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Devlet yönetimine dair eserlerin
ortak adı.

_j

Arapça siyaset (insan topluluklarını yönetme, devlet işlerini yürütme sanatı, politika) kelimesiyle Farsça name (mektup,
yazı) kelimesinden meydana gelen siyaset-name "devlet adamlarına siyaset sanatı hakkında bilgi vermek, devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususlara
dair tavsiyelerde bulunmak amacıyla yazılmış kitap veya bu kitapların oluşturdu
ğu tür" anlamında kullanılır. Bu eseriere
devlet başkanları için yazılmışsa "naslhatü'l-mü!Ok, adabü'l-mü!Ok, tuhfetü'l-mü!Ok, ahlaku'l-mü!Ok, enlsü'l-mü!Ok", vezir,
emir veya diğer devlet adamlarına yönelikse "naslhatü'l-vüzera, tuhfetü'l-vüzera,
mir'atü'l-vüzera" gibi adlar da verilmiştir.
Siyasetnamelerde devlet yönetiminin temel ilkeleri, devlet başkanında bulunması
gereken başlıca özellikler, yönetirnde dikkat edilmesi veya kaçınılması gereken hususlar, devlet görevlilerinin tayin ve denetimleri, beytülma.I idaresi, devletler arası
ilişkilerde uyulması gereken kurallar, hükümdarın Allah'a ve halka karşı sorumlulukları, devletin ayakta kalmasının temel
şartları gibi konular üzerinde durulur. Konuların işlenişinde teorik yaklaşımın yanı
sıra pratik hayata yönelik hususlara ağır
lık verilir. Ayetler, hadisler ve hikmetli sözler, meşhur hükümdarların, halife ve sultanların söz ve davranışlarından örnekler
kaydedilerek yöneticilere tavsiyelerde bulunulur. Bu konulara genel adab, ahlak ve
tasavvufa dair eserlerle nasihatnamelerde
de yer verildiği görülmektedir. Adab literatürü içerisinde (bk ADAB) özellikle adabü'l-müiOk ve adabü'l-vüzera türü eserler
birer siyasetnamedir.
İslam dünyasında hicretin ilk asırların
dan itibaren devlet yöneticilerine tavsiye
ve öğütleri ihtiva eden siyasetnameler kaleme alınmıştır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-
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lerde vurgulanan devlet yönetimine dair
temel ilkeler (ülü'l-emre itaat, adalet, ehliyet, doğruluk, halka güzel muamele, zulüm ve haksızlıktan kaçınma vb.), Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidln devri başta
olmak üzere çeşitli dönemlerde gerçekleş
tirilen uygulamalar, siyasi ve idari mektuplar, sözlü rivayetler bu eserlerin başlıca
kaynaklarıdır. Devlet yönetimine dair eski
Yunan, Hint, İran ve Çin kültürlerine ait kitaplar veya nasihatnameler de (pendname)
bu eserlerin kaynakları arasında önemli bir
yer tutar. Sanskritçe'den Pehlevice'ye tercüme edilen Pançatantra'nın (beş düşün
dürücü makale , söz, nasihat) Abbasller
döneminde İbnü'I-Mukaffa' tarafından Kelfle ve Dimne adıyla yapılan Arapça çevirisi, yine İran kültüründe yaygın olan "andarzname" (pendname) adlı nasihat kitapları, eski Yunan filozoflarından Eflatun ve
Aristo'nun devlet felsefesine dair görüş
leri bunların başında gelmektedir.
Hz. Ali'nin Mısır valisi Malikei-Eşter enNehal'ye gönderdiği rivayet edilen, görevi
sırasında uyması gereken kuralları en ince
ayrıntılarına kadar anlatbğı hacimli mektup
(Hz. Ali: Nehcü'l-belaga, s. 304-318) İslam
tarihinde siyasetnamenin ilk örneklerindendir. Emeviler döneminin sonlarına doğ
ru Hişam b. Abdülmelik devrinde eski Yunan ve İran kültürlerine ait bazı eserler
Arapça'ya çevrilmiştir. Bu eserlerin mütercimlerinden biri olan Mevla Ebü'I-Aia Salim, Horasan'da ortaya çıkan karışıklıklara
çözüm bulmak amacıyla burada görev yapan valiler için Ki tab ii's-siyaseti ']-'ammiyye adıyla bir risale kaleme almıştır.
Abdülhamld el-Katib'in son Emevi hükümdan ll. Mervan adına oğlu Abdullah'a yazdığı, siyasi ve askeri öğütler içeren 'Ahdü Mervan ila İbnihi 'Ubeydillah (Risaletü 'Abdil/:ıamfd el-Katib {i naşf/:ıati ueliyyi'l-'ahd) adlı risale de Arap edebiyatında
ilk siyasetnameler arasında yer almaktadır.

