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FATİH KOYUNCU

Nev˘î’nin Siyâsetnâme
Türündeki Eseri:
Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve
Hasâ’ilü’l-Ümerâ
Nev˘î’s the Type of Work in Book of Politics:
Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-Ümerâ

ÖZET

Toplumun ihtiyaçlarına göre eser kaleme alan yazarlar,
ideal bir devlet yönetimi ile ilgili konulara da
değinmişlerdir. Ahlâk kitapları arasında ayrı bir tür haline
gelen siyâsetnâmeler, iyi bir yöneticinin nasıl olması
gerektiğini anlatan metinlerdir. Bu eserler sultanlarla ilgili,
vezirlerle ilgili ve siyâset sanatı dışında birçok ahlâkî
konunun işlendiği siyâsetnâmeler olarak üç grupta
incelenmiştir. Devlet yönetmiyle alakalı olan bu bahisler
âyet, hadis ve dinî-ahlâkî ölçülere göre izah edilmiştir.
Klasik Türk edebiyatında siyâsetnâme türünde telif ve
tercüme birçok kitap yazılmıştır. Bu konuda eser kaleme
alanlardan birisi de 16. asrın önemli şairlerinden Nev˘î’dir.
Yazar, Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ isimli eserini
1596 yılında kısa bir süre vezirlik yapan Cigalazâde Yusuf
Sinan Paşa adına yazmıştır. Müellif bu eserinde vezirlerin
sultanlar ve devlet işlerinin idaresi için gerekli olduğunu
ifade eder. Vezirsiz sultanın sadece Allah olduğunu belirten
Nev˘î; metinde âyet, hadis, kıssa, Arapça, Farsça ve Türkçe
şiirlere yer vermiştir. Yazar, hacimli olmayan bu eserinde
nâsirliğini göstermiş, sanatlı bir dil kullanmıştır. Nev˘î,
metinde “haslet, faide, havass” gibi ara başlıklar kullanmış
ve tarihte vezirliğiyle ün yapmış kişileri örnek göstererek
konuyu anlatmıştır. Bu yazıda, siyâsetnâmelerle ilgili genel
bilgilere yer verilmiş; Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ
şekil ve muhteva bakımından incelendikten sonra eserin
metni sunulmuştur.
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ABSTRACT

The authors, written work according to the needs of
society, have mentioned related topics about the state
government. Book of politics which occurred as a separate
type in morality books are text explaining how it should be
a good manager. Book of politics were examined in three
groups as mentioned sultans, viziers, and many ethical
issues beyond politics. The bets relating to the state government was explained according to verse of the Koran hadiths
and religious-moral dimensions. The type of work in book
of politics has been written original and translated many
books in classical Turkish literature. One of the principal
authors of the work in this field, 16th century˘s most
important poets, is Nev˘î. He was written the work named
Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ in the name of Cigalazade Yusuf Sinan Paşa, vizier short time in 1596. The
author implies that the vizier is essential to work of administration of state and the sultans. Nev˘î is pointed out that
Allah, who without help anybody, is Sultan and included
verses, hadith, story, Arabic, Persian and Turkish poetries
in the text. The author shows that as a prose writer yourself
in the short work and used artful language. Nev˘î used
titles like that “haslet, faide, havass” and explained the
issues given examples person, famous a vizier in history.
In this paper provided general information about book
of politics, after, the work Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’lümerâ is examined in terms of form and content, presented
the text of the work.
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Giriş
Arapça bir kelime olan siyâset, “bir nesnenin iyi durumda bulunması
için özen göstermek, seyislik, atı terbiye etme” anlamına gelmekle
birlikte, “toplumun işlerini üzerine alma, yürütme, yönetme işi; insan
topluluklarını yönetme sanatı” olarak tarif edilmiştir (Köse 2009: 294).
Siyâset ve halk yönetimi konuları bilimlerle ilgili yapılan sınıflamada
“hikmet-i ameliye” başlığı altında toplanmıştır. Kınalızâde hikmet-i
ameliyeyi; ilm-i ahlâk, ilm-i tedbîrü’l-menzil (evi idare ilmi), ilm-i
tedbîrü’l-medîne (şehri, devleti idare ilmi) olarak üç gruba ayırır (Koç
2007: 44-45).
Siyâsetnâmeler, yazılış gayeleri itibariyle ahlâk kitapları arasında yer
alır. Agâh Sırrı Levend, ahlâk kitaplarını konularına ve amaçlarına göre
şu şekilde sınıflandırmıştır: Genel Ahlâk, Siyâsetnâmeler, Nasihatnâmeler, Meviza Yollu Eserler, Ahlâkî Güzel Sözler, Fütüvvetnâmeler,
Kabusnâme Çevirileri, Kelile ve Dimne Çevirileri, Hikayelerle Süslenmiş
Ahlâkî Eserler, Ahlâkî Fıkralar ve Hikâyeler, Atasözleri, Türlü Eserler
(Levend 1963: 96-97). Bu tasnifte ayrı gruplarda yer alan eserler arasında
bazı konular ortaktır. Mesela, siyâsetnâmelerde daha çok zulüm ve adalet
konusu işlenir. Bu bahislere genel ahlâk kitaplarında da değinilmiştir.
Genel ahlâk türünde yazılan eserlerdeki konulara nasihatnâmelerde
rastlamak mümkündür. Bundan dolayı yukarıda yapılan sınıflandırmaya
kesin bir hat konulamaz. Kitaplar, işlenen konuların yoğunluğuna göre
yukarıdaki gruplara dahil edilmektedir (Levend 1963: 97).
Toplumun ve çağın ihtiyaçlarına göre eser kaleme alan yazarlar ideal
bir devlet yönetimi ve idarecilik konusunda birçok kitap yazmışlardır.
Ahlâk kitapları arasında ayrı bir tür haline gelen siyâsetnâmeler, devlet
yönetmiyle ilgili eserlerdir. Ayrıca siyâset kelimesinin “suçluyu cezalandırmak” anlamından dolayı suçluya uygulanacak cezalardan bahseden
metinler de “siyâsetnâme” adıyla anılmaktadır (Levend 1962: 168). Doğu
edebiyatında eskidenberi asrın ihtiyaçlarına göre devlet idaresi ve ideal
bir yöneticinin nasıl olması gerektiği konusunda eserler kaleme alınmıştır. Eski Hint ve İslâm öncesi Fars edebiyatında örneklerine rastlanılan
siyâsetnâmelere Klasik Türk edebiyatında da rağbet edilmiştir (Kafesoğlu, 1955: 231).
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Ahlâk kitabı kategorisine dahil olan siyâsetnâmelerde anlatılan
bahisler dinî esaslara göre izah edilmiştir. Konular anlatılırken âyetlerden, hadislerden, peygamber kıssaları ve İslâm büyüklerinin sözlerinden
faydalanılır (Levend 1962: 171). Bu tür eserlerde öncelikli muhatap
idarecilerdir; fakat toplumun genelinin istifade edeceği ahlâkî bahisler de
bulunmaktadır.
Siyâsetnâmelerde genellikle devlet yönetimi ele alınmaktadır. Bu
metinlerde amaç, devleti idare edenlere veya herhangi bir yöneticilik
vazifesinde bulunanlara idare sanatı hakkında tavsiyelerde bulunmaktır.
Devlet başkanlarında bulunması gereken özellikler, yönetimde dikkat
edilmesi gereken hususlar, devlet görevlilerinin tayini, hükümdarların
Allah’a ve halka karşı sorumlulukları, devletin ayakta durması için
idarecilere düşen vazifeler bu eserlerde işlenen temel konulardır. (Adalıoğlu 2009: 304) Siyâsetnâmeler, özellikle ilk ve ortaçağlarda siyâsî
otoriteyi elinde bulunduran hükümdarlar için kaleme alınmıştır. Siyâsetnâme türündeki eserlerde siyâset sanatı dışında ibadet, ahlâk ve âdâb-ı
muaşeret gibi konuların işlendiği de görülmektedir (Canatan 2014: 6-7).
Siyâsetnâmelerin yazılmasında sultanların veya vezirlerin istekleri
etkili olmuştur. Sultanlar için kaleme alınan eserlerde saltanatın esasları
ve şartları, sultanlar için lazım olan hususlar, sultanların halkla ilişkisi ve
âdil olması, saltanatın devamlılığı için gerekli olan özellikler gibi konular
işlenir. Bu eserlere daha çok “Nasîhatü’l-mülûk, Tuhfetü’l-mülûk, Zahîretü’l-mülûk ve’s-selâtîn, Enîsü’l-mülûk” gibi isimler verilmiştir.
Vezirlerle ilgili olan eserlerde vezirliğin gereği ve şartları, vezirlik
makamının ehemmiyeti, vezirlerin sultanlara ve halka karşı görevleri
anlatılır. Bunlar işlenirken tarihte vezirliğiyle ün yapmış kişilerden örnekler verilir. Bu eserlere “Nasîhatü’l-vüzerâ, Tuhfetü’l-vüzerâ, Hadîkatü’lvüzerâ, Âsaf-nâme” gibi isimler verilmiştir.
Genel olan siyâsetnâmelerde ise siyâset sanatı dahil ibadet, yaratılış
ve adalet gibi konular işlenir (Uğur 2001: 4).
Klasik dönem Osmanlı siyâsetnâmeleri, İslâmî ölçülerle varlığını
devam ettiren üç ana siyâsî felsefe ve düşünce temeline dayanmaktadır:
İlki Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig isimli eserinde eski Hint felsefesiyle
karışmış, eski Türk siyâsî telakkîleridir. Bir diğeri, tipik örneğini Nizamülmülk’ün Siyâsetnâmesi’nin oluşturduğu eski Hint siyâsî düşüncesiyle
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karışmış İran siyâsî anlayışıdır. Son olarak, Platon ve Aristo’nun fikirlerine dayanan ünlü filozof el-Kindî’nin risaleleri ile başlayıp Farabî’nin
el-Medinetü’l-fâzıla ve Kitâbü’s-siyâse isimli meşhur eseriyle devam eden,
ayrıca muhtelif zamanlarda yazılmış es-Siyâsetü’ş-şeriyye isimli pek çok
eserle temsil edilen eski Yunan ve İran siyâsî düşüncesi ile İslâmın
sentezinden oluşan Müslüman Arap siyâsî telakkîsidir (Altay 2011: 1805).
Klasik Türk edebiyatı tarihinde kaleme alınan siyâsetnâmelerin en
önemli kaynaklarından biri, Fars edebiyatında yazılan eserlerdir. Siyâsetnâmeler, Osmanlı siyâsî düşünce geleneğinin teşekkülü ve gelişimi
açısından önem arz eder. Bu eserler başta padişahlar olmak üzere toplumsal sınıf ve zümrelerin görevlerini ve sorumluluklarını ihtiva ettiği için
mühimdir (Altay 2011: 1796). Siyâsetnâmeler genellikle ulema, devlet
adamları, şehzade ve padişah hocaları tarfından kaleme alınır.
Osmanlı Devleti’nde bilhassa müesseselerin bozulma temayülünün
ortaya çıktığı 16. yüzyılın sonlarından itibaren bu alanda önemli eserler
yazılmıştır (İpşirli 1977: 15). Özellikle 17. ve 18. asırlarda yazılan bazı
siyâsetnâmelerde devlet işlerinde görülen aksaklıklar eleştirilmiş ve
idarecilerde olması gerekenler vasıflar anlatılmıştır.1 Bu türde yazılmış
eserlerden çağın sosyal ve toplumsal hayatını, askerî ve mâlî kurumlarını,
toplumun gelenek ve göreneklerini öğrenmek mümkündür. (Levend
1962: 168).
Klasik Türk edebiyatında birçok telif ve tercüme siyâsetnâme yazılmıştır.2 Bu türde eser verenlerden birisi de 16. asır Klasik Türk edebiya1

