platon, güneşi iyinin doğurduğu varlık 

olarak ifade eder. İyi, güneşi kendine eş olarak yaratmıştır. Görünen dünyada, göz ve 

görünen nesneler için güneş ne ise, kavranan dünyada da iyi ideası, düşünce ve 

düşünülen şeyler için odur.22 Güneş nesneleri görebilmemiz için nedendir. O olmadan 

nesneleri görememekteyiz. Bu nedenle göz geceleyin görmede zorlanır, adete kör gibi 

görme yeteneğini kaybeden birisine benzer. Akılla kavranabilen dünyayı 

kavrayabilmemiz, bilgi hakkında gerçek bilgiye ulaşmamız için iyi ideasını bilmeye 

ihtiyacımız vardır.  

           Platon’a göre ruh; duyular dünyasında, sürekli değişen, aynı kalmayan, oluş ve 

bozuluş halindeki nesnelere baktığında, gerçeği bulanık görür, tam göremez. Duyu 

organları tam gerçeği görmesine engeldir. Duyu organları ile nesneler hakkında doğru 

bilgiye ulaşılamaz. Ama, bakışlarını gerçeğin ve varlığın aydınlattığı bir nesneye 

çevirdiği zaman onu kavrar, bilir ve tam olarak öğrenir. Nesnelere gerçekliğini, akla da 

 
19 Arslan, Ahmet, İlkçağ Felsefe Tarihi 2.cilt, ( İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 3. baskı, 

2010), s. 255-256 
20 Platon, Devlet, s. 69 
21 Platon, a.g.e.,s. 219 
22 Platon, a.g.e.t, s. 224 
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bilme gücünü veren iyi ideasıdır. Gerçeğin ve bilimin kaynağının iyi ideası olmasına 

rağmen, onlardan ayrı, onların çok üstünde bir kategoriye sahiptir. Görünen dünyada 

ışığın ve gözün güneşle benzer olduğunu düşünmek doğrudur, fakat onları güneş farz 

etmek yanlıştır. Aynı şekilde kavranan dünyada da; gerçek ve bilimi; iyiye benzetmek 

doğru fakat onların iyi olduğunu farz etmek yanlıştır. Bilinen şeyler bilinme özelliğini 

iyiden alırlar. İlaveten iç ve dış varlıklarını da ona borçludurlar. Bu durumda iyi ideası, 

varlık değildir. Varlıktan çok daha parlak, çok daha güçlü bir şeydir 23  Görünen 

dünyanın açıklamasını idealardan alması gibi, idealarda varlıklarının dayanağını İyi 

İdeasından almaktadırlar. 24  İnsanoğlu duyusal alemi anlamak için idealardan 

faydalanmaktadır. Buna mukabil de idealar, İyi İdeası sayesinde kavranabilirler.  

           Farâbî’nin görüşlerinin ele alınacağı bölümde belirtileceği gibi, Platon’un İyi 

İdea’sı Farâbî’nin Faal Akıl kavramı ile benzerlik göstermektedir. Faal Akıl da İyi 

İdea’sı gibi sadece soyut akılla kavranabilen bir kavramdır. Filozoflar tarafından iki 

kavramın özellikleri sıralanırken birbirine benzer ifadeler kullanılmıştır. Hatta görme 

eylemindeki işlevi bakımından verilen güneş örneği iki filozofta da  aynıdır.  

 

           4.  Platon’un Evren Hakkındaki Görüşünde Adalet 

            

           Platon evreni ikili olarak düşünmektedir. Birisi gördüğümüz, içinde yaşadığımız, 

duyularımızla algıladığımız maddi âlem, diğeri de yalnızca akılla algılayabileceğimiz, 

kavranan, idelar âlemidir. Platon, maddi âlem hakkındaki görüşlerini Timaios adlı 

eserinde  anlatmıştır. Ona göre evren tesadüfen yaratılmamıştır. 25  Kaos halindeki 

materyallerle, ki bunlar ateş, toprak, su ve havadır, Demiurge 26  tarafından sonsuz 

örneğe bakılarak düzenlenmiştir/meydana getirilmiştir. Platon’a göre tanrı tüm 

 
23 Platon, Devlet, s. 225 
24 Arslan, Ahmet, İlkçağ Felsefe Tarihi 2.cilt, s.235 
25 Platon, Timaios, çev. Furkan Akderin, ( İstanbul : Say yayınları.2015 ),s.37 
26 Platon felsefesinde evreni düzenleyip şekil veren “mimar” Tanrı’dır. 
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nesnelerin hem kendi içlerinde hem de başka nesnelere karşı bir oranlarının olmasını 

sağlamıştır. Platon’a göre, evrene orantılı bir şekil verilmeden önce, onu meydana 

getiren nesnelerin sadece tesadüfi bazı oranları bulunmaktadır. Tanrı Demiurge bu 

nesneleri düzene koyarak evreni oluşturmuştur. 27  Tanrı bu düzenlemeyi onların 

mümkün olduğunca iyi olmaları ve bir araya gelmeleri için yapmıştır.28 İyilik, iyi olma, 

iyiyi elde etme gibi kavramları felsefesinde çokça kullanan Platon’un, bütün bu 

kavramları tanrısal bir özellik atfettiği İyi İdea’sı ile bağdaştırdığı gözden kaçmamalıdır. 

Oran, bir araya getirme ve oluşturma kavramlarını evrenin bütünlüğü için kullanması, 

evrende adaletin ve düzenin varlığını göstermek içindir. Platon’a göre bir varlığı iyi 

yapan şey, onda düzenin bulunması, onu meydana getirenler arasında ölçü ve oranın 

olmasıdır. 29  Evrendeki düzen, ölçü ve uyum, kendi içinde adaletin varlığının 

göstergesidir. 

           Yaratıcı bir tanrı algısı bulunmayan  Platon’un evren tasavvurunda, yok olandan 

bir yaratma söz konusu değildir. Var olan malzemelerle yeniden bir şekil verme, yeni 

bir düzenlenme olduğu belirtilmişti. Platon’un bu görüşünde, tanrının evrene şekil 

verirken kullandığını söylediği dört unsurun kaynağı hakkında bilgi çok açık değildir. 

Bu dört maddenin nereden ve nasıl meydana geldiği hakkında net bilgi bulunmamakla 

beraber, Timaios’da bu dört maddenin tanrı tarafından düzenlenmeden önce doğal 

durumlarına uygun şekilde var oldukları, tanrının onları doğal halleri ile alıp, idealar ve 

sayılarla en uygun şekli verdiği bilgisi bulunmaktadır.30 Platon’un aksine Farâbî dört 

unsurun oluşumunu açıklamaktadır. Dört unsurun ve yeryüzündeki tüm canlıların 

oluşumunun kaynağı olarak “ilk madde”yi göstermektedir. İlk madde, gök cisimlerinin 

hareketleri ve Faal Aklın etkisi ile ay-altı âlemde meydana gelen ilk maddedir. Faal 

Akıl’ın bütün yetkinliklerini ise Tanrı doğrudan Faal akıl’a vermiştir. Gök cisimlerinin 

 
27 Platon, Timaios, s.87 
28 Platon, a.g.e., s.66 
29 Platon, a.g.e., s.20 
30 Platon, a.g.e., s.66 
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birbirlerine ve yeryüzüne etkilerinin sonucu olarak da ilk madde ve  çeşitli sûretlerin 

varlığı ortaya çıkmaktadır. Bu etkiler varlıklarda çeşitli değişimlere, dağılmalara, 

bozulmalara ve yeni terkiplerin oluşmasına, yeni şekillere ve faklı cisimlerin ortaya 

çıkmasına sebep olurlar.31 İlk maddede meydana gelen zıtlıklar ile varlık kazanan şeyler 

dört unsurdur.32 

           Platon’un şekil verici tanrısı Demiurge evrene şekil verirken; Filozof’un 

“ değişmeyen ilk örnek ”33 olarak isimlendirdiği bir ideayı örnek almıştır. Bu ideanın da, 

tüm ideaların kaynağını aldığı İyi İdea’sı olduğu anlaşılmaktadır. Platon’a göre evren 

değişmeyen, her zaman aynı kalan bir örneğe göre ve akılla kavranabilecek şekilde 

yaratılmışsa, bu durumda evren bir şeylerin kopyası olmak durumundadır.34 Görülebilir 

şeyler arasında aklı olanın en güzel olduğuna inanan Platon, herhangi bir varlıkta ruh 

olmadığında aklın da olmayacağını, bu sebeple Tanrı’nın aklı ruhun içine, ruhu da 

bedenin içine yerleştirerek, evreni öz bakımından en iyi biçimde şekillendirdiğini 

söylemektedir.35 Bu söylemden, ruhu ve aklı olan evrenin, Tanrı Demiurge tarafından 

canlı bir varlık olarak, eşsiz bir örneğe benzetilerek şekillendirildiğini anlamaktayız. 

Dört ana maddenin birleşmesiyle gözle görülebilen ve somut olarak kavranabilen 

düzenli ve uyumlu bir evren inşa edilmiştir. Evren kendi içindeki  adaleti ve uyumu, bu 

dört ana maddenin orantısına ve dengesine borçludur. Bu orantı ve denge  ile tam bir 

bütünlük elde eden evren, kendisini meydana getiren güç dışında başka herhangi bir güç 

tarafından bölünüp parçalanamayacaktır. Tanrı Demiurge, evreni dört ana maddenin 

tamamını kullanarak yarattığı için, kendisi dışında başka bir evrenin var olması 

imkansız hale gelmiştir. Dışarıdan ona eklenebilecek veya kendisinden dışarıya çıkacak 

 
31 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, çev. Mehmet S. Aydın, Abdülkadır  Şener, M. Rami Ayas, (İstanbul,    

Büyüyenay Yayınları, 2012), s. 60 
32 Farâbî, a.g.e., s.62 
33 Platon, Timaios, s.38 
34 Platon, a.g.e., s.38 
35 Platon, a.g.e., s.39 
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bir madde kalmamıştır. 36  Daha sonra ele alınacağı üzere, Platon’un her şeyi 

kapsayan/içine alan evren görüşü, Farâbî’nin her şeyi kuşatan varlık görüşü ile benzerlik 

göstermektedir. Platon’a göre Tanrı evreni, tüm canlıları kapsayabilen, tüm şekilleri 

kendisinde toplayan, şekillerin içinde en mükemmeli olup, kendisine en fazla benzeyen 

şekil olan küre şeklinde yaratmıştır. Kürenin hareket etmek için herhangi bir organa 

ihtiyaç duymaması ile Tanrı onun kendi kendine yeter bir varlık olmasını istemiştir. 

Varolan hareketler içinde, Tanrının kendisine en çok benzeyen hareket olan daire 

hareketi, kürenin kendi üzerinde ve kendi ekseni etrafında dönmesini sağlamıştır.37  

           Evrenin tek bir bütün olarak kendi kendisine yeterli bir evren olması , kendi 

içinde dengeyi ve bütünlüğü sağlamış olması anlamına gelmektedir ki bu da,  evrenin 

kendi içinde adaleti gerçekleştirmiş olduğu şeklinde anlaşılmaktadır. Adalet kavramını 

kendi yetkinliğine sahip olmak, yaratılış gayesine uygun olarak hareket etmek olarak ele 

aldığımızda, evrenin küre şeklinde olması, dairesel şekilde hareket etmesi, kendi 

yetkinliğine sahip olması, kendi içinde dengeyi ve uyumu sağlamış olması evrende 

adaletin varlığının göstergeleridir. Daha sonra Devlet‘de adalet kavramını insan ve 

devlet boyutunda inceleyecek olan Platon’un evrende adaleti, onun eşsiz bir bütün 

olması, kendi kendine yeter olması ve kendisinin eşsiz bir örneğe /ideaya benzetilerek 

yaratılmış olması şeklinde ifade ettiği anlaşılmaktadır.  

           4. 1.  Evren Ruhu 

 

           Evreni ruh ve beden/madde olarak ikiye bölen Platon’a göre, değişmeyen, her 

zaman aynı kalandan (idea) yola çıkılarak yaratılan evrenin, ruhu 

bedeninden/maddesinden önce yaratılmıştır. Evren, tıpkı insan gibi ruh ve beden olarak 

iki farklı oluşumla canlı olarak yaratılmıştır. Platon felsefesinde ruh, erdem bakımından 

maddeden daha üstündür. Ruh yönetmek, madde ise emir almak ve yönetilmek için 

 
36 Platon, Timaios, s. 41 
37 Platon, a.g.e. , s. 42-43 
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yaratılmıştır.38 Ruhu da bölünmeyen ve değişmeyen töz/cevher, bölünebilen töz/cevher 

olarak ikiye ayıran Platon, Tanrının bunları birleştirerek farklı bir şey ortaya çıkardığını, 

bu yeni cevherin içinde hem değişen hem de değişmeyen bir öğe olduğunu ifade 

etmektedir. Yani ruh, değişmeyen bir cevher ile değişen bir cevherin bileşimi olan, 

üçüncü bir cevherden doğmuştur. Ruh bunların bileşimidir. Tanrı dilediği şekilde ruhu 

ortaya çıkardıktan sonra, içine bedenle ilgili şeyleri yerleştirmiş ve ruhu ve bedeni 

birbirine bağlamıştır. En ortasından uçlara kadar yayılan, kendisini dışardan çevreleyen 

ve bu çevrelemeyi daire şeklinde yapan, kendi üzerinde dönen ruh, bundan sonra 

gelecekte var olacak olan yaşamın tanrısal başlangıcı da olmuştur.39  Platon felsefesinde 

ruh, her zaman ontolojik olarak üstünlüğe sahiptir, tanrısaldır, ölümsüzdür, değişime ve 

bozulmaya tabi değildir.   

           Platon’a göre Tanrı evreni oluşturduğu sırada hareketsiz, ölümsüz ve sayıların 

orantısına göre var olan zamanı yaratmıştır. Evren yaratılana kadar zaman mevcut 

değildir, yıllar, günler ve geceler yoktur ve evrenin oluşmasıyla birlikte gece ve gündüz 

meydana gelmiştir ve bunlar da zamanın parçalarıdır. 40  Zaman hakkındaki bu 

tanımlamalar da bizi, onun  yaratma ile eş zamanlı olduğu düşüncesine götürmektedir. 

Zamanla evren beraber yaratıldıkları için beraber de yok olacaklardır.  Çünkü her ikisi 

de yaratılmıştır, yaratılan ve başlangıcı olan her şey gibi onlar da birer sonlu varlıklar 

olarak, yok olacaklardır. Tanrı zamanın kendisine benzemesi için onu ölümsüz bir 

cevher örneğine göre yaratmıştır. Tanrı güneşi ve ayı, zamanın sayısını ayırt etmek ve 

korumak için diğer gezegenlerle beraber yaratmıştır.41            

 

 

 
38 Platon, Timaios , s. 43 
39 Platon, a.g.e. , s. 45 
40 Platon, a.g.e. , s. 46 
41 Platon, a.g.e. , s. 47 
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           4. 2.  İnsan Ruhu 

         

           İnsanı da ruh ve beden olarak iki parçalı düşünen Platon’un, ruhu her zaman 

bedene öncelediğini biliyoruz. Bedenin, ruhun kendisini yetkinleştirmesine engel 

olduğunu savunmuş, ölümden sonra ruhun Tanrısal alemde tam yetkinleşerek Tanrılarla 

beraber olabilmesinin yolunu, bedeni zevklerden uzaklaşarak ruhun 

yetkinleştirilmesinden geçtiğini ifade etmiştir. O’na göre insan bedeni ve bedene bağlı 

ihtiyaçlar,  insanın ahlaki erdemine engel olduğu gibi, bilgiye ulaşmasına da engel teşkil 

etmektedir. Ruh ancak bedenden uzaklaşıp kendine döndüğünde, hakikati anlamaya 

çalışmaktadır. 42 Platon’un burada kullandığı ifadeye benzer bir ifadeyi Farâbî 

Medînetü’l-Fâzıla’ da kullanmakta, bunu insanın maddeden sıyrılarak İlk Varlık’a ait 

kavrayışının en tam olacağı şeklinde ifade etmektedir.43   

           Platon’a göre görme ve duyma gibi duyu organları ile elde edilen bilgi gerçek 

bilgi değildir. Çünkü görülen nesne sürekli değişim ve dönüşüm halindedir. Sürekli 

değişenin gerçek bilgisine ulaşılamayacağı için, bedenin bu duyu organlarından elde 

edilen bilgi de gerçek olmayacaktır. Gerçek bilgiye ancak, insanın maddesi 

diyebileceğimiz bedeninden uzaklaşılarak ulaşmak mümkündür. Ruh bir şeyi kendi 

başına yani bedenden uzaklaşmış bir şekilde incelemeye başladığında, kendisi gibi 

sonsuz ve asla değişmeyene yönelir. Yani idealara yönelir. Bunun tersine ruh, zaman 

zaman görme, duyma gibi organlar aracılığıyla bir konuya dahil olur ve bedeni kullanır. 

Böyle bir durumda ruh, değişebilir şeyler tarafından sürüklenip kendi dışına çıkar, 

sarhoş olmuş gibi geri döner. Özetle insanın ruhu, tanrısal olana, ölümsüze, düşünene, 

sade olana, tek olup dağılmayana, sabit olana benzemektedir. Bedeni ise, insana, 

ölümlüye, düşünmeyene, sade olmayana, dağılana ve her zaman aynı kalmayana 

benzemektedir. 44  Platon’a göre beden ve organları, gerçek bilgiye ulaşmayı 

 
42 Platon, Phaidon, Çev.  Furkan Akderin, ,( İstanbul.  Say Yayınları, 2017 ), s.54 
43 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, Çev. Ahmet Arslan, ( Ankara : Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990 ), s. 12 
44 Platon, a.g.e. , s. 75-77 
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engelledikleri gibi, ruhun yetileri arasında karışıklığa da sebep olmaktadırlar. Bedensel 

hastalıklar, korkular, para ve mal gibi tutkular ve ihtiyaçlar, insanı etkisi altına alıp 

meşgul ettiği için, felsefe ile ilgilenmeye zaman kalmayacaktır.45 Bedeni ve bedenin 

arzularını kötü olarak kabul eden Platon, insanın yaşadığı sürece bedenden mümkün 

olduğunca uzaklaşmasıyla hakikate yaklaşabileceğini vurgulamıştır. Platon, ancak 

ölümle ruhun bedenden kurtulabildiğini, ölümden korkan insanların bedenlerini 

sevdiklerini ve ayrılmak istemediklerini, bilgeliği tercih etmediklerini anlatmaktadır.46 

İnsanın ruhi yetilerinin özelliklerinin devletteki sosyal sınıflara benzetilmesi sebebi ile, 

ruhun bölümlerinde adalet kavramı, Platon’un devlet görüşünün ele alınacağı bölümde 

incelenecektir.            

           4. 3.  Ruhun Ölümsüzlüğü 

 

           Görünen dünya ve kavranan dünya şeklindeki ikili dünya görüşünü 

temellendirmek için ürettiği kuram olarak anladığımız idealar kavramının, Platon 

tarafından varlıkların asıl kopyaları olarak kabul edildiğini ifade etmiştik. Duyularımızla 

algıladığımız dünyanın gerçek olmayıp bir yanılsama olduğuna inanan Platon, gerçek 

dünyanın tanrılar katında yaşanılan dünya olduğunu, iyi ruhların ölümden sonra oraya 

gideceklerini, tanrılarla beraber olacaklarını savunmaktadır. 47  Ölümden sonra bir 

yaşamın olduğuna inanan Platon48’a göre ölümle bedenden ayrılan ruh; eğer haz ve 

acıyla karışık sevgi, korku, öfke ve bu duygulara bağlı ve onların zıddı duygulara hakim 

olmasını bilen bir ruh ise adil / dengeli, hakim olmasını bilmeyen bir ruh ise  adaletsiz / 

dengesini kaybetmiş bir ruh olacaktır. 49  Dünyada yaşamak için kendilerine verilen 

süreyi iyi kullanan doğru/adil ruhlar ait oldukları gök cisminde yaşayacaklar ve orada 

 
45 Platon, Phaidon , s.55 
46 Platon, a.g.e., s. 53, 58 
47 Platon, a.g.e., s. 77 
48 Platon, a.g.e., s. 51 
49 Platon, Timaios, s.52 Adil/dengeli ve adaletsiz/dengesini kaybetmiş ruh olarak kullanılan ifade, kitapta 

doğru ve yanlış ruh şeklinde kullanılmaktadır.  
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mutlu olacaklardır. Böylece, felsefi yaşamın amacı olan mutlu olma isteğini 

gerçekleştirmiş olacaklardır. Zamanı iyi kullanamayan  ruhlar, yeniden doğduklarında  

kadın olarak dünyaya döneceklerdir.  Yeni yaşamlarında kötü olmaya devam etmeleri 

halinde, yaptıkları kötülüklere göre her yeni doğuşlarında yaşam şekillerinin benzeri 

hayvan olarak dünyaya geleceklerdir.50  Ruh göçüne inandığını 51 ifade eden Platon’a 

göre  insanın dünyadaki asıl görevi, öldükten sonra Tanrılar katında onlarla beraber 

mutlu bir yaşama kavuşmak, ve bunu sağlamak için de ruhuna özen gösterip onun 

yetkinliğini sağlamaktır.52   Gerçek bilgi olan ideaların bilgisine erişmiş filozofların, 

öldükten sonra Tanrı katına ulaşabileceklerini belirten Platon, yalnızca felsefe ile 

ilgilenen insanların bedenin tüm isteklerinden kaçındıklarını ve bu sebeple Tanrılarla 

beraber olmayı hak ettiklerini savunur. 53  Hatta diyalogun sonlarına doğru, felsefe 

sayesinde yeterince arınmış kişilerin sonsuza kadar bedensiz bir şekilde yaşayacaklarını 

ifade eder.54   

           Burada Farâbî’nin de ölüm sonrası hakkındaki görüşlerine yer vermek uygun 

düşmektedir. Ölümden sonra mutluluğu elde etmeyi başarmış insan için Platon’un 

görüşlerine benzer görüşlere sahip olan Farâbî, mutluluğu elde edemeyen insanların 

ölümden sonrası için farklı görüşlere sahiptir. Farâbî dünya ve ahiret mutluluğunu ancak, 

filozof devlet başkanının yönettiği faziletli bir şehirde yaşayan faziletli insanların elde 

edebileceğini savunmaktadır.55  Buna göre mutluluğu elde etmiş faziletli şehir halkının 

insanları öldükten bedenleri ortadan kalkar, ruhları serbest kalır. Bedenlerin farklı 

olduğu gibi ruhlarında farklı olduğunu kabul eden Farâbî, mutluluğu elde etmiş ruhların 

mutluluğunun da birbirlerinden farklı olduğunu ifade eder. Mutluluğa ulaşmış ruhlar, 

tür, nitelik ve nicelik bakımından kendilerine benzeyen ruhlarla gayri mekan bir yerde, 

 
50 Platon, Timaios, s. 52 ve Phaidon, s.79 
51 Platon, Phaidon, s. 61-64 
52 Platon, a.g.e., s.53-56, 82  
53 Platon, a.g.e., s.80 
54 Platon, a.g.e., s.124 
55 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, Çev. Hanifi Özcan, ( İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1987), s. 39 
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sonsuz zaman içinde bir araya gelerek, sahip oldukları mutluluğu daha da artırırlar. 

Platon’un mutluluğu elde etmiş ruhların tanrılar katında mutlu yaşamlarına devam 

etmelerine benzeyen bu görüşe göre, maddeden ayrılmış mutlu ruhlar, kendileri gibi 

ruhlarla sonsuza kadar yaşamaya devam edeceklerdir.56  

           Farâbî mutluğu elde edememiş faziletli olmayan şehirlerde yaşayan insanlar için, 

şehrin niteliğine göre bir ahiret hayatı anlayışı geliştirmiştir. Bu şehirlerin halkı kötü 

fiilleri yapmakta ısrar etmeleri sonucu ruhlarının hasta olmasına sebep olmuşlardır. 

Ruhu hasta olmuş cahil şehir halkının ruhları, bedenlerinin ortadan kalkması ile ortadan 

kalkar. Bedenleri toprak altında bir süre başka maddelere sûret olmaya devam eder.  En 

son unsurlara kadar ayrışınca, tekrar bitki ve onunla beslenen hayvanlara, hatta 

insanlara madde olurlar57. Farâbî’nin bu görüşü,  insanın maddesinin yok olmayıp farklı 

boyutlarda varlığını devam ettirmesi, Platon’un insan ruhunun ölmeyip farklı 

bedenlerde yeniden dünyaya dönmesinin farklı bir yorumu olarak anlaşılmaya müsait 

bir konudur.  

           Farâbî ruhu hasta olmuş bozuk şehrin halkının ölümlerinden sonra ruhlarının, 

mutluluğun karşıtı olan bedbahtlığı elde edeceğini iddia etmektedir. Onlar için, 

kendileri gibi diğer ruhlarla birlikte ıstırap içinde bir ahiret hayatı öngörülmektedir.58 

Doğru yolu bulamamış şehir halkının ruhları, cahil şehrin halkı gibi ortadan kalkacaktır. 

Karakteri değiştirilmiş şehir halkının ruhuna gelince, şehrin karakterini değiştirmiş kişi 

eğer bozuk şehrin halkından ise bedbaht olacak, şehrin geri kalanının ruhları ise cahil 

şehir halkı gibi ortadan kalkacaktır.59 

           

 

 
56 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s. 83-86 
57 Fârâbî, a.g.e. , s.88 
58 Fârâbî, a.g.e. , s.89 
59 Fârâbî, a.g.e. , s.90 
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            4. 4.  İdealar ve Ruh Benzerliği 

 

           Platon’un konu hakkındaki görüşlerine tekrar dönecek olursak, O görünen 

dünyanın gerçek dünya olmadığını kanıtlamak için İdealar Kuramını geliştirmiştir. 

İdeayı  tam, eksiz, bir örneği olmayan, varlığında mükemmelliğe erişmiş bir kavram 

olarak kabul eden Platon,  onlar gibi ezeli-ebedi, basit, bölünemez, değişmez gibi 

özelliklere sahip ruhun, bu dünyaya gelmeden önce idealarla tanıştığını ifade 

etmektedir.60 Daha önce de bahsettiğimiz gibi ruh, değişmeyen ve değişen bir cevherin 

karışımından meydana gelmiş üçüncü bir cevherdir.61 Ruhun değişmeyen, her zaman 

aynı kalan tarafı idealarla benzerlik göstermektir. Bilmenin daha önceki hayatımızda 

öğrendiklerimizi hatırlamak olduğunu savunan Platon,62 bu bilgilerin insanın doğumu 

ile beraber unutulduğunu ancak, yeni hayatında duyu organları aracılığıyla bunları 

yeniden öğrendiğini, zaten insana  ait olanın yeniden elde edildiğini savunmaktadır.63 

Öğrenilen nesnelerin de birer idealarının olduğunu bildiğimize göre, ruhun dünyaya 

gelmeden önce idealar aleminde bu idea ile daha önceden tanıştığı, onları öğrendiği 

sonucu çıkmaktadır. Buradan şunu anlamaktayız, tüm özellikleri birbirine benzeyen 

idea ve ruh, eğer birbirlerini tanımıyor olsalardı, ruh bu dünyada o ideayı hatırlayıp 

öğrenme imkanı bulamazdı.           

           5. Devlet’te Adalet Kavramının Kullanım Alanları 

 

           5. 1.   İnsan Anlayışında Adalet 
         

           Evrenin Demiurge tarafından  eşsiz, değişmez, ezeli ve ebedi bir idea örnek 

alınarak düzenlenip, bir bütün haline getirilmesini hatırlayacak olursak, Platon evrenin 

bütünlüğünü, sosyal bir yapı olarak devlette ve devleti meydana getiren insanda 

 
60 Platon, Phaidon, s.72, 74 
61 Platon, Timaios, s. 45 
62 Platon, Phaidon, s. 64-65 
63 Platon, a.g.e., s. 70 
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görmeye çalışmaktadır. Kaldı ki insan tıpkı idealar gibi, eşsiz, değişmez, ezeli ve ebedi  

olan ruha sahiptir. Bu ruhla beraber bir bedene de sahip olan insan, yetkinliğini bedeni 

ve ihtiyaçlarını kontrol altında tutmakla sağlayacaktır. Evren, kendisini meydana getiren 

dört ana maddenin belli bir oranıyla bir bütünlük, denge sağlamıştır. Evren söz konusu 

olduğunda bütünlük kavramının ifade ettiği adalet kavramı, insanda, erdem veya 

yetkinlik olarak isimlendirebileceğimiz bir olgunluk halidir. Erdem, yetkinlik, bütünlük, 

denge gibi kavramlarla tanımlayabileceğimiz adalet kavramı devlet sisteminde, devleti 

meydana getiren insanların, her birisinin kendi sınıfına göre sahip olduğu işi, en iyi 

şekilde yapması olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonraki bölümlerde detaylı bir şekilde 

incelenecek olan Platon’nun devlet tasavvurunda, evrenden devlete, devletten insana 

doğru giden bir düzen arayışını görmekteyiz. Kaynağını idealardan alan  evren düzeni, 

devleti ve insanı da içine alan bir düzendir. Bu nedenle de Platon, evrende var olan,  

daima aynı kalıp bozulmayacak bu düzene uyacak bir devlet düzeni tasarlamıştır. 

Devlet’de evrendeki bu düzene uygun, içinde yaşayan insanların adil insanlar olarak, 

mutlu bir hayat yaşayabilmesi için bir devlet tasavvuru sunmuştur. Platon’a göre devlet 

ve insan birbirine benzeyen organizmalardır. Devletin iyi ve adil olması, içinde yaşayan 

insanların da iyi ve adil birer vatandaş olmalarını sağlayacaktır.  

           5.2. Ahlâki Bir Kavram Olarak Adalet 

 

           Platon adalet kavramını, aynı zamanda ahlâki bir kavram olarak da ele 

almaktadır. Bugünkü hukuksal adalet kavramından farklı olarak ele alınan adalet, özü 

itibariyle ahlâki ve bireysel bir erdemdir. Hukukî bir kavram olarak adalet, yasalar 

yoluyla ulaşılması istenen nihai amaçtır. Felsefi olarak adalet; insanı, nihai amacı olan 

iyiliğe ve mutluluğa götüren bir araç olarak erdemdir. İnsanın mutluluğa ulaşması için, 

ruhi yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. İnsan ruhunu yetkinleştiren erdemlerdir. 

Platon Tanrısal iyiler olarak ifade ettiği erdemleri, aklı başındalık, ölçülülük, yiğitlik ve 
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adalet olarak sıralamaktadır.64 Adalet erdemi diğer erdemlerinden farklı olarak, bu üç 

erdemin insanda gerçekleşmesiyle ortaya çıkan bir erdemdir. Tanrısal iyiler, aklı 

başındalık, akılla birlikte giden ölçülü bir ruh ve bu ikisinin yiğitlikle bir araya gelmesi 

ile oluşan adalettir.65 Platon’a göre insan, ölçülü ve adil olduğunda hem mutlu hem de 

talihlidir. 66  Erdemleri toplumu meydana getiren insan sınıflarıyla eşleştiren Platon, 

ölçülülük ve adalet erdemini tüm toplumsal sınıflar için uygun görmüştür. Aklı 

başındalık erdemini yönetici sınıfa uygun bir erdem olarak görürken, yiğitliği korucu 

sınıfa uygun bulmaktadır.  

           Kelime anlamlarından bir tanesi de denge olan adalet kavramı, tüm erdemlerin 

ortası olan bir kavramdır. Ölçülülük erdemine benzemesine rağmen adalet ondan üstün 

ve daha kapsayıcı bir erdemdir. Her şeyin ölçüsünün tanrı olması gerektiğini savunan 

Platon’a göre, onunla dost olmak isteyen insanın ona benzemesi gerekmektedir. Tanrı 

ölçülü ve adil olan insanı, kendisine benzediği için sevmektedir. Adaletsizlik ise tanrılar 

tarafından sevilmeyen bir durumdur.67 Bu ifadeden Platon’un tanrı anlayışında adaletin 

tanrıya özgü bir erdem olduğunu anlamaktayız. Farâbî bu durumu, adaletin Yaratıcı’nın 

özünde var olduğu şeklinde ifade etmektedir. 68  Ona göre insan varlığın bir parçası 

olarak, iradesi ile şekillendirdiği ahlaki yapısını, varlıktaki adaleti örnek alarak 

yetkinleştirmelidir.  

           Platon’ a göre adalet doğal değildir, tersine insanlar bunun için çaba sarf ederler 

ve bir ömür boyu bunun üzerine tartışırlar.69 Adalet erdemini kendilerinde yerleştirmeye 

çalışan insanlar, ideal devlete de ancak adalet erdemi ile ulaşılabilir. İnsanlar, iyiyi amaç 

edindiklerinde kendilerini kötülükten sakındırarak bu erdeme ulaşabilirler. Platon felsefi 

sisteminde adaleti, erdeme götüren saiklardan görse de, adalet; cesaret, ölçülülük, aklı 

 
64 Platon, Yasalar, Çev. Candan Şentuna – Saffet Babür, ( İstanbul: Kabalcı yayınevi, 1998 ), s. 57 ve 96 
65 Platon, Yasalar, s.57 
66 Platon, a.g.e., s.96 
67 Platon, a.g.e.,  s.174 
68 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.18 
69 Platon, a.g.e., s.388 
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başındalık gibi erdemlerden ayrı da değildir. Mutlu olmak isteyen kişi adalete 

bağlanmalı ve alçak gönüllü bir şekilde adaletin peşinden gitmelidir. Buna göre 

mutluluk, ruhun iç düzeninden ve adaletten; mutsuzluk ise insanın arzu ve isteklerine 

karşı kendisine hakim olamamasından ve adaletsizlikten kaynaklanır. O’na göre adalet, 

diğer erdemlerden önce gelmektedir ve erdemlerin en değerlisidir. Erdem, mutluluğa 

ulaşmanın yoludur. İnsanın yaptığı eylem, adaletten ne kadar pay alırsa, güzellikten de 

payına düşen o kadardır.70 Adaletsiz insan kötüdür ve kötü eylemler insanı, nihai amacı 

olan mutluluğa ulaştırmazlar.71 

           Bundan sonraki bölümlerde, bir bütün olarak devlet sisteminde adalet kavramını, 

filozofun Devlet, Devlet Adamı ve Yasalar ‘ında incelenmeye çalışılacaktır.             

           5. 3.  Devlet Tasavvurunda Adalet 

   

           Öncelikle Platon’un Devlet’inde kullanılan adalet ve adaletsizlik kavramları ile 

doğruluk ve eğrilik kavramlarının, zaman zaman eş anlamlı olarak  birbirlerinin yerine 

kullanıldığının belirtilmesi gerekiyor. Kitaptaki diyaloglar, adalet nedir? adil kişi kimdir? 

sorularına cevap aramakla başlıyor. Doğruluk; gerçeği söylemek, aldığını vermektir, 

herkese borçlu olduğumuz şeyi ödemektir, herkese hakkını vermektir 72 ,  insanın 

kendisine düşen görevi yapması, doğası itibariyle kendisinin en iyi ve en uygun olduğu 

bir işi yapması ve başkalarının işine karışmamasıdır 73  şeklinde adalet tanımları 

yapılmaktadır. Adalet kavramının insanda şekil almış hali olan adil insanlar, daha akıllı, 

daha iyi, daha beceriklidir. Doğru/adil insanlar daha iyi yaşarlar ve böylece daha mutlu 

olurlar. Doğruluk, mutlu olmak isteyen kişinin aradığı şeydir. 74  Platon’un adaleti 

anlatmak için insan gibi küçük bir yapıda değil de, site devleti gibi bir yapıda 

örneklendirme yapması, kavramın daha net anlaşılması için uygundur. Filozofa göre 

 
70 Platon, Yasalar, s.350 
71 Platon, a.g.e., s.351 
72 Platon, Devlet, s. 6-7 
73 Platon, a.g.e., s.120, 131-132 
74 Platon, a.g.e., s. 42 
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adaletin ilkeleri devlette ne ise bireysel olarak insanda da o olmalıdır. Doğru ve adil bir 

devlet, doğru insanların yetişmesini sağlayacaktır. 75  Farâbî’de adalet kavramını 

açıklarken, devlet ve insan benzetmelerini yapmaktadır. Farâbî faziletli şehri, bütün 

organları/bölümleri canlı bir varlık meydana getirmek ve onun devamlılığını sağlamak 

için birbirleri ile yardımlaşan sağlıklı bir bedene benzetmektedir. 76 İnsan bedenini ve 

işleyiş şeklini devletin yapısına ve işleyişine benzetilmesi iki filozofun ortak 

görüşlerindendir.  

