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Giriş 

İnsan mükemmel yaratılışta olduğu, fıtraten medeni olduğu için ve mükemmel 

yaşayabilmek için bir arada, toplum içinde yaşamaya muhtaçtır. Her fert fıtratındaki 

mükemmeliyet ihtiyacını yardımlaşma yoluyla bir arada yaşamakla elde eder.  

Muhtelif insanların bir araya gelmesinden toplum oluşur. Bunlar ya kâmildir veya 

noksandır. Kâmil olanlar da “Büyük, Orta ve Küçük” olmak üzere üç kısımdır. Büyüğü yer 

yüzündeki tüm insanlardır. Orta olan bir millettir. Küçüğü ise bir şehirdir. Eksik topluluk ise 

köy, mahalle, sokak ve evdir. Mahalle ve köyler şehre dahildir. 

Hayatın efdali ve kemâlin âlâsı şehirlerin sınırları içinde elde edilir. Hayır, arzu ve irade 

ile elde edildiği gibi kötülük de arzu ve irade ile elde edilir. Dolayısıyla bir şehirde yardımlaşma 

kötü amaca yönelmesi de mümkündür. Sakinlerinin saadete erişme amacı ile yardımlaştıkları 

bir şehir fâzıl bir şehir olur. 

Saadete erişmek gayesi ile kurulan her topluluk da fazıl bir topluluk sayılır. Bütün 

şehirleri fazilete ulaştırmaya çalışan bir millet de fazıl bir millettir. Fazıl şehir tam sıhhatli bir 

vücuda benzer. Bütün uzuvları onun hayatını muhafaza etmekte yardımlaşırlar. Azaları 

şehirlere, köylere, baş ve kalp de idareye benzer. Kalbe yakın yerler de o imtiyazla mümtaz 

olurlar. 

Şehrin cüzleri olan insanlar birbirinden üstün yaratılışta olup kimi insan kimine nispeten 

bazı hususlarda faydalı olur, bazı hususlarda faydalı olmaz. İradî ihtirasları ile de birbirlerinden 

ayrılırlar. Vücudumuzdaki hâkim uzuv nasıl sair uzuvların en mükemmeli ise ve diğer uzuvlar 

arasında en yüksek paye sahibi ise şehrin hâkimi de öyle olmalıdır.  

Kalp nasıl ilk teşekkül eder ve sair uzuvlar ona göre şekillenir ve onun emrinde bir memur 

olursa reis de ilk önce bulunması lazımdır ve şehri o organize eder ve yönetir. Hâkim uzva yakın 

olan uzuvların gördükleri fıtrî fiiller nasıl reisin amacına hizmet etmekle şereflenirse şehrin 

reisine derece bakımından en yakın olan cüzlerin gördükleri vazifeler mertebece en şerefli olan 

işlerdir.  

 

İnsan ve Kâinat İlişkisi 

Kâinatın yaratılmasına sebep olan yüce peygamber (asm) yaratıcı olan yüce Allah’a, onun 

rızasını ve yakınlığını kazanmaya çalışır ve terakki ederse aşağıdaki her mertebe kendisinden 

üstün olana hizmet ederek terakki eder. Fazıl şehir böyle olmalıdır. Zira herkes kendisinden 

üstün olana hizmet etmekle şeref duyar. Bütün cüzler derece ve mevkilerine göre ilk yaratılan 

sebebin amacını ve maksadını takip edecek yolda olmalıdır. Bu da Allah’ın rızasını ve onun 

kâinatı kendisi için yarattığı peygamberinin rızasını ve terakkiyi esas almalıdır.  

Fazıl şehrin reisi de gelişigüzel birisi olamaz. Riyaset iki şeyle olur. Ya fıtrîdir veya 

melekelerinin riyasete elverişli olmasıyladır. Fıtrî olarak riyasete müstait olanın yapacağı sanat 

başka olamaz. Zira şehirdeki sanatların çoğu riyasete değil, hizmete mahsustur. Zaten insanların 

çoğu da hizmet etmek için yaratılmışlardır.  