2

Bk. Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Kaynaklar, Kitâb-ı Müstetâb, Kitâbu
Mesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi’i’l-Mü’minîn, Hırzü’l-Mülûk, TTK Yayınları, Ankara,
1988; Ali Canip Yöntem, “Dördüncü Murâd Devrine Dair Kadızâdenin Bir
Manzumesi”, Prof. Ali Cânip Yöntem’in Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, hzl.
Ahmet Sevgi-Mustafa Özcan, Sözler Yayınları, İstanbul, 1996, s. 423-429; Hüseyin
Ragıp Uğural, Defterdar Sarı Mehmet Paşa Devlet Adamlarına Öğütler, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Ankara, 1992.
Türk edebiyatında kaleme alınan siyâsetnâmeler için bk. Bursalı Mehmet Tahir,
Siyâsete Müteallik Âsâr-ı İslâmiyye, Kader Matbaası, İstanbul, 1332; Agâh Sırrı Levend
“Siyaset-nameler”, TDAY Belleten, 1962, s. 167-194; Ahmet Uğur, Osmanlı Siyâsetnâmeleri, MEB Yayınları, Ankara, 2001; Orhan Çolak, “İstanbul Kütüphanelerinde
Bulunan Siyasetnâmeler Bibliyograyası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 1/2,
2003, s. 339-378.
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tının önemli isimlerden olan Nev˘î’dir. (d.1533-34-ö.1599) Asıl adı Yahya
olan Nev˘î, Kanunî döneminin tanınmış Halvetî şeyhlerinden Pîr Ali’nin
oğludur. Malkara’da babasının gözetiminde tasavvufî terbiye almış ve
tahsil görmüştür. Daha sonra İstanbul’a gelmiş, Karamanî Ahmed ve
onun kardeşi Mehmed Efendi’den iyi bir eğitim almıştır. Birçok medresede müderrislik yapan şair, 1590’da Bağdat kadılığına tayin olunmuştur.
Daha sonra şehzade hocalığına getirilen Malkaralı Nev˘î, 24 Haziran 1599
tarihinde vefat etmiştir. Velûd bir şair olan Nev˘î, manzum ve mensur
otuzdan fazla eser kaleme almıştır. Bunlardan birisi de vezirlerin
faziletlerinden ve hasletlerinden bahseden Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’lümerâ isimli bir siyâsetnâmedir.3
1. Nev˘î’nin Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ’sı
Nev˘î, bu eserini Cigalazâde Sinan Paşa (ö. 1606) adına yazmıştır.4
Yusuf Sinan Paşa, Cerbe Savaşı’nda (1560) babası ile birlikte esir olarak
İstanbul’a getirilmiştir. Enderunda yetişerek Müslüman olmuş ve Yusuf
Sinan adını almıştır. 23-25 Ekim 1596 tarihlerinde yapılan Haçova
Meydan Savaşı’nda önemli görevler üstlenen Sinan Paşa, 27 Ekim 1596
yılında devlet erkânının teklifiyle sadrazam olmuştur. Göreve geldiğinde
tımar sahipleri ve ulufeli asker içinde yoklama yaptırıp mevcut olmayanlara ceza kesmiştir. Ayrıca Kırım Hanı Gazi Giray’ı azlettirip yerine
3

Nev‘î hakkındaki detaylı bilgi oğlu Atâyî tarafından kaleme alınan Hadâ’iku’l-hakâ’ik
Fî Tekmileti’ş-şakâ’ik isimli eserde verilmiştir. Nev‘î’nin hayatı için bk. Suat Donuk
(hzl.), Nev‘îzâde Atâyî Hadâ’iku’l-Hakâ’ik Fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik, Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa 2015, s.
1090-1017; Meserret Diriöz, “Nev‘î”, Türkoloji Dergisi, Cilt VII, 1977, s. 83-102; Hasibe
Mazıoğlu, “Nev‘î’nin Hayatı ve Kişiliği,” Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, TDK
Yayınları, Ankara, 2014, s. 431-467; Nejat Sefercioğlu, “Nev‘î, Yahya”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?
sayfa=detay&detay=3071
4
Meserret Diriöz, Türkoloji Dergisi’nde yayımladığı “Nev‘î” isimli makalesinde
Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ’nın Koca Sinan Paşa adına yazıldığını söylemiştir. Nev‘î’nin bu eserinden bahseden çalışmalarda bu bilgi tekrar edilmiştir. Halbuki eserin Yusuf Sinan Paşa adına yazıldığı Nev‘î tarafından metinde belirtilmiştir.
Ayrıca Nev‘î, Koca Sinan Paşa’yı daha önce ağır ifadelerle de yermiştir. Bk. Tunca
Kortantamer, “Nev’i Efendi’nin Sadrazam Sinan Paşa’ya Ders Veren Bir Mektubu”,
Osmanlı Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, S. 11, 1991, s. 215-228.
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Fetih Giray’ı getirmesi üzerine muhaliflerin de girişimiyle kırk gün sonra
vezirlikten azledilmiştir (Şakiroğlu 1993: 525-526).5
Nev˘î eserini Yusuf Sinan Paşa’ya sunduğunu şu ifadelerinde dile
getirir: “Ya˘ni vezīr-i Yūsuf-semiyy Āŝaf-sīmā ĥūrşīd-i semāˇ-i seĥā nāˇibi dem-i Mesīģā ģażret-i Sinān Pāşā,” Burada “vezīr-i Yūsuf-semiyy”
ifadesinden anlaşılacağı üzre kastedilen şahıs III. Murat ve III. Mehmet
zamanlarında vezirlik yapan Koca Sinan Paşa değil, Yusuf Sinan Paşa’dır.
Bu eserin yazım tarihi hakkında metinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ, Yusuf Sinan Paşa’nın
vezirliği zamanında kaleme alındığı için 27 Ekim-5 Aralık 1596 tarihleri
arasında yazılmıştır. Nev˘î’nin şehzade hocalığı, III. Mehmed’in tahta
geçmesinden (16 Ocak 1595) ve şehzadelerin idamından sonra sona
ermiştir. (Donuk, 2015: 1096) Yazar, görevden ayrıldığı zamandan
yaklaşık on bir ay gibi bir süre sonra Cigalazâde Yusuf Sinan Paşa’ya ithaf
ederek bu eserini kaleme almıştır. Nev˘î’nin Sinan Paşa’ya olan
muhabbetine onun Divan’ında da rastlamaktayız. Divan’da Sinan Paşa
adına yazılmış iki kaside bulunmaktadır. “Medh-i Serdâr-ı Zafer-kirdâr
Vezîr Sinân Paşa” başlığı altında aşağıda örnek olması için yer verdiğimiz
beyitlerden de anlaşılacağı üzre şair, Sinan Paşa’nın yapmış olduğu
seferleri anlatarak onu metheder:
˘Ale’s-sabâh ki serdâr-ı leşker-i hâver
Sipâh-ı Rûm ile kıldı diyâr-ı şarka sefer
Şitâ gidüp yirine hâkim oldı şâh-ı bahar
Nişân-ı hükm-i hümâyûnı şekl-i sünbül-i ter
Diyâr-ı şarka gider yâ meğer Sinân Pâşâ
Virildi şâh-ı cihandan livâ vü tîg u kemer
Hikâyet-i sıfat-ı Âsaf ü Nizâmü’1-mülk
Hadîs-i menkabetüñden fesâne-i kemter
Sipâh-ı leşker-i a˘dâyı mahv ider kılıcun
Misâl-i tal˘at-i hurşîd ü gaybet-i ahter (Tulum ve Tanyeri 1977:53-56)
5

Cigalazâde Sinan Paşa için ayrıca bk. Mehmet Arslan, Osmanlı Sadrazamları,
Hadîkatü’l-vüzerâ ve Zeyilleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 84-85.
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Nev˘î, yine Divan’da, “Der Vasf-ı Ceng-i Tâbûr-ı Cıgala-zâde Sinân
Pâşâ Der-Sefer-i Eğri” başlığı altında Sinan Paşa’nın Eğri seferini
anlatarak onu över:
Mücâhid fî-sebîli’llâh Sinân Pâşâ-yı ceng-âver
Kim oldur cân u ser virür fedâyîlerde ser-defter
Hadîd-i tîgıla mesdûd idüp hasmuñ güzergâhın
Olup Ye’cûc-ı küffâra misâl-i sedd-i İskender
Bu gün ol hizmet-i erkân-ı İslâm’ı tamâm itdi
Hudâvendân-ı devlet itmesünler hakkını ebter
Yazıldı hâme-i rumh-ile vasfı safha-i hâke
Zebân oldı senâ vü medhine şemşîr ile hancer (Tulum ve Tanyeri
1977: 57)

Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ’nın bilinen tek nüshası Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Ayasofya 2893 numarada kayıtlıdır.
Eser, on varaklık bu yazmanın başında yer alır. Nüshanın zahriyesinde I.
Mahmud’a ait vakfiye mührü olup burada “El-ģamdü lillāhi’lleźi hedānā
li-hāźā ve mā künne li-nehtediye levlā en hedānāllah vaķf-ı Maģmūd ĥān
bin Muŝšafā Şāh el-mužaffer dāˇmā”6 yazılıdır. Ayrıca zahriyede eserin I.
Mahmud’un vakfiyesinde yer aldığı, yine onun zamanında Ahmed
Şeyhzâde tarafından yazıldığı bilgisi bulunmaktadır. Yazmanın sonunda
“Min münşe’âti’l-hakîr Nev˘î” ibaresi vardır. Bu ifadeden mevcut yazmanın Nev˘î’nin kaleminden çıkan bir nüshadan veya müellif
nüshasından çoğaltılan bir yazmadan I. Mahmud’un saltanat zamanı olan
1730-1754 yılları arasında istinsah edildiği anlaşılmaktadır. Çalışmamızda eserin bu nüshasından faydalanılmıştır.
1.1 Eserin Muhtevası
Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ muhtevası gereği yukarıda
yapılan tasniften de anlaşılacağı üzere vezirlerle ilgili siyâsetnâmeler
grubuna girmektedir. Nev˘î’nin risalesine verdiği isim, metnin içeriğini
6

Bk. Günay Kut ve Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1984, s. 31.
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kapsayacak bir başlıktır. Vezirlerin faziletinden bahseden bu eserde
padişahlar için yardımcıların çok gerekli olduğu, vezirsiz sultanın sadece
Allah olduğu vurgulanır. Nev˘î, Sinan Paşa’ya atfettiği eserine başlamadan önce Klasik edebiyatın geleneğine uygun olarak Allah’a hamd eder
ve Hz. Muhammed’e salâvât getirir. Müellif, daha sonra eserin esas konusuna giriş yapar. Burada bazı insanların Allah tarafından üstün kılındığını
ve ilahî kurallar gereği bazı kişilerin seçilip insanlara idareci yapıldığını
söyleyerek konuyla ilgili şu hususları vurgular: İdarecinin bir dayanak
noktasına ve işini iyi yapması için bir yardımcıya ihtiyacı vardır; sadece
yaratıcı tek olarak iş yapmaya kâdirdir. Sultan her ne kadar âdil ve kâmil
de olsa vezir olmadan ülke mamur olmaz. Eğer sultan vezirin yapacağı
bir işe girişmek isterse, onun vezirden farkı olmaz. Her mertebenin bir
sahibi ve her kapının bir bekçisi vardır.
Vezirliğin gereğini izah eden Nev˘î, daha sonra insanların en
şereflilerini üç gruba ayırır: Bunlar sırasıyla peygamberler, halifeler ve
vezirlerdir. Bir sultanın vezirsiz olmayacağını Hz. Musa’nın Allah’tan bir
yardımcı talep etmesiyle ilişkilendirir. Yazar, vezirliğin gereğini izah
ettikten sonra Sinan Paşa’nın methine geçer. Sinan Paşa’nın Hz. Yusuf’la
aynı adı taşıdığını, simasının Âsaf’a benzediğini, onun çok akıllı ve
hikmet sahibi olduğunu mübalağalı benzetmelerle ifade eder. Nev˘î,
Divân’ında yer alan “adâlet” redifli kasidesine yer vererek Sinan Paşa’yı
övmeye devam eder. Buradaki beyitleri ona atfederek Sinan Paşa’yı
birçok güzel vasıflara sahip ve adâlet kaynağı olarak gösterir. Müellif,
daha sonra eserini kaleme alma sebebini izah eder. Burada vezirliğin bazı
faziletlerinden ve özelliklerinden bahseden bir risale kaleme almak
istediğini belirtir. Nev˘î, vaaz ve hikmet cevherlerini, büyüklerin sözlerini
ifadelerine süs yaparak aktardığını söyler. Yazar, “haslet” başlığı altında
vezirin himmet sahibi ve kâmil olmasını, insanlara lütuf ve ihsanlarda
bulunması gerektiğini belirtir. “Hulk” adı altında ulemaya riayet etmeyi,
salih kişilerle beraber olmayı nasihat eder. Bunu örneklendirmek için
Gazneli Mahmud’un bir kıssasına yer verir.
Nev˘î, “isabet” başlığına müteakip düşünerek hareket etmeyi ve
aceleci olmamayı eski Fars padişahlarından Perviz’in bir kıssasına ve
hükemanın sözlerine yer vererek anlatır. “Azimet” başlığı altında memleket işlerine küçük olsun büyük olsun ehemmiyet verilmesi gerektiğini
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söyler. Müellif, her işi zamanında yapmayı ve ertelememeyi nasihat eder.
Ona göre vezir, sultanın gözü, kalbi, kulağı ve hüküm veren dili gibi
olmalıdır. Bir konuda sultan veziriyle fikir alışverişinde bulunursa, ona
her yönüyle itimad etmelidir. Bunun için vezir, eminliğiyle padişahın her
konuda kendine güvenmesini sağlamalıdır.
Nev˘î, vezirin sultanın aynası olduğunu, sultanın felaketinin vezirin
akılsızlığıyla olacağını söyler. Ona göre veziri ayıplamak, sultanı
ayıplamak gibidir ve bu tavır devlete zarar verir. Yazar, vezirin iyi ahlâklı,
zeki, dindar ve hilm (yumuşak huyluluk) gibi iyi özelliklere sahip olmasını nasihat eder. Bu vasıflara sahip olmayan bir kişinin vezirliğe
getirilmemesi gerektiğini belirtir. Buna örnek olarak Firavun’un, veziri
Haman’ın fikrini aldıktan sonra inad edip imanı kabul etmediğini söyler.
Müellife göre vezirin adaletli olması ve her işin doğru yolunu bilmesi
gerekir. Akıllı bir vezir memleketin durumunu bilmeli ve bunu dikkate
alarak çareler bulmalıdır.
Yazar, son olarak Sinan Paşa’nın yapmış olduğu başarılı işlerle
Âsaf bin Berhiyâ, Büzürcmihr, Nizâmülmülk ve Amîdüddin-i Salgurî gibi
vezirliğiyle ün yapmış şahıslardan, Beydebâ gibi filozoftan daha üstün
olduğunu söyler. Nev˘î’ye göre isimleri anılan zatlar Sinan Paşa’nın
zamanında yaşasalardı, sönük kalacaktı. Eserde son olarak dua bölümü
yer alır. Yazar burada, Allah’tan Sinan Paşa’nın sağlıklı olmasını, eksikliklerden ve zıtlıklardan kurtulmasını temennî eder. Ayrıca devletin
güçlü olmasını niyaz eder.
1.2. Eserin Şekil Hususiyetleri
16. asrın önemli edebî şahsiyetlerinden biri olan Nev˘î’nin Fezâ’ilü’lvüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ isimli risalesi içerisinde manzum parçaları da
ihtiva eden mensur bir eserdir. Sekiz varak olan bu metinde vezirlerin
devlet işlerindeki önemli rolü anlatılmış ve ideal bir tablo çizilmiştir.
Nev˘î’nin iyi bir nâsir olduğu bu eserinden de anlaşılmaktadır. Osmanlı
Devleti’nin en parlak dönemi olan 16. asırda yazılan mensur eserlerde
süslü nesir örneklerine rastlanmaktadır. Bir önceki asra ait yalın ifadeler
yerine metinlerde birleşik ve uzun cümlelere daha sık rastlanır (İsen 2006:
82-83). Nev˘î, bu eserinde orta nesre örnek olacak ifadelere yer verse de
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daha çok süslü nesri tercih etmiştir. Metinde Arapça-Farsça kelime ve
tamlamalara sıklıkla yer veren yazar, eserde akıcılığı sağlamak için
secilere de başvurmuştur:
“Çün güşāyiş-i ebvāb-ı ķīl ü ķāl ve ˘urūc-ı medāric-i her-emr-i źībāl
bī-per ü bāl sitāyiş-i Īzid-i Müte˘āl ve ˘ināyet-i ŝalavāt-ı Resūl ve aŝģāb ü
āl nā-müyesserdür. Ve şehenşāh, bi’smillāh bārgāh-ı mülk-i suĥanda bīvāsıša-i ģamd-i Ĥudā mānend-i sulšān-ı bī-vezīr ü sipāh ārāyiş-i zīb ü
ferden ĥālī vü ebter ve ģaķķ-ı ģamdüň edāsı ĥāric-i maķdūr-ı beşer olduġı
günden ažherdür.” [1b]
Müellif, konuyu izah ederken Klasik Türk edebiyatının ve İslâm
ahlâkının temel kaynaklarından olan Kur’ân-ı Kerîm’den âyetlere ve Hz.
Muhammed’in hadislerine yer vermiştir. Yazar, ayrıca mevzuyla ilgili
büyüklerin sözlerine de müracaat etmiştir. Nev˘î Efendi, metinde yer
verdiği bu iktibasları bazen kendisi izah etmiştir:
“bi-teşrīf-i א ب
ĥayrü’l-verā…” [1b]