           Toplumları meydana getiren güdü, insanın tek başına kendi kendine yetememesi, 

yaşayabilmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duymasıdır. İnsanın hayatını devam 

ettirebilmesi için yiyecek, giyecek, barınmak ve korunmak gibi şeylere ihtiyacı 

bulunmaktadır. Tek başına bunların tamamını karşılaması imkansız olmasa bile çok 

zordur. Farklı yeteneklerle donatılarak yaratılmış insanlar, yeteneklerine uygun bir iş 

yapar ve bunu da diğer insanlarla paylaşarak iş birliği içine girerlerse, bir toplum düzeni 

oluşturmuş olurlar. Toplulukta, ihtiyaçların farklılığı ve çeşitliliği; insanların sadece 

kendi yaratılışlarına uygun işi yapmalarını, enerjilerini ona yöneltmelerini sağlayarak, 

bir iş bölümüne gidilmesini sağlayacaktır. Böylece devleti meydana getiren her bir 

yurttaş, kendi kabiliyetine uygun işi yaparak, kendinde ve devlette adaleti sağlamış 

olacaktır. Platon’un bu görüşü Farâbî’de, faziletli toplumda her bir bireyin sadece bir 

işte uzmanlaşması olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta Farâbî, bir insanın birden fazla 

sanatla uğraşmasının yasaklanmasını savunmaktadır. 77 

           Ancak toplum bu aşamaya gelip, asgari ihtiyaçlarını kendi içinde karşılamayı 

sağladığında, insanlar farklı şeylere sahip olmak isteyeceklerdir. Daha fazla mala, 

yiyeceğe, giyeceğe, toprağa ihtiyaç duyacaklar, bunun içinde birbirleriyle ve başka 

toplumlarla kavga etmeye başlayacaklardır. Böyle bir kargaşa veya savaş başladığında 

 
75 Platon, Devlet, s. 54 
76 Farâbî, Medînetü’l-Fâzıla, s. 70    
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da bir orduya ihtiyaç duyacaklardır. Devlet, iç kargaşayı önlemek ve diğer devletlerin 

saldırılarına karşı koyabilmek için bir korucular sınıfını oluşturacaktır.78 Platon’un iş 

bölümü ilkesi doğrultusunda, korucular sınıfının tek görevi, devleti iç ve dış tehlikelere 

karşı korumak olacaktır. Bu sınıf hiçbir ekonomik faaliyette bulunmayacak, para 

kazanmak için başka bir iş yapmayacak, ücretleri devletin aldığı vergilerle 

karşılanacaktır. Evlenip aile ve çocuk sahibi olmayacaklar, görevleri toplumun barış ve 

güvenliğini sağlamak olacaktır. Korucular yaratılış bakımından filozof, çevik ve güçlü 

olacaklardır. Bedenleri için jimnastik, ruhları için müzik eğitimi alacaklardır. Platon 

devletin eğitim sisteminde müzik eğitimine özel bir önem vermektedir. Kanaatimizce 

Platon, iyi bir müzik ritmindeki notaların  birbirleri ile olan ahengini, devlette, farklı 

yetenek ve özelliğe sahip insanların bir arada  mutlu ve düzenli bir hayat sürmelerine  

benzetmektedir. Bir kavram olarak ahenk kelimesi her konuda daima düzenli ve uyumlu 

birliktelikler için kullanılmaktadır.  

           5. 4.  Toplumsal Yapıda Adalet 

 

           Bir devlette yaşayan insanları, önderler, korucular/bekçiler ve çalışanlar/işçiler 

olarak üç sınıfa bölen Platon, her bir sınıf insanının yaratılışlarının farklı olduğunu 

belirtmiştir. Tanrı’nın önder insanları yaratırken mayalarına altın kattığını, korucuların 

mayasına gümüş katılırken, işçilerin mayalarına demir ve tunç katıldığını ifade 

etmiştir.79 Bu sınıflandırma, sınıflar arasında geçiş çok katı olmamakla beraber herkesin 

mayasına uygun bir iş yapması gerektiği ilkesine uygun bir sınıflandırmadır. Platon 

adaleti, insanın yaratılışına uygun işi yapması olarak tanımlamıştır. Onun görüşüne göre 

bu sınıflandırma devlette düzenin, dengenin yani adaletin sağlanmasına uygundur. Kaldı 

ki bu sınıflandırma çok katı da değildir. Eğitim süresince çocukların ve yurttaşların 

 
78 Platon, Devlet, s. 61 
79 Platon, a.g.e., s. 111 
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gözlemlenmesi sonucu, farklı yaratılışlı insanların, yaratılışlarına uygun bir sınıfa 

geçmelerine, mesleklerini değiştirmelerine fırsat tanınmaktadır.80  

           Platon’un bu sınıflandırması ile bir karşılaştırma yapılacak olursa, Farâbî faziletli 

şehrin sakinlerini önce hizmetçi ve efendi şeklinde ikiye81, daha sonra da hizmetçi sınıfı 

kendi içinde beş sınıfa daha ayırmaktadır.82  Platon’nun insanların yaradılıştan farklı 

yaratıldığı şeklindeki kesin görüşünü kabul etmeyen Farâbî, insanların farklı özellik ve 

yetilerle yaratıldığını savunmaktadır. İnsanların yaratılışlarındaki bu farklılığı âlemdeki 

varlıkların çeşitliliğine benzeten Farâbî, tıpkı âlemdeki gibi insanların da farklılıklarına 

rağmen, tek bir amaç için birbirleri ile yardımlaşarak, uyumlu çalışmalarını gerektiğini 

ifade etmektedir. Âlemde var olan düzenin, dengenin ve adaletin faziletli bir toplumda 

yansıması, farklı yaratılışlardaki her bir ferdin kendi fıtratına uygun sanatı icra etmesi 

ve toplum düzenine  katkısını  bu şekilde sağlamasıdır. Farâbî de Platon gibi toplumdaki 

her bireyin, yeteneklerine göre toplumda bir mesleği icra etmelerini savunmakta, 

toplumun uyum içinde hayatını devam ettirmesi için bunun gerekliliğini 

vurgulamaktadırlar.83 

             Eğitim konusunda Platon, önder ve korucular sınıfına özel bir önem 

vermektedir. Bu sınıf insanlarının eğitimine çocukların oynadıkları oyunlardan 

başlanacak, hayatlarının her aşamasında eğitime tabi olacaklardır. “Yapılması gereken 

şeyin, devlet için en yararlı olan şeydir” ilkesi bu sınıf insanlarının temel prensibi 

olacaktır.84 Bu ilkeyi içlerinde taşıyan ve en iyi koruyan korucular sınıfı, her fırsatta 

hem kendileri hem de toplum için en iyi olanı bulup yapmayı ödev bileceklerdir. 

Çocukluğunda, gençliğinde, olgunluk çağında, denemelerden başarı ile geçen kişi 

 
80 Platon, Devlet, s. 111 
81 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî,55 
82 Farâbî, a.g.e., 46 
83 Farâbî, Medînetü’l-Fâzıla, 74 
84Platon, Devlet,  s.  108  
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devletin önderliğine seçilecektir. 85 Bu nedenle Platon’un devletinde yöneticilerin yaşlı, 

yönetilen işçi sınıfının genç olması öngörülmektedir. 86 

           Platon’un devlet tasavvurunda önderlerin eğitimine özel bir önem verilmektedir. 

Ona göre, filozoflar devlette yönetici olmadıkça veya yöneticiler filozof olmadıkça, aynı 

insanda devlet gücü ile akıl gücü birleşmedikçe, bunun yanında yasalarla herkesin 

yapacağı iş belirlenmedikçe, insanlığın ve devletin başı dertten kurtulmayacaktır. 87 

Devlet ve insanlık için bu kadar önemli bir konum verilen önder insanlar, doğuştan bu 

işe uygun yaratılışta olmalıdırlar. Bunun üzerine iyi bir eğitimden geçirilerek, ahlâken, 

karakter olarak, akıl ve doğru düşünme nitelikleri bakımından, en üstün özelliklere 

sahip insanlar olmaları gerekmektedir. Ruh bakımından güçlü olması gereken filozof 

önderlerin, beden olarak da güçlü ve kusursuz bir yapıda olmaları için iyi bir jimnastik 

eğitiminden geçmeleri gerekecektir. Onların doğuştan sahip olması gereken nitelikleri,  

belleklerinin güçlü olması, kavrayışlarının hızlı olması, kolay öğrenme yeteneğine sahip 

olmaları gibi özelliklerdir. Bunların yanında onların ölçülü ve cesur olması, bilimi ve 

varlığı sevmesi, yüce ruhlu olması, yalandan nefret etmesi, maddi zevkleri 

küçümsemesi, aç gözlü olmaması gibi hasletlere de sahip olmaları gerekmektedir. Özel 

olarak filozofun eğitimine otuz yaşında başlanmalı, sıkı bir diyalektik eğitim sürecinden  

sonra elli yaşında tamamlanmalıdır. Bu eğitim sürecinde asıl amaç filozof olacak 

kişilerin, diyalektiğe en elverişli, bilimde, savaşta ve kanunların istediği bütün işlerde en 

sağlam insanlardan seçilmesidir. Göz ya da başka duyu organlarının yardımı olmadan, 

akıl gücüyle varlığın kendisine yükselebilen yani ideaların bilgisine ulaşabilen  kişiler 

bu özel eğitime hak kazanacaklardır.88 Elli yaşından sonra, varlıkları kavranan aleme 

uygun biçimde görebilen yani, iyi ideasını kavrayabilen filozoflar devlette önder olarak, 

 
85 Platon, Devlet, s. 110 
86 Platon, a.g.e., s. 107 
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toplumu, insanları ve kendilerini düzene sokacaklardır. Varlıktaki eksiksiz düzeni ve 

uyumu gören filozof, devleti de bu düzene  benzer şekilde yönetecektir.89  

           Platon’un ideal toplumdaki devlet başkanında bulunmasını gerekli gördüğü bu 

özellikler, Farâbî’nin faziletli toplumundaki devlet başkanında bulunması gereken 

özelliklerle benzerlik göstermektedir. Her iki filozof da devlet başkanının filozof 

olmasında hem fikirdirler. Platon’a göre filozof devlet başkanı sadece akılla 

kavranabilen ideaların bilgisine ulaşabilen kişi iken; Farâbî’ye göre akli faaliyetlerini 

Faal Akıl’la ittisal kurabilme seviyesine çıkarabilmiş, peygamber filozof ya da filozof 

kişidir. Farâbî Platon’dan farklı olarak filozof devlet başkanını, varlıkta İlk Varlık’ın 

konumuna benzetmektedir. 90  Farâbî, İlk Varlık’ın kendisinden meydana gelen tüm 

varlıkların, varlık sıralamasında kendilerine verilen amaca ve düzene uygun bir şekilde 

hareket etmelerine benzer durumun; devlet yönetiminde, devlet başkanının başkanlığı 

altında gerçekleşmesinin gerekliliğini savunmaktadır. Ona göre faziletli toplumun 

bireyleri, kendi konumlarına göre Devlet Başkanı’nın amaçlarına uygun hareket 

etmelidirler. Farâbî’nin devlet başkanı hakkındaki görüşlerindeki farklılıklarından bir 

tanesi de birden fazla yöneticinin olabileceğine dair görüşüdür. Farâbî, devlet 

başkanında bulunması gerekli on iki özelliği sıraladıktan sonra, bütün bu özelliklerin bir 

kişide bulunmasının zor olabileceğini ifade etmektedir. 91  Bu durumda birisi filozof 

diğeri ise devlet yöneticisinde bulunması gereken diğer özellikleri yerine getiren kişi 

olmak üzere ikili bir devlet yönetimini önermektedir. Hatta eğer bulunması gereken 

özelliklerin her birisinin bir kişide bulunması durumunda, bu kişilerden oluşan bir 

yöneticiler topluluğunun da olabileceğini öne sürmektedir. 92  

           Şunu da ilave etmek gerekir ki, Platon tasarladığı bu devlette, kadınlarla erkekleri 

eşit hak sahibi olarak görmektedir. Kadınlar da erkekler gibi korucu ve filozof/önder 

 
89 Platon, Devlet,  s. 263 
90 Farâbî, Medînetü’l-Fâzıla, 73 
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olabilme hakkına sahiptirler. Onlar da erkekler gibi fiziksel ve ruhsal eğitimden 

geçirilecekler, fakat bedenlerinin zayıf olmaları dikkate alınarak onlara daha az yorucu 

görevler verilecektir.93  

           Farâbî’nin faziletli devlet görüşünde, devlet yönetiminde kadınların konumu 

hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Medînetü’l-Fâzıla’da sadece insan ruhunun 

kuvvetleri açısından kadınlarla erkekler arasında farkın bulunmadığını ifade etmektedir. 

Duyu kuvveti, muhayyile ve akılsal kuvvetler açısından aralarında fark bulunmamasına 

karşın, ruhsal arazlar yönünden farklı özellikler taşıdıklarını ifade eden Filozofumuza 

göre, öfke ve şiddet gibi arızî kuvvetler kadınlarda daha zayıf, erkeklerde daha güçlü, 

buna karşılık merhamet ve şefkat gibi kuvvetler kadınlarda erkeklerden daha güçlüdür. 

94 

           Özetle devlette adalet; toplumu meydana getiren sınıfların kendi işlerini doğru 

bir şekilde yapması, her sınıftaki insanın kendi alanında kalıp yalnız kendi işi ile 

uğraşmasıdır. Adaletsizlik ise, bu sınıfların birbirine karışması, görevlerini 

değiştirmesidir. Bu da devlette en büyük suç olarak görülmektedir. 95   İnsan da 

tanımlanmaya çalışılan adalet kavramının daha iyi anlaşılması için, daha büyük ölçekle 

olan devlette bu tanımlanmayı yapmanın daha kolay olduğu belirtilmişti.  

           5. 5.  Devlet ve Ruhun Bölümlerinde Adalet 

            

           Platon’a göre devlet yapısında gördüğümüz üç sosyal sınıf, insan ölçeğinde ele 

alındığında insanın ruhundaki üç farklı alana/yetiye karşılık gelmektedir. Bunlardan 

birisi, insanın bilgi edinmesini sağlayan yanına yani akılla düşünen tarafına karşılık 

gelirken, bir diğeri yeme, içme gibi hayatını devam ettirmesini sağlamak isteyen, 

arzulayan ve iştah sahibi olan tarafına karşılık gelmektedir. Ruhun üçüncü yetisi ise, 
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öfke ve taşkınlık olarak isimlendirilen tarafına karşılık gelen coşan veya kızan tarafıdır. 

Bu yeti bazen aklın yanında yer alır bazen de ruhun arzulayan yanında yer alır. Bu yeti 

aklın yanında yer aldığında, ruhun arzulayan yanından uzaklaşıp akla yardımcı olarak, 

kendinde adaleti sağlarken; ruhun arzulayan yanına yaklaşıp, onun isteklerini 

gerçekleştirmeye yöneldiğinde,  akıl yanından da uzaklaşırsa öfke ve taşkınlık gibi 

davranışlara sebep olacaktır. Bu sebepten dolayı insan ruhunda asıl olarak iki taraf, iki 

yeti olduğu da söylenebilmektedir. 96  İnsanda ki kızma yetisi kötü bir eğitimle 

bozulmamışsa, akla yardım eden üçüncü bir yeti olmaktadır. Bir devleti akıllı yapan 

neyse insanı akıllı yapan da odur. Devlet nasıl doğru ve adaletli olursa, insan da o 

şekilde doğru ve adaletli olur. İnsanın içindeki yetilerden her biri kendi işini yaptığında, 

insanda kendi görevini yapan, kendi içinde dengeyi sağlamış, doğru/adaletli bir kişi olur. 

Erdemli devlet, erdemli ve adil insanlardan meydana gelmektedir. 

           Platon’dan farklı olarak Farâbî’de ruhun yetileri beş tanedir. Farâbî tarafından 

besleyici, duyu, arzu etme, muhayyile ve akıl kuvvetleri olarak sıralanan ruhun 

kuvvetlerinde yönetici kuvvet akıldır. Platon’un ruhun kuvvetlerini devlet yapısındaki 

sosyal sınıfları  örnek alarak açıklamasına benzer olarak Farâbî, ruhun kuvvetlerini 

âlemde ve insan bedeninde var olan sınıflamayı örnek alarak açıklamaya çalışmıştır. 

Farâbî’nin felsefi sisteminde var olan mertebeli yapı, başta yönetici, ona yardım edenler 

ve birbirine hizmet etme açısından ast-üst ilişkisinin olduğu yapı, ruhun kuvvetleri 

arasında da bulunmaktadır. Amir kuvvet akıldır, ruhun diğer kuvvetleri sahip oldukları 

yetilerle onu hizmet etmektedirler. Farâbî’nin görüşlerinin anlatılacağı bölümde detaylı 

bir şekilde anlatılacağı gibi, ruhun kuvvetleri aynı zamanda birbirlerine  hizmet etmek 

şeklinde yardım etmektedirler. 97 

           Tekrar Platon’a dönecek olursak insan ruhundaki akla karşılık gelen yeti, devlet 

yapısında yönetici/önder sınıfına karşılık gelmektedir. İsteyen, arzulayan yeti, çalışan 
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işçi sınıfını temsil ederken, akla yardımcı olan öfke gücü korucuları temsil etmektedir. 

Devlet yapısında, verdiği emirler ve korucuların yardımı ile düzeni sağlayan öndere 

karşılık, insanda da akıl bulunmaktadır. Akıl düşünme yetisi ile insana öğüt vererek  ve 

öfke gücünün  yardımı ile de, insan bedeninde doğruluğu ve iyiliği sağlamaya 

çalışmaktadır. İnsanı ölçülü yapanda bu iki yanının anlaşıp uzlaşmasıdır. 

Doğruluk/Adalet, insanın dış eylemlerinden daha fazla iç eylemlerine uymaktadır ve 

bize, insanın kendini, oluşundaki ilkeleri vermektedir. Eğrilik/adaletsizlik ise, insanın 

içindeki bu üç bölümün uyuşmazlığı ve dengesizliği olacaktır. Bir taraf diğerinin işine 

karışacak, onlara karşı koyacaktır. Adaletsizlik; ölçüsüzlük, korkaklık, bilgisizlik ve tek 

kelimeyle bütün kötülükler, insan ruhundaki bu bölümlerin düzensizliği ve kargaşa 

halinde olmasıdır. İnsanda iyilik hali, onun sağlığı, güzelliği, düzeni olarak görülürken; 

kötülük ise onun hastalığı, çirkinliği ve bozulmuşluğu olarak kabul edilmektedir. 98 

Yöneten ve yönetilen; kumanda yetkisinin  akılda olmasında anlaştıklarında, insan artık 

ona karşı gelemez. Ölçülü olmak devlette de insanda da bu şekilde olmaktadır. 99 

Doğru/Adil insanda her bölüm kendi işini görmekte, bu üç yeti birbirinin sınırını 

aşmamaktadır. Doğru insan tıpkı evrende ve devletteki gibi kendi iç düzenini kurmuş 

kişidir. Doğru insan, müzikteki alçak, yüksek ve orta tonların ahenkli bir hale gelmesi 

gibi, kendi içindeki bu üç yanı birbirine bağlayıp, çokken bir tek olup; tam bir ölçüye ve 

uyuma ulaşmış kişidir.  

           Platon için, evren gibi kusursuz bir tek/bütün olmak, hem devlet görüşünde hem 

de insan tanımlamasında çok önem arz etmektedir. O, mükemmelliği tek bir bütün 

olmakta bulmaktadır. Bölünmeyi ve bozulmayı kötü kabul etmekte, tıpkı evrenin 

bozulunca yok olmaya gitmesi gibi, devlette parçalanmanın da onu yok edeceğine 

inanmaktadır. İnsan kendi içinde dengeyi ve adaleti/doğruluğu sağladığında devlette 

 
98 Platon, Devlet,  s. 145-147 
99 Platon, a.g.e., s. 144 



 

32 

 

tam bir bütün olmakta, içinde yaşadığı evrene de uyum sağlamış olmaktadır. Ona göre, 

tek bir insan gibi olan devlet, en iyi yönetilen devlettir.100 

           6.  Bozuk Yönetimler 

 

           Platon, devlet ve insan arasında kurduğu bu benzerlikten hareketle, devlet ve 

insan için  adalet ve adaletsizliğin ne olduğunu ortaya koyduktan sonra, insan ruhunda 

bulunan yetilere göre devlet çeşitlerini incelemeye başlar. Fakat insan ruhunda ki üç 

bölüme karşılık olarak devlet çeşitlerini dört çeşit olarak sınıflandırma yapar. Ona göre 

doğru ve adil tek bir yönetim şekli vardır. O da en iyilerin yönetimi olan Aristokrasi’dir. 

Onun dışındaki yönetimleri bozuk yönetimler olarak kabul eden Platon, bunları da dört 

farklı bozuk yönetim çeşidi olarak sınıflandırır. Tek bir doğru yönetimin olması ve onun 

dışındaki bütün yönetimlerin bozuk yönetim olarak ifade edilmesi, siyaset felsefesinde 

büyük oranda Platon’dan etkilenmiş olan Farâbî’nin görüşlerinde de hakimdir. O da 

Platon gibi doğru yönetimin, başında filozof devlet adamının bulunduğu yönetim 

olduğunu savunur. Farâbî bu yönetim şeklini Platon gibi aristokrasi olarak 

isimlendirmez fakat, başında tek kişinin olduğu, halkının tamamen ona bağlı olduğu bir 

yönetim anlayışı benimsemektedir.  

            Sınıflandırması yapılmış olan bu devletler, tarihsel olarak eskiden var olmuş ve 

halen de varlıklarını devam ettiren devlet çeşitleridir. Platon Devlet’ de, bu bozuk 

yönetimler arasında derecelendirme yapmasının yanında, onların birbirlerinden nasıl ve 

hangi nedenle ayrılıp ortaya çıktıklarını da anlatır. Bu nedenlerin başında, yönetici 

sınıflar olarak tanımlanabilecek, devletin başında olan insanların arasına ayrılık girmesi, 

görüş farlılıklarının doğması gelmektedir. Ayrıca yönetenler arasında tam birlik olması 
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durumunda hiçbir ihtilafın onları bozamayacağını da ifade eder. 101  Platon’un bozuk 

yönetimler olarak isimlendirdiği  yönetimler şu şekildedirler:             

            6. 1.  Şeref Devleti ya da Timokrasi 

 

           Şeref devleti, iyilik sıralamasına göre, Platon için en iyi yönetim olan aristokrasi 

yönetiminden sonra gelmektedir. Bu yönetim şeklinin amacı barıştan çok savaş, 

eğitimde müzik eğitiminden ziyade beden eğitiminin öncelenmesidir. Önem verdiği 

değerler şan ve şereftir. Şeref devletine karşılık gelen insan tipi, öfke gücü aklına galip 

gelen insan tipidir. Bu yönetim çeşidinde iyi kötü birbirine karışmıştır. Yöneticiler 

arasında anlaşmazlık baş gösterdiğinde, çalışanlar sınıfı kazanç yolunu tercih edip, mal, 

mülk, altın edinmeye başlarlar. Buna karşılık yönetici sınıflar, birleşerek düzeni 

korumak adına onları boyunduruk altına almak için mallarına el koyup, çalışanlar 

sınıfını köle statüsüne indirirler. Bu kez yöneticilerin bir kısmı, mal mülk sahibi olarak 

zenginleşmeye başlar ve filozof yöneticilerin otoritelerinden kurtulmak isterler. Bunu 

başardıklarında da kendi aralarında kargaşa ve kavga çıkacak, toplum ahlâki çöküntü ile 

beraber zevk ve sefahate sürüklenecektir. Bütün bu gelişmeler sonunda da Timokrasi 

devleti zengin devletine dönüşecektir. 102  

           6. 2.  Zengin Devleti ya da Oligarşi  

    

           Bu yönetim şekli, şeref devletinin bozulması ile ortaya çıkan, değer bakımından 

ondan daha kötü olan bozuk devlet  türüdür. Gelir üstünlüğüne dayanan, zengin bir 

azınlığın yönettiği, fakirlerin yönetime karışmadığı bir düzendir. Platon’a göre, 

zenginliğin ve doğruluğun birbirine tamamen zıt olgular olması nedeniyle, bir devlette 

zenginlik ve zenginler baş tacı olduğunda, adaletin ve adil insanların şerefi 

 
101 Platon, Devlet, s. 270 
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azalacaktır.103 Böyle sosyolojik olarak ikiye ayrılmış bir devlet, bütünlüğünü kaybedip, 

bir tarafta zenginlerin diğer tarafta da fakirlerin olduğu iki topluluk haline gelecektir. Bu 

iki topluluk birbirlerine karşı düşmanca duygular beslemeye başlayacaktır. Böyle bir 

devlette yönetici azınlık dışındaki insanlar, ya dilenci ya hırsız ya da kanlı katiller 

olacaklardır. 104  Zengin devlet yönetimine karşılık gelen insan tipi, yeme içme gibi 

bedensel zevklerin peşinden giden insan tipi olacaktır.                

           6. 3.  Demokrasi 

 

           Zenginler devletinde oluşan toplumsal kutuplaşma demokrasi devletinin 

doğuşunun ana sebebedir. Bir tarafta zengin bir azınlık, diğer tarafta kaybedeceği hiçbir 

şeyi olmayan büyük  yoksullar gurubu bulunmakta ve bu iki topluluk birbirinden nefret 

etmektedir. Bu çatışmanın sonucunda çıkacak savaşta, fakirlerin, savaşma yeteneği 

zayıflamış zengin azınlığı yenmesi neticesinde demokrasi ortaya çıkacaktır. Savaşı 

kazanan insanlar, devleti ve devletin işlerini eşit olarak aralarında paylaşacaklardır. İş 

başına gelecek yöneticiler kura ile seçileceklerdir. Bu yönetim şekli görünüşte güzeldir. 

Türlü renklere boyanmış bir kaftan gibi, farklı insanları bir araya toplayan bu devlet 

göze hoş gelmektedir. Fakat bu yönetimde düzen bulunmamakta, aksine bir kargaşa 

hakim gözükmektedir. Demokrasinin temel değerleri ölçüsüz özgürlük ve sınırsız 

eşitliktir. Demokratik devlette değerlerin değişmesiyle saygısızlık nezaket olmuş, 

kargaşa özgürlük, israf cömertlik, yüzsüzlük yiğitlik olmuştur. Böyle bir devlette herkes 

istediğini yapmak istediği için bir başıboşluk hakim olmuş, herkes hak etmediği , 

yaratılışına uygun olmayan işi yapmak istemeye başlamıştır. Toplum dengesi alt üst 

olmuş, adaleti sağlayan değerler terk edilmiştir. Bu devlette zengin devletinde olduğu 

gibi ikilik yoktur, ne kadar insan varsa o kadar çok devlet vardır.105 
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           6. 4.  Zorba Devleti 

 

           Platon’un bozuk yönetimler sıralamasında en kötü yönetim olarak gösterdiği 

zorba yönetimi, demokrasinin bozulması ile ortaya çıkmıştır. Demokrasinin temel 

değeri olan sınırsız özgürlük, kendisinin yıkılmasına da neden olmuştur. Aşırı ve 

ölçüsüz özgürlük isteği, toplumu, demokrasinin diğer aşırı ucuna, köleliğe yani zorba 

rejimine götürmüştür. 106  Demokrasinin yaratmış olduğu aşırı özgürlük, devlette  

yaşayan insanlarda görev ve sorumluluk bilincinin yok olmasına, insanlar arasında saygı 

ve sevginin azalmasına, vatandaşların kanunlara uyma konusunda gevşeklik 

göstermelerine, toplumdaki tüm dayanışma çeşitlerinin ortadan kalkmasına ve bir süre 

sonra da anarşiye, kaosa sebep olmuştur. Bu düzensizlik ve kargaşa en zirve noktasına 

ulaştığında, bir kişi ortaya çıkıp, kendisini halkın temsilcisi, halkın başkanı olarak ilan 

edecektir. Bu kişi halka, onları düşmanlarına karşı koruyacağı vaadinde bulunarak, bu 

korumayı sağlamak için de silahlı bir güce, orduya sahip olmak isteyecektir. Bu silahlı 

gücü eline geçirdiğinde ise, ondan yani bu güçten, kendi düşmanlarından kurtulmak için 

yararlanacaktır. Devlette kendine rakip kimseyi istemeyeceği için kendine düşman 

gördüğü kişileri ortadan kaldırma yoluna baş vuracaktır. Bu yolda her türlü 

kanunsuzluğu yapmayı kendine hak görecektir. 107  Bu şekildeki kanunsuz, keyfi 

yönetimler, zorba yönetiminin oluşmasına sebep olacak uygulamalardır.  

           İnsanların en kötüsünün en mutsuz kişi olacağını söyleyen Platon’a göre, zorba 

insanda en mutsuz kişi olacaktır. Doğruluk ve zorbalık birbirine tamamen zıt 

kavramlardır. Ona göre yönetim şekilleri içinde de en mutsuzu zorbalık, en mutlusu da 

krallıktır.108  

           Platon’un Devlet ‘i hakkında özet olarak şunu söyleyebiliriz; devletin varlık 

sebebi, içinde yaşayan insanları erdemli birer birey yapmak, onlara erdemli ve adil bir 
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yaşam olanağı sağlamaktır. Erdemi, bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet olarak 

sınıflandıran Platon’a göre, yöneticilerin erdemi bilgelik, korucuların erdemi cesarettir. 

Ölçülülük ve adalet belirli bir sınıfın erdemi olmayıp, devleti oluşturan herkeste 

bulunması gereken erdemlerdir.       

           7.  Devlet Adamı 

 

           Platon Devlet Adamı adlı eserinde, Devlet’te tasarladığı ideal devlet tasavvuruna 

devam etmekte, devlet adamının nasıl olması gerektiği sorusuna cevap aramaktadır. Bu 

kitaptaki temel fark, devlet adamının kanunlardan üstün kabul edilmesidir. Ona göre 

devlette asıl önemli olan emredici kral/devlet adamıdır. Devlet adamlığını bir yönetme 

sanatı olarak gören Platon’a göre kanunlar, toplumun ihtiyaçlarına göre sürekli değişen, 

değişmesi de gereken kurallardır. Oysa devlet adamı yöneticilik gücünü, daima aynı 

kalanın, yani ideaların bilgisine dayanan bilgelikten almaktadır. Platon’a göre 

değişmeyenin bilgisine sahip devlet adamı, sürekli kanunlar yapıp, daha sonra ihtiyaç 

duyulması halinde onları değiştirmek yerine, emir verme yetkisini kullanmalıdır. Çünkü 

insana dair her şey, dünyaya ait olup sürekli oluşma, bozulma ve değişim halindedir. Bu 

konuda Platon şöyle der kitapta: “ En güzeli güçlü kanunlar değil, bilgili bir kraldır.”109 

           Devlet adamlığını bir tür dokumacılığa benzeten Platon, devlet adamının asıl 

görevinin, farklı kişilik özelliğine sahip insanlardan meydana gelen bir toplumda, 

herkesin mutlu olacağı adil bir düzen kurmaktır. Platon, Devlet’te bilgi sever, şeref 

sever ve kazanç/para sever olarak sınıflandırdığı insan tiplerini, bu kitabında iki insan 

tipine indirir. Ona göre insanlar, ölçülü ve enerjik olarak sınıflandırılabilirler. İki tip 

kişilik arasında daima çatışma olduğunu belirten Platon, doğaları ne kadar birbirinden 

 
109 Platon, Devlet Adamı, Çev. Furkan Akderin, ( İstanbul : Say Yayınları, 3. Baskı, 2014 ),s.88 



 

37 

 

farklı olsa da , bu iki erdemi birbirine bağlayan Tanrısal bir bağın aralarında daima var 

olduğunu belirtir. 110 

           Her bilimin işi, kötü unsurları mümkün olduğunca ayıklayıp, yararlı ve iyi 

unsurları alarak, bunlardan birbirine benzeyen veya benzemeyen şeyleri bir araya 

getirmek suretiyle bir eser meydana getirmektir. 111  Devleti yönetmek bir tür 

dokumacılık gibi, farklı renklerdeki ipliklerden güzel bir kumaş ortaya çıkarmaya 

benzeyen bir sanat olmalıdır. Devlet yönetimi farklı özelliklere sahip insan tiplerini rast 

gele bir araya getirmek değildir. Platon iki farklı insan tipinin sadece kendileri gibi 

insanlarla bir arada olduklarında çok uç noktalara gidebileceklerini, buna karşılık bu 

farklı insanların bir arada yaşadıklarında birbirlerini dengeleyebileceklerini savunur. 

Devlet adamının yönetme sanatındaki amacı, ölçülü ve enerjik insanlar arasında bir 

ayrılığın çıkmasını engellemektir. Aksine  amaç; onların fikir, şan, şeref ortaklığı ile bir 

arada dokunmaları ve böylece yumuşak ve sıkı bir kumaş haline gelmelerini sağlamaktır. 

Devleti yönetecek kişinin tek kişi olduğu durumlarda, bu iki karaktere sahip olan kişi 

seçilmelidir. Birden fazla yöneticinin gerekmesi durumunda ise iki tarafa da eşit pay 

vermek gerekecektir. 112  Bir ülke yönetiminde bu iki farklı karakter bir araya 

gelmedikçe, hem devlet için hem de insan için doğruluk sağlanmış olmayacaktır. 

Krallık bilimi, her ikisi de insani olan enerjik ve ölçülü karakterleri bir araya getirerek, 

her iki hayatı anlaşma ve dostlukla bir araya getirmektir. Görüldüğü gibi Platon bu 

eserinde, Devlet’ te ki kanunların  yaptırım gücü yerine, devlet adamının kanunların 

üzerinde uzlaşmacı bir tutumunu öne çıkarmaktadır.  

           Platon’un devlet başkanının asıl görevinin, karakterleri farklı insan gruplarını, 

dostluk ve bir anlaşma ile bir araya getirip yönetmesi olduğu şeklindeki ifadesi, 

Farâbî’nin tek devlet başkanının yönetimi altında yaratılışları farklı insanların aynı amaç 
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için birada uyum içinde yaşaması görüşüne benzemektedir. Farâbî, faziletli toplumda 

tıpkı âlemdeki varlıklar gibi farklı özelliklere sahip insanlar olabileceğini ifade ettikten 

sonra, önemli olanın aynı ortak amacı gerçekleştirmek  için birbirlerine yardım etmeleri 

olduğunu belirtmiştir.113  Platon bunu farklı renklerdeki ipliklerle dokunmuş kumaşa 

benzetmiştir.  

           Platon bu eserinde de devlet türlerini, tek bir kişinin, birkaç  kişinin ve çok 

sayıda kişinin yönettiği devlet şekilleri olarak üçe ayırır. Bunlar monarşi, aristokrasi ve 

demokrasidir. Bu üç yönetim şeklinin bozuk ve doğru yönetimleri şeklinde alt türleri 

bulunmaktadır. Tek adam yönetiminin doğru şekli monarşi, bozuk şekli zorbalık 

yönetimidir. Devleti birkaç kişinin doğru yönettiği şekil aristokrasi, bu yönetimin bozuk 

şekli oligarşidir. Demokrasinin de kanunlara uyan ve uymayan şeklinde iki türü 

olduğunu belirten Platon, sınıflandırmalarda farklı ölçütler kullanmaktadır. Mesela bu 

kriterlerden birisi, devlet yönetiminin rızaya mı yoksa şiddete mi dayandığıdır. Bir diğer 

kriter, devletin yazılı kanunlara bağlı olup olmadığıdır. 