İbnü 'l-Mukaffa'ın Abbasl Halifesi MansOr için yazdığı Risaletü'ş-şa}Jabe (Risaletü 's-siyase, Risaletü 'l-Ffaşimiyye) siyasi,
idari, askeri, mali, adli ve içtimal aksaklıkları ve bunların çözümüne dair tavsiyeleri, sarayın iç sorunlarını, halifenin vezir,
vali ve erôırlerin seçiminde dikkat etmesi
gereken hususları, halkın saraydan beklentilerini açık bir dille ifade eden ıstahat
programı niteliğinde önemli bir mektuptur. İbnü'I-Mukaffa' el-Edebü'l-kebir ve
el-Edebü'ş-şagir gibi eserlerinde de hükümdar, vezir ve valilerin idari ve siyasi
davranışlarından, yönetirnde uyulması gereken kurallardan bahsederek ahlaki öğüt-

!ere, veeize ve hikmetli sözlere yer vermiş
tir. İbnü'l-Mukaffa' , hemen hepsi siyasetname yazarları tarafından kaynak gösterilen çok sayıda tercüme ve telif eseriyle
siyasetname geleneğinin ilk öncülerinden
sayılmaktadır.

Horasan Valisi Tahir b. Hüseyin'in Halife Me'm On tarafından 206 (821) yılında elCezlre ile birlikte Suriye ve Mısır valiliğine
tayin edilen oğlu Abdullah b. Tahir' e yazdığı mektup bir yöneticinin dikkate alması gereken prensipleri bütünüyle ihtiva
etmesi açısından önemlidir. Me'mOn bu
mektubu çok beğenip bir nüshasını kendisi almış. ayrıca çoğaltılarak valilere ve
diğer yöneticilere gönderilmesini emretmiştir {Taberl, VIII, 582-591). Siyasetname türünün karakteristik özelliklerini taşıyan ilk örneklerden biri de Cahiz'in etTae ii al;].ld]fi'I-mülıJ.k adlı eseridir. Mukaddimeden sonra dört bölümden oluşan
eser Halife Mütevekkil-Aiellah'ın veziri Feth
b. Hakan'a ithaf edilmiştir. Saray ada bı,
hükümdarın, yakınlarının ve çocuklarının
davranışları, özellikle nedimterin dikkat etmesi gereken hususlar, elçilerin gönderilmesi ve kabulü gibi konuları ihtiva eden
eserde sık sık Sasanl hükümdarlarından,
Em evi ve Abbas! halifelerinden örnekler
verilmiştir. Siyaset ve devlet idaresi konusunu felsefi açıdan ve idealist bir bakışla
ele alan Farabl, el-Medinetü'I-tazıla adlı eserini Eflatun'un Devlet'inde anlattığı
ütopik devlet düzenine benzer bir düşün
ceyle yazmıştır. Onun es-Siyasetü'l-Medeniyye'si (Mebadi'ü 'l-meucudat) el-Medinetü'l-fazıla kadar sistematik olmamakla birlikte onu tamamlar niteliktedir.
EbO MansOr es-Sealibl'nin Harizm'de hüküm süren Me'mOnTier'den ll. Me'mOn'a ithaf ettiği Adabü'l-müluk adlı eserde devlet başkanının önemi ve ona itaatin gerekliliği, devlet yönetiminde uyulması veya
kaçınılması gereken hususlar, vezir, vali
gibi devlet adamlarının tayininde ölçüler,
ordunun sevk ve idaresi gibi konular örneklerle ele alınmaktadır.
Bir siyaset ve ahlak teorisyeni olan Maverdi' nin el-A]Jkamü's-sultaniyye'sinde
siyaset ve devlet idaresi konusu nazari
olarak ele alınmıştır. Selçuklu Devleti'nin
kuruluşu sırasında Abbasl Halifesi KaimBiemrillah tarafından Tuğrul Bey'e elçi olarak gönderilen Maverdi sultanın yanında
uzun süre kalmış ve dönüşünde halifeye
bir rapor sunmuştur. Maverdi sultaniara
siyaset sanatını öğreten eserler de kaleme almıştır. Onun Teshilü'n-na?ar ve ta'cilü'?-?aier ii al;].la]fi'l-melik ve siyaseti'I-mülk adlı eseri din-devlet ilişkileri, ba-