دة

א

א

7

ĥāk-būs-i ķadem-i aŝģāb u ĥadem-i

“çün ber-mūcib-i feģvā-yı 8א
כ
א
˘ وādet-i kerīme-i
Rabbü’l-erbāb ve sünnet-i seniyye-i Müsebbibü’l-esbāb eşref-i ūlü’lelbābdan…”[2a]
“āyet-i Ķurˇān’dur ki Allāhu Te˘ālā lisān-ı Mūsā ˘aleyhi’s-selāmdan
9
ģikāyet idüp buyurur:
وز א א
وא
[2b]“Śāliśen ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻻﻧﺒﻴﺎء
ŝallallāhu ˘aleyhi ve sellem?” [4a]
Lā-cerem cevher-i אن א אل
ser-suĥana zīb-i efser ķılındı.” [1b]

7

10

ģadīś-i ŝaģīģ-i Muŝšafā mıdur

אن א אل א

11

tāc-ı kelāma zīver ve

“…akrabalıktan doğan sevgiden başka …” (Kur’ân-ı Kerîm, Şura, 42/23)
“… ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (Kur’ân-ı Kerîm, İsra,
17/70)
9
“Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver.” (Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ, 20/29)
10
“Âlimler peygamberlerin vârisleridir.” (Tirmizî, İlm,19).
11
“Hâl dili, konuşma dilinden daha tesirli söz söyler.”
8
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“Teˇennī vü imhāl ile niçe yaramazlıķlar eylüge intiķāl ider ki
ģükemā dimişlerdür: Ya˘ni
و כ ر א אء
و כ א ء
א
12
āfitāb-ı ˘aķl ģicāb-ı ġurūbda iken ŝubģ-ı sa˘ādet
بو
بא
irişüp šulū˘ ider ve emr-i fāsid ü muĥtell rüşd ü ŝalāģa mübeddel olur ve
sekrān-ı ma˘ŝiyet hidāyet-i Ģaķķ’a muķarenet ile ŝāģī vü māˇ-i mükedder
tevaķķuf u sükūn ile ŝāfī olur dimekdür.” [5b]
Yazar, ele aldığı ve işlediği konuların daha iyi anlaşılması için
manzumelere de müracaat etmiştir. Metinde Türkçe 24, Farsça 13, Arapça
6 olmak üzere toplamda 43 beyit yer almaktadır. Müellif, eserin giriş
bölümünde kendi Divan’ında yer alan “Der-Vasf-ı Mehemmed Paşa”
isimli “adâlet” redifli kasideye yer vermiştir. Burada, yazılan vasıfları
Sinan Paşa’ya atfederek onu övgü dolu sözlerle methetmiştir. Aşağıda bu
kasideden, Arapça ve Farsça beyitlerden örneklere yer verilmiştir:
Ey ĥāk-i cenābuň güher-i kān-ı ˘adālet [3a]
Na˘l-i feresüň efser-i ĥāķān-ı ˘adālet
Āfāķa cenābuňdan eser bād-ı mürüvvet [3a]
Cūduňla yaġar ˘āleme bārān-ı ˘adālet

[ א א א אء א אو א2a]
و א א א زرאء
د
ر

אر א
رد و

د دو כ
د אر

[2b]

Eserde sanatlı bir dil kullanan yazar, Sinan Paşa’yı methederken
mübalağalı bir anlatım tercih etmiştir. Onu Büzürcmihr’den daha akıllı ve
cömertlik göğünün güneşi olarak vasıflandırır. Ayrıca tarihte vezirliğiyle
meşhur olan Âsaf bin Berhiyâ, Büzürcmihr, Nizâmülmülk, Amîdüddîn-i
Salgurî’nin ve Beydebâ gibi bir filozofun Sinan Paşa’nın yanında sönük
kalacağını belirtir:
[2b] “Ya˘ni vezīr-i Yūsuf-semiyy Āŝaf-sīmā ĥūrşīd-i semāˇ-i seĥā
nāˇib-i dem-i Mesīģā ģażret-i Sinān Paşa,”
12

“Akıl bazen zorlanır, acı çeker sonra kavrar; işler bazen bozulur sonra düzelir. Kişi
bazen sarhoş olur, sonra ayılır ve bazen su bulanır, sonra durulur.”
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“Ģaķķā bir vezīrdür ki, pīr-i ˘aķl-ı küll aňa šufeyl-reˇy ü tedbīr ve
hezār Büzürcmihr-i ĥıred mihr-i ģikmetine nisbet źerre-i ĥurd u ģaķīrdür.
Keff-i güherbārı vaķt-i seĥāda keff-i seĥāsın [3a] semā ider ve himmet-i
šab˘-ı ŝāfī dem-i ˘adl ü inŝāfda kesr-i šāķ-ı šāķat-i Kisrā ķılur.”
[8a] “…bir vekīl-i ķavī-tedbīr ve ģākim-i rūşen-żamīr taķdīr itdi ki
eger Āŝāf bin Berĥiyā ve Büzürcmihr-i Kisrā ve Beydebā-yı Feylesof ve
Nižāmü’l-mülk-i Selçuķī ve ˘Amīdü’d-dīn-i Salġurī bu cümlenüñ
kevākib-i vücūdı müşārun ileyh vezīrüñ devr-i zamānına iķtirān ide idi,
hengām-ı teysīr-i mühimmāt-ı meŝāliģ ve eyyām-ı tedbīr-i mübhemāt-ı
menāciģde her biri āfāķ-ı ĥumūl u ġurūbda āfil olup envār-ı reˇy-i
żamīrleri mużmaģill ola idi.”
Yazar, eserinde “Haslet, Fâide, Hulk, İsâbet, Azîmet, Havâss-ı
Vezîr” gibi ara başlıklar kullanarak anlatmak istediği hususları açıklamıştır. Ayrıca metinde anlatılan bahisleri somutlaştırmak ve anlaşılırlığı
arttırmak için hikayelere başvurmuştur. Müellif, burada Gazneli Mahmud, Perviz ve Erdeşir-i Babek gibi hükümdarların konuyla ilgili kıssalarına yer verir. Eserde izah edilen konular İslâm ahlâkı ölçülerine göre
anlatılmıştır.
2. Sonuç
Ahlâk kitapları arasında yer alan siyâsetnâmeler ayrı bir tür
olmuştur. Klasik Türk edebiyatında özellikle Fars edebiyatının tesiri ile
telif ve tercüme birçok siyâsetnâme kaleme alınmıştır. Devlet yönetimiyle
ilgili olan bu eserlerde başta sultanlar olmak üzere şehzadeler, vezirler ve
idareci olabilecek insanlarla ilgili konulardan bahsedilmiştir. Ayrıca
siyâsetnâmelerde toplumun birçok kesimini ilgilendirecek hususlara da
değinilmiştir. 16. asrın meşhur şairi ve otuzdan fazla eser kaleme alan
Nev˘î, Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ isimli bir siyâsetnâme kaleme
almıştır.
Metinden anlaşıldığına göre yazar, bu eserini III. Mehmed’in
saltanatı döneminde sadrazamlık yapan Yusuf Sinan Paşa adına
yazmıştır. Eserin telif tarihini tam olarak belirtmeyen Nev˘î, Fezâ’ilü’lvüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ’yı 27 Ekim-5 Aralık 1596 tarihleri arasında Sinan
Paşa’nın vezirliği zamanında yazmıştır. Burada Sinan Paşa’yı mübalağalı
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vasıflandırmalarla öven yazar, vezirlerin öneminden bahseder. Ona göre
vezirler sultanlar için çok önemli yardımcıdır, devlet işlerininin düzeni ve
intizamı için şarttır. Nev˘î, daha sonra vezirlerde bulunması gereken
adâlet, teennî, hilm gibi ahlâkî değerlerden bahsederek ideal bir kişiyi
tarif eder. Yazar bu eseri kaleme alırken sanat kaygısı gütmüş, metinde
süslü nesri tercih etmiştir. Konuları izah ederken âyet, hadis, kıssa ve
şiirlere yer vermiştir. Böylece edebî bir siyâsetnâme kaleme almıştır.
Nev˘î’nin Fezâ’ilü’l-vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-ümerâ isimli eseri Klasik Türk
edebiyatında yazılmış edebî bir siyâsetnâme örneği olması açısından
önemli görülmektedir. Süslü nesir örneği olan bu eserde ideal bir devlet
yönetimi hakkında mühim tespitler vardır. Burada günümüz idarecilerine hitap edecek önemli bilgi ve tavsiyeler de yer almaktadır.

228

●

DİVAN EDEBİYATI

ARAŞTIRMALARI

DERGİSİ

3. Metin

Feżāˇilü’l-vüzerā ve Ĥaŝāˇilü’l-ümerā
[1b] Bi’smi’llāhi’r-Raģmāni’r-Raģīm
Çün güşāyiş-i ebvāb-ı ķīl ü ķāl ve ˘urūc-ı medāric-i her-emr-i źībāl bīper ü bāl sitāyiş-i Īzid-i Müte˘āl ve ˘ināyet-i ŝalavāt-ı Resūl ve aŝģāb ü āl
nā-müyesserdür. Ve şehenşāh, bi’smi’llāh bārgāh-ı mülk-i suĥanda bīvāsıša-i ģamd-i Ĥudā mānend-i sulšān-ı bī-vezīr ü sipāh ārāyiş-i zīb ü
ferden ĥālī vü ebter ve ģaķķ-ı ģamdüň edāsı ĥāric-i maķdūr-ı beşer olduġı
13
günden ažherdür. Lā-cerem cevher-i ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻧﻄﻖ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ
tāc-ı
kelāma zīver ve ser-i suĥana zīb-i efser ķılındı. Zīrā ol ma˘nā-yı müşgīn ü
mefhūm-ı ˘anberīn ˘abīr-i ta˘bīr ile mu˘abber ve sefīr-i tefsīr ile müfesser
ķılınmaķ niçe müyesserdür ki devģa-i źikrinde nefs-i nāšıķa şāĥ-ı benānı beyāna hezār ķalem eşledi ve bu cümle ile šu˘me-i māˇide ģüsn-i ķabūl
olur bir mīve-i maķbūl ģāŝıl itmeyüp taģayyürden engüşt-i ĥāmeyi
dendān-ı ķalem-terāş ile dişledi.
Nažm
Ģamdine ben niçe olam tercemān
Ne ķalem cārī vü ne gūyā zebān
Virmedi bir mīve eşcār-ı ķalem
Kim dehānum ģamdi içün ter ķılam
Bulmadı çün şāhid-i ma˘nā śübūt
Ur suĥan menşūrına mühr-i sükūt