           Platon’a göre yazılı kurallara bağlı altı devlet içinde en iyi yönetim şekli olan 

monarşi, kanun bulunmadığında da en kötü yönetimdir. Birkaç kişinin yönettiği devlet 

hakkında, diğer iki yönetimin ortasında bir yönetim olduğunu söylemekle yetinen 

Platon, çoğunluğun yönetimi olan demokrasi için, kanunlar geçerli olduğunda en kötü 

yönetim şekli olduğunu söyler. Ama devletlerin kanunlara bağlı olmadığı zaman en iyi 

yönetim haline geldiğini belirtir. Tüm yönetim şekillerinin kanunsuz ve düzensiz olduğu 

zamanda, en iyi yönetim demokrasidir. Ancak hepsi kanunlara göre yönetildiğinde 

demokrasi en kötü yönetimdir. 114  Platon’un yedinci devlet olarak isimlendirip 

tasarladığı kendi devlet yönetimi, bütün yönetimlerden farklıdır. Ona göre her şeye 

 
113 Farâbî, Medînetü’l-Fâzıla, s.74 
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emreden, kanunlarla ve tüm devlet işleri ile ilgilenen, her şeyi güzel bir biçimde 

dokuyan bilime, devlet bilgisi denilmektedir. 115 

           8.  Yasalar 

 

         Adalet kavramını Devlet’te detaylı bir şekilde inceleyen Platon, Yasalar116’ da 

ideal devlet tasavvurunun kanunlarını ele almaktadır. Adalete yüklediği kavram bu 

kitabında da aynı şekildedir. İnsanın nihai amacının mutlu olmak olduğunu, bunun da 

kanunların hakim olduğu bir devlette yaşayarak elde edileceğini, insanın ruhunu manevi 

yetkinliğe ulaştıracak erdemlerin, ölçülülük, aklı başındalık ve yiğitlik olduğunu 

söyleyen Platon117, Tanrısal iyiliğin, aklı başındalık, akılla birlikte giden ölçülü bir ruh 

ve bu ikisinin yiğitlikle bir araya gelmesi ile oluşan adalet olduğunu ifade eder118 . 

İlaveten adaleti, insanı ruhi yetkinliğe götüren erdemlerden birisi olarak görür. Erdem 

mutluluğa ulaşmanın yoludur. İnsanın yaptığı eylem, adaletten ne kadar pay alırsa, 

güzellikten de payına düşen o kadar olacaktır. Adaletsiz insan kötüdür ve kötü eylemler 

insanı mutluluğa ulaştırmazlar.119 

           Platon devlet tasavvurunda gücü Devlet’te filozoflara, Devlet Adamı’nda 

kral/devlet adamına vermiştir. Yasalar’da bu gücü kanunlara vermektedir. Platon devlet 

tasavvuruna bu kitabında da devam ederken, devlette hakim gücün yasalar olması 

sebebi ile, yapacağı yasaları detaylandırır. Platon yasaları yaparken, insanın var 

olabileceği her alanı dikkate almıştır. Toplumun en küçük birimi olan ailenin 

kurulmasından, insanların yaşlandığında nerede yaşayacağı, onlara hangi görevlerin  

verileceğine kadar, hayatın her aşamasını düşünüp, onlarla ilgili gerçekçi yasalar 

yapmaya çalışmıştır.  

 
115 Platon, Devlet Adamı,  s. 105 
116 Platon,  Yasalar, Çev. Candan Şentuna – Saffet Babür, ( İstanbul: Kabalcı yayınevi, 1998 ) 
117 Platon, a.g.e., s. 55 
118 Platon, a.g.e.,  s. 57 
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           Platon, daha önceden diğer eserlerinde gördüğümüz, toplumu oluşturan 

insanların yaratılışlarına uygun işi yapması gerektiği görüşüne uygun olarak, bu 

kitabında da devlette iş bölümü yapmaktadır. Bu iş bölümünden hareketle ideal devlette 

görev dağılımı şöyledir: 

           1. Kanun Koyucular: Elli ile yetmiş yaş aralığında olmalıdır. Bu kimselerin 

öncelikli görevi, kanunların korunmasıdır. Bu kişiler toplumun çeşitli kesimleri 

tarafından seçilerek görevlendirilirler. Hukuk sanatını iyi bilen kanun koyucu, devlet 

için büyük bir şanstır. Ölçülülük devlet adamlığının temel şartıdır ve devletin başında 

bir kişi olmalıdır.120 Yasa koyucu üç şeyi, yani yasalarını yaptığı kentin nasıl özgür, 

uyumlu ve aklı başında olacağını göz önüne alarak yasa çıkarmalıdır. 

           2. Ordu Komutanları: Adayları kanun koyucular belirler, savaşa gitmiş 

kimseler ve gidecek yaşa gelenler seçime katılabilirler.  

           3. Konsey Seçimi: Üç yüz atmış kişiden oluşacak konsey, her birisi doksan 

kişilik dört bölümden oluşmalıdır. Bu dört bölüm, toplumdaki dört varlık sınıfını temsil 

etmelidir.  

           4. Koruyucu Üyeler: Başlıca görevleri devlette karışıklık çıkmasını önleyecek 

tedbirleri almak, çıkan karışıklıkları bastırmak, ortalığı yatıştırmaktır. Ayrıca on iki 

bölgenin de kendi koruyucuları olacaktır. 121           

           Platon’a göre, ideal devlete adalet erdemi ile ulaşılabilir. İnsanlar, iyiyi amaç 

edindiklerinde kendilerini kötülükten sakındırarak bu erdeme ulaşabilirler. Platon felsefi 

sisteminde adaleti, erdeme götüren saiklardan görse de, adalet; cesaret, ölçülülük, aklı 

başındalık gibi erdemlerden ayrı da değildir. Platon’a göre her şeyin ölçüsü insan değil, 

tanrı olmalıdır. İnsanlar arasında ölçülü olanı, kendisine benzediği için tanrı onu sever, 

ölçülü olmayan ise tanrıya benzemez, ona düşmandır ve adaletsizdir. Mutlu olmak 

isteyen kişi adalete bağlanmalı ve alçak gönüllü bir şekilde adaletin peşinden 

 
120 Paksüt, Fatma, Platon ve Platon Sonrası, ( Ankara : Ayyıldız Matbaası, 1980 ), s. 397 
121 Paksüt, Fatma,  a.g.e., s.417-422 
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gitmelidir.122  Buna göre mutluluk ruhun iç düzeninden ve adaletten; mutsuzluk ise 

insanın arzu ve isteklerine karşı kendisine hakim olamamasından ve adaletsizlikten 

kaynaklanır. O’na göre adalet, diğer erdemlerden önce gelmektedir ve erdemlerin en 

değerlisidir.  

           Devlet yönetiminde yetkilerin sınırlandırılması adalet ve ölçü getirir. Filozofa 

göre, ölçü bir yana bırakılıp, küçük gemiye büyük yelken, ufak tefek bedene fazla 

yiyecek ve kaldıramayacak adama büyük yetki verilirse, hepsi alt üst olur; ilki ölçüyü 

aştığı için hasta olur, diğeri aşırılıktan kaynaklanan adaletsizliğe sürüklenir. 123  Bir 

devlet kalıcı ve insanlık ölçüleri içinde mutlu olmak istiyorsa, onur ve cezaların adaletli 

bir şekilde doğru dağıtılması gerekmektedir. Şereflerin doğru dağıtılması, devletin 

yaşaması ve sürekli olmasını sağlamaktadır.124 

           Platon, iç bölünme ve parçalanmayı dış düşmanlara karşı savaştan daha tehlikeli 

görür ve siyasal düzenin sağlanması için yasalarla çaba gösterilmesi gerektiğini savunur. 

O’na göre, barış yasaları çıkarmak savaş yasalarının yapılmasını engelleyecektir. 125 

           Platon’ a göre adalet doğal değildir, tersine insanlar bunun için bir ömür boyu 

bunun üzerine tartışırlar ve değiştirirler. Değişiklik doğaya göre değil, sanat ve yasaya 

göre ortaya çıktığı halde, yapıldığı anda geçerli olmaktadır.126  Bir insanda öfkenin, 

korkunun, hazzın, acının, kıskançlıkların ve tutkunun ruha egemen olmasını adaletsizlik 

olarak gören Platon, bir devletin veya kişilerin en iyiyi hedefledikleri yerde, “en iyi” 

olarak kabul edilen şey eğer ruhlara egemen olup, o kişilere çeki düzen veriyorsa, bu 

şekilde yapılan her hareketin adil olduğunu ve insanlar için de en iyi şey olduğunu 

belirtmektedir.127 Aç gözlülük insanlarda hastalık, mevsimlerde afet, devlette ve devlet 

 
122 Platon, Yasalar, s.174 
123 Platon, a.g.e., s. 141 
124 Platon, a.g.e., s. 149 
125 Platon, a.g.e.,  s. 53 
126 Platon, a.g.e., s. 388 
127 Platon, a.g.e., s. 356 
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düzenlerinde adaletsizlik olarak kendisini göstermektedir.128 Son olarak Platon şöyle bir 

soru soruyor : “ bütün insan ilişkilerini uygarlaştırmış olan adalete nasıl olur da 

insanlar için güzel denmez? “129 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 Platon, Yasalar,  s. 414  
129 Platon, a.g.e., s. 453 
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           II. BÖLÜM: FÂRÂBÎ FELSEFESİNDE ADALET KAVRAMI 

 

        1.   Fârâbî 

            

           İslam felsefesi tarihinde klasik döneminin (VIII-XIII yüzyıllar) ilk 

filozoflarından olan Farâbî (ö. 339/950) , kendine özgü felsefi sistemi ile bu dönemde 

öne çıkan bir filozof olmuştur. İslam felsefesinin gerçek anlamda sistem kurucu filozofu 

olarak kabul edilen Farâbî, İslâm dünyasına genel olarak felsefeyi, özel olarak da siyaset 

felsefesini metafiziksel boyutu ile öğreten kişi olarak kabul edilmiştir. 130  O bu 

tanımlamaya, hem Yunan felsefesinin önemli eserlerine yazdığı şerhlerle hem de felsefi 

tarzda yazdığı eserlerle layık görülmüştür. Kendi kurduğu felsefi sistemi varlık 

biliminden ahlâka, eğitimden siyaset bilimine kadar uzanan geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Yunan Felsefesinde sistem filozofu olarak kabul gören Platon ve Aristo 

gibi  kendisine ait âlem tasavvuru, Tanrı tasavvuru, ruh hakkındaki görüşü,  ahlâk ve 

eğitim öğretisi,  siyaset felsefesi vardır. Onlar gibi felsefenin hemen hemen her alanında  

çok sayıda eser yazmış olması, onun  bir sistem filozofu olarak anılmasını sağlamıştır. 

Farâbî bu özelliği ile kendisinden sonra gelen İbn Sîna ve ibn Bâcce gibi filozofları da 

etkilemiştir. Eserlerinin Hıristiyan ve Yahudi dünyasında tercüme edilmesi, düşünceleri 

ile batı düşünce dünyasını da etkilediği sonucuna varmamızı sağlamıştır. Ayrıca Musa b. 

Meymûn’un da bizatihi ifade ettiği üzere Farâbî, Yahudi felsefesini de etkilemiştir.131 

Mübahat Türker Küyel’in  ifadesine  göre, Hıristiyan orta çağının en büyük filozofu 

olan Aquino’lu St. Thomas, din ve bilimin felsefe ile uzlaştırılmasında Farâbî’den 

etkilenmiş olmasının yanında, Tanrı’nın varlığı, adları, sıfatları, yaratma gibi eylemlerin 

açıklanmasında ondan esinlenmiş, onun görüşlerini benimsemiştir. Farâbî dolaylı olarak 

Descartes, Leibniz ve çağdaş Yeni-S. Tomacılar’ı da etkilemiştir.132  

 
130 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s. IX 
131  İbn Meymûn ( Maimonides ), Delâletu’l-Hâirîn, ( Kimlik Yayınları, Kayseri, 2019 ), s.24   
132 Türker Küyel, Mübahat, Değer ve Farâbî,  AÜİFD, c.20 (s.71-84), Ankara, 1975, s.78. 
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           Farâbî, mantık bilimine yaptığı katkı sebebiyle felsefe tarihinde Aristo’dan sonra 

İkinci Öğretmen/Muallimi’s-Sâni olarak anılmaktadır. O, üzerinde durduğu her 

meseleyi mantık veya aklın ilkeleri bağlamında tutarlılık ve bütünlük içinde ele almıştır. 

Farâbî’ye göre mantık, kendisine uyulduğu zaman aklı ıslah eder ve insanı hakikate 

giden yola yöneltip hataya düşme tehlikesinden kurtaracak genel ilkeleri verir.133 O’nun 

ifadesine göre “ Zira mantık, her şeyde doğruyu yanlıştan ayıran bir âlettir. 134 

           Farâbî, Tanrı, âlem ve insan hakkında özenle kurulmuş bir felsefi sistem 

geliştirmiştir. 135  Siyaset felsefesinde büyük oranda Platon’dan etkilenen Farâbî’nin 

felsefi sistemi, dini yasalarla felsefi görüşleri uzlaştırmaya çalışması  sebebiyle eklektik 

bir yapıya sahiptir. Yunan felsefesinde olmayan mutlak yaratma, tevhit ve nübüvvet gibi 

konularda, Yeni Eflatuncu felsefeden yararlanarak, sudur nazariyesi ile çözümler 

bulmaya çalışmıştır. Farâbî, önce Yunan kaynaklarından elde ettiği Yeni-Eflatuncu 

Aristo yorumlarını kaynak olarak alıp, Aristo ve Platon’un görüşleri arasında uzlaşı 

sağlamaya çalışmıştır. Daha sonra da elde ettiği bu uzlaşıyı İslâm inancıyla uzlaştırmaya 

çalışmıştır.136 Din ile felsefe arasındaki uzlaştırmayı nübüvvet ve filozofluk anlayışına 

dayanarak açıklamaya çalıştığını anladığımız filozofumuza göre, gerçek filozofla 

peygamber arasında fark yoktur. Her ikisi de aynı kaynaktan beslenir ve her ikisinin de 

amacı insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. 137  Farâbî felsefesinde 

mutluluk en yüksek amaç olarak kabul edilmektedir.  

           Araştırmamızın konusu olan adalet kavramı, Farabî’nin siyaset ve ahlâk 

felsefesine dair konuları ele aldığı şu eserleri incelenerek ele alınacaktır: Tahsilu’s-

Saâde, et-Tenbih alâ Sebili’s-Saâde, Fusulu’l-Medeni, Siyasetü’-Medine ve Medînetü’l-

 
133 Deniz, Gürbüz, Farâbî’nin Tanrısı, ( İslâm Düşüncesinin Ana Merkezleri: Mâverâünnehir içinde, 

Yayın Hazırlığı, Dr. İsmail Kurt- Seyit Ali Tüz, İstanbul, Ensar Neşriyat, 2019),s.415 
134Farâbî, Risâle fima yenbağî en yukaddeme kalbe te’allümi’l-felsefe, ( İslâm Filozoflarından Felsefe 

Metinleri içinde, Hazırlayan ve tercüme eden, Mahmut Kaya , İstanbul, Klasik Yayınları, 2007/kasım ), 

s.113 
135 Ed. Kaya, M. Cüneyt, İslam Felsefesi- Tarih ve Problemleri, ( TDV Yayınları, Ankara, 2018, 6. bs ), s. 

156 
136 Taylan, Necip, Ana Hatlarıyla İslam Felsefesi, (  İstanbul, Ensar Neşriyat, 2014 ), s.156 
137 Bayraktar, Mehmet, İslam Felsefesine Giriş, ( Ankara: TDV Yayınları, 2015 ), s.156 
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Fâzıla bu alanda yazmış olan en bilinen eserleridir. Bu kitaplara ilave olarak yeri 

geldiğinde Filozof’un başka kitaplarından da faydalanılacaktır. Farâbî’nin bu 

kitaplarının genel konusu olan ahlâk felsefesinin yakın hedefi eğitim ve iyi davranışlar, 

uzak hedefi ise mutluluğun kazanılması,  elde edilmesidir.138 Farâbî felsefeyi, teorik 

yorumlar ve akıl yürütme ekseninde ele almıştır. Bununla beraber ahlâkı, siyaset 

felsefesinin içinde insandan başlayıp topluma yansıyan bir uygarlık projesi olarak 

sunmaya çalışmıştır.139 

           2.   Adalet Kavramı 

 

           Farâbî felsefesinde adalet kavramı ile Platon felsefesindeki adalet kavramı 

arasında benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da bulunmaktadır. Öncelikle Farâbî,  

Platon gibi bu kavramı salt hukuk ve siyaset felsefesi açısından  ele almamış, adalet 

kavramını âlemle, insanla ve toplumla ilişkilendirerek açıklamıştır. Aşağıda 

karşılaştırmalı olarak incelenecek olan temel ayrım,  iki filozofun kozmoloji 

görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Platon adaleti, idealar âlemi örnek alınarak, şekil 

verilen evrendeki düzen, bütünlük, mükemmellik olarak tanımlamaktadır. O’nda ki 

adalet, her zaman aynı kalan İyi İdeası’nın örnek alınmasıyla kurulan/elde edilen bir 

düzendir.  Farâbî adaleti, varlığın kendisinden sudur ettiği İlk Varlık’ın cevherinin adil 

olması hasebiyle, O’ndan sudur eden varlıkların da kendi mertebelerine göre, denge ve 

düzen içinde varlık sıralamasında (meratibu’l-vücud) yerlerini almaları şeklinde 

tanımlamıştır. Ona göre adalet, Tanrı’nın cevherinden kaynağını alan doğal bir 

sıralanma, hak ve düzen almadır. Yani Platon adalet kavramını elde edilmiş, şekil 

verilmiş bir bütün, düzen ve mükemmellik bazında değerlendirirken, Farâbî kavramı 

varlıkların mertebelerinde ki zorunlu ve doğal hak, sıralama, denge ve uyum olarak ele 

almıştır. Her iki filozofta kavramı sırf kozmoloji ile sınırlamamışlardır. İnsanı içinde 

 
138 Uyanık , Mevlüt– Akyol, Aygün, İslâm Ahlâk Felsefesi, ( Ankara : Elis yayınları, 2015 ), s. 137 
139 Saruhan, Müfit Selim, Farâbî’de medeniyetin Kurucu İlkeleri Üzerine, Kutadgubilig Felsefe Bilim 

AraştırmalarıDergisi, sy.18 ( Ekim 2018 ), s.385 
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yaşadığı âlemden ayrı düşünmeyen filozoflar, adalet kavramını insanın fiziki 

bütünlüğünü,  evren  ve toplumla ilişkilendirerek açıklamışlar, siyaset felsefelerini bu 

yapılar üzerine kurmuşlardır. Özellikle Farâbî, Medînetü’l-Fâzıla adlı eserine, 

kendisinin mükemmel toplum tasavvurunu ortaya koyduğu bu çalışmasına, el-Evvel, 

O’ndan sudur eden varlıklar ve âlem tasavvuru ile başlamıştır. Bu da bize filozofun 

Tanrı kavramını yalnızca metafizik alanda değil, ahlâk ve siyaset alanlarında da merkezi 

bir konumda kullandığını göstermektedir.140 Farâbî âlemde gördüğü adil düzeni, uyumu, 

birliği ve iş birliğini tasavvur ettiği faziletli toplum düzeninde de görmek istemektedir. 

Eserlerinde sıklıkla bu benzerliğe dikkat çeken filozof, İlk Varlık’ın âlemdeki konumu 

ile  İlk Başkanın faziletli devletteki konumunu bir birine benzetmektedir. Hatta faziletli 

devlet tasavvurundaki devlet başkanı ile insan vücudundaki kalbin işlevleri açısında da 

birbirine benzerliğini özellikle vurgulamaktadır.  

           Platon’da adalet, evrenden devlete, devletten de insana uzanan bir kavram olarak 

kullanılmaktaydı. Evrende denge, birlik ve bütünlüğün karşılığı olarak kullanılan adalet 

kavramı önce ideal devlet yönetiminde, daha sonra  insanı yetkinliğe ulaştıracak bir 

erdem olarak Platon’un insan görüşünde kullanılmıştı. Farâbî’de adalet kavramı, 

evrenden insana, insandan devlete uzanan bir seyir takip etmektedir. Tanrının evrendeki 

tüm varlıklarla olan ilişkisinde, tanrının insanla olan ilişkisinde ve insanın evrenle ve 

onun içinde ki tüm varlıklarla ilişkisinde adalet kavramı, denge, düzen, ölçü, uyum,  

kelimeleri kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

           Farâbî ‘nin Medînetü’l-Fâzıla’ya, tevhidi dünya görüşünün temel alındığını 

anladığımız İlk Varlık/el-Evvel ile başlaması, Platon Felsefesi ile ayrıldıkları ilk alandır. 

Okumalarımızdan edindiğimiz kadarı ile Platon’da her şeyin yaratıcısı, sebebi ve tek bir 

tanrı anlayışı bulunmamaktadır. Kitaplarında kutsal bir tanrısal alan, tanrılar katı terimi 

gibi ulvi bir tanrı ve tanrılar ifadelerine rastlanmakla beraber, evrenin ve içindeki her 

 
140 Aydınlı, Yaşar, Farâbî, ( İstanbul, İsam yayınları, kasım 2018 ), s. 71 
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şeyin kendinden meydana geldiği, tek, eşsiz, ezeli ve ebedi bir tek tanrı anlayışı 

bulunmamaktadır. Filozofun bu tasavvurunda içinde yaşadığı çok tanrılı din ve kültürün 

etkisi altında olduğunu söylemek mümkündür. Farâbî’nin tanrı anlayışı tezin sonraki 

bölümlerinde onun varlık hakkındaki görüşleri anlatırken incelenecektir. 

           Farâbî’nin adalet kavramı ile ilgili görüşlerini açıklayabilmek için, onun 

felsefesinin temel kavramları hakkında genel bir bilgi vermek gerekmektedir. Çünkü 

onun varlık, Tanrı ve sudûr teorisini anlamadan, felsefesindeki bir kavramı anlamak 

zordur. Sistem filozofu olarak, sisteminin içindeki bir kavramı anlayabilmek, onun 

sistemini bilmekten geçmektedir. Onun sistemindeki her bir kavram birbiri ile 

bağlantılıdır. Mesela, Farâbî’nin varlık hakkındaki görüşünü bilmeden, onun adalet 

kavramına yüklediği anlamları ayırt etmek zordur. Keza tanrı ve âlem hakkındaki 

görüşleri de öyledir.  

               3.  Fârâbî Felsefesinin Ana Kavramları 

            

            Daha önce de belirtildiği gibi Farâbî’nin felsefesi eklektik bir yapıdadır. O 

farklı kaynaklardan elde ettiği felsefi bilgileri ele alıp birbirleriyle uyumlu hale 

getirmeye çalışmış, onlardan uyumlu ve bütünlüklü bir felsefi sistem çıkarmıştır. 

Farâbî’nin kaynakları, Platon, Aristo, Yeni-Eflatunculuk ve İslâm dininin esaslarıdır. 

Felsefi sisteminde tanrı anlayışı, Aristo’nun kendini düşünen/akleden tanrı tasavvuruna 

benzemektedir fakat, onun hareket etmeyen ilk hareket ettirici tanrı tasavvurundan 

farklıdır. Tanrı ve ondan meydana gelen/taşan varlığı, Aristo’nun tanrı tasavvuru ile 

açıklayamayan Farâbî, burada Plotinos’un varlığa geliş tasavvurundan faydalanmıştır. 

Varlığı tanrıdan feyz eden, taşan bir olgu olarak yorumlamıştır. Dolayısıyla da varlığa 

gelen her varlık ondan kendi hak ettiği kadar bir varlık almıştır. Yani her varlığın hak 

ettiği ölçüde varlıktan pay alması, tanrının cevherinin adil olması sebebiyle her varlığa 

da adil bir şekilde varlıktan bir pay verildiği şekilde anlaşılmıştır.  
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         3. 1.  Varlık 

 

           Varlığı, İlk Sebep ve sebepli varlıklar olarak ikiye ayıran Farâbî’ye göre, İlk 

Varlık bütün varlıkların İlk Sebebi’dir. 141  Sebepli varlık, İlk Sebep gibi bir varlık 

kategorisine sahip olmayan ve asla böyle bir varlığa sahip olması düşünülemeyen,  

varolma ve varolmamaları imkan  dahilinde olan, varlıkları ve yoklukları düşünülebilen 

varlıklardır. İlk Sebep’in yokluğu düşünülemez, onun varlığı en üstün varlıktır. O, bir 

ve eşsizdir, bütün var olanların ilk sebebidir. İlk Varlık, kendisi dışında var olan her 

şeyin kendisinden varlığa geldiği varlıktır. O’ndan varlığa gelen bütün varlıklar O’nun 

kendi varlığından çıkmıştır. 142  O ezelidir, varlığının kendisiyle, kendisinden veya 

kendisi için olacağı bir nedeninin olması mümkün olmayan bir varlıktır.143 O madde 

değildir, sûreti de yoktur. Zaten sûreti olsa maddesi de olmak zorunda olacağından, 

madde ve sûretten meydana gelen bir terkip olurdu. Varlığı onu meydana getiren 

parçalara muhtaç olan bir mümkün varlık olmuş olur ve parçaları da onun varlığının 

nedeni olmuş olurdu.  

           Platon’da İlk Sebep ve sebepli varlık sınıflaması bulunmamakta, buna karşılık 

akılla kavranabilen idealar âlemi ve duyularla kavranabilen âlem şeklinde bir sınıflama 

bulunmaktadır. İdeaların akılla kavranabilir olması, biz mümkün varlıkların kendi 

kapasitesi ölçüsünde, Tanrı’yı akletmesine benzetilebilir. Farâbi’de olduğu gibi net bir 

tanrı tasavvuru bulunmayan Platon, daha önce de bahsedildiği gibi,  ulvi bir tanrı ve 

tanrılar  inancına sahiptir. İdeaların özelliklerinin anlatıldığı bölüm  hatırlanılacak olursa, 

ideaların özellikleri nispeten Farâbî’nin tanrı tasavvurlarına benzemektedir.144  İdeaların 

bilgisine aklî faaliyetlerle ulaşılması, İlk Varlık’ın ancak akılla kavranabilen varlık 

olması, aklın faaliyetini merkeze alması açısından birbirine benzemektedir. Akılsal 

 
141 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s. 1 
142 Fârâbî, a.g.e., s.15 
143 Fârâbî, a.g.e.,, s.1 
144 Arslan, Ahmet, İlkçağ Felsefe Tarihi, s.255-256 
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faaliyet Platon’da da Farâbî felsefesinde olduğu gibi tanrısal alanla irtibatlı kabul 

edilmektedir.                                                              

           İnsan bil kuvve akıl sahibidir. Yani aklını fiil haline getirebilmesi için bir nedene 

ihtiyaç duyan bir varlıktır. Ancak akletmesiyle de kendi kabiliyeti ölçüsünde, Tanrı’nın 

kendine izin verdiği ölçüde akledebilir. Onu tamamen akletmesi sıradan insanların 

yapabileceği bir durum değildir. Farâbî’ye göre, bunu ancak filozoflar başarabilir. 

Farâbî’nin kullandığı sebepli varlıklar âlemi Platon’un duyular aleminden farklıdır. 

Duyular âlemi, beş duyumuzla algıladığımız, görünür âlemdir.  Farâbî’ye göre, semâvi 

varlıklar da sebepli varlık kategorisinde bulunmaktadır. Göksel varlıklar da denilen 

semavi varlıklar, sebepli varlıklar olmalarına rağmen bizim duyularımızla müşahede 

edebileceğimiz varlıklar değildir.  

           İlk Varlık her zaman bilfiildir, bu sebeple O ezelidir, ezeliliği cevheri ve zâtı 

bakımından daimi olarak bulunmaktadır.  O’nun, cevheri bakamından kendisi dışındaki 

tüm varlıklardan farklı olması, başka bir varlığın onun varlığına sahip olmasını 

imkansız hale getirmiştir. İlk Varlık’ın zıddının olması imkansızdır.145 Çünkü zıddının 

olması ondan farklı bir varlığın olmasını gerektirmektedir. Zıddı olma durumu doğal 

olarak birbirlerini ortadan kaldırma ve yok etme durumuna sebep olacağından dolayı, 

İlk Varlık’ın zıddı ile bir ilişkisinin olmasını gerektirecektir. Böyle bir durum yani 

ortadan kaldırılabilir olma durumu, bunun imkan dahilinde olmasını gerektirecektir ki, 

bu da İlk Sebep için imkansızdır. Bu ancak mümkün varlıklar aleminde olabilecek bir 

durumdur. Varlığını zıddının yokluğuna borçlu olan bir varlığın, zıddının yokluğu 

kendisinin varlık nedeni olacaktır. Varlığı bir nedene bağlı olma durumu ancak sebepli 

varlıklar için söz konusudur.  

 
145 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.4 
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           İlk Varlık, mutlak olarak İlk Sebep’tir.146 Onun varlığının hiçbir nedeni yoktur. 

Bundan dolayı da cevheri kendisini meydana getiren sebeplere/parçalara bölünemez. 

Onun bölünemez oluşu, bir büyüklüğünün olmadığının, cisim olmadığının kanıtıdır. O 

mutlak manada Bir’dir. O madde olmadığı ve maddesi de olmadığından dolayı, cevheri 

bakımından bilfiil akıldır.147 O cevheri bakımından ma’kûl’dür. Çünkü ma’kûl olmasına 

engel olacak maddeye sahip değildir. O ma’kûl olmak için kendisinden başka, kendisini 

düşünecek bir cevhere muhtaç değildir. İlk Varlık’ın ma’kul/akılla kavranılır olması 

bize Platon’un idealarını hatırlatmaktadır. Platon ideaların ancak akılla kavranabilen 

varlıklar olduğunu ifade etmektedir. 148  Daha önce Platon’un  idealarının anlatıldığı 

bölümde, ideaların özellikleri sıralanırken, onların ezeli ve  ebedi oldukları, madde 

olmadıkları, hareket ve değişimlerinin söz konusu olmadıkları, bir ve eşsiz oldukları 

gibi, sadece akılla kavranabilen varlıklar oldukları anlatılmıştı. İdeaların bu özellikleri 

bize Farâbî’nin tanrı anlayışı ile benzerlikleri olduğu sonucuna varmamıza neden 

olmaktadır. 

            Akıl olması yönünden Ma’kûl’dür/akledilendir. 149 O kendisini, kendi cevherini 

düşünmektedir. Kendisini düşünmesinden dolayı da  bilfiil Âkil’dir/akledendir. İlk 

Varlık akıl, ma’kul ve âkildir. Bütün bunlar tek bir cevherdir ve bölünemezdir. İnsan 

maddeye sahip olmasından dolayı bilfiil ma’kûl değildir, bilkuvve ma’kûldür. 150 

Maddeyle var olan insanın, maddeden bağımsız ve her bakımdan mükemmel bir varlığı 

tanımlayabilmesi mümkün değildir. Onu tanımlayabilmek için Onu önceleyen bir varlık 

bulunmadığından, Onun varlığını ve cevherini kuşatacak bilgi de yoktur.151 Onun aşırı 

mükemmel oluşu onu anlamaya ve algılamaya engeldir. Bu noktada Farâbî, Platon’un 

 
146 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.1.  İlk Sebep tanımlaması Platon’da bulunmamakta ancak 

Aristoteles’de yer almaktadır. Platon sadece İyi ideasını anlatırken, İyi ideasını nesneleri görünür kılan 

neden olarak tanımlamıştır. 
147 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.7 
148 Platon, Timaios, s.38 
149 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.49 
150 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.7 
151 Deniz, Gürbüz, Farâbî’nin Tanrısı, s.419 
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ideaları anlatırken kullandığı güneşe benzer, ışık benzetmesini kullanmaktadır. Platon 

İyi ideasını görmenin nedeni olarak tanımlamıştı. Güneş ya da ışık, görünen dünya da, 

göz ve görünen nesneler için ne anlam ifade ediyorsa, kavranılan dünya da iyi ideası 

aynı anlama gelmektedir.152  O hem nesnedir hem de nesnelerin görünmesi için bir 

nedendir. Farâbî’ye göre de, ışığın kendisi parlaktır ve görünen şeylerin ilkidir. Aynı 

zamanda diğer görünen şeyler onun sayesinde görünür oldukları için, ışık varlıkların 

görülmesinin de nedenidir. Işık ne kadar büyük, parlak ve mükemmel olursa, onu 

görmemiz o kadar zorlaşacak, görme algımız o kadar zayıf olacaktır. Çünkü onun 

mükemmelliği bizim onu görmemize engel olacaktır. Biz mümkün varlıkların her 

bakımdan kusursuz bir varlığı, varlığının mükemmelliğinden ve ihtişamından dolayı 

görmemiz ve tanımlayabilmemiz olanaksızdır.  

           Onun varlığından önce bir varlık bulunmadığı gibi, Onun varlığının derecesinde, 

onun kuşatamadığı bir varlık da bulunmamaktadır. Bu nedenle, Onun varlığının, 

kendisinden önce varolan başka bir şeyden faydalanması imkansızdır.153 Farâbî’nin bu 

ifadesi ile Platon’un evreni tanımlarken yaptığı tanım arasında benzerlik 

kurabilmekteyiz. Tanrı Demiurge evreni, var olan dört ana maddenin tamamını 

kullanarak, belli bir orana/düzene  göre  şekillendirmişti. Evren kendisi dışında başka 

bir evrenin varlığına olanak bırakmamış, böylece de kendisine dışarıdan eklenebilecek 

veya kendisinden dışarıya çıkabilecek bir madde kalmamıştır. Evren her şeyi kuşattığı 

için, kendisini meydana getiren güç dışında başka herhangi bir güç tarafından bölünüp 

parçalanamayacaktır.  

 

 

 

 

 
152 Platon, Devlet, s. 224 
153 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye,  s.47 
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           3.2.   Sudûr Nazariyesi 

 

           Kelime olarak sudur, doğmak, meydana çıkmak, sâdır olmak, zuhur etmek,154 

akış, çıkış, çıkma, olma155 anlamlarına gelmektedir. Farâbî tarafından âlemin varoluşa 

gelişini açıklamak için kullanılan terim, felsefi bir terim olarak da, bir şeyden akmak, 

taşmak, fışkırmak, feyiz etmek anlamlarında kullanılmıştır. Kaynağını Platinos’dan alan 

nazariye, Bir olan tanrıdan çokluk ihtiva eden âlemin var oluşunu açıklamak için 

kullanılmıştır. Platinos Tanrı’nın tekliğini anlatmak  için O’nu  ‘Bir’ kavramı ile ifade 

etmektedir. Varlık sıralamasının tepesinde mutlak Bir olan İyi yer almaktadır. O’ndan 

sonra gelen Akıl, varlığını Tanrı’dan almaktadır, O’ndan meydana gelmektedir. 

Değişmez ilkelerini ve mevcûdiyetini Akıl’dan alan Ruh varlık sıralamasında üçüncü 

sırada bulunmaktadır.156 Plotinos’a göre ay-üstü âlem Bir, Akıl ve Ruh olmak üzere 

üçlü bir varlık kategorisine sahiptir. Farâbî’de bu sınıflama İlk Varlık / Birinci ( el-

Evvel ),  es-Sevânî / İkinciler ve Faal Akıl şeklindedir. Plotinos’un tek Aklı’ndan  farklı 

olarak Farâbî’de  akılların sayısı ondur. Onlar, varlıklarını Birinci’den almaları 

dolayısıyla tektirler, fakat sayılarının çok olması, bu varlıkların sûretine sahip 

taşıyıcıların sayısının çok olmasından kaynaklanmaktadır. Plotinos’a göre varlıklar 

sıralamasının en altında, ay-altı âleme ait olan, değişime ve bozulmaya tabi olan madde 

yer almaktadır.  

