SiYASETNAME
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-
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minde Arapça yazılan eser aynı padişahın
isteğiyle Türkçe'ye çevrilmiştir. Yazdış amacı sosyal adalet fikrini devrin padişahına
telkindir. Klasik İslam düşüncesinin temel
özelliklerini yansıtan eser yirmi dokuz fasıl halinde tertip edilmiştir. 'RI. yüzyıldaki
siyasetnameler içinde Musannifek'in Vezlriazam Mahmud Paşa adına kaleme aldı
ğı, onun da Fatih Sultan Mehmed'e takdim ettiği Tuhletü's-selfıtin dikkat çekicidir. On bir bölümden oluşan eserde ağır
lıklı konu emir ve vezirlerin durumu ve
halkla ilişkilerdir. Akkoyunlu hükümdarlarından sonra Osmanlılar'ın hizmetine giren idrls-i Bitlisl'nin Kanun-ı Şahenşfı
hi'si de bir siyasetname örneğidir.

'R-11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
tercüme ve telif siyasetname türü eserlerin sayısında ve mahiyetinde önemli artışlar ve farklılıklar gözlenmektedir. Bunun
temel sebeplerinden biri devletin büyümesi, bir diğeri de devlet teşkilatı ile sosyal yapıda görülen birtakım aksaklıkların
ortaya çıkmasıdır. Ayrıca düşünce ekolleri, yöntem farklılıkları , ekip çatışmaları ve
özel beklentiler de bunda rol oynayan etkenler arasında sayılabilir. Bu dönemde
yazılan eserlerden bazıları üslup ve muhtevada, devlet ve yönetim meselelerine
yaklaşımlarında erken dönem siyasetnamelerinden farklılık gösterir. Kurumların
bozulma eğilimi gösterdiği 'R/1. yüzyıl sonlarından itibaren bu farklı yaklaşımın sonucu olarak muhteva bakımından zengin bir
literatür oluşmaya başlamıştır. Söz konusu
farklılıkta çağının olayiarına tanıklık eden
müelliflerin, geçmişin birikiminden de faydalanıp kaleme aldıkları eserlerine bu tecrübe ve gözlemlerini yansıtmaları önemli
rol oynamıştır. Uygulamalı siyaset düşünce
si olarak nitelendirilebilecek olan bu tarzda güncel gerçeklerle yüzleşme ve bunlara
çözüm bulma gayretleri öne çıkar.
Osmanlı siyasi literatüründe siyasetnam e geleneğinin yöntemlerini kullanarak
kendine özgü bir karakter kazanan türün
öncüsü, Kanuni Sultan Süleyman döneminin devlet adamlarından Lutfi Paşa'nın
A salname adlı eseridir. Yazarın tamamen
kendi tecrübelerine dayanan bu eser Osmanlı siyasetname anlayışının pratiğini
göstermesi açısından dikkat çekicidir (bk.
ASAFNAME). Arı Mustafa Efendi'nin Nushatü's-selatin adlı eseri ise aynı çerçevede, fakat daha teorik bir alt yapıya sahiptir. Bu eserlerde doğrudan güncel gözlemlerle ve önerilerle Osmanlı kurumlarının düzenlenmesi konusu öne çıkarılmıştır. Ayrı
ca klasik nasihatname veya siyasetnamelerdeki teorik ve öğütleyici üslubun yanın-