SiYASETNAME
yındı rlık, asayiş,

askeri ve mali yapılanma
gibi görevleri, adil yönetimin temelleri, devlet başkanlarının yardımcıları ve görevleri ile halkla ilişkiler konularını içermektedir. Kavaninü'l-vizare ve siyasetü'l mülk (Edebü'l-vezfr) adlı eseri ise vezirliğin genel kurallarından bahsetmektedir.
Maverdi'ye nisbet edilen et- TuJ:ıie t ü '1-mülCıkiyye ti'l-adabi 's-siyasi yye ve NaşiJ:ıa 
tü'l -mülCık adlı kitaplar pratik amaçlarla sultaniara siyaset sanatını ve ahlakını
öğreten eserlerdir.
Endülüslü hadis ve fıkıh alimi İbn Ebu
Rendeka et-Turtuşl'nin siyasetname türünün belli başlı örnekleri arasında sayı 
lan Siracü'l -mülCık adlı eseri Fatımı Halifesi Amir-Biahkamillah'ın veziri Me'mun
el-Bataihl'ye ithaf edilmiştir. Altmış dört
bölümden meydana gelen eser müellifin
siyaset, tarih, ahlak felsefesi vb. konulardaki çeşitli görüşlerini ve bunlarla ilgili rivayetleri ihtiva etmektedir. Ebü'l-Ferec İb
nü'l-Cevzl'nin Halife Müstaii-Biemrillah'a
ithaf ettiği el-MişbaJ:ıu '1-muçli' ii l]ilateti'l-Müstazi adlı eser on yedi bölümden
oluşmaktadır. Hilafetin önemi, nasihatin
faydaları , adaletin fazileti ve zulmün kötülüğü, devlet başkanının Allah'a ve halka
karşı sorumlulukları, ulema ile ilişkiler, devlet gelirlerinin yönetimi, Hulefa-yi Raşidin
ve Abbas! halifelerinin örnek davranışları ,
halifeterin irşad edici sözleri ve kendilerine
yapılan nasihatler. ayrıca zühd ve takva
kitapta ele alınan başlıca konulardır.
Gazneliler hanedanının ilk hükümdan
Sebük Tegin'in çocuklarının iyi yetişmesi
ve başarılı birer hükümdar olmalarını sağ
lamak amacıyla yazdığı Pendname de siyasetname türünde bir eserdir. Yusuf Has
Hacib'in 462 (1069-70) yılında Karahanlı
Hükümdan Tavgaç Uluğ Buğra Han'a takdim ettiği Kutadgu Bilig siyasi yol göstericilik yanında ahlaki, felsefi ve içtimal
konuları da içermektedir. Eserde yazar bilge kişi Ay- Toldı ile hüküm dar Kün-Toğdı'
yı konuşturur. Ay-Toldı hükümdara veciz
ve hikmetli öğütler verir (bk. KUTADGU
BİLİG).