Bedende reis olan uzuv başka bir uzvun reisliğini kabul etmediği gibi en büyük reis de 

mensup olduğu zümreden hiçbir şahsın reisliğini kabul etmez, edemez. Fazıl şehrin reisinin 

sanatı da öyle bir durumda olmalıdır ki hem ondan üstün sanat olmamalı hem de diğer sanatlara 

rehberlik etmelidir. Fazıl şehirdeki işlerin hedefi de bizzat reisin kendisi olmalıdır. (Reisler 

peygamberler ve onların her asırdaki naipleri ve varisleri olan alimlerdir.)  

 

Reisin Meziyetleri 

1. Vücutça mükemmel olmalıdır ki vazifesini mükemmel ve eksiksiz yapsın.  

2. Anlayış ve kavrayışı mükemmel olmalıdır ki maksadı ve maslahatı anlasın. 



3. Hafızası kuvvetli olmalı ki gördüğünü ve işittiğini unutmasın. 

4. Uyanık ve zeki olmalıdır ki hadiselerin iç yüzlerini kavrasın ve aldanmasın. 

5. Maksadını çok iyi ve güzel ifade etmelidir ki başkaları yanlış anlamasın. 

6. Öğretmeyi ve öğrenmeyi sevmeli, kolay öğrenmeli ve öğretmelidir. 

7. Yemeye içmeye ve kadına düşkün olmamalı ki aklını koruyabilsin. 

8. Doğruluğu ve doğruları sevmeli, yalandan nefret etmelidir. 

9. Ulu ve yüce himmet sahibi olmalı, ululuğu sevmelidir. 

10. Adaleti sevmeli ve âdil olmalı ve adalete değer vermelidir. 

11. Mutedil ve mütevazı olmalı ki herkes kendisinden faydalansın. 

12. Azim ve irade sahibi olmalıdır ki maksadını ve toplumun menfaatini takip etsin. 

 

Bunlarla beraber ayrıca; 

1. Hâkim olmalı. İnsanların efkarına ve idaresine hükmedebilsin. 

2. Evvelkilerin kanunlarını ve sünnetini bilmeli ve izinden gitmelidir. 

3. Yeni gelişen durumlara göre yeni yasalar ve hükümler koymalıdır. 

4. Yaptığı yasalarda şehrin ve halkının hukukunu ve faydasını korumalıdır. 

5. Yaptıklarını ikna edici usullerle ve sözlerle anlatmalı ve kabul ettirmelidir. 

6. Sıkıntılara ve harp yorgunluklarına mütehammil olmalı ve savaş siyasetini bilmelidir. 

 

Şehirler ve Nevileri 

1. Cahil Şehirler: 

Halkın ne saadeti bilir ne tanır ve ne de düşünürler. Öğretilse bile kabul etmezler ve 

inanmazlar. Onlar hayatın gayesi olarak sıhhat, servet, hayvani hürriyet, şehvet, saygı ve itibar 

gibi görünüşe bakarlar. Bunlar onlarca saadet vesilesi sayılır. En büyük saadetleri de bütün 

bunların bir arada bulunmasıdır. Bunların zıtlarını da bedbahtlık sayarlar. 

 

Bunlar da beş kısma ayrılır: 

a) Zarurî Şehir: Yaşamak için yiyecek, giyecek, ev ve evlenme konusunda birbirleriyle 

yardımlaşırlar. 

b) Sarraf Şehir: Servet toplamayı hayatın gayesi haline getiren şehirlerdir. 

c) Bayağı Şehir: Halkı hayatın maddi zevklerine düşkündür. Eğlence ve şehvete 

düşkünlüğü her şeyin üstünde tutarlar. Yeme, içme ve zevk peşinde koşarlar. 

d) Haysiyet Şehri: Halkı başka milletler arasında ün kazanmak, övülmek, şöhret ve itibar 

kazanmak için çalışır. Amaçları bu gayeye yöneliktir. 

e) Tagallüp Şehri: Zevkleri tagallüp ve zaferdir. Başkalarını ezmek ve kimse tarafından 

ezilmemek isterler.  

f) Cimaî Şehir: Hayvânî özgürlüğü amaç edinirler. 

 

2. Fasık Şehir: Düşünce itibarıyla fâzıl şehirden fark edilmez. Yüce Allah’ı ve 

Peygamberi bilirler, inanırlar; fakat amelleri fasıl şehrin amelleri gibidir. 

 

3. Değişmiş Şehir: Halkı eskiden fazıl şehir halkı gibi düşünürken başka fikirlerin 

tesiriyle değişmiş ve başka türlü çalışmaya başlamıştır.  