da onlardan farklı olarak yakın dönem tarih yorumu yapılmış. eleştirel, pratik ve
pragmatik bir yöntem benimsenmiş . uygulanabilir düşünceler ve yöntemler geliş
tirilmeye çalışılmıştır. Şüphesiz bu durum
siyasetnarneyi bir tür ısiahatname tarzına
yaklaştırmıştır. Özellikle 'R/1. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlılar'da siyasetname tanımlamasını ısiahatname türünden ayırmak güçtür. Tarihi kökleri ve
ihtiva ettikleri yeniliklerin yanında yazılış
amaçlarını daha açık şekilde ifade eden
bu ikinci tanımlama benimsenmeye baş
lanmıştır. Asalname yanında, Kitabü Mesalihi'l-müslimin ve Menafii'l-mü'minin, Nushatü's-selatin, Hırzü'l-mülılk,
Usulü'l-hikem ii nizami'l-alem, Kitab-ı
Müstetab, Koçi Bey Risalesi, Kanunname-i Sultani li-Aziz Efendi, Düstılrü'l
amelli-ıslahi'l-halel, Telhisü 'l-beyan ii
Kavanin-i Al-i Osman, Nesayihu 'l-vüzera ve'l-ümera ve Nasihatü'l-vüzera
söz konusu türün en çok dikkat çeken ve
üzerinde araştırma yapılan eserleridir.
Siyasetnameler ve bu türe giren eserler
siyasal düşüncesi ve hayatı açı
sından olduğu kadar ekonomik ve sosyal
yapı, hukuk, tarih araştırmaları açısından
da birinci derecede kaynak özelliğine sahiptir. Devletin içinde bulunduğu durumun
eleştirilmesi , ilkelerden sapmalar, adaletin ihlali, kurumların aksaklıkları, yöneticilerin sorumluluk ve yetkilerinde dengenin sağlanması , rüşvetin önlenmesi, liyakatin önemi, sosyal yapının sarsılması. ordunun bozulması, erdemli yönetim ilkeleri, yöneticilerin nitelikleri, uyulması gereken kurallar vb. meseleler bu eserlerde
ele alınan ortak konuları oluşturmaktadır.
Bununla beraber bu tür eserlerin altın çağ
özlemini dile getiren, birbirinin tekran fikirlerle dolu metinler olarak değerlendiril
diği de bilinmektedir. Gerçekte siyasetname yahut ısi ahatname türü eserlerde örnek alınacak bir dönemin anlatılması kendi çağına ait yeni bir atılımın yapılmasını
sağlama amacına yöneliktir. Bunlardan
esasen, içinde bulunulan siyasi şartlar hesaba katıldığında esaslı çözüm tekliflerinin beklenınesi anlamsızdır. Bu tür eserler
arasında çözüm yolları açısından önemliönemsiz birçok görüş ayrılığı vardır. İster
telif ister tercüme olsun bunlar hazırlan
dıkları dönemin entelektüel zihin dünyasını da yansıtır, ayrıca farklı veya aynı zaman dilimlerinde değişik kesimlerin gözlemlerini, düşüncelerini, isteklerini ve çatışmalarını anlama imkanı sağlar. Ayrıca
konuların ele alınışında geleneksel teşhis
Ierin etkinliğinin yoğun biçimde hissedilOsmanlı

diği eserler olduğu gibi gerçekçi tesbitierin sergilendiği farklı görüş ve yorumlara
yer verenler de bulunmaktadır. Eserlerin
tertibi, meselelere felsefi ve pratik yaklaşımları, kavramları kullanışı , örnekleri, tarih yorumları, önerileri her zaman aynı değildir. Bazı eserlerde "kanun-ı kadim " özlemi dikkat çekerken bazılarında bu kavram eleştirilir. Müelliflerin konumlarına ,
mensup oldukları düşünce ekallerine ve
dönemlerine göre örnek alınan kişiler, olaylar ve dönemler de değişmektedir.

Alim, devlet adamı ve bürokratlar taeserler, yönetimdeki
bozuklukları tesbit etme ve önlem alınma
sını sağlama amacıyla yazıldığından olumsuzluklar özellikle öne çıkarılmaktadır. Cephelerdeki hızlı ileriemelerin yerini duraklamanın aldığı, sosyal nizamın sarsıldığı , Batı ' da yeni gelişmelerin etkilerinin görüldüğü ve sosyal psikolojiyi olumsuz etkilediği dönemlerde yazılan eseriere abartılı
bir üslüp hakim olabilmektedir. Müellifler
doğal olarak geleneksel devlet ve toplum
felsefesi çerçevesinde yorum yaptıkların
dan önerileri de önemli ölçüde bu çerçevede kalmaktadır. Yönetenlerin yönetilenlerle ilişkisini düzenleme ve yöneticiler in
yönetim anlayışını geliştirme amacıyla hazırlanan siyasetnarnelerin hedef kitlesi aslında doğrudan doğruya yönetici kesimdir.
rafından hazırlanan

