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nimlerin doğu kaynaklarmdaki tasnifine göre, amali felsefenin 
meşgul olduğu mevzU.Iardan birisi olan tehzibü'l-ahlaka dair eserler, 
İslam dünyasmda çok se~I:miş ve okunmuşlardır1• Hicret'in ilk yüz
yıllarmda ortaya çıkan bu mensur eser türü, asil ve insani şeylere 
meyletme hasleti ve bunun hayata tatbiki manasma gelen «edeb»e 
dair telüleri de içine almaktadır2• Bu tabir sonraları insanı üstüıi 
muaşeret seviyesine yükseltecek tahsile, ona bu olgunluğu verecek 
bilgilere teşmil edilmiştir-J; ki bu manasıyla ele alınan «edeb»le il
gili eserler belki diğerlerine nazaran daha az derin fakat daha ge
niş hususları ihtiva ederler (ata binmek, cirit atmak, satranç oyna
mak gibi). .Adabü'l-mülfık, adabü'l-vüzera, Mabü'l-katib ve buna 
benzer adlar taşıyan bir grupla da siyaset-nameler yazılmaya baş

lanmıştır. Hükümdar, vezir, emir, vali, katip gibi idarecilerin iyi ye
tişmesini sağlıyacak bilgiler vererek' tehzibü'l-ahlakı, umfıml kül
türü ve tedbirü'l-müdünü birlikte sunan bu eserlerd~ ahlaktan me
todik bir şekilde ba"Qsedilmez. 

Müellif ekseriya, hitap ettiği zümrenin fertlerinde bulunması 
gereken, daha ziyade İslami görüş içindeki vasıfları ,ve bilgileri ta-

ı Ta~köpri-zade, Ahmed b. Mustafa, MiftiilJ aı..sa<ada, n§r. K. Kiimll BakrT,, 
A. Abu'l-Nür, Kabire, 1968, I , 406-409. 

2 I, Goldziher, Edeb (Islam Aml'ikloped~i, ~. 105-106). 
3 Nlbad M. Çetin, E~ki Arap ~ibi, !stanbul, 1973, s. 90. 
4 Nihad M. Çetin, Arap Edebiyatı · (KilÇük Tilr'k-lsltim A1ısiklopedisi, İs· 

tanbul, 1978 c. I , s. 148-149. 
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lim edip kaçınılması lazım gelen halleri telkin eder. Maksat, haki
mane sözler, darb-ı meseller, fıkralar ve tarihi misallerle karışarak 
bir hikaye v~ emsal hüviyetine büri.inür; şiirlerle renklenir. Kur'an'
dan ayetler ve hadisler ve telkinlerio en büyük dayanaklarıdır. 

Bu gibi eserlerde müelliflerin mensup oldukları mekteplerin ve 
taşıdıkları meşreplerin tesirlerini sezmemek kabil değildir. Mesela: 
Siyaset-name türünün en güzel ve en tanınmış örneği olan Niıam 
al-Mülk'ün Siyar al-Mulük'ündeki muhteva, büyük bir imparatorlu
ğu ayakta tutmuş dirayetli bir vezirin siyasi görüşlerini aksettir
mekte ve bugün dahi tarihe ışık tutacak bilgileri ihtiva etmekte iken, 
büyük mütefekkir ve mutasavvıf 'Gazall'nin Naşihat al-Mulük'ü ruh
ları irşat eden bir his inceliği ve derinliği ile doludur. Büyük alim 
İbn ~utayba'nin Adab al-katib'inde bir katipte aranılacak en önemli 
vasıf olan doğru yazma san'atmı talim eden gramereinin titizliğinin 
ağır basmakta olduğunu görürüz. 

Bu tür eserler İran edebiyat tarihindeki farsça nesrin en güzel 
nümiınelerini teşkil ederler. Bilhassa siyaset-nameler devirlerinin 
hükümdarları ile ilgileri dolayısıyla da gerek muhteva ve gerekse 
dil ve üsliip bakımındaır eft .güzel ve en zarif ola,nJarıdır ki vn. asra 
ait bir yenis~ de Anadolu salıaşında yazı~§ _o}w~sı.ehemxniyetli gö-
rünen I;Iada'~ al-siyar adlı .eser.dir. .. 