          Yine Plotinos’a göre, Tanrı hiçbir şey tarafından içerilmediğinden dolayı, her 

yerde değildir; her şeyi içerdiğinden dolayı da,  her yerdedir; her yerin dışında olduğu 

için, her yerde bizzat kendi içinde ikâmet etmektedir. Bu nedenle âlem, evrensel Ruh’un 

içinde bulunmakta; evrensel Ruh, Aklın içinde bulunmaktadır. Akıl da her şeyi 

içermekte fakat hiçbir şey tarafından içerilmemekte olan İlke’nin içinde bulunmaktadır. 

Bu sebeple O her şeyin İyi’sidir; çünkü her şey O’nun aracılığıyla vardır ve O’na 

 
154 TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt:37, s.467 
155 Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük,( İstanbul, Pınar Yayınları, 2000 ), s.1497 
156 Plotinos, Enneadlar, Türkçe’ye çev. Haluk Özden,( İstanbul: Ruh ve madde Yayınları, 2008 ), s.108-

119.   
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aittir.157  Farâbî, Plotinos’un bu görüşüne benzer bir ifadeyi Siyâsetü’l-Medeniyye’de 

kullanmıştır. Semâvi cisimlerin nefislerini anlattığı bölümde, “Birinci, kendi özünü bilir; 

özü, bir bakıma bütün varolanlar olsa da “158 ifadesiyle, İlk Varlık’ın varlığının her 

şeyi kapsadığını, O’nun varlığından başka hiçbir şeyin olmadığını anlatmak istemiştir. 

Medînetü’l-Fâzıla’da İlk Varlık’ın tam olmasının zorunluluğu anlatılırken; tam olan 

varlığın, kendi türünden başka bir varlığın kendisi dışında var olması mümkün olmayan 

varlık olduğu vurgulanmıştır. Buradan çıkan sonuç Farâbî’de Platinos’un görüşüne 

benzer bir şekilde İlk Varlık’ın tüm varlığı kuşattığı şeklindedir.  

           Farâbî varlığa gelişi, varlığını bir başka şeyin varlığına borçlu olan bir taşmanın 

sonucu olarak açıklamaktadır. İlk Varlık’ın kendisini düşünmesi/akletmesi sonucu, 

kendisinden başka  herhangi bir varlığın, O’nun kendi varlığından taşması, sudur 

etmesidir. Bir başka varlığın ondan sudur etmesi, O’nun cevherinin ve varlığının 

sonucudur, O’ndan da zorunlu olarak çıkar. Bunun için O’nun kendi cevherinden başka 

bir şeye ihtiyacı yoktur159. İlk Varlık’ın akletmesi ile yaratma fiili arasında zamansal bir 

fark bulunmamaktadır. Çünkü O bilginin hem öznesi hem nesnesi hem de kendisidir. 

O’nun düşünmesi ve yaratmasının aynı anda gerçekleşmesi kendi cevherinden zorunlu 

olarak diğer varolanların varlığa çıkmasına neden olur. O kendisinden başka var 

olanların tümünün varlığının kaynağıdır.160 

            O’nun cevherinden meydana gelen varlıklar, kendisinden feyz ettiklerinde 

hiyerarşik/birbirini izleyen bir sıra ile varlığa gelirler. Her bir varlık kendisine varlıktan 

ayrılan paya ve İlk Varlık’a yakınlık derecesine göre meydana gelir. İlk Varlık, 

kendisinden sudur eden tüm varlıklara, hiçbirisini ayırt etmeksizin taşan bir cevher 

olması sebebiyle cömerttir ve O’nun cömertliği cevherinden kaynaklanmaktadır. Yine 

İlk Varlık, bütün varolanların varlık derecelerini kendisinden almaları ve her bir varlığın 

 
157 Plotinos, Enneadlar, s.116-117 
158 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.39 
159 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.15-17 
160 Aydınlı, Yaşar, Farâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, ( İstanbul: İz Yayıncılık, 2014 ), s.55-56 
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hiyerarşik düzenine göre varlıktan payını kedisinden almaları bakımından âdildir ve 

Onun âdilliği yine cevherinden kaynaklanmaktadır.  Bizler adil ve cömert sıfatlarını 

kullanırken, bu kavramları başka bir şeyle nispet yaparak kullanmaktayız. Fakat İlk 

Varlık’ın cömert ve adil olması  her hangi bir şeye kıyasla değil, bizzat kendi 

cevherinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla varolanların varlık sebebi O’nun cömert 

olması değildir. 

           Varolanların sayısının çok olmasının yanı sıra nitelikleri de farklıdır. Bu 

farklılıklara rağmen hepsinin taştığı cevher tektir. Farâbî Siyâsetü’l-Medeniyye’de bu 

varlıkları önce üç mertebeye ayırmıştır. Bu sıralama, İlk Sebep, İkinci derecede sebepler 

ve madde şeklindedir. İlk Sebep tektir, onda çokluk olması mümkün değildir. Fakat 

diğerlerinde birden çok varlık bulunmaktadır. Âlemdeki cisimleri de altı çeşit olarak 

sınıflandıran Farâbî, bunları  semâvi cisimler, düşünen canlılar, düşünmeyen canlılar, 

bitkiler, madenler ve dört unsur olarak isimlendirmiştir. Ona göre âlem, cisimlerin bu 

altı cinsinden oluşan bir bütündür. 161  

           Bütünlük kavramı Platon’un da evren için kullandığı bir kavramdır. O, bu 

bütünlüğü adalet olarak ifade etmiştir. Adalet kavramını bütünlük, denge, tam olma 

anlamında kullanan Platon için evrenin tek bir bütün olması, kendi içinde adaleti ve 

dengeyi sağlamış olması anlamına gelmektedir. Bütünlük aynı zamanda bütünün içinde 

yer alan tüm varlıkların, cisimlerin birbiri ile uyum içinde varlığını sürdürmesine 

bağlıdır. Bütünü oluşturan her bir varlığın diğer varlıklarla uyum içinde, kendi varoluş 

nedenlerini gerçekleştirmesi, varlıklarının devamlılıklarını sağlamaları, âlemde adil bir 

düzenin, adaletin varlığını göstermektedir. Bu sebeple Farâbî’nin  mümkün varlıklar 

âlemi olan cisimler âlemi ile Platon’un kendi içinde adaleti sağlamış evreni, bütün 

olarak ifade etmeleri, bütün kavramını denge ve adaletle eş anlamlı kullanmaları 

açısından birbirine benzemektedir.  

 
161 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye,  s.35-36 
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           İlk Varlık’ın bir olmasına karşılık, O’ndan meydana gelen varlıkların hem birden 

çok hem de farklı varlık türlerine sahip olmaları, farklılıklarına rağmen her birinin bu 

düzenden kendi paylarına düşeni almaları, O’nun cevherinin adil olmasından 

kaynaklanmaktadır. Farâbî varlığa gelen her bir varlığın, onun varlığından hak ettiği 

ölçüde bir pay almasını,  âlemde değişmez adil bir düzeninin olduğunun işareti olarak 

görmektedir. Platon evrendeki bütünlüğü, düzeni, dengeyi ve uyumu adalet olarak 

tanımlarken, Farâbî adaleti, İlk Varlık’ın kendisinden varlığa gelenlerin varlığa geliş 

sırası ve bu sıralamadan aldıkları pay olarak tanımlamıştır.  Varlıktaki bu sıralanmış 

adalet, İlk Varlık’dan, varlık sıralamasında en alttaki maddeye  kadar kendini 

mükemmel olarak göstermektedir. Yaşar Aydınlı’ya göre Tanrı’nın cevherinin bir 

yetkinliği veya tanrısal bir erdem olarak adalet, var olanlara varlık derecelerine göre 

varlıktaki payını verme anlamında bir eşit dağılım, aynı zamanda varolanlar dünyasının 

farklı varoluş formlarında bir araya gelmelerini sağlayan  bir uyuşma ilkesidir. Bu 

tanımlamaya göre yalnızca tabii varlıklar alanında değil, insanların oluşturdukları 

dünyada, bireysel varoluş eylemleri de tanrısal adaletin bir tezahürü olarak görülebilir. 

O’na göre adalet, varolanlar dünyasının sonsuz çokluğunda uyumu sağlayan düzen, oluş 

ve değişimin bitimsizliğinde sürekliliği ve kanunluluğu sağlayan temel ilkedir.162  

  3. 3.   Ay-Üstü Âlem 

            

           Farâbî’nin varlığı temelde İlk Sebep ve sebepli varlıklar şeklinde ikili bir 

sınıflamaya tabi tuttuğunu belirtmiştik. Sebepli varlıklar dünyasını da ay-üstü âlem ve 

ay-altı âlem şeklinde ikiye ayırmaktadır. Ay-üstü âlem insanın duyularıyla 

kavrayabileceği bir âlem değildir. İnsan bu âlemi ancak aklı ile kavrayabilir ve 

anlayabilir. Bu nedenle Akıllar Âlemi olarak da isimlendirilmektedir. Akıllar Âlemi 

maddeden bağımsız, sadece akılla kavranabilen âlemdir. Ay-üstü âlemin varlığa gelişi, 

 
162 Aydınlı, Yaşar, Farâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s.60 
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Müsebbip’in kendisini düşünmesi/akletmesi sonucu kendisinden İkinci Varlık’ın 

taşması/sudûr etmesi  şeklinde başlamaktadır. Farâbî Medînetü’-Fâzıla’da İlk Varlık’tan 

sudûr eden varlıkları önce On Aşkın Varlık163, daha sonra On Aşkın Akıl164, daha sonra 

da On Akıl165 olarak isimlendirmiştir.  Siyâsetü’l-Medeniyye’de de, bu akıllara ikinciler, 

ruhanî varlıklar, melekler ve bunlara benzer adlar verilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir.166 Bu akılların her birisi İlk Varlık’dan daha az yetkindirler ve bu sebeple, 

sadece kendi cevherlerini düşünmekle  kendilerini gerçekleştiremezler. Ayrıca İlk 

Varlık’ı da düşünmeleri gerekir. İkinci Varlık/Akıl hiçbir şekilde cisimsel olmayan bir  

cevherdir ve madde değildir. O hem kendi cevherini düşünür hem de İlk Varlık’ı 

düşünür. İlk Varlık’ı düşünmesinin sonucunda kendisinden zorunlu olarak Üçüncü 

Varlık/akıl sudûr eder. Yine kendi cevherini düşünmesi sonucu da ilk Gök varlığa çıkar. 

Bu Üçüncü Varlık/Akıl da madde değildir ve cevheri itibariyle akıldır. O da hem İlk 

Varlık’ı düşünür hem de kendisini düşünür. Bunun sonucunda  O’ndan da başka bir 

varlık meydana gelir ve bu durum Onuncu akıl olan Faal Akıl’a kadar böyle devam eder. 

On birinci varlık da madde değildir. O da kendi cevherini ve İlk Varlık’ı düşünür. Fakat 

bu son varlıkla herhangi bir maddeye ve özneye ihtiyacı olmayan varlık türü, yani 

cevherleri akıl olan gayri maddi varlıklar sona ererler. Yaşar Aydınlı’ya göre, tanrısal 

bir özellik olan akletme faaliyeti, İkinciler’in de temel görevidir, varlıklarının gereğidir. 

O’na göre Tanrısal düşünmede olduğu gibi, ikincilerin akletmesinde de yaratıcı bir 

özellik bulunmaktadır. Kendilerinden yine kendileri gibi akleden akıllar ortaya 

çıkmaktadır. İkincileri, varlığa gelişte Bir-Olandan çok-olana geçiş sürecinde ikinci 

dereceden yaratıcılar olarak tanımlayan Aydınlı, Farâbî’nin Siyâsetü’l-Medeniyye ‘de 

onları varlık veren ilkeler olarak nitelendirdiğini ifade etmektedir.167  

 
163 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.26 
164 Fârâbî, a.g.e., s.29 
165 Fârâbî, a.g.e., s.30 
166 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.36 
167 Aydınlı, Yaşar, Farâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s.63 
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           İlk Sebep’ten sudûr eden varlıkların kendi cevherlerini düşünmesi sonucu 

meydana gelen göksel cisimler sırasıyla İlk Gök, Sabit yıldızlar küresi, Satürn küresi, 

Jüpiter küresi, Mars küresi, Güneş küresi, Venüs küresi, Merkür küresi ve Ay küresidir. 

Göksel varlıklar  Ay küresi ile sona ererler.168    

           Farâbî’nin Siyâsetü’l-Medeniyye’ de İkinci Derecede Sebepler 169  / 

İkinciler 170 olarak isimlendirdiği ay-üstü âlemde varolanlar, farklı bir düzen içinde 

sıralanmaktadırlar. Önce en üstün ve en mükemmel  varlık olan İlk Varlık/Akıl 

gelmektedir. Sonra, O’ndan varlığa gelen, ne cisim olan ne de cisimde bulunan ve daha 

az mükemmel olan İkinciler/Varlık’lar mükemmellik sıralamasında yerlerini alırlar. 

Maddeden bağımsız bu varlıklar içinde en mükemmeli İkinci Varolan/akıldır. Sonra 

Onbirinci varolana kadar sırasıyla diğerleri gelirler. Onları da göksel cisimler takip 

ederler. Onlar arasında en mükemmel olan İlk Göktür ve bu sıralamada Ay küresi en 

son sırada yer almaktadır.171 Farâbî ay-üstü âlemdeki varlıkları, kendilerini düşünmeleri 

sonucu meydana gelen göksel cisimler ile olan bağlarından dolayı mümkün varlıklar 

sınıfına dahil etmektedir. Madde ile bağlantılı olmak, Platon’da olduğu gibi varlık için 

bir eksikliktir. Eksiklik İlk Varlık dışında bütün varolanlarda bulunmaktadır. Çünkü 

O’ndan başka her varlık, varlığını bir başka varlığa borçludur, varlığını başka bir 

varlıktan almaktadır.  

           Ay-üstü âlemin bu on aşkın varlığı, varlıklarını İlk Varlık’tan almaları sebebiyle 

varlık mertebesi açısından biriciktirler ve başka hiçbir varlığın onlarla aynı varlığa sahip 

olması mümkün değildir. Bu varlıklar madde olmadıkları için zıtları da yoktur. Bu türe 

ait varlıkların sayısının çok olmasının nedeni, bu türün sûretine sahip taşıyıcıların 

sayısının çok olmasıdır. Göksel varlıklar mükemmelliklerini, kendi cevherleri ile İlk 

 
168 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s. 120-22 
169 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye,  s. 35 
170 Farâbî, a.g.e., s. 39 
171 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla , s.26 
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Varlık’ın cevherini düşünmeleri sayesinde elde ederler.172  Her birisinin kendi özlerinde 

cevherleştikleri bir varlığı vardır. Her birisinin kendilerine özgü varlıkları, aynı 

zamanda varlık veren varlıklarıdır. Göksel varlıklar, kendilerinden başka varlıkların 

sudûr etmesinde ve kendilerinden başka varlıklara varlık vermelerinde cevherleri 

dışında başka bir şeye muhtaç değillerdir. Çünkü hepsi varlıklarını İlk Varlık’dan 

almışlardır. Kendi cevherleri ile mutlu olmaya yetkinlikleri olmayan göksel varlıklar, 

ancak, İlk Varlık’ı ve kendi cevherlerini düşünmekle mutlu olurlar.173 

            Göksel cisimler dokuz farklı seviyede dokuz gruptan meydana gelmektedirler. 

Gök cisimlerini birbirine geçmiş, içine alan daireler şeklinde düşünen Farâbî’ye göre en 

dışta İlk gök küresi en iç kısımda da ay küresi bulunmaktadır.Gök cisimlerinin hareketi 

hareket etmeyen sabit bir merkez etrafında dönen dairesel bir harekettir ve onların 

hareketlerinden ve bir düzene göre birbirlerine temas etmelerinden dört unsur meydana 

gelmektedir.  

           Bu cisimler cinsleri bakımından aynıdırlar fakat türleri birbirlerinden farklıdır. 

Her bir türde sadece bir tane göksel cisim bulunur ve her biri kendi türünde tek ve 

eşsizdir. Göksel cisimlerin maddesi ay-altı âlemdeki varlıklarla aynı cins maddedendir. 

Fakat onlardan en üstün ve daha mükemmel maddeye sahiptirler. Bunun sebebi, göksel 

cisimlerin, Platon’un en mükemmel şekil olarak  kabul ettiği şekil olan,  daire şekline 

sahip olmaları ve en mükemmel nitelik olan ışığa sahip olmalarıdır. Göksel cisimler, ay-

üstü âlemde kendilerine zıtlarının arız olduğu ilk cisimlerdir. Zıtlıklar, onların kendi 

altlarında bulunan cisme ve birbirlerine olan nispetleriyle ilgilidir. Göksel cisimlerin 

cevherleri arasında zıtlık değil , farklılık bulunmaktadır. Farâbî için bu zıtlıklar önemsiz 

olarak kabul edilse bile, O’na göre zıtlık bir varlık eksikliğidir. Çünkü bir cismin 

zıddının bulunması, bir nevi varlığını zıddının yokluğuna borçlu olma, ihtiyaç duyma 

gibi acizlik belirtisi, eksiklik olarak görülmektedir. Kendisinde eksikliğin görüldüğü ilk 

 
172 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla  , s. 26-27 
173 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye,  s. 56 
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cisim göksel cisimlerdir. Bundan dolayı da göksel cisimler mümkün varlık olarak kabul 

edilmektedirler. Ay-üstü âleme ait olmalarına rağmen mümkün varlık kabul edilen 

göksel cisimlerde mükemmellik, yukarıdan aşağıya doğru sıralanmaktadır. En 

mükemmel olan ilk gök küresi en az mükemmeli olan ise ay küresidir. Ayrıca bu 

cisimler mükemmelliklerine var oldukları andan itibaren sahiptirler. Mükemmellikleri 

cevherlerinden kaynaklanmaktadır.174           

           3. 4.   Faal Akıl  

 

           Faal Akıl Farâbî metafiziğinin en temel kavramlarından birisidir. Tanrı-insan, 

tanrı-âlem bağını anlatırken kullandığı bu metafizik kavram, aynı zamanda bilginin elde 

edilmesinde, filozof ve peygamber tanımlamasında, İslam inancındaki vahyin felsefi 

olarak temellendirilmesinde önemli işlevlere sahiptir. Daha önce de bahsedildiği gibi 

Ay-Üstü âlemdeki varlıkları, İlk Varlık, İkinciler ve Faal Akıl şeklinde sınıflandıran 

Farâbî, bu varlıkların cevherleri itibariyle en üstün mükemmelliğe, varlığa gelişlerinden 

itibaren sahip olduklarını, Faal Akıl ve ay küresi ile de varlıklarının son bulduğunu 

ifade etmişti. Faal Akıl, ay-üstü âleminde sonuncu akıl olması sebebiyle bir yönüyle ay-

altı âlemdeki varlıkların, bir yönüyle de göksel cisimlerin etkilemesi nedeni ile dört 

unsurun varoluş sebebidir. 175  O, Tanrısal olandan dünyevi olana geçiş noktasında 

bulunmaktadır.176  

           Faal Aklın âlem üzerindeki görevi, düşünen canlıyı yani insanı koruyup 

gözetmek ve onun dünyadaki yegâne amacı olan ebedi mutluluğa ulaştırmaktır. 

Farâbî’ye göre insan bu amacına ancak Faal Akıl’la ittisal kurmak suretiyle ulaşabilir. 

Düşünen insanın Faal Akıl düzeyine yükselebilmesi için yapması gereken, varlığında 

kendisinden aşağıda bulunan cisim, madde ve araz gibi başka hiçbir şeye ihtiyaç 

 
174 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.28-33 
175 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.62 
176 Aydınlı, Yaşar, Farâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s.68 
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duymaksızın, cisimden bağımsız hale gelmek ve bu seviyede sürekli kalmaktır. Faal 

Akıl cevheri itibariyle tektir, ay-üstü âlemde en az mükemmellik sıralamasında 

olmasına karşın, ay-altı âlemde düşünen canlının yani insanın, aklî olarak ulaşabileceği 

ve mutluluğu elde edebileceği yüksek bir mertebededir. 177 

           Risâle fî me’âni’l-akl’de Farâbî Faal Aklı, maddede bulunmayan ve bulunması 

da mümkün olmayan mufârık/ayrık bir sûret olarak tanımlamaktadır. Faal Akıl, fiil 

halindeki akıl olması hasebiyle müstefâd / kazanılmış akılla yakın bir benzerliğe sahip 

olmaktadır.178 Faal Aklın görevlerinden bir tanesi de bilkuvve aklı bilfiil akıl, bilkuvve 

kavramları bilfiil kavramlar haline dönüştürmektir. Farâbî, Faal Aklın bu işlevini, güneş 

ile karanlıkta görme gücüne sahip, göz arasındaki ilişkiye benzetir. Göz karanlıkta 

görme gücüne sahip olmasına rağmen işlevini yerine getiremez ve bilkuvve/güç halinde 

görme gücüne sahip  gözdür. Güç halindeki görme, işlevini yerine getirebilmesi yani fiil 

haline geçebilmesi için bir etkiye, güneş ışınlarına ihtiyaç duymaktadır. Ancak güneş 

ışınları ile güç halinde bulunan göz, bilfiil göz, renklerde bilfiil renk haline 

gelebilmektedir. Güneş ışınları gözün kendisinde olan görme kapasitesini aktif hale 

getirmektedir. Güneş ışığının gözü ve görünen nesneleri bilfiil hale getirmesine benzer 

şekilde, Faal Akıl insana, düşünme gücünde tasarladığı bir şeyi kazandırır. İnsan bu 

şeyle/etkiyle Faal Aklı bilir/düşünür, bu etki ile  bilkuvve düşünülür olan şeyler, bilfiil 

düşünülür olur. 179 Faal Akıl bilkuvve aklı bilfiil akıl durumuna getirir. Bununla birlikte 

bilkuvve kavramlarda bilfiil kavramlara dönüşmüş olurlar.180 Çünkü akılsal kuvvetler 

ve akılsal kavramlar bilfiil akıl ve bilfiil kavram olma imkânına sahip şeylerdir. Özetle 

cevherleri bakımından düşünülür olmayanları düşünülür kılan Faal Akıl, ay-altı 

âlemdeki varlıkları kuvve/güç halinden fiil haline getiren etkendir. Faal Aklın bu etkisi 

 
177 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye,  s.36 
178 Farâbî, Risâle fî me’âni’l-akl, (Aklın Anlamları), ( İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri 

içinde. Hazırlayan ve tercüme eden, Mahmut Kaya ,( İstanbul: Klasik Yayınları, 

2007/kasım ),s.133 
179 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye,  s.40 
180 Farâbî, Risâle fî me’âni’l-akl,s.133-134 
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ile insan, aklî olarak O’nun derecesine ulaşmak için çaba sarf eder. Daha önceden kendi 

başına akıl olamayan insan akıl, düşünülür olmadığı halde düşünülür olur ve daha önce 

madde halinde iken, Faal Akıl’la kurduğu bu irtibat nedeni ile ilâhi bir varlık olur. Ay-

altı âlemde insanın dışında hiçbir varlığın bu dereceye yükselmesi mümkün değildir. 

İnsanın kuvve/güç halindeki aklını fiil haline getirmesi, ulaşabileceği en yüksek 

yetkinlik mertebesi  olan es-Sa’âdetul-Kusvâ/en yüce mutluluk mertebesine ulaşmasıdır. 

İnsan bu seviyeye de ancak Faal Akıl aracılığıyla ulaşabilir.181   

         3. 4. 1.   Faal Akıl Sûret Verendir  

 

           Farâbî’ye göre ay-altı âlemdeki varlıkların hepsi madde ve sûretten müteşekkil 

mümkün varlıklardır. İnsanlara anlaşılması zor gelebilecek madde-sûret ifadelerini 

sedir/yatak örneği ile açıklayan filozofa göre, sedire nispetle sedirin ana malzemesi olan 

tahtası, onun maddesi/heyûlasıdır. Sedire nispetle sedirin biçimi de onun sûretidir. 

Madde, sûretin kendisi ile varolan özne, dayanak, konudur ve sûret madde olmadan 

varolamaz, varlığını sürdüremez. Yani tahta madde olarak var olmasına rağmen ancak 

sedir sûretini aldığında sedir olur. Fakat tahta her zaman sedir olma potansiyeline ve 

olup olmama imkanına sahiptir. Madde  sûretleri almak için vardır, sûret olmadan 

madde de olmayacaktır. Buna karşılık sûretin varlığı maddeyi varlığa getirmek için 

değildir.182 Madde ve sûret, var olmak ve varlıklarını devam ettirmek için birbirlerine 

ihtiyaç duyarlar. Bu durum yani varlığının bir başka varlığın varlığına bağlı olması, 

onlar için bir eksikliktir. Farâbî, Siyâsetü’l-Medeniyye’de madde ve sûreti varlık 

yönünden en eksik olan varlıklar olarak ifade etmektedir.183 

           Faal aklın ay-üstü âlemden ay-altı âleme geçişte, göksel cisimlerle beraber ay-altı 

âlemdeki varlıkların ve dört unsurun varlık sebebi olduğunu belirtmiştik. Faal akıl bu 

âlemdeki maddi varlıkların sûretlerini soyut halde kendisinde bulundurmaktadır. 

 
181 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.40 
182 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.24 
183 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.43 



 

62 

 

Sûretler Faal Akıl’da bilfiil olarak bulunur,  Faal Akıl’dan fiilen ilk maddeye ve diğer 

maddelere intikal eder. Farâbî’ye göre ay-altı âlemdeki ilk varlıklar sûretleri alabilecek 

yeteneklerdir. Fakat o seviyede varlıklar ancak maddeye bürünerek var olabilecekleri 

için maddeleri var edilmiştir. Cisimler üzerinde etkili olan sebeplerin ilki göksel 

cisimleridir. Faal Aklın sûret vererek etki edebileceği madde ve konuları O’na veren 

göksel cisimlerdir. Sûretler Faal Akıl’da bütün halde iken, madde ile bir araya 

geldiğinde bölümlü hale gelmektedir.184 Çünkü Faal Akıl ay-üstü âlemin bir parçası 

olarak özünde tek bir cevherdir, onda bozulmaya sebep olacak bir terkip, çokluk 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla O’nda olan sûretlerde tek bir bütün halindedir. Sûretlerin 

maddeye intikal ederken bölümlü bir şekilde geçmesi, ay-altı âlemdeki çokluğun 

başlaması olarak anlaşılmaya müsait bir konudur. Hatta varlığın İlk Varlık’dan sûdur 

etmesinde olduğu gibi bir olan Faal Akıl’dan maddesel anlamda  çokluğun başlamasına 

da benzetilebilir.  

           Farâbî, Risâle fi me’âni’l-akl’ da, sûretlerin Faal Akıl’da bilkuve/güç halinde  

bulunduğunu ifade eder, fakat burada ki bilkuvve ifadesinden  Faal Aklın sûretleri kabul 

edip gelecekte ortaya çıkarma gücünün anlaşılmaması gerektiğini vurgular. Aksine Faal 

Akıl’da maddede sûretleri ortaya çıkarma gücünün bulunduğunu ifade eder. Faal Akıl 

bu gücü ile başkasına etki ederek, maddedeki sûretleri meydana getirir. Sonra o sûretler 

Faal Akıl tarafından, müstefâd/kazanılmış akıl ortaya çıkana kadar kademeli olarak 

ayrık akıllara yaklaştırılır. İnsanın cevherinin de oluştuğu bu seviye, onun Faal Akla en 

yakın olduğu seviyedir. Farâbî, insan için en yüksek mutluluğun ve O’na göre bu 

mutluluğun yaşanacağı ahiret hayatının bu seviye olduğunu savunur. Madde ve sûretten 

müteşekkil insanın Faal Akıl’la en yakın olduğu seviye/alan/yer/zaman, maddesinden 

uzaklaşıp kendi cevheri ile bir arada olduğu yetkinlik seviyesidir.185  

 

 
184 Farâbî, Risâle fî me’âni’l-akl,s.134 
185 Farâbî, a.g.e.,s.135 
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           3. 5.   Ay-altı Âlem/Adaletin Gerçekleştiği Âlem 

 

           Ay-altı âlemdeki varlıkların göksel cisimler ve Faal Aklın etkisi ile oluştuğunu 

daha önce söylemiştik. Göksel cisimlerin etkisi ile oluşan madde, Faal Aklın maddeye 

sûret verme  şeklinde etkisi ile varlık kazanır. Bu etkiler varlıklarda çeşitli değişimlere, 

dağılmalara, bozulmalara , yeni terkiplerin oluşmasına, yeni şekillenmelere ve farklı 

cisimlerin ortaya çıkmasına sebep olurlar. Farâbî’ye göre varlığı terkip ve birleşik olan 

her şey, varlık bakamından eksiktir. “Çünkü bu terkip ister sayısal olsun, ister madde ve 

sûretin birleşmesi veya diğer herhangi bir tür birleşme olsun, varlık, devamı için 

kendisini oluşturan şeylere muhtaçtır.”186  Dış etkiye ve etkilenmeye açık ay-altı âlemi, 

oluşma, bozulma, yok olmanın olduğu ve eksikliklerin olduğu yerdir. Oluş ve 

bozuluşun sürekli devam ettiği bu âlemde varlıklar yetkinlikleri açısından, ay-üstü 

âlemden farklı olarak, aşağıdan yukarıya doğru sıralanırlar. Yani en eksik varlıktan en 

üstün varlığa doğru hiyerarşik bir sıralama vardır. Sıralamada en altta  dört unsur vardır. 

Onu madenler, bitkiler, düşünmeyen canlı hayvanlar ve düşünen canlı insan takip eder.  

         Farâbî  Siyâsetü’l-Medeniyye’nin başlangıcında cisimlerle arazların varlığını 

oluşturan ilkelerin altı sınıf olduğunu söyler. Bunlar İlk Sebep, İkinci derece 

sebepler/İkinciler, Faal Akıl, Nefs, Sûret ve Maddedir. İlke olarak isimlendirdiği bu 

varlıkların ilk üçü, cisim olmadıkları gibi her hangi bir cisimde de bulunmazlar. Çünkü 

maddeden soyut bu ilkeler akıllardır. Diğer üç varlık ise, kendileri cisim olmayıp, 

cisimde bulunan varlıklardır. Bulundukları cisimler göksel cisimler, insan, hayvan, bitki, 

madenler ve dört unsurdur. Farâbî, âlemin de altı cins cisimlerden müteşekkil bir bütün 

olduğunu söyler.187  

 
186 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s.65 
187 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.35 
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           Farâbî Siyâsetü’l-Medeniyye’nin ilerleyen sayfalarında mümkün varlıkları önce 

iki sınıfa ayırır. İlki, bir şey olarak varolma veya olmama bakımından mümkün olan 

madde, ikincisi ise özü itibariyle varolmak veya varolmamak bakımından mümkün olan, 

madde ve sûretten oluşan varlıktır. Mümkün varlıkları da tekrar bir sınıflamaya tabi 

tutan Farâbî, en alt sınıfa, ne kesinlikle verilmiş bir varlığı bulunan, ne de iki zıtlıktan 

biri ile varolan, ancak sûretle varlık kazanan ilk maddeyi yerleştirir.188 İlk madde, ay-

altı varlıkların tamamında ortak bulunur ve gök cisimlerinin dairesel hareketlerinin 

sonucunda oluşan güçten zorunlu olarak ortaya çıkar.189 Ay-altı âlemde ilk oluşum, gök 

cisimlerinde var olan zıtlıkların değişmesi ve birbirlerini takip etmesi sonucunda ilk 

maddede meydana gelen zıtlıklar aracılığıyla gerçekleşir. 190  Bu ilk oluşum 

kademesinde dört unsur bulunur. Ay-altı dünyadaki tüm varlıkların temelini bu dört 

temel unsur oluşturur. Dört unsur suretlerle varlık kazanır ve böylece sûretlerle beraber 

başka varlıkları da meydana getirme imkanı doğar. Bu durumda dört unsur başka 

sûretler için madde haline gelmiş olur.191  

           Unsurların birbirleri ile karışması sonucu, bu karışımdan bir çok zıt cisim 

meydana gelir. Tekrar bu zıt cisimlerin kendi aralarında birbirleriyle karışmaları sonucu 

daha karmaşık ikinci bir karışım meydana gelir. Bu ikinci karışımdan da sûretleri 

birbirine zıt cisimler meydana gelir. Bu durum başka sûretler için madde olma imkanı 

kalmayana, artık birbirleriyle karışmaları mümkün olmayan cisimlere kadar devam eder. 

Ay-altı âlemdeki cisimler, kendilerinin altındaki bir cisim için sûret olurken, 

kendilerinden daha karmaşık bir cisim için madde olurlar. Bu döngünün sonunda ay-altı 

âlemin en yetkin varlığı insan bulunur. Mümkün varlıklar dünyasının en aşağısında ilk 

madde, en tepesinde de insan bulunur ve mertebe olarak da aşağıdan yukarıyı doğru 

sıralanırlar. Bu en basit varlıktan en karmaşık varlığa doğru bir sıralamadır. 

 
188 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.62 
189 Farâbî, a.g.e., s.60 
190 Aydınlı, Yaşar, Farâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s.70 
191 Farâbî, a.g.e., s.62 
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Cisimlerdeki  karmaşıklık arttıkça ilk maddeye olan uzaklıkları da artmaktadır. 

Madenler, dört unsura en yakın ve daha az karmaşık bir karışım sonrasında meydana 

gelirler. Bitkiler, dört unsura madenlere göre daha uzak ve madenlerden daha karmaşık  

bir karışım sonrasında meydana gelirler. Hayvanlar, ilk iki varlığa göre dört unsura daha 

da uzak ve onlara kıyasla daha karmaşık bir karışımın sonucunda meydana gelirler. 

İnsan, dört unsura en uzak ve en karmaşık bir karışımın sonunda meydana gelir.192  

           İnsan, ay-altı âlemin en yetkin varlığı olarak, ay-üstü âlemin en altında bulunan 

Faal Akla en yakın varlıktır. Diğer ay-altı âlemin üyelerinden farklı olarak insanın 

düşünen/akleden bir varlık olması ona bu mertebeyi kazandırmaktadır. Daha önce de 

belirttiğimiz gibi, insanda var olan bil kuvve akıl, Faal Akıl vasıtasıyla bilfiil akıl haline 

gelmektedir. Ay-altı âlemdeki hiçbir varlık yetkinliklerine ay-üstü âlemdeki varlıklar 

gibi, var olmalarından itibaren sahip değildir. Mümkün varlıkların bu eksiklikleri , 

onların yetkinliklerini ortaya çıkarmak için cevherlerinin yetersizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Farâbî’ye göre, mümkün varlıklar, bazen ilk yetkinlikleri bazen de 

son yetkinlikleri üzere bulunurlar. Bu varlıkların her birisinin zıtları bulunduğu için, bu 

iki zıt durumun birlikte veya sadece birinin bulunması nedeniyle fiillerde bir gecikme 

meydana gelebilmektedir. Örneğin, insanın ister kendinden kaynaklı olsun isterse 

kendisi dışında bir nedenden dolayı olsun, yazma eylemini bir süre yapamaması, yazma 

yetkinliğinin olması ama bunun bir süreliğine fiili olarak ortaya çıkmamasıdır. Bu 

durumda amaç insanın son yetkinliğinde olmasıdır. İnsanın bir eyleminin son 

yetkinliğinde olması için, ilk yetkinliği üzere zoraki değil tabiî olarak bulunmalıdır. Bir 

süre yapmadığı bir eylemine daha sonra devam etmesi için, ilk yetkinlik ona yardımcı 

bir araç olacaktır.193 

           Farâbî’ye göre, düşünen canlı olarak insan, kendisinden üstün başka hiçbir 

varlığa yardımcı bir varlık değildir. Bu yetkinliğini/üstünlüğünü akletme/düşünme yetisi 

 
192 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.35-36 
193 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.71 
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ile kazanan insan, yaratılışı gereği, kendisinden aşağıda veya üstünde hiçbir şey için asla 

madde olmaz, başka bir şey için asla araç olmaz ve doğal olarak başka hiçbir şeye 

hizmet etmez. Düşünen bir varlık olarak insan, kendinden başka diğer mümkün 

varlıklara ancak düşünme ve istemesi/iradesi ile yardımcı olur. Bu da fıtratı gereği, 

bilinçsizce yaptığı bir eylem değildir. Bilakis kendisinin isteği ve iradesiyle yaptığı bir 

eylemdir. İnsan, yer altı sularını kullanma, ağaç dikme, ekin ekme, hayvanları üretme ve 

besleme gibi ay-altı âlemin devamına katkı sağlayan, yardımcı eylemleri düşünüp, 

bilerek isteyerek yapar. Ay-altı âlemdeki üstünlüğünü düşünme faaliyeti ile elde eder. 