öte yandan siyasetnameleri bir yönüyle
resmi ideolojisinin kaynakları olarak değerlendirmek mümkündür. Kullandıkları kavramlar, kurumları yorumlayışla
rı , savundukları ilkeler ve eleştiriler resmi
yazışmalardaki söylemle uyum gösterir. Osmanlı siyasetnamelerinin yüklendiği misyon devrin siyaset ve sosyal düşüncesinin
değerlendirilmesi açısından önemlidir. Bu
eserlerde yeni bir siyasal ve sosyal anlayış
veya yönetim türleri tartışılmamıştır. Yazarlarca kendi idari ve sosyal kaygılarını gidermeyi hedefleyen, uygulamaya yönelik
bir siyaset anlayışı savunulmuştur. Geleneksel yönetim biçimi desteklenmiş, siyaset sanatının en iyi şekilde icrasına katkı
da bulunulmaya çalışılmıştır. Osmanlı siyasetnamelerinde devletle toplum arasında
ki uyum, halkın sosyal refahı , devletin muhafazası, iktidarın devam şartları , ülkede
düzenin sağlanması , adaletin kurumsallaşması, belirlenen ilkeler doğrultusunda
müesseseleşme esas alınmıştır. İslam siyaset düşüncesinin mirasçısı olmakla birlikte siyasetnamelerde kadim geleneğin
birikimine sahip çıkılmış . Osmanlılar'ın hakim olduğu bölgelerdeki eski kültür ve
medeniyetlerin birikimleri de dikkate alın
Osmanlı

mıştır.
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siyasetnamelerinin özellikle XVI.
sonra kaleme alınanlarındaki söylemin temel kavramları "nizam-ı atem, erkan-ı erbaa, kanOn-ı kadim, daire-i adliyye ve din ü devlet"tir. Kurumları saltanat,
sadaret, ilmiye, ordu, reaya, hazine ve
van-ı Hümayun'dur. İlkeleri de liyakat, İSti
şare, adalet ve denetimdir. Söylemin merkezinde yer alan nizam-ı alem, yani Osmanlı toplumuna mensup herkesin adaletle ve birbiriyle uyum içerisinde yönetilmesi, bu değerlerin yaygınlaştırılması devletin temel fonksiyonu olarak belirlenmiş
tir. Bunun gerçekleşmesi için daire-i adliyye doğrultusunda erkan-ı erbaa arasın
daki uyumun, liyakat sistemi çerçevesinde kanOn-ı kadim veya bu anlayışa uygun
yeni düzenlemelerle sağlanması görüşü
benimsenmiş, toplumu güçlü kılan faziletterin, ahlaki ve dini değerlerin ihyası önerilmiştir. Osmanlı aydın ve bürokratlarının
yaşadıkları çağı yorumlamalarında ve geleceğe yönelik önerilerinde siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmeler karşısında
kanun şuurları ile Osmanlı ülkü ve uygulamalarını koruma duyguları önemli yer
tutmaktadır. lslahatnamelerde sistemin
işleyişi de ideal olarak kişilerden bağım
sız, liyakateve düzenliliğe dayandırılmak
tadır. Devlete son derece kapsamlı ve ayrıntılı görev ve sorumluluklar yüklenmektedir. Dini ve ahlaki değerler merkeze yerIeştirilmekte, siyasal ve sosyal hayata etkileri açısından ele alınmaktadır.
yüzyıldan