Selçuklular' ın İslam dünyasında geniş
bir hakimiyet sahası oluşturdukları Xl. yüzyılın ortalarından itibaren siyasetname telifinde önemli bir artışın olduğu görülmektedir. Selçuklular'ın siyaset, kültür ve medeniyet yönünden gelişmiş oldukları Büyük Selçuklu sultanları Melikşah, Sencer,
Eyyübi Devleti'nin kurucusu Selahaddin-i
Eyyübi ve Anadolu Selçuklu Sultanı ı. Alaeddin Keykubad dönemlerinde bu tür eserIere sıkça rastlanmaktadır. Bunun bir sebebi, muhtemelen devlet adamları ve alim-

!erin yükselme dönemlerinin ardından ortaya çıkacak iç ve dış tehlikelere karşı sultan l arı uyarma ihtiyacı duymalarıdır.
Büyük Selçuklular döneminin en meşhur
siyasetnamesi ünlü vezir Nizamülmülk'ün
Siyasetname (Siyerü '1-mülük) adlı Farsça eseridir. Devlet kurumlarının teşekkü 
lü, işleyişi , aksayan tarafları, alınacak tedbirler, kurumlara işlerlik kazandırmak için
yapılması gereken düzenlemeler hakkında
bilgiler içeren eseri Nizamülmülk, Melikşah ' ın bilginlerden, b ürokratlardan ve vezirlerden ülkeyi en iyi şekilde idare edebilmesi, din ve dünya işlerinde gerekli tedbirleri alması, kendi hayat düsturlarını, siyasi, içtimal ve dini davranışlarını ayarlayabileceği bir kitap yazmalarını istemesi
üzerine kaleme almıştır. Elli bir fasıldan
oluşan eser türün en güzel örneklerinden
biri olarak kabul edilmektedir (DİA, XXX.lll,
195-196)
egemenliği sınırları içinde yabir siyasetname, Ziyarl Hükümdan Keykavus b. İskender'in 475 (1082) yı
lında oğlu Gllan Şah için kaleme aldığı Kabusname (f'laşif:ıatname) adlı eserdir. Bir
mukaddime ile kırk dört bölümden oluşan
eserde sultan, vezir ve diğer devlet adamlarının görevleri, padişahlara itaat, beyler
katındaki davranışlar, yazıcılık ve münşilik,
padişahlara ve vezirlere ilişkin gelir kaynaklarıyla devletin diğer gelirleri ele alın
mış, devletin korunması için önem verilmesi gereken silahlı güçlerin nasıl oluş
turulması gerektiği konularında tavsiyelerde bulunulmuştur. Sultan, vezir ve diğer devlet adamlarının görevlerinin yanı
sıra çeşitli konularda nasihat, görgü kuralları, eğitim ve ahlak, ilimler, meslekler
gibi sosyal ve kültürel yaşama ilişkin hususlara değinilmiştir. Keykavus ayrıca kendi tecrübeleri yanında eski İran hüküm darlarından ve Yunan filozoflarından veciz
sözler, Gazneli, Büveyhi ve Selçuklu dönemi tarihinden örnek hikayeler nakletmiştir.
Avfi Cevami'u 'l-J:ıikdyat ve levami'u'rri'aydt'ında, Sen al If adi~atü '1-J:ıa~i]fa' 
sında. Gaffarl Nigaristan'ında, Nizarnl-i
Geneevi Ejüsrev ü Şirin'inde, Feridüddin
Attar Esrarname ve Mant*u't-tayr'ın
da, ayrıca birçok edebiyat, tarih ve din alimi eserlerinde Kabusname'den nakiller
yapmışlardır. Farsça nesrin seçkin örneklerinden biri olan Kabusname Türkçe'ye
ve çeşitli dillere çevrilmiştir (bk DİA, XXV,
357).