Ba˘dehu güldeste-i reyāģīn-i śenā cārūb-ı cenāb-ı Āl-i ˘Abā el14
müşerrefīn bi-teşrīf-i
 א א دة אĥāk-būs-ı ķadem-i aŝģāb u ĥademı ĥayrü’l-verā [2a] olup bi’l-cümle perde-i ˘uhde-i ādāb şürū˘ dest-i i˘tiźār

13
14

“Hâl dili, konuşma dilinden daha tesirli söz söyler.”
“…akrabalıktan doğan sevgiden başka …” (Kur’ân-ı Kerîm, Şura, 42/23)
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u ĥużū˘ ile merfū˘ ķılındıķda sebeb-i tasšīr-i dībāce-i taķrīr ve taŝdīr-i
fātiģa-i levģ-i teźkīr ve bādī-i sefīr-i nādī-i nušķ u beyān ve bā˘iś-i ŝafīr-i
bülbül-i na˘re-zenān-ı zebān budur ki çün ber-mūcib-i feģvā-yı ﻣﻤﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ
 ﻭ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ15 ˘ādet-i kerīme-i Rabbü’l-erbāb ve sünnet-i seniyyeiMüsebbibü’l-esbāb eşref-i ūlü’l-elbābdan bir vāsıša-i güzīdeyi silsile-i
˘uķūd-ı mevcūdāta żābıša vü rābıša ķılmaġ içün intiĥāb u istiĥlāf idüp bu
źerī˘a ile def˘ ü ref˘-i iĥtilāf ve nažm-ı cem˘ ü ītilāf ķılmaķdur. Ammā Rūģı Ķudsī-me˘āśir bī-nāŝır-ı ˘anāŝır ve meded-i taģrīk-i beden-i ķāsir ˘abāˇ-i
tekālīfe taģammülde süst ü ķāŝır olduġı gibi ma˘nā-yı mezbūruň daĥi
žuhūrunı ve ķuvvet-i meźkūrenüň fi˘le ŝudūrunı bir vāsıšanuň inżımāmı tedbīrine mevķūf ķıldı kim aňa vezīr dirler. Zīrā egerçi sulšān nefsinde
kāmil ü ˘ādil ve temşiyet-i meŝāliģ-i salšanatda kāfī vü kāfil olmaġa imkān
vardur ammā bī-vezīr-i kārdān ģāl-i kişver muntažam ve mülk ü millet
ābādān olmaz.
Şi˘r
ﻓﺎﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ
ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء

16

Zīrā eger sulšān bi-nefsihi taŝaddī-i emr-i vezāret ve tekeffül-i
meŝāliģ-i vekālet ķılursa pādişāh vezīrden mümtāz olmaz belki vezīr ile
şerīk ü enbāz olur. Pes her [2b] mertebenüň bir ŝāģibi ve her bābuň bir
ģācibi gerek ki dimişlerdür:
17

ﺍﻟﺤﺠﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﺘﺎﺝ ﻟﻠﺮﺍﺱ
ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻌﻨﻖ ﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﺄﺱ

Ve sulšān bi-nefsihi mübāşir-i umūr olmaķda çoķ maģźūr vardur.
Bi’l-cümle hem cüft-i ĥıffet ve ˘urża-i ĥašar u āfet olmaķ muķarrerdür ve

15

“… ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (Kur’ân-ı Kerîm, İsra,
17/70)
16
“Halifelerin (Padişahların) uğraştıkları şeyde doğru bir neticeye ulaşmaları,
vezirlerinin doğru sonuçlara varabilmelerine bağlıdır.”
17
“Utanma adam (insan) için, taç baş için, gerdanlık boyun içindir; (bunun) aksi
sakıncalıdır.”
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nümāyāndur ki eşref-i merātib-i insān ˘ālem-i imkānda üçdür: Evvel
nübüvvet, śāniyen ĥilāfet, śāliśen vezāret-i sulšāndur.
Ve sulšān, bī-vezīr olmaġa imkān yoķdur; eger ola idi Hażret-i
Kelīmu’llāh Mūsā bin ˘İmrān ola idi ve müdde˘ā-yı mezbūra delīl-i nāšıķ
āyet-i Ķurˇān’dur ki Allāhu Te˘ālā lisān-ı Mūsā ˘aleyhi’s-selāmdan ģikāyet
18
idüp buyurur: ﺍﻫﻠﻲ ﻭﺍﺟﻌﻞ ﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮﺍ ﻣﻦ
Pes ģāliyā emānet-i vezāreti ģāmil
ve ol meˇūnet-i müşkileye żāmin ü kāfil olmaġ içün ol rūģ-ı ŝadr-ı bedeni ˘ālem ve ŝadr-ı erkān-ı Bārgāh-ı a˘žam meclā-yı ŝūret-i salšanat-ı kübrā
zübde-i zinde-i mevcūdāt-ı dünyā maŝdar-ı āśār-ı vezāret-i bi-esrihā ﺍﻫﻠﻬﺎ
ﻣﺎ ﺻﺪﻕ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﺣﻖ ﺑﻬﺎ ﻭ

19

Şi˘r
20

ﻋﻠﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﺫ ﻋﻠﻮﺕ ﻣﺤﻠﻬﺎ
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻭ ﺣﻠﻬﺎ
ﺍﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺻﺎﺭﺕ ﺟﻤﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪ
21
ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺜﻠﻚ ﻟﻢ ﺗﺤﺒﻞ ﻭﻟﻢ ﺗﻠﺪ

Ya˘ni vezīr-i Yūsuf-semiyy Āŝaf-sīmā ĥūrşīd-i semāˇ-i seĥā nāˇib-i
dem-i Mesīģā Ģażret-i Sinān Paşa,
Şi˘r
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻛﻴﺘﻰ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻮﺩ
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﭼﺎﺭ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮﺭ

22

manŝūb u muķarrer ķılınmışdur. Ģaķķā bir vezīrdür ki, pīr-i ˘aķl-ı küll
aňa šufeyl-reˇy ü tedbīr ve hezār Büzürcmihr-i ĥıred mihr-i ģikmetine
18

“Bana ailemden bir de vezir (yardımcı) ver.” (Kur’ân-ı Kerîm, Tâhâ, 20/29)
“Doğru söylediği söz kendini ve ailesini çok hak sahibi yapar.”
20
“Ey işleri yoluna koyup (meseleleri) çözenlerin en iyisi! Sen vezirlik makamına
yükseldiğinde vezirliği de yücelttin.”
21
“Vezirlik (düşüncesi) çocukları bir araya getiren (ortak nokta) oldu; ancak senin
gibisine ne hamile kalındı ne de dünyaya geldi.”
19

22

“O; iki dünyanın mutlusu, (kendisinden canlıların türediği) üç varlığın seçkini, dört
unsurun gayesi, yedi iklimin sevilenidir.”
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nisbet źerre-i ĥurd u ģaķīrdür. Keff-i güherbārı vaķt-i seĥāda keff-i
seĥāsın [3a] semā ider ve himmet-i šab˘-ı ŝāfī dem-i ˘adl ü inŝāfda kesr-i
šāķ-ı šāķat-ı Kisrā ķılur.
Ķasīde23
Ey ĥāk-i cenābuň güher-i kān-ı ˘adālet
Na˘l-i feresüň efser-i ĥāķān-ı ˘adālet
Āfāķa cenābuňdan eser bād-ı mürüvvet
Cūduňla yaġar ˘āleme bārān-ı ˘adālet
Šartılmadı bir ˘aķl-ı selīmüň gibi cevher
Mevcūd olalı keffe-i mīzān-ı ˘adālet
Eyvān-ı sarāyuňda yaraşur eger olsa
Kisrā-yı ˘Acem silsile-cünbān-ı ˘adālet
Fermānuňa ˘ālem n’ola olursa musaĥĥar
Mīm-i dehenüň mühr-i Süleymān-ı ˘adālet
Źātuňdur eger var ise bir merkez-i inŝāf
Reˇyüňle döner ģalķa-i devrān-ı ˘adālet
Taģŝīl-i mizāc itmez idi ˘ālem-i erkān
Ĥulķuňla sirişt olmasa ey kān-ı ˘adālet
Pāşā-yı mu˘ažžam şeref-i ŝadr-ı vezāret
Feyyāż-ı kerem Āŝaf-ı a˘yān-ı ˘adālet
Deryā-yı ˘ašā ebr-i seĥā çarĥ-ı ma˘ālī
Dārā-yı himem dāver-i devrān-ı ˘adālet
Destüňde görüp dürr-i muŝaffā-yı nigīnüň
Ŝandum kef-i pür-cūduňı ˘ummān-ı ˘adālet

23

Bu kaside “Der-Vasf-ı Mehemmed Pâşâ” başlığı altında Nev‘î’nin Divan’ında yer
almaktadır. Bk. Mertol Tulum ve M. Ali Tanyeri Nev‘î Divan Tenkidli Basım, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1977, s. 19-21.
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Dür midür o yā lūle-i engüştüňe kašre
Kef midür o yā çeşme-i ģayvān-ı ˘adālet
Taķdīr-i ezel maģkeme-i ģükm-i ķażāda
Tevzī˘ ideli ˘āleme fermān-ı ˘adālet
Ķānūn-ı kerem oldı vücūduňda müseccel
Yazıldı senüň nāmuňa ˘unvān-ı ˘adālet
Nev˘ī ŝadef-i dilde dür-i vaŝfuñı besler
Lāyıķ mı ola teşne-i nīsān-ı ˘adālet
Dil şem˘i yanar iki gözüm cūy olup aķar
Ya˘ni kapuňa geldi bu cūyān-ı ˘adālet
Dergāh-ı felek-rifˇatüňe yüz süre geldüm
ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ

24

Tā kim ten-i efsürdesine ĥalķ-ı cihānuň
Baĥş eyleye ˘Īsā-nefesüň cān-ı ˘adālet [3b]
Lušfuňla mušarrā ola gülzār-ı mürüvvet
Ser-sebz ola cūduňla gülistān-ı ˘adālet

Pes ĥāšır-ı müteşevviķ ve himmet-i müsā˘id ü muvāfıķ oldı ki ba˘ż-ı
feżāˇil-i vezāret ve ĥaŝāˇil-i ŝadāret bābında bir risāle terkīb idem ve ol
bāba intisābı olur cevāhir-i ģikmet ü mev˘ižat ki sābıķan kelām-ı ekābir-i
˘ižāmda münselik-i silk-i muķteżā-yı maķām olmış ola, her birin ģüsn-i
tertīb ile ˘arūs-ı kelāmuma zīnet ve ģuliyy-i ģalāvet ķılam ve levāyiģ-i
źihn-i pür-melāl olan sevāniģ-i leˇālden libās-ı evŝāf-ı ŝāģib-i sa˘ādete
küstāĥāne zīb-i źeyl-i itmām ve šırāz-ı iĥtitām eyleyem. Ammā recā-yı
mevfūrdur ki ruĥsār-ı ĥacālet dāmen-i ˘afv ile mestūr ve ġubār-ı ģicāb ü
ģayret āstīn-i iġmāż ile menşūr buyurıla ki būstāna gül ve Bedāĥşān’a la˘l
ve ˘ummāna lüˇlüˇ ˘arż itmek, šavr-ı kiyāsetden dūrdur.
Ĥaŝlet: Vezīr olan bālā-himmet ü kāmil-mürüvvet olup miśāl-i ebr-i
Nīsān ĥuşķ u tere birr ü iģsānı yeksān ve a˘lā vü ednāya cūd u keremi
firāvān vażī˘ ü şerīf yanında mütesāviyān ķavī vü ża˘īf ve tamām u kemter
lušfuna nisbet berāber gerek ve mānend-i āfitāb bülend ve pest-sāyesi
24

“Senin lütfun, benim elim ve adaletin eteği...”

Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-Ümerâ

● 233

müstemir ve çeşme-sār-ı ˘ašāsı ĥār u ĥasa ve kes ü nā-kese münhemir
olmaķ emr-i mühimdür.
Ķıš˘a
ﺍﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﺭﺝ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻛﺎﻡ ﺟﻮﻱ
ﻭﻯ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺍﻓﺎﻕ ﻛﺎﻣﻴﺎﺏ
ﺗﻮﺍﺑﺮ ﻭ ﺑﺤﺮ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺒﺎﺭ
25
ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺎﺏ ﻋﺎﻁﻔﺘﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﺎﺏ

Ve iĥfā-i esrārda ģavŝalası baģr ile hem-miķdār ve taģammül-i eśķāli meşaķķatde kūh-temkīn ü zemīn-vaķār olmaķ lāzımdur [4a] ki a˘bāˇ-i
˘ibādu’llāha müteģammil olup evzār-ı salšanatı çekmede a˘yā vü kāhil
olmadıġı eclden vezīr ile müsemmā olmuşdur.
Fāˇide: Bende-i muķbillere ri˘āyet ve nā-ehl ü müdbirlere ihānet
vācibdür. Zīrā eger eyüler murabbā ve yaramazlar ˘ašādan müberrā
olmayalar nīk ü bed mümtāz olmaz; belki eyüler daĥi kemlige āġāz idüp
ve kemler kemliginden vāzgelmezler.
Beyt
ﻧﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺪﺭﺍ ﻧﻴﻚ
ﺗﺎ ﺑﺪ ﻭ ﻧﻴﻚ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﻤﺘﺎﺯ

26

Ĥulķ: Ri˘āyet-i ˘ulemā ve raġbet-i ŝuleģāyı sebeb-i taķarrüb-i Ĥudā
ve źuĥr-ı yevm-i cezā bilmek gerek.
Ģikāyet: Sulšān Maģmūd-ı Ġaznī -ki ġarķ-ı raģmet-i Rabb-i Ġanī olamuttaŝıl bu üç işkāl ile pāy-i semend-i vehmi ˘iķāl-i iģtimālden ĥālī degül
idi ki, evvelā kendüsi ˘ale’l-yaķīn selīl-i ŝulb-i Sebük Tegin midür ya degül
midir? Śāniyen āĥiretde müstaģaķķ-ı maġfiret olur mı, olmaz mı? Śāliśen

“Ey murad ve şansın göklerini araştıran, ey mutluluk elde edenlerin memleketlerinin göğünde dolaşan; sen ihsanların bulutları ve denizleri(sin), herkesin üzerine
saçıl. Sen cömertlik güneşi(sin), her yerin üzerine parla!”
26
“İyi ile kötü ortaya çıkmadan iyiyi kötü, kötüyü iyi bilme…”
25
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ģadīś-i ŝaģīģ-i Muŝšafā mıdur ŝalla’llāhu ˘aleyhi ve

Niçe rūzgār meydān-ı taģayyürde semend-i vehm ü gümāň ile
cevelān ve deryā-yı tefekkürde sefīne-i žann u ģisbān ile seyerān idüp ve
miyān-ı muģīš-i tereddüde ġavvāŝ olup hergiz kenār-ı yaķīne ve cevher-i
ĥāŝŝ-ı temkīne dest-res bulmamış idi. Āĥir bir gün ˘ulemāˇ-i zamānuň
birisi bārgāh-ı ˘izzet-nişānına ģāżır olup ŝafvet-i cevherinden āyine-i
˘aķīdesinde muŝavver olan ŝūret-i kerāmet ve muķteżā-yı erīģiyyet-i
cibillet muteķāżī olup ģadd-i ikrāmı nām ve lušf-ı sezāvārı mā-lā-kelām
beźl idüp belki derece-i muntažırdan efzūn nažar-ı ˘āšıfetine maķrūn
ķılur. Pes ol gice [4b] āfitāb-ı semāˇ-i ıŝšıfāˇ ŝalla’llāhu ˘aleyhi ve sellem mātevārüdi’ŝ-ŝubģi ve’l-mesā ģażretini ĥābda görür. Cevāb-ı dür-bār ve
lafž-ı cevāhir-niśārları bu olur ki: 28 ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺳﺒﻜﺘﻜﻴﻦ ﺍﻛﺮﻣﻚ ﷲ ﻛﻤﺎ ﺍﻛﺮﻣﺖ ﻭﺍﺭﺛﻰYa˘ni
ey ĥalef-i ŝıdķ u ciger-gūşe-i Sebük Tegin, Ģaķ Te˘ālā rūz-i cezāda mīzānı günāhuň sebük ve terāzū-yı śevābuň sengīn idüp ĥil˘at-i tekrīm-i ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ
29
 ﻣﻦ ﺳﻨﺪﺱ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﺮﻕile müşerref ķılsun ki benüm vāriśümden ĥurde-i ikrām
ve ģiŝŝe-i tevāżu˘ı dirīġ ķılmaduň… Ol ĥulķ-ı ˘ažīmüň bereketine niçe
zamān ģallinde ˘āciz olduġuň mücmel bir ānda münģall oldı ve min ba˘d
recā-yı vāśıķdur ki devlet-i dāreynüň cem˘ine lāyıķ olasın.
Şi˘r
ﺧﺮﺩ ﻛﻔﺖ ﺑﺎﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻜﻮﻯ
30
ﺑﻔﺮﺧﻨﺪﻩ ﭘﯽ ﻣﺮﺩ ﻭﺍﻻ ﻁﻠﺐ
ﭼﻮ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﺯﭼﻴﺰ ﻫﺎﺳﺖ
31
ﻫﻤﻪ ﭼﺰﻫﺎ ﺭﺍﺯ ﺩﺍﻧﺎ ﻁﻠﺐ