m-

Klasik dönem siyasetnamelerinde devlet ve toplum hayatı üzerinde durulur, yeniden yapılanmaya yönelik önerilerde bulunulurken genellikle Avrupa'daki gelişme
ler, yenilikler, coğrafi keşifler ve sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme yapılmamak
tadır. Siyasetname müelliflerinden bir kıs
mının görevleri dikkate alındığında bu gelişmelerden tamamıyla habersiz olmalarının mümkün bulunmadığı görülür. Buna rağmen dış tesiriere temas etmemeIerinin temel sebebi habersizlikten ziyade
kendi sistemlerine bakışlarında ve zihniyet dünyalarında problemleri algılayışla
rında gizlidir. Onlar, mevcut sistemin en
mükemmel düzen olduğuna ve öyle kalacağına inanan bir devlet ve siyaset düzenini zihinlerinde yaşatırlar. Problemler karşısında yörılerini döndükleri ilk nokta yine
kendi tecrübeleri olmuştur. İlk dönem siyasetnamelerinin aksine olumlu örnekleri
yakın dönem Osmanlı tarihinden vermeleri de bu anlayışın bir yansımasıdır. Siyasetname yazarlarının dış gelişmeleri ihmal etmeleri ciddi bir eksiklik olmakla birlikte yaklaşımlarının kendi içlerinde belirli
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bir tutarlılığı bulunduğu söylenebilir. Tarihteki ilk örnekleri gibi felsefi derinliğe
sahip olmadığı iddia edilen Osmanlı siyasetnameleri aslında mevcut zemine dayanan, ancakyazılış amaçları doğrultusunda
pratik ve pragmatik amaçları baskın olan
eserlerdir. Kavramları kullanımlarından,
verdikleri bilgilerden devlet teşkilatma derin vukufları olduğu ve belirtmemiş olsalar
dahi kuwetli bir teorik-felsefi geleneğe dayandıkları söylenebilir. Klasik türdeki siyasetnameler yanında tarih, edebiyat, ahlak
ve tasavvufla ilgili eserlerden bazılarında da
siyasetnarnelerin konusuna giren meseleleri ele alan bölümler bulunmaktadır. Mesela Kınatızade Ali Efendi'nin Ahlfık-ı Almsi, Muhyl-i Gülşenl'nin Ahlak-ı Kirô.m'ı,
Naima'nın tarihinin mukaddime kısmı ve
Nabl'nin Hayriyye'si buna örnektir.
Osmanlı dönemine ait telif ve tercüme
siyasetnarnelerin sayısıyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma henüz yapılmamıştır.
Bu konuda ilk listeyi hazırlayan Sursalı
Mehmed Tahir siyasete dair eserlerin sayısını 172 olarak tesbit etmiştir. 1999'da
yapılan bir araştırmada sadece Türkçe yazılan eserlerin sayısı 220 olarak belirlenmiştir (Uysal- Harmancı, bk. bibl.). 2003'te yayımlanan bir başka araştırmada ise
yalnız İstanbul kütüphaneterindeki siyasetname sayısının 269 olduğu belirtilmiş
tir (Çolak, bk. bibl.) . Bu listeler, Osmanlı
döneminde siyasetname literatürüne duyulan ihtiyacı ve verilen önemi göstermesi açısından dikkate değerdir. Ancak henüz sağlıklı bir liste ve içerik çalışması yapılmadığından tercüme ve telifler birbirinden ayırt edilememiş, aynı eserin farklı
isimler altında yapılan tercümeleri belirlenememiştir. Bunda kütüphaneterin katalog çalışmalarının tamamlanmamış olmasının da etkileri bulunmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA :
Şeyhoğlu

Mustafa, Kenzü 'l-kübera ve mehekkü'l-ulema (nşr. Kemal Yavuz). Ankara 1991; Kasım b. Seydi el-Hi\fız Ankari, Enisü 'l-celfs (haz. A.
Azmi Bilgin). İstanbul 2008; Lutfi Paşa, Asafname (nşr. Mübahat S. Kütükoğlu, Prof. Dr. Bekir
Kütükoğlu'na Armağan içi nde). İstanbul 1991,
s. 49-120; Ali Mustafa Efendi. Nushatü 's-selatin: Muşta{a 'Ali's Counsel for Sultans of 1581
(nşr. ve tre. A. Tietze). Wien 1979-82, l-ll; Kanünname-i Sultani li-Aziz Efendi (nşr. ve tre. R.
Murphey), Harward 1985; Koçi Bey, Risale (haz.
Yılmaz Kurt), Ankara 1985; Hirzü'l-mülük (haz.
Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet Teşkilfitına Dair Kaynaklar içinde). Ankara 1988; Kitab-ı Müstet.a.b
(a.e. içinde); Kit.a.bü Mesalihi'l-müslimin ve meniifii'l-mü'minin (a.e. içinde) ; Hezarfen Hüseyin
Efendi. Telhisü 'i-beyan fi Kavanin-i Al-i Osman
(haz. Sevim İlgürel). Ankara 1998; Defterdar Sarı
Mehmed Paşa. Devlet Adamlarına Öğütler: Nesayihü 'l-vüzera ve'l-ümera (haz. Hüseyin Ragıp
Uğural). Ankara 1987; Nahifı. Nasihatü'l-vüzera