Selçuklu

zılan diğer

Gazzatl'nin NaşiJ:ıatü'l-mülCık'ü Selçukidaresi altındaki Bağdat'ta yazıl
mış ve muhtemelen Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar'a veya Melik Senlular'ın

cer'e takdim edilmiştir. Siyasetname türünün en önemli örneklerinden biri olan
eserin mukaddimesinde sultana dini nasihatler verilmekte ve çeşitli inanç konuları açıklanmaktadır. Ardından gelen yedi
bölümde devlet başkanının görevleri, sahip olması gereken ahlaki özellikler ve yönetim esasları, vezirlerin görevleri ve özellikleri, katipierin önemi ve nitelikleri üzerinde durulmuş , hikmet, akıl ve kadın konularında çeşitli görüş ve değerlendirme
lere yer verilmiştir. Farsça kaleme alınan
eserin et-Tibrü'l-mesbCık ii naşiJ:ıati'l
mülCık adlı Arapça çevirisi daha meşhur 
dur (bk NAsiHATÜ'I-MÜLÜK).
Ahmed b. Sa'd b. Mehdi ez-Zencanl'nin
Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'a ithaf ve takdim ettiği el-Leta'ifü'l- 'Ala'iyye fi'l-fezô. 'ili's-seniyye adlı
on bölümden oluşan eserde devlet başka
nı, vezirler, vali ve kadılar ile diğer devlet
görevlilerinin temel özellikleri, devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken idari,
siyasi ve ahlaki hususlar gibi konular üzerinde durulmuş, ayrıca Hulefa-yi Raşidin,
Emevl ve Abbas! halifeleri, eski İran hükümdarları ile Zülkarneyn ve Efrasiyab gibi hükümdarlardan bahsedilip onların hikmetli söz ve davranışlarından örnekler verilmiştir.

Kübrevi

şeyhi

Necmeddin-i Daye'nin
mine'l-mebde' ile'lme'ad'ı tasavvufi bir eser olmakla birlikte aynı zamanda siyasetname literatürü
içinde zikredilmektedir. Eserin beşinci bölümünün bir kısmı sultan. vezir ve diğer
idarecilerle ilgilidir. Necmeddln-i Daye 1221
yılında Kayseri'de ı. Alaeddin Keykubad ile
görüşmüş ve eseri Anadolu'da 1223'te tamamlayıp sultana takdim etmiştir. Anadolu Selçukluları devrinde yazılmış siyasetnarnelerin diğer bir örneği Nizameddin
Yahya b. Said b. Ahmed'in Kitabü Ifada'iki's-siyer ii a dabi'l -mülCık ad lı Farsça
eseridir. Sultan ı. Alaeddin Keykubad'a takdim edilen kitabın müellifı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Müellifin mukaddimede verdiği bilgiler Sultan 1. İzzed
din Keykavus ve ı. Alaeddin Keykubad devirlerinde melikü'ş-şuara makamında olan
Nizameddin Ahmed Erzincanl'ye dair bilgilerle benzerlik göstermektedir.
Mirşadü'l- 'ibad