Kendi türünün dışında hiçbir türe hizmet ve yardım  etmez. Onun üstünlük kazanmak 

için başka her hangi bir cisme yardım etmede kullanacağı bir nesnesi ve başka bir tür 

için bir aracı yoktur.194  Bu noktada Farâbî’ye şöyle bir eleştiri getirilebilir: İnsan canlı 

iken, kendi isteği ve iradesi dışında zorunlu olarak başka bir mümkün varlığa hayatının 

devamı için yardım edemez fakat, öldükten sonra toprak altında dört unsur için  

yardımcı bir araç  olur, dolaylı olarak da  bitkiler ve yer altı hayvanları için de yardımcı 

bir araç olur. Çünkü Farâbî, konunun devamında ölü hayvanların bedenlerinin çürümesi 

ile dört unsur için yardımcı olduklarını örnek olarak vermektedir.195 Ölü bir hayvanın  

bedeni dört unsur için yardımcı bir araç  oluyorsa, hayvanlardan farkı aklı olan insanın, 

öldükten sonraki bedeni de tıpkı hayvanlar gibi dört unsura yardımcı bir araç 

olabilmelidir. Farâbî, bu bölümde ölü hayvan örneğini, mümkün varlıkların birbirlerine 

yardım ve hizmet etmeleri açısından değerlendirmek için vermektedir.  

           Ay-altı âlemdeki adalet, varlıkların tür olarak varlıklarının devam ettirmesi ve bu 

devamlılığın sürekli olmasıdır.  “Ontolojik Boyutu ile Adalet Kavramı “ bölümünde 

daha detaylı anlatılacak olan ay-altı âlemdeki adalet, Farâbî’nin “bu cisimlerin her biri 

gerek maddesi gerekse sûreti bakımından bir hak ve liyakate sahiptir” ifadesine 

dayanmaktadır. O’na göre sûreti açısından cismin hakkı, varlığını devam ettirmektir. 

 
194 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.73 
195 Farâbî, a.g.e., s.74 
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Cismin maddesi açısından hakkı ise varlığına zıt bir varlığı gerçekleştirmektir. Cismin 

bu iki zıt durumu aynı anda gerçekleştirmesi mümkün olmadığından, cisim belli bir süre 

bir maddede varlık kazanıp varlığını devam ettirecektir. O maddede varlığı sona 

erdikten  sonra, öncekine zıt başka bir maddede varlık kazanacak ve onda varlığını 

devam ettirecektir. Varlığa geliş ve varlığın sona ermesi sırayla birbirini takip edip, 

ebedi olara devam edecektir. Varlıkların birbirlerine geçmesi gereken hakları 

olduklarını ifade eden Farâbî’ye göre bu durumda adalet, maddenin onlardan birisinden 

alınması, diğerine verilmesi veya diğerinden alınıp ona verilmesi ve bunun sırayla 

yapılmasıdır. Özetle varlıktaki bu doğal döngü, Farâbî tarafından adalet olarak 

tanımlanmaktadır.196 

           Son olarak ay-altı âlemdeki adaletle ilgili şöyle bir  düşünce de ileri sürülebilir. 

Göksel varlıkların kendilerini dengede tutan mükemmel hareketi olan dairesel 

hareketler ile, ay-altı âlemdeki varlıkların oluş-bozuluş, varlığa geliş-gidiş döngüsü 

arasında süreklilik açısından benzerlik bulunabilir. Göksel varlıklar, ezeli ebedi varlıklar 

olarak cevherlerindeki adaleti dairesel hareketleri ile devam ettirirler. Dairesel hareketin 

bir başlangıcı yoktur ve göksel cisimlerin mükemmelliğinin devamı için sürekli olmak 

zorundadır. Ay-altı âlemdeki mümkün varlıklar da adaleti, oluş ve bozuluşun düzenli 

döngüsünü sağlayarak gerçekleştirmektedirler. Her iki durumda da değişmeyen, sürekli 

devam eden bir döngüsel hareket bulunur. Göksel varlıklar devamlılıklarını dairesel 

hareketle sağlarken, mümkün varlıklar türlerinde tek olarak varlığa geliş-gidiş şeklinde 

varlıklarında devamlılığı sağlarlar. Ay-üstü âlemde adalet göksel varlıkların dairesel 

hareketleri şeklinde anlaşılırken, ay-altı âlemde adalet, yaşamın devamını sağlayan oluş 

ve bozuluş döngüsünün düzenli bir şekilde devam etmesidir.  

 

 

 

 
196 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.37-38 
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  3. 6.   İnayet 

 

           İnayet kelimesi dilimizde, iyilik, yardım, ihsan, lütuf anlamlarında 

kullanılmaktadır. İnsanın kendisini yaratan Allah’tan, yarattığı varlığı en iyi bilen varlık 

olarak, yanıldığında, doğru yoldan saptığında, yardımı ve desteği O’ndan beklemesi 

anlamında kullanılan bir kavramdır.  İslam felsefesine ait bir terim olarak inayet, 

“Allah’ın küllî bilgisi ve takdirinin kâinatın varlığı ve iyiliği yönünde tecelli etmesidir.” 

Allah mutlak manada iyi olduğu için, onun bilgisi ve takdiri de en iyi ve mükemmel bir 

nizam olarak, kendisinden sudur ederek varlığı gerçekleştirmiştir. 197  Bu tanımdan 

inayet kavramının Allah’ın, âlemi yaratan yüce bir varlık olarak âlemde olup biten her 

şeyden haberdar olması, onun salt yöneticisi olması, ay-altı âlemin bir üyesi olarak 

insanları iyiliğe yöneltmek için onlara yardım etmesi, koruyup gözetmesi 

anlaşılmaktadır. 

           İnâyet üzerine bir eseri bulunmayan Farâbî, âlemin yaratılışını söz konusu ettiği 

kitaplarında konuya yer vermiştir. İnâyet hakkında İskender Afrodîsî’nin müstakil bir 

eseri bulunmaktadır. İskender de inâyet kavramı, semavi varlıklardan ay-altı âleme, ay-

altı âlemden semavi varlıklara doğru iki yönlü bir ilişkiyi içermektedir. O’na göre inâyet, 

semavi varlıkların ilk hareket ettirici aracılığıyla ay-altı âlemdeki oluş ve bozuluşu 

düzenlemesi, ay-altı âlemdeki varlıklarında akla ve gayeye uygun olarak semavi 

varlıklara yönelmesidir.198  Farâbî’nin aksine inayeti sadece semavi varlıklarla sınırlı 

tutmaktadır. Farâbî inayeti, İlk Varlık’dan meydana gelen varlıkların tümünü içine alan 

bir kavram olarak kullanmaktadır. Bu anlamı ile inâyet, varlığın İlk Varlık’dan sudûr 

etmesi, en mükemmel varlıktan en alttaki varlığa kadar düzenli ve adil bir şekilde her 

varlığın varlıkta yerini almasıdır. Farâbî, varlık, varlığa geliş, ay-üstü ve ay-altı 

 
197 Turhan, Kasım, “İnayet”, TDV İslam Ansiklopedisi, 22. Cilt, s.265 
198 Sarıtaş, Kamil, Aristoteles ve İslam Filozofları Bağlamında İskender Afrodîsî’nin Metafiziğe Ait 

Görüşleri, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012; 1(2), s.16-44 
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âlemdeki varlıklar hakkında konuşurken, sürekli adalet kavramına, düzenli sıralanmaya 

ve düzenli döngüye atıf yapmaktadır.  

           Farâbî’nin İlk Sebep olarak ifadelendirdiği İlk Varlık’ın kendisini düşünmesi 

sonucu, kendisinden zorunlu olarak varlığın sudûr ettiğini, İlk Sebep’in cevherinin adil 

olması nedeni ile kendisinden sudûr eden varlığın da adil  olduğu ifade edilmişti. 

Varlığa gelişi, varlıktaki işleyiş düzenini inâyet kavramı ile ifadelendiren Farâbî,  inâyet 

kavramını adalet kavramı ile eş anlamlı olarak kullanmaktadır. Farâbî’nin inâyet 

kelimesini, çoğunlukla yaratılışla ilgili görüşlerini aktarırken kullanması da inâyetin 

yaratma, yaratılışla eş anlamlı kelimeler olduğunu göstermektedir. 

           Farâbî inayet kelimesini en açık şekilde, Kitâbü’l-Cem’ beyne Re’yeyi’l-

Hakimeyn Eflâtun el-İlâhi ve Aristûtâlis 199  adlı eserinde kullanmıştır. Kitapta iki 

filozofun âlemin ezeliliği ve yaratılmışlığı hakkındaki görüşlerini anlattığı bölümde 

Farâbî, alemi idare edenin şânı yüce Allah olduğunu söyler. Sonra Allah’ın bilgisinin 

sınırsızlığını ve her şeyi kuşattığını vurgulamak için Kur’an’dan bir ayeti hatırlatan şu 

cümleyi  kullanır: “Hardal tanesi kadar bir şey bile O’na gizli değildir.”200  O’nun 

bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Konunun devamında, Allah’ın inayetinin âlemin her bir 

cüzüne kadar yayılmış olduğunu ifade eden filozofa göre, âlemin her cüzü ve her 

cüzünün durumu, Allah tarafından, varlığa geliş sebebine uygun olarak, en mükemmel 

ve hak ettiği şekilde yerli yerine konulmuştur. Âlem varlığa gelirken onun kendi 

kendine işlemesini sağlayan kurallar Allah tarafından belirlenmiş ve düzene 

konulmuştur. Farâbî’nin bu ifadelerinden anladığımız kadarıyla inayet, Allah’ın âlemin 

işlemesi için koyduğu düzenli ilkeler bütünüdür. O’na göre, âlemin yöneticisi ona 

varlığını verendir. O’nun varlığa gelişle ilgili görüşlerinde anlattığımız gibi, her varlık 

varlığa gelişte kendisine verileni/hak ettiğini almıştır. Adaletin tanımlarından birisi de 

 
199 Farâbî, Kitâbü’l-Cem’ beyne re’yeyi’l-hakimeyn Eflâtun el-İlâhi ve Aristûtâlis, ( Eflâtun ile 

Aristoteles’in Görüşlerinin Uzlaştırılması), ( İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri içinde. Hazırlayan 

ve tercüme eden, Mahmut Kaya ,( İstanbul: Klasik Yayınları, 2007/kasım ),s.174 
200 Farâbî, Kitâbü’l-Cem’ beyne re’yeyi’l-hakimeyn Eflâtun el-İlâhi ve Aristûtâlis, s.174 
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bir şeye hakkını vermektir. Âlemin varlığa gelişinin ilk sebebi İlk Varlık olduğuna göre, 

âlemi yönetmeye hak sahibi olan da İlk Varlık’dır. İlk Varlık’ın cevherinin adil 

olmasından dolayı, âlemin temelinde adalet olduğunu daha önce söylemiştik. Temelinde 

adaletin olduğu bir âlemin işleyişi de adalet temelli olmak zorundadır.  

           Farâbî âlemin işleyişinde adaletin olduğu ifadesini Kitâbü’l-Mille’de  

kullanmaktadır. Erdemli millede nazarî görüşlerin neler olduğunu anlattığı bölümde 

Farâbî, âlemi ve âlemin oluşumunu anlatırken, âlemin içindeki nesnelerin birbirleriyle 

bağlantılı ve düzen içinde olduklarını, âlemde olup biten her şeyin adaletle 

gerçekleştiğini, orada hiçbir haksızlığın ve uyumsuzluğun olmadığını ifade 

etmektedir. 201  Farâbî buna çok benzer bir ifadeyi Medînetü’l-Fâzıla‘da da 

kullanmaktadır. Hatta orada inayet ve adalet kelimelerini yan yana kullanır. Erdemli 

şehir halkının bilmesi gereken görüşleri sıralarken, ay-altı âlemde olanlar konusunda şu 

ifadeleri kullanır: “ …onlarda cereyan eden her şeyin düzen, mükemmellik, inayet, 

adalet ve bilgeliğe uygun olarak cereyan ettiği, onlarda ne bir ihmal, ne eksiklik, ne de 

haksızlığın herhangi bir biçimde mevcut olmadığı….”202 Âlemde ihmal edilmiş hiçbir 

şeyin olmaması, Allah’ın âlemdeki her şeyi belli bir düzen içinde var ettiği, ilkeleri 

belirlenmemiş hiçbir alanın bulunmadığı anlamına gelmektedir. Âlem söz konusu 

olduğunda, düzen, uyum ve hak ettiğini almak ifadeleri Platon ve Farâbî  için 

çoğunlukla adalet  ile eş anlamlı kullanılan kelimelerdir. 

           Platon’da tek ve yaratıcı tanrı inancı olmadığını fakat kutsal bir tanrı ve tanrılar 

inancına sahip olduğunu daha önce belirtmiştik. Çok tanrılı bir inanca sahip olmasına 

rağmen Platon, tanrıların dünya ve insanlarla ilgilendiğini, onları başı boş bırakmadığını 

savunmaktadır.203 O’na göre tanrılar, insanların yanında, dünyada yapıp ettiklerinden 

 
201 Farâbî, Kitâbü’l-Mille ve nusûs uhrâ, Çev., fatih Toktaş, Divan, İlmi Araştırmalar, Yıl:7, S,12, 

İstanbul, 2002, s.259 
202 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.91 
203 Platon,  Yasalar, s.404-412 
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haberdardırlar.204 Farâbî ile  aynı görüşü paylaşan Platon, insanların dünya hayatındaki 

yapıp etmelerinin karşılığı olarak, öldükten sonra mutlaka ikinci bir hayatın  olacağını 

belirtmiştir. İyi ruhlar öldükten sonra tanrılar katında onlarla mutlu yaşamlarına devam 

edecekler, kötü ruhlar ise Hades’te mutsuz bir şekilde cezalarını çekeceklerdir. Platon’a 

göre insanın maddi yanı olan bedeni ve bedenin arzuları, iyi insan olup, ahlaki yetkinliği 

elde etmesine engeldir. Madde Platon’da  en aşağı seviyeyi temsil eder ve maddenin 

arzusuna kapılmış her insan kötülüğe yaklaşmış insandır. O’na göre tanrılar  insan için 

iyiliği isterler fakat insan dünya/madde sevgisi nedeniyle kendi benliğini unutarak iyi 

insan olma yolundan sapmaya meyleder.  

           İnsanları ancak yaratılmış bir tanrının yaratacağını söyleyen Platon, insanları 

yönetme, onlarla ilgilenme, onları ahlaki açıdan yetkinliğe götürme görevini de yine 

tanrıya vermiştir.205  

           Platon, kaos halindeki evrenin tanrı Demiurge tarafından var olan ana maddelerle, 

şekil verilerek meydana getirildiğini söylemektedir. Demiurge’nin evrene şekil vermesi 

bir çeşit yaratma olarak değerlendirilebilir. Çünkü daha önce var olmayan bir kozmos 

şekillendirilmiştir. Evrene en iyi biçimde şekil verilirken, ona kendi işleyiş kuralları da 

verilmiştir. Evrenin işleyiş kuralları adalete uygundur. Çünkü ona şekil verilirken, kendi 

içinde adaleti sağlamış, öncesiz, sonrasız, ezeli, ebedi İyi İdea’sı örnek alınmıştır. 

Platon’a göre örneği iyi ve adil olan evrenin işleyişi de iyi ve adil olmalıdır. Evrene 

biçimsel şekli verildikten sonra, ona akıl ve ruh da verilerek, olabilecek en mükemmel 

hale gelmiştir. Kaos halindeki dört ana unsur düzenlenerek, yaşamaya uygun bir 

kozmos meydana gelmiştir.206 Platon’da inayetin, evren söz konusu olduğunda  yaratıcı 

bir kavramdan ziyade düzenleyici bir kavram olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Çünkü 

Onda yaratıcı bir tanrı anlayışı bulunmamaktadır.                      

 
204 Platon, Yasalar, s.414-416 
205 Platon,Timaios, s. 51-52 
206 Platon, a.g.e., s. 87 
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           3. 7.   Farâbî’nin İnsan Hakkındaki Görüşü 

 

           Farâbî’nin varlığı, en üstte İlk Varlık’ın olduğu, onu sırasıyla İkinciler, Faal Akıl, 

nefis, sûret ve maddenin takip ettiği ilkeler bütünü olarak tanımladığını daha önce 

belirtmiştik. Akıllar âlemi olan ay-üstü âlemdeki gök cisimlerinin hareketleri ve Faal 

Aklın etkisi ile de ay-altı âlemdeki varlıklar meydana gelmişti. Bu varlıklar; dört temel 

unsur, madenler, bitkiler, hayvanlar ve düşünen canlı insandır. İnsan  ay-altı âlemin en 

karmaşık ve mükemmel varlığıdır. Bu âlemde var olan düzen, adalet ve uyumluluk 

diğer varlıklar gibi onda da gerçekleşmiştir. Bu açıdan ay-altı âlemin diğer 

varlıklarından farklı değildir. Onu diğer varlıklardan farlı ve üstün kılan yanı 

düşünmesi/akletmesi ve iradeye sahip olmasıdır. İnsan başka bir varlığa ne madde olur 

ne de madde olması için araç olur. Yapıp ettiklerini akıl sahibi bir varlık olarak 

iradesi/istemesi ile yapar. Ay-altı âlemin diğer varlıkları gibi yaptıklarını fıtratı icabı 

yapmaz. O sadece kendisini yetkinleştirmek için vardır. Farâbî’ye göre insan mutluluğa 

ancak kendisini yetkinleştirdiğinde ulaşır. Bu yetkinliği  aklını faal hale getirerek elde 

eder. Aklını faal akıl seviyesine çıkarma gücü ve yetisi sadece insanda bulunmaktadır.  

 

           3. 7. 1.   Ay-altı Âlemin Bir Ferdi Olarak İnsan Bedeninde Adalet 

 

           Farâbî, Medînetü’l-Fâzıla’da İlk Varlık ve âlem hakkındaki görüşlerini 

anlattıktan sonra, insan bahsine geçer. İnsanı tabiatın bir parçası olarak kabul eden 

Filozof’un buradaki amacı, âlemde var olan düzen ve adaletin insan bedeneninde de var 

olduğunu göstermektir. İnsan bedeni, işlevleri birbirinden farklı, farklı yetenek ve 

güçlere sahip ve kendi aralarında bir hiyerarşisi olan organların, bir araya gelmesi ile  

bütünlük sağlayan bir varlıktır. Âlemdeki işleyişe benzer bir işleyiş insan bedeninde de 

vardır. Her organ, kendisi ne için var edilmişse sadece o işi görür, kendisi başka bir 

organın işlemesi için yardımcı bir unsur olurken, aynı zamanda başka bir organa hizmet  
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etmektedir. Âlemde var olan adil sıralamanın  insan bedeninde de olduğuna inanan 

Farâbî, âlemin yöneticisi olarak kabul ettiği İlk Varlık’ın insan bedeninde karşılığının 

kalp olduğunu ifade eder. İnsan bedeninin tüm organları bütün olarak insanın varlığına 

hizmet etmek sûretiyle, insanın temel gayesi olan mutluluğa ulaşmasına da yardım 

etmiş olurlar. İnsanın bu gayeye ulaşmak için, organlarının birbirleri ile uyum içinde, 

birbirine yardım ederek ve birbirlerini destekleyerek çalışmasına ihtiyacı vardır. 

Bedenin de tıpkı âlemdeki gibi kusursuz bir şekilde işleyebilmesi için kendi içinde 

âlemdeki sıralamaya benzer bir sıralaması vardır. Bedenin yöneticisi, Farâbî’nin 

tabiriyle âmir organ, kalptir. Ondan sonra beyin gelir. Beyin, âlemde var olan 

sıralamada İkinciler’e karşılık gelir. Beyni de âmir bir organ olarak tanımlayan Farâbî, 

onun âmirliğini ikincil olarak ifade eder. Çünkü o kalbin emirlerini yerine getiren, aynı 

zamanda diğer organlara da âmirlik eden bir konumdadır.207 Kalp ve beyinden sonraki 

organlar, tıpkı beyin gibi kalbin doğal işleyişine hizmet eden ve aynı zamanda başka 

organlara da âmirlik eden organlardır. Farâbî âlemdeki sıralamaya benzer sıralamayı 

insan bedeninde de yaparken, derece bakımından beyinden sonra karaciğerin, sonra 

dalağın geldiğini, bunları da altlık-üstlük sıralaması ile diğer organların takip ettiğini 

söyler. Bütün bu organlar, tıpkı âlemi oluşturan varlıklara benzer şekilde, belli bir uyum, 

düzen ve bütünlük içinde çalışırlar. Çünkü onlar da adil olarak tanımladığımız bu ilahi 

düzenin bir parçasıdırlar. Onlar da varlıktan paylarını almışlardır. İnsan bedenindeki bu 

uyum ve düzen, insan bedenindeki adalettir, âlemde varolan adaletin, insan bedeninde 

gerçekleşmiş halidir. 

           Platon insanı beden ve ruhtan ibaret varlık olarak görmesine rağmen, ruhu 

tanrısal bir cevher kabul ettiği için, her zaman bedene öncelemiştir. Platon felsefesine 

göre beden, oluş ve bozuluşun olduğu bu dünyaya aittir, maddeyi temsil eder, sürekli 

değişendir, geçicidir, ölümlüdür. Ölümlü olan bedenin aksine insanın ruhu, ölümsüzdür, 

 
207 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.48 
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hiç değişmeyen, her zaman aynı kalan idealar gibi tanrısaldır. Farâbî’de olduğu gibi 

bütüncül, sebepler zinciri ile birbirine bağlanmış bir evren tasavvuru olmadığı için, 

Platon bedeni de tıpkı evren tasavvurundaki gibi sadece madde olarak görmüştür. 

İnsanın bedenini ruhsal yetkinleşmesine  engel olarak gören Filozof, insanın ancak 

bedeni zevklerden uzak kalarak ruhi yetkinliğe sahip olacağını savunmuştur.            

            3. 7. 2.   İnsan Ruhunun Kuvvetleri Arasında Adalet 

 

            Farâbî’ye göre, insan ruh ve bedenden müteşekkil mümkün bir varlıktır ve 

varlığa geldikten sonra onun ruhunda bazı kuvvetler ortaya çıkar.   Bu kuvvetlerin ilki 

besleyici kuvvettir. Bu kuvvet hayvanlar ve bitkilerde de doğal olarak bulunan, 

yaşamını devam ettirmesini sağlayan kuvvettir. İkinci kuvvet duyu kuvvetidir. İnsanın 

beş duyu organları aracılığıyla kendisi dışındaki nesneleri idrak etmesini sağlayan 

yetisidir. İnsan ruhundaki diğer bir kuvvet arzu kuvvetidir. Duyularla birlikte ortaya 

çıkan, duyulan şeylerle ilgili olarak onları isteme veya onlardan kaçınma şeklinde 

insanın ruhunda meydana gelen kuvvettir. Bu kuvvet aynı zamanda insanın iradesini 

meydana getiren kuvvettir. Muhayyile kuvveti, duyularla algılanan nesnelerin 

resimlerini/tahayyüllerini, algılamadıkları başka bir zamanda ruhunda muhafaza eden 

kuvvettir. İnsan muhayyile yetisi ile, duyu organları ile algıladıklarını farklı şekillerde 

birleştirme ve ayrımlara tabi tutar. Muhayyile yetisinin yaptığı bu ayrımlar ve 

birleştirmeler, duyularla alınan bilgiye dayandığı için, bazen yanlış bazen da doğru olur. 

Son olarak akıl kuvveti, insan bu yetisi ile düşünür ve akılsal nesneleri öğrenme 

imkanına sahip olur. Düşünme faaliyeti bu yetiyle meydana gelir, insan güzel ve çirkin 

olanı bu yetisi ile ayırt eder, sanat ve ilim bu yeti ile oluşur.208 İnsan ruhundaki bu 

kuvvetlerin ruhta ortaya çıkmaları, oluşma sıralaması da bu şekildedir. İnsanın ruhunda 

önce besleyici kuvvet, sonra sırası ile duyu, arzu etme, muhayyile ve akıl yetisi gelişir.  

 
208 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.44-46 
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           Farâbî’ye göre âlemde ve insan bedeninde var olan mertebeli ve adaletli yapı 

insan ruhunda da bulunur. Âlemde olan yönetici, yardımcılar ve alt-üst ilişkisi açısından 

birbirine hizmet etme şeklindeki sınıflama, adil düzen, sıralama, insan ruhunda da aynı 

şekildedir. Farâbî’nin tabiriyle ruhun amir kuvveti akıldır. Diğer kuvvetler kendilerine 

verilmiş olan yetilerle ona hizmet eden yardımcı kuvvetlerdir. Bu kuvvetler aynı 

zamanda birbirlerine de hizmet eden kuvvetlerdir. Farâbî bunu Medînetü’l-Fâzıla’ da 

madde sûret ilişkisine benzeterek açıklamaktadır. Meselâ; besleyici kuvvet duyu 

kuvvetinin maddesi, duyu kuvveti de besleyici kuvvetin sûretidir. Aynı ilişki, duyu 

kuvveti ile tahayyül kuvveti, tahayyül kuvveti ile akıl kuvveti arasında da vardır.209 

Birbirlerine hizmet etme açısından bir sıralamaya tabi tutulacak olunursa, besleyici 

kuvvet öncelikle bedene hizmet eder. Duyu ve tahayyül kuvvetleri hem bedene hem de 

akla hizmet ederler. Dolayısıyla üçü de akıl kuvvetine hizmet ederler. Akıl bedene  

bağlı olarak çalışır, onunla varlığına sahip olur.210 

           Akıl kuvveti  kendi içinde iki kısımdan oluşur, bunlar ameli ve nazarî kısımdır. 

Ameli akıl, kısmen beceriyle ilgili kısmen de düşünceyle ilgilidir. Ameli olan kısım 

insanın yapabileceği, bir halden bir hale değiştirebileceği, iradesinin hakim olduğu 

durumlarda kendisini gösterir. Sanatsal faaliyetler ve el becerileri buna örnek olarak 

gösterilebilir. Fikri olan ise , bir şey yapılmak istendiğinde onu gerçekleştirmekle ilgili 

üzerinde düşünmeyi, ölçüp biçmeyi, çıkarsama yapmayı sağlayan yetidir. Ameli akıl 

nazarî akla hizmet etmek için vardır. Nazarî akıl, kendisiyle akılsal olan varlıkları 

bildiğimiz/kavradığımız  akıldır.211 Kendisinden başka hiçbir kuvvete hizmet etmez, 

sadece insanı mutluluğa ulaştırmak için çalışır.  Akıl bu amaca ulaşmak için arzu 

kuvveti ile birlikte çalışır. Arzu kuvveti ise hem duyu, hem tahayyül, hem de akıl 

kuvvetine hizmet eder. Arzu gücü olmadan, duyulan, tahayyül edilen ve düşünülen şey, 

 
209 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.47-48 
210 Fârâbî, a.g.e., s.60 
211 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s.30 
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fiil/eylem haline gelemez. İrade, düşünülen/idrak edilen şeye arzu kuvveti ile 

yönelmedir. 212  Arzu gücünün iradeyi meydana getiren güç olduğunu daha önce 

söylemiştik. Bu nedenle irade bir isteği/arzuyu da ifade eder. Temelde akıl kuvveti 

sayesinde gerçekleşen irade, aynı zamanda seçme ve bir tercihte bulunmadır. Bu 

nedenle insan fiillerinde / eylemlerinde, iradesi sayesinde özgürdür ve seçme hürriyetine 

sahiptir.  

           Farâbî felsefesinde mutluluğa ulaşmanın ana amaç olduğunu biliyoruz. İnsan 

mutluluğa ancak kaynağını akıl kuvvetinden almış iradi eylemlerle ulaşabilir. O’na göre 

mutluluk, sadece kendisi için istenen, hiçbir zaman başka bir şeyin elde edilmesi için 

istenmeyen iyiliktir. Bu insanın ulaşmak istediği en yüce mertebedir, insan için bundan 

başka bir mertebe yoktur. Mutluluğun elde edilmesi için yapılan iradi fiiller, iyi fiillerdir. 

Erdem, kendisinden iyi fiillerin doğduğu istidat, melekedir. Erdem kendisinin özü 

bakımından değil, insanı mutluluğa ulaştırmasından dolayı iyi bir şeydir. İnsan sahip 

olduğu seçme iradesiyle iyi fiilleri seçebildiği gibi kötü fiilleri de seçebilmektedir. 

İnsanın mutluluğu elde etmesini sağlayacak fiiller iyi fiiller, buna engel olan fiiller de 

kötü fiillerdir. Kötü fiillerin kendisinden doğduğu istidatlar, melekeler ise, eksiklik, 

erdemsizlik ve aşağılık /rezalet olarak isimlendirilen fiillerdir.213 Erdemli insanlar, her 

zaman kendisini mutluluğa ulaştıracak iyi fiilleri seçip, kötü fiillerden uzak dururlar. 

İnsanı iyi fiilleri seçmeye yönlendiren , ruhundaki bu kuvvetlerin birbiri ile uyumlu 

çalışmasıdır. Kendi ruhunda bulunan kuvvetlerin birbiri ile uyumunu ve adaletini  

sağlamış insan, kendisini mutluluğa götürecek iyi fiilleri seçer. Farâbî’ye göre  seçme 

iradesi yalnızca insanda bulunan, ay-altı âleminin diğer canlılarında bulunmayan bir 

özelliktir. İnsan bu özelliği ile içinde yaşadığı toplum tarafından övülen, kınanan, güzel 

 
212 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.60-61 
213 Fârâbî, a.g.e., s.60 
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ve çirkin kabul edilen davranışları yapar. Bu davranışlarının sonucunda da ödül veya 

cezayı hak eder.214  

            Özetle söylemek gerekirse, insan ruhunda uyum ve adaleti sağlayan kuvvet 

akıldır, ruhtaki her bir kuvvetin görevini en iyi şekilde yapması, altlık üstlük ilişkisi 

açısından kendisinden üstte olana hizmet edip, kendi altındaki kuvvete yöneticilik 

yapması, bütün kuvvetlerin insanın nihai amacı olan mutluluğu elde etmeye yarayan iyi 

eylemleri seçmesi için birbirine yardımcı olması, uyum içinde çalışması, insanın 

ruhunda adaleti sağlamış olduğunun göstergesidir.   

               Fusûlü’l-Medenî’ de215 insan bedenleri gibi ruhlarının da farklı mizaçlarla var 

edildiğini söyleyen Farâbî, bu farklılıklara rağmen insanın âlemde gördüğü adil ve 

uyumlu yapıyı, insanın önce kendi ruhunda tesis etmesi gerektiğini, daha sonra da bu 

yapıyı içinde yaşadığı toplumda gerçekleşmeye çalışması gerektiğini savunur. İnsanın 

âlemde var olan zorunlu adaletten farklı olarak, kendinde ve toplumda adaleti sağlaması 

kendi aklı ve iradesi ile seçtiği iyi eylemlerle gerçekleşecektir.   

           Hasta ruhlar, ruhta varolan kuvvetlerin uyum içinde görevlerini yapmamasından 

kaynaklanır. İnsan bu durumda, kötü fiilleri iyi, iyi fiilleri kötü fiiller zanneder. İnsan 

nasıl ki bedeni hasta olduğunda doktora gidip tedavi oluyorsa, ruhu da hastalandığında 

tedavi ettirmesi gerekir. Farâbî bu görevi devlet başkanına vermektedir.   

           Platon ve Farâbî’nin ruh hakkındaki görüşleri farklı görünmesine rağmen, ruh 

kavramını  insanı mutluluğa ulaştıran etken olarak kullanmaları birbirine benzemektedir. 

Platon ruhu, değişen ve değişmeyen cevherlerin karışımından meydana gelen üçüncü bir 

cevher olarak tanımlamıştı.216 Farâbî’de ruhu emirler âleminden bir cevher olarak kabul 

eder. Her iki filozofun görüşünde de mutluluk, ruhun faaliyetleri sonucu yapılan 

eylemlerle elde edilmektedir. Ölümden sonra yaşam ve mutluluğun yaşanacağı yer 

 
214 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.78 
215 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s. 74 
216 Platon, Timaios, s. 45 
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olarak ahiret inancı iki filozofun da kabul ettiği gerçektir. İki filozofta, farklı ifade 

tarzlarına rağmen, insan ruhunun yetkinliğini kazanabilmesi için bu dünyada iyi ve 

doğru eylemleri yapması gerektiğini savunmuşlardır. Platon; öfke, kıskançlık, korku , 

tutku gibi Farâbî’ye göre de iyi eylemler olmayan davranışlara sahip ruhu, adaletsiz 

olarak tanımlamıştır. O’na göre bir insan, iyi olarak kabul edilen şeyleri/ davranışları 

ruhunda egemen kılıp, bunu da eylemlerine yansıttığı zaman ruhunda adaleti sağlamış 

olmaktadır.217 Platon bu konuda Farâbî’nin kullandığı ruhun kuvvetleri tabiri ile aynı 

anlama gelebilecek ruhun yetileri tabirini kullanmıştır. O’na göre insanın akıl yetisi 

bilgi edinmesini sağlayan temel yetidir. İnsanın arzu yetisi, yaşamak için temel 

ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinen yetidir. Üç temel yetiden sonuncusu olan öfke 

yetisi, arzu yetisinden uzaklaşıp akılla beraber olduğunda ruh kendinde adaleti sağlamış 

olacaktır. Fakat öfke yetisi arzu yetisi ile bir arada olup akıl yetisinden uzaklaştığında 

öfke ve taşkınlık gibi kötü davranışlara sebep olacaktır. Buna göre Platon ruhun iyi 

eylemlerinin kaynağını akıl yetisi ile arzu yetisinin uyumlu çalışması olarak görmüştür. 

Çünkü bu iki yeti insanın iradesini meydana getirir. Dolayısıyla da bu iki yeti iyi ve 

uygun çalıştırıldığında insan, iyi eylemleri irâdi olarak seçer. Mutluluğa ulaşmak 

isteyen insan ruhunda uyumu, adaleti  sağlamış olmalıdır. Ona göre ruhunda bu uyumu 

sağlamış insanın mutluluğu elde edebilmesi için ideaların bilgisine, özellikle İyi 

İdea’sının bilgisine ulaşması gerekmektedir. Buna da ancak, akli faaliyetlere 

yoğunlaşarak ulaşabilir. Ruh yetkinliğine ancak bedeni zevklerden kurtulup, düşünce 

gücü ile ideaların bilgisine ulaştığı seviyeye geldiğinde kavuşur. Farâbî tarafından, aklın 

ruhun diğer kuvvetlerine hakim olması ve bunun sonucunda iyi eylemlerin seçilmesi  

olarak ifade edilen yetkinlik hali, her iki filozof içinde mutluluğa ulaşmanın anahtarıdır.  