Kitap Tahran Sipehsa.Iar Kütüphanesi 1511 nuinarada kayıtlı
dır. Sırtı kahverengi meşin mukavva bir cild içinde 81 varaktır. 
250 X 175 (185 X 115) mm. eb' adında yumuşak kırem rengi az alıar-

lı kağıt, yazısı ta'lik. "';' ,~ ~ı!f' yerine <-:J 'C:: ,c); .) yerine bazen _j 

ı .oJ ı yerine <.:!1:1 ,~_ı yerine e:ı kullanılmıştır. Ortada gelen C ve t_ 

harflerinin altlarında küçük birer «ha» ve «ayn» harfi konulmuş

tur. ". , o~:"b gibi. 

Zahriyeden evvelki iki varağın ikincisinin a yüzünde muhtelif 
mühürler ve metni istinsah eden hattatın yazısı ile şu ibareler yer 
almaktadır : 

<<Kitabl;ı.ada'it al-siyar fi adab al-mulük va_ma yata'allat bihim 
ta'llf Malik aı:'lİJama' va'l-fuiala' Niıam al-Din YaJ;ı.ya b. Sa'id b. 
Al;ımed ba nam-i' Sultan 'Ala al-Din Kaykubad Salçuki-i Rümi.navişta 
TaJ;ı.rir fi 707», · 
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Biraz aradan sonra aynı yazı ile ·: 

«Risala-i Rasm ve ayfu-i Padşahan-i Js:adlm-i Iran Ta'Hf-i ustad 
al-başar afial al- mutaahl:ı.irln Naşir al-Mulk al-Tüşi raJ:ımat Allah 
alay h». 

Sonda 81ıı. da ikinci risalenin sonunda (<I:{urrira fi Şevval 707>> 
yazılıdır. 

Eser hamdele ve salvele kısımlarından sonra «Düdman Al-i Sal
ç.ük» hakkındaki övgülerine «Eğer bu yüce hükümdarlar devrinin 
mefahirinden bir kısım yazılmağa başlansa defterler doldurmak 
icap eder; ne kadar cehd edilse yine de pek az bir şey söylenmiş 
olur» diyerek devam eder. Bu sultanlar arasmda «rahmet-i alem, 
rahat-ı alemiyan, ramiş-i eyyam ve ai·.amiş-i milluk ve selatin Abu'l
Fat}.ı Kaykübat İbn Kay}J.usrav b. Şultan al-Sa'Id al-Gazi Kılıç Ars
lan b. al-Şulıan al-Şahld Sulayınan Şah»'a, bu alim, fazıl, adalet ve 
ihsanı yüce hükümdara övgüleri 

)\(jJ) ..)\..._,,.; )>!.).:...lA ybl . .)b J ıJ . .) )~.If'.;. fo-( J-1.: oL!.)~ 

matlaıyla başlayan bir kaside ile son bulur. · 

Bundan sonra gelen kısımda müellif kendi ?Jlacerasından bah
setmektedir : «Banda-i Banda-zada-i Dirina» olan yazar Yal).ya b. 
Şa'ad b . .Al_ımed ihtiyar babasının hizmeti dolayısıyla çocukluğundan 
ilk gençlik yıllarına kadar Huzur'da bulunmuş, tahsil ve terbiyesini 
bu çevredeki alimler ve san'atkarlar arasmda tamamlamıştır. Uzun 
bir ömrü bu minval üzre «Hazret-i hümayun»un inam ve ihsanlarına 
nail olarak dua ve sena ile geçirdikten so~a zalim felek, adeti vec
hile oyununu oynamış, azar azar verdiği nimeti göz açıp kapayın
ciaya kadar kısa bir müddet içinde geri alarak perişan biı,' halde bı
rakmış, evinden barkından, doğtip büyüdüğü yerlerden, akraba ve 
aşiretinden, dost ve yaranından ayırmıştır. Huzur-u Hümayiın'dan 
ayrılıp «Muhriısa-i Erzincan» da ikameti emredilince 15 seneyi ora
da, o beldede gözleri yollarda kalarak beklemekle geçirmiş, allahtan 
ümidini hiç bir zaman kesmemiştir. Bu müddetin sonunda derhal, 
Huzür'a dönmesi emredilince O da bu Huzür'a sözden daha çok la
yık olabilecek bir hediye bulamaz, Zira «Suhan» akıl ağacının mey
vesi, faziletin sihirli yemişi, esrar ile dolu «Zamir»in tercümanıdır. 
Güzel sözlerin aracılığı ile çözülemeyen bir müşkil yoktur, diye dü-
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şünerek, padişahların siyerlerini ve adab-ı bendegahı ihtiva eden bir 
bend telifine, çok takatsiz bir ha.lde, kırık dökük bir ifade ile cür'et 
edebilmiştir. 

