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ahlâk ve siyasete dair Farsça eseri.
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Büyük Selçuklu Hükümdarý Muhammed
Tapar’a ithaf edilen eser siyasetnâme türünün belli baþlý örneklerindendir. Müellifin daha önce yazdýðý Ý¼yâßü £ulûmi’ddîn ve diðer bazý kitaplarýnýn ilgili kýsýmlarýyla benzerlik gösteren Na½î¼atü’l-mülûk’e tasavvufî bakýþ açýsý hâkimdir. Gazzâlî eserine, sultandan Allah’ýn nimetlerine þükretmesini ve Allah’ýn dinini yaymak
için çaba sarfetmesini isteyen sözlerle baþlamaktadýr. Giriþte iman konularýna geniþ
yer ayýran müellif imaný bir aðaca benzetir, imanýn amel ve davranýþlarla doðrudan iliþkili olduðunu vurgulayarak sultana
öðütler verir. Dünya hayatýnýn geçici, ölümden sonraki hayatýn ebedî olduðunu hatýrlatýr. Allah’ýn emirlerini yerine getirmesini,
günahlardan kaçýnmasýný, âlimlerle istiþare etmesini, âdil olmasýný, bütün devlet
görevlilerinin bu konuda hassasiyet göstermelerini saðlamasýný, halkýn meselelerini çözme konusunda gayret göstermesini, lüks ve israftan kaçýnmasýný, merhametli davranmasýný ve halkýn sevgisini kazanmaya önem vermesini tavsiye eder.
Yedi bölümden oluþan eserin birinci bölümünü devlet baþkanlýðý konusuna ayýran
Gazzâlî devlet baþkanýnýn zulümden kaçýnmasýnýn ve adaleti gözetmesinin esas olduðunu belirterek halkýn bu esaslara uyan
hükümdara itaat etmesi gerektiðini söyler. Hükümdar ülkenin imarý için çalýþmalý, halkýn ihtiyaçlarýný karþýlamalý, aralarýnda fark gözetmemeli, kötülükleri engelleyip iyilikleri teþvik hususunda örnek olmalý, tarihten ibret almasýný bilmeli, âlimlerin
ve uzmanlarýn görüþüne müracaat etmeli, suçlulara caydýrýcý olacak þekilde hak ettikleri cezayý vermeli ve devlet görevlilerini
denetlemelidir. Devlet baþkaný ile toplum
arasýndaki etkileþime dikkat çeken Gazzâlî toplumun devlet baþkanýnýn davranýþlarýna göre þekillendiðini, devlet baþkanýnýn
da toplumun bir ferdi olduðunun unutulmamasý gerektiðini belirtir. Devletin bekasý için adaletin temel þart olduðunu, zu-

lümle ayakta durmanýn mümkün olmadýðýný ifade eder. Müellif ikinci bölümde vezirlerin âdil, güvenilir, tecrübeli, cesur, ilim
sahibi ve isabetli politikalar geliþtirebilenler arasýndan seçilmesini öðütler. Üçüncü
bölümde Ýslâm geleneðinde kalemin önemine iþaret eden Gazzâlî devleti ayakta tutan iki þeyden birinin askerî gücün sembolü kýlýç, diðerinin de bürokrasiyi temsil
eden kalem olduðuna dair görüþlere yer
verdikten sonra kâtiplerin özelliklerinden
bahseder. Kâtiplerin hat sanatýný bilen, inþâ yeteneðine sahip, edebiyat, coðrafya,
astronomi, matematik gibi alanlarda bilgili kiþilerden seçilmesi gerektiðini söyler.
Dördüncü bölümde devlet baþkanlarýnýn
cömert, azimli ve gayretli olmalarýný, bulunduklarý makamýn þerefine uygun hareket etmeleri gerektiðini kaydeder. Beþinci bölümde hikmetin Allah vergisi olduðunu belirttikten sonra hikmetli sözlerden
seçmeler yapar. Altýncý bölümde akýl konusunu ele alan Gazzâlî aklýn insan için büyük bir nimet olduðunu ve insanýn aklý ölçüsünde hayatta yer edindiðini ifade eder.
Eserin son bölümünde aile hayatýndan bahsederek özellikle kadýnlar hakkýnda dönemin anlayýþýný yansýtan görüþlere yer verir.
Na½î¼atü’l-mülûk’ün Sultan Sencer’in
Horasan meliki olduðu dönemde ona hitaben yazýldýðýna dair rivayetler de bulunmaktadýr (s. 385-386; ayrýca bk. neþredenin giriþi, s. 119-127). Eserin Gazzâlî’ye ait
olmadýðýný ileri sürenler yanýnda sadece
iman konularýndan bahseden giriþ bölümünün ona ait olduðunu söyleyenler de
vardýr (Crone, X [1987], s. 167, 171, 173,
175).
Na½î¼atü’l-mülûk’ü Gazzâlî’nin öðrencilerinden Safiyyüddin Ali b. Mübârek b.
Mevhûb el-Ýrbîlî, Musul Atabegi Alp Kutluð adýna et-Tibrü’l-mesbûk fî Na½î¼ati’l-mülûk (et-Tibrü’l-mesbûk fî našli Na-

bulunan bir baþka Arapça tercümesi H.
D. Isaacs tarafýndan neþre hazýrlanarak bu
çevirinin sonuna eklenmiþtir. Na½î¼atü’lmülûk’ün Arapça tercümesi et-Tibrü’lmesbûk Kahire’de basýlmýþ (1277), daha
sonra da çeþitli baskýlarý yapýlmýþtýr (kenarýnda Ýbn Ebû Rendeka et-Turtûþî’nin Sirâcü’l-mülûk’ü olduðu halde Kahire 1306,
1317, 1319, 1968; nþr. Muhammed Ahmed
Demec, Beyrut 1407/1987).
Eser Osmanlý döneminde birkaç defa
Türkçe’ye çevrilmiþtir: Âþýk Çelebi (TSMK,
Baðdat Köþkü, nr. 351); Kýnalýzâde Ali Efendi (ÝÜ Ktp., TY, nr. 6943); Vücûdî (Muhammed b. Abdülazîz) (ÝÜ Ktp., TY, nr. 3235). Son
dönemde eseri Osman Þekerci Devlet
Baþkanlarýna “Nasîhatü’l-mülûk” (Ýstanbul 1969), Hüseyin Okur Yöneticilere
Altýn Öðütler (Ýstanbul 2004) ve Osman
Arpaçukuru Devlet Baþkanýna Öðütler
(Ýstanbul 2004) adýyla Türkçe’ye çevirmiþlerdir.
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½î¼ati’l-mülûk, ƒarîdetü’s-sülûk fî Na½î¼ati’l-mülûk, Na½î¼atü’l-mülûk ve’l-vüzerâß
ve’l-ümerâß) adýyla Arapça’ya çevirmiþ, bu

Tasavvuf öncesinde
ve tasavvufun kuruluþ döneminde
âbid ve zâhid anlamýnda
kullanýlan bir terim

çeviri Farsça aslýndan daha çok yaygýnlýk
kazanmýþtýr.
Celâleddin Hümâî Na½î¼atü’l-mülûk’ü
geniþ bir mukaddime ve notlarla birlikte
neþretmiþ (Tahran 1315 hþ., 1351 hþ., 1361
hþ., 1367 hþ.), neþrin sonuna mütercimi bilinmeyen Arapça muhtasar bir çevirisini
de eklemiþtir (s. 381-434). F. R. C. Bagley,
Hümâî’nin Farsça neþrini esas alarak kitabý Ýngilizce’ye tercüme etmiþ (Gazål¢’s Bo-
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