 

 

 
217 Platon, Devlet,  s. 145-147 
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      4. Fârâbî Felsefesinde Adalet Kavramının Kullanım Alanları 

 

           4. 1.   Ontolojik Boyutu İle Adalet 

 

           İlk Varlık’ın cevherinin adil olması nedeniyle, kendisinden sudûr eden varlıkların 

temelinde de adalet bulunmaktadır. Bütün varlıkların, varlığa geldikten sonra, 

varlıklarını korumak ve devam ettirmek şeklinde iki temel özellikleri bulunmaktadır. 

Mümkün varlıklar madde ve sûretten meydana gelmektedirler. Sûretlerin birbirlerine zıt 

olma özellikleri bulunmaktadır. Maddenin özelliği ise bir sûreti ve onun zıddını kabul 

etmektir. Bu sebeple, varlıktaki adalete uygun olarak, varlığa gelmiş cisimlerin her 

birisi maddesi ve sûreti bakımından bir hak ve liyakate sahiptirler. Cismin sûreti 

bakımından hakkı, varlığını devam ettirmektir. Maddesi bakımından hakkı ise sahip 

olduğu varlığa zıt olan bir varlığı gerçekleştirmektir. Farâbî’ye göre burada adalet, 

cisimlerin bu layık oldukları şeylerin yerine getirilmesidir.218  Yani adalet cisimlerin 

varlığa gelirken fıtratlarında ne varsa, kendilerine ne verilmişse onu 

gerçekleştirmeleridir, ne için varlığa gelmişlerse onu yapmalarıdır. 

           Fakat sûretin bu iki varlık şeklini aynı zamanda gerçekleştirmesi mümkün 

olmadığından, zorunlu olarak onlardan birisini belli bir zamanda, diğerini  de başka bir 

zamanda gerçekleştirmesi gerekecektir. İlk Varlık’dan varlığa gelen bir varlık, sahip 

olduğu  varlığını koruyarak belli bir süre bu varlığını sürdürür. Belli bir süreden sonra 

varlığı ortadan kalkar ve kendisinin zıddı olan bir varlık varlığa gelir. Bu varlığa geliş-

gidiş döngüsü ebedi olarak devam eder. Çünkü hiç birisinin varlığa diğerinden daha 

fazla hakkı olmadığı gibi, hiç birisinin varlığını koruması ve devam ettirmesi diğerinden 

öncelikli değildir. Varlıktaki bu hak edilmiş düzenli döngü adalet olarak anlaşılmaktadır. 

Varlıkların hepsinin varlık ve devamlılıktan almaları gereken belirli bir payları  vardır. 

Hatta varlıkların her birinin diğer varlıklarda da hakkı vardır. Varlığa geliş-gidiş 

 
218 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.41 
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döngüsü devam ederken, varlığın birisinde diğerine ait olan bir şey bulunurken, diğer 

bir varlıkta da kendisine ait bir şey bulunmaktadır. Bu madde-sûret ilişkisinden 

kaynaklanmaktadır. Farâbî’ye göre varlıktaki ontolojik adalet, maddenin sûretlerden 

birisinden alınması, diğerine verilmesi veya diğerinden alınıp ona verilmesi ve bunun 

sıra ile yapılmasıdır, düzenli döngüdür. İlk Varlık’ın cevherinde adaletin bulunması 

nedeniyle, kendisinden sudûr eden varlıkta adaletin tam olarak gerçekleşmesi 

gerekmektedir. Bu sebeple bir ve aynı varlığın sayı bakımından bir olarak devam etmesi 

mümkün değildir, onun  varlığının ebedi devamlılığı tür bakımından bir olması suretiyle  

gerçekleşmelidir Bir şeyin tür olarak varlığının devam etmesi için, o türün bireylerinin 

belli süre var olmaları, varlıklarını devam ettirmeleri, varlıkları ortadan kalktığında ise 

yerlerine aynı türün başka bireylerinin almaları gerekmektedir. Bu yeni bireylerde 

varlıklarını belli bir süre devam ettirdikten sonra varlıktan çekilip yerlerin o türün başka 

bireylerine bırakırlar ve bu döngü devam edip gider.219 Varlıktaki bu düzenli döngü, her 

varlığın varlıktan hak ettiğini alması açısından adil bir düzen veya ilâhi bir yasa olarak 

tanımlanabilir. Adaletin tanımlarından birisi, bir şeye hakkını/payını ve layık olduğu 

şeyi vermektir. Bu durumda varlıkta ki her bir varlık, âlemdeki bu düzenli döngü 

sayesinde varlıktan hak ettiğini alarak ontolojik adalet sağlanmış olmaktadır.  

           Varlıkta bulunan ontolojik adalette, türün varlığını yok olmaktan koruyan 

unsurlar vardır. Bunlar maddenin sûreti olduğu cisimde bulunan bir kuvvet olabilir, 

kendisine varlığını koruması için yardımcı olan bir alet olarak kendisiyle birlikte 

bulunan bir başka cisimdeki kuvvet olabilir, göksel bir cisim olabileceği gibi ondan 

farklı bir cisimde olabilir veya bu koruma tüm bu etkenlerin bir araya gelmesi sonucu 

gerçekleşebilir. 220 

           Madde-sûret ilişkisi farklı bir açıdan ay-üstü âlem ile ay-altı âlem arasındaki 

ilişkiye benzetilebilir. Sûretin varlığını devam ettirmek şeklinde bir özelliğinin 

 
219 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.37-38 
220 Fârâbî, a.g.e., s.42 
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olduğunu söylemiştik. Yani varlığı süreklidir, sürekli olmak zorundadır. Çünkü 

varoluşundaki adalet bunu gerektirmektedir. Sûret, varlığında sürekli olması 

bakımından ay-üstü âlemdeki varlıklara benzemektedir. Zaten varlığını göksel 

varlıkların hareketine borçludur. Madde ise farklı durumlarda, farklı sûretleri kabul 

ederek, daima sûretle beraber vardır. Varlığı sûretin varlığına bağlıdır, var olabilirde 

olmayabilirde.  Bu açıdan ay-altı alemin genel tanımı ile benzerlik göstermektedir. 

           4. 2.  Hukuki Bir Kavram Olarak Adalet 

 

           Hukuk sisteminde adalet terimi, hukukun toplumdaki ilk amacı olarak 

kullanılmaktadır. Adalet, kâinatın devamını temin eden bir ahenktir. Burada hukuk, 

adalete hizmet eden bir hayat nizamıdır. Hukukun hedef gayesi veya manevi ideali 

adalettir. 221  Farâbî ve Platon, adaletin bu hukuki tanımına uygun olarak adalet 

kavramını; kâinatın bir nizamı, bu nizamın devamının sağlanması  ve kâinattaki bu 

nizamın örnek alınarak toplum düzenine uyarlanması olarak kullanmışlardır. Her iki 

filozofta kendilerinin tasarladığı mükemmel devlet tasavvurunu anlatırken adalet 

kavramını, toplum düzeninin sağlanması ve bu düzenin devamı şeklinde kullanmışlardır. 

Toplum düzeninin sağlanması için hazırladıkları yasaları, âlemin/evrenin kendisinde 

doğal ve zorunlu olarak var olan adaletini örnek alarak hazırlamışlardır. İnsan iradesinin 

geçerli olabildiği mümkün varlıklar dünyasında yani yeryüzünde, varlıkta doğal olarak 

varolan adaleti gerçekleştirmeyi amaç edinmişlerdir.  Platon, Devlet ve Yasalar’da, 

ideal bir devletin adalet temelli ilkelerinin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır. Filozof 

Devlet Adamı’nın, değişmeyen, her zaman aynı kalan İdeaların bilgisine sahip bir 

filozof olması gerektiğini söyleyen   Platon, Devlet Adamı’nın yasaları yaparken bu 

ideaları, özellikle de İyi ideasını örnek alarak yapması gerektiğini belirtmiştir. Ona göre 

 
221 Fendoğlu, Hasan Tahsin, Hukuk Bilimine Giriş, s.1 
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yasalar, kaynağını kendi içinde adaleti/dengeyi sağlamış idealar örnek alınarak 

yapılmalıdır. İdeal Devlet’de adaletin bu yasalarla sağlanması öngörülmüştür. 

           Farâbî’de Platon gibi Devlet Başkanı’nın devleti yönetirken kullanacağı ilkelerin 

kaynağının, İlk Varlık ve O’ndan sudûr etmiş varlığın örnek alınmasını önermektedir. 

Çünkü Farâbî, Devlet Başkanı’nın Faal Akıl’la ittisal etme mertebesine ulaşmış kişiler 

olabileceğini savunmaktadır. Varlıktaki doğal sıralanmayı adalet olarak tanımlayan 

Filozof, Devlet Başkanı ve Onun yönetimi altındaki toplumun aynı âlemdeki gibi bir 

düzen içerisinde olmasını, bu düzen sağlanırken de varlıktaki yasaların örnek alınması 

gerektiğini savunmuştur. Bu yasaların yapılması görevini de Devlet Başkanı’na 

vermiştir. Farâbî, Medînetü’l-Fâzıla ve Tahsîlü’s-Saâde’de devlet başkanında 

bulunması gereken özellikleri sıralarken, adaleti ve adil kimseleri seven, zulümden ve 

zâlimlerden nefret eden kişi olmasını önermektedir. Farâbî devlet başkanını, adaleti 

temin ile görevlendirmektedir. O, Devlet başkanının ve eylemlerinin adil olması,  

insanları adaletli eylemleri yapmaya teşvik etmesi, adil olmaya, adaleti uygulamaya 

davet edildiğinde adaletli davranmada isteksiz ve inatçı olmaması, tersine kendisinden 

haksızlık ve kötülük yapması istendiğinde bunu yapmamaya dirençli, kararlı ve istekli 

olmasının  gerekliliğini savunmaktadır. 222   

           Bunlara ilave olarak şunu söylemek mümkün gözükmektedir. Platon ve 

Farâbî’de  yasaların kaynağının ilahi düzen olduğunu söylemiştik. Varlığa gelen 

varlıkların, varlığa gelirken ki doğal veya elde edilmiş hiyerarşisi, sıralanması adalet 

olarak tanılanmıştı. Varlıklar bu hiyerarşiyi zorunlu olarak, kendi iradeleri dışında kabul 

etmişler ve adalete uygun olarak da uyum içinde düzenlerini devam ettirmektedirler. 

Âlemin kendi içindeki nizamı bu şekilde sağlanmıştır. Devletteki yasalar kaynağını ilahi 

düzenden aldığına göre, devlette yaşayan insanlarda tıpkı varlıktaki doğal kabullenişe 

benzer şekilde ama kendi iradeleri ile, faziletli devletteki yasaları kabul ettikleri takdirde, 

 
222 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.78, Tahsîlü’s-Saâde /Mutluluğun Kazanılması, Çev: Ahmet Arslan, 

( İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, III. Basım, Ekim 2018), s.48 
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âlemdeki doğal ve adil düzene benzer bir sosyal adalet yeryüzünde sağlanmış olacaktır. 

Bu görev her iki filozof tarafından da devlet yöneticisine verilmiştir. Devlet adamının 

asıl görevi varlıktaki bu adaleti, ideal devlet düzeninde gerçekleştirmektir. Yine devlet 

adamının görevi halkın yararına olan bu yasaları ve amaçlarını topluma anlatmak ve 

onları ikna etmektir. Bu nedenle Platon da Farâbî gibi toplumun yasalara uyumu için 

eğitime özel önem vermiştir. Hatta bu eğitimin insanlara zorunlu olarak verilmesini 

savunmuşlardır. Buna ilâveten Farâbî, eğitimin insan karakterlerine uygun olarak 

yapılmasını tavsiye etmiştir.      

            4. 3.  Kaynağını Sevgiden Alan Adalet 

 

           Farâbî, adalet ve sevgi arasında bir ilişki kurmaktadır. Ona göre bir devleti 

meydana getiren kurumlar ve içinde yaşayan insanlar sevgi ile birbirine bağlı 

bulunmalıdır. 223   O’nun tasarladığı toplumda insanlar adalete uygun eylemlerle bu 

sevginin devamını sağlayarak, kendi varlıklarını ve devletlerinin muhafazasını 

sağlayacaklardır. 224   Bu konuda adalet, sevgi bağı ile kurulmuş faziletli devletin 

varlığını sürdürmesidir. Farâbî sevgiyi, anne babanın çocuğu için beslediği sevgi gibi 

doğuştan olan tabiî sevgi ve irâdi sevgi şeklinde sınıflandırmaktadır. Farâbî’ye göre, 

başlangıcı irâdi eylemlerle başlayan, daha sonra bu eylemlerin tekrarı ve sürekliliği ile 

devam ederek insanlar arasında oluşan sevgi, irâdi sevgidir. İrâdi sevgiyi de, faziletleri 

paylaşmaktan doğan sevgi, menfaatten meydana gelen sevgi ve zevk için olan sevgi 

şeklinde üçe ayırmaktadır. Farâbî “adalet sevgiye tabidir225” ifadesi ile bu üç türlü 

sevginin birleştirici unsuru olarak adaleti işaret etmektedir. Hatta şunu da söylemek 

mümkün, adalet sevginin oluşmasının nedenidir, kaynağıdır, bu sevginin devamını 

sağlayan temel erdemdir. Adaletin hakim olduğu devlette insanlar arasında sevgi 

 
223 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s.52 
224 Bayraklı, Bayraktar, Farâbî’nin Eğitim Felsefesinde Adalet Kavramı, Marmara Üniversitesi İlâhiyat 

Fakültesi Dergisi, İstanbul, 1993, Sayı:5-6,1987-1988, s.234 
225 Farâbî, a.g.e., s.52 
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kaçınılmaz olarak var olacaktır. Üst kavram olarak adalet erdemi, insan iradesine bağlı 

bu üç sevgi türünü birbirine bağlayan, birbirini tamamlayan ve uyumlu hale gelmesini 

sağlayan unsurdur. Fazileti paylaşmaktan doğan sevgi, öncelikle şehir halkının faziletli 

eylemlere iştirak etmesiyle meydana gelmektedir. Farâbî’ye göre, faziletli bir toplumda 

şehir halkının paylaşması  gereken görüşler;  başlangıç / el-mebde’ hakkındaki görüşler, 

son/el-muntehâ hakkındaki görüşler ve bu ikisi arasındaki bulunan görüşlerdir. 

Başlangıç hakkındaki görüş birliği; Allah, ruhâni varlıklar, örnek iyi insanlar, dünyanın 

ve insanın nasıl meydana geldiği, onların dereceleri ve aralarındaki ilişki gibi temel 

konular hakkında ortak görüşe sahip olmaktır. Son hakkındaki görüş birliği ise Farâbî 

felsefesinin temelini teşkil eden dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmektir. Bu iki süreç 

arasındaki görüş birliği de, yapılmasıyla mutluluğun elde edildiği faziletli eylemlerdir. 

Farâbî’ye göre şehir halkı, bu görüşler etrafında birleşerek, kendileriyle karşılıklı olarak 

mutluluk elde edilen fiilleri yapmayı alışkanlık haline getirip, bu fiilleri yapmaya devam 

ederlerse, o şehirde zaruri olarak karşılıklı sevgi ortaya çıkacaktır. İnsan, sosyal bir 

varlık olması hasebiyle yaşamını devam ettirebilmesi için birbirine ihtiyaç duymaktadır. 

İnsanların birbirlerine muhtaç olmaları ve birbirlerine yararlı olmaları onların arasında 

menfaate dayalı sevginin oluşmasına sebep olacaktır. Yine insanların faziletleri 

paylaşmaları, birbirlerine yararlı olmaları, bu faziletlerden zevk almaları o toplumda 

insanlar arasında zevke dayalı bir sevginin de oluşmasına neden olacaktır. Hatta insanlar 

bu irâdi sevgi türleri ile birbirleriyle  birleşip aralarında bir sevgi bağı oluşturacaklardır. 

226 Sevgi  bağı ile bir arada tutunan faziletli toplumda adalet, meydana gelen sevgi 

bağının ve bu sevgi bağı üzerine inşa edilen devlet düzeninin devam etmesidir. 

           Fusûlü’l-Medenî’den devam edecek olursak, Farâbî’ye göre adalet, öncelikle 

şehir halkının ortak olduğu iyi şeylerin, yani sahip oldukları maddi ve manevi 

nimetlerin, faydaların, tüm şehir halkı arasında paylaştırılması ve paylaşılan bu 

 
226 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s.53 
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nimetlerin korunmasıdır. Bahsedilen bu nimetler güven, servet, şeref, rütbe ve şehir 

halkının ortaklaşa paylaştığı diğer iyi şeylerdir. Tıpkı, varlığa gelen her varlığın 

varlıktan pay alma hakkının  olmasına benzer şekilde, şehirdeki her bir ferdin, şehrin 

sahip olduğu bu nimetlerden hak ettiği ölçüde pay alma hakkı vardır.227  Şehir halkının 

bu nimetlerden yararlanma haklarının olması ve hakları ölçüsünde pay almaları adalet 

olarak ifade edilebilir. Bu haklarını korumaları ve devam ettirmeleri de adaletin 

gerçekleştiğinin göstergesi kabul edilebilir. Farâbî, İnsanların bu haklarından az veya 

çok faydalanmalarını adaletsizlik olarak  ifade etmektedir.228 İnsanların bu nimetlerden 

az faydalanması kendine zulüm/adaletsizlik, çok ve ölçüsüz faydalanması şehir halkına 

zulüm/adaletsizlik olarak görülmektedir. Hatta bir kişinin bu nimetlerden az istifade 

etmesi, şehir halkı aleyhine bir adaletsizlik olarak görülmüştür. Her bir ferdin, şehir 

halkının ortak faydalandığı iyi şeylerden hakkı ölçüsünde faydalanması yeterli 

görülmemiş, bu hakkın her hangi bir zarara karşılık korunması gerektiği ifade edilmiştir. 

Hakların korunması görevini devlet başkanına veren Farâbî,  her hangi bir haksız 

davranış ve adaletsizlik karşısında ceza verilmesi ile  adaletin  sağlanacağını ifade 

etmiştir. Şehir halkının haklarının korunması görevinin devlet başkanına verilmesi, o 

toplumda adaletin tesis edilmesi, devam ettirilmesi ve korunması görevinin öncelikli 

olarak devlet başkanına verilmesi anlamına gelmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 
227 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî ., s.53.  Farâbî tarafından hak alma kavramının buradaki kullanımı,  İlk 

Varlık’tan varlığa gelen tüm varlıkların, varlığa gelirken sıralamada varlıktan  aldıkları payı, hakkı 

hatırlatmaktadır. İlk Varlık’ın cevherinin adil olması nedeni ile O’ndan varlığa gelen her bir varlık adil bir 

şekilde,  hak ettiği kadar  varlıktan paylarını almışlardır. 
228 Farâbî, a.g.e., s.53 
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           4. 4.  Toplumsal Yapıda Adalet / Sınıflar Arası Adalet 

 

           Fusûlü’l-Medenî’229de insanları hizmetçi ve efendi şeklinde bir sınıflamaya tabi 

tutan  Farâbî, faziletli şehirdeki her bir ferdin, meşgul olacağı tek bir sanatın ve uğraştığı 

tek bir işin/mesleğin olması gerektiğini savunmaktadır. Hatta bunun ötesine 

geçilmemesi gerektiğini vurgulayan filozofa göre, bu şehirdeki insanlardan hiçbirine 

birden çok mesleğin yapılmasına izin verilmemelidir. Farâbî bu yasaklamayı üç 

sebepten dolayı savunmaktadır. Her insanın farklı bir eğilime sahip olduğunu, bir 

insanın başka birisine göre bazı mesleklere daha yatkın olduğunu söyleyen filozofa göre, 

kim hangi istidat üzere dünyaya gelmişse, yani Varlık’tan aldığı pay her ne ise, o sanat 

üzerine yoğunlaşmalı, o sanatı en iyi şekilde icra etmelidir. Bir insanın yeteneği 

olmayan bir konuda çalışması zaman kaybı olarak görülmektedir. İstidadı olduğu bir 

meslekle veya sanatla uğraşan insan, kendisini o mesleğe  yoğunlaştırıp, çocukluğundan 

itibaren sadece ona yönlendirilirse, o mesleği daha mükemmel yapacaktır ve onda 

uzmanlaşarak o işte ehil olacaktır. Mesleklerin çoğunun belirli zamanlarda icra edilmesi 

gerekmektedir. Onlardan birisi ile meşgul olan insan diğer bir mesleğe zaman ayırma 

fırsatı bulamayacaktır. Farâbî’ye göre bir sanatın en iyi şekilde yapılabilmesi için, her 

bir sanat için bir insan çalışmalıdır. Bu konuda adalet, şehir halkından her bireyin kendi 

yeteneğine göre topluma sanatı ile hizmet etmesi, katkıda bulunması olarak 

anlaşılmaktadır. Adalet, faziletli şehirdeki her bir bireyin varlığa gelişinde kendisine 

adil bir şekilde dağıtılan yeteneklerin, melekelerin sadece bir sanat dalında faaliyet 

gösterilerek, içinde yaşanılan toplumda icra edilmesi, sergilenmesi ve topluma katkı 

sağlaması şeklinde kendini gösterecektir.  

           Platon da her bir insanın kabiliyetine göre iş yapmasını, toplumda ona göre bir 

sosyal pozisyon işgal etmesini adalet olarak görmektedir. Hatırlanacağı gibi Platon 

 
229 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî ., s.55 
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tasavvur ettiği devlette insanları sınıflara ayırmış, her bir sınıf insanın kendi yaratılışına 

göre iş yapmasını, hangi sınıf işi yapmak için yaratılmışlarsa onu yapmalarını adalet 

olarak tanımlamıştı.230 Her iki filozofunda insanların fıtratlarına göre bir mesleği icra 

etmelerini adalet kavramı ile ifade etmesi, tasarladıkları erdemli devlette her işin en 

uygun ve mükemmel şekilde yapılması gereğinden kaynaklanmaktadır.             

           4. 5. Bir Erdem Olarak Adalet / Nefsin Bir Erdemi Olarak Adalet 

 

           Farâbî  Mutluluğun Kazanılması’ında erdemi, “ Milletlerin ve şehir halkının bu 

hayatta dünya mutluluğunu, öteki hayatta da en yüksek mutluluğu elde etmesini 

sağlayan insani  şeyler” şeklinde tanımlamıştır. İnsani şeyler olarak ifade ettiği 

erdemleri; nazari erdemler, fikrî erdemler, ahlâki erdemler ve pratik sanatlar olarak 

sınıflamaya tabi tutmuştur.231 En kuvvetli ve hakim erdemin nazari erdem olduğunu 

ifade eden Farâbî’ye göre diğer erdemlerde nazari erdeme tâbi  ve yardımcı olan 

erdemlerdir. Dört erdem ancak yaratılıştan bu erdemleri ve sanatı almaya hazırlanmış 

insanlarda, yani kapasitesi yüksek olan üstün tabiatlı kişilerde bir araya gelebilmektedir. 

Filozof’a göre bu kişiler de ancak devlet başkanı olmaktadır. Ona göre sadece bu 

erdemlere sahip devlet başkanı, şehirlerde ve milletlerde, dört erdemin örneklerini 

gerçekleştirme gücüne sahip olacaktır. 232 

           Fusûlü’l-Medenî’de  ahlâki ve aklî erdem şeklinde ikili bir sınıflama yapan 

Farâbî, aklî erdemlerin hikmet, akıl, akıllılık , zekâ, anlayış mükemmelliği gibi insanın 

aklî kısmının erdemlerinden oluştuğunu söylemektedir. Ahlâki erdemlerin de iffet, 

şecaat, cömertlik ve adalet gibi insanın arzuyla ilgili kısmının erdemleridir. Ahlâki 

erdemler, belirli bir mizaçtan meydana gelen fiillerin, belli bir zamanda sürekli tekrar 

edilmesi ile meydana gelen ve insan nefsine yerleşen erdemlerdir. Bu fiiller eğer iyi 

fiiller ise nefiste erdemli fiil olarak kendisini gösterecek; eğer kötü fiiller ise ahlâk 

 
230 Platon, Devlet, s.120, 131-132 
231 Farâbî,  Mutluluğun Kazanılması, s.1 
232 Farâbî, a.g.e., s.29-31 
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bozuklukları/aşağılıklar olarak ortaya çıkacaktır. Ona göre insanın yaratılıştan erdemli 

veya erdemsiz olarak yaratılması mümkün olarak görülmemektedir.233 Farâbî, Kitabu’t-

Tenbîh alâ sebîli’s-Sa’âde’de iyi veya kötü bütün ahlâki erdemlerin insanın iradesiyle 

sonradan kazanılmış olduğunu ifade etmektedir. İnsanın mevcut iyi veya kötü bir 

davranışının, zıddının sürekli tekrarı ile değişebileceğini vurgulayan Farâbî’ye göre 

önemli nokta, insanın kendi iradesiyle bir ahlâki davranışı alışkanlık haline getirmeye 

çalışmasıdır. 234    

           4. 6.  Fiillerde “Orta Olma Hali “ Olarak Adalet 

            

           Farâbî, iyi fiilleri orta ve mûtedil fiiller olarak tanımlamaktadır.235 İyi fiiller, 

birisi aşırı diğeri eksik olduğu için, ikisi de kötü olan, iki aşırı uç arasındaki fiillerdir. 

Dikkat edilirse fiillerde “orta olma”, mûtedil kelimesi ile beraber kullanılmıştır. Îtidal 

kelimesi adalet kelimesi ile aynı kökten gelen bir kelimedir ve iki aşırı tutum ve 

davranış arasındaki orta hal olarak tanımlanmaktadır.236 

           Türkçe sözlüklerde kelime anlamı olarak, bütün uçlardan eşit uzaklıkta olan, yer, 

durum ve hal olarak tanımlanan237 “Orta olma” kavramını Platon felsefesinden  ziyade, 

Aristo felsefesinin temel kavramlarından birisi olarak görmekteyiz. Erdemi, eylemlerde 

ortayı bulma ve onu tercih etme olarak tanımlayan Aristo, “orta olma”’yı da, biri aşırılık 

diğeri de eksiklik olan iki kötülüğün ortası olarak tanımlamaktadır.238  “Orta olma” 

kavramını Platon ölçülü olma, ölçülülük anlamlarında kullanmıştır. Daha önce de 

bahsedildiği gibi, O’na göre temel erdemler olan bilgelik, yiğitlik ve ölçülülük 

 
233 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s.31 
234 Farâbî, Kitabu’t-Tenbîh alâ sebîli’s-Sa’âde,  Farâbî’nin İki Eseri, Çev: Hanifi Özcan,( İstanbul, M.Ü. 

İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 3. Baskı, Ağustos 2017), s.150-151  
235 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s.34 
236 Çağrıcı, Mustafa, TDV İslam ansiklopedisi, s.456 
237 Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, ( İstanbul: Pınar Yayınları, 4. Basım, Ocak 2008 ), s.1277 
238 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Çev: Saffet Babür, ( Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 6. Baskı, 2015 ), s. 

37-42 
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erdemlerinin bir araya gelmesinden adalet erdemi meydana gelmektedir. Ölçülü olma, 

insanı iyiye götüren temel erdemlerden bir tanesidir.  

               “Orta olma” kavramını mutedil olma, denge, adalet anlamlarında kullanan 

Farâbî,  insanın fiziki bünyesinin yetkinliği ile ahlâki yetkinliği arasında bir benzerlik 

kurmaktadır.  İnsan bedeninin yetkinliği sağlıklı olması ile tanımlanırken, bu yetkinliğe 

sahip olunurken yapılan fiillerin durumu, ahlâki olarak yetkinliğin elde edilmesi için 

yapılan fiillerin durumu ile birbirine benzemektedir. Her ikisinde de bu yetkinliğin elde 

edilmesi, korunması ve ondan yoksun kalındığında tekrar elde edilmesi için çaba sarf 

edilmesi gerekmektedir. Sağlığın yetkinlik hâli yeme-içme, hareketli olma gibi bedeni 

ilgilendiren durumlarda orta olmadır. Tıpkı sağlık gibi ahlâki fiillerde de “orta olma” 

sağlandığında iyi ahlâk meydana gelmektedir. Fiillerde aşırı olma, ya gereğinden fazla 

ya da gereğinden eksik olarak yapma şeklinde kendini gösterecek ve her iki durumda da 

adaletten, dengeden uzaklaşılmış olunacaktır. Böylece kötü ahlâk meydana gelecek, iyi 

ahlâktan uzaklaşılacaktır. Yukarıda da bahsedildiği gibi insan kendi isteği ile,  

eylemlerinde iki uç noktadan ortaya doğru gelmek için çaba sarf ettiğinde dengeyi 

bulmuş, kendi içinde ahlâki adaleti sağlamış olacaktır. Ahlâki fiillerde “orta olma” 

durumu, fiili yapan kişiye, yapıldığı yer ve zamana, kime karşı ve ne için yapıldığına, 

ne ile yapıldığına göre farlılık göstermektedir. Bir fiil bunların hepsi göz önüne alınarak 

değerlendirildiğinde “orta “ olacaktır. Bu ölçüler dikkate alınmazsa eğer, fiil “orta 

olma” durumundan uzaklaşarak, fazla veya eksik olacak, bu da adaletsizliğe sebep 

olacaktır. Meselâ cömertlik erdemi, para harcama ve onu elde tutma konusunda “orta 

olma “ halidir. Parayı elde tutmada aşırılık ve harcama da eksiklik durumu, kötü bir 

ahlâk türü olan cimriliğe sebep olacaktır. Harcama da aşırılık ve onu elde tutmada 

eksiklik israfa sebep olacaktır. Aynı durum cesaret, iffet gibi diğer ahlâki erdemler 

içinde geçerli olmaktadır. 239  Fusûlü’l-Medenî ‘de erdemleri, ölçülülük, cömertlik, 

 
239 Farâbî, Kitabu’t-Tenbîh alâ sebîli’s-Sa’âde, s.152-154 
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cesaret, nüktedanlık, tevâzu sahibi olma, nezaket, yumuşak huyluluk, hayâ ve dostluk 

olarak sıralayan Farâbî, bütün bu erdem türlerinde dengeli olmayı, adaleti sağlamayı 

“orta olma” hali olarak  ifade etmektedir.240  

           Platon, ölçülülük kavramını “orta olma” anlamında kullanmasına rağmen, adalet 

kavramını cömertlik, yiğitlik ve iffet erdemlerinin üçünün üstünde, onları bir arada tutan, 

o olmazsa diğer erdemlerin olamayacağı bir üst kavram olarak kullanmaktadır. 

Farâbî’nin de Platon gibi “orta olma” hali olarak adalet erdemini, diğer tüm erdemleri 

bir arada tutan, onların tam olmasını sağlayan çatı bir kavram olarak kullandığını 

görmekteyiz. Ahlâki açıdan adalet, tüm erdemlerde “orta olma” hali, onların dengede 

tutulması, her iki aşırılıktan eşit mesafede olunması anlamında kullanılmaktadır. 

Hatırlanacak olursa Platon felsefesinde adalet kavramı, insanı iyiliğe, mutluluğa götüren 

erdemlerden bir tanesidir. Hatta en önemlisidir. Cesaret, cömertlik ve iffet gibi erdemler 

adalet erdemi olmadan insanı iyiliğe, mutluluğa götüren eylemler olarak 

görülmemektedir. Bu erdemler ancak adalet erdemi ile beraber insanı mutluluğa 

götürmektedir.  

           Farâbi, iyi fiiller olarak ifade ettiği adaletli fiillerin neler olduğuna karar 

verebilmek için, yapılan fiiller üzerinde düşünülmesini tavsiye etmektedir. Bir fiil 

yapıldıktan sonra, fiili gerçekleştiren kişiye haz veriyorsa o fiil iyi ahlâktan hasıl 

olmaktadır ve kişi mutedildir ve iyi ahlâk üzeredir. Yok eğer kişiye eziyet veriyorsa 

kötü ahlâktan kaynaklanmaktadır ve kişiyi kötü ahlâka götürmektedir. İnsan, bu 

düşünme sonucu kendisinin iyi ahlâk üzere olduğuna karar verirse, bu durumu 

korumaya çalışmalıdır. Kötü ahlâk üzere olduğunun farkına vardığında da, bu  

durumdan uzaklaşmak için çaba sarf etmelidir. Farâbî’ye göre kötü ahlâk ruhsal bir 

hastalıktır. Tıpkı bedenin hastalığı gibi tedavi edilmelidir. Hastalığın kaynağı bulunmalı, 

yani aşırılıktan mı kaynaklanıyor yoksa eksiklikten mi kaynaklanıyor öğrenilip, “orta 

 
240 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s.34 
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olma”ya çalışılmalıdır. Kişi dengeyi bozup hangi aşırı tarafa meyletmişse, o eylemin 

karşıtını yaparak ve bunda süreklilik sağlayarak, kendisini o eylemi yapmaya 

alıştırmalıdır. Bu eylem de adaleti sağlayıp “orta”yı bulana kadar devam etmelidir. Peki 

kişi “orta”yı bulduğunu nasıl anlayacak? Farâbî’ye göre bu durum aşırılıktan meydana 

gelen eylemin kolay olup olmadığına bakılarak anlaşılabilir. Eğer aşırı olarak yapılan 

eylem, eksik olarak yapıldığında, insana aynı veya eşit derecede kolay geliyorsa, o 

eylemde “orta” bulunmuş demektir. “Orta”ya benzeyen eylemler konusunda, insanları 

onlardan uzaklaşması için uyaran filozof, “orta”nın eylemlerde her iki uç arasında 

olduğunu hatırlatarak, bu uçlarda “orta”ya benzeyen eylemlerin gerçek “orta “ ile 

karıştırılabileceğini ifade etmektedir. Örneğin düşüncesizce hiddetlenme cesaretle, israf 

cömertlikle karıştırılmamalıdır. 241             

            4. 7.   Faziletli Toplumda Adalet  

 

           Farâbî’nin siyaset felsefesine dair eserlerine İlk Varlık ve kendisinden sudûr 

eden varlıkla ilgili görüşleri ile başladığını ifade etmiş, bunun da tesadüf olmadığını, 

özellikle bu şekilde başladığını belirtmiştik. Farâbî, varlıkta göstermeye çalıştığı adaletli 

yapının,  insanın bedeninde ve  ruhunda da olduğunu ispatlamıştı. Âlemin temelinde var 

olduğuna inandığı adaletli yapıyı, insanın yaşadığı toplumda tesis etmesi gerektiğini de 

savunmuştur. O’na göre, insan âlemde var olan uyumu, düzeni örnek alarak, kendi 

iradesi ile  verdiği kararlarla kendi bedeninde ve ruhunda gerçekleştirdiği adil düzeni, 

yine kendi iradesi ile yaşadığı toplumda da gerçekleştirmelidir. Daha önceki bölümlerde 

Farâbî’nin, insan bedenini, organları ve işlevleri açısından âleme benzettiğini, erdemli 

şehrin işleyişini de mükemmel bir şekilde işleyen sağlıklı insan vücuduna benzettiğini 

söylemiştik. 

 
241 Farâbî, Kitabu’t-Tenbîh alâ sebîli’s-Sa’âde, s.155-157 
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           Fârâbî’ye göre insan, kendisini devam ettirmek ve en üstün mükemmelliğine 

ulaşmak için, birçok şeye muhtaç olarak varlığa gelmiştir. Çünkü insan ay-altı, mümkün 

varlıklar âlemin doğal bir parçasıdır ve yetkinliğini varlığa gelirken elde etmemiştir. O 

yetkinliğini bu âlemde diğer varlıklarla yaşayarak elde etmeye çalışacaktır. İnsan 

yetkinliğini  kazanmak üzere eksikliklerle beraber, birbirine muhtaç vaziyette varlığa 

gelmiştir. İnsanın dünyada her şeyi kendi başına yapacak durumda olmaması, bu 

ihtiyaçlarını karşılayacağı başka insanların varlığına ihtiyaç duymasına sebep olmuş, 

topluluklar halinde yaşamak zorunda kalmıştır. İnsan, ulaşması gereken mükemmelliğe 

ancak, birbirlerinin eksiklerini tamamlayan, birbirlerinden faydalanan ve birbirleriyle 

yardımlaşan çok sayıda insanın bir araya gelmesi ile oluşturduğu faziletli bir toplumda  

ulaşabilir. 242  

           Farâbî’nin adalet tasavvuru, en üstte tek bir yöneticinin bulunduğu,  ondan sonra 

gelen varlıkların kendi içlerinde adil bir sıralama ile sıralandıkları, her bir parçanın / 

bölümün yapması gereken ne ise sadece onu yaptığı, bunu yaparken kendinden üstte 

olan parçaya hizmet ederken, kendinden altta olan parçaya amirlik ettiği, birbiri ile 

uyum içinde, tek ve ortak bir amaca hizmet eden bir bütünlük olgusu, uyumlu bir 

düzendir. Faziletli toplumda bu adil düzenin sağlanması görevi öncelikle devlet 

başkanına verilirken, toplumun bir parçası olan her bireye de, âlemde var olan adaletli 

düzenin sağlanması için ikincil olarak görev verilmiştir.  