Gerçi, devrin alim ve san'atkarlarından herhangi biri bu ~ce 
makam hakkında yazdığı teliflerde bütün hünerlerini gösterse ve 
bütün ömrünü bu yola harcasa, ancak Süleyman'ın huzuruna çekir
ge ayağını götüren karınca gibidir; diyen ınüellif uzun müddetten 
beri kitabet ve belagattan, arapça ve farsça nazım ve nesir san'at
larının yeniliklerinden tam: manasıyla uzak kaldım ise de «Aklın 
cehdi ve gayreti utanç verici özürden daha hayırlıdır» sözüne uya
rak bu kitabın . adı konuldu ve 10 bab üzere hazırlandı, der ve bab
ları şöylece sıralar : 

ı. bab : Fi Siyar al-Mulük va'l-Sala!In 
2. » FI M~amid al-'adl 
3. » FI ~ubl;ı al-+Ulın 

» FI ~ava'id al-siyasa 4. 
5. » FI Zamm gaiab va madl;ı ta'bir al-'ufüba ve ta'cll al

'avf 

6. » Fi'Hıilm va'l-ta'anni va'l-şabr va muruvva al-Mulük 
va incaz al-va'd va ~amm al-lucac 

7. » al-Muşavara va'l-tadbir 
8. » Fi'l-Satıava va'l-cüd ve ~amm al-bubi 
9. » FI adab M~aarabin l)a:Z.ra 

10. » FI adab lfiiŞI al-I;ıai:ra 

Ve mukaddeme eserin Sultan tarafından kabule mazhar olması 
dileği, eğer kabul huyurulmazsa bunda mutlaka düşmanlarln!n dah
li olacağından, onlara hadlerinin bildirilmesi gerektiğinden bahisle 
biter. 

Anadolu Selçuklulan tarihine ait mahdut sayıdaki kaynaklar ve 
bunlara dayanılarak yapılan araştırma: ve incelemeler, bize ne eser 
ve ne. de müellifi hakkında bir ip ucu verir. Bu husustaki bütün bil
gimiz eserin yukarda işaret edilen mukaddimesinden ibarettir. Bu 
bilgilere dayaı:i.ılarak yapılan istidlallerden· ise kat'i bir neticeye var-
mak mümkün olamamaktadır. .-



I. lzzeddln Keykavl.ıs (ölin. · 122<;>") ve h:alefi I. Alaaddin Keyku
bad (Ölm. 1237) devirlerinde Nizameddin Ahmed Erzincani adında 
melikü'ş-şuera makamını işgal eden alim ve fazı! _ bir zat yaşamıştır 
ki buna dair tarihi kaynaklarda verilen bilgiler, Ijada'itc al-Styar ya
zarının mukaddimesinde, . k~ndi hayat.ına . dair verdiği malumatla 
benzerlikler gösterir5• 