Eyyubller döneminde de siyasetname
türü eserler kaleme alınmıştır. Celaleddin
eş-Şeyzerl. Selahaddin-i Eyyübl'ye takdim
ettiği el-Menhecü (en-f'lehcü) '1-meslCık
ii siyaseti'I-mülUk adlı eserinde devlet
başkanının önemini, görevlerini ve otoritenin temel dayanaklarını ayrıntı lı biçimde anlatmıştır. Fars edebiyatının en meş-
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hur şairlerinden Sa'dl-i Şirazl, Salgurlular'dan Ebu Bekir b. Sa'd b. Zengl'ye ithaf ettiği Bostan ve Gülistô.n adlı eserlerinde
adalet, siyaset, yöneten-yönetilen ilişkileri
ne ve devlet başkanlarının dikkate almaları gereken hususlara temas etmiş, ayrı
ca NaşiJ:ıatü'l-mülCık adlı bir risale kaleme almıştır. Murabıt sarayına intisap eden
Ebu Bekir Muhammed b . Hasan el-Muradi ei-Hadraml'nin, Emir Ebu Bekir b .
Ömer'in isteği üzerine yazdığı el-İşare ii
tedbiri'l-imare'si (Kitabü's-Siyase) ve
Ebü'I-Kasım İbn Rıdvan'ın Merlnl Hükümdan Ebu Salim İbrahim b. Ebü'I-Hasan için
kaleme aldığı eş-Şühübü'l-lami'a ti's-siyaseti'n-nafi'a adlı eseri İslam dünyası
nın batısında yazılmış siyasetname örneklerindendir.
Memlükler dönemi alimlerinden Takıy
yüddin İbn Teymiyye'nin es-Siyasetü'ş
şer'iyye ii ışlaJ:ıı'r-ra'i ve'r-ra'iyye adlı
eseri, Maverdi'nin el-Al;)kamü 's-sultaniyye'si gibi siyaset ve devletin esas teş
kilat ve idaresi konusunu nazari olarak ele
alan .kamu hukukuna dair bir fıkıh kitabı
dır. Siyasetname türü içerisinde değerlen
dirilen eserde kamu yönetimi, devlet yönetiminde adalet, ehliyet ve emanetin önemi, kamuya karşı işlenen suçlar ve suçluların cezalandırılması, İstişarenin önemi
gibi konular ele alınmıştır. Bedreddin İbn
Cemaa'nın muhtemelen ei - Melikü'I-Eşref
Halil b . Kalavun için yazdığı TaJ:ırirü'l-aJ:ı
kô.m if tedbiri ehli'l-İslam'ı yönetim, kanun hakimiyeti, ordu, devletin gelir kaynakları ve harcamaları, cihad, savaş hukuku ve zimmllerle ilgili hükümleri ihtiva
ettiğinden siyasetname olarak da değer
lendirilebilir.
Hindistan'da hüküm süren devletler döneminde birçok siyasetname kaleme alın
mıştır. Delhi sultanlarından Aybeg ve İl
tutmış devrinin meşhur tarihçisi Fahreddin Mübarek Şah'ın Adabü'l-J:ıarb ve'ş
şeca'a'sı (Adabü'l-mülCık ve kifayetü'lmemlak), Delhi sultanları hakkındaki Taril;) -i Firuzşahi adlı eseriyle tanınan Berenl'nin Fetava-yi Cihandari'si bunlardandır_ İran'da Safeviler dönemi illimlerinden Muhammed Bakır es-Sebzevarl'nin
Şah ll. Abbas'a ithaf ettiği Ravzatü'l-envari 'Abbô.si (Ravzatü'l-enuar fi adabi'lmülak) adlı eser mesnevi tarzında Farsça siyasetname türünün en güzel örneklerindendir.
İbn Kuteybe'nin 'Uyunü'l-al;)bar'ı ile İbn
Abdürabbih'in el- 'İlsdü '1-ferid'inin ilk bölümleri devlet yönetimine ve hükümdarlara ayrılması dolayısıyla siyasetname özelliği taşımaktadır. Hatlb ei-İskafl'nin Lut-
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fü't-tedbir ii siyaseti'l-mülCık'ü, İbn Zafer'in Sülvanü'l-müta' ii ' udvani'l-etba'ı, Ali b. Rezln ei-Katib'in Adabü'l-müWk'ü, Muhammed b. Gazi'nin Ravzatü'l'u)sül'ü, Burhaneddin Muhammed b. Ali
es-Semerkandl'nin Agrazü's-siyase'si, Sıbt
İbnü'I-Cevii'nin Kenzü'l-müluk ii keyfiyyeti's-sülCık ve el - Celisü'ş-şaliJ:ı ve'lenisü 'n -naşiJ:ı'ı, Efdalüddln-i Kaşanl'nin
Sdz ü Piraye-i Şahdn-ı Pür-maye'si, İb
nü'r-Rifa'nın Be~lü'n-neşa 'iJ:ıi'ş-şer'iyye