27

“Âlimler peygamberlerin varisleridir.” (Tirmizî, İlm,19).
“Ey Sebük Tegin’in oğlu, benim vârisime/elçime ikramda bulunduğun gibi Allah
da sana ikramda bulunsun!”
29
“İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler (giyinerek) karşılıklı otururlar.” (Kur’ân-ı
Kerîm, Duhan, 44/53)
30
“Akıl bana yüce talepli kişinin kutlu adımıyla, ‘Kesin konuş’ dedi.”
31
“Bilginin her şeyden daha iyi olduğunu anladığında her şeyi bilginlerden talep et.”
28
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İŝābet: Eger müte˘alliķāt-ı ĥānedān ya bendegān-ı erkān veya ahālī-i
a˘yāndan birisinüň ģaķķında meşāmm-ı firāsete rāyiģa-i şerr ü nifāķ ve
āyīne-i fikrete ġubār-ı ġadr u şiķāķ irişe, ol şaĥŝı ķam˘ u tenkīl bābında
taģrīk-i rūzgār-ı ta˘cīl ķılmamaķ gerek. Zīrā mehd-i terbiyetde bir nefs-i
kāmil perveriş bulup ģāŝıl olınca, māder-i zamāne şīr yerine cānlar
eritmişdür ve bāġbān-ı dehr her naĥl-i zindegānīde bir śemere-i šayyibe
ižhār ķılınca hezār nuķūd u ezhār-ı leyl ü nehār çürütmüşdür. Ammā bir
bāġīnüň maraż-ı kesr-i ĥāšırına ˘ilāc-ı cüzˇī ile iltiyām u imtizāc virmek
ķābil ve ġulle-i ġaēab u ģıķdını şarāb-ı tesliyet ve müdāvāt-ı müdārāt ile
teskīn [5a] ģāŝıl olur.
Meśelā, ģikāyet iderler ki Pervīz-i Kisrā’nuň zümre-i etbā˘ ve cerīdei eşya˘ından bir emīr-i ķavī-tedbīr ve bir Dārā-yı rūşen-reˇyi var idi ki
nihāl-i vücūdı bāġ-ı terbiyet-i Pervīz’de neşv ü nemā bulmış idi. Aŝģāb-ı
si˘āyet sem˘-i Kisrā’ya iŝābet itdirdiler ki emīr-i mezbūr rūy-ı velīni˘metine kemān-ı ĥilāf u ˘inād çekmege ˘āzim ü rāstlıķ revişin tīr-i pertāb
gibi yabāna atmaġa cāzim olmışdır. Eger bu ma˘nā-yı mużmer tesvīf ü
imhāl ile ŝūret-i žuhūr bula, sāˇir serverān-ı ĥadem daĥi cādde-i išā˘atden
dūr olmaları muķarrerdür.
Pes Kisrā, ĥavāŝŝ-ı ģażret ile bu bābda meşveret idüp ķur˘a-i tedbīr
bu reˇy üzre tedvīr olındı ki anı bend-i girān ile esīr ķılalar, tā ki sāˇir
nažīrlerine numūne ola. Çün ol gün güźer idüp ŝabāģ-ı dīger oldı. Kisrā,
ĥūrşīd-miśāl serīr-i āsmān-mesīrine ŝu˘ūd idüp çün şaĥŝ-ı ma˘hūd dīvānı keyvān-mekānda nümāyān oldı. Kisrā anuň ile mülāšafe vü istīnās idüp
mertebe-i aķrāndan hezār šabaķa berter bir mevżi˘-i şerīfe iclās buyurdı
ve teşrīf-i ĥal˘inden mā-˘adā nuķūd-ı źeĥāˇir ve nefāˇis-i cevāhir ile
ģavŝala-i ģırŝını mümtelī idüp sāģat-i sīnesin bīĥ-i nihāl-i kīneden bi’lkülliye ĥālī ķaldı.
Śiķāt-ı ģażret maķām-ı ĥalvetde istikşāf-ı żamīr ŝalup didiler ki:
“Ŝafģa-i āyine-i reˇy-i žulmet-zidā-yı şāh noķša-i mevhūm-ı tereddüdden
zengār bulmamışdır ve nūr-ı āfitāb-ı idrākine ġamām-ı şübhet ģicāb-ı
dīdār olmamışdur. İmżāˇ-i ˘azīmetlerine sebeb-i muĥālefet ne idi ve vefāˇi ˘ahde naķż-ı mī˘ād ĥilāf-ı mu˘tād iken ne dā˘iye ile tercīģ [5b] olındı?”
Pervīz eyitdi: “Ben muĥliŝān-ı devletüň mażmūn-ı icmā˘ın tārik ve
muķteża-yı maŝlaģata muĥālif šarīķa sālik olmadum; ammā ol ķadrüňe
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şehbāz-ı teˇemmüli nişīb ü firāz mesālikde pervāz itdürdüm ve her ˘użvını
ki bend-i zincir itdüm, ķayd-ı tesĥīre gelmedi. Āĥir ˘użv-ı dil ki sulšān-ı
cevāriģdür, anı aġlāl-i kerem ile ķayd-ı selāsil itdüm; saˇir a˘żāsına daĥi ol
ķaydı şāmil ķıldum ki hīçbirisi ĥilāf-ı ĥāšır ģarekete ķādir olmaya. Zīrā
bend-i āhenīn dendān-ı sūhān ile ģall olınmaķ āsāndur; ammā kerem ile
olan ˘iķāl ü selāsil zūr-bāzū ile inģilāl müşkildür.”
Ķıš˘a
ﺩﺍﻣﻴﺴﺖ ﻧﻜﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ
ﻣﺮﻍ ﺩﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺯﻳﻦ ﺻﺪ
ﭼﻮﻥ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺭﺍ ﺩﺍﺩﻭﺭﻩ ﺻﻴﺪ ﻛﺸﺎ ﺩﺳﺖ
32
ﺯﻧﻬﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﺭﺗﻮﺍﺑﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﻦ ﻗﺪ

˘Arabī
ﺧﺬﺍ ﻟﻌﻔﻮ ﻭﺍﻣﺮ ﺑﻌﺮﻑ ﻛﻤﺎ
ﺍﻣﺮﺕ ﻭ ﺍﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ
ﻭﻟﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﻧﺎﻡ
33
ﻓﻤﺴﺘﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺠﺎﻩ ﻟﻴﻦ

Teˇennī vü imhāl ile niçe yaramazlıķlar eylüge intiķāl ider ki ģükemā
dimişlerdür:34 ﻗد ﯾﻌزب اﻟﻌﻘل ﺛم ﯾؤب و ﯾﻔﺳداﻻﻣرﺛم ﯾﺻﻠﺢ و ﯾﺳﻛر اﻟﻣرء ﺛم ﯾﺿﺣو و ﯾﻛدر اﻟﻣﺎء ﺛم ﯾﺻﻔو
Ya˘ni āfitāb-ı ˘aķl ģicāb-ı ġurūbda iken, ŝubģ-ı sa˘ādet irişüp šulū˘ ider ve emr-i
fāsid ü muĥtell rüşd ü ŝalāģa mübeddel olur ve sekrān-ı ma˘ŝıyet hidāyet-i
Ģaķķ’a muķarenet ile ŝāģī vü māˇ-i mükedder tevaķķuf u sükūn ile ŝāfī olur
dimekdür.

32

“İyilik bir tuzaktır, onunla insanların gönül kuşunu avlayabilirsin. O avdan daha iyi
ne olabilir ki! Senin insanların kalbini avlaman için yol yordam açıktır; mutlaka bu
avı bu yöntem ile ele geçir.”
33
“Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” (Kur’ân-ı Kerîm, A’raf, 7/199)
Herkese güzel, yumuşak bir şekilde konuş, makam sahibi insanlara yakışan
yumuşak sözlü olmaktır.”
34
“Akıl bazen zorlanır, acı çeker sonra rahatlar; işler bazen bozulur sonra düzelir. Kişi
bazen sarhoş olur sonra uyanır ve bazen su bulanır sonra durulur.”

Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-Ümerâ

● 237

Ķıš˘a
ﺑﮑﻮ ﺑﺤﻤﻠﻪ ﮔﻴﺘﯽ ﮐﺠﺎ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎﻓﺖ
[ ﮐﺴﯽ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻴﺒﯽ ﺑﺪ ﻭ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ6a]
ﺑﺒﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺰﺭﮐﯽ ﺍﮐﺮ ﻧﻬﺎﻝ ﺷﻮﺩ
35
ﺑﺎﺳﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻟﯽ ﺍﮐﺮ ﻫﻼﻝ ﺑﻮﺩ

˘Azīmet: Mühimmāt-ı mülk ü millet dāĥil-i ģayyiz-i suhūlet olmayup belki her kār-ı ĥurd u sebük sengīn ü büzürg ˘add olunmaķ gerek ve
maŝlaģat-ı ģāl-i imrūz ferdā-yı istiķbāle ģavāle ķılınmayup ibnü’l-vaķt
olmaķ lāzımdur ki ferdā içün daĥi efrād-ı meŝāliģ müheyyādur ve
cāˇizdür ki ģālā müteyessir olan emr-i istiķbālde müte˘assir belki mümteni˘ ola. Ĥuŝūŝā źāt-ı kerem-nihād, źemāyim-i aĥlāķdan ŝıfat-ı ihmāle
mu˘tād olmamaķ īcāb ide.
Mu˘āmele-i Şāh-ı Vezīr: Vezīr-i dīvān, dil ü dīde-i sulšān ve zebān-ı
fermān ve gūş-ı iź˘ān-ı şāh-ı cihān gerekdür ki tā cemī˘-i meŝāliģ-i mülk ü
māl ve leşker ü ra˘iyyet ü ˘iyālde ittiģād üzre olup šab˘ına lāyiģ olan umūrı
meşveretde kendü a˘żā vü cevāriģi gibi aña i˘timād ide.
Dīger: Vezīr, mirˇāt-ı dīdār-ı emīrdür. Pes çün her āyįne cevher-i
āyinede ŝafā ola, cemāl-i sulšāna meclā olup cemī˘-i ŝuver ü ef˘āli anda bi˘aynihā görinür. Ammā mādām ki ŝūret-i āyįnede küdūret olup belki
muĥtelü’l-mizāc ola, elbette gösterdügi eşkālde iĥtilāl ü i˘vicāc olur.
36
Nitekim dimişlerdür:  ﺍﻓﺔ ﺍﻻﻣﻴﺮ ﺳﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮMelik Erdeşīr bin Bābek bu kelām-ı bā-nemeki pistān-ı ģikmetden şīr-ŝıfat revān itmiş idi ki ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﺎﻟﺪﺍﺭ
37

 ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﺍﺗﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻭﻟﺞ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺗﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺧﺮﺝYa˘ni sulšān müşābihi serāy-ı ˘ālī-cenābdur, vezīr-i ŝāˇib-reˇy ol serāy-ı ˘izzet-sezāya meśābe-i
bābdur ve šarīķa-i ulu’l-elbābda [6b] serāya ĥilāf-ı bābdan duĥūl ŝavāb
olmaz. Eger nāgāh vesīle-i raķ˘-ı ruķ˘a ve ˘arż-ı ģāl ile bir küstāĥ maģall-i
suˇāl-i sulšāna mecāl bula ģācib-i dergāh def˘inde ikrāh itmek gerek ki
35

“Söyle, kişi tüm dünyayı bir hamlede nasıl elde edebilir? Büyüklük bahçesinde fidan
da olsa, yücelik göğünde hilal de olsa kusurlarına nispetle kişinin bunu yapması
imkansızdır.”
36
“Emirin felaketi, vezirin akılsızlığındandır.”
37
“Sultan ev gibidir, vezir de onun kapısıdır. Eve kapısından gelen girer, kim de kapı
dışında başka bir yerden gelirse giremez.”
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mehābet-i salšanat ve ģikmet-i vezāret tebāh olur. Muģaŝŝal-ı kelām,
serāy-ı vāģidde bāb müte˘addid olmaķ fāsiddür. Li-münşīˇihi’l-ģaķīr:
Her kim eylerse ol ķapuya niyāz
Ķapuyı šuydı oldı maģrem-i rāz
Götürüp gel ģicābı himmet ile
Girelim ol ķapuya ĥidmet ile
Ni˘metine meges gibi üşelüm
Ķapudan ķovsa bacadan düşelüm