           Nasıl insan bedeninde birbirinden farklı organlar bulunuyorsa, dünyada da 

birbirinden farklı milletler, kültürler ve diller bulunmaktadır. Farâbî bu farklılıkları 

göksel cisimlerin hareketlerine, yeryüzüne göre eğimlerine, yeryüzüne uzaklıklarına 

bağlamaktadır. İlaveten, insan topluluklarının yaşadığı bölgenin doğal yapısının ve 

tükettikleri yiyeceklerin farklı olmasına bağlı olarak da insan toplulukları fiziki 

 
242 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.69 
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özellikler, dil ve kültürel açıdan farklılık göstermektedirler.243 Farâbî bu farklılıkları 

âlemde olması gereken doğal bir olgu olarak kabul etmektedir. Önemli olan bu 

farklılıklara rağmen, toplumun ortak bir amaca hizmet etmek için, “çoklukta sanki bir 

tek şeymiş gibi”244, birlikte uyum içinde yaşamasıdır. Daha önceki bölümlerde faziletli 

toplumda yaşayan insanlar arasında olan veya olması gereken ilişkiler açısından adalet 

kavramı anlatılmıştı. Bu bölümde Farâbî’nin devlet tasavvurunda adalet kavramının  

nasıl bir işleve sahip olduğu üzerinde durulacaktır.  

          4. 8.   Faziletli Devlet Anlayışında Adalet 

 

           Farâbî’nin devlet tasavvuru, tepesinde İlk Başkan olarak isimlendirdiği, âlemdeki 

varlıkların sıralanmasında konumu İlk Varlık’a benzeyen 245  filozof peygamberin 

bulunduğu, erdemli insanların oluşturduğu bir bütündür. Faziletli Devlet, âlemde var 

olan adil düzenin küçük ölçekli bir benzeri, insan bedeninde olan uyumlu işleyişin 

büyük ölçekli bir benzeri olarak ifade edilebilir.246 İlk Başkan başka bir kimsenin  hiçbir 

işte kendisini yönetmesine ihtiyacı olmayan kişidir. O, ilim ve mağfireti elde etmiş bir 

kişidir ve bu konuda kendisine önderlik yapacak hiç kimse bulunmamaktadır. O, 

başkalarına bu konuda önderlik eden, insanı mutluluğa götüren işleri belirleyip, 

tanımlayan ve değerlendirecek güce sahip olan bir insandır. İlk Başkan bu yüksek 

mertebeye Faal Akıl’la ittisal/bağlantı kurduğu zaman ulaşabilmektedir. Faal akıl’la 

irtibatı yalnızca filozof peygamberler kurabildiğine göre, Farâbî’nin konu ettiği İlk 

Başkan Peygamber olmalıdır. Farâbî’ye göre, bir insan bu mertebeye ulaştığında, yani 

aklî olarak Faal Akıl’la kendisi arasında her hangi bir engel bulunmayacak kadar ona 

yaklaştığında,  bağlantı kurduğunda ona vahiy gelmektedir. Faal Akıl İlk Varlık’dan 

varlığa gelmiş olduğuna göre, İlk Başkan’a vahyedenin İlk Varlık olduğu söylenebilir. 

 
243 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.76-77 
244 Farâbî, Kitâbü’l-Mille, s.271 
245 Farâbî, Kitâbü’l-Mille, s.272 
246 Aydınlı, Yaşar, Farâbî’de Tanrı-İnsan İlişkisi, s.175 
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Bu sebepten dolayı vahye muhatap olmuş bir insanın başkanlığı İlk Başkanlık olmalıdır, 

ondan sonra insanî başkanlıklar olmalı ve kaynağını ondan almalıdırlar. 247 İlk Başkan, 

Allah’tan gelen vahiylerle faziletli şehri ve ümmeti yönetir.  

           Farâbî’ye göre Allah âlemin yöneticisi olduğu gibi faziletli şehrin de 

yöneticisidir. “O’nun âlemi yönetmesi bir tarz, erdemli şehri yönetmesi bir başka 

tarzdır.” 248  Âlemi meydana getiren unsurlarla faziletli şehri veya ümmeti meydana 

getiren unsurlar arasında uygunluk bulunması sebebiyle, her ikisinin yönetilmesi 

arasında bir uygunluk bulunmaktadır. Faziletli ümmetin unsurları arasında uyum, 

bağlantı, düzen ve iş birliğinin olması gerekmektedir. Çünkü, âlemin kendisini oluşturan 

unsurları arasında doğal/zorunlu olarak bulunan uyum, bağlantı, düzen ve iş birliğinin 

benzerlerinin, sahip oldukları doğal eğilimler ve irâdi melekeler sebebiyle faziletli 

ümmetin bölümlerinde de bulunması gerekmektedir. Farâbî, âlemin yöneticisi olarak 

Allah’ın âlemin işleyişi ile ilgi yapmış olduğu düzenlemenin bir benzerinin, faziletli 

ümmetin yöneticisi tarafından faziletli devlette yapılması gerektiğini savunmaktadır. 

Yani âleme benzer şekilde, varlık sayısının çok olmasına rağmen, sanki hepsi tek bir 

parçaymış gibi uyum, düzen, bağlılık ve iş birliği içerisinde çalışan bir devlet sistemi 

kurma görevini devlet başkanına vermektedir. Âlemde var olan doğal adil düzen, 

insanın iradesi ile bu dünyada gerçekleştirilmelidir. Hatta filozof bu doğal adil düzenin 

insan vücudu üzerinde kolay ve açık bir şekilde görülebileceğini ifade eder. Allah’ın 

âlemde koyduğu, âlemin kendi kendine işlemesini sağlayan kanun ve kurallara benzer 

kuralları, faziletli devlette devlet başkanı yapmalıdır. 249  Farâbî’ye göre “gerçek 

sultan”ın yani devlet başkanının  yönettiği şehirdeki amacı, bizzat kendisine ve şehir 

halkına gerçek mutluluğu vermektir. Bu O’nun yaptığı işin yegâne amacıdır. 250 

 
247 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.85-86 
248 Farâbî, Kitâbü’l-Mille, s.272 
249 Farâbî, Kitâbü’l-Mille, s.273 
250 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s.40 
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           Faziletli şehrin İlk Başkanı’nın âleme benzer bir yönetim biçimini dünyada 

gerçekleştirebilmesi için nazarî felsefeyi bilmesi gerekmektedir. Farâbî’ye göre nazarî 

felsefeyi bilmeden, Allah’ın âlemi yönetmesini kavramak mümkün değildir. İlk Başkan 

nazarî felsefe aracılığıyla elde edeceği bilgilerle, faziletli şehirde irâdi iyiliklerin 

gerçekleşmesini sağlayacak kuralları koyacaktır. İlk Başkan, nazarî felsefe aracılığıyla 

elde ettiği bilgiler ışığında koyduğu kurallar ve kanunlar sayesinde insanların bu 

dünyada ve öteki dünyada mutluluğa ulaşmalarını sağlamış olacaktır. Bu da şehir 

halkının ortak bir görüşe, inanca ve eylemlere sahip olması, şehri oluşturan bölümlerin 

arasında uyum, bağlantı, düzen, iş birliği ve yardımlaşmanın bulunması ile 

gerçekleşecektir. 251  

           Farâbî de Platon gibi devlet başkanının filozof olmasını öngörmüş, devlet 

adamlığının bir sanat olduğunu ifade etmiştir.252  Platon ideaların bilgisine sahip filozof 

devlet adamı tanımı yaparken, Farâbî nazari felsefe bilgisi ile Faal Akıl’la ittisal kurmuş 

bir filozof devlet başkanı tanımı yapmış ve İlk Başkanı da aynı zamanda Peygamber 

olarak ifade etmiştir. Her iki filozofta toplumu erdemli ve adil bir topluma dönüştürecek 

kişi olarak, tanrısal bir alanla bağı olan filozofları seçmiştir. Platon felsefesinde devlet 

kaynağını, şekil verilirken ideaların örnek alındığı mükemmel evren tasavvurundan 

almaktadır. Filozof devlet adamı evrendeki adil, mükemmel düzeni örnek alarak ideal 

bir devlet düzeni kuracak olan kişidir. Bu görüşü Farâbî’de paylaşmaktadır. Devletin 

yapısı ve işleyişini Platon’da insan bedenine benzeterek açıklamıştır. O’na göre devlet 

ve insan birbirine benzeyen, birbirini meydana getiren organizmalardır. Devletin iyi ve 

adil olması, içinde yaşayan insanların da iyi ve adil birer vatandaş olmalarını 

sağlayacaktır. Platon’da adalet , Farâbî’den farklı olarak, önce devlette tecelli edecek, 

sonra insanda kendisini gösterecektir. Bu nedenle Platon için, adaletin ilkeleri devlette 

ne ise, bireysel olarak insanda da o şekildedir. Doğru ve adil bir devlet doğru insanların 

 
251 Farâbî, Kitâbü’l-Mille, s.273 
252 Platon, Devlet, s.  182 
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yetişmesini sağlayacaktır. 253  Farâbî Platon’un bu görüşlerini, insanın iyi ve erdemli 

olabilmesi için, faziletli bir toplumda yaşaması zorunludur, ancak böyle bir toplumda 

yaşayan insanlar ruhî yetkinliğe elde edip ebedi mutluluğa ulaşabilirler şeklinde ifade 

etmektedir.  

           Farâbî’ye göre İlk Başkan tarafından yönetilen kişiler erdemli, iyi ve mutluluğu 

elde etmiş kişilerdir. Eğer bu kişiler bir bölgede bir araya gelip bir topluluk 

oluştururlarsa, onların bulundukları yer “erdemli şehir “ adını almalıdır. Erdemli şehirler, 

zamanın her hangi bir diliminde, yeryüzünün farklı bölgelerinde birden fazla olabilir. 

Bu şehirlerin yöneticilerinin ve halkının erdemli şehirdeki amaçları, çabaları, iradeleri 

ve yaşam şekilleri aynı olduğu için, bu şehirlerdeki yöneticilerin hepsi tek bir yönetici 

gibi olurlar. Gayelerinin tek ve ortak olması onların çokluktan birliği elde etmelerini 

sağlar. Erdemli şehrin yöneticileri, art arda yönetimlerini devam ettirirlerken, 

yaşadıkları zamana ve olaylara göre kendilerinden önce yöneticilik yapmış yöneticilerin 

koymuş olduğu kuralları değiştirebilirler. Mevcut şartlara göre yasaların değişmesi, 

amaç aynı olduğu sürece erdemli toplumda adaletin ve düzenin devamını sağlamaya 

yarayan  bir unsurdur. Bu durumdaki bir yöneticiye Farâbî “ önceki uygulamayı 

sürdüren bir yönetici ( melikü’s-sunne ) “adını vermektedir. 254 

           Farâbî Faziletli şehir insanlarını temelde yönetici ve hizmet eden sınıf olarak 

ikiye ayırır.255 Bu ayrımı varlıkta temel aldığı İlk Sebep/Sebepsiz Varlık ve O’ndan 

sudûr eden mümkün varlıklar ayrımına dayandırır. Çünkü İlk Sebep tekdir ama sebepli 

varlıklar sayıca çoktur. İlk Sebep’in dışındaki tüm varlıklar varlıklarını O’ndan almaları 

sebebiyle O’ndan aşağıdadırlar. Farâbî’nin faziletli yönetimde Devlet Başkanı’nı 

âlemde İlk Sebep’in konumu ile eş değer gördüğünü biliyoruz. Bir devlette âlemdekine 

benzer şekilde tek başkan olması gerektiğinde, geri kalan şehir halkı Devlet Başkanı’na 

 
253 Platon, Devlet, s. 54 
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hizmet edenler sınıfına doğal olarak dahil olurlar. Farklı bölümleri bulunmasına karşılık 

hizmet edenler sınıfının amacı tekdir, ortaktır ve o da mutluluğa ulaşmaktır. Hizmet 

edenler sınıfını oluşturan insanlar mertebeleri, yaratılışları ve aldıkları eğitim 

dolayısıyla farklıdır. Devlet Başkanı’nın görevi, farklı özelliklere sahip şehir halkını, 

layık oldukları mertebeye göre düzenlemektir. Bu düzenleme başta Devlet Başkanı’nın 

olduğu, en altta da görevi sadece kendinden üstte olana hizmet etmek olan, kendisinin 

emir vereceği kimse olmayan insana kadar devam eden bir görevler zinciridir. Bu 

düzenleme şehrin bölümlerini birbirine bağlar, birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağlar, 

böylece şehir düzene sokulmuş, adalet sağlanmış olur. Şehrin bu şekilde düzenlenmesi, 

âlemdeki  tabiî varlıkların düzenlenmesinden farklıdır. Oradaki düzenleme İlk Varlık 

tarafından yapılan zorunlu ve doğal bir düzenlemedir. Fakat faziletli şehirdeki 

düzenleme insanın iradesi ile yaptığı bir düzenlemedir. 256 

           Farâbî  Fusûlü’l-Medenî’de faziletli şehrin beş bölümden oluştuğunu söyler. 

Buna göre en başta hukemâ adını verdiği, amelî hikmete sahip ve önemli meseleler 

hakkında görüş sahibi olan insanlar gelmektedir. İkinci olarak din adamları ve 

mütercimler olarak isimlendirdiği, hatipler, şairler, müzisyenler ve katipler gibi 

toplumda göz önünde olan insanlar gelmektedir. Üçüncü sırada ölçüm işleriyle 

uğraşanlar gelir, bunlar da muhâsebeciler, doktorlar, mühendislerdir. Daha sonra 

mücâhitler adı altında devletin ve toplumun güvenliği ile ilgili meslekler gelir. Son 

olarak zenginler sınıfı gelir ve bunlar, çiftçiler, çobanlar, tüccarlar gibi şehirde servet 

sahibi kişilerdir. Başında erdemli yöneticinin bulunduğu erdemli şehrin her bir bölümü, 

tıpkı bedenin farklı işlevlere sahip organlarının tek bir amaca ulaşmak için, uyumlu, 

düzenli ve birbiri ile yardımlaşarak görevlerini gerçekleştirmelerine benzer şekilde 

çalışır. Şehrin her bir bölümü,  yaratılışları birbirinden farklı insanların ortak bir amaç 

 
256 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s.89-90 
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için uyumlu, düzenli ve iş birliği içinde çalışması ile   üzerine düşen görevi eksiksiz 

yerine getirir. 257 

           Farâbî şehrin bölümleri hakkında sınıflama yaparken Platon’un sınıflamasına 

benzeyen bir sınıflama yapmıştır, sadece bölümlerin sayısında farklılık vardır. Platon, 

önderler, korucular ve işçiler şeklinde sıralama yapmıştır. Her iki filozofta insanların 

yaratılıştan bazı farklılıklarının olduğunu kabul etmişler, şehirde iş bölümü yapılırken 

buna göre bir dağılım yapılmasının önemini vurgulamışlardır. İnsanın ne için ve hangi 

istidat üzere yaratılmışsa o işle meşgul olmasını adalet kavramı ile bağdaştırmışlar, 

aksinin adaletsizlik olduğunu savunmuşlardır. Şehri oluşturan sınıfların arasındaki 

uyum, iş birliği, düzen ve yardımlaşma, Farâbî tarafından âlemle ve ondaki adaletle 

bağdaştırılarak açıklanırken, Platon tamamen sınıflar arası görev dağılımını esas 

almıştır. Çünkü O şehirdeki bu sınıfların, insanların yaratılışlarından kaynaklanan 

farklılıklara göre olduğunu kabul etmektedir.258 Platon da sınıflar arası ayrım Farâbî’ye 

göre daha keskindir. Platon adaleti, insanın yaratılışına uygun işi yapması olarak 

tanımlamıştır. Şehri meydana getiren sınıfların sadece kendi işlerini yapması adalet 

olarak tanımlanmış, bu sınıflandırmanın devlette düzenin, dengenin yani adaletin 

sağlanmasını sağlayan unsur olarak görülmüştür. 

           5.  Erdemsiz Toplumlar / Devletler 

 

           Farâbî toplumları genel olarak erdemli ve erdemsiz toplumlar olarak iki kısma 

ayırır. O’na göre erdemli şehir için temel ölçü filozof Devlet Başkanı olduğu için, 

başında böyle bir yöneticinin bulunmadığı bütün şehirler cahil şehirdir, bu şehrin 

mensuplarından hiç biri mutluluğa ulaşamaz.  Yukarıda da anlatıldığı gibi erdemli 

toplum, içinde yaşayan insanların ortak bir amaca sahip olan, tıpkı âlemde var olan 

düzen, uyum, iş birliğine benzer şekilde hareket ettiği, insanların birbirine erdemli 

 
257 Farâbî, Fusûlü’l-Medenî, s.49-50 
258Platon, Devlet, s. 111  
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fiillerle muamele ettiği toplumdur. Erdemsiz toplumlar bu toplum yapısının tamamen 

zıddına sahip toplumlardır. Erdemsiz şehirlerin, bilgisiz (cahil) şehir, fâsık (bozuk) şehir 

ve sapık (yanlışlık içinde olan) şehirler olduğunu söyleyen Farâbî , bu şehirlerin 

hepsinin erdemli şehrin karşıtı olduğunu ifade eder. 259 Farâbî Medînetü’l-Fâzıla’ da bu 

şehirlerin sayısını dört olarak vermektedir. Bu şehirlere  “Karakteri Değişmiş Şehri” 

ilave etmiştir.  

           5. 1.  Bilgisiz / Câhil Şehir 

 

           Halkı mutluluğu bilmeyen, mutluluktan habersiz şehirdir. Mutluluğun ne 

olduğunu anlayacak olgunluğa sahip olmayan şehir halkı için önemli olan dünyevi 

zevkler, beden sağlığı, saygı ve itibar görme, zevk ve eğlence peşinde koşma gibi geçici 

heveslerdir. Cahil şehrin halkı için bunlar iyi şeyler olarak kabul edilirken, bu 

heveslerin yokluğu kötülük olarak kabul edilmektedir.260 Farâbî câhil şehirleri de kendi 

içinde sınıflandırmaya tabi tutar. Zarûret şehri, insanların sadece fiziki bedenlerinin 

devamını sağlayan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturdukları topluluktur. 

Zenginlik şehri, mal ve servete önem veren insanların, bunları elde etmek için bir araya 

gelerek oluşturdukları şehirdir. Bayağılık şehri, halkının yaşam gayesi sadece zevk ve 

eğlence olan, mutluluğu bu şekilde elde ettiklerini düşünen insanların oluşturduğu 

şehirdir. Şeref şehri, insanların hem kendi aralarında hem de başka topluluklar arasında 

ün kazanmak, övülmek, şeref ve saygınlık kazanmak için bir araya geldiği, bu konuda 

birbirleriyle yardımlaştığı şehirdir.  Güç, kuvvet şehri veya zorba şehir, tek gayeleri 

başka topluluklara hükmetmek olan ve bundan zevk alan, başka topluluklarında 

kendilerine hükmetmesine engel olmak isteyen insanların oluşturduğu şehirdir. 

 
259 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s. 93 
260 Farâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s. 80 
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Demokratik şehir, insanların hiçbir şekilde zevk ve arzularına engel olunmasını 

istemediği, herkesin her istediğini yaptığı şehirdir. 261  

           Farâbî Siyâsetü’l-medeniyye’de demokratik şehre farklı bir yorum getirir. Bu 

şehirde insanların eşit olduğunu, kimsenin başka bir kimse üzerinde otorite sahibi 

olmadığını, dil, kültür ve ahlaki davranışların çok çeşitli olduğunu, yönetenle 

yönetilenler arasında neredeyse fark olmadığını, bu özgür ortamın çok farklı insan ve 

kültürlerin bir arada yaşamasına fırsat verdiğini söyleyen Filozof, aslında câhil şehir 

çeşitlerinin hepsinin bu şehirde birleştiğini savunur. Hatta bütün şehirler arasında en çok 

imrenilen ve en mutlu olan şehrin demokratik şehir olduğunu belirtir. Farâbî’ye göre 

demokratik şehirdeki bu çeşitlilik, orada erdemli kişilerin yetişmelerine de fırsat 

tanıyacaktır. Çünkü bu şehir, diğer şehirlere kıyasla iyiliği ve kötülüğü içinde 

bulunduran şehirdir. İyiliğin de artmasına fırsat veren bu şehir, zamanla erdemli şehre 

dönüşme gücüne de sahiptir. Genel olarak şehirlerin erdemli şehirlere dönüşebileceğine 

inanan Filozof, bu dönüşümün zarûret şehri ve demokratik şehirlerde kolay ve mümkün 

olacağını ifade eder.262  

           Farâbî, Platon gibi temelde tek doğru ve adil devletin olduğunu söyler. Platon’a 

göre bu devlet Aristokrasi’dir, Farâbî’ye göre Faziletli Devlet’tir. Her ikisin görüşüne 

göre bu devletlerden başka devletlerin tamamı bozuk devlettir. Platon’da şehirler 

arasında benzer bir sınıflamayı yapar. O bu sınıflamayı yaparken, insan ruhunda 

bulunan yetilere göre şehirleri sınıflandırır. İnsan ruhundaki her bir yetiye karşılık gelen 

şehirlerin olduğunu savunur. Farâbî, şehirleri oluşturan insanların o şehrin karakterini 

belirlediğini söyler. Daha doğrusu şehirde hakim olan görüşe sahip insanların bir şehir 

meydana getirdikleri savından yola çıkarak bir sınıflama yapar. O’na göre her çeşit 

şehre uygun bir devlet başkanı, devlet yönetimi ve halk vardır. Çünkü halk kendine 

benzeyen, kendi amacına hizmet edecek yöneticileri istemektedir.         

 
261Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s.81  
262 Farâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye, s. 107-110 
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           5. 2.  Fâsık Şehir 

 

           Bu şehrin insanları erdemli şehrin insanları ile aynı fikre sahiptirler. Mutluluğun 

ne olduğunu,ona ulaştıracak fiilleri, İlk Varlık’ı, İkincileri, Faal Akıl gibi erdemli 

insanların bilmesi gerekli tüm bilgileri bilirler fakat, bunları uygulama sahasına 

dökmezler. Davranışlarında, iş ve eylemlerinde cahil şehrin insanlarını taklit ederler. 263 

           5. 3.  Sapmış, Doğru Yolu Bulamamış, Yanlış Görüş İçinde Olan Şehir 

 

           Bu şehrin insanları mutluluğa ulaşmayı amaç edinir ve bunun öteki dünyada 

gerçekleşeceğine inanır, fakat Tanrı, İkinciler ve Faal Akıl gibi konular hakkında yanlış 

ve yararsız görüşlere sahiptirler. Onların yöneticileri bu konular hakkında onlara  yanlış 

ve yalan bilgiler sunmuştur.264 

           5. 4.  Karakteri Değişmiş Şehir 

 

           Erdemli şehrin değişmiş, bozulmuş halidir bu şehir. Fikirleri ve eylemleri 

erdemli insan olma özelliğini kaybetmiş insanlardan oluşur.265 

           6.   Platon ve Fârâbî’de Adalet Kavramının Benzerlikleri ve Farklılıkları 

 

           6. 1.  Benzerlikler 

 

 
1- Erdemli toplumda uygulanacak yasaların kaynağının ilahi olması ve yasa yapma 

yetkisinin devlet başkanında olması 

2- İyi İdeası ve Faal Akıl’ın işlevlerinin birbirine benzemesi 

3- İnsanın İdealerin bilgisine ulaşmak ve Faal Akıl’la ittisal kurmak için kendisi ile baş 

başa kalıp, akli faaliyetlerde bulunmasının gerekliliği 

 
263 Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, s. 82 
264 Farâbî, a.g.e., s.82 
265 Farâbî, a.g.e., s.82 
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4- Âlemin adil bir bütün olması, uyumlu ve düzenli olması, mükemmel olması ve her 

şeyi kapsaması 

5- Ölüm sonrası iyi ruhlar için mutluluğun elde edilmesi 

6- Her zaman aynı kalan, değişmeyen, ezeli ve ebedi İdealar örnek alınarak devlet 

tasavvuru ve cevherinde adaletin olduğu Varlık örnek alınarak devlet tasavvuru 

geliştirilmesi 

7- Ahlâki bir erdem olarak adaletin ele alınması 

8- Erdemli bir toplumda adaletin tesisi için her bir bireyin yaratılışlarına uygun ve 

yetkin oldukları bir işi yapmaları 

9- Adalet kavramının âlem-devlet ve devlet-insan benzetmeleri üzerinden örneklenerek 

anlatılması 

10- Toplumsal sınıflamanın gerekliliği ve işleyişinde adaletin varlığı 

11- Ruhun yetileri arasında adaletin varlığı 

12- Tek bir erdemli yönetimin olup, onun dışındaki bütün yönetimlerin bozuk 

yönetimler olarak isimlendirilmesi 

13- Bozuk yönetimlerin isimlerinin aynı olması 

14- Mutluluğa ancak filozof devlet başkanının yönettiği erdemli toplumda ulaşılması 

15- Farklı karaktere sahip insanların, ortak bir amaç için âlemdeki dengeli ve uyumlu 

yönetime benzer şekilde yönetilmesi 

16- Erdemli topluma ulaşmak ve varlığının devamı için eğitime önem verilmesi, 

özellikle devlet başkanı ve yönetici sınıfın eğitimine önem verilmesi 

17- İnsan davranışlarında ölçülülük ve fiillerde orta olma hali 

18- Doğru ve adil düşünme, ona uygun fiillerde bulunma ve bu fiillerin sürekli tekrar 

edilerek alışkanlık haline gelmesi 

19- Adalet erdeminin diğer ahlâki erdemlere üstün olması  
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20- Ruhun akıl gücünün diğer güçlerinden üstün olması, onların doğru çalışması için 

öncülük etmesi ve bu sayede insanın ruhî yapısında adaletin sağlanması.  

21- Her iki filozofun felsefesinde de insan doğal olarak iyiyi istemektedir. 

 

           6. 2.  Farklılıklar 

 

 
1- Farâbî evrensel bir dünya devleti tasarlarken Platon, içindeki insan sayısı oldukça 

sınırlı bir site devleti tasavvur etmiştir.  

2- Âlemin yaratılışı anlayışları farklıdır. Platon Tanrı’nın şekil verdiği bir âlem 

görüşüne sahipken Farâbî, sudûr teorisiyle açıkladığı Tanrı’dan taşan bir varlık 

görüşüne sahiptir. Bu farklılığa bağlı olarak, Farâbî kaynağını Tanrı’dan ve O’nun 

yarattığı âlemden alan adil bir devlet anlayışı geliştirirken Platon, kaynağını şekil 

verilmiş, uyumlu, düzenli ve mükemmel âlemden alan bir devlet anlayışı geliştirmiştir. 

3- Platon’un birden fazla tanrı anlayışına sahip olması ve Farâbî’nin tek bir yaratıcı tanrı 

anlayışına sahip olması. Farâbî tasavvur ettiği devlette ve onun yönetilmesinde, Tanrı ve 

Ondan taşan varlıklar arasındaki ilişkiye benzer bir yönetim tasavvur etmiştir. Platon 

âlemdeki mükemmel uyum, düzen ve dengeyi esas alarak bir devlet tasavvuru 

geliştirmiştir.  

4- Platon evrenin bir ruhu olduğunu savunurken Farâbî göksel cisimlerin nefislerinin 

olduğunu savunur. 

5- Ölüm sonrası Platon kötü ruhlar için ruh göçünü savunurken, Farâbî cahil şehir 

halkının bedenle beraber yok olacağını savunur. 

6- Beden ve maddeyi Platon’un kötü kabul edip insanın yetkinliğine engel olarak 

görmesine karşılık Farâbî kötü kabul etmez ama  insanın yetkinleşmesine engel olan bir 

eksiklik olarak görmektedir.  
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SONUÇ 

            

           Bilim tarihi insanlık tarihi ile başlamış, insanoğlunun yazıyı bulması ile de kayıt 

altına alınmaya başlanmıştır. Felsefeye ait eserler ilk ürünlerini M.Ö. 3. ve 4. yy.larda 

vermeye başlamıştır. Bugün Perslerin, Hintlilerin ve Çinlilerin de kadim bilimsel 

çalışmalarının olduğu ve  Yunan felsefe geleneğini etkilediği bilim tarihi uzmanları 

tarafından kabul edilmektedir. Bilimsel miras hiçbir topluluğun, devletin veya milletin 

sahibi olduğu bir birikim değildir. Aksine tüm insanlığın ortak malıdır. Bu birikim 

gelişmesine fırsat tanıyan kültürlerde yaşamına devam etmiştir. Bilimsel bilginin 

makbul görülmediği zamanlarda başka bir mecrada kendi yoluna devam etmiştir. 

Müslüman topraklarda 7 yy.dan itibaren başlayan tercüme faaliyetleri ile Müslüman 

bilim adamları felsefe ile tanışmışlardır. Yunan felsefesinden devralınan bilimsel miras 

Müslüman kültürü ile yeni bir şekil almış  ve bu yeni bakış açısının etkisi ile gelişmesini 

hızlı bir şekilde sürdürmüştür. Bilimsel mirasın İslâm topraklarına intikal etmesinden 

sonra, İslâm felsefesinde Yunanlı filozofların etkisinin olduğunu söylemek yanlış 

olmasa gerektir. Felsefi kültürler arası etkileşim ve değişim doğal, doğal olduğu kadar 

gerekli bir sonuçtur. Kaldı ki, felsefesinin hoş görülmediği dönemlerden sonra da 

Müslüman topraklardan uzaklaşmıştır.  

           Tezin ilk bölümünde Platon felsefesi, felsefesinin genel kavramları, adalet 

kavramını kullandığı devlet, insan ve ruh hakkındaki görüşleri incelenmiştir. İkinci 

bölümde Farâbî’nin felsefi sistemi, bu sistemin temel kavramları ve adalet kavramına 

yüklediği anlamlar, kavramı kullandığı devlet, insan ve ruh hakkındaki görüşleri 

incelenip, Platon’un görüşleri ile karşılaştırması yapılmıştır. Tezimizin sorusu olan 

“Adalet kavramı Platon ve Farâbî felsefesinde aynı anlamlarda mı kullanılmıştır ? 

“ sorusuna cevap aramaya çalıştık. Yukarıda maddeler halinde sıraladığımız 

benzerlikler ve farklılıklardan da anlaşılacağı üzere, Platon ve Farâbî bu kavramı 

felsefelerinde ve tasarladıkları devlet organizasyonunda aynı anlamlarda kullanmışlardır. 
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Adalet kavramındaki anlam farklılığından ziyade, felsefelerini temellendirdikleri 

ilkelerde farklılık bulunmaktadır. Buna rağmen her iki filozofta adalet kavramını aynı 

anlamda kullanmışlardır.  

           Özetleyecek olursak; felsefi bir kavram olarak adalet kavramı, tanrı anlayışından 

varlık anlayışına, âlemdeki düzenden toplumsal düzene, insanın bedensel 

bütünlüğünden insanın eylemsel davranışlarına kadar uzanan geniş anlamlara sahip;  

uyum, denge, düzen ve mükemmel işleyiş anlamlarını içinde barındıran temel bir ilkedir. 

Kavram her ikisinde de kâinatın mükemmel ve uyumlu düzeninin açıklanmasında 

kullanıldığı gibi, insanları mutluluğa ulaştıracak ahlaki bir erdem olarak da ele 

alınmıştır. Devlet görüşlerinin temelini adalet kavramı ve adil devlet yöneticisi 

oluşturmaktadır. Adil ve erdemli insanlar ancak adil ve mükemmel bir toplum 

oluşturabilirler. Buna bağlı olarak da adil ve erdemli insanlar, ancak yöneticilerinin 

filozof olduğu devletlerde var olabilirler. Çünkü filozoflarımıza göre mükemmel 

devlette adaletin kaynağı, akıl erdeminin düzgün çalıştırılması ile, her hangi bir insanın 

ulaşamayacağı, aklî bilgileri elde etmeyi başarabilmiş devlet başkanıdır. 

           İki filozof arasında neredeyse 14 asır bulunmasına rağmen kavram aynı anlamda 

kullanıldığına göre, 21.y.y.’da yaşayan günümüz insanı için adalet kavramı aynı 

anlamları ifade eder mi? Bu konu hakkında bir değerlendirme yazısı ile tez bitirilecektir.             

           İnsanı içinde yaşadığı dünyadan ayrı düşünmeyen filozoflara göre insan, diğer 

canlılardan akletmesi ve irade sahibi bir varlık olması özellikleri ile ayrılmaktadır. İnsan 

tabiatta var olan ilahi düzeni örnek alarak, öncelikle kendi ruhunda dengeyi ve düzeni 

sağlayarak kendini yetkinleştirmelidir. Daha sonra ilahi doğal yasaları ve onlardaki 

uyumu, dengeyi ve düzeni örnek alarak yaşadığı toplumu mükemmel hale getirmelidir. 

Evrende gördükleri ilahi adaleti yeryüzünde uygulamak insanın en temel vazifesidir. 

Yani insanın gayesi kendi iradi alanına giren kişisel yetkinliğini sağlamak ve içinde 
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yaşadığı devlet sisteminde adil bir düzen kurmak ve devamını sağlamak, bunun  

sonucunda da mutluluğa ulaşmaktır. 

           Peki günümüz insanı bu vazifesinin farkında mı? Adalet kavramını sadece 

hukuksal bir hak talebi olarak mı görüyor? Âlemde var olan ilahi adaletin farkında mı? 

Eğer farkında olsa bu farkındalık ona ne sağlayacak? Tezin bu bölümünde adalet 

kavramının felsefedeki kullanım alanlarının bilinmesinin ona ne gibi yararlar 

sağlayacağı üzerinde durulacaktır.  

           Öncelikle insanın, varlığın İlk Sebebi olan Tanrı’nın özünde adil ve cömert 

olduğunu bilmesi, kendisinin de O varlığın bir eseri olarak, özünde adaletin var 

olduğunun farkına varmasını sağlayacaktır. İnsan,  adil olmak ve adaletli   gibi ahlaki 

erdemlere doğal olarak sahip olan bir varlıktır. Hem doğanın bir parçası olarak, hem de 

kendi bedeninde var olan adaletli işleyiş açısından insan özünde adaleti ve adil 

eylemleri gerçekleştirebilme yetisine sahip bulunmaktadır. Yapması gereken bunun 

farkına varmak ve var olan bu dengeyi bozacak iradi eylemlerden kendisini uzak 

tutmaktır. İradi iyi eylemleri tercih etmek, kötü eylemlerden uzak durmak insanın elinde 

olan bir seçimdir. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik, davranışlarına ve 

eylemlerine yön veren seçimler yapabilmesidir. İnsanın özünde var olan yetilerini 

geliştirmesi doğru seçimler yapabilmesine ve bunda ısrar etmesine bağlıdır. 