fima 'ale's-sultan ve vüldti'l-ümur ve
sa'iri'r-ra'iyye'si, İbnü't-Tıktaka'nın elFal;)ri'si, Lisanüddin İbnü'I-Hatlb'in el-İşa
re ila edebi'l-vizare'si, Emir-i Keblr Hemedanl'nin Zal;)iretü'l-müluk'ü ve Hunci'nin Sülı1kü'l-müWk'ü kayda değer siyasetnameler arasındadır. Sursalı Mehmed
Tahir, Agah Sırrı Levend ve Orhan Çolak
siyasetname literatürünü tesbit amacıyla
çalışmalar yapmışlardır (bk. bibL).
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HAsAN HüsEYiN ADALIOGLU

Osmanlı Dönemi. Osmanlılar'da ilk siyasetname örneklerini tercümeler oluştur
maktadır. Siyasetname geleneğinin klasikleri erken dönemlerde Türkçe'ye kazandı
rılmış, böylece devlet geleneği, yönetim
yorumları ve siyaset literatürü Osmanlı
coğrafyasına taşınmıştır. Bugüne ulaşan
ilk tercüme Kelile ve Dimne olup manzum olarak 1. Murad'a sunulmuştur. Türün önemli örneklerinden Kabusname ise
Mercimek Ahmed tarafından Türkçe'ye
çevrilmiş ve ll. Murad'a takdim edilmiştir.
Bunlardan başka Necmedd'in-i Daye'nin
Mirsadü '1-ibô.d 'ı, Gazzall'nin et-Tibrü '1mesbuk'ü, Yuhanna b. Bıtrlk'ın Sırrü '1esrar'ı, Seyyid Ali Hemedan'i'nin Zal;)iretü'l-mülı1k'ü de Osmanlı kültürüne kazandırılan ve çok sayıda tercümesi yapı
lan eserlerdir.
Osmanlılar döneminde telif edilen ilk
siyasetname 1401'de tamamlanan Kenzü'l-kübera ve mehekkü'l-ulema'dır. Kitabın müellifi Şeyhoğlu Mustafa, Germiyan ve Osmanlı saraylarında bulunmuş,
eserini Osmanlı sarayında bulunan Paşa
Ağa b. Hoca Paşa adına kaleme almıştır.
Eserin ilk iki bölümünde hükümdarlara,
sonraki bölümlerde vezir, kalem ehli ve
naibler, müftü, kadı ve vaiz gibi görevlilere yönelik gözlemler, eleştiriler ve öneriler yer almaktadır_ Geniş bir devlet tecrübesine dayanan eser dört bab halinde düzenlenmiştir. Padişahların ve meliklerin sahip olmaları gereken vasıfları, kime karşı
nasıl davranacakları , vezirlerin, naiblerin,
kalem ehlinin yapması gereken işler ve özellikleri, ulemanın önemi ve görevleri eserde anlatılmaktadır. Bu döneme ait bir baş
ka kitap da Hüsameddin Arnasi'nin Gazzall ve Maverdi'nin eserlerinden istifade
ederekyazdığı Mir'atü'l-mülk'tür. Bu alanın önemli sayılabilecek ilk teliflerinden
bir diğeri Kasım b. Seydl ei-Hafız Ankaravi'nin Enisü'l-celis'idir. Il. Murad döne-