İran edebl.yatmda vn. hicri asra kadar y~zılan, ahl~ka ~air 
eserlerin müellifleri olarak tanıdığımız kimseler, .. hemen daima de
vir lerinin büyük alim mütefekkir ve ID;Utasavvıflan olmuştur. Ni
?:am al-Din Yal;ıya b. Şa'id b. AJ;ımed'in de I. Alaaddin Keykubad gibi 
kudretli bir hükümdara nasihatname takdim edecek kadar devrinin 
tamnmış bir alim ve mütefekkiri olquğunu düşünmek yanlış olmaz. 
Edebi eserlerin, modern tarih araştırmalarındaki yerinin küçüm
senmiyecek ölçüde değerli olduğu malf:ımdur. Bu açıdan bakıldığı 
zaman konumuz olan J:Iada'i~ al-Siyar'in muhtevasının 13. yüzyıl 
An~dolu tarihine ışık tutabilecek bir malf:ımat ihtiva ettiğini söyle
mek maalesef bugün için mümkün görünmemektedir. 

Babların dahili yapılannda ortak bir plan göze çarpar. Ekseri
ya mevzu ile ilgili Kur'an'dan bir ayeti, Peygamber'in hadisleri ve 
bunların edebi bir üslupla tercüme veya tefsirleri takip eder. Ve
rilen nasihatten sonra ünlü hükümdara veya onların Hoca veya ve
zirlerine ait o mevztı hakkında düşüncelerini içine alan, çoğunlukla 
kısa bazan da uzun hikayeler anlatılmıştır. Meselelerle kuvvetlen
dirilmiş arap ve fars edebiyatının ünlü beyitleri de yeri geldikçe 
verilmek stıretiyle mevztıa canlılık getirilmiştir. 

5 Vezir Mahmfıd'un oğlu Nizameddin Ahmed Erzincan!, I . !zzeddin Kay
ka.vtis'un sarayında «Melikü'l-kelanu lık makamında bulunuyordu ve «Eınil'-l 

.Arız» idi (İbn Bibi, al-.AvamTr aı-<ala>Iya fi umılr al-<ala'Iya,_ Il§r. A. Erzi, An
kara 1959, TTK yayınlarında, I, 126). Hem bu hükümdar ve hem de I. Ala
addin Keykfıbad devirlerinde şair, edib ve katipierin en fazıllarından olan Niza
meddin Ahmed Erzincan! .... (İbn Bibi, s. 202). Garazkarlarınm iftirasına marüz 
kalan Nizameddin Ahmed Erzincan! hükümdarın luşmına uğradı ve gözden 
düştü (İbn Bibi, s. 415-416). Menaklb al-<arifin müellifi Aflakl, Konya'ya geldiğin
de Nizameddin Erzincatit'den-·de ders okuinu§tur -- (Aljİİıed al-AfHiki, Mena~ib aı
'iir-ifln, nşr. T. Yazıcı, Anliara, 1976, c. I, s . . X) .. Nlzanieddih" Erzincaru, Hücıa
vendigar'm huzurunda arapça §iir söylüyordu, .• (Manii{db;·rr, 1020)". 

Tar-üı Enstiti&siı Dergisi - F. 40 
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.Hikayelerden· birkaçı 3 sayfa 'tutacak kadar uzuiıdur. Müellif 
bu hikayelerin seçiminde diğerleri kadar zevk sahibi değildir~. ~ısa 
hikayeler .daha çok tarihi şahsiyetler arasmda geçmektedir ve ek
seriya zarif ve ibret verici bir tarzda sunulmuştur. Bunları Doğu'

daki sohbet an'anesinin yazıya geçmiş şekilleri diye düşünmek yan
lış olmasa gerektir. 

Eserin üslubu VI. hicri asrın klasik nesir husfısiyetlerini taşır. 
Seciler, müteradif manaıı çümleler, arapça ve farsça şahit beyitle
riyle dolu süslü ve tekellüflü, kendi türünün güzel bir örneğidir. 

6 · Ayla. Demirog-ıu, . K. h.adli'ilf. aZ-siyar fl iiclii.b · aı-muliik-i .Niram aZ-Din 
Yal.ıyii .b. Şii'id b. A{ımed, Tahran, . l355_ (Dqktora tezi; bas_ılmatnı§tır ; •,Şarkiyat · 

Enstitüsü K\i~Upb.?nesi, n_r. !q· şs). : .. _ .. : ~ . . -: .. . . . ~ 