Filozoflarımız bu değişim için çaba sarf eden insanları takdirle karşılamalarına rağmen, 

iradi iyiliği sadece iyi olduğu için seçip gerçekleştiren insanları her zaman üstün 

tutmuşlardır. Bir şeyin kötü olunduğu bilinip ondan uzaklaşmak için çaba sarf etmek ve 

ısrarla onun karşıtı davranışı yapmak, nefiste alışkanlık yaparak davranış değişikliğine 

sebep olacaktır. Başlangıçta nefse zor gelse bile zamanla ondan zevk almaya 

başlanılacaktır. Adil bir insan olmaya çalışmak, aslında özümüzde olan adaleti 

hatırlamak ve su yüzüne çıkartmaktır.  
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           Farâbî’nin eserlerinde sıklıkla insan bedeni ile evrendeki varlıklar arasında 

benzerlik kurduğunu inceledik. Hatta insan bedeni ile faziletli toplum arasında da bu 

benzetmeyi yapmıştır. İnsan bedenini oluşturan organların birbiri ile uyumunun 

bozulması bedenin tamamının hasta olmasına sebep olduğu gibi, toplumda iyi 

davranışların terk edilip, kötülüklerin yayılması ile de toplum ahlaki olarak 

bozulmaktadır. Platon’a göre bir toplumda hekim ve hakim sayısının fazlalığı o 

toplumun eğitimsiz ve bozuk bir toplum olduğunun göstergesidir. 266  Çünkü insan, 

bedenini oluşturan organlara zarar verecek şekilde beslendiği ve bedensel faaliyetlerini 

yeterince yapmadığı için, organlar arasındaki işleyiş bozulacak ve hastalık baş 

gösterecektir. Kendi bedeninde var olan sağlıklı olma halini bozup hasta olan insan 

doktora ihtiyaç duyacaktır. İnsanın ruhunda yetkinliği, adaleti sağlayamaması 

durumunda, yanlış iradi kararlar verecek, yanlış ahlaki tercihler yapacak ve bunun 

sonucunda diğer insanlarla ilişkisi bozulup hakime ihtiyaç duyacaktır. Her iki durumda 

da dengesini yitirmiş insan, eğitim yoluyla da düzeltilme imkanı bulamamışsa, bu 

durumdan kurtulmak için hekime ve hakime ihtiyaç duyacaktır. Bir toplumda bu iki 

meslek grubuna ne kadar ihtiyaç duyulursa, o toplumun o kadar eğitimden uzak ve 

bozuk bir toplum olduğu anlaşılmaktadır. Esasında toplumu oluşturan herkesin kendi 

bedeninde ve diğer insanlarla ilişkilerinde adaleti tesis etmesi durumunda hekime ve 

hakime zaten ihtiyaç kalmayacaktır.  Bu durumda modern toplumlarda görülen büyük 

adalet sarayları ve büyük hastaneler, adeta modern toplumların bozuk birer toplum 

olduğunun göstergesi olarak anlaşılabilir. Platon’un bu görüşünün bugünün insanı için 

de geçerli olduğunu ve bu görüşün dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanın 

doğru ile eğriyi kendi kendine ayıramayıp, yardımı hakimden beklemesinde olduğu gibi, 

kendi bedenine iyi bakamaması sonucu yardımı hekimden beklemesi, adaleti 

kendisinden başkasından beklemesi demektir ki, bu da bir eksiklik belirtisi olmasının 

 
266 Platon, Devlet, s.98 
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yanında, kendinde yetkinliği sağlayamadığının göstergesidir. İnsan bireysel olarak 

kendini kontrol etmeyip, hem fiziksel hem de ruhsal durumunu dengede tutmazsa, 

kişisel yetkinliğini sağlayamayacaktır. Kişisel yetkinliğini sağlamamış insanın hem bu 

dünyada hem de ölümünden sonra mutluluğa ulaşması zor gözükmektedir. İnsanın 

bireysel olarak kendi bedenindeki adaleti örnek alması, çokluk/toplumsal olarak da 

tabiattaki adaleti toplum düzeni için örnek alması  gerekir. Bu örnek alış adil insanın ve 

adil toplumun oluşmasını sağlayacaktır. Günümüz insanına düşen görev, adalet 

kavramının insan bedenindeki anlamı ve toplumsal ilişkilerdeki önemini kavrayıp, 

filozofların iyi davranış biçimi olarak kabul ettikleri temel erdemleri öğrenip, onlara 

sahip olmaya çalışması ve bunu toplumun geneline yayılmasını sağlamaktır.  

           Kişiliğinde ve davranışlarında “orta olma” halinin farkına varan insan, 

eylemlerinde aşırlıklardan uzak bir yol tercih edecek, davranışlarında ölçülü olmayı 

öğrenecektir. Kişisel olarak yaptığı seçimlerde iki aşırı uç seçimlerden uzak kalan insan 

iyiyi ve doğruyu seçime daha yakın olacaktır. İnsan ruhsal olarak sahip olduğu 

yetilerinin/kuvvetlerinin birbirleri ile uyum içinde çalışmasını sağladığı zaman, ruhsal 

olarak yetkinliğini kazanacaktır. Filozoflarımızın mutluluğu kazanmanın ana öğesi 

olarak gördükleri ruhî yetkinlik, ruhda var olan yetilerin başı/amiri olarak kabul edilen 

aklın diğer yetilere hakim olması ile sağlanmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin tek 

tek ruhî yetkinliğe sahip bireylerden oluşması, o toplumun erdemli bir toplum olmasına 

yol açacaktır. İnsanın adalet kavramının bu kullanımını bilmesi kendi eylemleri ve 

davranışlarında doğru seçimler yapmasına yardımcı olacağı gibi, diğer insanlara karşı 

sorumluluk bilincinin gelişmesine de yardımcı olacaktır.  

           Farâbî’ye göre, insanın yaratıcısı ile olan ortak paydası olan akletme faaliyeti, 

felsefenin de amaçlarından birisi olan insanın Tanrı’ya benzeme çabasının temel 

öğesidir. Akletmek insana bir sorumluluk yüklemektedir. Çünkü o, tabiatta kendisinden 

başka hiç bir varlıkta olmayan bir özelliğe sahiptir. Bunun farkına varan insan, aklının 
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kaynağının Yaratıcısı olduğunu bilmeli, varlıktaki bu ayrıcalığını doğru 

değerlendirmelidir. Aklını kendinden başkalarına karşı kötülükleri tercih ederek değil de, 

iyiliklerin yaygınlaşması için kullanmalıdır. Aklını doğru veya yanlış eylemleri 

seçebilme de kullanabilme yetisi insana sorumsuzca seçim yapabilme yetkisi 

vermemelidir. Yaptığı her seçimin sonucunu düşünmeli, kendisinden başka bir varlığa 

zarar verdiğini fark ettiği zaman o eylemden vazgeçmelidir. İnsan aklını âlemde 

gördüğü  adil düzenin devamı için kullanmalıdır. Aklî faaliyetlerini düzgün kullanan 

insanın iyi bir çevre bilincine sahip insan olacağını düşünüyoruz. Kanaatimizce adaletin 

felsefi anlamını bilen insan, iyi bir çevre bilincine sahip olmalıdır. Âlemde  var olan 

doğal adaletin farkına varan insan, onun bozulmaması için çaba sarf etmelidir. Doğada 

insanın kendi yaptıklarının sonucunda meydana gelen her bozulma, en fazla kendisi 

sonra da diğer canlılar etkilemektedir. Doğanın bozulması doğadaki adaletin 

bozulmasıdır. Buna sebep olan insanın, kendi bozduğu adaleti yerine getirmesi de 

gerekmektedir. İnsanın kendi tercihleri sonucu başka canlıların yaşamının zorlaşması ve 

türlerinin yok olması, esasen adalete de aykırıdır. Doğadaki adaletin bozulması, onların 

varlıktaki yaşama alanlarına ve haklarına tecavüz anlamına gelmektedir. Kendisi 

dışındaki canlılar adaleti doğal olarak, fıtratları icabı gerçekleştirirken insan, seçme 

hürriyetinin verdiği sorumsuzlukla var olan doğal adaleti bozabilmektedir. İnsanın 

yaptığı kötü seçimlerden dolayı âlemde meydana gelen dengesizlik, uyumsuzluk yine 

insan eliyle düzeltilmelidir. Adaletin tanımlarından bir tanesi bir şeyin ait olduğu yere 

geri konulması ise, âlemde insan eliyle bozulan doğal düzenin, adaletin yeniden tesis 

edilmesi ve korunması insan için bir görev olmalıdır. Yaşadığı doğanın bozulması 

insanın fizîken ve ruhen sağlıklı olmasına ve sağlıklı düşünmesine de zarar vermektedir. 

Sonuç olarak insan âlemde var olan adalet, düzen, ahenk, ölçü ve dengeyi bozacak 

eylemlerden uzak durmalıdır.  
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           İnsanın adalet kavramının evrende ve dünyada var olan doğal ve ilahi bir düzen 

olduğunun bilinmesi, kendi varlığı ve etrafındaki canlılar üzerinde düşünmesini 

sağlayacaktır. Kendisinin varlığın bir parçası olduğunu bilmesi insana, kendi dışındaki 

varlıklara karşı doğru ve adil bir şekilde davranmasına yol açacaktır. Farâbî’nin varlıkta 

her varlığın var olma hakkı olarak tanımladığı adalet kavramını bilen insan, kendinden 

başka varlıkların da bu dünyada yaşamaya hakkı olduğunu anlayacaktır. Dünyadaki her 

canlının varlıklarını korumaya ve devam ettirmeye haklarının olduğunu bilmek,  insanın 

onlara zarar vermesini önleyecek, türlerinin devamı için onların da yaşamasına olanak 

sağlayarak, tabiatta var olan doğal yaşam döngüsünün devamına katkı sağlayacak ya da 

en azından engel olmayacaktır. Doğada insandan başka sadece zevk için başka bir 

canlıyı öldüren varlık yoktur. Onlar sadece kendi canlı yaşamlarını devam ettirmek için 

başka bir canlıyı öldürürken, insan bazen kendi kişisel alanını korumak adına, bazen de 

spor ve zevk amaçlı ya da kendini ikna ettiği sebeplerle başka canlıları öldürmektedir. 

Hayvan türünün devamını sağlayan besleyici kuvvet için avlanırken, aynı zamanda 

kendi türlerinin ve diğer canlıların en sağlıklısının yaşamını devam etmesine izin 

vererek, doğadaki yaşam döngüsüne gayri irâdi olarak hizmet etmektedirler. İnsanın bu 

doğal döngüye bilinçli olarak  zarar vermesi, ruhundaki kuvvetleri iyi 

çalıştıramamasından kaynaklanmaktadır. Aklını düzgün çalıştırmayan insan, kendi iradi 

eylemlerinin sonucunun başka canlıları nasıl etkileyeceği hakkında düşünmeyen 

insandır. Aklını doğru kullanan insanın hayvan haklarına saygılı insanlar olması 

gerektiğini düşünüyoruz. Adaletin bir anlamının varlıkta kendilerine verilmiş hak 

olduğu tanımandan yola çıkarak, hayvanlarında bu dünyada bizim kadar yaşam 

haklarının olduğunun kabullenilmesi gerektiği kanaatindeyiz.  

           Aklını düzgün çalıştırmayan insan, öfkesine hakim olmayı öğrenememiş insandır. 

İnsanın muhtaç bir varlık olması, onu farklı karakterde insanlarla beraber yaşamaya 

zorlamıştır. İnsanlar kendi nefislerinde ve toplumsal ilişkilerinde kin, öfke ve intikam 
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alma gibi kötü davranışlarına engel olabilmek için, kendi nefsinde ve insanlarla 

ilişkilerinde adaleti, adil davranış biçimlerini öğrenmelidir. Ruhun kuvvetleri arasında 

dengeyi sağlamak olan adalet, insana en çok da böyle zamanlarda gerekli olmaktadır. 

Öfkesini aklı ile kontrol altına alan insan, bireysel olarak nefsinde adaleti sağlamış 

olmakla beraber aynı zamanda, toplumda dirlik ve düzeni koruyarak yaşadığı toplumda 

da adaletin tesis edilmesine katkı sağlamış olacaktır.  

           Farâbî’nin faziletli bir toplumda yaşayan bireyler arasında sevginin oluşacağına 

dair görüşünün bugün de geçerli olması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanın toplumsal bir 

varlık olması onu diğer insanlarla beraber yaşamaya zorlamış olabilir. Hatta bu 

zorunluluk aralarında bir sevginin oluşmasını da sağlamış olabilir. Ama zorunlu da olsa 

oluşan bu sevginin devamının adaletle sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Devletlerin 

yasalarının adil olması, yasalar karşısında herkesin eşit olması, yasaların herkese adil 

uygulanması, toplumda adaleti ve huzuru sağlayacaktır. Bireysel olarak kendinde 

adaleti, dengeyi ve ölçülü olma becerisini sağlamış insanların, yöneticilerinden adil bir 

yönetim talep etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Buna mukabil yöneticilerinde toplumda 

adil insan olmaya sevk edecek insan davranışlarının, toplumun geneline yaygınlaşması 

için, adil ve uygulanabilir yasalar yapmaları, eğitim yöntemleri geliştirmeleri gerektiğini 

düşünüyoruz. Sonuçta; birlikte huzur içinde yaşamak öğrenilebilir bir davranış biçimidir. 

Nitekim bunun güzel uygulamalarını tarihte Osmanlı İmparatorluğu gibi İslam 

medeniyetinin hakim olduğu Müslüman toplumlarda gördüğümüz gibi; bugün batı 

toplumlarında görmek mümkün. İnsanlar farklılıklarına rağmen bir arada yaşamayı 

eğitim yoluyla öğrenebilirler. Bunun örneği büyüklük açısından âlemde görülebildiği 

gibi küçük bir örnek olması bakımından insan vücudunda da görülmektedir. Âlemde 

gördüğümüz düzeni ve adil yapıyı insan pekala yaşadığı toplumda da sağlayabilir ve 

sağlamalıdır. Çünkü insan dünya ve ahiret mutluluğunu ancak bu dünyada yaptığı 

eylemlerle elde edebilmektedir. Bu dünyada kendisi ve içinde yaşadığı toplumla kavgalı 
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olan insanlar, faziletli bir toplum oluşturamadıkları gibi, kendilerinin dünya ve ahiret 

mutluluğunu elde etmesini sağlayacak erdemli davranışları elde edemezler.  

          Adil insanların oluşturduğu bir toplumda adaletsiz, zalim yönetimlerin varlığı 

devam etmeyeceği gibi, adaletsizliğin normal karşılandığı bir toplumda da adil bir 

yönetimin toplumu kısa zamanda değiştirmesi zor görünmektedir. Kanaatimizce adalet 

tepeden tabana yayılabilecek bir kavram olmaktan ziyade, tek tek bireylerin 

kendilerinde adil davranışları seçmesi sonucu oluşacak bir durumdur. Adalet değişimin 

ve gelişimin bireyde başlayıp toplumda karşılığını bulacağı bir erdemdir. Bir toplumu, 

onu oluşturan insanların adaletli davranışları tercih edip, ona göre eylemde bulunması,  

adil ve faziletli yapar. İnsandaki adil davranışlar sağlam bir adalet duygusu ile 

gerçekleşir. Yönetimlere düşen görev, her durumda adil davranışları seçebilecek 

vatandaş yetiştirmektir.  

           Farâbî’nin sözleşmeli toplumlar olarak bilinen, öncelikli olarak yasaların hakim 

olduğu toplumları adil topluluklar olarak kabul etmediğini, o toplumlarda uygulanan 

yasaların adalete benzediğini ama adil olmadığını düşündüğünü biliyoruz. İdeal olan da, 

toplumu oluşturan bireylerin kendi nefislerinde yetkinliği sağlayarak erdem sahibi 

olmaları ve bunun sonucunda bilinçli insanların bir toplum oluşturmasıdır. Farâbî ve 

Platon erdemli toplum oluşturmanın ilkelerinden birisinin de filozof devlet başkanı 

olmalı önerisini öne sürmektedirler. İnsanlık tarihinde pek fazla örneği bulunmayan ama 

Platon’un bir müddet denediği ve başarılı olamadığı böyle bir yönetim, ideal olarak hoş 

gözükmekle beraber, demokrasiyi ideal yönetim biçimi olarak gören bugünün insanına 

çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Kaldı ki insanlık tarihi, tek kişi yönetimlerinin kötü 

tecrübelerini çokça yaşamıştır. Demokrasi filozoflarımız döneminden günümüze 

değişim geçirerek gelmiş, bugünün iyi yönetimlerinden birisi olarak kabul edilmiş bir 

yönetim biçimidir. Farâbî ve Platon’un da kabul ettiği gibi demokratik toplumlar, içinde 

her türden fikrin bulunduğu toplumlar olmaları nedeniyle, bugünün küreselleşmiş 
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dünyasında, iletişim ve ulaşım olanaklarının hızla artması sonucunda, çok farklı 

düşünce ve kültürlerin bir arada yaşamasına olanak tanıyan bir sistemdir. Bugünün 

dünyasında tek bir milletten oluşan gelişmiş ulusal devlet sayısı oldukça azdır. Savaşlar, 

ekonomik ve sosyal farklılıklar insanların görece daha iyi olan ülkelere göç etmesine 

sebep olmuştur. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı göç etmiş insanlar çok farklı 

kültürlerle beraber yaşamak zorunda kalmışlardır. Daha öncede bahsedildiği gibi, farklı 

kültür ve düşünceye sahip insanların bir arada yaşamasına ancak demokratik yönetimler 

fırsat tanımaktadır. Filozoflarımız haklı olarak kendi dönemlerindeki örneklerden yola 

çıkarak insanların kötü yönetimleri de seçebileceğini düşünmüşlerdir. Aklını doğru 

çalıştıran insanların eninde sonunda doğru yönetim ve yöneticileri bulup seçeceği 

kanaatindeyiz. Bugünün insanı, yönetimlerin asıl amacının, aklını kullanabilen 

insanların yetişmesine fırsat verilmesi olduğunu düşünmektedir. Aslında yönetim 

biçiminin  isminin ne olduğundan ziyade, yönetim altındaki insanların kendilerini o 

devlette nasıl hissettikleri önemlidir. Örneğin;  Kanada, İngiliz sömürgesi bir ülke 

olmasına rağmen, oradaki insanların kendilerini mutlu hissetme, ekonomik ve sosyal 

refah düzeyleri gibi gelişmişlik göstergesi kabul edilen oranları,  ismi Demokratik 

Kongo Cumhuriyeti olan bir ülkenin oranlarından hayli yüksektir. İsmi ne olursa olsun, 

insanoğlu adil bir yönetim biçimini gerçekleştirmeyi amaç edinmelidir. Bu amacını 

gerçekleştirmek için gösterdiği çaba onu erdemli bir insan olmaya yöneltecektir. Bu 

aynı zamanda ona verilmiş bir görevdir. Kendisini yeryüzünün halifesi kabul eden insan, 

kâinatta gördüğü adil düzeni yeryüzünde, devlette, şehirde ve kendinde gerçekleştirme 

çabasından asla vazgeçmemelidir. Yeryüzünün yaşanabilir bölgesinde adil bir toplum 

düzeni kurmak belki de Tevhid’i yeryüzünde ikame etmek olacaktır. Farâbî’nin felsefi 

sisteminde tevhidi bir dünya görüşüne sahip olduğunu biliyoruz.  
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           Platon’un erdemli şehir nüfusunun belirli bir sayıda tutma fikrinin bugün de 

uygulanmasının doğru olduğunu düşünüyoruz.267  Kanaatimizce şehirlerin kurulurken 

belli felsefesinin olması ve bu amaca uygun olarak sınıfların ve nüfus sayısının 

sınırlandırılması fikri, bugünün sınırsız şekilde büyüyen aşırı nüfuslu şehirlerine örnek 

teşkil etmelidir. Şehirlerdeki aşırı nüfus içinde yaşayan insanların ahlaki ve sosyal 

olarak kontrol edilmelerini zorlaştırmaktadır. Büyük şehirlerdeki suç oranlarının 

azaltılması isteniyorsa, nüfus sayısı sınırlı şehirler oluşturulmalıdır. Zaten suç 

oranlarının yüksekliği, kendinde ahlaki yetkinleştirememiş insanların sayısının 

fazlalığını ve toplumun bozukluğunun göstergesidir. Platon’un belirlediği sayıda 

olmayabilir ama, bu çağın gereklerine uygun bir sayıda şehir nüfusunu sınırlı tutmak, 

insanların eğitilmelerini kolaylaştıracak, bunun sonucunda erdemli toplum 

oluşturulacak ve  insanların güvenliğinin sağlanması da kolaylaşacaktır. Erdemli toplum, 

aynı zamanda devletin her alanda sözünün ve gücünün geçerli olduğu toplumdur. İnsan 

mutluluğa içinde yaşanılan şehrin erdemli olması aracılığıyla ulaşacaksa, o şehrin 

yönetilebilir adil bir şehir olması gerekmektedir. 

           Filozoflarımız tarafından toplumda mesleki açıdan bir sınıflamanın olması, 

insanın neye istidadı varsa o işte ehil olup sadece o işi yapması adalet olarak 

tanımlanmıştı. Bu felsefi düşüncenin bugün de geçerli olması gerekmektedir. Bugün bu 

sınıflama, gelişmiş ülkelerde planlı istihdam adı altında uygulanmaktadır. Toplumun 

günün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde mesleki sınıflamaya tabi tutulması, o mesleği icra 

eden insanlarda mesleki bir tatminin oluşmasını sağlayacaktır. Artık icra edilmeyen 

mesleklerin ve bu mesleklere eleman yetiştiren okulların varlığını sürdürmesi, gereksiz 

bir israfa sebep olduğu gibi, mesleklerini yapamayan insanlarda kişisel sorunlara yol 

açmaktadır. Bir toplumun erdemli olması isteniyorsa, yöneticilerin insanların istidadı 

olduğu mesleği bulmasına yardım etmesi, kendilerine uygun mesleklere yönlendirmesi, 
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eğitilmesi ve bu mesleklerde ehil olmalarını sağlamaları gerekmektedir. Kişisel olarak 

topluma katkısını bir mesleği icra ederek sağlayan insan, ruhsal olarak da kendisini 

tatmin olmuş hissetmesinin yanında, erdemli bir toplumun üyesi olarak kendisinin ve 

toplumun diğer üyelerinin mutluluğu elde etmesi için elinden geleni yapmış olacaktır.  

            Filozoflarımız yasaların kaynağının ilahi bir güç olması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Onlara göre özünde adil olan varlıktan esinlenerek yapılan yasalar da adil 

olacaktır. Filozoflarımız yasa yapma yetkisini filozof devlet başkanına verdiklerini 

biliyoruz. Bugün çoğu devlette uygulanan sistem parlamenter sistemdir. Halkın seçtiği 

insanlardan oluşan meclisler kanun yapmaktadırlar. Bu sistemi dikkate aldığımızda yasa 

yapmak halkın katılımı ve görüşü ile olmaktadır. Yani adil yasaların çıkması halkın 

onayına ve isteğine bağlıdır. Halkın yönetimde söz sahibi olduğu yönetim şekilleri 

Platon ve Farâbî tarafından bozuk yönetim şekli olarak görülmesine rağmen, kaynağını 

ilahi bir güçten alan adil yasalar çıkarmak parlamenter sistemlerde de mümkün 

gözükmektedir. Önemli olan toplumda bu türden yasaların çıkmasını talep edecek 

bireylerinin bulunması ve yetiştirilmesidir. Her iki filozof da bu konuda eğitimin 

önemine inanmış, kendileri adil bir toplumu inşa edecek insanların eğitimi için bir 

sistem kurmuşlardır.  Daha önce de bahsedildiği gibi adalet, insanın kişiliğini oluşturan 

erdemlerden birisidir. İnsan eğitim yoluyla kendisinde adaleti, adil davranış biçimlerini 

geliştirebilir, adil bir insan olmayı tercihleriyle seçebilir. Eğitimin temel amacı bireyde 

sağlam bir adalet duygusu oluşturmasına ve geliştirmesine yardımcı olmak ve insanlara 

adaletin bir davranış biçimi olduğunu aşılamak olmalıdır.  

           İnsanın akletme özelliğine sahip olması, Aydınlı’nın ifadesiyle tanrısal bir 

faaliyet olarak görülmektedir.  Varlığını İlk Varlık’dan alan insanın akletme eylemini 

güç/potansiyel olarak Yaratıcı’sından alması, kendinde bulundurması, bütün insanlara 

eşit miktarda verilmiş hak olarak değerlendirilmektedir. Kuvve halindeki akıl bütün 

insanlara adil bir şekilde verilmiştir, fakat onu faal hale getirmek insanın elindedir. Bu 
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ortak paydada insanlar arasında fark yaratan insanların erdemli tercihledir. Erdemli 

davranışları seçmek konusunda eğitimin önemini tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. 

Ahlaklı ve adil bir toplum ancak adaletin herkes tarafından ortak değer olarak kabul 

edilmesi ve seçilmesi ile oluşacaktır.  

           Erdemli toplum inşa etmek adil yasalarla mümkün olmaktadır. Teorik olarak 

adaletin üstün bir erdem olduğunu bilmek, adil bir toplum inşa etmek için yeterli 

değildir. Adalet bilincinin yapılan yasalara yansıması gerekmektedir. Adaleti tesis 

etmek ve sürdürmek insan elinde  olduğu ifade edilmişti. Böylesi adil yasaları yapacak 

insanı eğitmek devletin görevi olduğu gibi, adil yasaları yapacak devlet yöneticilerini 

seçmek de toplumun görevidir. Devlet yöneticilerini adalet esasına göre seçmek, devlet 

sisteminde görevlendirmeler de hak ve liyakate uygun görevlendirme yapmak, her 

şeyden önce insanın varlığa gelişindeki hak ve liyakati bilmesini ve dikkate almasını 

gerektirmektedir. Varlıktaki adil yapılanmayı bilen insan, devlette görevlendirme 

yaparken, herkesin yaratılışına uygun ve kapasitesine göre görevlendirme yapması 

gerektiğini bilecektir. Aksini yaptığı takdirde yaratılıştaki hak ve liyakat ölçüsünü 

dikkate almamış, varlıkta olan adaleti kendi irâdi alanı olan devlette gerçekleştirmemiş 

olur. Bizim toplumumuzda hak yemek olarak tabir ettiğimiz kavram aslında, varlıkta 

hak ettiği şeyi hak edene vermemek, hak edenden alıp hak etmeyene vermektir. Âlemde 

var olan adaletten uzaklaşmaktır. 

           Farâbâ’nin erdemli toplumların halklarının bilmesi gereken ortak ilkeler olarak 

sıraladığı ilkelerin, bugünün toplumları için de örnek teşkil etmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. Farâbî bu ilkeleri Tanrı, evren, insan ve mutluluğun ne olduğu hakkında 

bilinmesi gerekenler olarak isimlendirmektedir. Bu ilkeler günümüz toplumları için 

yenilenebilir ve yenileri eklenebilir. Bununla beraber toplumların ortak bir amaçlarının 

olup, onu gerçekleştirmek için beraber çaba sarf etmeleri toplumsal birlik ve 

aralarındaki sevginin oluşması için oldukça önemlidir. İnsanın ana gayesi olan 
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mutluluğun, toplumu oluşturan bireyler arasında ortak amaç olması ve herkesin bu amaç 

için uyumlu ve beraber çalışması, âlemde var olan adil düzenin örnek alındığının 

göstergesi olacaktır. Bir toplumun faziletli olması, onu oluşturan bütün insanların, 

bölümlerin bir arada uyum içinde yaşamayı öğrenmesine bağlıdır. Özetle erdemli 

toplumda amaç birliği toplumsal sevgi bağının oluşmasına neden olacaktır.  

           Farâbî ve Platon’un bozuk toplum çeşitleri olarak sıraladıkları yönetim çeşitlerini 

bugünün insanlarının bilmesi, onlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamanın 

yanında, insanların bu bilgi doğrultusunda içinde yaşadığı toplumdan ve onu 

yönetenlerden adaletli ve erdemli yönetimleri talep etmesi görüşünün gelişmesine katkı 

sağlayacaktır. İnsanın faziletli toplum ile cahil toplumlar arasındaki farkları ve bunların 

amaçlarını bilmesi, bu bilgi neticesinde faziletli toplumun asıl amacının mutluluğa 

ulaşmak olduğu, diğer toplum çeşitlerinin bu dünyaya ait olan maddi şeyleri amaç 

edinen yönetimler olduğunu idrak etmesini sağlayacaktır. Maddeyi temsil eden dünya 

zevklerini karşılamak için bir araya gelmiş topluluklar, bazen zenginliğin öne çıktığı 

bazen de şeref ve onurun ön çıktığı  toplumların oluşmasına sebep olmuşlardır. Cahil 

toplumların oluşumu için erdemin ve erdemli davranışların gerekli olmaması sonucunun 

çıktığı bu sınıflamada, insanın asıl amacı olan mutluluğa ulaşmayı ve onun yollarını 

gösteren tek toplum faziletli toplumdur. Bu dünyadaki asıl gayelerini bilen insanlar, 

kendilerine yönetici seçerken temel ölçünün adalet ve adil yönetici olması gerektiğini 

bileceklerdir. Adaletin âlemde var olan, sürekli devam eden ve yok olmayan bir kavram 

olduğunu bilen insanlar, bozuk toplumların asıl amacının devamlı olmayan, geçici ve 

maddi ihtiyaçları karşılayan toplumlar olduklarını bileceklerdir. Yaşadıkları toplumda 

adil düzeni gerçekleştirmenin ve sürekliliğini  sağlamanın yolunun bireysel davranış 

seçimlerinde geçici olmayan, adil ve adalete uygun seçimler yapabilmelerine bağlı 

olduğunu bileceklerdir. 
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           Farâbî, adaletin İlk Varlık’ın özünde olduğu ve O’nun adil ve cömert olduğunu 

anlatırken, bu kavramın insan için başkalarına nispet edilirken kullanılan bir kavram 

olduğunu belirtir. İnsanın adil olma sıfatı, bir toplumda başkaları ile ilişkilerinde 

kendisini gösteren bir kavramdır. Bizim bu sıfatı elde edebilmemiz başkaları ile 

ilişkimize bağlı olduğu gibi, onların varlığını da zorunlu hale getirmektedir. İnsan 

ilişkilerinde adil olmak, başkalarına karşı davranışlarda adil seçeneklerin tercih edilmesi 

sonucu insanın nefsinde oluşan bir ahlaki yetkinliğin kazanılmasına sebep olacaktır.  

           Sonuç olarak, insan dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek istiyorsa, varlığının 

başlangıcında olan adaleti, hayatı boyunca yaşamının her aşamasında, tutum ve 

davranışlarında ön plana çıkarmalı, kararlarını verirken adalete uygun tercih yapmalı, 

ahlâkını adalet ile şekillendirmeli, dünyada  yapıp ettiklerinin karşılığının adaletle 

verileceğine inanarak bu dünyadan ayrılmaya çalışmalıdır. İnsanın âlemi de içine alan 

bir adalet anlayışı bulunmazsa, adaletsizlik her alanda kendisini gösterecektir. Çünkü 

adalet her şeydedir. Onun yoksunluğu dünyada çevre kirliliği olarak, devlet 

yönetiminde yozlaşma ve adaletsizlik olarak, insanın bedeninde hastalık, ruhunda ahlaki 

yoksunluk olarak kendisini gösterecektir.  
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ÖZET 

Ala, Gülseren, Platon ve Farâbî’de  Adalet, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. 

Dr. Gürbüz Deniz, Ankara Üniversitesi, 2020, IX +120 sayfa 

           İslam Felsefesi’nde adalet kavramı, mirasçısı olduğu Yunan Felsefesi’ndeki 

anlamları ile benzerlik göstermektedir. Yunan Felsefesi’nden aldıkları  kavramları İslâm 

kültür ve medeniyeti ile tekrar yorumlayan İslâm filozofları, aldıkları felsefi mirası çok 

daha ileriye götürmüşlerdir. Doğduğu topraklarda hayatını devam ettiremeyen felsefe, 

bir anlamda İslâm medeniyeti ile tekrar dirilmiştir. Felsefeye kendi izlerini bırakan İslâm 

filozoflarının eserleri yüz yıllarca Avrupa ülkelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. 

İslâm Felsefesi bir anlamda batı felsefesinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Felsefi 

mirasın bu şekilde farklı zamanlarda farklı kültürlerde yaşamını devam ettirmesi, 

felsefede kullanılan kavramların da ortak olması sonucunu doğurmuştur. Adalet 

kavramı da bu kavramlardan bir tanesidir. Sosyal bilimlerin bir çok dalının da konusu 

olan adalet kavramı, genel anlamı ile uyum, denge ve ahenktir. Ahlâk felsefesinde üç 

temel erdemin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan en temel erdemdir. Siyaset felsefesinde 

toplumu bir arada tutan genel bir ilkedir, hak ve hukuka uygunluktur. Platon adalet 

kavramını, evrendeki birlik ve bütünlük olarak kullanmıştır. Bunun yanında, insanı 

mutluluğa ulaştıracak olan temel bir erdem olarak da kullanmıştır. Adil olmak isteyen 

insan, evrendeki bu bütünlüğü önce kendi ruhunda sonra da yaşadığı toplumda 

gerçekleştirmelidir. Farâbî, âlemde var olan ontolojik adaletin, Tanrı’nın özünden 

kaynaklandığına inanmaktadır. Âlemde var olan bu ilâhi adalet, Tanrı’dan sudûr eden 

her varlıkta doğal olarak bulunmaktadır. Farâbî’ye göre varlığın her aşamasında , 

Tanrı’nın verdiği ilâhi bir nizam vardır ve her varlık hak ettiği varlık mertebesini 

Tanrı’dan almaktadır. İnsanın görevi, varlıktaki doğal ilâhi adaleti örnek almak, bu 

adaleti önce  ruhunda, sonra da yaşadığı toplumda gerçekleştirmektir. Her iki filozof da, 

adalet kavramına yükledikleri anlamlarla uyumlu devlet tasavvuru geliştirmişlerdir. 

Devlet tasavvurlarının temelinde Tanrı’nın düzeni ve mükemmelliği bulunmaktadır.  
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ABSTRACT 

Ala, Gülseren, Justice in Plato and Farâbî, Master Thesis, Supervisor: Prof. Dr. 

Gürbüz Deniz, Ankara University, 2020, IX+120 pages 

           The concept of justice in Islamic Philosophy is similar to meanings in Grek 

Philosophy which it inherits.  Islamic Philosophers ,who reinterpret the concepts they 

taken from the Grek Philosophy with Islamıc culture and civilization, have taken their 

philosophical heritage further. Philosophy, which could not survive in the land where it 

was born, was resurrected with the Islamic civilization in a manner of the speaking.  

The books written by Islamic philosophers who had left their marks in philosophy, were 

used as lecture books for centuries in European countries. İn a way, Islamic Philosophy 

has contributed to the development of the Western Philosophy. Philosophical heritage 

continues to live in different culturs at different times in this way, resulted in the 

common concepts used in philosophy. The concept of justice is an example of these 

common concepts. The concept of justice, which is used in many social sciences, 

generally means balance, concord and harmony. It is the most basic virtue that comes 

out with the combination of the three basic virtues in moral philosophy. It is a general 

principle that keeps the society together in political philosophy, it is compliance with 

right an law. Plato used the concept of justice as unity and integrity in the universe. In 

addition, he used it as a basic virtue that will achieve people to happiness. The person 

who wants to be equitable, must carry out this unity in the universe first in his own soul 

and then in the society he lives in. Farâbî believes that the ontological justice that exists 

in the universe originates from the essence of God. This divine justice, which exists in 

the univerce, naturally exists in every existance that emanetes from God . According to 

Farâbî, there is a divine statute given by God at every stage of being and each existence 

gets the order of being it deserves from God.  The duty of human is to imitate natural 

divine justice in existence, to carry out this justice at first in his soul and then in the 

society he lives in. Both philosophers  developed  state proposal/imagination compatible 
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with the meanings they made of on the concept of justice.  In the basic of their state 

proposal/imagination there is God’s order and perfection.  

 

Key Words: Justice, virtue, intellect, happiness, sobriety, moderation, law, emanation, 

state, univerce, soul, provedence, agent intellect  

 

 

 

 

 

 

 

 