Dīger: Ve ˘ale’l-ıšlāķ šavāˇif-i ra˘iyyet ü sipāhdan ferd-i vāģid vezīr
ģaķķında si˘āyet ü nifāķ ģayyizine vārid olmamaķ gerek ki ša˘n-ı vezīr,
ša˘n-ı pādişāhdur; zīrā maķsim-i erzāķ-ı ˘ibād olan ĥār-ı dīde-i ģussād ve
maġēūb-ı erbāb-ı baġī vü ˘inād olagelmişdür. Vechi budur ki her ĥōdbīni bī-˘ırż u temkīn merkeb-i ġurūra süvār olup meydān-ı temennāda
cevelān ü reftār ķılur ve bu tevaķķu˘-ı nā-be-mevķi˘ ile ģaddinden mütecāviz mertebeye fāˇiz olmaġa sa˘y idüp manŝıb-ı ˘ālīye mutaraŝŝıd olur ve
bu hevā-yı nā-puĥte bed-baĥtuñ dīk ü dimāġında ġaleyān idüp gitdükçe
mizācı fāsid olup ni˘met-i ekābire ģāsid olmaġa başlar. Āĥir duĥān-ı nārı ģased āyīne-i idrākin sedd idüp cāhilāna tesvīl-i şeyšān ile fesādlara
mübāşeret ider ki erkān-ı mülke żarar u ĥüsrān yetişdirür. Bu maķūlelerden ģaźer gerek... Muģaŝŝal-ı kelām, āķıl yanında vezāret gibi emr-i
müşkil olmaz ve bu şerī˘ate mülābis olmaġa [7a] bir źāt-ı kāfī vü kāmil
bulınmaz.
Ĥavāŝŝ-ı Vezīr: Vezīr-i vālīde himmet-i ālī vü adl-i mecbūl ve inŝāf-ı
ġarīzī ve fażl-ı müşārün ileyh ve ˘aķl-ı medārun ˘aleyh ve tecrübe-i
müstefād ve ĥulķ-ı kerīm ü šab˘-ı cevād ve manžar-ı behiyy ü maĥber-i
ģamīd ve fehm-i ķarīb ü ġavr-i ba˘īd ve ķavl-i bī-kelāl ü istimā˘-ı bī-melāl
ve diyānet-i bā-işfāķ u mušāva˘at-ı bī-nifāķ ve lušf-ı bī-˘acz u ˘unf-ı bī-žulm
ve ˘afv-ı źī-cürm ü ģilm-i ŝalābet-ma˘cūn ve tevāżu˘-ı mehābet-maķrūn ve
taģarrī-i emr-i ģisāb u kitāb ve ma˘rifet-i cüzˇiyyāt-ı ādāb-ı salšanat ve
meķādīr-i šabaķāt-ı her-millet, cümleten mevcūd u müstefī gerek dirler;
ammā sulšān daĥi vezīr-i munŝif olanı ri˘āyetde nā-güzīr olup ve ĥilāfı ile
muttaŝıf olandan ictināb u girīz itmek gerek ki Mūsā, Fir˘avn’a ˘arż-ı īmān

Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-Ümerâ

● 239

ķıldıķda ol kāfir ˘avn-i Raģmān’ı iź˘āna ķābil idi, lākin vezīr Hāmān
meşvereti ile ˘inād idüp ķāˇil olmadı dirler.
Dīger: Vezīr, her emrde ˘adālet ü tavassuš gözlemek vācibdür ki
meśelā, eger ri˘āyet-i ešrāf u ra˘iyyetde mütemaģģıż olup sīne-i aŝģāb-ı
iltimāsı dest-i redd ile def˘ ü sedd itmeye; belki ķażāˇ-yı ģavāˇic-i nās ve
is˘āf-ı meˇmūlāt-ı eşĥāŝda çeşmesār-ı ˘ašāsını fāˇiż ķıla; ģimāyet-i šaraf-ı
sulšān ve beytü’l-māl-i fuķarā vü leşkeriyān mühmel ķalur ve eger
muģāfažat-ı emvālde sālik-i šarīķ-ı tażyīķ ola lābüdd mažhar-ı ģased ü
˘adāvet-i muķarrebān-ı ģażret-i salšanat ve şikāyet-i cumhūr-ı leşkeriyānı devlet olmaķ lāzım gelür ve bu varša-i ĥašār [7b] hāˇileye duĥūl ve bu
eşġāl-i bisyār ġāˇileye mübāşeret ü ĥulūlden ŝoñra her ān ki esbāb-ı
mühimmāt-ı salšanatdan bir emr-i cüzˇīnüñ ruĥsār-ı ģuŝūli ģicāb-ı imtinā˘a düşe yāĥūd esĥāˇ-yı memālik-i maģrūseden bir nāģiyede fetķ ü ĥalel
vāķi˘ ola, hedef-i tīr-i ˘itāb-ı sulšān ˘urża-i i˘tirāż-ı mu˘teriżān olmaķ
muķarrerdür ki vezīr-i ģakīm nabż-ı mizāc-ı memleket bilmekde ģāźıķ ve
teşĥīŝ-i maraż-ı millet ve ķānūn-ı müdāvāt-ı ˘ārıża-i ra˘iyetde kārsāz u
fāˇiķ olmaķ mühimdür diyü āvāz-ı teşnī˘i bülend iderler. Gerü bu cümle
derd-i ser ü teşvīr-i żamīr ve kedd-i nefs ü ĥidmet-i bī-taķŝīr ile eger niçe
māh u sāl umūr-ı memleket muntažamu’l-ģāl olup ġonce-i šarāvet-i bāġı cihān ģüsn-i tedbīr ģasebince şüküfte vü ĥandān ola. Yine erbāb-ı
aġrāżdan eŝnāf-ı bī-inŝāf bu taŝnīfüñ terānesine āġāz iderler ki pādişāh-ı
cihānuñ teˇśīr-i devleti ile nižām-ı mezbūr bī-vesāšet-i sa˘y-i şerīk ü enbāz
ģāŝıldur. Zīrā pādişāh-ı cihān her ednā ķulını bu ĥidmet-i esnā ile teşrīf
ve bu kerāmet-i mühennā ile tavŝīf buyursa, her fi˘li rüşd ü necāģ ile
mevsūm ve her vaż˘ı fevz ü felāģ ile mersūm olur idi diyüp ve bi’l-cümle
žāhir olan meģāsin-i āŝārı śemere-i żamīme-i iltifāt-ı pādişāhī ve netīce-i
temīme-i tefvīż-i salšanat-penāhī bilüp maķābīģ-i ešvārı maģż-ı reşaģāt-ı
ķalem-i [8a] vezīr ve ġullāt-ı istiķlāl tedbīr-i pür-taķŝīr žann iderler.
Ve’l-ģamdü lillāhi te˘ālā evvelen ve āĥiren bāšınen ve žāhiren ol
ģażret-i sulšān-ı bī-vezīr dīvān-ı ķażā vü ķaderinden ˘ibād-ı żu˘afā içün bir
vekīl-i ķavī-tedbīr ve ģākim-i rūşen-żamīr taķdīr itdi ki eger Āŝāf bin
Berĥiyā ve Büzürcmihr-i Kisrā ve Beydebā-yı Feylesof ve Nižāmü’l-mülki Selçuķī ve ˘Amīdü’d-dīn-i Salġurī bu cümlenüñ kevākib-i vücūdı
müşārun ileyh vezīrüñ devr-i zamānına iķtirān ide idi, hengām-ı teysīr-i
mühimmāt-ı meŝāliģ ve eyyām-ı tedbīr-i mübhemāt-ı menāciģde her biri
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āfāķ-ı ĥumūl u ġurūbda āfil olup envār-ı reˇy-i żamīrleri mużmaģill ola
38
idi. ﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺭﺟﺎﻝ ﻭ ﻟﻜﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﻜﻨﺔ ﻭ ﻣﺠﺎﻝ
Ķıš˘a
ﺻﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻜﻴﺮﺩ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺟﻬﺎﻥ
ﺗﺎﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﺭﺳﺎﺯ ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺭﺍﻯ ﺗﻮ

39

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭼﻮﻥ ﻁﻔﻞ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻬﺪ ﻋﻬﺪ
40
ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺍﺑﻪ ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺯﺍی ﺗﻮ
ﻧﻮ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﻠﻚ ﺑﻨﺪ ﻭ ﺯﻳﻮﺭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﻋﺪﻝ
41
ﺗﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺎﻁ ﻛﻰ ﻛﻠﻚ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺭﺍﻯ ﺗﻮ

Hemīşe vācib-i te˘ālā ol ŝāģib-i sa˘ādetüñ cevher-i vücūdın iltizām-ı
˘araż-ı ˘ārıżādan münfek ve eżdād u neķāˇiżin mümteni˘u’l-vücūd ve
müstehlik ķılsun.
Du˘ā: Cihān bekām ve felek bende ve mülk dā˘ī, ümīd tāze ve devlet
ķavī ve baĥt cevān, fütūģ sūy-ı yemīn ve su˘ūd sūy-ı yesār, sipihr pīş-i
rikāb ve zamāne zīr-i inān, āmīn.

38

“Her zamanın (kendisine uygun) bir devleti ve adamları ve adamların da
(kendilerine göre) bir güç ve kuvveti vardır.”
39
“Senin sultanî fikrin ve görüşün olduğu sürece, bu devletin şöhreti bütün dünyayı
sarar.”
40
“Senin isabetli fikrin sütanneliği yaptığı müddetçe padişahlık, zamanın beşiğinde
günden güne büyür.”
41
“Dünyayı süsleyen senin kalemin oldukça, yeni mülk gelininin süsü, adalet ve insaf
olacaktır.”

Fezâ’ilü’l-Vüzerâ ve Hasâ’ilü’l-Ümerâ
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