 

4. Şaşkın Şehir: Ahiret düşüncesi olmakla beraber, Allah ve peygamberler hakkında 

fasit fikirler taşırlar. Şehrin reisi onları yalanlarla aldatmaktan çekinmez. Bu şehrin 

reisleri fazıl şehrin reislerinin zıddıdır, halkı da öyledir. Peygamberimiz (asm) 

“İnsanlar meliklerinin yolundadır” buyurmuşlardır. Halk yöneticiye bakarak onun 

gibi olmaya çalışırlar. 

 



5. Fâzıl Şehir: Bu şehirde muhtelif zamanlarda yaşamış reisler bir tek reis gibidir. 

Cemaatleri bir tek reis, nefisleri de bir tek nefis gibidir. Çünkü gayeleri ve hedefleri 

birdir. Fakat kabiliyetlerine göre işleri, sanat ve meslekleri ayrıdır. Aralarında iyi bir 

iş bölümü ve organizasyon vardır. İşlerini meşveretle yürütürler. Bu da yardımlaşmayı 

ve gelişmeyi sağalar. Medeniyet böyle oluşur. Nefis maddenin tesirinden kurtuldukça 

cisimlere ait bütün hususiyetlerden silinirler. Vücutlarda sonsuz değişiklikler olduğu 

gibi nefisler de buna göre değişirler ve nuraniyet kazanırlar.  

 

Saadetler Hakkında 

Saadetler birbirlerinden “nevi, kemiyet ve keyfiyet” olmak üzere üç yönü ile üstündür. 

Saadetlerin üstünlüğü de nevilerin ihtilafından ve birinin diğerinden iyi olmasından doğar. Aynı 

sanata mensup olanlar arasında da kemiyetçe üstünlük olduğu gibi keyfiyet ve kalite 

bakımından da üstünlük vardır. 

Kötü şehir halkına gelince, bunların yaptıkları işler kötü olduğundan zamanla onlara kötü 

istidatları kazandırır ve bu istidatlar kötü yönde inkişaf eder. Kötü fiiller zamanla ruhlarına öyle 

yerleşir ki kötü temayülleri fazilet kabul ederler. Nihayet bu onların ruhunda bir hastalık şekline 

girer ve bu kötü temayüllerden zevk almaya başlarlar. Nasıl ki sıtmaya müptelâ olan mizaç 

bozukluğundan hoşa gitmeyen şeylerden zevk alıp, tatlı ve lezzetli şeylerden anlamayıp 

tiksindikleri gibi onlar da iyi ve güzel şeylerden tiksinirler. 

Ruhen hasta olanlar da kötü temayüllere teşne olup, güzel ve üstün şeylerden tiksinirler, 

hatta onları tasavvur edemez olurlar. Hastalar arasında derdini bilmediğinden kendisini sıhhatli 

zanneden ve bunun için tabibin sözlerine kulak asmayan kimseler bulunduğu gibi, ruh hastaları 

arasında da hastalığını bilmeyen bilakis kendisini üstün ve ruhu sahih zanneden, muallim ve 

mürşidin sözüne kulak asmayan kimseler vardır ve bunlar çoğunluktadır. Cahil şehir halkı ruhen 

eksiktirler. Nefisleri bizzarure madde ve maddi şeylerle kaimdir. Maddeye ve nefse değer 

verenler manevi ve ruhani yüksek şeylerden mahrum kalırlar.  

Fazıl şehir halkı ferdinin her biri tarafından bilinmesi lazım gelen şeyler evvelâ Allah’ı 

ve Peygamberi bilmeleridir. Ölümü ve mahiyetini, ahireti cennet ve cehennemi bilmeleridir. 

Sonra fazıl şehir ve saadete götüren unsurları, zıtları olan cahil şehirleri ve kötülüğe götüren 

hususları bilmeleri gerekir. 

Bu bilgi de fazıl şehrin hâkimleri tarafından münasebet ve temsil yoluyla ruhlarına 

aksettirmekle ruhlarının buhranların basiretleriyle bilirler. Çarelerini de yakın ve uzak 

misallerle akıllarına nakşederler.  

Fazıl milletlerin ve şehirlerin mezhepleri birbirlerinden farklı olabilir. Fakat bu fark 

hepsinin de tek ve aynı maksadı gütmelerine mani değildir.  

 

 

 

  