(haz. Mehmet İpşirli, TED, sy. 15 !19971 içinde) ,
s. 15-28; Rıfat Abou Hadj, "The Ottoman Nasihatnameasa Discourse Over 'Moralitiy"', Melanges Professeur Robert Mantran (ed. Abdeljelil Temimi), Zaghoan-Tunisie 1988, s. 17-30; Ahmet
Uğur, Osmanlı Siyiisetnameleri, Kayseri 1992;
Kemal Çiçek, "Osmanlı Yönetim Yapısında Yozlaşma ve Siyasetnameler", Türkiye'de Yönetim
Geleneği (ed. Davut Dursun- Hamza Al). İstan 
bul 1998, s. 31-60; Cemal Kafadar, "Osmanlı
Siyasal Düşüncesinin Kaynaklan Üzerine Gözlemler", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce:
Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası, Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi (haz. Murat Belge), İstanbul 2001, s. 23-28; Mehmet Öz, "Siyasetnameler: Ahlak ve Görgü Kitaplan", Türk
Edebiyatı Tarihi (ed . Talat Sait Halman), İstan
bul 2006 , ll, 357-368; Agah Sırrı Levent, "Siyaset-nameler", TDAY Belleten (1962), s. 167194; R. Murphey, "The Veliyüddin Telhis Notes
on the Sources and Interrelations between Koçi
Beg and Comtemporary Advice to Kings", TTK
Belleten, Xllll/171 (1978), s. 547-571; a.mlf.,
"Dördüncü Sultan Murad'a Sunulan Yedi Telhis", TTK Bildiriler, Vlll (198 1). ll, 1095-1099;
Mehmet ipşirli, "Hasan Kafi el-Akhisar! ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usülü'l-hikem fi nizaml'l-alem" , TED, sy. 10-11 (1981), s. 239-278;
a.mlf., "Osmanlı Devlet Teşkilatma Dair Bir Eser:
Kavallin-i Osmani ve Rabıta-i Asitil.ne", a.e., sy.
14 (1994). s. 9-35; P. Fodor, "State and Society,
erisis and Reform in ısın-ırın Century Ottoman
Mirror for princes" , AO, XL/ 2-7 (1986). s. 217240; Erol Özvar, "Osmanlı Thrihinin Dönemlendirıne Meselesi ve Osmanlı Nasihat Literatürü",
Divan: ilmi Araştırmalar, sy. 7, istanbul 1999, s.
135-151; Halil Uysal- Mehmet Harmancı , "Osmanlı Çağı Türkçe .Siyaset Kitil.biyatı", Makalat,
sy. 2, Konya 1999, s. 109-130; Hüseyin Yılmaz,
"Osmanlı Tarihçiliğinde Tanzimat öncesi Siyaset
Düşüncesi' nde Yaklaşımlar", Türkiye Araştırma
ları Literatür Dergisi, ll/2, İstanbul 2003, s. 231298; Coşkun Yılmaz. "Osmanlı Siyaset Düşünce
sinin Kaynakları ile ilgili Yeni Bir Kavramsallaş
tırına: Islahatnameler", a.e. , 1/2, s. 299-338; Orhan Çolak, "İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan
Siyasetnameler Bibliyografyası", a.e., ll/2, s. 339378; Hasan Hüseyin Adalıoğlu , "Siyasetnameler'in Klasik Kaynaklan", Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, V/2, Eskişehir 2004,
s. 1-21; A. Azmi Bilgin. "l01. Yüzyıla Kadar Yazı
lan Siyasetnarnelerin Türk Kültüründeki Yeri ve
Enisü'l-celis", TD, sy. 44 (2008), s. 37-48.

liJ

CoşKUN YILMAZ

siYAvuş

( Jı,ı....)
İran'ın milli destan

L

kahramanlarından

biri.

_j

Mitolojik İran tarihinin ve milli İran desönemli simalarından olan Keyaniler hanedamndan Keykavus'un oğludur ;
Turantı Gersivez'in akrabası bir kadın
dan dünyaya gelmiştir. Avesta'da adı Siyaverşen (siyah at sahibi) diye geçmektedir
(Zeblhullah Safil., s. 511; Yeştha, II, 227;
İhsan Behraml, lll, 1481 ). Pehlevi dilinde Sitanının

